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ورزشی

نماینده فارس بر سکوی سوم؛
رقابت های شطرنج جام پیشکسوتان کشور 
به میزبانی شیراز قهرمانان خود را شناخت

اســتاد بین الملل شاهین مهندسی از تهران قهرمان رده سنی باالی ۵۰ 
سال و عنایت ا... امینی از تهران قهرمان رده سنی باالی ۶۵ سال کشور 

شد.
مسابقات پیشکسوتان کشور در شیراز که از ۲۰ خرداد ماه آغاز شده بود 

دیروز جمعه ۲۴ خرداد ماه به کار خود خاتمه داد.
این مسابقات در دو جدول باالی ۵۰ سال و باالی ۶۵ سال در ۷ دور  و به 

روش سوئیسی پیگیری شد.
در پایان این تورنمنت نتایج زیر حاصل شد:

* رده سنی باالی ۵۰ سال
مقام اول استاد بین الملل شاهین مهندسی از تهران

مقام دوم استاد فیده حسین آریا نژاد از گیالن 
مقام سوم استاد ساسان ربیعی از فارس

در این جدول همگی با ۶ امتیاز و تنها با احتســاب پوئن شکنی رده های 
برتر معرفی گردیدند.

* در رده سنی باالی ۶۵ سال
مقام اول عنایت ا... امینی از تهران با ۶ امتیاز

مقام دوم سیاوش خواجهی از کرمان با ۵/۵ امتیاز و پوئن شکنی بهتر
مقام سوم عباس آرمده از خوزستان با ۵/۵ امتیاز و پوئن شکنی کمتر

*در حاشیه رقابت های شــطرنج پیشکسوتان کشور؛ گشت شهری و 
بازدید از اماکن دیدنی شیراز

 بنا به گزارش روابط عمومی هیأت شــطرنج اســتان فارس، در حاشیه 
رقابت های شــطرنج پیشکسوتان کشور روز چهارشــنبه بعد از ظهر 
بازیکنان میهمان هیأت شــطرنج استان فارس بوده و به صورت رایگان 
به گشت شهری و بازدید از آرامگاه لســان الغیب حافظ شیرازی و باغ 

ارم پرداختد.
این برنامه که با اســتقبال بازیکنان روبرو شــد، استراحتی بود در میان 
رقابت فشرده بازیکنان و برنامه ای جهت ایجاد صمیمیت و روح افزایی 

پیشکسوتان ارزشمند شطرنج کشور.
رقابت های شطرنج جام پیشکسوتان، امروز و فردا پیگیری و جمعه عصر 

نفرات برتر معرفی خواهند شد.

صعود نماینده فارس به صدر جدول لیگ 
دوچرخه سواری کوهستان کشور

فارسی ها در مرحله دوم مسابقات دوچرخه سوای کوهستان درخشیدند.
رئیس هیأت دوچرخه سواری فارس در گفت و گوی اختصاصی باخبرنگار 
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، گفت: تیم بیان ژن پارس، نماینده 
اســتان فارس در مرحله دوم لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور به 

صدر جدول رسید.
هادی باشفاعت گفت: در این مسابقات یک روزه در رشته کراس کانتری 
علی ظهراب زاده از تیم بیان ژن به مقام نخســت رسید، فرزاد خدایاری 
دیگر نماینده فارس دوم شــد و پرویز مردانی از تیم تبریز به مقام سوم 

رسید. 
وی گفت: علیرضا صفری و رضا نفری دیگر دوچرخه سواران تیم بیان ژن 

به ترتیب پنجم و دوازدهم شدند.
رئیس هیأت دوچرخه سواری فارس گفت: با درخشش ورزشکاران بیان 
ژن، تیم فارس عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی بخش انفرادی دور دوم 

را کسب و به صدر جدول مسابقات صعود کرد.
باشفاعت افزود: مرحله سوم و پایانی مسابقات نیز تا پایان سال برگزار 

می شود که مکان این مرحله هنوز اعالم نشده است.
مرحله دوم لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور امروز در بروجن برگزار 

شد.

