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جامعه ورزش و جوانان و اهالی ورزش فارس حضوری باشکوه در مراسم راهپیمایی 
روز جهانی قدس داشتند. به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی 
اداره کل ورزش و جوانان فارس، ملت شــهیدپرور ایران اسالمی به خصوص مردم 
همیشه در صحنه فارس و شــهر شیراز حضوری باشکوه در مراسم راهپیمایی روز 
جهانی قدس داشــتند و حضور پرشور بی سابقه اهالی ورزش به این شکوه افزوده 
بــود. جامعه ورزش و جوانان فارس و اهالی ورزش منجمله حیدرعلی کامیاب مدیر 
کل ورزش و جوانان فارس، ســید اسالم موسوی معاون توسعه منابع و پشتیبانی، 
محسن ساالری معاون توسعه امور ورزش، فریبا خالدی معاون امور ورزش بانوان، 
اردشیر حســن زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شــیراز و معاونین وی، مدیران 
ستادی اداره کل، رؤســای هیأت های ورزشی استان و شهر شیراز، پیشکسوتان، 
قهرمانان، مدال آوران و ورزشــکاران بیشــماری از هیأت های مختلف ورزشی در 
مراسم راهپیمایی حضور داشــتند. مدیر کل ورزش و جوانان فارس در حاشیه این 
 مراســم به خبرنگار ما گفت: مردم همیشــه در صحنه فارس امسال پرشورتر از 
سال های گذشته و در حمایت قاطع از مردم مظلوم فلسطین در این مراسم حضور 

یافتند.
کامیاب افزود: اهالی ورزش فارس و شیراز هم 
قوی تر از سال های قبل حضور پررنگ را در این 
مراسم رقم زدند و بیعت خود را با امام و رهبری 

و مردم فلسطین اعالم کردند.
سید اســالم موسوی معاون توســعه منابع و 
پشــتیبانی اداره کل هم گفت: حضور بی سابقه 
 جامعه ورزش و جوانان در مراســم روز قدس 
بی سابقه بود و این نشان از همت و عزم و اراده 
اهالی ورزش و جوانان استان در حمایت از مردم 
مظلوم فلســطین و قبله گاه اول مسلمین جهان 

است.

محسن ساالری هم در حاشیه این مراسم بیان کرد: شرکت 
جامعه ورزش و هیأت های ورزشی و ورزشکاران و قهرمانان 
قابل تقدیر و ستودنی است و اجرای حرکات زیبا و نمایشی 
ورزشــکاران مختلف بخصوص ورزشکاران رزمی به شکوه 

این مراسم افزوده بود.
رؤســای هیأت های ورزشــی فوتبال، ژیمناستیک، ووشو، 
کونگ فو، اسکیت، ورزش های رزمی، انجمن های ورزشی و 
برخی دیگر ار مسئوالن هیأت ها و پیشکسوتان و قهرمانان 
هم در گفتگوهای کوتاه حضور مردم و به ویژه جامعه ورزش 
و جوانان را در این مراسم ستودند و حمایت قاطع خود را از 

قدس شریف اعالم کردند.
گفتنی است؛ در ابتدای شــروع این مراسم در میدان امام 
حسین )ع( ورزشــکاران رزمی کار به اجرای حرکات زیبا و 

نمایشی پرداختند.

دکتر بهرام پارســایی نماینده مردم شــیراز در مجلس 
شــورای اســالمی به همــراه حیدرعلی کامیــاب مدیرکل 
ورزش و جوانــان فارس و سیدحســین پرور دبیر بســیج 
ورزشــکاران اســتان از مجموعه های ورزشــی لپویی، از 
مجموعه در حال ســاخت سالن شــش هزار نفری شیرازی 
واقــع در بزرگــراه حســینی الهاشــمی و مجموعه بزرگ 
 پارس شــیراز واقــع در شــهرک میانرود بازدیــد کردند. 
پنجشــنبه نهم خردادماه دکتر بهرام پارسایی نماینده مردم 
شیراز در مجلس شورای اسالمی و مدیر کل ورزش و جوانان 
فارس ابتدا از مجموعه ورزشی ســوارکاری لپویی زرقان از 
توابع شهرستان شــیراز بازدید کردند. این مجموعه زیبا و 
منحصر به فرد اسفندماه سال گذشــته با حضور مقام عالی 

