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ورزشی

فریدون رئیسی- سرویس ورزشی 
و  کارشناســان  اکثــر  اظهارنظــر  بــه  توجــه   بــا 
صاحــب نظــران فوتبال که بــرای ایجاد یــک آرامش 
 و تغییــر در ســاختار فوتبــال فــارس نیــاز بــه یــک 
خانه تکانی اساسی در این هیأت می باشد و از آنجا 
که حسین قنبری با رأی قاطع اعضای مجمع هیأت 
فوتبــال فارس بــه عنوان رئیس ۴ ســال آینده این 
هیأت انتخاب شــد یکی از برنامه های وی تغییرات 

اساسی در ساختار هیأت فوتبال می باشد. 
در ایــن راســتا هفتــه گذشــته حســین قنبــری عــذر 
سرپرســت دبیــری هیــأت فوتبال فارس خواســت 

تعویــض سرپرســت دبیــری هیــأت فوتبــال  بــا  تــا 
اســتان فــارس اولین گام را جهــت تغییرات محکم 
بردارد. بدون شک مدیریت و برنامه های راهبردی 
حســین قنبــری مــرد میــدان دیــده هیــأت فوتبــال 
فارس می تواند در جهت رشد و توسعه این ورزش 
 بســیار مؤثر باشــد. قنبــری که از خاک خــورده های 
در  متمــادی  هــای  ســال  و  بــوده  فــارس  ورزش 
مســتطیل ســبز به  امر قضاوت پرداختــه به خوبی 

از فوتبال استان شناخت دارد.
 مطمئنا با توجه به برنامه ها و چشــم اندازی که در 
پیــش رو دارد بــا یــک خانه تکانی اساســی می تواند 

یــک انقــاب خــوب در عرصــه فوتبال فــارس ایجاد 
کند.

هرچند که حواشی ایجاد شده طی چند روز گذشته 
در رســانه ملــی باعث آســیب هــای جدی بــر پیکره 
فوتبــال فارس گردید امــا مطمئنا قنبری با درایت و 
برنامه ریزی هایی که مد نظر دارد می تواند آرامش 

را به خوبی در  فوتبال فارس حاکم کند. 
وی به خوبی از مشــکات و حواشــی فوتبال فارس 
گاه بــوده و اولیــن اقدامــش نیــز در ایــن راســتا به  آ
منظــور جلوگیــری از برخــی از حواشــی هــای ایجــاد 

شده در هیأت فوتبال بوده است.

گردهمایــی مدیران و رؤســای ادارات ورزش و جوانان 
شهرســتان هــای فــارس در پایان ســال 1۴01 بــا حضور 
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان، معاونین و مدیران 

ستادی برگزار شد.
جوانــان  و  ورزش  ادارات  رؤســای   گردهمایــی 
شهرســتان های فــارس با حضور دکتر حیــدر صفرپور 
هــای  حــوزه  معاونیــن  جوانــان،  و  ورزش  مدیــرکل 
مختلــف و مدیــران ســتادی بــا هــدف هــم اندیشــی و 
ارایــه برنامــه حــوزه هــای مختلــف اداره کل در ســالن 

اجتماعات مجتمع برگزار شد.
در این جلسه پس از تاوت قرآن کریم و پخش سرود 

جمهــوری اســامی ایــران، مدیــرکل ورزش و جوانــان 
فارس در ســخنانی بــه ارائه برنامه ها و سیاســت های 
اداره کل ورزش و جوانــان پرداخــت. ســپس معاونت 
ارائــه  را  خــود  هــای  برنامــه  کل  اداره  مختلــف   هــای 

کردند.
رؤســای ادارات ورزش و جوانــان نیــز در ادامــه جلســه 
 نقطه نظرات، مشکات و پیشنهادات و نیازمندی های 
ح کردند که در پایان گردهمایی مدیر کل و  خود را مطر

