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شیما آل سعدی کاراته کای شیرازی به همراه تیم ملی کاراته 
بانوان راهی استانبول شد. 

تیــم ملی کاراته کشــورمان برای حضــور در دومین مرحله 
لیگ ســری آ به میزبانی ترکیه بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۵ 

اردیبهشت عازم استانبول شد.
دومین مرحله لیگ سری آ ترکیه از روز جمعه ۲۷ اردیبهشت 
ماه با حضور ۱۸۱۲ کاراته کا از ۱۰۱ کشور آغاز  شد و تا روز 

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ادامه دارد.
تیم ملی کشــورمان در دو بخش مــردان و بانوان و در این 
پیکار ها حضور خواهد داشت؛ که در بخش بانوان کاراته کای 

شیرازی نیز روی تاتامی خواهد رفت.
شیما آل سعدی یکی از ورزشکاران فعال و موفق استان فارس 
به شمار می رود که تمام زندگی خود را از سن هشت سالگی با 
کاراته سپری کرده است. این ورزشکار شیرازی دارای کمربند 
مشکی دان ۳ است و می گوید اگر به موقع آزمون ها را پیگیری 

می کرده، اکنون به دان ۴ رسیده بود.
او با پشــتکار و تالش فراوان در کنار ورزش حرفه ای خود از 
تحصیل دور نمانده و دارای مدرک کارشناسی مهندسی شیمی 

است.
این دختر ورزشــکار شــیرازی که حدود هفت سال، سابقه 
حضور در اردو های تیم ملی در رده سنی جوانان تا بزرگساالن 
را دارد، موفق به کســب افتخــارات و عناوین قابل توجهی 
همچون کسب مدال طالی مسابقات بین المللی جایزه بزرگ 
جام بســفر ترکیه ۲۰۱۸، مدال برنز قهرمانی آسیا تیم ملی 
بزرگساالن ۲۰۱۸، کسب مدال برنز لیگ جهانی اندونزی در 

تیم ملی بزرگساالن، مدال برنز لیگ جهانی ترکیه در تیم ملی 
بزرگساالن به عنوان اولین بانوی رده سنی امید، کسب مدال 
برنز تورنمنت بین المللی امارات به عنوان بانوی لژیونر برای 
باشگاه االتحاد عراق، حضور در اولین اعزام تیم ملی جوانان 
به یونان، حضور در رقابت های جهانی اسپانیا در رده سنی امید 

شده است.

 سرپرســت جدید هیأت ژیمناســتیک فــارس گفت: 
دســتگاه های مختلف اجرایی نظیر شهرداری ها باید 
برای توسعه و رشد هر چه بیشتر، نگاه مهربان تری به 

ورزش و به ویژه ورزش حر فه ای داشته باشند. 
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی 
اداره کل ورزش و جوانــان فــارس، ســید کمال پاک 
فطرت که در جلســه معارفه خود به عنوان سرپرست 
جدید هیأت ژیمناستیک اســتان صبح چهارشنبه ۲۵ 
اردیبهشت در ســالن اجتماعات ماه سخن می گفت با 
ابراز تشکر از مدیرکل و معاون توسعه ورزش استان به 
جهت اعتماد به این انتخاب، برای رســیدن به موفقیت 
و ارتقای ژیمناســتیک فارس خواستار اتحاد، همدلی و 

صمیمیت شد.
وی با بیــان اینکه ورزش جایگاهی برای رســیدن به 
آرامش اســت، افزود: در جوامع متمدن و توسعه یافته 
 ورزش یک نیــاز اجتماعی برای هــر جامعه ای تلقی 
می شود و در چهار سال گذشته از طرف مدیرکل ورزش 
و جوانان و همچنین معاونیــن و کارکنان این اداره به 
ســاخت و توسعه اماکن ورزشــی توجه ویژه ای شده 
است که این نوع پیشرفت در زیرساخت ها به طور یقین 
سطح قهرمانی و کســب مدال را هم در ایران کوچک 

افزایش داده است.
مدیرکل امور روستایی و شــوراهای استانداری فارس 
با بیان اینکه ورزش تنها مقوله ای اســت که می تواند 
در هر شرایطی باعث شادی و نشاط مردم شود، اظهار 

