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بیانات رهبری پایانی بر چالش بازنشستگی مدیران فوتبال
ســخنان صریــح مقــام معظــم رهبــری در بــاره
اهمیــت و لــزوم اجــرای قانــون منــع بکارگیــری
بازنشســتگان هشــدار جــدی اســت بــه مدیــران
بازنشســته فدراســیون فوتبــال کــه ایــن روزهــا
رفتــن یــا نرفتنشــان چالشهایــی را پیــش روی
فوتبــال ایــران قــرار داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه
العالــی) بعنــوان عالیتریــن مقــام کشــور روز
سهشــنبه در ابتــدای جلســه درس خــارج فقــه،
ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت و لــزوم اجــرای قانــون
منــع بهکارگیــری بازنشســتگان ،بــه طــور روشــن
فرمودنــد" :ایــن قانــون بازنشســتگان ،یــک قانــون
بســیار خوبــی اســت .ایــن از آن قوانینــی اســت
کــه مــا بــه آن احتیــاج داشــتیم ،جایــش هــم
خالــی بــود .ایــن قانــون در واقــع حلقـهی بســتهی
مدیریتــی را کــه گاهــی اوقــات در بعضــی از جاهــا
ســالهای ســال طــول میکشــد ،ایــن حلقــهی
مدیریتــی بســته را بــاز می کنــد ،و راه را بــرای
جوانهــا میگشــاید کــه بتواننــد خودشــان را
برســانند بــه مراکــز مدیریتــی .بنابرایــن اصــل
قانــون ،قانــون خوبــی اســت ."...
بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی    در
حمایــت از اجــرای کامــل قانــون منــع بکارگیــری
بازنشســتگان کامــا روشــن و تعییــن کننــده
اســت .ایــن فرمایشــات قطعــا هشــداری اســت
خطــاب بــه همــه مدیــران بازنشســتهایی
کــه در روزهــای اخیــر بــه طــرق مختلــف
بــه دنبــال رهایــی از اجــرای قانــون منــع
بکارگیــری بازنشســتگان بودهانــد .تاکیــدات
رهبــر معظــم انقــاب بــر اجــرای ایــن قانــون

کامــا همســو بــا خواســتههای اقشــار مختلــف
مــردم ،مجلــس شــورای اســامی ،شــورای
نگهبــان و دولــت اســت کــه خواهــان ورود
نســل جــوان ،بــا آتیــه ،بــا دانــش و خــوش
فکــر بــه الیههــای مدیریتــی کشــور هســتند.

بــا پیگیرهایــی بــه دنبــال اســتثنا کــردن خــود از
اجــرای آشــکار قانــون عمومی    کشــور هســتند.
اعضــای هیــات رئیســه فدراســیون فوتبــال
کــه همــواره بــه احتــرام بــر قانــون و خدمــت
خالصانــه بــه مــردم تاکیــد دارنــد ،ضمــن ارتــزاق

متاســفانه در ماههــای اخیــر اجــرای ایــن قانــون
در بخشهایــی بعضــا چالشهایــی را ایجــاد
کــرده اســت ،ورزش یکــی از ایــن بخشهاســت
و فدراســیون فوتبــال نمونــه بــارز ایــن چالــش.
فدراســیونی کــه عمــده مدیرانــش را بازنشســتگانی
تشــکیل میدهنــد کــه در طــول  ۴دهــه از عمــر
انقــاب در بخشهــای گوناگــون و زیــر پرچــم
جمهــوری اســامی    خدمت کردهانــد امــا امــروز

از بودجــه بیتالمــال ،تاکنــون خواســت قانونــی
نهادهــای نظارتــی را نادیــده گرفتــه و بــا اســتناد
بــه اساســنامه فدراســیون فوتبــال اصــرار بــر
مانــدن دارنــد .اساســنامهای کــه قاعدتــا نبایــد
هیــچ تضــادی بــا مقــررات و قوانیــن باالدســتی
کشــور داشــته باشــد.
در حالــی کــه رهبــر معظم انقــاب اســامی    قانون
منــع بکارگیــری بازنشســتگان را عاملــی بــرای

