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فرهنگی و ورزشی

دردسـرهای طـرح توسعـه

حاج جعفری :

به فوتبال جنوب
 اهتمام ویژه ای داشته ام

تیمور فتح الله نژاد، پیشکسوت سوارکاری استان: 

هیات سوارکاری 
در هیچ برنامه ای 

از من دعوت نمی کند

نخعی سرمربی مس کرمان :

از داوری ها 
متضـرر شده ایم

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان:

به دنبال 
کسب مدال طالی 

المپیک 2024 هستیم

 دکتر حمداهلل منظری:

 دانشگاه آزاد اسالمی نقش مهمی در توسعه 
آموزش، پژوهش و فرهنگ اسالمی دارد



چهــارشنبـــه ۵ مهــرمــــاه1396  ● ● شمـاره ۲۵  ورزش در هفتـهسال اول  22

خبـــــــر

تودیـع  مراسـم  در  خراسـانی  امیـری  دکتـر 
جوانـان  و  ورزش  اداره  سرپرسـت  معارفـه  و 
بایـد  همـه  داشـت:  اظهـار  زرنـد  شهرسـتان 
کار  کرمـان دسـت بـه  بـرای موفقیـت ورزش 
شـوند و مـا امیدواریـم بـا تالش هـای صورت 
گرفتـه بتوانیـم در مسـابقات المپیـک 2024 

کرمـان داشـته باشـیم. یـک مـدال طـال از 
و  ورزش  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  ورزش  مدیـرکل  کرمـان؛  اسـتان  جوانـان 
هفتـه  گرامیداشـت  ضمـن  اسـتان  جوانـان 
مناسـبت  بـه  تسـلیت  و  مقـدس  دفـاع 
شـهیدان  سـاالر  سـوگواری  ایـام  فرارسـیدن 
جوانـان  و  ورزش  مدیریـت  داشـت:  اظهـار 
بسـیار  اقدامـات  کنـون  تا زرنـد  شهرسـتان 
کـه جـا  شایسـته و خوبـی انجـام داده اسـت 
دارد بـه خاطـر ایـن زحمات از مدیـران قبلی 
کمـال تشـکر را  بـه ویـژه سـرکار خانـم امیـری 

باشـم. داشـته 
کـه  گفـت: مـا امانتـدار هـر مسـئولیتی  وی 
بایـد  و  انـد هسـتیم  گذاشـته  بـر دوش مـان 
ارتقـا  را در جهـت  تـوان خـود  تمـام تـالش و 

ج دهیـم.  بـه خـر ورزش و جوانـان 
بحـث  در  هـم  افـزود:  خراسـانی  امیـری 
ورزش و هـم جوانـان انتظاراتـی وجـود دارد 
اداره  ایـن  جدیـد  مدیریـت  امیـدوارم  کـه 
جملـه  از  هـا  ظرفیـت  ایـن  همـه  از  بتوانـد 
هـا  سـمن  و  جوانـان  حـوزه  هـای  ظرفیـت 

از سـمن  رود  مـی  انتظـار  کـه  کنـد  اسـتفاده 
و  شـده  اسـتفاده  قبـل  از  بیـش  فعـال  هـای 
کنند. بـه تعـداد سـمن هـای جوانان اضافـه 
ورزش  توسـعه  بحـث  در  گفـت:  وی 
مهمـی  بسـیار  اقدامـات  کنـون  تا قهرمانـی 
جـذب  آن  مهمتریـن  کـه  شـده  انجـام 
اسـت  منطقـه  هـر  اقتصـادی  هـای  معیـن 
کـرد  ایـن معیـن مقـرر  کرمـان  گلبـاف  کـه در 
و  کـرده  حمایـت  فوتسـال  تیـم  یـک   از  تـا 
و  بفرسـتد  کشـوری  مسـابقات  بـه  را  آن 
اقتصـادی  هـای  معیـن  جـذب  واقـع  در 
هـر  ورزشـی  دسـتاوردهای  از  یکـی  بایـد 
ورزش  ترویـج  و  توسـعه  جهـت  در   منطقـه 

باشد.  قهرمانی 
روزی  بایـد  افـزود:  خراسـانی  امیـری 

ورزشـکاران  تعـداد  کـه  باشـیم  شـاهد  را 

ایـن  و  باشـد  ایـن  از  باالتـر  زرنـد  شهرسـتان 
در  متمـادی  سـعی  و  تـالش  نیازمنـد  امـر 

اسـت. ورزش  حـوزه 
خاطرنشـان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
هـای  بـازی  در  موثـر  حضـور  جهـت  کـرد: 
آسـیایی، سـتاد بـازی هـای آسـیایی 2018 را 
کردیـم، همچنیـن در چهارسـال  راه انـدازی 
گذشـته فقـط یـک ورزشـکار در ایـن بـازی ها 
کنـون  داشـته ایـم امـا بـا برنامـه ریـزی هـا، تا
آسـیایی  ورزشـکار  نفـر   6 الـی   5 حـدود 
خواهیـم داشـت و احتمـال مـدال آوری آنهـا 

دارد.  وجـود 

راه  در  خوبـی  نیزاتفاقـات  پاراآسـیایی  در 
کسـب  دنبـال  بـه  چنیـن  هـم  مـا  و  اسـت 
که  مـدال طـال در 2024 هسـتیم و مـی دانیم 
ایـن اتفـاق دور از انتظـار نیسـت و باتـالش و 

کوشـش ایـن امـر نیـز محقـق مـی شـود.
و  اسـتان  مسـئولین  از  مـن  گفـت:  وی 
از  ویـژه  بـه  مجلـس  محتـرم  نماینـدگان 
جنـاب دکتـر امیـری نماینـده محتـرم زرنـد و 
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان هـم تشـکر 
کـه همـواره توجـه ویـژه بـه ورزش  کنـم  مـی 
هـا  حمایـت  ایـن  امیـدوارم  و  انـد  داشـته 

باشـد. داشـته  وجـود  همـواره 

دیدار صمیمی ورزشکار مس 
با مدیرعامل شرکت ملی 

صنایع مس
خانـواده  پرافتخـار  ملی پـوش  ورزشـکار 
بین المللـی  مسـابقات  بـه  ازاعـزام  پیـش  مـس 
خـود بـا مدیـر عامـل شـرکت صنایـع ملـی مـس 
نصیـری  پیمـان  کـرد.  گفتگـو  و  دیـدار  ایـران 

بـا  کشـورمان  ورزش  سرشـناس  چهره هـای  از 
سـابقه قهرمانـی جهـان و دارنـده مـدال طـالی 
علـی  همچنیـن  و  پارالمپیـک،  دوومیدانـی 
و  کشـور  وزنـه  پرتـاب  قهرمانـان  از  پورفتاحـی 
کـه  کرمـان  منطقـه  مـس  بدنـی  تربیـت  رئیـس 
رقابت هـای  در  جـاری  هفتـه  در  اسـت  قـرار 
در  آسـیا  پیش کسـوتان  قهرمانـی  دوومیدانـی 
کنند، پیش از اعـزام به این  کشـور چیـن شـرکت 
مدیرعامـل  مرادعلیـزاده  احمـد  بـا  مسـابقات 

کردنـد. در ایـن  گفت وگـو  شـرکت مـس دیـدار و 
کـه بـا حضـور مرتضـی دالوری پاریـزی  نشسـت 
راهبـری فرهنـگ و ورزش شـرکت  کمیتـه  دبیـر 
ملـی صنایـع مـس ایـران همـراه بـود، مهنـدس 
بـرای  موفقیـت  آرزوی  ضمـن  مرادعلیـزاده 
رقابت هـای  در  مـس  خانـواده  ورزشـکار  دو 
آن هـا  بین المللـی  افتخارآفرینی هـای  پیـِش رو، 
را مایـه مباهـات مجموعـه مـس دانسـت. ایـن 
دو ورزشـکار مسـی نیـز دیـدار خـود را بـا مقامـات 

روحیه بخـش  بسـیار  مـس  شـرکت  ارشـد 
شـرکت  مدیریـت  حمایت هـای  از  و  خواندنـد 
کردنـد.  تشـکر  ورزشـکاران  و  ورزش  از  مـس 
دوومیدانـی  رقابت هـای  در  اسـت  گفتنـی 
پیمـان نصیـری  آسـیا،  قهرمانـی پیش کسـوتان 
متـر   1500 و  متـر   400 مـواد  در  سـرعت  دو  در 
»علـی  و  مـی رود  خـود  رقیبـان  مصـاف  بـه 
مسـابقه  وزنـه  پرتـاب  رشـته  در  پورفتاحـی« 

داد. خواهـد 

مدالی دیگر برگردن ورزشکار 
پرافتخار دیار کریمان

پیمـان نصیـری قهرمان پاراالمپیک لندن، با حضور 
در مسـابقات قهرمانی پیشکسـوتان آسیا در رده سنی 
کشـور چیـن توانسـت افتخـار دیگـری  ۳5تا40سـال در 
کریمـان بـه ارمغـان آورد.  کشـور ایـران و دیـار  را بـرای 
پاراالمپیـک  قهرمانـی  ایـن  از  پیـش  نصیـری  پیمـان 
قهرمانـی  ریودوژانیـرو،  پاراالمپیـک  برنـز  لنـدن، 

کارنامـه داشـت. را در   ... و  آسـیایی  بازی هـای 

●●●●●●
حضور 2 کرمانی در اردوی 

تیم ملی ژیمناستیک
کهنـی بـه عنـوان ورزشـکار و مبیـن محمـد  احمـد 
کرمان در اردوی  ابراهیمـی بـه عنوان مربی از اسـتان 
اسـالمی  جمهـوری  هنـری  ژیمناسـتیک  ملـی  تیـم 
کـه بـه میزبانـی همـدان در حـال برگزاریسـت،  ایـران 
کرمانـی در اردوی تیـم ملـی  حضـور دارنـد. حضـور 2 
هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  گـزارش  ژیمناسـتیکبه 
تیـم  اردوی  کرمـان،  از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه 
ایـران  اسـالمی  ژیمناسـتیک هنـری جمهـوری  ملـی 
انتخابـی مسـابقات جهانـی اسـلوونی از 22 شـهریور 
خانـه  در  مربـی  سـه  و  ژیمناسـت    8 حضـور  بـا  مـاه 
مهـر   5 تـا  و  اسـت  شـده  آغـاز  همـدان  ژیمناسـتیک 
جاری ادامه دارد. مسـابقات جهانی اسـلوونی 25 تا 

گـزار مـی شـوند. ۳0 مهـر جـاری در اسـلوونی بـر 

●●●●●●
مسابقات آزاد تنیس روی میز 

قهرمانی استان به مناسبت 
هفته دفاع مقدس

این مسـابقات به صورت تیمی و آزاد و به مناسـبت 
تیـم   ۹ شـرکت  بـا  مقـدس  دفـاع  هفتـه  گرامیداشـت 
کادمـی  گردیـد. در ایـن رقابـت هـا تیـم هـای ١- ا برگـزار 
شـهید   -٣ سـیرجان  جهادنصـر   -٢ کرمـان  ملکـی 
کار ٥- جهـان اسـپرت  کـودکان  جهـان ارا ٤-حامیـان 
شـهیداحمد   -٧ زرنـد  میـز  روی  تنیـس  ٦-هیئـت 
امیـدان   -٩ کرمـان  سـعادت  کادمـی  ا شـول٨- 
روز  دو  از  پـس  مسـابقات  داشـتند.  حضـور  سـیرجان 
رقابـت بـا قهرمانـی تیـم جهـاد نصـر سـیرجان و نایـب 
کادمـی ملکـی به پایان رسـید. مقام سـوم و  قهرمانـی آ
چهـارم ایـن دوره از رقابـت هـا بـه ترتیـب بـه تیـم هـای 