داشت: در شورای چهارم با وجود اختالف نظر با برخی 
اعضا، تالش کردم مبلــغ ۳۰۰ میلیون تومان از طرف 
شورا به ورزش استان کمک شود که با این مبلغ اندک 
نتیجه خوبی حاصل شد ولی متأسفانه ازطرف شهرداری 
و همچنین اعضای جدید شورای شهر شیراز هیچ کمکی 
مالی بــه ورزش صورت نمی گیرد که این موضوع جای 

گالیه و نگرانی است.
وی کمک دو نیم میلیاردتومانی شــهرداری گرگان به 
تیم بســکتبال این شــهر را مثال زد و در ادامه گفت: 
بیش از ۵۰ تیم در لیگ های مختلف ورزشــی کشــور 
توســط شــهرداری ها اداره می شــوند که متأسفانه 
 کالنشهر شــیراز از این موضوع هیچ استفاده مطلوبی و 

شایسته ای نمی برد.
سیدکمال پاک فطرت با بیان اینکه دستگاه های مسئول 
و درآمدزا باید نگاه مهربان تری به ورزش فارس داشته 
باشند در تشریح برنامه های خود گفت: هر ورزشکاری 
می تواند درب یک زندان را ببندد و آسیب های اجتماعی 
را در جامعه کاهش دهد و تا زمانی که این مســئولیت 
 را به عهده دارم بیشــترین نگاهم به ســوی جوانان 
می باشــد و توجه بیشــتری شهرســتان ها خواهیم 
 داشــت زیرا مدیون جامعه ورزش هستم و در کنار همه 
زحمت کشان ژیمناستیک امیدوارم این ظرفیت باارزش 

را به همکاری و مشورت به منصه ظهور برسانیم.
گفتنی است؛ در سوابق سید کمال پاک فطرت سرپرست 
جدید هیأت ژیمناســتیک استان فارس که خود یکی از 
خبرنگاران اصحاب رســانه اســت عناوینی همچون 
ریاست هیأت بولینگ و بیلیارد استان، نایب رئیس هیأت 
فوتبال اســتان، مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی و 
ورزشی برق شیراز و عضو شورای اسالمی شهر شیراز 
در دوره قبل دیده می شــود و هم اکنون مدیرکل امور 

روستایی و شوراهای استانداری فارس است.

سرپرست جدید هیأت ژیمناستیک فارس: 

دستگاه های مختلف اجرایی باید نگاه مهربان تری به ورزش داشته باشند
بانوی کاراته کای شیـــرازی 

راهی ترکیه شد 

فرزانه قنبر دزفولی- سرویس ورزشی
 نایب رئیــس هیأت بدمینتون شهرســتان شــیراز گفت: 
عمده ترین مشــکل بدمینتون بانوان شیراز، نبود اسپانسر 

جهت اعزام بازیکنان منتخب به مسابقات کشوری است.
متین هاشــمی نایب رئیس هیأت بدمینتون شیراز در گفتگو 
با سرویس ورزشی »تماشا« با بیان اینکه شهرستان شیراز 
از پتانسیل باالیی در رشــته بدمینتون بهره می برد و افراد 
مستعدی در این رشــته ورزشی مشغول به فعالیت هستند، 

اظهار کرد: در حال حاضر بدمینتون بانوان شیراز در شرایط 
خوبی قرار دارد و هیأت بدمینتون این شهرستان به توسعه 
 و پیشــرفت این ورزش در سطح شیراز بها و اهمیت زیادی 
می دهد. وی یکی از شــاخص ترین فعالیــت های هیأت 
بدمینتــون در ســال ۹۷ را اعــزام نوجوانان بــه المپیاد 
استعدادهای برتر دانست و بیان کرد: شاخص ترین فعالیت 
هیأت در بخش بانوان اعزام نوجوانان به المپیاد استعدادهای 
برتر به میزبانی کرج و کســب عناوین قابل توجهی توسط 
بازیکنان در این رقابت ها بود. کسب مقام سوم دوبل توسط 
خانم ها مریم ســلطانی و مریم اسماعیلی تبار، کسب مقام 
دوم انفرادی توســط خانم پروانه شهدوســت در رده سنی 
باالی شــصت سال و کسب مقام ســوم دوبل توسط خانم 
راضیه حکم فرما در رده ســنی ۴۰ تا ۴۵ سال هم از جمله 
عناوین و افتخارات کســب شده توســط ورزشکاران ما در 
این رشــته ورزشی در سال ۹۷ اســت. این بانوی فعال در 
عرصه ورزشــی در خصوص شــرایط مربیان و داوران در 
این رشته ورزشــی گفت: در هیأت بدمینتون بانوان شیراز 

