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پیشکسوتان ورزش و ورزش پیشکسوتان
علی بدیع

روزنامهنگار

انگار همین دی��روز بود ،باال رفتن از س��کوهای قهرمانی
و افتخار ،تبلیغات رس��انهای و عکس روی مجالت ورزشی،
ی دوره قهرمانی تمام ش��د
برخورد گرم م��ردم و  . . .ولی وقت 
خیلیها ک��ه تا دی��روز تقاضای عک��س گرفتن ب��ا قهرمان
را داش��تند انگار که دیگر او را نمیشناس��ند ،از طرف دیگر
باال رفتن سن و مش��کالت مالی و اش��تغال و خانوادگی ،که
در دوره قهرمان��ی همه به نوعی با ان کن��ار میآمدند و آنرا
تس��هیل میکردن��د ،حاال همه چیز حس��اب و کت��اب پیدا
کرده و قهرمان ه��م یک فرد عادی جامعه ،مثل س��ایر افراد
شده است .
چند خط باال مشکل بسیاری از قهرمانان ورزشی کشور
اس��ت که پس از پایان دوره قهرمانی با آن روبهرو میش��وند
و گویی که از یک خواب خوش بیدار ش��دهاند ،البته ش��اید
سوپراس��تارهای ورزش��ی و جمعی از فوتبالیس��تها با این
مشکالت روبهرو نشوند که تعداد انها در قیاس با کل جامعه
ورزش بسیار اندک است .
ای��ن مقدم��ه کل��ی نش��ان از توجه وی��ژه ب��ه نیازهای
پیشکس��وتان ورزش دارد ک��ه در کن��ار آنهم میبایس��ت
به ادام��ه فعالیت ورزش��ی قهرمانان دیروز ه��م عنایت الزم
را داشته باش��یم چرا که مسئله حفظ س�لامتی این عزیزان
بس��یار مهم اس��ت ،قهرمانان بس��یاری بوده اند ک��ه پس از
کن��ار گذاش��تن ورزش قهرمانی و ب��ا توجه ب��ه دالیل ذکر
ش��ده و امثاله��م ،دچ��ار افس��ردگی و مش��کالت روحی و
عاطفی ش��ده و بر خالف تصور اعتیاد به مواد مخدر یا الکل
را پیش گرفتهاند.
همچنین حضور موس��فیدان ورزش در میادین ورزشی،
جدا از ش��ور و نش��اط خاص��ی که ب��ه آن برنام��ه میدهد،
راهنمایی و مش��اوره و تجرب��ه این بزرگان بس��یار میتواند
موثر بوده و کارایی داشته باش��د و در جذب حداکثری قشر
جوان و نوج��وان هم ب��ه ورزش حائز اهمیت اس��ت ،و نکته
مهم این مس��ئله این اس��ت که جهت گرایش موسفیدان و
قهرمانان گذشته به ورزش پس از دوره قهرمانی ایجاد بستر
و شرایط و امکانات الزم میباشد که در این مورد میبایست
تمام وزارتخانهها و س��ازمانها مث��ل وزارت نفت صاحب این
نگاه ممتاز ش��وند و اما نکته مهم دیگر و مرتبط با بحث ،وارد
ش��دن درصد باالیی از جمعیت آماری کش��ور به سن میان
س��الی و پیری در چند س��ال آینده اس��ت که توجه ویژه به
امر ورزش این قش��ر عظیم میتواند از هدر رفتن بسیاری از
منابع مال��ی و درمانی که کل جامع��ه را درگیر خود میکند
جلوگیری کرد و در جهت فرهنگ س��ازی ب��رای روآوردن
قش��ر س��المند ب��ه ورزش ،حضور پیشکس��وتان ورزش��ی
میتواند عامل انگی��زه و جذب حداکثری ش��ود چرا که هم
محبوب و مقبول هستند و هم تاثیرگذار ،پس مسئولین امر
باید بیش از پیش به پیشکس��وتان به��ا داده و آنها را تکریم
و احترام کنند .
و اما انگیزهای که مرا در راستای رس��الت قلم به نوشتن
این یادداش��ت هدایت کرد حضور در جمع پ��ر از مهر و صفا
کانون پیشکسوتان ورزش خوزستان در روزهای گذشته بود