کار رسـید. کـودکان  آرا و حامیـان  شـهید جهـان 

●●●●●●
بازیکن اسبق استقالل:

رفتن منصوریان بهترین 
گزینه بود

فـارس  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  کبـری  حاج ا علـی 
و  اسـتقالل  تیم هـای  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  در 
دو  ایـن  زیـرا  هسـتند  بزرگـی  تیم هـای  پرسـپولیس 
تیـم هـر دو تیم هـای مردمـی و پـر طرفداری هسـتند، 
اظهـار داشـت: اظهـار داشـت: بهتریـن خبـر در تیـم 
اسـت  قریـب  بازگشـت  اسـتقالل  نابسـامان  روزهـای 
که  زیـرا وی فـردی توانمنـد و مدیـر باتجربـه ای اسـت 

اسـت. اسـتقالل  در  زیـادی  سـال های 
بازیکن اسـبق اسـتقالل تهران در ارتباط با علیرضا 
تیـم  بـه شـرایط بحرانـی  بـا توجـه  گفـت:  منصوریـان 
ح شـده در برنامه نود و ورود  اسـتقالل و مسـائل مطر
گزینه  حاشـیه بـه تیم ایـن روزهای اسـتقالل بهترین 
رفتـن منصوریـان بـود و امیـدوارم یـک شـوک و مرهم 

بـرای ایـن روزهای اسـتقالل باشـد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان:

به دنبال کسب 
مدال طالی المپیک 
2024 هستیم

 جهت حضور موثر در 
بازی های آسیایی، ستاد 
بازی های آسیایی 2018 

را راه اندازی کردیم

آفـاق ورزشـی - پنجمیـن سـالگرد زنده یاد 
هفتـه  شـب  شـنبه  پنـج  اسـدی  ناصـر  حـاج 
اسـتان  از  پیشکسـوتانی  حضـور  بـا  گذشـته 
پیشکسـوتان  داران،  زورخانـه   ، دیگـر  هـای 
فاتـح خیبـر  و ورزشـکاران در محـل زورخانـه 

شـد. برگـزار 
هـای  نـام  خـوش  از  اسـدی  ناصـر  حـاج 
کـه در سـال 1۳۹1 بـر اثـر  ورزش باسـتانی بـود 
گفت و دوسـتداران  تصـادف دار فانـی را وداع 
کـه بـه نـام ایـن  او همـه سـاله در زورخانـه ای 
مرد بیاد ماندنی مزین شـده اسـت ، دور هم 
گرامی می دارند. جمع می شـوند و یادش را 
بـه  و  کـرد  زندگـی  پهلوانانـه  اسـدی  ناصـر 
اسـت  مـرد  ایـن  برازنـده  پهلـوان  نـام  حـق 
کـه زندگـی اش سراسـر عشـق بـه ورزش  چـرا 

بـود. ورزشـکاران  و 

هنـوز در اسـتان هـای دیگـر مسـابقاتی بـه 
نـام ایـن مـرد برگـزار مـی شـود امـا در اسـتان 
مـا نـه اینکـه ایـن اتفـاق نیفتـاد بلکه عـده ای 
کـردن  کـم رنـگ  در دوره هـای قبـل در صـدد 
فعالیـت هـای ایـن مـرد نامـی بـر آمدنـد اما به 
کاری از پیـش نبردنـد و هنـوز هـم  لطـف خـدا 
مانـدگار  پهلوانـی  بـا  نامـش   ، ناصـر  پهلـوان 

مانـده اسـت.
کنـار مـا نیسـت  امـروز حـاج ناصـر ، دیگـر در 
را مـی شـود  رفتـار پهلوانـی اش  و  امـا منـش 
بـا  امـروز خیلـی هـا مـی تواننـد  یـاد نبریـم.  از 
درس از زندگـی حـاج ناصـر ، پهلوانانـه زندگـی 
که چـه بی مهری  کننـد امـا متاسـفانه دیدیـم 
هایـی بـه فرزنـدان او شـد و ایـن شـاید پاسـخ 
محبـت  همـه  آن  بـه  هـا  رسـیده  دوران  تـازه 

حـاج ناصـر نبـود.

پنجمین سالگرد 
زنده یاد حاج ناصر اسدی برگزار شد
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یــادمان

- زهره امینی زاده - 

شـاید از خـوش شانسـی ام باشـد کـه هـر 

هفتـه موفـق بـه گفتگـو بـا پیشکسـوتان اهل 

ورزش مـی شـوم. عزیزانـی که گاهی همسـن 

آنجـا  از  پدربزرگـم هسـتند.  و گاه سـن  پـدر 

کـه محـور گفتگو ورزش اسـت و خوشـبختانه 

بـه  ورزشـی  اطالعـات  افـراد طـرف مصاحبـه 

مشـکل  نسـلی)  تفـاوت  بحـث  دارنـد.  روزی 

مطـرح  گذشـته(  بـا  امـروز  نسـل  ارتباطـی 

را  و متفاوتـی  اغلـب سـاعت مفـرح  نیسـت، 

سـپری مـی کنـم. ایـن هفتـه نیـز افتخـار هـم 

کالمـی بـا پیشکسـوت  سـوار کاری کرمـان را 

داشـتم. گفتگـوی جـذاب و پرهیجانـی بـود. 

امیـد کـه بتوانـم حـس خوبـم حیـن گفتگـو را 

بـه خواننـدگان نشـریه منتقـل کنـم. 

را  خودتـان  لطفـا  نـژاد  فتـح اهلل  جنـاب   ■
کنیـد؟ معرفـی  بیشـتر 

نـژاد متولـد 1۳۳4 هسـتم.  تیمـور فتـح اهلل 
تهـران  در  سـال  دو   مـدت  بـه  اینکـه  از  پـس 
و  سـوارکاری   کامـل  دوره  انقـالب(  )قبـل 
کرمـان   کـردم  سـال 58 در  را طـی  مربیگـری 
کـردم. کاری را  راه انـدازی  ورزش نویـن سـوار 

■ لطفـا مراحـل راه انـدازی این ورزش نوپا 
را توضیـح دهید؟

 ورزش سـوارکاری در باشـگاه آرشـام سـابق 
بـود،  اسـب   صنعتـی  انجمـن  بـه  متعلـق  کـه 
ایـن  در  زیـادی   مـدت  کـرد.  کار  بـه  شـروع 
فعالیـت   مربـی  و  مسـئول  عنـوان  بـه  باشـگاه 
گردان بسـیاری  کردم. در طول این  مدت شـا
خانـم  گرد  شـا  400 حـدود   . کـردم  تربیـت 

داشـتم. 

کرمان  ■ وضعیـت تیم سـوارکاری آن دوره 
چگونـه بود؟

کافـی نبـود امـا سـوارکارهای  آن زمـان اسـب 
تیـم   80 تـا   6۳ سـالهای  از  داشـتیم.  ماهـری 

کشـوری شـرکت  کرمـان همـواره در مسـابقات 
کـرد و صاحـب مقـام مـی شـد. بـا وجـود  مـی 
نبـود  ورزشـکاران  شـان  در  کـه  اسـبهایی 
در  یکسـال  گـر  ا آوردنـد.  مـی  مقـام  کشـور  در 
نمـی  شـرکت  کشـوری  کاری  سـوار  مسـابقات 
کردیم از طرف فدراسـیون سـوارکاری مواخذه 
چـون  نکردیـد  شـرکت  چـرا  کـه  شـدیم  مـی 

بـود.  ح  مطـر کشـور  در  کرمـان  سـوارکاری 

عالقمنـد  رشـته  ایـن  بـه  مـردم  عمـوم   -
بودنـد؟

بدنـی  (تربیـت   ۷0 تـا   58 گذشته)سـال  در 
مـردم  عمـوم  داشـت.  اسـب  زیـادی  تعـداد 
بـه  اندکـی  مبلـغ  یـک  بـا  کردنـد  مـی  مراجعـه 
مـن  کردنـد.  مـی  انتخـاب  را  اسـبی  دلخـواه 
ایـن  بـه  دادم.  مـی  آمـوزش  مربـی  بعنـوان 
کشـف مـی شـد  زیـادی  شـکل اسـتعدادهای 
 ( شـدند.  مـی  آور  مقـام  کشـور  سـطح  در  و 
معمـوال خانـواده هـا در آخـر هفتـه بـه ورزش 
افـراد  پرداختند.تمـام  مـی  سـواری  اسـب 
لـذت  یـک ورزش دسـته جمعـی   از  خانـواده 

بردنـد.( مـی 

کـه اینـک اسـب سـواری بـرای  ■ چـه شـد 
مـی  نظـر  بـه  نیافتنـی  دسـت  مـردم  عمـوم 

رسـد؟

کرمـان تعطیل  سـال ۷۳ بـه دالیلـی باشـگاه 
کـه از بزرگتریـن باشـگاههای  شـد. باشـگاهی 
کشـور  )از نظر وسعت  اسـب سـواری در سـطح 
کرمـان به  45 هکتـار و زیبایـی (بـود. اسـبهای 
تهـران منتقـل شـد.  مسـئولین  وقـت وعـده 
گردشـگری  اتوبـان  بـاغ   ۷ محـور  در  دادنـد 

کننـد. هفـت بـاغ  باشـگاهی جایگزیـن مـی 

■ پـس شـکل عمومـی ایـن ورزش از بیـن 
رفـت؟

خصوصـی  صـورت  بـه  اسـب  نگهـداری  بلـه 
پانسـیون  )هزینـه  اسـت.  بـر  هزینـه  بسـیار 
فعلـی  شـرایط  در  تغذیـه  و  بهداشـت  اسـب، 

اسـت( تومـان  میلیـون  یـک  ماهـی 

■ از دیگـر فعالیتهـای جنابعالـی در ورزش 
وجـود  ذکـری  قابـل  مـوارد  چـه  سـوارکاری 

دارد؟

باشـگاه   اولیـن  مـن  فعالیـت  مـدت   در 
کمـک  بـه  کرمـان  در  سـوارکاری  خصوصـی 
صـادرات  بانـک  حمایـت  و  وقـت  مسـئولین 
تـا 68  در جـاده  از سـال 6۳  تاسـیس شـد.) 

اسـب( راس   200 بـا  جوپـاری  

سـوارکاری  مسـئولیت  همزمـان  شـما   ■
برعهـده  را  خصوصـی  باشـگاه  و  کرمـان 

؟ شـتید ا د

سـواری  اسـب  باشـگاه  مسـئول  هـم  بلـه 
کرمـان  و هـم باشـگاه خـودم بودم. مسـابقات 
زیـادی هـر جمعـه برگـزار مـی شـد  مسـابقات 
دوانـی  اسـب  مسـابقات  همـان  کـه  کـورس 

کـردم. انـدازی  راه  نیـز  را  اسـت 

پـرش  از  اسـت  عبـارت  مسـابقه سـوارکاری  
مسـابقات  البتـه  و...  دوانـی  اسـب  اسـب،  بـا 
دارد.  بیشـتری  عالقمنـدان  اسـب  بـا  پـرش 
تعـداد  بـا  جمعـه  هـر  دوانـی  اسـب  مسـابقات 
)البتـه  برگـزار مـی شـد  زیـاد تماشـاچی  بسـیار 

پیـش(  تـا ۳0 سـال   25

سـوارکاری  رشـته  از  غیـر  جنابعالـی   ■  
فعالیتـی  نیـز  ورزشـی  هـای  رشـته  سـایر  در 

؟  شـتید ا د

پـرورش  رشـته  در  داوری  سـال  بلـه20   
انـدام، 15 سـال رئیـس هیـات سـوارکاری،  4  
سـال   ۳ شمشـیربازی،  هیـات  رئیـس  سـال 
کارمنـد تربیـت  گلـف. چـون  سرپرسـت ورزش 
کارت مربیگـری  کثـر رشـته هـا   بدنـی بـودم درا
هـا  رشـته  ایـن  در  سـوارکاری  کنـار  در  گرفتـم 

داشـتم. فعالیـت 

سـوارکاری  در  کرمـان  فعلـی  وضعیـت   ■
اسـت؟ چگونـه 

کرمـان هسـت.  االن اسـبهای میلیـاردی در 
اسـب خـوب هسـت ولـی سـوارکار نداریم. 