وزارت ورزش و جوانان افتتاح گردید.
در ادامه دکتر پارســایی به همراه مدیر کل ورزش و جوانان 
فارس از پروژه در حال احداث سالن شش هزار نفری شیراز 
واقع در بزرگراه حســینی الهاشمی بازدیده کرده و از نزدیک 

نسبت به روند تکمیلی آن کسب اطالع نمود.
پروژه سالن شش نفری شیراز که از اعتبارات سفر مقام معظم 
رهبری می باشد هم اکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
 که در هفته دولت سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی در ادامه از 
ورزشگاه بزرگ پارس شــیراز دیدن کرد. استادیوم پارس 
 واقــع در شــهرک میانرود در ســال 96 و بــا حضور دکتر 
سلطانی فر افتتاح گردید و در حال حاضر رقابت های لیگ دسته 
اول فوتبال کشور به میزبانی تیم های فجر سپاسی و قشقایی 
شــیراز در آن برگزار می گــردد و در آینده با تالش مدیرکل 
ورزش و جوانان قرار است عالوه بر فوتبال، سایر رشته های 
ورزشی نیز در این مجموعه از خانه های تخصصی برخوردار 
 شوند و در سال های آتی شاهد دهکده المپیک در فارس باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در پایان این بازدیدها 
گفت: حاصل عملکرد اداره کل ورزش و جوانان فارس افزایش 

امید و توسعه عدالت اجتماعی درجامعه است. 
* افزایش سرانه ورزشی از 23 سانتی متر به حدود 1 متر 
یعنی انقالبی عظیم در حوزه ورزش استان به وقوع پیوسته 

است
دکتر پارسایی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان در دو حوزه 
نرم افزار و ســخت افزار را با ادوار پیشین غیرقابل مقایسه 
عنوان کرد و افزود: اینکه سرانه ورزش استان تا پیش از سال 

95 تنها 23 ســانتی متر بوده و از سال 95 تاکنون به حدود 
1 متر رســیده یعنی انقالبی عظیم در حوزه ورزش استان به 
وقوع پیوسته اســت. وی توجه به توسعه عدالت اجتماعی را 
یکی از ویژگی های این عملکرد برشــمرد و افزود: تا پیش از 
سال 95 در برخی از روستاهای استان و حتی شهر شیراز یک 
ســانتی متر فضای ورزشی وجود نداشت اما اکنون هموطنان 
روستایی ما نیز طعم توسعه زیرساختی در ورزش را به راحتی 
چشیده اند. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه برخی با اهداف خاص به دنبال ایجاد فضای یأس 

و ناامیدی در جامعه هســتند، افزود: عملکرد تحسین برانگیز 
دستگاهی نظیر اداره کل ورزش و جوانان در دو بخش ورزش 
و جوانان مصداق واقعی افزایش امید و نشاط در جامعه است.

* احداث ورزشگاه ویژه بانوان در شهرك گلستان شیراز 
 اقدام مناسب دیگری برای توسعه ورزش در بخش بانوان است

وی با اشاره به کسب موفقیت های فراوان توسط ورزشکاران 
اســتان فارس در رقابت های مهم آسیایی، جهانی و المپیک، 
 از توســعه زیرســاخت های ورزشــی در کنار تالش های 
خستگی ناپذیر ورزشکاران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل 

در کسب این موفقیت ها یاد کرد و افزود: امروز نه تنها مردم 
فارس بلکه تمام مردم ایران با افتخار و غرور نام ورزشکارانی 
 نظیر ســاره جوانمردی، فرانک پرتوآذر، ســمیرا ارم، شیما 

آل سعدی، فروغ عباسی و... را به زبان می آورند.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اسالمی احداث 
ورزشــگاه ویژه بانوان در شهرک گلستان شــیراز را اقدام 
مناسب دیگری برای توسعه ورزش در بخش بانوان دانست.

پارسایی حضور این بانوان و دیگر ورزشکاران بانوی استان 
فارس را در سطح نخست رشته های مختلف ورزشی حاصل 

پشتکار خود ورزرشکار، دانش مربیان و نقش تأثیرگذار یک 
تیم مدیریتی با نگاه حمایتی دانست.

