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اعزام بانوی تکواندوکار فارس
به مسابقات جهانی
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سال بیست و چهارم شماره 6756

آسیاییهایی که نامزد توپ طال شدند

قهرمان مسابقات فوتسال شهرداری در محالت شیراز
مشخص گردید

از یونس محمود تا سون هیونگ مین
تــوپ طــا (مــردان) را اعــام کــرد .بعــد از ۱۲
ســال نــام یــک بازیکــن آســیایی نیــز در ایــن
فهرســت دیــده میشــود .درخشــش ســون هیونــگ

بعــد از  ۱۲ســال یــک بازیکــن از قــاره آســیا در
فهرســت نامزدهــای تــوپ طــای فوتبــال جهــان
قــرار گرفــت.
ورزشـکار فارسـی بـه رقابتهـای جهانـی تکوانـدو
بانـوان اعـزام شـد.
به گزارش روابط عمومی    و پایگاه خبری و اطالع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،نخسـتین دوره
مسـابقات قهرمانی  هـان مادانـگ تکوانـدو آسـیا،
 ۴و  ۵آبان در جاکارتای اندوزی برگزار میشود.
تیـم ایـران دیشـب بـرای حضـور در ایـن رقابتهـا به
مالـزی رفت و لیال کشـاورزی ،بانوی ورزشـکار فارسـی
در تیـم ملی حضـور دارد.
لیلا کشـاورز مـرداد امسـال در بخـش تیویـوپ چاگی
رقابتهـای جهانی  هـان مادانـگ بـا پـای شکسـته
و کـورد جهانـی  ۳متـر و  ۴۰سـانتیمتر و عنـوان بـال
پرنـده از سـوی فدراسـیون جهانی بر سـکوی قهرمانی
ایستاد.

آغاز رقابتهای پینگ پنگ
کارکنان دولت استان
به میزبانی شیراز
بـه مناسـبت هفتـه تربیـت بدنـی و ورزش مسـابقات
پینـگ پنـگ کارکنـان دولـت اسـتان فـارس در سـالن
شـوریده شـیراز آغـاز گردیـد.

به گزارش روابط عمومی    و پایگاه خبری و اطالع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،در ششـمین روز
از هفتـه تربیـت بدنـی و ورزش رقابتهـای پینـگ پنـگ
کارکنـان دولـت اسـتان فـارس صبح دیـروز در سـالن
شـوریده شـیراز آغـاز گردیـد .
ایـن رقابتهـا با حضـور  19تیـم از سـازمان  ها  ،ادارات و
دسـتگاه  های اجرایی اسـتان و در  7گروه تیمی    به صورت
دوره ای در حـال برگـزاری اسـت کـه پـس از بازی  های
مقدماتـی  ،از هـر گـروه یـک تیم بـه مرحله بعـد صعود
می    کنـد و در ایـن دوره  ،رقابت هـا به صـورت حذفـی
بـوده و تیم  هـای اول تـا سـوم مشـخص خواهند شـد .
گفتنی اسـت بعـد ازظهر دیـروز نیز رقابت هـای انفرادی
پینـگ پنـگ کارکنان دولت برگزار شـد .

میــن در تاتنهــام در لیــگ قهرمانــان کــه منجــر بــه
صعــود ایــن تیــم بــه فینــال لیــگ قهرمانــان شــد

بــه گــزارش ایســنا ،فرانــس فوتبــال در آخریــن
دقایــق دوشــنبه شــب فهرســت کامــل  ۳۰نامــزد