بــاز کــردن حلقــه بســته مدیرتــی عنــوان کردهانــد،
مســئوالن فدراســیون فوتبــال نیــز میتواننــد بــا
علــم بــر بیانــات شــفاف رهبــری ،بــه طــور کامــا
صریــح موضــع خــود را مقابــل قانــون برخواســته
از دل مــردم و مجلــس اعــام کننــد و بــا احتــرام
بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری ،قوانیــن داخلی و
ملــی و ضمــن اجتنــاب از هرگونــه ایجــاد چالــش،
زمینــه ســاز ورود جوانــان خوشــفکر بــه بدنــه
مدیریتــی فوتبــال شــوند.
بــدون شــک بیانــات رهبــر انقــاب پاســخی
قاطعــی اســت بــر هرگونــه شــبهه ذهنــی
مدیرانــی کــه خــود را مســتثنی از اجــرای قانــون
میداننــد و همچنــان در رفتــن از فدراســیون و
اجــرای قانــون شــک دارنــد.
حــال بایــد دیــد کــه پــس از ایــن حمایــت
آشــکار و قاطــع رهبــری از اجــرای کامــل ایــن
قانــون ،آیــا بــاز هــم مدیــران فوتبالــی خــود را
از شــمولیت قانــون خــارج و از تمکیــن آن طفــره
خواهنــد رفــت؟
بــه عبــارت دیگــر پرســش ایــن اســت کــه
مدیــران فدراســیون فوتبــال پــس از نادیــده
گرفتــن اظهــارات صریــح رییــس مجلــس ،وزیــر
ورزش ،رییــس کمیتــه ملــی المپیــک ،آیــا ایــن
بــار بیانــات مقــام معظــم رهبــری را اتمــام حجتــی
بــر موضــوع بازنشســتگی خــود خواهنــد دیــد یــا
همچنــان بــر طبــل عــدول از مقــررات داخلــی
خواهنــد کوبیــد و علنــا مقابــل قانــون خواهنــد
ایســتاد و هدایتگــر پــروژه تعلیــق فوتبــال و
زمینــه ســاز یــک بحــران فوتبالــی و اجتماعــی در
کشــور خواهنــد بــود؟

پاداش  ۲میلیون دالری فیفا به تیمهای ایرانی
فیفــا جوایــز تیمهــای باشــگاهی بــرای جــام

 ۸۰۰میلیون تومان جایزه تیم منحل شده!

جهانــی را اعــام کــرد کــه  ۷تیــم ایرانــی شــامل

نخستین پیروزی فوتسال ایران مقابل رقیب سنتی

شــاگردان ناظمالشــریعه در دیــداری تدارکاتــی در جــام
اســلواکی برابــر روســیه بــا نتیجــه  ۵بــر  ۴بــه پیــروزی
رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،دو تیــم فوتســال ایــران و روســیه
شــب گذشــته در دیــداری دوســتانه در تورنمنــت اســلواکی
بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه ایــن دیــدار در پایــان بــا
برتــری  ۵بــر  ۴شــاگردان ناظمالشــریعه بــه پایــان
رســید.
در نیمــه نخســت ایــن دیــدار ،تیــم ملــی فوتســال ایــران
بــا نتیجــه  ۴بــر  ۳و بــا گلهــای مهــدی جاویــد و اصغــر
حس ـنزاده (دو بــار) شکســت خــورد امــا فوتسالیس ـتهای ایرانــی در نیمــه دوم بــه بــازی برگشــتند و بــا
نتیجــه  ۵بــر  ۴برابــر حریــف خــود بــه پیــروزی رســیدند .گلهــای چهــارم و پنجــم ایــران را در ایــن بــازی،
روملــو بازیکــن روســیه و اصغــر حسـنزاده وارد دروازه روسهــا کردنــد تــا ایــران بــا درخشــش بازیکــن ســال
آســیا ،نخســتین پیــروز خــود را برابــر رقیــب ســنتیاش دشــت کنــد.