که طی سالهای بازنشستگی س��اکن تهران و البرز شدهاند،
جمعی که تک تک آنها س��تاره بودند و افتخارات زیادی در
س��طح باش��گاهی ،ملی ،آس��یایی و جهانی و المپیک برای
ایران کس��ب کرده اند مثال فوتبالیس��تهای قدیمی مانند
علیرضا عزیزی و نظ��ام آزادی که اگر در ای��ن دوره بازیکن
بودند بدون شک در بهترین تیمهای اروپایی توپ میزدند،
نکته جالب صمیمی��ت و رفاقت بین این عزی��زان بود که در
رش��تههای مختلف ورزش��ی فعالیت کرده بودند ،والیبال،
کش��تی ،وزنه برداری ،بوکس ،شنا ،واترپلو ،بس��کتبال و . . .
فرقی نمیکرد ،انگار همه یک خان��واده و حول محور ورزش
بودند ،از ای��ن روابط زیبا لذت بردم و ان��رژی مثبت گرفتم و
این در حالی است در این دوره زمانه شرایط طوری شده که
حتی بازیکنان یک تیم و یک رش��ته ورزشی نوعا با یکدیگر
دوستی و رفاقتی ندارند که این هم خود تلنگری به این قشر
ورزشکار امروزی است.
به هر حال اگر گوش ش��نوایی باش��د بای��د گفت همین
تشکلها و س��ازمانهای مردم نهاد ورزشی مانند همین کانون
پیشکس��وتان ورزش خوزس��تان و امثالهم میتوانند بازوی
کمکی مهمی برای ورزش کش��ور باش��ند البت��ه اگر وزارت
ورزش بخواه��د که تاکنون نخواس��ته اس��ت ،خالصه کالم
عنایت ویژه به ورزش پیشکسوتان و پیشکسوتان ورزش باید
در دستور کار نهادها و سازمانهای مسئول قرار گیرد .
در خاتم��ه یادداش��ت خ��ود را ب��ا گرامیداش��ت ی��اد
اس��تاد رضا س��لطانپور به ایش��ان تقدیم میکن��م .مرحوم
س��لطانپور پیشکس��وت عرصه رس��انه و مطبوعات ورزشی
و از پی��روان اصیل و وفادار مکتب ش��اهین و از موس��فیدان
ورزش خوزس��تان بودن��د ک��ه در روزهای گذش��ته دعوت
ح��ق را لبیک گفتن��د و به دی��ار باقی ش��تافتند ،همچنین
در آس��تانه س��ال جدی��د آرزوی س�لامتی و ط��ول عم��ر
باعزت را ب��رای پیشکس��وتان اصیل ورزش ای��ران از درگاه
احدیت خواهانم .
دبیر اجتماعی :مهدخت قویدل
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وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت مصمم اس��ت تا رتبهبندی معلمان حتما تصویب و اجرایی ش��ود،
گفت :از مهر سال آینده ،رتبهبندی معلمان اجرا میشود .س��ید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش درباره
آخرین وضعیت الیحه رتبهبندی معلمان اظهار کرد :در خصوص الیحه رتبهبندی معلمان قولی که به بنده داده
شده ،این است که تا پایان امسال در دولت مطرح شود .وی ادامه داد :امیدواریم این الیحه تا پایان امسال در دولت
مطرح شود و به سرعت بتوانیم به مجلس ارسال کنیم .بطحایی تصریح کرد :آنچه میتوانم عرض کنم این است
که دولت مصمم است تا رتبهبندی معلمان حتما تصویب و اجرایی شود .بر اساس جزء  ۲بند الف ماده  ۶۳قانون
برنامه ششم ،نظام رتبهبندی معلمان باید تدوین و اجرا شود که ردیف مستقلی برای اجرای رتبهبندی در بودجه
سال  ۹۸با مبلغ  2هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
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سنبل آبی
سرطانزا است

