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به مناسبت میالد حضرت امام حضرت امام حسن مجتبی )ع( و 
با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی همایش بزرگ جوانان 

در بخش سرچهان بوانات برگزار شد. 
به گزارش روابــط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی 
 اداره کل ورزش و جوانــان فــارس، این همایش شــامگاه 

سه شــنبه ۳۱ اردیبهشــت ماه با حضور حیدرعلی کامیاب 
کالنتری مدیر کل ورزش و جوانان فارس، رحیم زارع نماینده 
مردم شهرســتان های بوانات، آباده و خــرم بید در مجلس 
شــورای اسالمی، دکتر سید اسالم موســوی معاون توسعه 
منابع و پشتیبانی، محسن ساالری معاون توسعه امور ورزش، 
علی رضایی معاون جوانان و امور فرهنگی، محسن پورزارعی 
فرماندار بوانات، حجت السالم والمسلمین محمدجواد طالیی 
امام جمعه بخش ســرچهان، مشــاورین مدیر کل در امور 
عمرانی، رســانه ای و شهرســتان ها، مدیران ستادی اداره 
کل، شــهردار، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و روستا 
برخی مسئوالن محلی سرچهان و بوانات، تنی چند از رؤسا و 
مسئوالن هیأت های ورزشــی و جوانان پرشور در محل تاالر 

نگین بخش سرچهان با شکوه خاصی برگزار شد.

این برنامه شــاد و متنوع به مناسبت میالد با سعادت حضرت 
امام حســن مجتبی علیه السالم با همکاری و مشارکت اداره 
کل ورزش و جوانان، دفتر امام جمعه بخش ســرچهان، اداره 
ورزش و جوانان شهرستان بوانات و برخی تشکل های مردمی 
تدارک دیده شده بود که با برنامه هایی نظیر موسیقی محلی و 

سنتی، آوازخوانی و برنامه های طنز همراه بود. 
* نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای 

اسالمی: جوانان توانایی اداره امور جامعه را دارند 
نماینده مــردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شــورای 
اســالمی در جمع مردم کره ای گفت: با توانمندی و ظرفیت 
باالیی که در جوانان دیده می شود آنان می توانند امور مربوط 

به جامعه را به دست بگیرند. 
دکتر رحیم زارع که در آیین جشن مردمی جوانان به مناسبت 
میالد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( در تاالر نگین 
شهر کره ای از توابع شهرســتان بوانات سخن می گفت با 
بیان اینکه عدم استفاده از جوانان در حوزه های اجرایی کشور 
موجب تحقق انتظارات نمی گردد، افزود: امروزه کشــورهای 
توســعه یافته به دلیل استفاده از جوانان نخبه توانسته اند در 

اکثریت میادین اجرایی پیشــرفت قابل قبولی داشته باشند و 
همین امر موجب گردیده اقتصاد آنها که مهم ترین عنصر رشد 
کشورها می باشد در سطح کالنی آن کشورها را در دنیا مطرح 

کند .
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه در حوزه انتخابیه خود حضور جوانان در امور دولتی 
و بخش خصوصی رشد چشمگیری داشته است، تصریح کرد: 
با تالش نمایندگان فارس در مجلس شــورای اســالمی در 
ســال 98 بودجه مناسبی به اســتان اختصاص داده شده که 
ان شــاءا... در حوزه اجرایی مدیران بتوانند در ارتقا و توسعه 

زیرســاخت ها گام های مؤثری بردارند و به صورت عدالت 
 محور سعی بر محرومیت زدایی از ایران کوچک داشته باشند.