واکنش دپارتمان داوری به شکایت پرسپولیس از داوری

داوود رفعتــی معتقــد اســت  ۹۰درصــد تصمیمهــای داوری در
لیــگ هجدهــم درســت بــوده اســت و داوران تنهــا در  ۱۰درصــد
تصمیمهایشــان اشــتباه کردهانــد.داوود رفعتــی رییــس دپارتمــان
داوری در گفـتو گــو بــا ایســنا در بــاره شــکایت پرســپولیس بــه داوری
در دیــدار بــا ذوباهــن اظهــار کــرد :مــن متاســفانه ســر کالس بــودم
و نتوانســتم بــازی را ببینــم امــا پرســپولیس اگــر شــکایتی دارد ،آن را
مســتند بــرای مــا بفرســتند و ســپس مــا آن را قضــاوت خواهیــم کــرد.
وی در بــاره اعتــراض ســایر تیمهــا بــه قضــاوت داوران در لیــگ
هجدهــم گفــت :اگــر تیمی    متضــرر شــده باشــد ،همــه تیمهــا
هســتند و چنیــن چیــزی وجــود نــدارد کــه دو تیــم تنهــا ســود بــرده
باشــند .البتــه بــه نظــر مــن  ۹۰درصــد داوریهــا تــا بــه اینجــای کار
قابــل قبــول بــوده اســت و بــه طــور میانگیــن تنهــا  ۱۰درصــد اشــتباه
داوری در بازیهــای ایــن فصــل داشــتهایم.رییس دپارتمــان داوری
در بــاره ایــن شــایعه کــه داوران بــه نفــع تیمهــای اصفهانــی ســپاهان
و ذوب آهــن ســوت میزننــد ،تصریــح کــرد :مــن چنیــن چیــزی
را تکذیــب میکنــم و بــه هیچوجــه اینگونــه نیســت .اشــتباهات
فراگیــر اســت و ایــن نیســت کــه یــک تیــم خــاص بخواهــد ســود ببــرد .مثــا همیــن تیــم ســپاهان در
دیــدار بــا ماشــین ســازی از داوری متضــرر شــد پــس نبایــد بــه چنیــن صحبتهــای اشــتباهی بپردازیــم.

تقدیر رییسجمهور از بیرانوند

دروازهبان پرسپولیس به عنوان سفیر نماز انتخاب شد.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا بیرانونــد دروازهبــان تیــم ملــی و باشــگاه پرســپولیس از ســوی حســن روحانــی،
رییسجمهــور در اجــاس سراســری نمــاز در اســتان ســمنان مــورد تقدیــر قــرار گرفــت و بــه عنــوان ســفیر
نمــاز معرفــی شــد.
متن تقدیرنامه بیرانوند به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای علیرضا بیرانوند
با سالم و تهیت
زیباتریــن عبــادت حــق نمــاز اســت کــه ســتون دیــن و معــراج مومــن اســت .همــه آنهایــی کــه در اقامــه
باشــکوهتر نمــاز تــاش میکننــد بیتردیــد در اســتحکام دیــن خداونــد و عــروج انســانها بــه ســوی
خالــق مهربــان کوشــیدهاند.
بدینوســیله از اهتمــام ارزشــمند جنابعالــی در ترویــج فرهنــگ نورانــی نمــاز در آوردگاههــا ورزشــی صمیمانــه
تقدیــر و تشــکر مینمایــم.
امید است تالشها خالصانه شما مورد پذیرش درگاه خداوند بزرگ قرار گیرد.
حسن روحانی

ایــن جوایــز شــدند.
بــه گــزارش ایســنا ،فیفــا پــاداش تیمهــای
ایرانــی را بــرای جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه
اعــام کــرد کــه بــه ایــن ترتیــب هفــت باشــگاه
پرســپولیس ،ســپاهان ،اســتقالل ،ســایپا ،پدیــده،
ســیاهجامگان و ذوب آهــن شــامل پــاداش
جــام جهانــی شــدند .در ایــن بیــن ،دو باشــگاه
اســتقالل و پرســپولیس بــه ترتیــب جوایــز
بیشــتری را نســبت بــه ســایر تیمهــا کســب
کردنــد .در مجمــوع تیمهــای ایرانــی  ۲میلیــون و
 ۲۵۴هزار و  ۹۵دالر دریافت میکنند.