کنونـی بیشـتر بعـد مالـی را در نظـر مـی  افـراد 
باشـگاه عمومـی مشـکل  یـک  نبـودن  گیرنـد. 
اصلـی ایـن ورزش محسـوب مـی شـود. سـوار 
کرمـان در  کـرده اسـت. حضـور  کاری مـا افـت 

مسـابقات فرقـی نـدارد.

■ چـه پیشـنهادی بـرای بهبـود وضعیـت 
داریـد؟

که ابتدای ۷باغ قول   یـک محلـی را )زمینـی 
پوشـش  زیـر  جوانـان  و  ورزش  اداره  دادنـد(  
هـر  بـا  افـراد  کـه  عمومـی  محـل  یـک  بگیـرد. 
کرمـان  کننـد. در  بودجـه ای بتواننـد شـرکت 
در رده جوانان اسـتعداد هسـت ولی امکانات 

نیسـت.

■ آیـا مسـاله خـاص دیگـری پیرامـون این 
بحـث وجـود دارد؟

دسـت  در  اسـتان  سـوارکاری   ورزش 
نیسـت.  متخصصیـن 

■ آیا در موارد مختلف از سـوی مسـئولین 
انجـام  بـا شـما مشـورتی  سـوارکاری اسـتان 

می شـود؟ 

از  و  برگـزار  سـوارکاری  مسـابقات  کرمـان  در 
کسـی  اولیـن  )مـن  کننـد.  نمـی  دعـوت  مـن 
در  را  سـواری  اسـب  نویـن  ورزش  کـه  بـودم 
حالـی  در  (ایـن  کـردم  انـدازی  راه  اسـتان 
کـه سـال 6۹ بـه  دعـوت رییـس تربیـت  اسـت 
سـوارکاری  آمـوزش  بـرای  تبریـز   وقـت  بدنـی 
بـه خانمهـا و آقایـون در تبریـز دعـوت شـدم. 
دو  مـدت  سـوارکاری  فدراسـیون  طریـق  از 
آقایـون  و  خانمهـا  سـوارکاری  تبریـز  در  مـاه 
ایـن  پـاس  بـه  کـردم.   انـدازی  راه  را  تبریـز 
مـن  از  سـال  هـر  تبریزیهـا  توسـط   همـکاری 

قدردانی می شود.  

منطقـه  در  ایـران  سـوارکاری  وضعیـت   ■
اسـت؟ چگونـه 

کننده ای نداریم   وضعیـت چنـدان امیدوار 
کنیم.  گاهی در مسـابقات آسـیایی شرکت می 

کار راحتی نیست.(   )جابجایی اسـب ها 

زنده یاد ناصر اسدی ؛ 
کرمان  پهلوان نامدار 

اسـدی در سـال 1۳40 در شـهر  ناصـر  پهلـوان 
دنیـا  بـه  مویـدی  جـوی  ی  محلـه  در  و  کرمـان 
ی  صحنـه  وارد  انقـالب  از  پیـش  اسـدی  آمـد. 
بـه  کشـتی  ورزش  کنـار  در  و  شـد  کشـتی  ورزش 
هـای  سـال  و  پرداخـت  نیـز  ای  زورخانـه  ورزش 

مسـابقات  در    . داد  ادامـه  را  ورزش  ایـن  سـال 
کشـتی فرنگـی مقام  کشـور در رشـته ی  قهرمانـی 
تیـم  اردوی  بـه  و  نمـود  کسـب  را  توجهـی  قابـل 
از  زمـان جنـگ  تحمیلـی  ملـی دعـوت شـد. در 
کسـی به مسـابقات آسـیایی نرفت حاج  کـه  آنجـا 
آسـیایی  مسـابقات  بـه  نتوانسـت  اسـدی  ناصـر 
که  اعـزام شـود. حـاج ناصـر چهـار فرزند پسـر دارد 
زورخانـه ای  و  کشـتی  از قهرمانـان ورزش  همـه 

کـه مربـوط بـه  هسـتند. زورخانـه ی فاتـح خیبـر 
میـراث فرهنگـی و در خیابـان پیـروزی مـی باشـد 
توسـط حـاج ناصـر راه انـدازی شـد و هـم اینـک 
نامگـذاری  پهلـوان  ایـن  نـام  بـه  زورخانـه  ایـن 
زورخانـه  ایـن  در  وی  فرزنـدان  و  اسـت  شـده 

باشـند. مـی  پهلوانـی  ورزش  مشـغول 
کرمـان مـردم داری  ناصـر اسـدی سـال هـا در 
کشور به دوستی  کرد و دوستان زیادی از سراسر 

بـا  کننـد و هنـوز ارتباطشـان را  بـا او افتخـار مـی 
فرزنـدان حـاج ناصـر قطـع نکردنـد امـا متاسـفانه 
نشـانی  و  نـام  کـه  افـرادی  خودمـان  کرمـان  در 
ورزش  در  ناصـر  حـاج  ارتبـاط  ی  واسـطه  بـه  را 
بـه دسـت آورده بودنـد ، در سـال هـای اخیـر تـا 
توانسـتند عرصـه ورزش را بـرای فرزنـدان او تنگ 
کردند . حاج ناصر اسـدی در سـال 1۳۹1 دارفانی 

گرامـی. گفت.روحـش شـاد و یـادش  را وداع 

 شهید علی نیک نام

غالمرضـا  فرزنـد  نـام  نیـک  علـی  بزرگـوار  شـهید 
بخـش  توابـع  از  داران  سـه  روسـتای  کن  سـا
سـاردوئیه شهرسـتان جیرفـت در بهـار سـال 1۳42 
در خانـواده ای روسـتایی و محقـر چشـم بـه جهـان 
کسـب علـم وارد  گشـود و در سـن ۷ سـالگی  جهـت 
کار  بـا  را همـراه  ابتدایـی  مدرسـه شـد. تحصیـالت 
رسـاند.  اتمـام  بـه  مذکـور  روسـتای  در  کشـاورزی 
کولـه  بـرای ادامـه تحصیـل در مقطـع راهنمایـی بـا 
از  گـروه  روسـتای  راهـی  رنـج  و  مشـکالت  از  بـاری 
آن  فنـی  هنرسـتان  در  شـد.  رایـن  بخـش  توابـع 
بخـش ثبـت نـام نمـود. در تاریـخ 1۷دی 62 همـراه 
چنـد تـن از دوسـتان خود از جمله شـهید ارجمند، 
کـه  نژاداحمـدی  محمدعلـی  و  چکشـیان  علیرضـا 
بـا هـم بودنـد، راهـی جبهـه هـای  اوقـات  همیشـه 
 1۳64 مـاه  خـرداد  در  گردیـد.  باطـل  علیـه  حـق 
موفـق بـه اخـذ دیپلم شـد. بعـد از اخـذ دیپلم برای 
کردن  خدمت فی سـبیل اهلل و راهنمایی و با سـواد 
سـوادآموزی  نهضـت  گزینـش  امتحـان  در  مـردم، 
آزمـون،  ایـن  از موفقیـت در  پـس  و  نمـوده  شـرکت 
اسـت  ذکـر  بـه  الزم  گردیـد.  خدمـت  بـه  مشـغول 
ایشـان خطاطـی ماهـر و نقاشـی بـا ذوق و سـلیقه و 
سـخنوری دانـا در عرصـه ایمـان ، علـم ، اخـالق و... 
کـه چندیـن جایـزه یادبـود از طـرف مسـئولین  بـود 
بـه  اینکـه  بـرای  باالخـره  شـد.  اهـدا  او  بـه  مربوطـه 
کرده باشد، جهت  انقالب و اسـالم خدمت شـایانی 
پادگانهـای  راهـی  وظیفـه  نظـام  مقـدس  خدمـت  
گردیـد و سـه مـاه در مرکـز آمـوزش 01 تهران  آموزشـی 
آمـوزش،  اتمـام  از  پـس  و  بـوده  آمـوزش  مشـغول 
عاشـقانه بـه سـوی جبهـه هـای منطقـه پیرانشـهر 
بـا  منطقـه  آن  در  مـاه  پنـج  مـدت  گشـت.  روانـه 
کافـر بـه جهـاد در راه حـق پرداخـت. یـک  بعثیـون 
پـا  ناحیـه  از  خمپـاره،  ترکـش  اثابـت  اثـر  بـر  هـم  بـار 
بـه  اسـتراحت  بـرای  روزی  چنـد  و  گردیـد  مجـروح 
و  و خواهـران خـود  بـرادران  بـا  آمـد. سـپس  محـل 
تعـدادی از دوسـتان و اقـوام جهـت زیـارت سـلطان 
سـید احمـد سـاردوئیه و سـپس بـه زیـارت سـلطان 
کـه ایشـان  سـید مرتضـی مشـرف شـدند. هنگامـی 
کـس  کـه هیـچ  راه مـی رفـت، طـوری راه مـی رفـت 
ایـن  و  نشـود  ایشـان  پـای  شـدن  مجـروح  متوجـه 
همسـنگری  و  همنشـین  بـه  فقـط  را  نهفتـه  راز 
گفتـه بود  خـودش بـه نـام محمدعلـی نژاداحمـدی 
و دیگـران هیـچ اطالعـی از ایـن موضـوع نداشـتند. 
حـق  هـای  جبهـه  راهـی  مرخصـی  اتمـام  از  بعـد 
گشـت. همیشـه اوقـات حـرف شـهید  علیـه باطـل 
ایـن بـود: »مـادرم هماننـد فاطمـه زهـرا)س( صبـور 
کـه خـون  بـاش هماننـد زینـب)س( و ایـن را بـدان 
مـن رنگیـن تـر از خـون سیدالشـهدا نیسـت و فقـط 
کشـور  که برای حفظ انقالب اسـالمی و  من نیسـتم 
کنیـم. پس بنابراین  عزیزمـان جـان خـود را نثار می 
کبـر افتـادی، یـاد  صبـور بـاش و هـرگاه بـه یـاد علـی ا
مـن هـم خواهـی افتـاد.« و سـرانجام همگـی شـما 
را بـه خداونـد تعالـی سـپرد و در تاریـخ 65/۷/۳در 

گالشین به شهادت رسید.  منطقه 

تیمور فتح الله نژاد، پیشکسوت سوارکاری استان: 

هیات سوارکاری 
در هیچ برنامه ای 

از من دعوت نمی کند

 سال ۷3 به دالیلی
 باشگاه کرمان تعطیل شد. 
باشگاهی که از بزرگترین 
باشگاههای اسب سواری در 
سطح کشور  بود.