در آستانه سال نو ،رئیس گروه گیاهی سازمان حفاظت محیط زیس��ت ،ایرانیان را از خرید سنبل آبی برحذر
داشت و گفت :سنبل آبی سرطانزاست چون ریش��ههای این گیاه جاذب آالیندهها ،فلزات سنگین و مواد سمی
است .البته این سنبل با سنبل های زینتی به لحاظ ظاهری و خصوصیات گیاه شناسی تفاوت دارد و نباید سنبل
آبی را با سایر سنبلها اش��تباه بگیریم .مریم مغانلو اظهارکرد :در سالهای اخیر ش��اهد فروش گیاه سنبل آبی
هستیم که متأسفانه به دلیل نبود اطالعات کافی مورد استقبال شهروندان ایرانی قرار گرفتنه است و برای تزیین
سفره هفتسین و به میمنت بهار و س��ال جدید ،ش��هروندان اقدام به خرید این گیاه میکنند .وی افزود :توصیه
میشود که شهروندان اقدام به خرید سنبل آبی نکنند و اگر هم از قبل تهیه کردند ،آن را در آبهای آزاد رها نکنند
چون به سرعت تکثیر میشود.

الیحه جدید مقابله با کودک همسری در دست دولت:
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حداقل سن ازدواج  16سال باشد

گ�روه اجتماع�ی -الیح��ه قبل��ی مقابله با
کودک همسری از سوی شورای نگهبان و مجلس
و ق��وه قضائیه رد ش��د؛ حاال معاون��ت زنان دولت
دوباره دست به کار ش��ده و الیحه جدیدی را برای
تغییر س��ن ازدواج دختران و پسران به دولت ارائه
کرده اس��ت؛ الیحهای که در آن س��ن پیشنهادی
ازدواج برای دختران  16سال تمام و برای پسران
رسیدن به  18سالگی اس��ت؛ اما بعید است قانون
مدنی ایران در م��ورد ازدواج به این راحتیها قابل
تغییر باشد.
ساالنه  500تا  600هزار مورد کودک همسری
در ایران بهصورت رس��می اتف��اق میافتد .تعداد
زیادی از ای��ن ازدواجها هم ثبت نمیش��ود و آمار
دقیقی از این پدیده دردست نیست.
پیشنویس الیحه اصالح م��اده  ۱۰۴۱قانونی
مدنی با هدف تعیین حداقل سن ازدواج از سوی
معاونت زنان به هیأت دولت ارس��ال ش��ده است.
در این الیحه ازدواج دختران قبل از  16س��الگی
و پسران قبل از  18س��الگی فقط به شرط رعایت
مصلحت کودک ،اذن ،ول��ی و حکم دادگاه و احراز
رشد جس��می و روانی مجاز عنوان شده است .در

قانون فعلی س��ن ازدواج دختران  13سال و سن
ازدواج پسران  15سال در نظر گرفته شده است.
به گزارش «پایگاه اطالعرس��انی دفتر هیأت
دول��ت» ،ازدواج زودهن��گام ،ح��ق ک��ودک ب��ه
بهرهمندی از دوران کودکی ،س��یر مسیر طبیعی

رشد و بالندگی یا همان حق بقاء و رشد ،ضرورت
بهرهمندی از مراقبت و نگهداری والدین ،تفریح و
سرگرمی و  ...را از او میگیرد .فرصتهای آموزشی
را از دختران س��لب میکند و ای��ن محرومیت به
نوبه خود ،بس��تر نقض دیگر حق��وق آنها را فراهم

میکند.
الیحه اصالح ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی با هدفِ
کالنِ صیانت از نهاد خانواده ب ه طور عام و حمایت
از ک��ودکان دختر ،ب ه طور خ��اص ،تهیه ،تدوین و
برای انجام تشریفات قانونی به هیأت دولت ارسال
شده اس��ت .در این الیحه با انتقاد از قانون مدنی
فعلی در مورد ازدواج آمده اس��ت که در این قانون
چیزی به اس��م حداقل س��ن ازدواج تعریف نشده
و این نق��ص قانونی ،باع��ث رواج پدی��ده کودک
همسری در بخشی از جامعه شده است.
معاونت زنان تاکید کرده این الیحه در صورت
تصویب آثار مثبت��ی برای جامع��ه دارد؛ از جمله
اینکه ازدواجه��ای اجباری ب��دون رضایت آزاد،
کامل و آگاهانه کاهش مییابد؛ از تمامیت جسمی
و روانی دختران در براب��ر بارداریهای زودهنگام
مضر برای س�لامت جس��م و روان آنها و از حق بر
آموزش کودکان حمایت میشود.
در الیحه جدی��د تاکید ش��ده اس��ت ازدواج
دختران قبل از رس��یدن به  ۱۳سال تمام شمسی
و پسران قبل از رس��یدن به  ۱۶سال تمام شمسی
تحت هر شرایطی ممنوع است.