ح شده بودند. معاونین پاسخ گوی مطالب مطر
: ادارات ورزش و جوانان شهرســتان ها یکی  * صفرپور

از اثرگذارترین دستگاه های اجرایی استان هستند
دکتــر حیدر صفرپــور مدیــرکل ورزش و جوانان فارس 
در گردهمایــی رؤســا ادارات ورزش و جوانــان فــارس 
گفــت: ادارات ورزش و جوانــان یکــی از از اثرگذارتریــن 
دستگاه های اجرایی هستند و ساختار بزرگ ورزش و 
جوانان در همه رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، و حتی 

کنش های سیاسی نقش دارد.

دکتــر حیدر صفرپــور مدیــرکل ورزش و جوانان فارس 
در گردهمایــی رؤســا ادارات ورزش و جوانــان فــارس 
جوانــان  و  ورزش  رؤســا  هــای  تــاش  از  قدردانــی  بــا 
شهرســتان هــای اســتان گفــت: افتخــارات قهرمانــان 
اســتان در میادین جهانی و بین المللی نتیجه نشات 
ادارات ورزش و  از زحمــات رؤســا و همــکاران  گرفتــه 

جوانان سراسر استان است.
اثرگذارتریــن  از  را  جوانــان  و  ورزش  ادارات   وی 
دســتگاه های اجرایی استان برشمرد و افزود: ساختار 
بــزرگ ورزش و جوانان در همــه رویداد های اجتماعی، 
فرهنگــی، و حتــی کنــش هــای سیاســی نقــش دارد و 
اهمیت این دســتگاه برای برخی مسئولین به صورت 

ح وظایــف تفهیم و معرفی  کامــل جهت حمایت و شــر
نشده است.

نــگاه مســئولین  مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس 
اســتانی را بــه جایــگاه ورزش را ویــژه برشــمرد و گفت: 
اشراف کامل و ارتباط مسئولین باعث حمایت و دفاع 

از جایگاه ورزش شده است.
معیشت همکاران بخش دیگری از سخنان مدیر کل 
ورزش و جوانــان فــارس بــود و بیــان داشــت: در طول 
ســال 1۴01 معیشــت همکاران به عنوان یکی از اصول 
مقدم و درون سازمانی ما بوده است و پرداختی ها به 

موقع انجام شد.
مدیــر کل ورزش و جوانــان برگزاری جــام پرچم را نمود 
و  برشــمرد  اســتان  جوانــان  و  ورزش  ادارات  همدلــی 
گفــت: اســتان فــارس بــا یک همدلی در ســطح کشــور 
رتبــه نخســت را کســب کــرد و می تــوان به ماننــد این 
را  فــارس  ورزش  پرچــم  همــدل  صدایــی  بــا  رویــداد 

برافراشته داریم.

اسماعیل محبی پور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری فــارس در ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان 
اســتان گفــت: توجــه به جوانــان و مردمی ســازی امور از 
سیاســت کلی دولت ســیزدهم اســت و باید از ظرفیت 

جوانان و مردم در پیشبرد امور استفاده شود .
ششــمین ستاد ساماندهی امور جوانان استان فارس 
به ریاست معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری 
ح های حــوزه جوانــان و با  فــارس بــا موضــوع بررســی طر

حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.
امنیتــی و  و  پــور معــاون، سیاســی  اســماعیل محبــی 
اجتماعــی اســتانداری فــارس در ایــن ســتاد با اشــاره به 
نقــش جوانــان گفت: توجه بــه جوانان و مردمی ســازی 

امور از سیاست های کلی دولت سیزدهم است.
امــور  احیــای ســتادهای ســاماندهی  بــه  اشــاره  بــا  وی 

جوانان استان فارس بیان داشت: مشکات در جامعه 
تنهــا بــه دلیل عــدم انجام مســئولیت ها نیســت بلکه 
انجــام امــور روش های گذشــته از دالیل عدم موفقیت 