جوایــز تیمهــای ایرانــی بــرای جــام جهانــی بــه
شــرح زیــر اســت:
استقالل  ۸۴۰هزار و  ۵۱۰دالر
پرسپولیس  ۶۴۹هزار و  ۴۸۵دالر
ذوب آهن  ۲۲۹هزار و  ۲۳۰دالر
سایپا  ۲۲۹هزار و  ۲۳۰دالر
پدیده  ۱۵۲هزار و  ۸۲۰دالر
ســیاهجامگان  ۷۶هــزار و  ۴۱۰دالر (ایــن تیــم
منحــل شــده و بــا قیمــت امــروز دالر ،جایــزهای
معــادل حــدود  ۸۷۰میلیــون تومــان دریافــت
میکنــد)

سرمربی تیم فوتبال بانوان فارس:
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لباس برای بازی  های لیگ نداریم

سـرمربی تیـم فوتبـال بانـوان خلیـج فـارس شـیراز بـا بیـان
اینکـه از نظـر مالـی هیـچ حمایتـی نمی    شـویم گفـت :تنهـا
نماینـده اسـتان فـارس در لیـگ برتـر فوتبـال بانـوان کشـور
هسـتیم و هنـوز لبـاس بازیکنـان بـرای بازی  ها آماده نشـده
ا ست .
نگیـن پاکـدل چهارشـنبه درگفـت وگـو بـا ایرنا بیان داشـت:
 45روز اسـت کـه تمرینـات تیـم را بـرای شـرکت درلیـگ
برترکشـور ،شـروع کـرده ایـم و در این مدت  2جلسـه تمرین
در زمیـن بـزرگ داشـتیم و بقیه تمرین  هـا را در زمین کوچک
و غیراسـتاندارد حجـاب برگـزار کردیم.
وی اضافه کرد :در مجموع ،امکانات تمرینی نداریم و با این همه دغدغه ما باید چه کارکنیم؟
کاپیتـان سـابق تیـم ملـی فوتبـال جوانـان ایـران ادامـه داد :قـرار شـده بـا نام خلیـج فـارس در مسـابقات شـرکت کنیم و
مجمتـع تجـاری بـا همیـن نـام در قبـال آن متقبل تهیـه لباس بازیکنان برای مسـابقه شـده اسـت که فعال خبری نیسـت.
پاکـدل ادامـه داد :بـه دلیل مشـکالت مالی و نبود اسپانسـر ،بسـیاری از بازیکنان اسـتان فارس که ملی پوش هسـتند روانه
تیم  هـای دیگـر اسـتان  ها شـده اند و شـاکله تیم مـا را نوجوانان تشـکیل می    دهند.
وی اظهارداشـت :بیـش از هشـت بازیکـن ایـن اسـتان کـه اکثرا ملـی پوش هسـتند هم اینـک در تیم  های دیگر اسـتان  ها
بـازی می    کننـد چون مجبور شـدند شهرشـان را تـرک کنند.
وی کـه مـدرک مربیگـری درجـه  Bآسـیا را دارد و معلـم آموزش و پرورش اسـت ،افزود :سـه بازیکن خوب فـارس در تیم
راه یـاب ملـل مریـوان کـه حریـف نخسـتین دیـدار مـا در لیـگ برتر هسـتند ،بـازی می    کنند و دسـت مـا نیز برای بسـتن
تیـم کاملا بسـته بـود بـه همین دلیـل در لیگ برتر بیشـترین بازیکنـان مـا در ترکیب اصلی زیر  20و  17سـال هسـتند و
قطعـا در شـروع مسـابقات بـه مشـکل بـر خورد خواهیـم کرد امـا در ادامـه نیز وضعیـت تیم بهتر خواهد شـد.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بـرای هزینه  های سـفر خارج از اسـتان چـه می    کنید ،گفت :قـرار شـده اداره کل ورزش
و جوانـان فـارس هزینه  هـای سـفر را پرداخت کند.
هلیـا صادقـی ،افسـانه آشـنا ،زهـرا قوچی ،شـقایق نـوری زاده ،زهـرا جوانمـردی ،ندا روسـتا ،یاسـمین برازنده ،زهرا روشـن
زاده ،فاطمـه صفـا راسـتگو ،مریـم صفـا راسـتگو ،فاطمـه رحیـم زاده ،الهـه کریمی ،فاطمـه غالمی ،مـژگان غفوری،اسـما
السـادات موسـوی ،مریـم کشـاورزی و زهـرا درویشـیان بازیکنـان تیـم خلیج فـارس را تشـکیل می    دهند و سرپرسـت تیم
هم سـمانه امیری هسـت.
دیـدار تیم  هـای فوتبـال خلیـج فـارس شـیراز و راه یاب ملـل مریوان در نخسـتین هفتـه از رقابت  هـای فوتبال برتـر بانوان
کشـور ،جمعه شـانزدهم آذر ماه در سـاعت  10در ورزشـگاه شـهید دسـتغیب برگزار می    شـود.
در رقابت  های فوتبال برتر بانوان کشور 12تیم حضور دارند و به صورت دوره ای با هم بازی می    کنند.