مسئـولین  وقت وعده 
دادند در محور

 هفت باغ اتوبان 
گردشگری هفت باغ  

باشگاهی بسازند .
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داوود مهابادی:

مسی ها یکی از مدعیان به 
لیگ برتر هستند

آفاق ورزشی - 

خیلی   : گفت  شیراز  جدید  برق  تیم  سرمربی 
کرمان هستم و خاطره  که در استان  خوشحالم 

خوبی در مس رفسنجان داشتم.
 20 نخعی  آقای  با  من  دوستی  از   : گفت  وی 
از  من  که  ای  بازی  این  با  و  گذرد  می  سال 
 مس دیدیم ، مسی ها یکی از مدعیان به لیگ

 برتر هستند. 
مس   : داد  ادامه  شیراز  جدید  برق  سرمربی 
موقعیت   ۳-2 و  بودند  بهتر  ما  از  اول  نیمه  ها 
که  نیمه دوم جز یک توپ  اما در  گل داشتند. 
خلق  خوبی  موقعیت   ، زدند  دروازه  تیرک  به 

نکردند.
راضی  دوم  نیمه  در  بازی  نحوه  از   : گفت  وی 
کتیکی رضایت  نیستم اما از اجرای دستورات تا
دارم. زمین بازی خوب نبود و توپ در هوا بود.

گفت : با توجه به بازی مستقیم تیم  مهابادی 
کنیم و  مس ، هیچ راهی جز اینکه تدافعی بازی 

چشم به ضدحمالت ببندیم ، نداشتیم.
هافبک  از  تا  دو  بازی  این  در   : گفت  وی 
نداشتیم.  اختیار  در  را  خود  خوب  های 
بهتر  ما  از  و  بود  ای  پرمهره  تیم  مس   تیم 

کرد. بازی 
توجه  با   : گفت  شیراز  جدید  برق  سرمربی 
امتیازات  است  خورده  رقم  که  نتایجی  به 
جدول  هفته  به  هفته  و  است   نزدیک 

کند. تغییر می 
در  و  است  جوانی  تیم  ما  تیم   : گفت  وی 
فصل  نیم  در  که  است  این  هدفمان  مجموع 
که خود را در  کنیم   اول امتیازات خود را جمع 

کنیم. لیگ تثبیت 

●●●●●●

شکایت رسمی
 گل گهر از اتفاقات دیدار 

برابر صبا
برگزاری  نحوه  و  داوری  تیم  از  گهر  گل  باشگاه 
صورت  به  قم  صبای  تیم  با  فوتبال  مسابقه 

کرد. رسمی شکایت 
گل  و  قم  صبای  تیم  دو  گذشته  یکشنبه 
رقابت  ششم  هفته  چارچوب  در  گهرسیرجان 
در  و  رفتند  هم  مصاف  به  آزادگان  لیگ  های 
بود،  گذار  تاثیر  داوری  اشتباهات  که  دیداری 
دست   2 بر   2 تساوی  به  نهایت  در  تیم  دو 
در  قم  صبای  تساوی  گل  اینکه  جالب  یافتند. 
که  نتیجه بازی 2 بر 1 بود  شرایطی به ثمر رسید 
و داور پیش از پایان ۹0 دقیقه سوت پایان بازی 
را  بازی  اعتراض صبایی ها  از  و پس  بود  زده  را 

گل رسیدند. ادامه داد و آنها به 
ترک  قصد  گهر  گل  بازیکنان  هم  گل  از  پس   
که در نهایت و پس از صحبت  زمین را داشتند 
برگشتند. بازی  به  شد،  انجام  که  هایی 

عامل،  مدیر  امروز  صبح  رابطه  همین  در 
فوتبال  تیم  فنی  کادر  و  مدیره  هیات  رییس 
فوتبال  فدراسیون  کل  دبیر  دفتر  در  گهر   گل 

یافتند. حضور 
مورد  در  سیرجان  گهر  گل  باشگاه  سرپرست 
ارائه داده  را  زیر  این جلسه توضیحات  مشروح 
اصفهانیان  فریدون  جلسه  این  در   « است: 
فیلم  به  توجه  با  داوری  دپارتمان  رییس 
جنجالی،  دیدار  این  داوران  قضاوت  و  بازی 
اشتباهات  این  و  بررسی  را  ها  صحنه   تمامی 

کرد. را تایید 
به  کل فدراسیون   همچنین طبق دستور دبیر 
گردید،  مقرر  لیگ  سازمان  و  انضباطی  کمیته 
و  بررسی  وقت  ع  اسر در  مسابقه  این  حواشی 

گردد.« تصمیمات جدی أخذ 

تساوی  از  پس  کرمان  مس  سرمربی   - ورزشی  آفاق 
خبری  کنفرانس  در  شیراز  جدید  برق  مقابل  تیمش 
و  بودیم  برد  مستحق  که  روزی  در   : گفت  بازی  پایان 
گل برنده بازی باشیم با  می توانستیم با اختالف ۳-2 
کم شانسی و بی دقتی بازیکنان این امر محقق نشد و 

بازی با تساوی به پایان رسید.
که تیم داوود  کردم  احمد نخعی ادامه داد : فکر نمی 
کند و چشم به ضدحمالت  ۹0 دقیقه دفاع  مهابادی 

داشته باشد.
کناره ببریم  که توپ را از  گفت : برنامه ما این بود  وی 
کتیک جواب داد و می توانستیم پیروز  و تقریبا این تا

میدان شویم.
به اشتباهات داوری چند هفته  کرمان  سرمربی مس 
جبهه  چند  با  توانیم  نمی  ما   : افزود  و  اشاره  اخیر 
بجنگیم. از روز اول بازی با شهرداری تبریز ۳ پنالتی به 
گهر هم به همین شکل  گل  نفع ما نگرفتند . بازی با 

به ضرر ما تمام شد و امیدوارم این بار مدیران باشگاه 
و  فدراسیون  مسئوالن  گوش  به  را  خود  اعتراضات 

کمیته داوران برسانند. 
اعصاب  داور  های  سوت  نیز  بازی  این  در   : گفت  وی 
کن بودند و تمرکز بازیکنان ما را به هم ریخته بود  خرد 
و امیدوارم مسئوالن فدراسیون فکری به حال داوری 

های تیم های لیگ یک بردارند.
دادیم،  انجام  فصل  این  در  بازی   6 ما   : افزود  نخعی 
داوری  بحث  در  همیشه  که  گیرم  می  شاهد  خدارا  و 
متضرر شدیم و با بیان این موضوع قصد توجیه ندارم.
کمیته داوران می خواهد نسل جوان  گفت : شاید  وی 
تیم ها  به  رویکرد  این  اما  کند  وارد جرگه ی داوران  را 

ضربه می زند و  فقط باید بگویم ، متاسفم.
گفت : هر چه به آخر بازی نزدیک  کرمان  سرمربی مس 
می شدیم به دلیل نتیجه مساوی و قضاوت نادرست 
داور ، بازیکنان از لحاظ روحی روانی در شرایط خوبی 

به سر نمی بردند .
گلزنی داشتیم  گفت : بیش از 5-6 موقعیت عالی  وی 
که مستحق برد بودیم اما ناعادالنه بازی به  ودر روزی 

کشیده شد. تساوی 
را  خوبی  روزهای  تیم  این  با  داریم  امید   : گفت  وی 
کرمان  برای مس رقم بزنیم و امیدوارم با دعای مردم 

کنیم. امسال به لیگ برتر صعود 

که تیم فوتبال مس حداقل باالی 6 موقعیت  در روزی 
دروازه ی  تیر  به  آن  تای  دو  که  داشت  گل زنی  مسلم 
کرد، مس به حق سه امتیازی خود  برق شیراز برخورد 

در بازی با برق جدید شیراز نرسید.
یک  دسته  لیگ  رقابت های  ششم  هفته ی  در 
کرمان در ورزشگاه باهنر  کشور، تیم مس  باشگاه های 
که به  میزبان تیم برق جدید شیراز بود. در این بازی 
قضاوت حسین زیاری برگزار می شد، احمد نخعی تیم 
حیات منش،  احمد  عرفانی،  حمید  ترکیب  با  را  خود 
نعمت  ساالری،  فرهاد  سلیمان زاده،  رامتین 
امین  علیزاده،  علیرضا  علیزاده،  محمد  بخشی پور، 
محمد  و  تیکدری  مهدی  فیضی،  سجاد  کاظمیان، 

کبرخواه به میدان فرستاد. علی ا
میدان  این  در  مس  تیم  برتری  بازی  شروع  با  هرچند 
در  را  بازی  ابتدا  همان  از  میزبان  و  بود  مشهود  کامال 
کرد،  کوچ  خود  زمین  به  جدید  برق  و  گرفت  دست 
چندانی  سرعت  کار  شروع  در  تیم  دو  مسابقه ی  اما 
بعد  به  بازی   25 دقیقه ی  از  رفته  رفته  اما  نداشت. 
و  کرد  آغاز  را  خود  ک  خطرنا موقعیت های  مس  تیم 
که با درخشش دروازه بان  پس از موقعیت عالی فیضی 
کرنر رفت، در دقیقه ی ۳۹ همه شرایط برای  حریف به 
گلزنی  مانع  بدشانسی  فقط  که  بود  محیا  مس  گلزنی 
نیز  را  تیم مس شد. علیزاده حتی دروازه بان تیم برق 
سمت  به  را  خود  توپ  و  کرد  مغلوب  دقیقه  این  در 
در  برق  تیم  مدافع  اما  کرد  شلیک  حریف  دروازه ی 
برگشت  دروازه  خط  روی  از  را  توپ  این  آخر  لحظه ی 

کوتاه بماند. گل  داد تا دست مس از 
نیمه ی  پایانی  دقایق  در  اول  گل  زدن  برای  که  مس 
اول بی تابی می کرد، بعد از به ثمر ننشستن ضربه ی سر 
ک مس  که یکی دیگر از موقعیت های خطرنا کبرخواه  ا
بود، در دقیقه ی 4۳ برروی پاس دیدنی سلیمان زاده 
رسیدن  آستانه ی  در  بازهم  فیضی  چیپ  ضربه ی  و 
خورد  حریف  دروازه ی  تیر  به  توپ  این  که  بود  گل  به 
همانند  نیز  دوم  نشد.  نیمه  گل  مس  برای  بازهم  و 
شد.در  آغاز  مسی ها  مطلق  برتری  با  اول  نیمه ی 
به  کاظمیان  جای  به  قاسمی  علیرضا   60 دقیقه ی 
را  خود  بازی  هجومی  مس  همچنان  تا  آمد  زمین 
صاحب  برق  تیم  البته   65 دقیقه ی  در  کند.  دنبال 
که مهاجم  جدی ترین موقعیت خود در این بازی شد 

این تیم موقعیت تک به تک خود را به اوت زد.
جای  به   ۷2 دقیقه ی  از  پورشیخعلی  احسان  ورود  با 
دستور  در  بیشتر  را  کناره ها  از  حرکت  مس  کبرخواه،  ا
را  حریف  متمرکز  و  فشرده  دفاع  تا  داد  قرار  خود  کار 
به  که پورشیخعلی  بزند. در دقیقه ی 80 می رفت  دور 
تعویض طالیی مسی ها تبدیل شود و یک و دو زیبای 
تیر  بازهم  پورشیخعلی  دیدنی  شوت  و  تیکدری  با  او 
دروازه ی برق را به لرزه درآورد تا دروازه ی برق رسما تیر 

برقی بر سر موفقیت مس لقب بگیرد!
وجود  تمام  با  بازی  پایانی  دقیقه ی  ده  در  مس  تیم 
دقتی  کم  اما  می کرد  وارد  فشار  حریف  دروازه ی  بر 
بازیکنان مس در زدن ضربات آخر، توپ را به دروازه ی 

این تیم راهنمایی نمی کرد.
همه  هجوم  از  شده  تلف  اوقات  در  نیز  میهمان 
کرد و در یک صحنه برروی  جانبه ی تیم مس استفاده 
خوبی  به  او  البته  که  شد  خطرساز  عرفانی  دورازه ی 