با کسب  ۸مدال طال در بخش ساندا

ایران در قلب چین قهرمان ووشوی جهان شد
سـانداکاران تیـم ملـی ووشـوی ایران با کسـب
 ۸مدال طال قهرمان ووشوی جهان شدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،پانزدهمیـن دوره
رقابتهـای ووشـوی قهرمانـی بزرگسـاالن
جهـان از روز یکشـنبه بـا حضـور  ۱۰۲کشـور
در شـهر شـانگهای چیـن آغـاز شـد و دیـروز
بـا قهرمانـی ایـران در بخـش سـاندا بـه اتمـام
ر سید .
در ادامـه ایـن مسـابقات محمـد خورشـیدی در
فینـال وزن  ۸۰کیلوگـرم و محسـن محمدسـیفی
در فینـال وزن  ۷۰کیوگـرم بـه ترتیـب مقابـل
حریفانـی از چیـن و لبنـان بـه پیـروزی دسـت
یافتنـد تا شـمار مدالهـای طالی ایران به هشـت
مدال برسـد.
در پایـان ایـن رقابتهـا ،تیـم ایـران در
بخشسـاندا (زنـان و مـردان) با کسـب هشـت
مـدال طلا و ثبـت موفقیتـی چشـمگیر بـرای
دومیـن دوره متوالـی بـه عنـوان قهرمانی دسـت
یافـت و چیـن کـه مهـد ایـن رشـته محسـوب

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:

تقویت اقتصاد ورزش فارس در گرو تشویق
و ترغیب سرمایه گذاران
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری فارس
گفـت :برای حضـور صنعتگـران و سـرمایه گـذاران در
عرصـه ورزش بهتریـن راهکار ترغیبی ،ارایـه امتیازهای
مالیاتـی و ایجـاد جذابیـت و تحـرک بـرای آنهاسـت تا
بتـوان از ظرفیت  هـای آنهـا بهـره منـدی الزم را برد.
بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری فارس،
دکتـر سـید احمـد احمـدی زاده؛ معـاون سیاسـی،
امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فارس در جلسـه تدوین
راهکارهـای توسـعه و ارتقای ورزش فارس بـا یادآوری
این که تندرستی و سلامتی مقدمه توسعه هر جامعه ای
اسـت ،افـزود :اعضـای جامعـه اگـر از ایـن نعمـت
برخـوردار باشـند می    تواننـد در مسـیر توسـعه پایـدار گام بردارنـد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بایـد اقتصـاد ورزش را مدنظر قـرار دهیـم تـا ورزش پایداری داشـته باشـیم،
اضافـه کـرد :بایـد اقتصـاد ورزش نـه تنها بـرای حرفـه ای  ها بلکـه برای همـگان مـورد توجه قـرار گیرد
بدیـن معنـا کـه رویدادهای ورزشـی در اسـتان بـه اندازه باشـد کـه مخاطبین را جـذب کرده و فـارس از
ایـن منظر بهـره مند شـود.
یکـی از موثرتریـن راهکارهـا جهـت پیشـگیری از آسـیب  های اجتماعـی توجـه مسـتمر و موثر بـه حوزه
ورزش خاصـه تیم  هـای پرطرفـدار دانسـت.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فارس به تشـریک مسـاعی همـه دسـتگاههای اجرایی،
مجموعه  هـای نظامـی    و بخـش خصوصـی در امـر ورزش به عنـوان یک موضوع مهـم اسـتانی تاکید کرد و
ادامـه داد :بایـد بـرای گسـترش ورزش طرح  ها و برنامه  های کارشناسـانه داشـته باشـیم.
احمـدی زاده بـا اعلام حمایـت همـه جانبـه از تیم  های ورزشـی اسـتان گذری به پـی گیری مسـایل تیم
فجر شـهید سپاسـی شـیراز زد و گفت :به دلیل اسـتعدادهای شـگرف و فراوان در حیطه ورزش در سـطح
اسـتان داشـتن یـک تیـم لیگ برتـری حق ذاتـی اسـتان فارس اسـت لذا بـرای تقویـت تیم  هـای فعلی
تمـام تلاش خـود را بـا اسـتفاده از تمامی    ظرفیت  ها بـه کار خواهیم بسـت.
احمـدی زاده بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس و شـهر شـیراز در سـالهای گذشـته دارای تیم  هـای
ریشـه دار از جملـه بـرق ،صـدرا ،مرصـاد و ...بوده اسـت ،ابراز داشـت امـروز تمـام تالش و اهتمـام این
اسـت تیـم فجر شـهید سپاسـی و قشـقائی از سـوی متولیـان امـر و بخش  هـای خصوصی حمایت شـود
تـا بـه لیگ برتـر صعـود نماید.