صعود مقتدرانه تیم تنیس روی میز 
ناشنوایان فارس به فینال مسابقات کشور

بنا به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های ناشنوایان استان فارس؛ 
جلســه فنی مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی تنیس روی میز 
بانوان ناشــنوا با حضور محمد نوروزیان)رئیس هیأت استان کرمانشاه(، 
قره ویسی)نایب رئیس بانوان هیأت( سرپرستان و مربیان 1۰تیم حاضر 

برگزار گردید. 
در پایان این جلسه گروه بندی تیم ها به شرح زیر اعالم شد:

گروه اول: فارس، کرمانشاه ب، گیالن، خراسان جنوبی و خراسان شمالی 
گروه دوم: آذربایجان شرقی، کردستان، قزوین، کرمانشاه الف و ایالم. 

در روز اول مســابقات تیــم ها به دیــدار یکدیگر رفتند و تیم اســتان 
فارس با شایســتگی تمام تیم هــای گروه اول راشکســت داده و به 
همراه گیالن از این گروه صعود کردند، در دور دوم مســابقات تیم های 
صعــود کننده به صورت ضربدری با تیم های کرمانشــاه و قزوین دیدار 
 کردنــد که در نهایت تیم های فارس و کرمانشــاه به فینال مســابقات 

راه یافتند.

همدان جام قهرماني را به خانه برد؛
فارس نایب قهرمان مسابقات قهرماني 

کشور دوومیداني بانوان نابینایان و کم بینا 
شد

در پایان سیزدهمین دوره مســابقات قهرماني کشور دوومیداني بانوان 
گرامیداشت ســوم خرداد؛ یادواره آزادسازي خرمشهر همدان در جایگاه 

نخست ایستاد. 
بــه نقل از روابط عمومی فدراســیون نابینایان و کــم بینایان، در پایان 
رقابت های قهرمانی کشور بزرگساالن بانوان که طی دو روز  در مجموعه 
آفتاب انقالب تهران  با حضور 1٩ استان و ٩۰ ورزشکار برگزارشد همدان 
بــا ۲۷ امتیاز اول، فارس با ۲۴ امتیاز دوم و زنجان با ۲٣ امتیاز در جایگاه 

سوم قرار گرفت.
 شایان ذکر است؛ این رقابت ها عالوه بر قرارگرفتن در رنکینگ جهانی، 

ثبت رکورد و انتخابی تیم ملی جهت حضور در رقابت های جهانی بود. 
ضمنــاً بــن ورووم ناظرفنــی کمیته بیــن المللی پارالمپیــک)ipc( و 
 محمدرضا مظلومی رئیس فدراســیون نابینایان و کم بینایان، علی اصغر 
هادی زاده نایب رئیس فدراسیون و فائزه توسلی سرپرست نایب رئیسی 
بانوان، حسین اکبر زاده سرپرست دبیری در مراسم اختتامیه و توزیع کاپ 

و مدال حضور داشتند.
گفتنی اســت؛ تیم های تهــران با ۲۲امتیــاز، اصفهان بــا 1٩امتیاز 
 و توابــع بــا 1٣امتیاز بــه ترتیب در جایــگاه چهارم تا ششــم قرار 

گرفتند.

با  تراکتورسازی  تیم  مربی  پیروانی،  امیرحسین 
انتشار پیامی در صفحه شخصی اش از این تیم 

خداحافظی کرد. 
در پیامی که ســرمربی سابق تیم ملی جوانان و 
امید به همین بهانه منتشر کرده است این چنین 
آمده اســت: بعد از تیم ملی امید تقدیر بر این 
شد که روی نیمکت تراکتورسازی بنشینم. خدا 
را بابت این اتفاقات شــاکرم چرا که چیزهای 
تازه ای آموختم. حاال که در آستانه جدایی از این 
تیم قدیمی، ریشــه دار و محبوب قرار دارم بر 
خود الزم می دانم تشــکر ویژه ای داشته باشم 
از آقای زنوزی، مالک باشــگاه به خاطر حسن 

اعتمادش و هم چنین فراهم کردن همه مقدمات 
قهرمانی در تیم. از مربیــان بزرگ و همکارانم 
در فصلی که گذشــت نکات تــازه ای آموختم. 
با بازیکنان بزرگ تیم روزهای خوبی داشــتم و 
هواداران پرشور و پر هیجان تیم برای من و همه 
اعضا روزهای خوبی را رقم زدند، به همین خاطر 
شایسته تحسین و تقدیرند. ما همه در کنار هم 
تالش خود را بکار گرفتیم تا قهرمان شویم اما 
متأسفانه نشد و شــرمنده هواداران شدیم. هر 
چند بر این باورم مانع قهرمانی ما اتفاقات غیر 