کرد. توپ را دفع 
دقایق  در  علیزاده  جای  به  سرزن  باقری  میالد  ورود 
به  تیم  این  تا  نبود  کارگشا  مس  برای  نیز  بازی  پایانی 
گل در این بازی دست  حق خود در زدن حداقل یک 
پیدا نکند. با این یک امتیاز مس در پایان بازی های 
امروز با یازده امتیاز در همان رده ی چهارم باقی ماند 
یعنی شهرداری  رقیب هفته ی خود  بازی  به  تا چشم 
ماهشهر در بازی فردایش داشته باشد تا رتبه ی دقیق 

کند. خود را در پایان این هفته شناسایی 

مس  صنعت  ورزشی  فرهنگی  »باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
رفسنجان« تیم فوتبال مس رفسنجان  در هفته ششم رقابت های 
یک  روز  عصر   15:15 ساعت  از  کشور،  باشگاههای  اول  دسته  لیگ 
در  که  بود  تبریز  شهرداری  میزبان  مس  شهدای  ورزشگاه  در  شنبه 
خود  تبریزی  حریف  مقابل  گل  بدون  تساوی  به  دقیقه  نود  پایان 
کسب یک امتیاز این دیدار هفت امتیازی شد و در  رضایت داد و با 

گرفت. کشور قرار  رتبه دوازدهم جدول لیگ دسته اول 
که به قضاوت میثم پورکریمان برگزار  شد، علی سامره  در این بازی 
محسن  اللهی،  فتح  نادر  پور،  ابراهیم  سعید  ترکیب  با  را  خود  تیم 
کبر  ا علی  کاظمیان،  عباس  منش،  حیات  سیدکاظم  ورزکار، 
محمدحسین  خدامرادی،  امیر  پورامینایی،  امیرحسین  حیدرنیا، 

کریم زاده، سجاد حیدری و حمید غالمی به میدان فرستاد.
عدم  و  شد  دنبال  میدان  های  میانه  در  بیشتر  بازی  اول  نیمه  در 
کامال مشهود به نظر می  کلیدی مس در این دیدار  حضور بازیکنان 
رسید.در نیمه اول سجاد حیدری در موقعیت تک به تک با دروازه 
پوشان  نارنجی  و  سفید  برای  را  گلزنی  طالیی  فرصت  حریف  بان 
گلزنی برای شهرداری  رفسنجانی از دست داد. جدی ترین فرصت 

را  اخبار  ها  مدت  که  فوتبال  ملی  تیم  تاریخی  و  مهم  اتفاقات  از  بعد 
فوتبال  ملی  تیم  گلزن  مهاجم  آزمون  سردار  بود،  کرده  خود  متوجه 
دوپینگ  گرفت؛  دست  به  را  ای  رسانه  موج  جدید  موضوعی  با  ایران 
تا  شد  اعالم  مثبت  »سریک«  او  اسب  دوپینگ  آزمایش  جواب  اسب. 
این مساله باعث به وجود آمدن حواشی جدید برای فدراسیون اسب 
به  که سردار  کرد  ادامه پیدا  تا جایی  کار  آزمون شود.  سواری و سردار 
کرد  اعالم  و  فرستاد  آزمایشگاه  به  را  خود  اسب  خون  نمونه  شخصه 
که با اتکا به همین مساله فدراسیون و عوامل  پاسخ منفی بوده است 
کمیته اسب دوانی  نایب رییس  رادان  اما حاال حمید  کرد.  را محکوم 
که تست دوپینگ »سریک« در  کورس تهران  فدراسیون و عضو اجرایی 
گویی پرده از اتفاقاتی  گفت و  این رقابت ها مثبت اعالم شده است در 

جدید برداشت. 
آزمایش دوپینگ »سریک« منفی  پاسخ  که  آزمون مدعی است  سردار 
ای  مساله  ترین  جدی  فرستاده  آزمایشگاه  به  را  آن  شخصا  او  و  بوده 
باره  این  در  رادان  است.  سوارکاری  مسوالن  و  فوتبال  پوش  ملی  بین 
معتبر  های  آزمایشگاه  به  دوپینگ  نمونه  یک  »فرستادن  گوید:  می 
شخص  یک  شود  می  مگر  است.  امنیتی  قوانین  از  پر  و  پیچیده  کاری 

نمونه اسب خود را به آزمایشگاه بفرستد؟ صدها سوال 
تایید  کسی  که چه  آید  این میان پیش می  امنیتی در 
کدام  کند آن نمونه برای »سریک« بوده است؟ به  می 
تایید  مورد  آزمایشگاه  این  و  شده  فرستاده  آزمایشگاه 
گرفته؟ برخی از ماده های شامل قوانین  چه ارکان قرار 
کنند  ک می  دوپینگ بعد از 4 روز تاثیر خود را از خون پا
گیری شود  آنها نمونه  از  باید  کورس  از  و در لحظه بعد 
و  اسم  با  نمونه  وجه  هیچ  به  بعد.  روز  چند  اینکه  نه 
کد  مشخصات به آزمایشگاه فرستاده نمی شود و با یک 
امنیتی به ظرف ها ریخته شده، بدون نام و مشخصات 
و  نام  گرفتن  نظر  در  بدون  و  رسد  می  آزمایشگاه  به 
کمیته ضددوپینگ فدراسیون سوارکاری  مشخصات به 
کامال مستقل است فرستاده می شود  که یک سازمان 
گرفتن موضوع خاصی  و در نهایت نتایج بدون در نظر 
کسی تعلق دارد و یا  اعالم می شود. اینکه اسب به چه 
کوچکترین تاثیری  مسائلی از این دست در اعالم نتایج 

دست های پشت 
پرده علیه آزمون

تساوی مس رفسنجان در روز 
حضور بی سابقه بازیکنان بومی 

از داوری ها 
متضرر شده ایم

مس به تیر برق
 خورد

کرمان : نخعی سرمربی مس 
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حواشی دیدار مس رفسنجان 
-   در این دیدار برای اولین بار در تاریخ حضور 
فوتبال  اول  دسته  لیگ  در  رفسنجان  مس 
کشور  پنج بازیکن رفسنجانی از ابتدا در ترکیب 

ثابت این تیم به میدان رفتند.
جوان  بازیکن  پورامینایی  امیرحسین     -
مس  ترکیب  در  خود  حضور  اولین  رفسنجانی 
رفسنجان در رقابت های لیگ دسته اول را در 

کرد. این دیدار تجربه 
دیدار  این  در  تبریز  شهرداری  بازیکنان    -  
این  با  تا  کردند  زمین  بر  نقش  را  خود  بارها 
آنها  رفتار  این  و  بپردازند  وقت  اتالف  به  کار 
رفسنجانی  گران  تماشا العمل  عکس   با 

مواجه شد.
بازي  انتهایي  دقایق  در  دیدار  این  داور   -  
مدافع  دست  با  توپ  واضح  برخورد  روي  و 
شهرداري از اعالم یك ضربه پنالتي واضح براي 
کرد تا رفسنجاني ها باز هم  مسي ها خودداري 

در خانه قرباني اشتباهات داوري شوند.
این  رفسنجانی  گر  تماشا هزار  دو  حدود     -

کردند. دیدار را از نزدیک تماشا 
کلیدی  بازیکن  پنج  دیدار  این  در  ها  مسی    -  
علی  رشیدفرخی،  بهرام  های  نام  به  خود 
موسی  امیرحسین  محمودی،  حامد  مرزبان، 
مصدومیت  دلیل  به  را  علیپور  نیما  و  زاده 
علی  تنها  جمع  این  از  که  نداشتند  اختیار  در 
در  که  داشت  حضور  نیمکت  روی  بر  مرزبان 

ادامه در دقیقه 5۹ به میدان مسابقه رفت.
- سعید ابراهیم پور دروازه بان مس رفسنجان 
براي سومین دیدار متوالي دروازه خود را بسته 

نگه داشت.
از شروع  -  داور چهارم این دیدار ساعتی قبل 
کرمان و برق جدید  با داور دیدار مس  مسابقه 
خود  نوع  در  نیز  این  که  شد  جا  به  جا  شیراز 
مس  نشینان  نیمکت  سایر  بود  توجه  جالب 
دالوری،  نیما  لشنی،  مهرداد  دیدار  این  در 
و  رسولی  حسین  کشاورزی،  امیرحسین 
به  توجه  با  که  بودند  زاده  کامران  محمدرضا 
گفت در لیست 1۹ نفره مسی ها  این می توان 
حضور  رفسنجانی  بازیکن   ۹ دیدار  این  برای 

داشتند.
از شبکه  -   این دیدار به طور زنده و مستقیم 

گردید. کرمان پخش  استانی مرکز 

●●●●●●

حاشیه های بازی مس کرمان و 
برق جدید شیراز

یاد  به  بازی  از  کرمان پیش  گران مس  تماشا  -
ساالر شهیدان به عزاداری پرداختند و با سینه 

گرامی داشتند. زنی ایام محرم را 
در  مس  رفته ی  دست  از  زیاد  موقعیت های   -
که  این بازی به خصوص دو تیر دروازه و توپی 
از روی خط دروازه ی برق برگشت داده شد، آه 
کرمان  کرمانی ها را در ورزشگاه باهنر  و افسوس 

کرد. به آسمان بلند 
فیضی  تعویض  قبل  بازی  در  که  حالی  در   -
احمد  تعویض های  که  شد  سبب  او  گلزنی  و 
نخعی در حد تعویض های طالیی ارزیابی شود، 
زمانی  پورشیخعلی  احسان  نیز  بازی  این  در 
می توانست  آمد  زمین  به  دوم  درنیمه ی  که 
را  نخعی  تعویض های  دیگر  بار  خود  گلزنی  با 
که شوت پورشیخعلی  اما افسوس  کند  طالیی 

کرد. به تیر دروازه ی برق برخورد 
بازی  پایانی  دقیقه ی   20 در  وقت  ائتالف   -
اعصاب  روی  شدت  به  شیرازی  تیم  سوی  از 
موضوع  این  به  بارها  ان ها  و  بود  کرمانی ها 

کردند. اعتراض 
به  نسبت  شدت  به  مس  تیم  فنی  کادر   -
معتقد  و  داشتند  اعتراض  بازی  این  قضاوت 
تیم  کار  بازی در  این  بودند سوت های داور در 

مس به شدت اخالل ایجاد می کرد.