بدمینتون باز جهرمی    به اردوی تیم ملی نوجوانان راه یافت

علیرضـا فاخـر ،بدمینتـون بـاز جهرمـی    از تیـم فارس پـس از پایـان المپیاد
اسـتعدادهای برتـر کشـور در رشـته بدمینتـون دو نفـره بـه اردوی تیم ملی
بدمینتـون نوجوانـان راه یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل
ورزش و جوانـان فـارس بـه نقـل از خبرگـزاری جمهـوری اسلامی،
رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان جهـرم ،سـهشـنبه بـا بیـان ایـن
مطلـب در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت :با پایـان یافتن نخسـتین دوره
المپیـاد اسـتعدادهای برتـر بدمینتون پسـران کشـور ،علیرضا فاخـر نوجوان
بدمینتـون بـاز جهرمـی    در جمـع  30منتخب اسـتعدادهای برتر کشـور قرار
گرفـت و بـه اردوی تیـم ملـی نوجوانـان راه یافـت.
وی افزود :مربیگری تیم فارس را در این المپیاد ،محمد فاخر از جهرم بر عهده داشت.
نخسـتین دوره المپیـاد اسـتعدادهای برتـر بدمینتـون پسـران کشـور بـا شـرکت  168بازیکـن از  28اسـتان کشـور در رده
نوجوانـان از ششـم تـا نهـم آذر مـاه  97در سـالن آکادمی    بدمینتـون شهرسـتان زنجـان برگـزار شـد.
در پایـان ایـن پیکارهـا تیم  هـای دو نفـره محمد متین قریب و سـیدعلی مهـدی نیا از مازنـدران و امین فرامرزی و احسـان
مـرادی از زنجـان بـه مقامهـای اول و دوم دسـت یافتنـد و تیمهای دو نفره محمدرضا مینا (شـیراز) و رضا شـعیب پیشـه از
جهـرم فـارس بـا تیـم کرمان متشـکل از عـادل صورتی و حسـین احمدی به صورت مشـترک به مقام سـوم دسـت یافتند.

دادگر:

تیراندازی کشتی نیست که تنها دوبنده بخواهد!