مديركل ورزش و جوانان فارس:

كمترين سرانه ورزشي فارس مربوط به كالنشهر شيراز است
مديـركل ورزش و جوانـان فـارس خاطرنشـان كـرد :در حالي كه
سـرانه ورزشـي بعضـي از شهرسـتانهاي اسـتان به يـك متر و
بيشـتر ميرسـد امـا ايـن سـرانه در كالنشـهر شـيراز نزديك به
 ٣٠سـانتيمتر اسـت.
حيدرعلـي كاميـاب در خصـوص چرايـي پاييـن بـودن سـرانه
ورزشـي در ايـن كالنشـهر نسـبت بـه ديگـر شـهرهاي اسـتان
فـارس ،گفـت :در شـيراز زميـن يـا فضايـي بـا كاربري ورزشـي
بـراي تملـك و احـداث نداريـم.
او افـزود :هـم در بخـش دولـت در ايـن بـاره دچـار محروميـت
هسـتيم و هـم بـا شـهرداري بـراي تملـك زميـن بـه توافـق نرسـيدهايم.
مديـركل ورزش و جوانـان فـارس سـاخت ورزشـگاه  ٥٠هـزار نفـري پـارس و سـالن شـش هـزار نفره
در شـيراز را از نيازهـاي ضـروري ايـن كالنشـهر دانسـت و عنـوان كرد :اين سـالن شـش هـزار نفره در
آينـدهاي نزديـك بـه افتتاح ميرسـد.
كاميـاب مجـددا بـا اعلام ايـن نكته كـه سـالنهاي چندمنظـوره و زميـن چمـن در شـيراز به دليـل نبود
زميـن كمتـر احـداث شـده ،عنـوان كرد :سـال گذشـته زمينـي بر شـمال غـرب شـيراز واقع در گلسـتان
بـراي تملـك و تبديـل بـه فضاي ورزشـي پيشبيني شـد كـه در حـال حاضر سـولههاي اين فضـا در حال
نصب اسـت.
او همچنيـن بـا اشـاره به ايـن موضوع كـه اخيرا دو زميـن در ميدان احسـان و حسينيالهاشـمي به شـورا
پيشـنهاد داده شـد كـه بـا مخالفت اعضا از دسـتور كار خارج شـد ،خواسـتار حمايـت شـوراييان در زمينه
ارتقاي سـرانه ورزشـي شـيراز شد.
مديـركل ورزش و جوانـان فـارس همچنيـن از شـوراييان شـيراز خواسـت تـا كمكهـاي مالـي آنهـا بـه
باشـگاههاي ورزشـي بـه ويـژه تيمهـاي فوتبـال در قالـب پـاداش و يـك بـرد خالصـه نشـود .
كاميـاب در بخـش ديگري از سـخنان خود با بيـان اينكه از سـال  ٩٤تاكنون بيـش از  ١.٥ميليون مترمربع
بـه فضاي ورزشـي اسـتان فارس اضافه شـده اسـت ،يـادآور شـد :طي اين مـدت باشـگاههاي خصوصي
دو برابـر و بـه  ١١٠باشـگاه رسـيده و همچيـن تعـداد ورزشـكاران سـازمان يافتـه از  ١٤٠هـزار به ٢١٠
هـزار ورزشـكار افزايش يافته اسـت.

