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کمانداران در آخرین مرحله
انتخابی تیم ملی
زهرایی – سجاد زمانی از بیرجند و مینا عباسی
مقدم از زیرکوه در آخرین مرحله انتخابی تیم ملی
تیراندازیباکمانحضورداشتند«.نوروزپور»رئیس
هیئتتیراندازیباکماناستانبهخبرنگارماگفت:
اینمرحلهپنجشنبهدرورزشگاهآزادیتهرانبرگزار
شدکهبهاحتمالزیادعباسیمقدمباتوجهبهاینکه
درفهرستششنفراولقرارگرفتهاستبهتیمملی
راه پیدا خواهد کرد البته هنوز از سوی فدراسیون
اسامیبهصورترسمیاعالمنشدهاست.

 30آذر؛رقابتشطرنجکارگری
رحمان – مسـابقات انتخابی شـطرنج تیـم کارگری
اسـتان 30 ،آذر برگـزار مـی شـود .دبیـر هیئـت
شـطرنج اسـتان بـا بیـان ایـن کـه رقابـت هـا در دو
رده آقایـان و بانـوان به روش سوئیسـی برگـزار می
شـود ،گفت :از هر جدول پنج نفر اول و در مجموع
 10نفر به عنوان نفرات تیم بانوان و آقایان شطرج
تیم کارگـران اسـتان برگزیده می شـوند .بـه گفته
«جواد میزانی» سـال گذشـته به دلیـل محدودیت
های مالـی ایـن رقابت هـا برگزار نشـد اما دو سـال
قبـل تـر مسـابقات بـا هـدف انتخـاب تیـم شـطرنج
کرگـران اسـتان برگزار شـد.

●● مسابقات والیبال دانشجویان دانشگاه های
طبسباشرکتچهارتیمدرسالنالهیشروعشد.
●●  30نفر از بانوان کوهنورد هیئت کوهنوردی
خوسف به مناسبت روز جهانی کوهستان به
ارتفاعات اولنگ در رشته کوه باقران صعود
کردند.
●● کارگاه آموزش هندبال ویژه هنرجویان
هنرستانتربیتبدنیخلیجفارسقاینباشرکت
 60هنرجوی تربیت بدنی و با تدریس یاسر یکه
خان برگزار شد.
●● مسابقات تنیس روی میز دختران خوابگاه
صدف دانشگاه بیرجند با حضور  22ورزشکار در
سالن ورزشی خوابگاه برگزار شد که نجمه امیری
فر ،حکیمه سعادت و فائزه بخشی در جایگاه های
اول تا سوم ایستادند.
●● تیم های بنتونیت سپاهان اصفهک و امالک
گلشن ،قهرمان و نایب قهرمان مسابقات باشگاه
ها و دسته های آزاد طبس شدند.
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دراختیارهیئتهایورزشیقرارگیرد.

سهماستان؛ 2.8میلیاردتومان

چراغ ورزش استان سوسو می زند

کاهش75درصدی
اعتباراتورزشی

زهراقربانی
بی پولی مشکلی است که صدای بیشتر مسئوالن ۴۸
هیئتورزشیاستانو ۳۲۲هیئتشهرستانرادرآورده
است .بیشتر آن ها در کنار افزایش هزینه ها با هزینه
شخصی و تالش دو چندان ،چراغ ورزش استان را روشن
نگه داشته اند اما معتقدند تا چه اندازه و تا کجا می توانند
وضعیت موجود را حفظ کنند؟ در کنار این ،مسئوالن
ورزشوجوانانشهرستانهاهمکهبایدپاسخگویهیئت
ها باشند از وضعیت اعتباری گالیه دارند اگر چه برخی از
آن ها درباره آمار دقیق واریزی ها ،ارائه آن را به اداره کل
ورزشوجوانانمحولمیکنند.

پرداختهزینهازجیبرئیسانهیئتها
کوتاه از ورزش

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
تلفن سرپرست056   - 32443939:
 0
تحریریه  56- 32448050 :
نمابــر تحریریه  056 - 32448054 :

واحد آگهی و اشتراک056   - 32448052:
  9
صندوق پستی 7175 -514 :
نمابر آگهی و اشــتراک 056   - 32448053 :

رئیسادارهورزشوجوانانطبسکهازکاهششدیداعتبار
هیئت های شهرستان گالیه دارد می گوید :در پنج ماه
گذشته،اعتبارچندانیدراختیارهیئتهاقرارنگرفتهاست
وپرداختهزینههابرایانجامفعالیتهابهصورتشخصی
توسط رئیسان هیئت ها بوده است .به گفته «قدیمی» با
توجه به این که پایه و اساس توسعه ورزش استان را هیئت
های شهرستانی تشکیل می دهند ادامه این شرایط به
نفع ورزش نیست چرا که مسئوالن هیئت ها تا حدی توان
پرداخت هزینه ها را دارند« .ادیبیان» مسئول نمایندگی
ورزشوجوانانزیرکوهنیزباگالیهازکمبوداعتبارمیگوید:
در چند روز گذشته ،اعتبار ناچیزی برای پرداخت بدهی و

خریدتجهیزاتبرایسههیئتورزشیپرداختشدهاست.