بسکتبالیست شیرازی
به جام جهانی راه یافت

هر تیرانداز روزی  ۵۰۰هزار تومان هزینه دارد

رییــس فدراســیون تیرانــدازی گفــت :تیرانــدازی
غیــر از اعــزام هزینــه تمریــن هــم دارد ،مثــل
کشــتی نیســت کــه تنهــا بــه دوبنــده و تشــک نیــاز
داشــته باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی دادگــر در حاشــیه اردوی
تیــم ملــی تفنــگ و تپانچــه در جمــع خبرنــگاران
گفــت :تیرانــدازی بــا ســایر ورزشهــا متفــاوت اســت
و نیــاز بــه ســاح و مهمــات دارد و چــون اینهــا
وارداتــی هســتند مــا را بــا مشــکالتی رو بــه رو
میکننــد .ایــن اردوهــا چنــد روزی اســت آغــاز
شــده و مــا از تمــام ظرفیتهــا اســتفاده کردهایــم.
مــا حتــی یــک ورزشــکار  ۱۴ســاله در اردوی تپانچــه
داریــم ایــن اردوهــا منظــم انجــام میشــود.
وی در خصــوص مســابقات کســب ســهمیه المپیــک
گفــت ۹ :اعــزام بــرای کســب ســهمیه المپیــک
داریــم کــه بجــز مکزیــک بــرای ســایر مســابقات
مشــکلی وجــود نــدارد .اگــر دســت مــان بــاز شــود
بــه مکزیــک هــم اعــزام خواهیــم کــرد .مــا غیــر
از اعزامهــا هزینــه تمریــن هــم داریــم و مهمــات
مصــرف میشــود .مــا مثــل کشــتی نیســتیم کــه
تنهــا بــه یــک دوبنــده و تشــک نیــاز باشــد .روزانــه
بــرای هــر ورزشــکار  ۵۰۰هزارتومــان نیــاز اســت.
وی در خصــوص تامیــن مهمــات گفــت :جلســات
مکــرری بــا وزارت دفــاع داشــتیم .آنهــا مخالــف
ورود ســاح هســتند امــا اعــام کردیــم کــه ایــن
ســاح  ها ورزشــی هســتند .معــاون وزارت دفــاع
قبــول کــرد کــه ســاح ورزشــی وارد شــود .ســاح و
مهمــات بــا ارز وارد می    شــود .وقتی ارز دو برابر شــود
قیمــت آنهــا هــم دو برابــر خواهــد شــد .در خصــوص
تولیــدات داخلــی هــم بــا وزارت دفــاع صحبــت
کردیــم و قــول داده انــد حداقل  هــا تامیــن شــود.
وی در ادامــه در خصــوص مربــی تیمهــای ملــی
گفــت :ســماکین کــه در تپانچــه حضــور دارد و
قــرارداد او تــا عیــد نــوروز تمدیــد شــده اســت .امــا
در خصــوص تفنــگ چــون ارز دولتــی بایــد اســتفاده
شــود و ارز در حــال حاضــر  ۳تــا  ۴برابــر شــده
خیلــی میســر نیســت تــا مربــی خارجــی بیاوریــم
و بــه مربــی داخلــی بســنده کردیــم .در خصــوص
اهــداف پــروازی هــم از مربــی داخلــی اســتفاده
می    کنیــم و شــاید در اردوهــای خارجــی شــاید از
تجربــه مربیــان خارجــی اســتفاده کنیــم.
رییــس فدراســیون تیرانــدازی در خصــوص افزایــش
بودجــه فدراســیون تیرانــداری توضیــح داد :مــا از
منابــع مختلــف بودجــه خــود را تامیــن میکنیــم.
خودمــان درآمــدزا هســتیم و کمیتــه و وزارت نیــز
کمــک میکننــد .مــا اگــر امســال هزینــه نکنیــم و
ســهمیه کســب نشــود ســال بعــدش هیــچ هزینـهای
نخواهیــم داشــت .مــا بــرای افزایــش بودجــه