عامل دستکاری آرای «برنده باش» شناسایی شد

رئیس پلیس فتای ناجا با تش��ریح نحوه تقلب صورت گرفته در
نظرسنجی پیامکی صداوسیما میان دو برنامه «نود» و «برنده باش»،
از شناسایی یک نفر در این خصوص خبر داد.
س��ردار وحید مجید در گفتگو با ایس��نا ،درباره پیگیری ماجرا
گفت :رس��یدگی به این پرونده بر مبنای ش��کایت قسمت حقوقی
صداوس��یما و یکی از مدیران و تهیه کنندگان تلویزیونی به پلیس
فتا ارجاع ش��د و در پ��ی آن هماهنگی الزم با دادس��رای ناحیه ۳۱

انجام شد.
وی با بیان این که کارآگاهان و مستندبرداران پلیس فتا ،اپراتور
و شرکت ارائهدهنده خدمات  USSDرا شناسایی کرده و تحقیقات
خود در این زمینه را آغاز کردند ،گفت :تغییرات اعمال ش��ده تماماً
حذف شد.
در جریان انتخ��اب مردمی بهترین برنام��ه تلویزیونی جام جم
و در حالی که برنامه نود صدرنش��ین این نطرس��نجی ب��ود ،ناگهان

آرای برنامه تلویزیونی«برنده باش» افزایش چش��مگیری پیدا کرد و
یکشبه جانشین برنامه نود شد؛ موضوعی که وزیر ارتباطات تخلف
در آن را افش��ا کرد و در حساب توئیتر خود نوش��ت که طی سه روز
متوالی دستکاری در نظرات مردمی انجام شده است .آذری جهرمی
همچنین از شناسایی عامل دس��تکاری در این نظرات هم خبر داده
گفته بود که گزارش��ی کامل از این اقدام برای رسیدگی به پلیس فتا
ارائه شده است.

خبر
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مرگساالنه ۱۴۰۰۰نفردرجادههایکشور

رئیس پلی��س راهور ناج��ا اظهار داش��ت :این ب��رای نظام
جمهوری اسالمی خوب نیست که س��االنه بیش از  ۱۴هزار نفر
در جادههای کش��ور بر اثر تصادف فوت کنن��د و  ۳۱۵هزار نفر
مجروح ش��وند .به گزارش ایسنا ،س��ردار کمال هادیانفر افزود:
در نوروز  ،۹۷بیش از  ۱۳۰۰کشته بر اثر تصادفات جادهای کشور
داش��تهایم که نسبت به س��ال گذش��ته آن ،تقریباً  ۱۸.۵درصد
افزایش داشته است .وی با بیان اینکه بیشتر تصادفات در مرز ۳۰
کیلومتری شهرها رخ میدهد ،تصریح کرد :لذا برنامههای بسیار
جدی برای کاهش نق��اط حادثهخیز جادهها و ش��هرها در نظر
گرفته شده است .هادیان فر اظهار کرد :عمده علت تصادفات،
عدم توجه به جلو ،س��رعت و س��بقت غیرمجاز ،خوابآلودگی و
خستگی رانندگان بوده است که در راس��تای کاهش تصادفاتی
که عاملشان این عوامل است ،ما مکررا ً توصیه میکنیم به نکات
ایمنی و راهنمایی و رانندگی دقت کنند .ما معتقد هس��تیم که
اصلیترین عامل تصادف ،عامل انسانی است.

تغییر تقسیمات در نقشه ایران کذب است

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری در واکنش به برخی شایعات
مبنی بر الح��اق بخشهایی از دو اس��تان لرس��تان و چهارمحال
و بختیاری ب��ه اس��تان اصفهان گف��ت :هیچ تغیی��ری در حدود
تقسیماتی اس��تانهای مذکور صورت نپذیرفته است.به گزارش
پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور ،سعید جاللی در واکنش به انتشار
شایعهکذبتغییرحدودتقسیماتیدرنقشهایراندرفضایمجازی
با ادعای «الحاق بخشهایی از اس��تانهای لرستان و چهارمحال و
بختیاری به استان اصفهان» ،تصریح کرد :هیچ تغییری در حدود
تقسیماتیاستانهایمذکورصورتنپذیرفتهاست.