که  او  ماجرای محرومیت مهدی طارمی و حرف های 
کرده  از روی خونسردی این محرومیت را عادی تلقی 
پنجاه  صدو  و  میلیارد  یک  او  شد  مشخص  سپس  و 
میلیون مبلغ فسخ قرارداد را به جای پرداخت به ریزه 
اسپور به حساب خودش ریخته است موجب ناراحتی 

هواداران و پیشکسوتان پرسپولیس شد.
پرسپولیس  باشگاه  و  طارمی  محرومیت  خبر  وقتی 
بازیکنش  و  باشگاه  این  رسید  می  نظر  به  شد  اعالم 
باشند  داشته  اتفاق  این  با  متناسب  هایی  کنش  وا
بیش  طارمی  و  باشگاه  مدیران  خونسردانه  رفتار  اما 
را  عمومی  افکار  شود  جو  شدن  آرام  باعث  که  آن  از 
که حاال ماجرای  یک میلیارد و صدو پنجاه  آزرد. چرا 
داده  قرارداد  فسخ  برای  هدایتی  که  تومانی  میلیون 
اسپور  ریزه  به  پرداخت  جای  به  را  آن  طارمی  و  بود 
پرونده  این  به  نیز   ، ریخته  اش  شخصی  حساب  به 
هافبک  عربشاهی  ضیا  بود.  شده  اضافه  ناخوشایند 
گفت:  رابطه  این  در  ملی  تیم  و  پرسپولیس  سابق 
به  بزرگی  ضربه  ترکاشوند  و  طارمی   ، طاهری  »آقای 
پرسپولیسی  همه  ناراحتی  موجب  و  زدند  پرسپولیس 
باشگاه است،  که مدیرعامل  آقای طاهری  ها شدند. 
االن  تا  چرا  و  است  داده  ماجرایی  چنین  به  تن  چرا 

ماجرا را برای مردم شفاف سازی نکردند؟«
که تیم اوضاع خوبی نداشت  گفت:» دو سال پیش  او 

داد  فالح  نژاد  آقای  به  که  پولی  با  هدایتی  حسین 
معلوم  اال  و  کرد  فراهم  را  ایران  به  برانکو  آمدن  زمینه 
او یک  تیم چه می شد! حاال هم  این  نبود سرنوشت 
میلیاردوخرده ای به طارمی داده است تا قراردادش را 
کار را نکرده اند و حاال تیم با جریمه  کند اما این  فسخ 
که خمارلو  و محرومیت مواجه شده است. جالب است 
ندارد!!!  ایرادی   : گویند  می  خونسردی  با  طارمی  و 
ها  میلیون  با  دارید  شما  طارمی  آقای   ، خمارلو  آقای 
ایرانی حرف می زنید و حق ندارید با شعور آن ها بازی 
کنید. این اصال حرکت جالبی نبود اما من مقصر اصلی 
آقای  و  مدیرعامل  طاهری  آقای  را  اتفاقات  این  تمام 

ترکاشوند مسئول نقل و انتقاالت باشگاه می دانم«.
بازهم  هایش  صحبت  پایانی  بخش  در  عربشاهی  ضیا 
درباره مهدی طارمی و اتفاقات مربوط به پرونده این 
گفت:» من تنها می توانم بگویم آقای طارمی،  بازیکن 
آقای خمارلو شما دارید با شعور میلیون ها ایرانی بازی 

کنید«. می 

-مهدی عامری - 
گهر سیرجان در  گل  آزادگان تیم  درهفته ششم لیگ 

قم به مصاف تیم صبای قم رفت.
کرد و سوار  کار  گهر هجومی  گل  در شروع این بازی تیم 
گهر در همان دقایق اولیه  گل  بر بازی بود. بازیکنان 
گل اول را بزند اما دروازه  که  بازی فرصت این را داشت 
ندادند. در  آنان  به  را  اجازه  این  و مدافعین صبا  بان 
و  شد  کاسته  سیرجان  گهر  گل  تیم  حمالت  از  ادامه 
گرفت. در دقیقه 15  بازی جریان متعادلی را به خود 
که ابرقویی بازیکن صبا با یک شوت سرکش  بازی بود 
گهر را به لرزه در آورد اما همین توپ  گل  تیرک دروازه 
عالی  موقعیت  یک  به  میدان  سوی  آن  در  ادامه  در 
در  صبا  مدافعین  که  شد  بدل  گهر  گل  تیم  برای 
که جریمه آن  محوطه جریمه تن به یک خطا دادند 
زن  پنالتی  بود.  گهر  گل  تیم  برای  پنالتی  ضربه  یک 
گل  اول تیم، احمد حسن زاده این فرصت خوب را به 

گهر را پیش انداخت.  گل  کرد و تیم  تبدیل 
گل عقب بود نتوانست در ادامه بازی  که یک  تیم صبا 
کند و  گهر ایجاد  گل  موقعیت جدی ای  بر روی دروازه 

نیمه اول با نتیجه 1بر0 به پایان رسید.
که به خود آمده بود بی مهابا  در نیمه دوم تیم صبا 
از  پس  یکی  را  ها  موقعیت  و  زد  می  حمله  به  دست 
ک  ال در  که  گهر  گل  تیم  داد.  می  دست  از  دیگری 
دفاعی فرو رفته بود چشم به ضدحمالت بسته بود. 
در دقیقه 6۹ حمالت صبا نتیجه داد و روی یک ضربه 
تمام  ضربه  و  عسگری  جهانگیر  زیبای   سانتر  با  آزاد 
بازی  و  گل رسید  به  تیم صبا  کمیل محمدی  کننده 

کشیده شد. به تساوی 
کرده  بسنده  امتیاز  یک  همین  به  انگار  که  صبا  تیم 
کرد  گل تساوی بازی را آرام دنبال می  بود پس از زدن 
بازیکنان  اما  نداشت  دوم  گل  زدن  برای  ای  عجله  و 
بهره  صبا  مدافعین  غفلت  از   ۷4 دقیقه  در  گهر  گل 
کامل را بردند و توپ را پشت مدافعین صبا انداختند 
که مدافع صبا برای بار دوم برای جلوگیری از خوردن 
که یک ضربه پنالتی دیگر  گل دوم منجر به خطا شد 
احمد  هم  را  پنالتی  این  کرد.  تقدیم  گهر  گل  تیم  به 
کند و برای بار دوم  گل تبدیل  حسن زاده توانست به 

گرفت. گهر از حریف خود پیشی  گل  تیم 

که فرصت زیادی برای جبران نتیجه نداشت  تیم صبا 
فرار  شکست  از  بتواند  تا  کرد  می  را  خود  تالش  تمام 
نقش  گهر  گل  تیم  بان  دروازه  و  مدافعین  اما  کند 
گل خوردن تیم  کردند و مانع از  خود را به خوبی ایفا 
گرفت  شدند. داور در این بازی ۷ دقیقه وقت اضافه 

که موجب تعجب همگان شد.
بود  فروغ ظاهر شده  کم  بازی خیلی  این  که در  داور 
سوت  دقیقه   ۹0 از  قبل  نداشت  خوبی  قضاوت  و 
از  بازی  ها  صبایی  اعتراض  با  اما  زد  را  بازی  پایان 
 ۹۷ دقیقه  در  را  خود  شاهکار  اوج  اما  شد.  گرفته  سر 
بودند  حمله  فاز  در  که  صبا  بازیکنان  کشید.  خ  ر به 
به سمت  را  توپ  گهر  گل  محوطه جریمه  در شلوغی 
توپ  بازیکنان  به  برخورد  با  که  کردند  شوت  دروازه 
گهر  گل  بان  دروازه  که  شد  راهی  دروازه  سمت  به 
بازیکنان  اما  برگرداند  دروازه  خط  روی  از  را  توپ 
دستور  به  بازی  ولی  داشتند  گل  به  اعتقاد   صبا 

داور ادامه یافت.
کرد و به  سمت   اما در دقیقه ۹۷ داور بازی را متوقف 
کمک داور خود رفت و با مشورت داور چهارم صحنه 
گل  خ داده بود را به نفع تیم صبا  که دقایقی قبل ر ای 
کادر فنی و  کرد. این تصمیم داور اعتراض شدید  اعالم 
که بازی چند  گهر را به همراه داشت  گل  بازیکنان تیم 
و  نکرد  اعتنایی  هیچ  داور  اما  شد  متوقف  ای  دقیقه 
به  2بر2  نتیجه  با  بازی  و  نگشت  باز  خود  تصمیم  از 

پایان رسید.

نظری  علی  توسط  ها  مسی  دروازه  تیرک  لرزش  نیمه  این  در  نیز 
بازیکن شهرداری بود.

باز هم  و  کردند  آغاز  بهتر  را  بازی  ها  رفسنجانی  نیمه دوم  با شروع 
گلزنی  نیمه  و  نصف  های  فرصت  حریف  جریمه  محوطه  درون  در 
کریم زاده از دست  که توسط سجاد حیدری و محمدحسین  داشتند 
جای  به  میرزاحسینی  علیرضا   51 دقیقه  در  و  دوم  نیمه  در  رفت. 
تعویضی  شد.دیگر  بازی  زمین  وارد  شده  مصدوم  حیدری  سجاد 
گرفت و علی مرزبان یکی از مهره های  مسی ها در دقیقه 5۹ انجام 
در  حضور  دقیقه  نود  شرایط  مصدومیت  دلیل  به  که  مس  کلیدی 
با  و  رفت  بازی  زمین  به  خدامرای  امیر  جای  به  نداشت  را  میدان 
گرفتند  گردان سامره توپ و میدان را در اختیار  ورود این بازیکن شا
ایجاد  خود  تدافعی  سراسر  مهمان  دروازه  روی  بر  گلزنی  فرصت  اما 
نکردند.در دقیقه ۷2 این دیدار علی محمدی هافبک قرمزپوشان 
تیم  تا  شد  اخراج  بازی  زمین  از  دوم  زرد  کارت  دریافت  با  تبریزی 

مهمان دقایق باقی مانده را ده نفره ادامه دهد.
اللهی  فتح  نادر  ضربه  شهرداری  بان  دروازه  دیدار  این  اواخر  در 
کرد و در همین دقایق نیز دو  مدافع پیشتاخته رفسنجانی ها را مهار 
تبریز  به دست مدافعین شهرداری  توپ  بار 
پنالتی  کامال  مورد  یک  در  که  کرد  برخورد 
که از چشم داور مسابقه  واضح و روشن بود 
باز هم در خانه قربانی  دور ماند تا مسی ها 

اشتباهات داوری شوند.
دقیقه  در  ها  مسی  سوم  تعویض  سرانجام 
پورموسوی  ابوالفضل  و  گرفت  شکل   85
محمدحسین  جای  به  مس  جوان  مهاجم 
در  و  رفت  مسابقه  میدان  به  زاده  کریم 
نهایت حضور این بازیکن نیز در روند نتیجه 
با  نهایت  در  دیدار  این  تا  نبود  گذار  تاثیر 
برای  امتیازات  تقسیم  و  گل  بدون  تساوی 

دو تیم به پایان برسد.
روند  به  ها  رفسنجانی  تساوی  این  با 
گل خورده متوالی  شکست ناپذیری و عدم 

خود در سه دیدار ادامه دادند.

که شخص نمونه را به آزمایشگاه بفرستد موضوعی  را ندارد و این بحث 
کافی  که در شان نام سردار نیست. این موضوع نیاز به اطالعات  است 
توقع  رادان معتقد است سردار  نبود.«  او در جریان  که متاسفانه  دارد 
گوید: »من شخصا سال هاست  این اعالم را نداشت در حالیکه او می 
اسب  دوپینگ  نتایج  که  است  افتاده  اتفاق  اما  هستم  حرفه  این  در 
کرده اند. من 2 اسب به نام های »ریو  های خود من را هم مثبت اعالم 
از نام های قهرمان و  که این دو اسب  کالکشن« و »ریو دنسر« داشتم 
از محبوبیت  و  نداشتند  به دوپینگ  نیازی  آنها  بودند.  ماندنی  یاد  به 
باالیی در ترکمن صحرا برخوردار بودند اما جواب آزمایش دوپینگ آنها 
کارگران و  کردند. بعد از پیگیری های ما مشخص شد  هم مثبت اعالم 
کردند و به هوای اینکه من در سوارکاری و فدراسیون  مربیان شیطنت 
این طور  اما  بگذرند  نام من  کنار  از  دارای اسم و سمت هستم، شاید 
که مسولیت مستقیم برگزاری  نبود. آقای خراسانی معاونت اسبدوانی 
مسابقات را داشت هم چند اسب صاحبنام را در مسابقات می دواند 
که جواب  که پاسخ دوپینگ اسب های او هم مثبت اعالم شد. تا زمانی 
آزمایش ها را اعالم نکرده بودند خود آقای خراسانی نمی دانست این 
گر قرار بر تبانی بود، افراد فدراسیون برای  نمونه برای اسب او است و ا
کردند اما مربیان ایشان  کردند یا اینکه اعالم نمی  کاری می  خودشان 
آقای  برای  گر  ا و  است  کاره  فدراسیون  در  ایشان  کردند  می  فکر  هم 
خراسانی مشکلی پیش آید، او می تواند مسوالن را برای چشم پوشی 
کند اما واقعا این طور نبود. بسیاری دیگر از این مثال ها است  متقاعد 
که سردار باید بداند اسامی بزرگتر از نام او وقتی با جریمه رو به رو شدند 