در جلســه بــا وزارت صحبــت کردهایــم کــه در
اعزامهــا مشــکلی پیــش نیایــد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه علــت قطــع
همــکاری فدراســیون بــا صولــت مربــی تپانچــه چــه
بــود ،گفــت :تشــخیص دبیــر و کمیتــه فنــی ایــن
بــود کــه از مربــی دیگــری اســتفاده شــود .وقتــی
مربــی خارجــی هســت و تیــم  ۵تــا  ۶نفــره اســت
نمیتــوان  ۶ - ۵مربــی داشــته باشــیم .بــه همیــن
دالیــل ایشــان از گــود خــارج شــدند .ایــن تشــخیص
فدراســیون بــود یــک روز مربــی میآیــد و یــک
روز مــی    رود.

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا آنقــدر
اردوهــا دیــر آغــاز شــد ،گفــت :بخشــی از ایــن
ایــرادات وارد هســت امــا تشــخیص مربیــان بــوده.
در تــراپ مربــی میخواهــد اردو دیــر آغــاز شــود
ولــی در اســکیت عکــس ایــن موضــوع تقاضــای
مربــی اســت .در حــال حاضــر اکنــون اردوهــا در

نشست هم اندیشی
آسیب شناسی مسائل بانوان
در حوزه ورزش اقلید
جلسه آسیب شناسی مسـائل بانوان در حوزه ورزش
اقلید ،روز سـه شنبه سـیزدهم آذرماه جاری در سالن
اجتماعـات فرمانداری این شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خیـری و
اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس
و بـه نقـل از اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان
اقلیـد ،خلیـل بزرگـی سرپرسـت فرمانـداری ایـن
شهرسـتان در ایـن نشسـت هـم اندیشـی اظهـار

دو بخــش تفنــگ و تپانچــه آغــاز شــده و در حــال
انجــام اســت.
وی در مــورد اهمیــت کســب کرســی جهانــی در
اجــاس جهانــی تیرانــدازی نیــز گفــت :هرچقــدر
کرســی داشــته باشــیم بــه نفــع ماســت .مــن در ایــن
انتخابــات  ۱۵۰رای آوردم .ایــن نــگاه دنیــا را نســبت
بــه تیرانــدازی ایــران عــوض خواهــد کــرد.
وی در پایــان گفــت :امیــدوارم مشــکل مالــی
پیــش نیایــد .درصددیــم تامیــن منابــع مالــی را
داشــته باشــیم تــا در اعزامهــا دچــار مشــکل
نشــویم .همانطــور کــه از بــدو ورودم بیشــترین

اعزامهــا را داشــتیم در ایــن ســال هــم
نمیگذاریــم مشــکلی در ایــن خصــوص پیــش
بیایــد .وقتــی بودجــه  ۴میلیــارد اســت امــا هزینه  هــا
چهــار برابــر شــده شــما بودیــد چــه می    کردیــد؟
قناعــت میکنیــد یــا از جــای دیگــری تامیــن
میکنید؟
داشـت :توجـه بـه ورزش در شهرسـتان اقلید یکی
از اولویت  هاسـت و در همیـن راسـتا بایـد به ورزش
بانـوان بـه صـورت تخصصـی نیـز پرداخته شـود.
وی توجـه بـه ورزش بانـوان را بهتریـن فرصـت
در راسـتای کاهـش آسـیبهای اجتماعـی و
جسـمی    حرکتی در جامعـه عنوان کرد و بـر افزایش
مشـارکت و فعـال سـازی بانـوان در حوزه  هـای
مختلـف تأکیـد داشـت و در ادامـه خاطـر نشـان
سـاخت :فعال بـودن حـوزه ورزش بانـوان جامعه را
از آسـیب  های اجتماعـی دور می    کنـد و بـه همیـن
دلیـل بایـد از تمامی    ظرفیت  هـای در اختیـار ایـن
حـوزه بـه خوبـی بهـره بـرداری شـود.
وی افـزود :امیدواریـم بتوانیم مجموع خواسـته  های
مطـرح شـده بانـوان شهرسـتان اقلیـد درحـوزه
ورزش در ایـن جلسـه را عملیاتـی کنیـم و ورزش
بانـوان بـه دنبـال اجرایـی شـدن ایـن مسـائل بـه