فوتبالی بود. 
فوتبال ادامه دارد. با تــالش های مالک، مدیر 

عامل باشــگاه و هم چنین آقای الیاسی و آقای 
آذری نیــا و مربی خــوب و بازیکنان خوبی که 
جذب شــده انــد، تیم به طور حتــم می تواند 
مسیر قهرمانی را دنبال کند و در فصل جدید به 
اهدافی که دارد دست یابد. از صمیم قلب برای 

تراکتورسازی آرزوی موفقیت می کنم. 
باید تشــکر ویژه ای از کادر پزشکی، اجرایی و 
تدارکات تیم در فصل گذشته داشته باشم چرا 
که آنها هم با همه نیرو برای قهرمانی تیم تالش 
کردند و در روزهای خوب و بد در کنار کادر فنی 

و بازیکنان بودند. 
 تراکتورسازی بزرگ تر از نام هاست و با پشتوانه 

عظیمی به نام تماشــاگر عاشق به مسیر ادامه 
می دهد و از آنجایی که فوتبال ادامه دارد رویای 
قهرمانی دوباره زنده خواهد شد. با وجود اینکه 
اکنون تقدیر بر جدایی اســت آنچه که در ذهن 
باقی مانده از یک فصل حضور در جمع مردم با 
مرام تبریز و تیم پرشور تراکتورسازی چیزی جز 
خوبی نیســت. پس با خاطره ای خوش و برای 
 آغاز یک ماموریت جدید تراکتورسازی را ترک 

می کنم. 
و حرف آخر؛ برای تراکتورســازی و طرفداران 
 ایــن تیم بهترین هــا را از صمیــم قلب آرزو 

می کنم.

خداحافظی 
پیروانی با 

تراکتورسازی  
مدیرکل ورزش و جوانان:

 قانون در محدودیت های ورود خیرین به عرصه ورزش بازنگری کند 

در گفتگو با رئیس هیأت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای شیراز؛

 برنامه های هفته فرهنگ پهلوانی در شیراز اعالم شد
فرزانه قنبر دزفولی- سرویس ورزشی

رئیــس هیأت ورزش هــای پهلوانــی و زورخانه ای شــیراز در گفتگوی 
اختصاصی با سرویس ورزشی »تماشا« گفت: دیدار با خانواده شهدا، دیدار 
 با پیشکســوتان، اهدای خون توسط ورزشــکاران زورخانه ای، تجلیل از 
مدال آوران و قهرمانان برتــر و اجرای آیین های زورخانه ای در پارک ها از 

جمله برنامه های هفته فرهنگ پهلوانی در شیراز است.
علیرضا هوشــمند اظهار کــرد: ورزش پهلوانی آمیزه بــه خصلت فداکاری 
و جوانمردی اســت. این ورزش عالوه بر اینکه به پرورش جســم و قدرت 

جسمانی می پردازد به اعتالی معنویت نیز کمک شایانی می کند.
وی با تأکید بر اینکه شــعار ورزش باستانی »پرورش روح و جسم«  است، 
بیان کرد: ورزش زورخانه ای، آداب و ســنتی خاص دارد. یکی از اصلی ترین 
آداب زورخانه این اســت که ورزشــکاران باید مواردی از قبیل فروتنی و از 
خودگذشــتگی، مروت، مردانگی، میهمان نوازی، پاکیزگی، کمک به فقرا و 

تنگدستان و دیگر صفات پهلوانی را رعایت کنند.
هوشــمند با اشــاره به اینکه آموزش های مربوط به ورزش زورخانه ای به 
آموختــن هنرهای تکنیکی و فیزیکی محدود نمی شــود، عنوان کرد: درس 
اخالق و منش پهلوانی یکی از اهداف بســیار مهم در این رشته ورزشی به 

شمار می رود.
وی با بیان اینکه هفدهم شوال، به عنوان روز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای نامگذاری شده است، یادآوری کرد: هفده شوال روزی است که 

حضرت علی)ع( با عمر بن عبدود پهلوان معــروف عرب مبارزه کرد و او را 
شکســت داد و با این پیروزی بزرگ پرچم اسالم را سربلند و پرچم کفر را 
واژگون ســاخت. به همین دلیل این روز را به عنوان روز فرهنگ پهلوانی و 
ورزش زورخانه ای نامیده اند. این روز توسط شورای فرهنگ عمومی تصویب 