می    شـود را در خانـه اش شکسـت داد.
چیـن بـا  ۶طال ،یـک نقره و یـک برنز بـه عنوان
دومی    دسـت یافـت و ویتنـام با یک طلا ۲ ،نقره
و  ۲برنز سـوم شد.
دفـاع از عنـوان قهرمانـی ،کسـب هشـت مـدال
طلا از هشـت فرصـت و از پیش روی برداشـتن
چین؛ بـر ارزش  هـای قهرمانی تیم ایـران افزود.
در مجمـوع  ۲بخـش سـاندا و تالـو تیـم ملـی
ووشـوی ایـران بـا  ۹مـدال طلا ،دو نقـره و یک
برنـز بـه عنـوان نایـب قهرمانـی رسـید.
ایـن بهتریـن نتیجـه تاریـخ تیـم ملـی ووشـوی
ایـران از نظر مدال آوری در مجموع  ۲بخش زنان
و مردان در مسـابقات جهانی محسـوب می    شود.
چیـن بـا  ۱۴طال ،یـک نقره و یک برنز اول شـد و
هنـگ کنـگ با پنج طلا ،چهـار نقره و یـک برنز
به مقـام سومی    دسـت یافت.
رسـیدن محمدعلـی مجیـری بـه مـدال طلا در
سـن  ۱۸سـالگی ۲ ،نشـان نقره  هانیـه رجبـی و
برنـز زهـرا کیانـی نیـز نشـان از عملکـرد موفق
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باعــث شــد تــا ایــن بازیکــن کــرهای در فهرســت
نامزدهــای تــوپ طــا قــرار بگیــرد.
آخریــن بــار یونــس محمــود عراقــی در ســال ۲۰۰۷
نامــزد مــرد ســال فوتبــال جهــان شــده بــود .او
همچنیــن تنهــا بازیکــن آســیایی اســت کــه رای نیــز
آورد و در نهیــات بــا دو رای در رده  ۲۹در بیــن ۳۰
نامــزد تــوپ طــا قــرار گرفــت .همچنیــن پــارک
جــی ســونگ در ســال  ۲۰۰۵توانســته بــود دیگــر
بازیکــن آســیایی باشــد کــه نامــزد تــوپ طــا
میشــود.
پیــش از او هیــده توشــی ناکاتا  هافبــک ســابق
تیــم ملــی فوتبــال ژاپــن توانســته بــود دو بــار در
ســالهای  ۱۹۹۷و  ۱۹۹۸نامــزد تــوپ طــا باشــد.
بازیکنــان آســیایی در بیــن تــوپ طــای فوتبــال
جهــان
هیده توشی ناکاتا ( ۲بار)  -ژاپن
سون هیونگ مین  -کره جنوبی
پارک جی سونگ  -کره جنوبی
یونس محمود -عراق
برنــده تــوپ طــا بــر اســاس امتیازهایــی کــه ۲۱۱
روزنامــه نــگار از نقــاط مختلــف دنیــا خواهنــد داد،
دوم دســامبر در پاریــس معرفــی میشــود .ایــن
مراســم در ســالن تئاتــر شــتله برگــزار میشــود.
تالـوکاران ایـران دارد.
اسامی    مدال آوران ایران بدین شرح است:
مدالهای طال
محمدعلـی مجیـری ،الهـه منصوریان ،شـهربانو
منصوریـان ،مریم  هاشـمی ،عرفـان آهنگریـان،
محسـن محمدسـیفی ،یوسـف صبـری ،میلاد
عارفـی مقـام و علـی خورشـیدی
مدال نقره
هانیه رجبی ( ۲نقره)
مدال برنز
زهرا کیانی