بررسی ارزیابی عملکرد هیأت ها
و تقویم سال آینده ورزش کارگری

براي نخستين بار توسط مناطق نفتخيز جنوب انجام شد

ساخت اَبَرسازه هاي فرآورشي با همكاري سازندگان داخلي

اهواز -مدي��ر عامل ش��ركت مل��ي مناطق
نفتخيز جن��وب از پايان كار س��اخت دومين برج
گوگرد زدا كه يك محصول با طراحي ،مهندسي و
ساخت كامال ايراني است ،براي نصب در مجتمع
صنعتي شماره  3ش��ركت بهره برداري نفت و گاز
مارون خبر داد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي ،مهن��دس احمد
محمدي ضمن ابراز خرس��ندي از عملكرد دست
ان��دركاران اين پ��روژه كه ش��امل كارشناس��ان
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و يك سازنده
خوزس��تاني اس��ت ،گف��ت :اعتماد و مش��اركت
با بخ��ش خصوصي هم��واره نتيجه بخ��ش بوده
اس��ت و مي بينيم كه در اين پروژه نيز با تكيه بر
دانش فني همكاران و اس��تفاده از توان تخصصي
س��ازندگان داخلي ،يك پروژه ارزشمند ديگر در
كارنامه عملكردي س��ال  97شركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب ثبت شد.
وي افزود :ساخت س��ه برج گوگردزداي نفت
با هدف احداث تس��هيالت الزم براي فرآورش و
ش��يرين س��ازي روزانه  80هزار بشكه نفت ترش
مخزن آسماري مارون در واحدهاي بهره برداري

مارون  3و  5در برنامه قرار داش��ت كه اولين برج
گوگردزدا پس از ساخت و انجام آزمايش در واحد
بهره برداري مارون  5مس��تقر ش��د ،دومين برج
يكشنبه  19اس��فند به مجتمع صنعتي شماره 3

مارون منتقل شد تا بر روي فونداسيوني متناسب
با ش��رايط ب��رج نصب گ��ردد ،مراحل س��اخت و
آزماي��ش برج س��وم نيز درح��ال انجام اس��ت و
اميدواريم اين س��ازه ني��ز در اوايل س��ال  98در

مجتمع صنعتي شماره  5مارون نصب شود.
مهندس محمدي با تشريح مشخصات برج ها
گفت :برج اول يك ب��رج  53تني با ارتفاع  35متر
است و دو برج ديگر  29و  41متر ارتفاع دارند كه
در مجموع  40ميليارد ريال هزينه س��اخت در بر
داشته است.
مدي��ر عامل ش��ركت مل��ي مناط��ق نفتخيز
جنوب كاهش ميزان گاز  H2Sهمراه و آس��يب
ه��اي مخ��رب خوردگ��ي ناش��ي از اي��ن گاز در
تاسيس��ات پايين دس��تي را از مزاياي اين پروژه
عنوان كرد و اف��زود  :با توجه به تاكي��د بازارهاي
جهاني بر كيفيت نفت خ��ام ،نفت صادراتي ما نيز
از كيفيت و قيمت مطلوبتري نسبت به گذشته
برخوردار خواهد ب��ود .وي در پايان ضمن تقدير
و تش��كر از كليه عوامل اجرايي اين پ��روژه اعم از
كاركنان ش��ركت ملي مناطق نتفخي��ز جنوب،
ش��ركت بهره برداري نفت و گاز مارون و شركت
س��ازنده گفت :با توجه به پيش��رفت اجرايي 75
درصدي پروژه ،ب��ا اطمينان مي ت��وان گفت كه
در اوايل سال  ،98هر سه برج گوگردزدا در محل
خود نصب خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