شده و به تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده و ابالغ شده است. 
هوشــمند با اعتقاد به اینکه درج و تصویــب روز فرهنگ پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای در متن تقویم رسمی کشور، با هدف پاسداری و ترویج فرهنگ 
ارزشمند پهلوانی و جوانمردی انجام شده است، گفت: امسال روز 1۷ شوال 
 در تقویم مصادف با ســی و یکم خرداد ماه اســت. این مناسبت فرهنگی 
می تواند بهانه خوبی برای ترویج اخالق مداری و فرهنگ جوانمردی در کشور 

و هدیه ای معنوی به مردم جهان باشد.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت و جایگاه منش پهلوانی و جوانمردی در 
ورزش و تأکید مقام معظم رهبری به مسئله ترویج فرهنگ پهلوانی در هفته 
فرهنگ پهلوانی که از بیست و پنجم لغایت سی و یکم خردادماه جاری برگزار 
می شود، برنامه های بسیار متنوعی توسط هیأت پهلوانی و زورخانه ای شیراز 

در سطح شهر و زورخانه ها اجرا خواهد شد. 
این مقام مسئول به تشریح برنامه های هیأت در این هفته پرداخت و عنوان 
کرد: روز شنبه قرار است دیداری با امام جمعه محترم و فرماندار شهر شیراز 
داشته باشیم و در روز دوم از هفته پهلوانی همراه با پیشکسوتان و مسئولین 
اداره ورزش و جوانان فارس و شــیراز به دیدار چند تن از خانواده شــهدا 

خواهیم رفت. 
وی با اشــاره به اینکه پیشکســوتان ورزش زورخانه ای به عنوان نمادها و 
 الگوهای ترویج فرهنگ پهلوانی هســتند، دیدار با پیشکســوتان را از اهم 
برنامه های روز سوم این هفته بیان کرد و گفت: روز سه شنبه بازوبند پهلوانی 
به امید نوروزی اهدا خواهد شد. در این مراسم دکتر مجتبی جوهری ریاست 
محترم فدراســیون پهلوانی و زورخانه ای، محمدرضا طالقانی رئیس اسبق 
فدراسیون کشتی ایران، پهلوان اکبرفالح و همچنین پهلوان حمید سوریان 
حضور دارند و این مراسم با شــکوه با حضور این عزیزان برگزار می شود. 
در ایــن روز بعد از اجرای ورزش زورخانــه ای احکام رتبه بندی تعدادی از 

ورزشکاران زورخانه ای شیراز نیز اهدا خواهد شد.
هوشمند اضافه کرد: برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزش 
 زورخانه ای در سال ٩۷ نیز از جمله برنامه های روز چهارم این هفته می باشد.

وی ادامه داد: طبق سنت هر ســاله روز پنج شنبه در معیت تعداد کثیری از 
ورزشــکاران، مرشدان و پیشکسوتان ورزش زورخانه ای در سازمان انتقال 

خون حضور پیدا می کنیم و به اهدای خون می پردازیم.
رئیــس هیأت ورزش هــای پهلوانی و زورخانه ای شــیراز در پایان گفت: 
برگزاری و اجرای ورزش ها و آیین هــای زورخانه ای در پارک ها با حضور 
خانواده ها از مهم ترین برنامه های روز جمعه ٣1خرداد ماه به شمار می رود. 
در این روز تمامی مدیران زورخانه ها در پارک های ســطح شهر به اجرای 

ورزش زورخانه ای خواهند پرداخت.

دومین نشســت یــک روزه تخصصی آموزشــی منطقه 
ای کارشناس مســئوالن ارزیابی عملکرد و رسیدگی به 
شــکایات ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور 
پنج شــنبه ۲٣ خرداد ماه با حضور مدیر کل دفتر مدیریت 
عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ورزش و 
جوانان، مدیر کل ورزش و جوانان فارس، مدیر کل دیوان 
محاسبات استان، مسئوالن بازرســی و ارزیابی عملکرد 
استان های فارس، کرمان، بوشهر، چهار محال و بختیاری، 
سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و 