ح ها است. طر
محبــی پــور افــزود: عبــور از محدودیت ها و حصــار ها و 

ح نو باعث رشد و موفقیت خواهد شد. اجرای طر
معاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی اســتانداری فارس 
استفاده از ظرفیت های قانونی موجود را مهم برشمرد 
و تأکیــد کــرد: الزم اســت قوانین و مقــررات جهت توجه 
بــه بخــش جوانان و اســتفاده از این ظرفیت ها توســط 

دستگاه های اجرایی، احصا شود.
تحلیل موضوعی و جغرافیایی داده ها، ارائه مشــکات 
و فرصــت هــای موجود در حــوزه جوانان بــه فرمانداران 
هر شهرســتان از دیگر پیشــنهادات معاون سیاســی و 

امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بود.
محبی پور در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
ح بشــری ۳ و اعام نیاز نوجوانان به مشــاوره گفت:  طــر
اســتان فــارس اســتان فکــر و فرهنــگ اســت و همواره 
پس از ارائه مشاوره در عرصه های مختلف موفقیت ها 

در استان نمود یافته است.
ایــن مقام مســئول حضــور مدیران در جلســات ســتاد 
ساماندهی امور جوانان را مهم برشمرد و گفت: حضور 
مســئولین ارشــد در این جلســات مورد تأکید اســت و 
در صــورت عــدم امکان یکی از معاونین آن دســتگاه به 
عنوان مســئول امور جوانــان آن اداره کل منصوب و در 
جلسات آتی ستاد ســازمان ساماندهی امور جوانان در 

سال آینده شرکت نماید.
معاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی اســتانداری فارس 

در پایــان انتشــار بیانیــه پایانــی برگزاری ۶ جلســه ســتاد 
ساماندهی امور جوانان در سال 1۴01 را پیشنهاد داد.

: همه دســتگاه های اجرایی پــای کار جوانان  * صفرپــور
باشند

مدیــر کل ورزش و جوانــان در ســتاد ســاماندهی امــور 
جوانــان فــارس گفت: حــوزه جوانان حوزه بین بخشــی، 
بین دستگاهی و بین وزارتی است و همه دستگاه های 

اجرایی با اهتمام ویژه پای کار جوانان باشند.
دکتــر حیدر صفرپــور مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
و در ایــن ســتاد با تقدیر از ســازمان ها و دســتگاه های 
اجرایــی حاضــر گفــت: امــروز داشــتن دغدغــه جوانــان 
مــورد تأکیــد موکــد مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت 
توســط  فــارس  اســتان  در  مهــم  ایــن  دارد  ضــرورت   و 
 دستگاه های اجرایی استان با اهتمام ویژه تری نگریسته 

شود.
وی افزود: جوانان حوزه بین بخشــی، بین دســتگاهی و 
بین وزارتی است و همه دستگاه های اجرایی با اهتمام 

ویژه پای کار جوانان باشند.
ارائــه  بــا  فــارس  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
پیشــنهادی در خصوص ارائه بسته خدمات به جوانان 

در هفته جوان و دیگر ایام ســال توســط دســتگاه های 
اجرایــی پرداخــت و گفــت: در هفته جوان جاری شــاهد 
همــکاری دســتگاه های اجرایی بودیم و امید اســت هر 
دســتگاه با توجه به ظرفیت خود در طی ســال خدمات 

موثر تشویقی و حمایتی به جوانان ارائه کند.
دکتــر صفرپــور بــا اشــاره بــه پیشــتازی اســتان در برخی 
شــاخص هــای حــوزه جوانــان گفــت: ایــن شــاخص هــا 
بایــد از نظــر کیفی نیــز در زندگی جوانان ملموس شــود 
و جوانــان ایــن افزایــش کمیــت هــا را در زندگی شــان به 

صورت کیفی احساس کنند.
ح آزادســازی زندانیان  * تجلیــل از جوانــان فعــال در طــر