جانشین پروری باید در تمام سطوح مدیریت های شرکت نهادینه شود

اهواز -مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران ب��ا بیان اینکه
جوانان سرمایه ارزشمند و آینده سازان س��ازمان هستند ،تاکید
کرد :جانشین پروری در تمام س��طوح مدیریت های شرکت باید
جاری و نهادینه شود.
به گزارش روابطعمومی ش��رکت ملی حفاری ایران مهندس
سید عبداهلل موس��وی در آیین تودیع و معارفه تعدادی از مدیران
و روس��ای جدید ش��رکت ،گفت :ایجاد فرصت ،انتقال تجربیات
تخصصی و فنی و استفاده از نظرات و پیشنهادات متقابل از جمله
راهکارهایی است که در پویایی شرکت بسیار موثر خواهد بود.
وی در پیوند با ای��ن مطلب افزود :شناس��ایی همکاران نخبه
جوان ،ارائه پیشنهادات سازنده در راستای بهینهسازی هزینهها و
استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان از شمار وظایفی
محسوب میش��ود که بر عهده مش��اور جوان مدیرعامل گذاشته
شده است.
موسوی با اشاره به لزوم رونقبخش��ی و تحرک بیش از پیش
در ح��وزه معاون��ت مدیرعام��ل در پروژههای حف��اری بهویژه با
اجرایی ش��دن پروژههای میدان محور ،اظهار ک��رد :برنامههای
شرکت در هر پروژهای میبایست بر اس��اس برآورد هزینه واقعی
و اولویتبندی در کار انجام و بر پای��ه امکانات و ظرفیتهایهای
موج��ود هدفگذاری گ��ردد و با ش��رکتهای متقاض��ی نهایت
همکاری صورت پذیرد.
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران با بی��ان اینکه مباحث

مهندسی در راس همه کارها قرار دارد  ،گفت :در بخش مدیریت
امور مهندسی ،مهندسان شرکت میبایست از برنامههای وزارت
نفت و ش��رکت ملی نفت ایران اطالعات جامع داشته باشند و به
نحوی عمل شود که برنامهریزیهای ش��رکت همسو و منطبق با
برنامههای صنعت نفت باشد.
وی افزود :رویکرد مهندس��ی باید حرفهای و برمبنای جدول
زمانبندی ،ارزیابی و پایش و برطرف کردن چالشها و مشکالت
برنامهریزی ش��ود تا ش��اهد افزایش راندمان و به��رهوری در کار
باشیم.
موس��وی توس��عه ناوگان حفاری را از اهداف کالن ش��رکت

مطرح و با اش��اره به اینکه از ویژگیها و مزیتهای ش��رکت ملی
حفاری توان ارائه توامان عملیات حف��اری و ارائه خدمات جانبی
فنی و مهندسی اس��ت ،خاطرنشان کرد :توس��عه و بهروزرسانی
ناوگان خدمات فن��ی و تقویت تیمهای تخصص��ی از برنامههای
اولویتداری است که افزایش س��هم بازار و درآمدزایی شرکت را
بهدنبال دارد.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی حفاری ای��ران با تاکی��د مجدد بر
بهینهسازی هزینهها و چابکسازی س��ازمان در تمامی بخشها،
مالک جابهجاییها و تغییر در مدیریتها را انتخاب افراد با سوابق
کاری مفید و موثر و تحصیالت و تخصصه��ای مرتبط ارزیابی و
انضباط مال��ی و اداری و کار تخصصی و حرف��های را مورد تاکید
قرار داد.
در این نشست البرز نکوئیان به عنوان مشاور جوان مدیرعامل،
سردار اسدالهی به عنوان سرپرست جدید مدیریت امور مهندسی،
فرشید قاسمی به عنوان سرپرست مدیریت خدمات فنی حفاری،
عبدالکریم علی محمدی به عنوان سرپرست مدیریت پروژههای
حفاری ،صادق معینیفر به عنوان سرپرس��ت اداره ل��وازم و ابزار
در گردش حفاری ،جهانگیر ش��جاعی به عنوان سرپرست پروژه
حفاری و تکمیل  20حلقه چاه در می��دان نفتی آزادگان جنوبی
و جهانگیر دهقانی بهعنوان جانش��ین مدیرعامل در کمیته فنی
و بازرگانی معرفی ش��دند.همچنین از خدمات عبداله ویسی آرا،
جلیل رحمانی فر و منوچهر اسدی قدردانی بهعمل آمد.

