ﭼـﻮب ﺑـﯽ ﺗـﺪﺑﯿﺮی ﻫـﺎ ﻻی ﭼـﺮخ
ورزش ۲۱/ﻣـﻮرد از ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﺣـﻮزه
ــﺮاﻧﺠﺎم
ــﻪ ﺳـ
ورزش در رودان ﺑـ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،اﺷﺎﻋﻪ ورزش

ﻫﺮﻣﺰ؛در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻓﺮاد ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و
رواﻧﯽ)اﻓﺴﺮدﮔﯽ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،اﺿﻄﺮاب و…(
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺖ.

ﮐﻤﺒﻮد اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﺑﺰﻫﮑﺎری ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﻨﺎﯾﺖ( را
در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم
رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ و ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت در آﯾﻨﺪه
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ،ﻓﮑﺮ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﺳﻮدآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان دارای ورزﺷﮑﺎران ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ
ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ورزش اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ رو آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺑﺎ ﻏﯿﺮت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺒﻮد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎ در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان و اﺳﺘﺎن اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ.
 ۲۱ﻣﻮرد از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ورزش در رودان ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻏﻼﻣﭙـﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار رودان در ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻮرای ورزش و ﺟﻮاﻧـﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اراده ﻗﻮی ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎی اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮوز درد ﻫﺎی
ورزﺷﮑﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ورزش
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ورزش ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺗﺮی را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۲۱ﻣﻮرد از
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ورزش در رودان ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺪی ورزﺷﮑﺎران ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ورزش در رودان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﯿﺎری در اﺣﺪاث
اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اداﻣﻪ داد :ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﮐﻤﺒﻮد
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اراده ورزﺷﮑﺎران ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ و ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را از ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎاز ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ورزش
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﭙﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﻮرات اداری ﺑﺮای آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ورزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ در رودان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻦ در ﺑﯿﮑﺎه،
ﺟﻐﯿﻦ و ﺳﺎﻟﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ رزﻣﯽ ﮐﺎران ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ورزش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ورزش ﺳﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﻤﻔﮑﺮ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورزش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