خوزستان در هتل همای شیراز برگزار شد.
در این گردهمایی که معاونین توســعه منابع و پشتیبانی، 
معاون توسعه امور ورزش، معاون جوانان و امور فرهنگی، 
معاون عمرانی و فنی و مهندسی، معاون امور ورزش بانوان 
اداره کل، ذی حســاب اداره کل، مدیران ستادی حراست، 
امور مالی، روابط عمومی، امور حقوقی، بودجه، امور اداری 
و پشتیبانی و دبیر کمیســیون ماده 88 نیز حضور داشتند 
شرکت کنندگان با آخرین قوانین و مقررات موجود در حوزه 

بازرسی و ارزیابی عملکرد آشنا شدند.
در این جلســه مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و 
رسیدگی به شــکایات وزارت ورزش و جوانان، مدیر کل 
ورزش و جوانان فارس مدیر کل دیوان محاسبات استان 
فارس به تفصیل در خصوص مباحث مرتبط با بازرســی و 
ارزیابی عملکرد به ارائه مطالب پرداختند که مشروح آن در 

خبرهای بعدی خواهد آمد.
 مدیــر کل ورزش و جوانان فارس در دومین نشســت 
آموزشــی تخصصــی منطقه ای مســئولین بازرســی 
 ادارات کل ورزش و جوانان کشــور با بیان اینکه یکی از 
حیاتی ترین ارکان یک مدیریت سالم و کارامد وجود یک 
نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسی است، افزود: رویکرد 
حوزه بازرسی وزارت ورزش و جوانان مشاوره و پیشگیری 

است نه مچ گیری. 
حیدرعلی کامیاب با اشــاره به عام بــودن حوزه فعالیت 
وزرات ورزش و جوانان افزود: عالقمندی گروه ها و طبقات 
مخنلف جامعه باعث شــده تا اخبار این وزراتخانه همواره 

جزو اخبار جذاب و پر مخاطب جامعه باشد.
وی با بیان اینکه این جذابیت مدیــران وزرات ورزش و 
جوانان را زیرذره بین برده اســت، افزود: این حساسیت 
حتی در سفرهای خارجی و داخلی مدیران وزاین وزراتخانه 

قابل لمس است.
مدیــر کل ورزش و جوانان فارس افــزود: هدف نهایی 
نظارت اصالح و بهبود اوضاع اســت از همین رو سیاست 
 در وزارت ورزش و جوانان شناسایی دقیق مشکل، کشف و 

ریشه یابی و سپس ارائه راه حل اصالحی است.
راه حلی که به گفته کامیاب همراه با یافتن خطاهای عوامل 
دست اندرکار، اشــتباهات فاحش را برمال ساخته و برای 

ادامه مسیر دستورالعمل مناسب صادر را صادر می کند.
وی با بیان اینکه نظارت و کنترل باید به دنبال کمال بخشی 
به فــرد، مجموعه و در نهایت جامعــه و اصالح وضعیت 
موجود باشــد، افزود: سیستم بازرسی در وزرات ورزش و 

جوانان به دنبال کمال بخشی به فرد، مجموعه و در نهایت 
جامعه و اصالح وضعیت موجود است.

کامیاب بــا بیان اینکه بدون کنترل هیــچ تضمینی برای 
دســتیابی به اهداف سازمانی وجود ندارد، گفت: متأسفانه 
وزارت ورزش و جوانان هنوز هم با قوانین سازمان تربیت 
بدنی اداره می شــود که این اتفاق تعــارض هایی را در 
اجرای برنامه ســازمانی برای برخی مدیران ایجاد کرده 

است.
وی یکی از این تعارض ها را وجــود محدودیت در ورود 
خیرین به حوزه ورزش دانســت و افزود: امروز اگر خیری 
بخواهد زمین با حتی یک خودرو به ورزش هدیه دهد ما با 

محدودیت های قانونی در جذب این هدیه مواجه هستیم.
مدیر کل ورزش و جوانــان فارس با تأکید براینکه قانون 
بایــد در محدودیت های ورود خیریــن به عرصه ورزش 
بازنگری کنــد، افزود: با این بازنگــری و در نظر گرفتن 
شرایط جدید بسیار یا مشکالت وزرات ورزش و جوانان و 

ادارت کل تابعه آن در استان ها مرتفع می شود.
* مدیرکل دفتر عملکرد بازرسی و رسیدگی به شکایات 
وزارت ورزش و جوانــان: مدیرکل ورزش و جوانان 
فارس از مدیران توانمند و برجســته کشور در حوزه 

ورزش و جوانان می باشد
مدیرکل دفتر عملکرد بازرســی و رســیدگی به شکایات 
وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشســت آموزشــی 
تخصصی گفت: برگزاری این کارگاه های آموزشی موجب 
می شــود دانش مدیران و مســئوالن واحدهای بازرسی 