محمـد حسـن زاده مهاجـم شـیرازی تیـم ملـی
بسـکتبال ایـران بـه همـراه ایـن تیـم جـواز
حضـور در جـام جهانـی  2019چیـن را کسـب
کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی    و پایـگاه خبـری و اطالع
رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس بـه نقـل
از خبرگـزاری جمهـوری اسلامی ،رئیـس هیـات
بسـکتبال فـارس سـه شـنبه بـه ایرنا گفت :حسـن
زاده بـا تیم ملی شـامگاه دوشـنبه در مقابـل تیم ملی
فیلیپیـن خـوب بـازی کـرد و در پیـروزی ایـن تیـم
نقـش تاثیرگذاری داشـت.
فریـدون رئیسـی ادامـه داد :تیـم ملـی ایـران مقابل
تیـم قدرتمنـد فیلیپیـن کـه چنـد بازیکـن مطـرح
خارجـی را بـه خدمـت گرفته،بـازی خوبـی ارایه داد
و در نهایـت هـم  78بر  70از سـد این تیم گذشـت
و بـا وجـودی کـه تیم ایـران دو بـازی دیگـر در این
مرحلـه دارد ،جـواز حضور در جـام جهانی بسـکتبال
در سـال  2019از آن خـود کـرد.
وی بیـان داشـت :تیـم ملـی ایـران در آخریـن
بازی  هـای مرحلـه مقدماتـی خـود بـه ترتیـب دوم
و پنجـم اسـفند مـاه سـال  97در تهـران بـه مصاف
تیم  هـای ژاپـن و اسـترالیا مـی    رود و در صـورت
شکسـت هـم تاثیـری در راه عـدم صعـود ایـران به
جـام جهانـی نـدارد.
جام جهانی بسـکتبال قرار اسـت در سـال  2019به
میزبانی کشـور چین برگزار شـود.
در مرحلـه نهایـی رقابت  هـای جـام جهانـی  32تیم
شـرکت دارنـد کـه از آسـیا هفت تیـم حضـور دارد و
بهتـرن تیـم ایـن قـاره در ایـن بازی  هـا بـه عنـوان
نماینـده آسـیا بـه صـورت مسـتقیم جواز حضـور در
المپیـک  2020ژاپـن را کسـب خواهـد کـرد و 2
سـهمیه دیگر آسـیا برای حضـور در المپیـک باید در
دیدارهـای انتخابـی شـرکت کنند.
جایـگاه حقیقـی خـود برسـد.
در ادامـه حسـن مسـعودی رئیـس اداره ورزش و
جوانـان شهرسـتان اقلیـد نیـز در این جلسـه گفت:
هـدف از برگـزاری ایـن چنیـن نشسـت  هایی بیـان
نقطـه نظرات  ،سـاماندهی ورزش بانـوان و پیکیری
مسـائل و مشـکالت ورزش آنهاسـت.
بنابـر ایـن گـزارش ،عدم وجـود فرهنگ مناسـب و
دیـدگاه مثبـت بـه ورزش بانـوان ،عدم وجود بسـتر
مناسـب و امکانـات الزم بـرای ورزش بانـوان ،عدم
اختصـاص سـالن ورزشـی اختصاصـی بـه ورزش
بانـوان ،عدم اختصاص سـاعت مناسـب و متناسـب
بـا وقت فراغت بانوان از مشـغله شـغلی و شـخصی
بـه ورزش بانـوان در سـالن  های ورزشـی موجـود،
رفـع موانـع اقتصـادی ،فرهنگـی ،امنیتـی و ...برای
ورزش بانـوان از جملـه مسـائلی بـود کـه در ایـن
جلسـه عنوان شـد.