فعالیتبهامیدآینده
رئیس اداره ورزش و جوانان بیرجند هم با اشاره به کمبود
شدید اعتباری در هیئت های ورزشــی شهرستان ،می
گوید:اینشرایطمربوطبهیکشهرستاننیستبلکههمه
بااینمشکلروبهروهستندباوجوداینهیئتهایورزشی
به امید آینده به سختی فعالیت می کنند .به گفته «بازیار»
از اعتبارات  ۹۸به جز هیئت های همگانی و روستایی که
اعتباراتشانابالغیبودهومربوطبهبرگزاریبرنامههای
خاصوجشنوارههاستبقیه،اعتباریمتناسببافعالیت
خود دریافت نکرده اند« .حق پناه» رئیس اداره ورزش و
جواناننهبنداننیزاعالممبلغدقیقواریزیبههیئتهای
شهرستان را به اداره کل ورزش و جوانان محول می کند و
بر این عقیده است واریزی ها آن قدر بوده است که روزگار
ورزش بگذرد هر چند با تــورم ،همخوانی نداشته است.
«رمضانی»رئیسادارهورزشوجوانانسرایانهمبااحتیاط
بیشتریصحبتمیکندواعتباراتواریزیبههیئتهای
شهرستانرامربوطبههیئتهمگانیوروستاییوعشایری
برایبرگزاریجشنوارهبیانمیکند«.ترحمی»سرپرست
ادارهورزشوجوانانقایناتنیزباگالیهازوضعیتاعتباری
از مسئوالن استان می خواهد که توجه بیشتری به ورزش
داشته باشند .اما «ابراهیمی» مسئول نمایندگی ورزش و
جوانان درمیان که  ۲۰روز است در این جایگاه قرار گرفته
است می گوید :در این مدت مبلغی واریز شده است که باید

راهیابی 3بانوی دارتر به لیگ برتر
سه بانوی دارتر استان به مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر دارت کشور راه یافتند.
به گزارش «خراسان جنوبی» با اعالم رسمی کمیته مسابقات انجمن دارت کشور و
پس از برگزاری سه مرحله مسابقات رنکینگ در استان زهرا رجبی ،مریم عرفانیان و
ملیحه رجبی به مرحله نهایی مسابقات انتخابی لیگ برتر دارت کشور که از  28آذر
در گرمسار آغاز خواهد شد دعوت شدند .بر اساس این گزارش آتنا بیگمی ،تنها بانوی
دارتر حاضر استان در لیگ برتر کشور بود.

یادداشت

مدیرکلورزشوجوانانبااشارهبهسهمدومیلیاردو800
میلیونتومانیاعتبارملیواستاندرسال،98میگوید:
ازاینرقمدومیلیاردو 176میلیونتومانتخصیصیافت
و یک میلیارد و  625میلیون تومان هزینه شد که از باقی
ماندهآن 480میلیونتومانمربوطبهحوزهجوانانو63
میلیون تومان هم کمک به هیئت های ورزشی است و بر
اساس بدهی آن ها پرداخت می شود« .حسن عزیزی» با
بیاناینکهسالگذشته،وزارتفقطهشتمیلیاردتومان
به ورزش استان کمک کرد دلیل کاهش  75درصدی
اعتبار را کاهش درآمدهای دولت می داند .او با اشاره
به این که آن چه از اعتبارات تخصیصی در اختیار هیئت
های ورزشی قرار گرفت یک میلیارد تومان است ادامه
می دهد :هیچ شهرستانی نیست که از ابتدای امسال به
طورمیانگینکمتراز 100میلیونتوماندرحوزهورزش
وجواناندریافتکردهباشد.

حسینقربانی

ضرورت شفافیتدرحوزه ورزش

اعتباراتپاسخگویهیئتهانیست
او با بیان این که اعتبارات ابالغی ورزش به حساب هیئت
هاواریزمیشوداعتباراتموجودراپاسخگوینیازهیئت
ها نمی داند و درباره برنامه هایش برای استفاده بهینه از
ظرفیتهایموجود،میگوید:باتوجهبهاینکهبیشترین
کمکوزارتبههیئتهایهمگانیوروستاییوعشایری
استبرنامههایایندوهیئتبهقوتقبلباقیمیماند.
به گفته وی در بخش قهرمانی هم فقط برای هیئت هایی
برنامهریزیوبهآنهامنابعپرداختمیشودکهاحتمال
کسب مدال وجود داشته باشد و مالک اعزام ها بر اساس
گزارشهیئت،رکوردگیریدرپایگاهقهرمانیوتشخیص
شورای فنی خواهد بود .او ادامه می دهد :افزون بر این
پیگیراجرایهزینههایقابلقبولمالیاتیهستیمکهبر
اساسآناگرشخصحقیقییاحقوقیدرورزشسرمایه
گذاری کند مبالغ هزینه شده با عنوان هزینه قابل قبول
مالیاتیمحاسبهشود.بهگفتهوی،جذبخیرانوحامیان
مالیراهدیگرتامینمنابعاستتااداراتورزشوجوانان
با کمک خیران ،اصناف و اتحادیه ها فعالیت هايشان
را رونق دهند .عزیزی ،تاکید می کند :بیشتر بر رقابت
هایانفرادیتمرکزمیکنیمومسابقاتلیگدراولویت
نیست و برنامه ای برای ورزش های تیمی نداریم مگر این
کهاحتمالکسبمدالتوسطتیموجودداشتهباشد.