مجبور به پذیرش بودند.«

تساوی مس رفسنجان در روز 
حضور بی سابقه بازیکنان بومی 

آقای طارمی با شعور 
 80 میلیون ایرانی بازی نکن

تســـاوی در روز 
شاهکـار داور

عرب شاهی پیشکسوت پرسپولیس:



چهــارشنبــه ۵ مهــرمــــاه1396  ● ● شمـاره ۲۵  فرهنگ و اجتماعسال اول  66

خبــــــر

کرمـان  اسـتان  آزاداسـالمی  دانشـگاه  رئیـس 
معظـم  مقـام  نمایندگـی  نهـاد  رئیـس  همـراه 
واحـد  رئیسـه  هیـات  و  دانشـگاه  ایـن  رهبـری 
کرمان با سـردار غالمعلی ابوحمزه فرمانده سـپاه 

کردنـد. گفت وگـو  و  دیـدار  اسـتان  ثـاراهلل 
گـزارش خبرنـگار آنا، دکتر حمـداهلل منظری  بـه 
اسـتان  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس  توکلـی 
دکتـر  رویکـرد  تشـریح  بـه  دیـدار  ایـن  در  کرمـان 
امنـا و موسـس دانشـگاه  رئیـس هیـات  والیتـی 
آزاد اسـالمی و دکتـر رهبـر رئیـس این دانشـگاه در 
توجه به پسـوند اسـالمی دانشگاه و برنامه ریزی 
بـرای ترویـج فرهنـگ ناب اسـالمی در واحدهای 
اظهـار  او  پرداخـت.  کشـور  سـطح  دانشـگاهی 
از  یکـی  عنـوان  بـه  اسـالمی  آزاد  »دانشـگاه  کـرد: 
ثمرات ارزشـمند انقالب نقش مهمی در توسـعه 
آمـوزش، پژوهـش و فرهنـگ اسـالمی در سـطح 

دارد« کشـور 
حرکـت  سـوی  و  سـمت  کرمـان  واحـد  رئیـس 
تحقـق  درجهـت  را  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
اهـداف وآرمـان هـای نظـام مقـدس جمهـوری 
گفـت: »سیاسـت  کـرد و  ایـران معرفـی  اسـالمی 
دکتـر فرهـاد رهبـر بـه عنـوان سـکاندار بزرگتریـن 
توسـعه  بـر  عـالوه  جهـان،  حضـور  دانشـگاه 
پژوهشـی،  و  آموزشـی  علمـی،  هـای  فعالیـت 
حرکـت در مسـیر منویـات مقـام معظـم رهبـری 
و تـالش بـرای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی در ایـن 
در  حرکـت  توکلـی  منظـری  اسـت«.  دانشـگاه 
کارآفرینی و پرورش نیروهای متخصص  راستای 
وکارآمـد را از دیگـر اهـداف دانشـگاه آزاداسـالمی 
در دوره ریاسـت جدیـد ایـن دانشـگاه دانسـت و 

کـرد: »بـر اسـاس برنامـه اسـتراتژیک، ایـن  اظهـار 
کاهـش وابسـتگی بـه شـهریه، تولیـد  دانشـگاه بـا 
هـای  شـرکت  توسـعه  و  ایجـاد  علـم،  از  ثـروت 
دانـش بنیـان، حمایـت از ایده های نـو و پرورش 
بـرای رفـع  آفریـن  کار  التحصیـالن مولـد و  غ  فـار
کشـورنقش موثـری  مشـکالت ورونـق اقتصـادی 

کـرد«. ایفـا خواهـد  را 
گرامیداشـت  بـا  عضـو هیـات علمـی دانشـگاه 
نیروهایـی  را  بسـیجیان  مقـدس،  دفـاع  هفتـه 
کـه می  کـرد  ارزشـی، انقالبـی و والیتمـدار معرفـی 
توانند دانشـگاه را در مسـیر منویات مقام معظم 
رهبری)مـد( و تحقـق شـعار اقتصـاد مقاومتـی، 

کننـد. یـاری 
ابوحمـزه ایـام هـم بـا پاسداشـت هفتـه دفـاع 
رکاب  در  شـهدا  و  امـام  خاطـره  و  یـاد  مقـدس 
گرامی  کرمان را  ایشان بویژه 6500 شهید استان 
گفت: »امیدواریم تعامالت و ارتباطات  داشت و 
هـا  دانشـگاه  مجموعـه  و  پاسـداران  سـپاه  بیـن 

بویژه دانشـگاه آزاد اسـالمی بیش ازگذشته رونق 
کمـک هـم تکالیـف و  داشـته باشـدتا بتوانیـم با
کـه بـرای تحقـق آرمـان هـای  وظایـف سـنگینی 
نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی بـر دوش داریم 
را بـه بهتریـن نحـو بـه انجـام برسـانیم.« فرمانـده 
شـدن  اسـالمی  کرمـان،  اسـتان  ثـاراهلل  سـپاه 
دانشـگاه هـا را یکـی از مطالبـات جـدی حضـرت 
امـام خمینـی )ره(و مقـام معظـم رهبـری معرفـی 
کارمنـدان،  دانشـجویان،  »همـه  گفـت:  و  کـرد 
کـز آموزش  اعضـای هیـات علمـی و مسـئوالن مرا
کشـور مـورد خطـاب فرمایـش نورانـی مقام  عالـی 
عظمای والیت در باب اسـالمی شـدن دانشـگاه 

و ترویـج فرهنـگ نـاب اسـالمی هسـتند.«
)ع(  انصارالحسـین  سـپاه  سـابق  فرمانـده 
کـه در  اسـتان همـدان بـا انتقـاد از نـگاه غلطـی 
هـا  اسـالمی شـدن دانشـگاه  بـه مقولـه  گذشـته 
وجـود داشـت، ایـن نـوع دیـدگاه را بدلیـل عـدم 
از  عقالیـی  و  منطقـی  صحیـح،  درک  و  گاهـی  آ

کـرد: »نـگاه  فرهنـگ اسـالمی دانسـت و عنـوان 
مقـام معظـم رهبری به اسـالمی شـدن دانشـگاه 
بـه معنـای دیوارکشـیدن بیـن پسـر و دختـر  هـا 
نیست بلکه دیدگاه ایشان بسیار فراتر از مسائل 

اسـت.« سـطحی  و  چنینـی 
ظرفیتـی  دانشـگاه  در  بسـیجیان  ابوحمـزه: 
هسـتند  مدیـران  و  روسـا  اختیـار  در  ارزشـمند 
و  تعالـی  بـرای  چشمداشـتی  هیـچ  بـدون  کـه 

کننـد   مـی  تـالش  دانشـگاه  پیشـرفت 
سـه  را  دانشـجو  و  متـن  اسـتاد،  ابوحمـزه، 
گفـت:  و  رکـن اساسـی در دانشـگاه هـا دانسـت 
»اسـتادان دانشـگاه بـه عنـوان محـور اصلـی ایـن 
گـذاری بر  کنند و سـرمایه  رکـن نقـش آفرینـی مـی 
روی اسـتادان والیـت مـدار و انقالبـی و پـرورش و 
تربیت اسـتادان همسـو با ارزش های اسـالمی و 
آرمـان هـای نظام، قطعا درتحقـق منویات مقام 
هـا  دانشـگاه  شـدن  اسـالمی  و  رهبـری  معظـم 

نقـش چشـمگیری خواهـد داشـت.«

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و 
پرورش استان کرمان خبر داد:

کسب رتبه اول کشوری پنجمین 
ح دادرس  دوره المپیاد ملی طر

توسط دانش آموزان کرمانی
و  آمـوزش  سـالمت  و  بدنـی  تربیـت  معـاون 
هـای  مـدال  کسـب  از  کرمـان  اسـتان  پـرورش 

رنگارنـگ و رتبـه نخسـت پنجمیـن دوره المپیـاد 
کرمانی  ح دادرس توسـط دانـش آمـوزان  ملـی طـر

داد. خبـر 
خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  حسـینی  میـرزا  ماشـااهلل 
پذیـری  خطـر  کاهـش  و  ایمنـی  سـطح  افزایـش 
دانـش  هـای  تیـم  تربیـت  بـر  تکیـه  بـا  مـدارس 
امـدادی  خـود  ترویـج  و  توسـعه  آمـاده،  آمـوزی 
هـای  تیـم  سـاماندهی  آمـوزان،  دانـش  میـان  در 
آمـوزان  بـر دانـش  بحـران مبتنـی  اولیـه مدیریـت 

از مهـارت  آمـوزش دیـده، توانمنـد و برخـورداری 
کار  اهـداف  بـه  دسترسـی  و  گروهـی  کار  هـای 
روحیـه  پـرورش  و  رشـد  راسـتای  در  گروهـی 
مسـئولیت پذیـری، همدلـی و مشـارکت جویـی را 
ح ملی دادرس در  از مهمتریـن اهـداف اجـرای طر

دانسـت. مـدارس 
دانـش  نفـره   14 تیـم  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
اول  دوره  متوسـطه  هشـتم  پایـه  پسـر  آمـوزان 
کسـب سـه مـدال طـال،  عالمـه حلـی رفسـنجان بـا 

یـک نقـره و دو برنـز رتبـه نخسـت پنجمیـن دوره 
ح دادرس را بـه خـود اختصـاص  المپیـاد ملـی طـر
عضـو  آمـوزان  دانـش  افـزود:  حسـینی  میـرزا  داد. 
کسـب  ۳ مـدال طـال در رشـته  ایـن تیـم موفـق بـه 
هـای اسـکان اضطـرای، پناهگیـری و خروج ایمن 
مـدال   « کسـب  از  وی  شـدند.  کتبـی  آزمـون  و 
ملـی دادرسـی  ح  المپیـاد طـر از  ایـن دوره  نقـره« 
رشـته  در  کرمانـی  آمـوزان  دانـش  تیـم  توسـط 

داد. خبـر  حیاتـی  عالئـم  کنتـرل  و  ارزیابـی 

ایمن سازی هشتاد 
معبرمنتهی به مدارس 

کرمان در شهر 
 مدیـر عامـل سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک 
از انجـام ایمـن سـازی معبرمنتهـی بـه مـدارس در 

کرمـان خبـر داد. هشـتاد نقطـه از شـهر 
گـزارش روابـط عمومی سـازمان حمل ونقل  بـه 
گفت: درآسـتانه  وترافیـک، مهندس زنگی آبادی 
هماهنگـی  بـا  سـازمان  ایـن  مـدارس،  بازگشـایی 
کرمـان، مدارسـی  نواحـی آمـوزش و پـرورش شـهر 
کـه درب ورودی و خروجـی آنهـا بـه معابـر اصلـی و 
پرتـردد بـاز مـی شـد، بـا تجهیـزات ترافیکـی و خط 

کشـی ایمن سـازی شـدند .
و  عبـور  در  تسـریع  را  اقـدام  ایـن  از  هـدف  وی 
و  خیـال  آسـودگی   ، ترددهـا  سـازی  ایمـن  مـرور، 

برشـمرد. شـهروندان  حـال  رفـاه 

●●●●●●

راننده متخلف حادثه 
کرمان  سرویس دانش آموزان 

بازداشت شد
بازداشـت  از  کرمـان  شهرسـتان  دادسـتان 
آمـوزان  دانـش  راننـده متخلـف حادثـه سـرویس 
از  تعـدادی  گفـت:  و  داد  خبـر  کرمـان  شـهر 
کرمـان  مسـئوالن آمـوزش وپـرورش بـه دادسـرای 