مصطف�ی عط�ری  -دومین نشس��ت مش��ترک اعضای
انجمنها و هیأتهای ورزش کارگری سراس��ر کش��ور با حضور
مسئولین ورزش کارگری سراسر کشور در یزد برگزار گردید.
با برنامهریزیهای صورت گرفته فدراسیون ورزش کارگری،
دومین نشست مس��ئولین ورزش کارگری با هدف تدوین تقویم
ورزشی س��ال  ،۹۸بررس��ی ارزیابی عملکرد هیأتهای ورزش و
رویکردهای قانونی و اجرایی ماده  ۱۵۴قانون کار با حضور بیش
از  ۷۰نفر از اعضای این خانواده بزرگ آغاز گردید.
در نخستین روز این نشست ابتدا از زحمات تالشگران عرصه
ورزش کارگری تقدیر و تشکر ویژهای از سوی فدراسیون صورت
پذیرفت تاخستگی را از جان زدوده و با قوایی چند بتوانند برای
اقدامات آتی مهیا شوند.
اجرای کام��ل تقویم س��ال  ۹۷را برای س��ال آین��ده تکرار
خواهیم کرد ،تقویمی که اینبار نیز خودمان آن را تدوین کردیم.
در مس��ابقات جهانی س��ال آینده نیز پرقدرت ظاهر میش��ویم
و افتخارات گذش��ته را نه تنها تکرار بلکه بهتر خواهیم نمود.در
عرصه رس��انهها دیگر ورزش کارگری به عنوان دغدغهای برای
اصحاب رس��انه مطرح ش��ده اخبار آن را روزانه در گوشه و کنار
ش��هر از قاب جعبه جادویی و دنیای مجازی و حقیقی پیگیری
میکنیم .این دس��تاوردها ب��ا زحمات همه ما محقق ش��ده ،اما
به همین جا ختم نمیش��ود و باید برای این قش��ر از جامعه که
بهترینها الیقشان هست ،بهتر از اینها باشیم.
در دومین نشس��ت از س��امانه مس��ابقات ورزش کارگری با
نگاهی جدید رونمایی ش��د .نگاهی که این بار تمامی مسابقات
داخلی اس��تانها را نیز در خود جای داد و هیأتهای ورزش��ی
از این به بع��د میتوانند ب��رای برگزاری مس��ابقات داخلی خود
نیز از آن اس��تفاده کنن��د و آمارهایش��ان را در جامعترین بانک
اطالعاتی ورزش کارگری کشور به ثبت رس��انند.در کنار آن نیز
کارت عضویت ورزش کارگری برای نخس��تین بار در تاریخ این
خانواده تهی��ه و در این همایش توزی��ع گردید.کارتی با امکانات
فراوان که در واقع عیدانه فدراس��یون ورزش کارگری به جامعه
مخاطبش بود و پایان بخش این نشست آیتمی کوتاه مربوط به
کمیته انضباطی فدراس��یون و نحوه برخورد با تخلفات احتمالی
ورزشکاران و مخاطبان آن بود که برای حاضرین ارائه گردید.
روز دوم نشس��ت با ارزیابی عملکرد هیأتهای ورزشی آغاز
شد و نمودارهای تخصصی حاشیه مراس��م گویای تالشهای و
زحمات یکساله مسئولین ورزشی این خانواده بزرگ بود.این که
کدام هیأت بیشتر و کدام هیأت کمتر تالش کرده ،مالک ارزیابی
نبوده و نیست ،اما مشاهده فعالیتهای آنان در حوزههای مختلف
میتواند به عن��وان راهکاری موثر برای ادام��ه فعالیتها قلمداد
شود .موضوعات مالی هیأتها و انجمنهای ورزشی که همیشه
جزء مهمترین دغدغههای مسئولین کشور بوده و هست ،عنوان
بحث بخش دوم برنامههای جمعه بود که با بررس��ی راهکارهای
عملیاتی ماده  ۱۵۴قان��ون کار آغاز گردی��د و در ادامه چالشها
و راهکارهای درآمدزایی برای هیأته��ای ورزش کارگری مورد
بحث و تبادل نظر واقع ش��د .ام��ا لزوم چنین نشس��تهایی در
فواصل زمانی کوتاه م��دت میتواند بعن��وان راهکارهای موثر و
کارآمد راهگشای ورزش کارگری کش��ور باشد و قطعا ورزش در
س��بد خانوادههای کاروتالش نهادینه نمیشود مگر با همکاری،
همفکری و همدلی تمام اعضای این خانواده بزرگ.