 از ۳۰ مربــی و ۵۰ داور فعال برخوردار هســتیم و در بخش 
قهرمان پروری نیز فعالیت های قابل توجهی انجام می دهیم. 
در واقع بازیکنان منتخب در رده های سنی مختلف تمرینان 
خود را در روزهای شــنبه، دوشــنبه و پنج شنبه از ساعت 

۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ پیگیری می کنند.
وی به وضعیت ســالن های بدمینتون در سطح شیراز اشاره 
کرد و یادآور شد: به جز سالن تختی که به عنوان تنها سالن 
اختصاصی بدمینتون شــیراز محسوب می شــود و از نظر 
تجهیزات در حد مطلوبی است، سایر سالن ها از نظر امکانات 
 مناســب نیستند و اکثر مســئولین به خصوص با خط کشی 
زمین ها جهت آماده کردن سالن های ورزشی برای فعالیت 
در این رشته مخالفت می کنند. هاشمی به بیان فعالیت های 
هیأت در زمینه اســتعدادیابی پرداخت و تشریح کرد: هیأت 
بدمینتون در زمینه اســتعدادیابی فعالیت های قابل توجهی 
انجام می دهد. این هیأت قرار اســت که امسال هم دو دوره 
جشنواره استعدادیابی را در خرداد ماه و مهرماه برگزار کند. از 
طرف آموزش و پرورش برای تمامی مدارس در سطح شیراز 

فراخوان زده شده تا نونهاالن اول تا ششم دبستان طی فرآیند 
استعدادیابی شناسایی و بعد نفرات برتر کالس بندی شوند. 
وی مهم ترین مشــکل هیأت بدمینتون بانوان شیراز را عدم 
وجود اسپانسر و نداشتن پشتوانه مالی قلمداد کرد و گفت: در 
شهرستان شیراز بازیکنان باسابقه و ملی پوشی در این رشته 
ورزشی فعالیت دارند اما برای اعزام این بازیکنان به مسابقات 
کشوری با مشکالت بسیاری رو به رو هستیم. در واقع عمده 
ترین مشکل بدمینتون بانوان شــیراز، نبود اسپانسر جهت 
 اعزام منتخبین شــیراز به مسابقات لیگ برتر و رقابت های 

دسته یک کشور است.
هاشمی در تشریح تقویم ورزشــی هیأت بدمینتون بانوان 
شهرستان شــیراز در ســال ۹۸ گفت: برگزاری اردوهای 
استعدادپروری، برگزاری مســابقات قهرمانی در رده های 
مختلف ســنی نونهاالن، نوجوانان و بزرگســاالن، برگزاری 
رقابت های قهرمانی آزاد شــیراز، انتخابی پیشکســوتان، 
برگزاری مسابقات پارا بدمینتون، مسابقات انفرادی و دوبل 
همگانی، برگزاری مسابقات کالس های آموزشی، برگزاری 

مسابقات بین نفرات برتر همه کالس ها و بازیکنان منتخب، 
برگزاری مســابقات خانوادگی)دختر و مــادر( و برگزاری 
مســابقات ارگان ها و اداره جات از جمله برنامه های ما در 

سال ۹۸ به شمار می رود.
وی در همین راســتا خاطر نشان کرد: برگزاری کالس های 
مربیگــری و داوری درجــه ۳ و بازآمــوزی کالس داوری و 
مربیگری نیز از جمله فعالیت های ما در سال جدید محسوب 
می شود. همچنین برگزاری مسابقات انتخابی جهت اعزام به 
رقابت های لیگ دسته دو، حضور در مسابقات لیگ دسته یک 
بانوان کشور، حضور در مجمع سالیانه هیأت بدمینتون استان 
فارس، حضور ورزشکاران در راهپیمایی های روز قدس و ۲۲ 