دکتر رحیم زارع با اشــاره به اینکه با کمک مدیرکل ورزش و 
جوانان همه روســتاها و بخش های شهرستان بوانات تحت 
پوشش اماکن ورزشــی قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: با 
توجه به وعده مدیرکل، امیــدوارم به زودی دو خانه جوان در 

بخش مرکزی و ســرچهان کلنگ زنی و ساخته شود و مورد 
دیگری که مردم ورزش دوســت این منطقه می باشد احداث 
اســتخر سر پوشیده است که مدیر کل محترم این موضوع را 
در سال آینده عملیاتی نماید زیرا اعتقاد داریم سرمایه گذاری 
در ورزش هزینه محسوب نمی شود و هر وجب فضای ورزشی 
به طور یقین آســیب های اجتماعی را دور نگه می دارد و حتی 
در روستاها موجب می گردد امید به زندگی و عدم مهاجرت در 

بین جوانان بیشتر شود.
وی در پایان گفت: امیدوارم در حوزه جوانان و عالقمند در این 
شهرستان بوانات و بخش های تابعه از تسهیالت مناسبی در 

بحث اشتغالزایی به آنان تعلق گیرد.
* مدیرکل ورزش و جوانان اســتان فارس: اینکه امروز 
میانگین سنی بخشداران برخی از شهرستان ها زیرسی سال 

است، یعنی ما به الگوی موفق مدیریت در دهه اول انقالب 
بازگشته ایم 

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت: جوانان در قضیه 
سیل سربلندمان کردند. 

حیدرعلــی کامیاب نیــز در همایش بــزرگ جوانان بخش 
سرچهان افزود: نه تنها در سیل که هرکجا فرصت به جوانان 

داده شد خروجی کارغیر قابل تصور بود.
وی در این همایش که به مناسبت میالد امام حسن مجتبی)ع( 
 برگزار شده بود، به توانایی های جوانان استان فارس در حوزه های 
مختلف اشــاره کرد و گفت: اگر از کارآفرینی سخن بگوییم، 

جوانان در رده های باالی ایجاد اشتغال ایستاده اند، اگر ایجاد 
کمپین های خیرخواهانه صحبت کنیم باز هم رد پای جوانان در 

راه اندازی و به ثمر رسیدن آن دیده می شود.
دبیر ستاد ســاماندهی امور جوانان استان فارس نسل جوان 
را ســرمایه گرانبهای جامعه دانست و افزود: مگر می شود به 
توسعه و پیشرفت فکر کرد و جوان را از این معادله حذف کرد؟

کامیاب برگزاری همایش بزرگ جوانان بخش سرچهان که با 
حضور تعداد کثیری از جوانان این بخش، فرماندار شهرستان 
بوانــات، نماینده مردم آباده، صفاشــهر و بوانات در مجلس 
شورای اسالمی، مســئوالن نظامی و انتظامی و مدیران ارشد 
اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد را تنها بخش کوچکی از 
توانایی جوانان شهرستان بوانات دانست و گفت: باید ترس 

حضور جوانان در تمام عرصه ها از مدیران دور شود.
وی با طرح این سؤال که چرا برخی مدیران از حضور جوانان 
در صف نخســت جامعه هراس دارند؟ به انتصاب بخشداران 
شهرســتان بوانات در دولت یازدهم و دوازهم اشــاره کرد 
و گفــت: اینکه امروز میانگین ســنی بخشــداران برخی از 
شهرستان ها زیرسی سال اســت، یعنی ما به الگوی موفق 

مدیریت در دهه اول انقالب بازگشته ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان فــارس حضور جوانان در رده های 
اجرایــی را عاملی برای ایجاد اعتمــاد در جامعه و کم کردن 
فاصله بین مدیران و الیه های مختلف مردم دانست و افزود: 
سیاســت اداره ورزش و جوانان در کنار فراهم سازی فرصت 

برای جوانان، کم کردن فاصله مدیران با مردم است.

کامیاب اهتمام به برگــزاری دیدارهای عمومی مدیران اداره 
کل ورزش و جوانــان با مردم، لزوم برقراری ارتباط در فضای 
 حقیقی و مجازی بــا جوانان، ورزشــکاران و عالقمندان به 
حوزه های جوانان و ورزش و... را از جمله برنامه ها و سیاست 
اداره کل ورزش و جوانــان در راســتای ایجاد اعتماد عمومی 
در جامعه عنوان کرد و افزود: مهم ترین پشــتوانه کار مدیران 
در پیشــبرد اهداف بزرگ خود، حمایت های مردمی و عالقه و 

