ﻧﺎﯾﺐ ر ﺲ اﺳﺒﻖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی:ﺑﺮﮐﻨﺎر ی ر ﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻟﺒﺮز ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ورزش ﺑﻮد
ﻧﺎﯾﺐ ر ﺲ اﺳﺒﻖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد ر ﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی رﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻐ ﺮ دﮐﻮراﺳﯿﻮن
اﺗﺎق ﺷﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری از زﻣﺎن ﺣﻀﻮرﺷﺎن در اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.

 90اﻟﺒﺮز -ﺑﺮﮐﻨﺎر ی ر ﺲ ﻫﯿﺌﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی اﻟﺒﺮز درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ  8ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ و ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ زاده ﻧﺎﯾﺐ ر ﺲ اﺳﺒﻖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی واز ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ورزش در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺿﻤﻦ واﮐﺎوی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﺠﯿﺪزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪام ﻓﺪراﺳﯿﻮن در ﺑﺮﮐﻨﺎر ی ر ﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﯿﺌﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ ودﻻﯾﻞ ﻃﺮف ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
را ﺷﻨﯿﺪه ام و وﻣﻌﺘﻘﺪم ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و ﺑﺮﮐﻨﺎر ی ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ورزﺷﯽ از ﺗﺼﺪی ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻟﺒﺮز در ﻣﺪت  8ﻣﺎه اﺧﯿﺮ و ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی ﺑﺎ
آن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻬﺘﺮ وﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻗﯽ دﻻﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای وﻣﻨﺶ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ.
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت اﻟﺒﺮز ی دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی اﯾﺮان اداﻣﻪ داد:آﻗﺎی رﺷﯿﺪی از زﻣﺎن ﺣﻀﻮرﺗﺎن در ﻣﺴﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺠﺰ ﺗﺰ ﻦ و دﮐﻮرﺑﻨﺪی اﺗﺎق ﮐﺎرﺗﺎن و اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ و ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر واﻗﺪاﻣﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﺠﯿﺪزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آﻗﺎی رﺷﯿﺪی در اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه و راﻫﮑﺎر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت از ﺳﺎﯾﺰ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره
ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی و ورزش ﮐﺸﻮر ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ اﻋﺰاﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش وﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ی ر ﺲ ﻫﯿﺌﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ی
اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﺟﺎﻧﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎن در اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﻤﺪﺷﻬﺮ ﮐﺮ ج ﻫﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺎل در اﺳﺘﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﻟﺒﺮز ﺣﻀﻮر
دارﯾﺪ وﺳﻮال ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺳﮑﺎﻧﺪار ورزش اﻟﺒﺮز ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭼﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن رﻓﺘﻪ اﯾﺪ وﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت و ﻋﻨﻮاﻧﺪار ورزش
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﺪ واﺻﻮﻻ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮدن رای ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ی ر ﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻮﻓﻘﯽ دادﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از او ﻧﺸﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﯾﻌﻨﯽ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ی را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮرات ﻫﯿﺎت ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﮑﺮدﯾﺪ.
ﻣﺠﯿﺪزاده اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ورزﺷﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ را ﻋﺰل ﮐﻨﯽ و ﯾﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وی ﮐﻨﯽ،ﻣﻌﺘﻘﺪم
اﯾﻦ ﺑﺮﮐﻨﺎر ی اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ روح و ﺷﺎن ورزش ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن داد در ﻋﺰل وﻧﺼﺐ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ورزش اﻟﺒﺮز در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ورزش وﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ورزﺷﯽ از ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ وﻣﻠﯽ
و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻫﺎ و وزراء ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ورزش و ورزﺷﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎدی واﻧﺘﺨﺎب وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ورزش وﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش از آﻗﺎی ﺳﺠﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﺎوﻧﺎن و
ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ورزش ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ وﻣﺠﺎل ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ وآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ورزش ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وزﯾﺮ ورزش ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﯽ دوﭼﻨﺪان ﮐﺮد.درﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزش اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻻزم ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ورزش ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.