بهمن هم از دیگر برنامه های ما در سال ۹۸ است.
هاشمی در پایان ضمن تشکر از مسئولین ابراز کرد: امیدوارم 
با همدلی و همکاری مضاعف، شاهد اتفاقات بسیار خوبی در 
این رشته ورزشی باشیم و بتوانیم فعالیت های چشمگیری را 
در راســتای توسعه این رشته ورزشی در سطح شهر شیراز 

انجام دهیم.

نایب رئیس هیأت بدمینتون شیراز:

نبود اسپانسر عمده ترین مشکل بدمینتون بانوان شیراز است

مدیر کل ورزش و جوانان فارس در یادداشتی ضمن تبریک به 
مناسبت فرارسیدن روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات، این 

حرفه را میراث قرن بیستم دانسته است.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره 
کل ورزش و جوانان فارس، در یادداشــت حیدر علی کامیاب 

آمده است:
گرچه در تقویم رسمی بیست و هفتم اردیبهشت ماه به نام روز 
جهانی روابط عمومی و ارتباطات نامگذاری شده است، اما به 
اعتقاد من باید این روز را سرآغاز و سرفصلی بدانیم سرشار از 

تعهد، تخصص، علم و هنر.
امروز از آن روزهایی که در ســازمان هــا اتاق روابط عمومی 
کوچک تریــن و مهجورترین اتاق بــود و مدیر آن -به زعم 
مدیران آن زمان- ناکارآمدترین پرســنل سازمان بود بسیار 
فاصله گرفته ایم. اکنون روابط عمومی به هنر تبدیل شده که 

بسیاری آن را هنر هشتم می دانند.
یعنی همطراز با موسیقی، حرکات نمایشی، هنرهای ترسیمی، 

هنرهای تجسمی، ادبیات، تئاتر و سینما!
امروز بر هیچکس پوشــیده نیست که بخشی از موفقیت یک 

سازمان مرهون هنر روابط عمومی و ارتباطات است.
این اتفاق میسر نمی شــود جز با فراهم سازی زمینه ایجاد 

اعتماد الیه های مختلف جامعه با سازمان.
هنر هشتم گرچه میراث قرن بیستم است، اما امروز توانسته 
رده هاي عالي علمي و آزمون و خطا را به ســرعت طي کرده و 
در سازمان ها و مؤسسات به عنوان وزنه اي قوي و انکارناپذیر 
جا باز کند، تا جایی که بــه جرأت مي توان گفت امروزه هیچ 
مؤسسه یا ســازمان بزرگ جهاني و همچنین سازمان های 
موفق را نمي توان یافت که سیاست آن توجه به حوزه روابط 
عمومــي و اعتقاد به جایگاه ویژه روابــط عمومی و ارتباطات 
نباشد. در چنین شــرایطی است که رسالت روابط عمومي به 
صورت کلی ارائه و انتشار عملکرد و پخش فعالیت هاي واقعي 
سازمان، اعالم موجودیت، معرفي و شناساندن هویت سازمان  
 و شناســاندن ارکان فعالیت ســازمان به مخاطبین معرفی 
می شود. رســالتی که باعث می شود، روابط عمومی بیش از 
آنکه یک شــغل اداری محسوب شود، یک عشق و یا به قول 
مرحوم دکتر نطقی بنیانگذار علم روابط عمومی در ایران، یک 

شوق اداری تعریف شود.
چرا که تمامی فعاالن در این حوزه با عشــق، شور و نشاط، 
بهره گیری از تکنولوژی روز و ایده های نو و همچنین تزریق 
هنر و تفکر خالق در حوزه  اداری گام برمی دارند و روحشان با 

ایستایی و سکون منافات دارد.

میراث قرن بیستم، هنر 
هشتم و شوق اداری 

یادداشت

پرسپولیس و برانکو در قهرمانی هت تریک کردند؛

 ارتش ســــــرخ جــام »جم« را سرخ کرد