مناطق و استان های کشور تقویت گردد. 
نصرا... پریچهره با بیــان اینکه مدیرکل ورزش و جوانان 
فارس از مدیران توانمند و برجسته کشور در حوزه ورزش 
 و جوانان می باشد، افزود: هدف از برگزاری این کارگاه های 
آموزشــی، تقویت مناطق و استان های کشور است، زیرا 
برای مرتفع کردن مشکالت این وزارتخانه و کلیه ادارات 
و مجموعه های ورزش کشور نمی توان تنها در پایتخت، 
مســئوالن را فراخوانده و با آنها جلسه برگزار کرد، بلکه 
حضور ما در اســتان ها، موجب می شود از نزدیک شاهد 
فعالیت خدمتگزاران ورزش بوده و و در جهت عیوب و رفع 

مشکالت گام های بهتری برداشته شود.
مدیرکل دفتر عملکرد بازرســی و رســیدگی به شکایات 
وزارت ورزش و جوانــان ضمن تشــکر از صحبت های 
 تخصصی مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس اشاره ای 
به شأن و جایگاه بازرســی و نظارت در وزارت ورزش و 
جوانان داشت و تصریح کرد: کسانی که بر رفتار و فعالیت 
دستگاه های اجرایی کشور و به خصوص ادارت ورزش و 
جوانان ارزیابی و نظارت دارند با در نظر داشــتن مقام و 
منزلت خود دنیا و آخرت را به عنــوان اولین مؤلفه کاری 
در نظر گرفته، و به دنبال مچ گیری نباشند بلکه در جهت 
اصالح امور و جلوگیری از از بروز فساد اداری قدم بردارند.

وی تأکید کرد: البته کسانی که با اطالع از قوانین و آگاهانه، 
جرمی را مرتکب می شوند باید با فردمتخلف برخورد و به 
مجامع قضایی معرفی گردد زیرا در حفظ منابع بیت المال 

بازرسین باید بیشترین دقت و تالش را داشته باشند، اما 
در مجموع مدیرانی که بر قانون اشراف کامل دارند و برای 

 توسعه زیرســاخت ها و ورزش قهرمانی کشور فعالیت 
می کنند همیشــه از حوزه نظارت و بازرسی آسوده خاطر 

هســتند و کســانی که از باب قوانین فاقد اطالعات الزم 
هســتند باید نگران حوزه ارزیابی و بحث بازرسی بوده و 
برای اینکه ناخواسته در فضای تخلفات قرار نگیرند حتماً با 
استفاده مشاورین کاربلد و مطالعه مقررات اداری، از بروز 
هرگونــه تخلف جلوگیری نماینــد و در واقع نباید در این 

مبحث مظلوم و ظالم با هم از حضور بازرس بترسند.
نصــرا... پریچهــره در ادامــه صحبت هایــش در این 
 نشســت تخصصی، با بیــان اینکه جایگاه بازرســی در 
دستگاه های اجرایی کشور باید به رتبه ای برسد که از دیدن 
مدیران احساس شادمانی داشته باشند، اظهار داشت: در 
حال حاضر اگر مدیرکل ورزش و جوانان فارس جز سه مدیر 
برتر کشور در وزارت ورزش و جوانان شناخته می شود به 
دلیل آشنایی و اشراف وی بر قوانین و مقررات بازرسی می 
باشــد و از این طریق در زمان حضورش در این مجموعه 
 کارهای بســیار بزرگی در جهت توســعه زیرساخت ها 
و همچنین تربیت و پرورش قهرمانان بیشــتر در فارس 

انجام داده است.
مدیــرکل دفتــر عملکــرد بازرســی و رســیدگی به 
 شــکایات وزارت ورزش و جوانــان در بخش دیگری از 
صحبت هایش با اشــاره به اینکه شــرح و وظایف حوزه 
بازرســی می تواند در ورزش کمک شایانی انجام دهد، 
خاطرنشــان کرد: از وقتی که ســازمان تربیت بدنی به 
وزارت ورزش و جوانان تبدیل گردیده است به طور یقین 
تغییراتی در قوانیــن و مقررات این مجموعه اتفاق افتاده 
اســت که از بازرسین عزیز خواهشمند است قوانین را به 
روزرســانی کرده و در جایی که کمبود دانش وجود دارد 
 اجتهاد به خرج دهند تا خدای ناکرده موجب فساد اداری 