جوان غیر عمد
بــا حضــور معــاون اســتاندار فــارس از جوانان فعــال در 
ح آزادســازی زندانیان جوان غیر عمد تجلیل شــد.در  طر
آیینی با حضور معاون استاندار فارس از محمد مهدی  
کوثری،رضاشــوریجه و اشکان افشاری جوانان فعال در 

ح آزادسازی زندانیان جوان غیر عمد تجلیل شد.  طر
همزمــان بــا هفتــه جــوان و ایــام مــاه شــعبان ۳ زندانــی 
جــوان مرتکب جرایــم غیر عمد به همت ســازمان های 

مردم نهاد جوان استان فارس آزاد شد.

، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس: محبی پور

 توجه به جوانان و مردمی سازی امور از 
سیاست های کلی دولت سیزدهم است

 صعود تیم فوتبال خلیج فارس نوین شیراز به لیگ برتر مسابقات
 نوجوانان کشور

مرحله نهایی مســابقات مناطق نوجوان کشور در 
گروه دوم به میزبانی تیم خلیج فارس نوین شیراز 
 در ورزشــگاه بعثــت شــیراز بــا شــرکت تیــم هــای 

یاســوج،  ایرانجــوان   ، شــیراز نویــن  فــارس  خلیــج 
وصال شــیراز و گهــر درود برگزار گردیــد. تیم خلیج 
فــارس نویــن شــیراز بــا ســرمربیگری آرش فتحــی 

و سرپرســتی رضــا مــرادی  و بــا حضــور نوجوانــان 
حضــور  هــا  رقابــت  ایــن  در  پرتــاش  و  مســتعد 
داشــتند، توانستند با انجام مسابقات درخشان و 

کســب امتیــازات الزم و صــدر نشــینی در این گروه 
بــه مســابقات لیــگ برتــر نوجوانــان کشــور صعود 

نمایند. 

نمره عالی برای رئیس هیأت فوتبال فارس در راستای خانه تکانی
قنبری اولین تغییر را انجام داد؛ 

سه نماینده استان فارسی در 
تیم های ملی ناشنوایان فوتسال 

بانوان و آقایان

دکتر پارســی دبیر هیأت ناشــنوایان اســتان فــارس عنوان 
کرد: سه نماینده در تیم ملی فوتسال داریم که یک نماینده 
در بخش آقایان و برای اولین بار دو بانو ناشــنوا از اســتان 
فــارس بــه اردوی تیــم ملــی ناشــنوایان جمهــوری اســامی 
ایــران دعــود شــدند. پارســی در ادامه اعام کــرد: معصومه 
رضــازاده ســرمربی تیــم ملــی فوتســال بانــوان ناشــنوایان 
1۸ بانوی فوتسالیســت ناشــنوا را برای حضــور در تیم ملی 
فوتســال بانوان ناشنوایان برای شرکت در چهارمین دوره 
مســابقات قهرمانــی فوتســال آســیا و اقیانوســیه ۲0۲۳ در 
تهران، دعوت شده است که در بین دعوت شدگان ریحانه 
نعمانی و شیدا رسولی از استان فارس در ترکیب تیم ملی 

فوتسال بانوان ناشنوایان قرار دارند.
در ادامــه دبیــر هیــأت ورزش های ناشــنوایان اســتان بیان 
داشــتند علی رعدی ســرمربی تیم ملی فوتسال ناشنوایان 
در پایــان اردوی تیــم در تهران با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
فوتســال  ملــی  تیــم  اردوی  داشــت:  اظهــار  ملی پوشــان 
ناشنوایان بود که در آن 1۵ بازیکن)۶ بازیکن تیم جوانان و 
۹ بازیکن با تجربه فوتسالیســت( زیر نظر کادر فنی تمرین 
کردنــد تــا هــر چــه بیشــتر بــرای حضــور در چهارمیــن دوره 
مسابقات آسیا و اقیانوسیه که اردیبهشت ماه به میزبانی 
کشورمان در تهران برگزار خواهد شد، آماده شوند. شایان 
ذکر است که در تیم ملی فوتسال ناشنوایان مهدی زارعی 
از استان فارس نیز انتخات شده است. امیدواریم با همت 
بازیکنــان فارســی در بخــش بانــوان و آقایان، زحمــات کادر 
فنی و حمایت هایی که همواره از ســوی رأس هیأت فارس 
و  فدراســیون دریافــت کرده ایــم، بتوانیــم بــر حریفان مــان 