محبتی است که مردم نسبت به آنها دارند.
وی مردمداری و اهمیت دادن به خواســت و نظر آحاد مختلف 
جامعه را ســیره نبوی و علوی دانست و گفت: گرچه با رسوخ 
مدرنیتــه در تمام عرصه های جامعه، خــأ این اصل بیش از 
پیش در جامعه احساس می شود، اما باید با احیای سنت های 
حسنه اجتماعی الگوی ناب مدیریتی را برای جوانان به نمایش 

گذاشت.
* امروز درب اتاق هیچ مدیر و کارشناســی در اداره کل 

ورزش و جوانان به روی مراجعه کنندگان بسته نیست
مدیــرکل ورزش و جوانان فــارس با بیان اینکــه مردم و 
جوانان باید بــه راحتی بتوانند حرف های خــود رابه گوش 

مدیران و مســئوالن برســاند، افزود: امروز درب اتاق هیچ 
 مدیــر و کارشناســی در اداره کل ورزش و جوانان به روی 
مراجعه کنندگان بسته نیست، از این رو امیدواریم جوانان نیز 
با الگوبرداری از اینگونه رفتارها که ریشه در الگوی مدیریت 
اسالمی دارد بتوانند در زمان مسئولیت خود اصل مردمداری را 

در عمل به اجرا برسانند.
 کامیاب در بخش دیگری از صحبت هایش به توسعه فضای های 
ورزشــی در شهرستان بوانات اشاره کرد و گفت: این توسعه 
غیر قابل قیاس با دهه قبل با همکاری نماینده مردم در مجلس 

و دولت میسر شده است.
در پایان این مراســم از جوانان نمونه و برتر که در حوزه های 
مختلف اجتماعی صاحب عنوان شــده بودنــد با اهدای لوح 

سپاس قدردانی شد.

همایش بزرگ جوانان در بخش سرچهان بوانات برگزار شد 
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس: سیاست اداره ورزش و جوانان در کنار فراهم سازی فرصت برای جوانان، کم کردن فاصله مدیران با مردم است

پیام تسلیت مدیرکل ورزش و جوانان 
فارس به مناسبت فرارسیدن سالروز 

 شهادت حضرت علی )ع(
 و شب های قدر 

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با صدور پیامی فرارسیدن 
سالروز شهادت حضرت علی )ع( و شب های قدر را تسلیت 

گفت. 
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی 
اداره کل ورزش و جوانان فارس، در پیام مدیرکل کل ورزش 
و جوانان آمده است: اینک که در شب های پر برکت قدر بار 
دیگر توفیق عبادت و بندگی و بهره گیری از معنویات خوان 
گســترده الهی نصیب همه بندگان می شــود، با یاد بزرگ  
مرد تاریخ حضرت علــی )ع( زیر باران رحمت »لیله القدر« 
می ایســتیم تا جان هایمان تطهیر شود و شاید به مضمون 
قدر که می گویند از هزار ماه برتر است دست یابیم گرچه ما 

را بر عظمت و شناسایی آن راهی نیست.
اینجانب ضمــن آرزوی قبولــی طاعات و عبــادات همه 
اهالــی ورزش و جوانان همکاران ارجمنــد و مردم عزیز 
فارس، فرارســیدن ســالروز شــهادت حضرت علی ابن 
ابــی طالب)ع( را تســلیت می گویم و همچنین در شــب 
هــای پرخیر و برکــت لیالی قدر از خداونــد متعال توفیق 
 رهــروی هرچه بیشــتر از منویات آن امــام همام را طلب 

می نمایم.
در بخش پایانی این پیام آمده است: جامعه ورزش فارس 
 نیز در این ایــام در کنار مردم روزه دار در مراســم های 
شــب های قدر شــرکت خواهند کرد و بــا حضور خود در 
مســاجد و تکیه گاه های مذهبــی از این فرصت و ضیافت 

الهی بهره مند خواهند شد.

ادعای عجیب مدیر عامل سابق استقالل؛ 

فتح ا...زاده: اگر برگردم مسی را به استقالل می آورم!!!
 کلین شیت نه اما

پر از سیوهای عالی؛

پایان خوش 
سیدحسین 
دروازه بان 

شیرازی در سال 
پراتفاق استقالل! 