مســابقات فوتســال محــات شــیراز
بــا حضــور  150تیــم و 1800
ورزشــکار بعــد از چنــد مــاه رقابــت،
بــه کار خــود پایــان داد و در پایــان
تیمهــای برتــر اعــام و از آنــان
تقدیــر شــد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات،
ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و
ورزشــی شــهرداری شــیراز ،یحیــی
زارع ،مدیــر اداره ورزش و تفریحــات
ســالم ســازمان فرهنگــی ،از پایــان
ســومین دوره مســابقات فوتســال
محــات شــیراز خبــر داد و گفت:ایــن دوره از مســابقات بــا حضــور  150تیــم و  1800ورزشــکار از تمــام
محــات شــیراز برگــزار شــد.
وی افــزود :مســابقات فوتســال محــات شــیراز بعــد از اجــرای  304بــازی بــه کار خــود پایــان داد و
فینــال و رده بنــدی در روز ســه شــنبه ســی ام مهــر مــاه ســاعت  19و نیــم بیــن چهــار تیــم برتــر برگــزار
خواهــد شــد.
زارع خاطرنشــان کــرد :در آییــن افتتــاح ایــن مســابقات بــزرگان فوتبــال فــارس ماننــد غــام پیروانــی،
خلیــل صالحــی و اکبــر کیــا حضــور یافتنــد تــا انگیــزه ای بــرای ورزشــکاران جــوان شــود.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه همــواره مســابقات ورزشــی بــه صــورت ســازمانی برگــزار می    شــد،
عنــوان کــرد :بــا برگــزاری ایــن مســابقات در دل محــات ،ســعی در ترویــج و توســعه ورزش بــه صــورت
همگانــی داریــم ،ســاختار ورزشــی را از ســازمانی بــه ســمت برگــزاری جمعــی بردیــم و هــر تیــم بــا نــام
محلــه خــود شــرکت کردنــد.
مدیــر اداره ورزش و تفریحــات ســالم ســازمان فرهنگــی بــا بیــان اینکــه در  6ســالن در  6نقطــه متفــاوت
در تمــام ســطح شــهر مســابقات برگــزار شــد ،گفــت :در بخــش فینــال تیم  هــای چابــک و ســتارگان
بنی  هاشــمی    و در بخــش رده بنــدی تیم  هــای شــهید زارع دشــت چنــار و شــهید ســلطانی بــه
مرحله نهایی راه یافتند.
وی بــا بیــان اینکــه حضــور در ایــن مســابقات آزاد و رایــگان بــود و در راســتای بهتــر برگــزار شــدن ایــن
مســابقات همــکاری گســترده ای صــورت گرفــت ،متذکــر شــد :در ایــن مســابقات ،تیــم چابــک معالــی آبــاد
مقــام قهرمانــی ،تیــم ســتارگان بنی  هاشــمی    مقام نائــب قهرمــان و تیــم شــهید ســلطانی مقــام ســوم را
توانســتند کســب کننــد.
وی اعــام کــرد :همچنیــن تیمهــای شــهید همــت و ســتارگان فرهنــگ شــهر بــه عنــوان تیم هــای برتــر
اخــاق ایــن دوره از مســابقات برگزیــده شــدند کــه در مراســم اختتامیــه ایــن مســابقات کاپ ،لــوح و جوایــز
نقــدی خــود را دریافــت کردنــد.

بانوی کاراته کای فارس در اردوی تیم ملی

شــیما آل ســعدی بــه اردوی تیــم ملــی کاراتــه
دعــوت شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
 ،اردوی تیــم ملــی کاراتــه بانــوان از امــروز بــه
میزبانــی تهــران برگــزار میشــود و شــیما ال
ســعدی ،بانــوی ورزشــکار شــیرازی در ایــن اردو
حضــور داشــت .تمرینــات بانــوان کاراتــه کای ایــران
بــرای حضــور در لیــگ برتــر جهانــی کاراتــه تــا
هفــت آبــان ادامــه دارد.
هفتمین مرحله لیگ جهانی کاراته  ۸تا  ۱۰آذر در مادرید اسپانیا برگزار میشود.

