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نظارت هميشگي نه فصلي!

بازتاب

چندي پيش رسانهها از حضور بازرسان در فدراسيون پزشكي ورزشي خبر دادند و گويي اتفاق مهمي افتاده است .اما دكتر غالمرضا نوروزي با بيان اينكه از يك ماه پيش مأموران نهادهاي نظارتي ،بازرسي از اين فدراسيون
را آغاز كردهاند ،گفت :البته حضور اين افراد در فدراسيون ،يك موضوع جديد و فقط مربوط به امسال نيست .معموالً نمايندگان نهادهاي نظارتي هر سه سال يك بار از فدراسيون سركشي كرده و فعاليتهاي انجام شده در
حيطه اداري ،مالي و اجرايي را مورد بازرسي قرار ميدهند.
رئيس فدراس��يون پزشكي افزود :بازرس��ي نمايندگان نهادهاي نظارتي در فدراسيون پزشكي ورزشي كه از يك ماه پيش آغاز ش��ده ،همچنان ادامه دارد .تا به امروز هم با مشكل خاصي مواجه نشدهايم فقط در يك مورد،
مغايرت فيش بانكي با اس��ناد در يكي از اس��تانها را داشتيم كه آن هم در حال بررسي است .خوشبختانه به جز اين ،در بازرسيها با مش��كل و ابهام ديگري مواجه نبوديم .به هر روي ما كه دنياي ورزش باشيم اميدواريم كه
نظارت بر فدراسيونها هميشگي باشد و فصلي نباشد ،تا جلوي سوءاستفادههاي احتمالي گرفته شود.

از «مچ»اندازي تا «منچ بازي»؟!

يك ايراني نماينده رس��مي جهاني و آسيايي مچاندازي شد و اين بنده خدا هم متعهد است كه ميزباني مس��ابقات قهرماني آسيا را به ايران واگذار كند ،ظاهرا ًتيم مچاندازي ايران در مسابقات آسيايي اخير كه در
قرقيزستان برگزار شد  9مدال گرفت و روي سكوي سوم ايستاد ،مدالهايي كه هيچ بازتاب و بازخوردي در داخل كشور نداشت ،چه رسد در آن سوي مرزها.
اگر صرف مدال مدنظر باشد به قول يكي از پيشكسوتان حوالي حسن آباد پر از مغازههاي مدال فروشي است.
عناوين و افتخارات و مدالها زماني ارزشمندند كه در آن سوي مرزها بازخورد داشته باشد و در درون كشور نيز شور و هيجاني ايجاد كند.
پس لطفا در كش��وري كه فدراسيونها و كميتههايش آه ندارند با ناله سودا كنند ،فكر مس��ابقات تفريحي ـ سرگرمي مچاندازي را از سر دور كنيم و به بهانه حجاب هم پاي بانوان ورزشكار را به مسابقات مچاندازي
نكشانيد ،چون فردا و پس فردا منچبازها نیز مدعي ميشوند و به خزانه نيمه خالي و رزش ناخنک ميزنند!

نايجل شورت ميهمان شبكه  4ايران
اين روزها از ش��طرنج اخبار زيادي به گوش نمي رسد ،در واقع بعد از مسابقات موسوم به قهرماني زنان جهان اخبار مهمي را
رويت نكردهايم تا اينكه از رئيس فدراس��يون شطرنج نقل ش��ده كه ايران جام ستارگان جهان را در منطقه آزاد انزلي برگزار
ميكند ،اين پيكارها با شراکت هفت ش��طرنجباز دنيا و هفت بازيكن ايراني طي روزهاي  28ـ  19نكرده انجام خواهد شد و
گويا ش��طرنجبازان چون الكسي ش��يرون نايب قهرماني قهرمان جهان ،نايجل شورت از انگلستان و ايواي سوكوف از هلند
به ايران خواهند آمد و اما آنچه كه مورد تأكيد ماس��ت اينكه چرا فدراس��يون شطرنج در برگزاري اين مسابقات كه ميتواند
بازتاب وس��يعي داشته باش��د چراغ خاموش حركت ميكند و روابط عمومي اين تش��كيالت هيچ ارتباط و حسن روابط با
نشريات تخصصي ورزش ندارد!
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