غلبه کنیم و به عنوان قهرمانی برسیم.

افتتاح زمین چمن مصنوعی 
روستای مقرب شهرستان زرقان

زمین چمن مصنوعی روستای مقرب از توابع شهرستان 
زرقان با حضور مدیر کل ورزش و جوانان فارس، معاون 
فرهنگــی و امور جوانــان و فرماندار شهرســتان زرقان به 
بهره برداری رسید. زمین چمن مصنوعی روستای مقرب 

از توابع شهرستان زرقان به بهره برداری رسید.
ایــن زمیــن چمــن مصنوعی بــا اعتبــار 17 میلیــارد ریال و 
مســاحت 1۵00 متــر مربع در محل این روســتا ســاخته و 
مــورد بهره برداری قرار گرفت. مراســم افتتــاح زمینچمن 
مصنوعی روســتای مقرب شهرســتان زرقــان، دکتر حیدر 
صفرپــور مدیرکل ورزش و جوانان فارس، خازن فرماندار 
شــکوهی  ســرفراز  محمدمهــدی  زرقــان،  شهرســتان 
معــاون معاونــت فرهنگــی و امــور جوانــان، پــور ابراهیم 
و خداجــو رؤســای ادارات ورزش و جوانــان شهرســتان 
 های زرقان و شــیراز و دیگر مســئولین شهرســتان برگزار 

شد.

درخشش دانش آموزان ناحیه 4 در 
مسابقات آموزشگاه های استان 

فارس
دختران دانش آموز ناحیه ۴ با کســب عناوین ارزشــمند 
نائب قهرمانی مســابقات هندبال متوسطه اول استان، 
آموزشــگاه هــای اســتان در  قهرمانــی تنیــس روی میــز 
بخــش انفــرادی و همچنیــن نائــب قهرمانــی مســابقات 
دارت نواحی ۴ گانه شیراز مدال های رنگارنگ را به گردن 

آویختند.
دکتر روشــن ضمیر مســئول تربیت بدنی ناحیه ۴ شیراز 
در ابتدا از اعضا شــورای معاونیــن دکترحاصلی مدیریت 
آمــوزش و پــرورش ناحیــه ۴، دکتــر لــک زایــی معاونــت 
معاونــت  علیــزاده  مهنــدس  بدنــی،  تربیــت  و  پرورشــی 
پشــتیبانی، جوکار معاونت متوسطه، سعادت معاونت 
ابتدایــی و همچنیــن حســنی و قاطعی که با حضورشــان 
 در مراســم اختتامیــه و اهــدای جوایــز موجبــات دلگرمی 

دانش آموزان را فراهم نمودند تشکر نمود.
هــا  خانــم  آور  مقــام  هــای  تیــم  کادر  زحمــات  از  نیــز   و 
خواجــه زاده، حجازی و پاک نیت در رشــته هندبال، ثمن  
و اســماعیل پور در تنیس روی میز و ابراهیمی در رشــته 

دارت قدردانی نمود.
همچنیــن روشــن ضمیــر خاطرنشــان ســاخت بــا برنامه 
ریــزی مــدون و اصولــی در بخــش هــای مختلــف اعــم از 
ورزش  بــه  ویــژه  توجــه  آمــوزی،  دانــش  ورزش  توســعه 
آینــده  در  ورزشــی،  افزایــش ســرانه فضــای  و  همــکاران 
نزدیک شــاهد پیشــرفت و توســعه امر خطیــر ورزش در 
ناحیــه ۴ شــیراز خواهیــم بــود. روشــن ضمیــر در پایان از 
همــکاری روزنامــه وزین تماشــا در انعــکاس رویدادهای 

ورزش ناحیه ۴ تشکر و قدردانی نمود.