مدیرکلورزش
وجوانان:هیچ
شهرستانیاز
ابتدایامسالبه
طورمیانگینکمتراز
 100میلیونتومان
در حوزه ورزش
وجواناندریافت
نکردهاست

شفافیتبهعنوانیکاصلوازمهمترینویژگیهایکاریهردستگاهمحسوبمی
شودکههرمدیریبایدآنراموردتوجهوسرلوحهکارخودقراردهد.دراینمیان،یکی
ازحوزههاییکهمخاطبفراوانداردورزشوجواناناستوباتوجهبهگستردگیآن،
شفافسازیبیشتریهممیطلبد،شفافیتدرعملکردمدیران،شفافیتمالیهیئت
هایورزشی،شفافیتدرچگونگیانتخابواعزامورزشکارانبهمسابقاتورزشیو
...مواردیازانتظارهاستکهمدیراناینحوزهبایدبدانتوجهداشتهباشند.
بسیاردیدهشدهاستکهمسئولیازنبودشفافیتمالییامدیریتیدردورههایقبل
از خود گالیه کرده است به عنوان مثال ممکن است نبود شفافیت مالی در هیئتی را
ناشی از نبود نظارت و آن را سبب پاسخ گو نبودن رئیس آن بداند در حالی که نظارت
و شفافیت ،نیاز هر دوره مدیریتی است و چنان چه ضعفی در این حوزه وجود داشته
باشد تاثیر خود را در دیگر بخش ها نشان خواهد داد.یکی از راه های شفافیت در
ورزش استان برگزاری کارگروه های بررسی عملکرد هیئت های ورزشی با حضور
خبرنگارانوبیانمواردیاستکهمخاطببهآندسترسیداشتهباشد.اینمهمدر
قبلنیزبهاشکالمختلفالبتهباضعفهاوقوتهاییوجودداشتکهدرمجموعمی
توانازآنبهعنوانکاریمثبتدرزمینهشفافسازیعملکردهایادکرد.نگارندهبه
عنوانخبرنگارمعتقداستباتوجهبهدورههایمتعددمدیرانورزشوجواناناستان،
کمترشاهدچنیناتفاقیدردورهمدیریتجدیدورزشبودهاستبهطوریکهنهتنها
شاهدچنینجلساتینبودهاستبلکهگاهیشنیدهمیشودایننوعجلساتبدون
حضورخبرنگارانبرگزارشود!بایدباورداشتکهمحدودیتدربیانعملکرد،ضعف
در اطالع رسانی شفاف ،کلی گویی در اقدامات و باز نشدن زوایای پنهان مشکالت،
پاسخگوییضعیفبهرسانههابهعنواننمایندگانافکارعمومیو...ازجملهمواردی
استکهبهحوزهورزشکمکنمیکندودرمقابلمیتواندبهقضاوتهایمتفاوتدر
حوزهپرمخاطبورزشمنجرشوددرحالیکههمنظریوارائهراهکارهاییازطرف
اهلفندررفعچالشهاوکمکبهمجموعه،راهگشاست.

26آذر؛ اولین دیدار «»04
حسینی-تیمفوتبالمرکزآموزش 04امامرضا(ع)،نمایندهاستاندرلیگ،3اولین
دیدار خود در مرحله دوم این رقابت ها را  26آذر در ساری مقابل نماینده این شهر
برگزارمیکند.مدیرعامل«»04بابیاناینکهرقابتهایاینمرحلهدرسهگروه10
تیمیوبهصورترفتوبرگشتبرگزارمیشودبهخبرنگارماگفت:هماهنگیهای
الزمبرایحضوردرایندیدارانجامشدهاستولیادامهحضوردراینمرحلهنیازمند
حمایتمسئوالناستانیاستکهبرایجلباینحمایتهادرحالرایزنیهستیم.
سرهنگ«فرامرزی»افزود:درپایاناینمسابقات،سهتیماولگروههابهطورمستقیم
وتیمدومهمپسازبازیپلیآفبهلیگ 2صعودمیکند.

 2برنز ورزشکاران خاص
دوورزشکاراستانموفقبهکسبمقامسومرقابتهایکشوریبیماریهایخاص
دررشتههایپینگپنگوشطرنجشدند.بهگزارش«خراسانجنوبی»درپایاناین
رقابتهاکهبهمیزبانیجزیرهکیشبرگزارشد،حمیدرضاچمنیدررشتهپینگپنگ
ورضااشتریدرشطرنجموفقبهکسبعنوانسومشدند.