واریز درآمدهای اینستاگرامی    پرسپولیس
به حساب یک خانم!
شــکایت باشگاه پرســپولیس به خاطر ســوء استفاده
از صفحــه اینســتاگرام ایــن باشــگاه در شــعبه ۹
بازپرســی فرهنــگ و رســانه جریــان دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،حــدود دو ســال قبــل
باشــگاه پرســپولیس صفحــه اینســتاگرامی    خود را
راهانــدازی کــرد و پــس از نامهنگاریهایــی کــه

باشــگاه بــا طــرح شــکایتی در دادســرای فرهنــگ
و رســانه پیگیــر موضــوع شــوند.
پرسپولیســیها بیــش از یــک ســال تــاش
کردنــد و در نهایــت توانســتند ادارهی صفحــه
اینســتاگرام خــود را بــه طــور کامــل در اختیــار
بگیرنــد امــا ایــن موضــوع هــم باعــث نشــد

انجــام شــد ،توانســت بــرای صفحــه رســمی    خود
تیــک آبــی " احــراز هویــت" نیــز دریافت کنــد اما
پــس از گذشــت چنــد مــاه مشــخص شــد صفحــه
رسمی    باشــگاه پرســپولیس کــه در ســایت ایــن
باشــگاه نیــز بــرای آن تبلیــغ شــده بــود تــا تعــداد
دنبــال کنندههــای آن بــه حــدود دو میلیــون نفــر
برســد ،در اختیــار باشــگاه پرســپولیس نیســت.
همیــن موضــوع کافــی بــود تــا مســووالن وقــت

پرونــده شــکایت آنهــا از افــرادی کــه صفحــه را
غیرقانونــی اداره میکردنــد و تبلیغــات خــود را در
آن منتشــر میکردنــد پیگیــری نشــود.
همــان زمــان کــه ایــن صفحــه از اختیــار باشــگاه
پرســپولیس خــارج شــده بــود شــایعهای مطــرح
شــد کــه یکــی از پیشکســوتان پرســپولیس صفحه
را در اختیــار دارد و ایــن صفحــه را در اختیــار
مســووالن باشــگاه پرســپولیس قــرار نمیدهــد.

استان فارس میزبان لیگ کاراته وان ایران
فارس برای مرحله سوم لیگ کاراته وان کشور انتخاب شد.
بـه گزارش روابـط عمومی    و پایگاه خبـری و اطالع رسـانی اداره کل ورزش
و جوانـان فـارس  ،سـومین مرحلـه لیـگ کاراتـه وان ایـران ،در دو بخـش
دختـران و پسـران ۲۲ ،و  ۲۳آبـان در شـیراز برگزار میشـود.
ایـن رقابتهـا در ردههای سـنی نونهـاالن ،نوجوانان ،جوانـان و امید برگزار
میشـود کـه نفرات اول تا سـوم کاتـا و و کومیته در وزنها و ردههای سـنی
مختلـف معرفـی میشـوند .کاراتـه کاهـا برای ثبـت نـام در ایـن رقابتها
تـا  ۱۶آبان فرصـت دارند.

سهمیه المپیک دوچرخه سواری ایران
قطعی شد
بـا اعلام اتحادیـه جهانـی دوچرخـه سـواری سـهمیه المپیـک ۲۰۲۰
کشـورمان قطعـی شـد.به گـزارش خبرگـزاری مهـر و بـه نقـل از
روابـط عمومی    فدراسـیون دوچرخـه سـواری ،اتحادیـه جهانـی دوچرخـه
سـواری در آخریـن رده بنـدی تیم  هـای ملـی جـاده ،نـام کشـورمان را بـه
عنـوان یکـی از سـهمیه داران المپیـک  ۲۰۲۰ژاپـن معرفـی نمـود.
خسـرو قمـری رییس فدراسـیون دوچرخه سـواری در خصوص کسـب این
سـهمیه اظهـار داشـت :بـا اعلام اتحادیـه جهانـی دوچرخه سـواری یک