* توســعه توریسم ورزشــی می تواند به عنوان یکی از 
محورهای توسعه استان در دستور کار قرار گیرد

 وی در بخــش دیگری از ســخنانش فارس را اســتانی با 
ظرفیت های فراوان در حوزه های مختلف دانســت و گفت: 
توسعه توریسم ورزشی می تواند به عنوان یکی از محورهای 

توسعه استان در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اسالمی ساخت 

ورزشگاه زیبایی همچون مجموعه پارس و ورزشگاه 6 هزار 
نفره در شهر شــیراز را حق مردم و ورزشکاران این شهر و 
استان فارس دانست و افزود: نباید فراموش کنیم که تا چند 

سال پیش مردم از داشتن این حق محروم بودند!
پارسایی توســعه این زیرساخت ها را ظرفیتی مناسب برای 
توســعه صنعت گردشگری ورزشــی در فارس دانست و با 
اشــاره به برگزاری جام جهانی فوتبال در کشور قطر گفت: 
باید اســتفاده از این فرصت جهت معرفی استان فارس به 
عنوان مکانی معین برای کشــور قطر را به عنوان یک پروژه 
ملی با محوریت استاندار و مجمع نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی دنبال کرد. وی در ادامه با تأکید بر خرسندی 
از تحوالت ایجاد شده در حوزه ورزش و جوانان فارس گفت: 
امروز حامیان مجموعه ورزش و جوانان با سربلندی می توانند 

از عملکرد این حوزه دفاع کنند.
* حمایت از مدیرانی با دیدگاه تحول گرایانه و توسعه محور 

تسریع کننده امر توسعه متوازن در کشور است
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی، حمایت از 
مدیرانی با دیدگاه تحول گرایانه و توســعه محور را تسریع 
کننده امر توسعه متوازن در کشور دانست و گفت: نمایندگان 
سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه در استان فارس می بایست 
 با حمایــت از چنین دیدگاهــی ضمن حمایــت از مدیران 
 ریســک پذیــر زمینــه تســریع در توســعه اســتان را 

فراهم سازند.
* تیم مدیریتی ورزش و جوانان فارس نشان داد که در هر 
شرایطی حتی شرایط سخت تحریم هم می توان در کشور 

کار کرد
پارسایی با بیان اینکه خروجی توســعه ورزش ایجاد امید، 
سالمت جســم و نشاط روانی در جامعه اســت، افزود: تیم 
مدیریتی ورزش و جوانان فارس نشان داد که در هر شرایطی 

حتی شرایط سخت تحریم هم می توان در کشور کار کرد.
اتفاقی که به اعتقاد وی می تواند به عنوان الگویی برای دیگر 

مدیران در کشور مطرح شود.
آری، انقالب عمرانی در ورزش فارس اکنون در سطح کشور 
مطرح شده اســت و همه کشور مطالبی پیرامون این انقالب 
شنیده اند، اتفاقی که حیدرعلی کامیاب و تیم وی در سه، چهار 
سال اخیر آن را شکل داده اند و بیش از یک میلیون و هفتصد 
هزار مترمربع فضای ورزشی جدید ساخته شده است که یک 

آمار بی نظیر است.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسالمی:

انقالبی عظیم در حوزه ورزش استان به وقوع پیوسته است

 * حاصل عملکرد اداره کل ورزش و جوانان فارس افزایش امید و توسعه عدالت اجتماعی است 
* اکنون هموطنان روستایی ما نیز طعم توسعه زیرساختی در ورزش را به راحتی چشیده اند

* خروجی توسعه ورزش ایجاد امید، سالمت جسم و نشاط روانی در جامعه است

حضور باشکوه اهالی ورزش فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس
مدیرکل ورزش و جوانان فارس: اهالی ورزش فارس و شیراز قوی تر از سال های قبل حضوری پررنگ را در این مراسم رقم زدند

لیال دودمان: 11 ورزشکار استان فارس 
به مسابقات جهانی ورزشکاران خاص 

اعزام می شوند

ملی پوش شیرازی، قهرمان دوگانه 
ایران: هدفم ارتقای رنکینگ جهانی 

است 