نشود.
وی با بیان اینکه شــاخص های مختلفی باید در ارزیابی 
و عملکرد اســتان ها لحاظ گردد، اعالم داشــت: گاهی 
اوقات اطالع رســانی ضعیف باعث اجحاف در حق مناطق 
می گردد بــه همین دلیل باید در زمینه ارزیابی جغرافیایی 
 و جمعیت و همچنین محرومیت اســتان ها دقت بیشتری 

حاصل شود.
پریچهره در ادامه با اشــاره به اینکــه در حوزه نظارتی 
و بازرســی هدف اصلی باید جلوگیری از تخلف باشــد، 
خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان گستردگی باالیی 
دارد و به دلیل اینکه ورزش مخاطبین زیادی در کشور دارد 
و باید به احترام مردم شــادی و نشاط را برای جوانان و 
ملت عزیز ایران توســعه دهیم بطــور یقین باید فضای 
بهتری در اختیار زحمت کشان در ورزش کشور قرار بگیرد 
و برای انجام هرکاری نمی توان با آیروی افراد بازی کرد 
و حتی در وزارت ورزش و جوانــان هم اگر مدیری برای 
پاسخگویی فراخوانده می شود فقط به جهت اصالح امور 

می باشد.
وی در پایان اظهار داشــت: در دومین نشست تخصصی 
باید آیین نامه ها به روز رسانی شود و برای رسیدن به یک 
نتیجه خوب موارد مهم و بســیار کوچک را را هم ارزیابی 

نمایید.

سازمان لیگ تأکید به در نظر گرفتن مسائل امنیتی در 
ورزشگاه ها دارد و تنها با ۴ شرط بازی های فصل جدید 

را برگزار می کند.
پس از اتفاقات تلخ و حوادث زیادی که طی فصل اخیر 
در لیگ برتر و به ویژه در بازی های نیمه نهایی و فینال 
جام حذفی اتفاق افتاد، مســئوالن ورزشی و فوتبالی 
و حتی مدیران سیاســی و نماینــدگان مجلس به این 
حواشی واکنش نشــان دادند و خواستار برخورد جدی 

با متخلفان شدند.
پس از اتمام فینال جام حذفی، وزارت ورزش و جوانان و 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال جلسات متعددی برگزار 
کردند و اکنون به نظر می رسد به جمع بندی هایی رسیده 

و قوانین و تصمیمات جدی گرفتند تا مســابقات فصل 
آینده لیگ برتر تنها در صورت رفع نواقص استادیوم ها 

برگزار شود.
 بنابر اخباری که در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، هیأت 
رئیسه سازمان لیگ امروز جمعه تشکیل جلسه می دهد 
و در آن تأکید خواهد شد تا فصل ٩٩-٩8 لیگ برتر تنها 
با در نظر گرفتن و انجام چهار شــرط برگزار شود و در 
غیر اینصورت به هیچ عنوان بازی ها نباید صورت بگیرد.

 هیأت رئیسه ســازمان لیگ در جلسه پیش رو مصوب 
خواهد کرد تا قبل از آغاز اولین مســابقه لیگ برتر در 
فصل جدید، مسائل امنیتی ورزشگاه ها کامالً فراهم شده 

و در نظر گرفته شود.

  موضــوع بلیــت فروشــی الکترونیکــی و همچنین 
شــماره گذاری تمام صندلی ها و نصــب دوربین های 
مدار بسته در استادیوم های تیم های لیگ برتری برای 
شناسایی متخلفین نیز مسائل مهم دیگری هستند که 
ســازمان لیگ به طور جدی به انجام آن از سوی همه 
باشــگاه ها تأکید دارد و عنوان می کند تا در صورت رفع 

این نواقص اجازه برگزاری بازی ها را نمی دهد.
ایجاد بســترهای الزم و رفع موانع برای اســتفاده از 
نیز چهارمین مسئله ای است  سیســتم داور ویدئویی 
که ســازمان لیگ به آن تأکید کرد و عنوان می کند در 
صورت عدم راه اندازی VAR مجوز انجام بازی تیم ها 

را نخواهد داد.

تصمیم مهم در جلسه دیروز سازمان لیگ؛ 

لیگ نوزدهم برگزار نمی شود، مگر آنکه ... 