امــا باشــگاه بــدون توجــه بــه شــایعات ،تنهــا بــر
اســاس نامــه رســمی    که از اینســتاگرام دریافــت
کــرده بــود در شــعبه  ۹بازپرســی دادســرای
فرهنــگ و رســانه شــکایتی بــاز کــرد و در آن
شــکایت ایمیــل و شــماره تماســی کــه اکانــت
رسمی    باشــگاه پرســپولیس روی آن ثبــت شــده
بــود را بــه دادســرا ارائــه کــرد.
البتــه پرسپولیس ـیها بعدهــا کــه ایــن صفحــه را
در اختیــار گرفتنــد متوجــه شــدند کــه طــی یــک
ســالی کــه اداره صفحــه در اختیارشــان نبــوده،
 ۹۰شــرکت ،شــخص و همینطــور فروشــگاه در
صفحــه مذکــور بــرای خــود تبلیغــات کردنــد و
در ادامــه بــا پیگیــری موضــوع مشــخص شــد
هزینههــای ایــن  ۹۰تبلیــغ را بــه حســاب
شــخصی یــک خانــم واریــز کردهانــد .در همیــن
راســتا شــکایت باشــگاه پرســپولیس از ایــن خانــم
کــه پولهــای تبلیغــات بــه حســابش واریــز شــد
هــم بــه دادســرای فرهنــگ و رســانه ارائــه شــد.
در همیــن رابطــه شــکایت باشــگاه پرســپولیس
از صاحــب شــماره موبایلــی کــه صفحــه روی
آن ثبــت شــده بــود و همینطــور خانمی    کــه
پــول تبلیغــات بــه حســابش واریــز شــده بــود در
شــعبه  ۹بازپرســی دادســرای فرهنــگ و رســانه
در جریــان اســت و بایــد منتظــر بــود تــا پــس از
بررســی ایــن نهــاد ،اطالعــت جدیــدی در بــاره
ایــن پرنــده ارائــه شــود.

سـهمیه کشـورمان در المپیـک
 ۲۰۲۰فعال قطعی شـده اسـت.
در جـدول کشـورهای عضـو
اتحادیـه جهانـی که تعـداد آن
 ۲۰۴کشـور می    باشـد تیـم
ملـی جـاده کشـورمان بـا قـرار
گرفتـن در رتبـه  ۳۹رنکینـگ
جهانـی یـک سـهمیه ورودی
بـه المپیک را دریافـت نمود.وی
افـزود  :تیـم ملـی کشـورمان پـس از قزاقسـتان در رتبـه دوم آسـیا قـرار
دارد و کشـورهای ژاپـن و چیـن در جایـگاه سـوم و چهـارم رنکینگ آسـیا
می    باشـند.رئیس فدراسـیون دوچرخـه سـواری در ادامـه اظهـار داشـت:
نکتـه حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه در دوره گذشـته المپیـک سـهمیه  ها
بـر اسـاس رنکینـگ قـاره ای بـود  ،ایـن در حالی اسـت کـه در ایـن دوره
سـهمیه  ها بـر اسـاس رنکینـگ جهانـی در نظـر گرفته شـده اسـت .یعنی
اگـر مـا بـا شـرایط دوره قبـل در ایـن دوره نیـز قـرار می    گرفتیـم تنهـا دو
سـهمیه در بخـش جـاده دریافـت می    کردیم.قمـری ادامـه داد :ایـران در
حـال حاضـر باالتـر از کشـورهای مجارسـتان ،ونزوئلا و ژاپـن در رتبـه
سـی و نهـم رنکینـگ جهانـی قـرار دارد و بـه همـراه کشـورهای رده ۳۲تا
 ۵۰بـا یـک سـهمیه در دو رشـته تایم تریـل انفـرادی و اسـتقامت جاده در
المپیـک  ۲۰۲۰حضـور خواهد داشـت.رئیس فدراسـیون دوچرخه سـواری
ایـران خاطرنشـان کـرد :امیدواریم بـا حمایت  هـای وزارت ورزش و جوانان
و کمیتـه ملی المپیک شـاهد افزایش سـهمیه  های دیگر این رشـته باشـیم.

