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وزیر ورزش در بازدید از نمایشگاه تجهیزات ورزشی

کیفیت و تنوع محصوالت
بیش از تصورم بود

وزیر ورزش و جوانان گفت :کیفیت و تنوع محصوالت در نمایشگاه
تجهیزات ورزشی بیش از چیزی بود که تصور میکردم.
مسعود سلطانیفر در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجهیزات ورزشی
اظهار داشت :تا االن که بازديد کردیم کیفیت و تنوع محصوالت بیش
از چیزی بود که تصور میکردم .ما ملزم هستیم که مبانی اقتصاد
مقاومتی را پیاده و از تولیدات داخلی حمایت کنیم تا با کیفیتتر

شوند و شرایط اشتغال بهتر و بیشتر شود.
وی ادامه داد :آنطور که به من گزارش دادند روز به روز کیفیت کاالها
بیشتر میشود و در بسیاری از اقالم نیازمند استفاده از کاالهای
خارجی نیستیم .امیدوارم عالوه براینکه این تولیدات نیازهای ما را
تامین کند در بحث حضور در بازارهای خارجی هم موفق باشند.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ما از تولیدات داخلی حمایت
میکنیم ،گفت :باید ساز و کار مناسب هم فراهم شود که تولیدات
با کیفیتتر شوند .ما در یک سالگی برجام هستیم و شرایط خیلی
خوبی به وجود آمده که کیفیت تولیدات داخلی را باال ببریم .در حال
حاضر  110شرکتکننده که  90مورد آن داخلی هستند در این
نمایشگاه حضور دارند.

مجمع عمومي ساليانه فدراسيون ورزش سه گانه برگزار شد

سجادي :ورزش سه گانه رشته اي المپيكي
است و بايد از اين موقعيت استفاده كند
مجمع عمومي ساليانه فدراسيون ورزش سه گانه به رياست سيد
نصراهلل سجادي ،معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت
ورزش و جوانان ،شاهرخ شهنازي دبيركل كميته ملي المپيك ،احمد
گواري مدير كل دفتر امور مشترك فدراسيون ها ،روساي هيئت هاي
استاني ،نمايندگان سازمان ها و ارگان ها ،ورزشكاران ،مربيان ،داوران
و ديگر اعضاي مجمع در محل آكادمي ملي المپيك برگزارشد.
در اين مجمع معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت
ورزش و جوانان گفت :ورزش سه گانه جزو رشته هاي المپيكي است
و ورزشكاران بايد از اين موقعيت براي كسب مدال در رقابت هاي
آسيايي و المپيكي استفاده كنند.
نصراهلل سجادي روز يكشنبه در مجمع عمومي ساليانه فدراسيون
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ورزش سه گانه گفت :اين ورزش جزو رشته هاي مطرح در جهان
است و عالوه بر حضور در رقابت هاي آسيايي و جهاني ،در بازي هاي
آسيايي و المپيك نيز حضور دارد .وي افزود :تعدادي از رشته هاي
ورزشي به دنبال المپيكي شدن هستند در حالي كه ورزش سه گانه
المپيكي است و بايد از اين موقعيت استفاده كند.
ايشان اظهار داشتند :وزارت ورزش و جوانان انتظار دارد تا فعاليت
هاي اين رشته ورزشي در سطح كشور افزايش يابد و تيم ملي
منسجمي در اين بخش تشكيل شود و خاطر نشان كردند :براي
حضور در رقابت هاي آسيايي نياز به كسب سهميه نيست و در صورت
آمادگي فدراسيون ،ورزش سه گانه مي تواند در رقابت هاي جاكارتا
نيز حضور داشته باشد.

وی با اشاره به دستاوردهای دولت و ورود نخستین هواپیمای ایرباس
به کشور گفت :در بخش ارتباطات مالی و خارجی هم قدمهای خوبی
برداشتیم .در ورزش هم فضا خوشبختانه باز شده و میتوانیم میزبانی
مسابقات جهانی و بینالمللی را داشته باشیم و صاحب کرسیهایی
هم شویم .با این شرایط میتوانیم حق ملت و جوانانمان را بگیریم.
وزیر ورزش و جوانان در پایان با اشاره به حمایت از تولیدات داخلی
در بحث تجهیزات ورزشی گفت :ستاد مبارزه با قاچاق فعال شده و
عملکرد خوبی هم داشته است .با افزایش کاالی داخلی قاچاق هم
کم میشود .در گزارشاتی که به من دادهاند در تامین نیازهای داخلی
آینده خوبی داریم و از آنها حمایت میکنیم تا بتوانند بازارهای
خارجی را هم بگیرند.

ايشان ابراز اميدواري كردند كه با حمايت وزارت ورزش و جوانان
و كميته ملي المپيك ،ورزش سه گانه در عرصه هاي مختلف براي
كشور مدال آوري كند و در پايان با بيان اين نكته كه متاسفانه از
آموزش و پرورش غافل بوده ايم ،در حالي كه با توجه به نيروي انساني
زياد موجود در آن مجموعه مانند معلمان و دانش آموزان پتانسيل
خوبي در جهت رشد و توسعه ورزش سه گانه وجود دارد .در اين راستا
نياز است فدراسيون با همكاري آموزش و پرورش و امضاي تفاهم
نامه هاي الزم زمينه را براي شناسايي استعدادها و تربيت مربيان
ورزش سه گانه فراهم نمايد .در اين مجمع گزارش عملكرد سال ٩٤
فدراسيون توسط سردار صبور رياست فدراسيون ورزش سه گانه،
گزارش حسابرس ،گزارش مالي سال  ٩٤توسط خزانه دار و گزارش
بازرس فدراسيون نيز ارائه و به سمع و نظر اعضا رسيد.
همچنين كليات تقويم سال  ٩٦پس از بررسي هاي الزم تاييد و مقرر
شد بر اساس برنامه راهبردي چهار سال آينده و در نظر گرفتن منابع
تخصيصيوبودجه ٩٦بهاجرادرآيد.ونيزباتوجهبهاستعفاينايبرئيس
و دبير فدراسيون ،اعضاي مجمع به رئيس فدراسيون تفويض اختيار
كردندتادبيرونايبرئيسرابهوزارتورزشوجوانانمعرفيكند.