دکتر حیدر صفرپور، مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها یکی از اثرگذارترین دستگاه های 
اجرایی استان هستند

درادامه فعالیت های هیأت کشتی استان جلسه ای با 
حضور مهندس ساسان خوبیاری رئیس  هیأت کشتی 
استان رضا محمدپور دبیر هیأت استان، محمدمهدی 
کوثــری رئیــس هیــأت کشــتی شــیراز، کمیتــه فرهنگــی 
هیــأت کشــتی بــا دکتــر ســیدکاظم حســینی معاونــت 
تربیت بدنی و ســامت اداره آموزش و پرورش استان، 
ابــوذر زیدآبــادی، رئیــس اداره تربیــت بدنــی و رئیــس 
هیــأت های ورزشــی اداره آموزش و پــرورش، امیرحمزه 
و  آمــوزی  دانــش  مســابقات  برگــزاری  مســئول  ع،   زار
دوره های مربیگری و داوری، خانم دهقانیان کارشناس 

مسئول تربیت بدنی امور دختران آموزش و پرورش و 
مســاح دبیر هیأت های ورزشــی اموزش پــرورش، دکتر 
کاظــم ناصــر رئیــس انجمن کشــتی آمــوزش و پرورش 
اســتان، اســماعیل درخشــان مربی و معلم ورزشــی در 

دفتر دکتر حسینی برگزار شد.
در این جلسه رئیس هیأت کشتی فارس ضمن تشکر 
از تــاش های تربیت بدنی آمــوزش و پرورش در زمینه 
کشتی خاطرنشان کرد که ورزش خاصه کشتی در ابعاد 
جــذب ســرمایه انســانی و اســتعدادیابی از آمــوزش و 
پرورش جدا نبوده و یقینا با تعامل این همکاری باعث 

رشد و شکوفایی ورزش پرافتخار کشتی درسال آینده 
خواهد شد.

دکترحسینی ضمن تشکر از کادر اجرایی هیأت کشتی 
اســتان از اعام آمادگی تربیت بدنــی آموزش و پرورش 
برای همکاری و تعامل گســترده در خصوص کشــتی و 
برگزاری کاس های داوری و مربیگری با حمایت هیأت 
کشــتی را اعام کرد و در همین راســتا مقرر گشــت یک 
دوره کاس مربیگــری بــا هزینــه هیــأت بــرای معلمــان 
ورزش برگزار گردد تا معلمان ورزش در کشتی فعالیت 
خــود را بــه عنــوان مربــی شــروع کننــد در زمینــه جذب 

استعداد هم در بخش پسران و هم در بخش دختران 
درغالب هیأت قرار گیرند.

چندمصوبه نیز در این جلسه صورت جلسه شد: 
1. برگزاری کاس مربیگری به همت هیأت کشــتی برای 

معلمان ورزش و فعال کردن کشتی در مدارس

۲. فعال کردن سالن های کشتی اداره آموزش و پرورش 
 بــا حمایــت مدیریــت تربیــت بدنــی آمــوزش و پــرورش
۳. خریــد لوازم و تجهیزات برای انجمن کشــتی آموزش 
و پــرورش و همچنین رفع نواقص ســالن ها آموزش و 

پرورش.

در جلسه رئیس هیأت با معاون تربیت بدنی و سامت آموزش و پرورش فارس انجام شد؛ 

تالش در جهت توسعه کشتی در مدارس فارس 