در گردهمایی سراسری روابط عمومی    های
پزشکی ورزشی کشور :

فارس رتبه نخست
روابط عمومی    های پزشکی
ورزشی کشور را کسب کرد

در گردهمایـی سراسـری روابـط عمومی    هـای پزشـکی
ورزشـی کشـور  :فارس در سـومین سـال پیاپی رتبه نخست
روابـط عمومی    های پزشـکی ورزشـی کشـور را کسـب کرد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایگاه خبـری و اطالع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،رئیـس فدراسـیون
پزشـکی ورزشـی جمهوری اسلامی    ایران ،گفـت :هیات  های
اسـتانی پزشـکی ورزشـی در همـه زمینه  هـا از جملـه روابـط
عمومی    خدمـات ارزنـده ای ارائـه می    کننـد و قـدردان همـه
ایـن تالش  هـا و زحمـات هسـتیم.
دکتـر غالمرضـا نـوروزی در گردهمایـی سراسـری
روابـط عمومی    هـای پزشـکی ورزشـی کـه در سـالن
فدراسـیون پزشـکی ورزشـی برگزار شـد بـا تاکید بـر نقش
روابـط عمومـی    در اعتلای هـر سـازمان  ،افـزود :هیات  های
اسـتانی بـازوان اجرایـی و توانمنـد فدراسـیون هسـتند و
خوشـحالیم کـه فدراسـیون پزشـکی ورزشـی سـال  های
درخشـانی را در اکثـر قریـب بـه اتفـاق زمینه  هـای تخصصی
پشـت سـر می    گـذارد و ایـن مهـم  ،ریشـه در تلاش بـی
شـائبه و صادقانـه تمامی    همکاران سـتادی و اسـتانی ما دارد.
وی تصریـح کرد:خوشـبختانه بازخوردی کـه از جامعه ورزش
دریافـت کـرده ایـم  ،بـه خوبی نشـان دهنـده ارتقای سـطح
رضایـت جامعـه هدف از مجموعه پزشـکی ورزشـی اسـت.
رئیـس فدراسـیون پزشـکی ورزشـی بـا اشـاره به ایـن نکته
کـه نقـش روابـط عمومـی    در بازتـاب فعالیت  هـای درون
سـازمانی و دریافـت انتظارات  ،پیشـنهادات و دیـدگاه جامعه
ورزش اهمیـت بسـزایی دارد ،خاطر نشـان کرد :خوشـبختانه
در ایـن بخـش نیز توفیقات ارزشـمندی حاصل شـده و شـما
مسـئوالن روابـط عمومی    اسـتان  ها  ،بدانیـد چشـم بینـای
هیات  هـای اسـتانی و مـا هسـتید و بایـد بـه بهتریـن شـکل
ممکـن در چارچـوب شـرح وظایـف و اختیارات خود بـه ایفای
نقـش بپردازید.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،در ایـن نشسـت یـک روزه سـر
فصل  هـای شـبکه  های اجتماعـی ،خبرنویسـی ،تبلیغـات
و راهبردهـای اطلاع رسـانی از سـوی رئیـس کمیتـه
روابـط عمومـی    و امـور بیـن الملـل فدراسـیون برای شـرکت
کنندگان تشریح و کارگاه عکاسی برای شرکت کنندگان برگزار
شد.
همچنیـن معرفـی برترین  هـای سـال  1397روابـط عمومی    
هیات  هـای اسـتانی بخـش دیگـری از ایـن مراسـم بـود که
احمـد رضـا بابلـی از اسـتان فـارس به عنـوان رتبـه اول لیال
فرهـادی از خوزسـتان و نگیـن نیک روش از گیلان رتبه دوم
و دکتـر وحیـد خسـروی از کرمانشـاه رتبـه سـوم را کسـب
کردنـد و بـا اهدای لـوح سـپاس و تقدیرنامه از سـوی رئیس
فدراسـیون مـورد تجلیـل قـرار گرفتند .
الزم بـه ذکر اسـت که روابط عمومی    هیات پزشـکی ورزشـی
اسـتان فـارس بـرای سـومین سـال پیاپـی عنـوان برتری و
نخسـت را کسـب کرد.