انـد. شـده  احضـار 
گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری اسـتان  بـه 
شـورای  جلسـه  در  سـاالری  دادخـدا  کرمـان، 
کـه بـا حضـور رئیـس  قضائـی مجتمـع 22 بهمـن 
در  شـد،  برگـزار  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل 
حادثـه  جزئیـات  وضعیـت  آخریـن  خصـوص 
شـهر  در  امـوزان  دانـش  بـوس  مینـی  تصـادف 
گفت: دادسـتانی بـه عنوان مدعی العموم  کرمان 
کـرده و تمامـی مقصـران این  بـه ایـن مسـاله ورود 
ایـن  بـروز  عامـل  کوتاهـی  قصـورو  بـا  کـه  حادثـه 
قـرار  قضایـی  تعقیـب  تحـت  را  انـد  شـده  حادثـه 

اسـت. داده 
اولیـه  تحقیقـات  داشـت:  اظهـار  سـاالری   
اسـتفاده  نقلیـه  وسـیله  کـه  دارد  آن  از  حکایـت 
بـوده اسـت  شـده فاقـد مجـوز سـرویس مـدارس 
بازداشـت متخلـف   راننـده  حاضـر  حـال  در   و 

 شده است.
آمـوزش و  ربـط  ادامـه داد: مسـئوالن ذی  وی 
پـرورش در ایـن خصـوص بـه دادسـرای عمومـی 

کرمـان احضـار شـده انـد. وانقـالب 
گذشـته یـک دسـتگاه  گفـت: ظهـر روز  سـاالری 
مینـی بـوس بـه علـت نقص فنـی در سیسـتم ترمز 
کـه از شـرکت نفـت بـه  کـش  بـا یـک دسـتگاه نفـت 
کرمـان  مقصـد جایـگاه سـوخت خیابـان شـهاب 

کنـد. بارگیـری شـده بـوده اسـت برخـورد مـی 
حادثـه  ایـن  در  مجمـوع  در  کـرد:  تصریـح  وی 
بـه صـورت سـرپایی  آمـوزان  دانـش  از  نفـر  هفـت 
در محـل حادثـه معاینـه و ترخیـص مـی شـوند و 
چهـار نفـر دیگـر بـه علـت شکسـتگی دسـت و پـا و 

پارگـی لـب بـه بیمارسـتان منتقـل مـی شـوند.
اسـتفاده  خـودروی  داشـت:  اظهـار  سـاالری 
دسـتگاه  یـک  آمـوزان  دانـش  حمـل  بـرای  شـده 
کـه  مینـی بـوس بنـز مـدل سـال  62 بـوده اسـت 
مدرسـه  اصلـی  سـرویس  جایگزیـن  عنـوان  بـه 

اسـت. شـده  اسـتفاده 

 دکتر حمدالله منظری: 

 دانشگاه آزاد اسالمی نقش مهمی در توسعه آموزش، 
پژوهش و فرهنگ اسالمی دارد

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب 
کوتـاه  گفـت: جشـنواره ی ملـی فیلـم  کرمـان 
اقتصـاد  گفتمـان سـازی  راسـتای  مسـتند در 

مقاومتـی در ایـن منطقـه برگـزار مـی شـود.
کل فرهنگ  گـزارش روابـط عمومـی اداره  بـه 
حسـین  کرمـان،  جنـوب  اسـالمی  ارشـاد  و 
ایـن  افـزود:  خبرنـگاران  جمـع  در  اسـحاقی 
جشـنواره در بخـش هـای مختلـف برگـزار مـی 
کـرد: رویکـرد جشـنواره ی  شـود. وی تصریـح 
جنـوب  مقاومتـی  اقتصـاد  کوتـاه  فیلـم  ملـی 
بـا  سـازی  فرهنـگ  و  سـازی  فیلـم  کرمـان، 
توجـه بـه تحقـق شعارسـال مبنـی بـر اقتصـاد 
سـازی  گفتمـان  راسـتای  در  و  مقاومتـی 

دارد. مـی  بـر  قـدم  مقاومتـی  اقتصـاد 
و  اساسـی  نقـش  فرهنـگ  کـرد:  بیـان  وی 
جملـه  از  تحولـی  نـوع  هـر  در  کننـده  تعییـن 
یـک  مسـائل  تمـام  و  دارد  اقتصـادی  تحـول 
جامعه و از جمله اقتصاد آن، متاثر از فرهنگ 

باشـد. مـی  جامعـه  آن 
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب 
کیـد بـر اینکـه بـرای نهادینه شـدن  کرمـان بـا تا
نقـش  بـه  بایـد  مقاومتـی  اقتصـاد  گفتمـان 

گفـت: ایـن جشـنواره  فرهنـگ توجـه داشـت، 
گفتمـان سـازی اقتصـاد مقاومتـی  در راسـتای 
قـدم بـر مـی دارد و زمینـه ای را بـرای معرفـی 
آثـار فاخـر و هنـری در قالب مسـتند بـه جامعه 
و هنرمنـدان عالقـه منـد ایـن رشـته فراهم می 

. کند
ملـی  سـینمای  تقویـت  کـرد:  تصریـح  وی 
ایجـاد  و  کادمـی  آ سـطح  ارتقـای  طریـق  از 
کسـب تجربه بـرای فیلمسـازان خالق،  زمینـه 
فیلـم  تثبیـت جایـگاه  و خـوش ذوق،  متفکـر 
مسـتقل  سـینمای  عنـوان  بـه  مسـتند  کوتـاه 
عرضـه  و  بازارسـازی  بازاریابـی،  گـرا،  آینـده  و 
تولیدکننـدگان  نفـع  بـه  فیلـم  اقتصـادی 
بـه  بخشـیدن  رونـق  و  توسـعه  و  کوتـاه  فیلـم 
کسـب داخلـی بـا تکیـه بـر نیـروی بومـی،  بـازار 
ترویـج فرهنـگ اقتصـاد مقاومتـی، بـه نمایش 
در  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  عملکـرد  گذاشـتن 
کـردن  نهادینـه  و  مقاومتـی  اقتصـاد  بخـش 
اقتصـاد مقاومتـی از اهداف  جشـنواره ی ملی 
کرمـان  کوتـاه اقتصـاد مقاومتـی جنـوب  فیلـم 
مـی باشـد. اسـحاقی زبـان تصویـر را  بهتریـن 
کرد: اثار تولید شـده  گویا برشـمرد و بیان  زبان 

بـا توجـه بـه مانـدگاری نقـش مهمـی در ترویج 
گـزارش  ارایـه  و  مقاومتـی  اقتصـاد  فرهنـگ 

باشـد. مـی  دولـت  عملکـرد 
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب 
از  رونمایـی  آییـن  کـرد:  خاطرنشـان  کرمـان 
اقتصـاد  کوتـاه  فیلـم  ملـی  جشـنواره  پوسـتر 
فرهنـگ  شـوراهای  همایـش  در  مقاومتـی 

شـد. انجـام  کرمـان  جنـوب  عمومـی 
سـوی  از  جـاری  سـال  نامگـذاری  بـه  وی 
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـه نـام اقتصـاد 
گفت:  کرد و  مقاومتی، تولید و اشـتغال اشـاره 
گنـج یکـی از شـهرهای پایلـوت اقتصـاد  قلعـه 
شهرسـتان  ایـن  لـذا  اسـت  کشـور  مقاومتـی 
الگویـی بـرای فعالیـت هـای اقتصـاد مقاومتی 

طـی  گذشـته  سـال  افـزود:  وی  باشـد.  مـی 
کل  اداره  مقاومتـی  اقتصـاد  دبیـر  حکمـی 
اسـتان  جنـوب  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
کرمـان معرفـی شـد تـا در زمینـه تحقـق شـعار 
سـال با برنامه ریزی و شـتاب بیشـتری حرکت 
گفتمان سـازی اقتصاد  کرد:  کنیـم. وی اظهار 
تدبیـر  از عملکردهـای مهـم دولـت  مقاومتـی 
بـوده  شـعار  ایـن  تحقـق  راسـتای  در  امیـد  و 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل  اسـت. 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
سیاسـت هـای دولـت تدبیر و امید و اسـتاندار 
پیوسـت  فرهنگـی،  مسـائل  زمینـه  در  کرمـان 
فرهنگـی در همـه امـور اقتصـادی برنامه ریزی 

اسـت. شـده 

کرد: کید  کرمان تا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 

 نقش اساسی و تعیین کننده 
فرهنگ بر تحول اقتصادی
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خبـــــــر

- زهره امینی زاده- 

همان طـور کـه می دانیـم در ورزش فوتسـال 

اسـت.  جهـان  برتـر  قدرتهـای  از  یکـی  ایـران 

آفـاق ورزشـی در ایـن شـماره گفتگویـی انجام 

داده اسـت. با یکی از اهالی فوتسـال ایران که 

در ۳۰ سـالگی کاندیـدای قضـاوت در باالترین 

سـطح فوتسـال دنیاست. او کسـی نیست جز 

امیـر رودسـاز جـوان شایسـته کرمانی.

■  جنـاب رودسـاز لطفـا خودتـان را بیشـتر 
معرفـی نمایید؟

امیر رودسـاز هسـتم  از سـال 81 تا 8۷ بیلیارد 
کـردم .  8۷ تـا ۹0 بیلیـارد حرفـه ای  بـازی مـی 
داوری  وارد   8۷ سـال  کـردم.   بـازی  کشـور  در 
کرمـان شـدم. سـال ۹0 بـه داوری ملی   فوتسـال 
در   ۹1 سـال  قضاوتهایـم   اولیـن  شـدم  معرفـی 

کشـور انجـام شـد. لیـگ دو 

  ۳، درجـه  توجیهـی،  )درجـه  داوری  مـدارک 
گذاشـتم. درجـه یـک را  درجـه 2  را پشـت سـر 
کاندیـد  کـردم.االن  دریافـت  پیـش   دوسـال 

هسـتم. الملـل  بیـن  داوری 

- چگونـه یـک داور بـه درجـه بیـن المللـی 
مـی رسـد؟ 

 بـرای داوری بیـن المللـی در afcآزمـون برگـزار 
مـی شـود. چنـد قضـاوت در بازیهـای رده هـای 
کسـب  بـا  نهایـت  و  دهیـم  مـی  انجـام  سـنی 
قضـاوت  تـوان  مـی  فیفـا  تاییـد  مـورد  مـدارک 

داشـت. المللـی  بیـن  و  آسـیایی 

- لیـگ برتـر فوتسـال ایـران بـه لحـاظ حرفـه 
قـرار دارد؟ گـری در چـه وضعیتـی  ای 

چهـار  از  یکـی  فوتسـال  در  ایـران  برتـر  لیـگ 
تـاپ  ایرانـی در  لیـگ معتبـر دنیاسـت )داوران 
کننـد( لیگهای اسـپانیا،  لـول دنیـا قضـاوت مـی 
ایتالیـا و برزیـل در حـد ایـران هسـتند.) بهترین 
بهتریـن  بهتریـن دروازبـان دنیـا،   ، مربـی دنیـا 
در  هـم  بـزودی  اسـت.  ایـران  از  دنیـا  زن  گل 
خواهیـم  آسـیا  قهرمـان  ترکمنسـتان  بازیهـای 
از  فوتسـال  در  دنیـا  هـای  سـتاره  تمـام  شـد. 

هسـتند.( ایـران 

■   وضعیـت کشـور مـا در حـوزه داوری بیـن 
المللی فوتسـال چگونه اسـت؟

کشـور ما در دنیا بیشـترین سـهمیه را دارد ما   
کشـور  چهـار سـهمیه داریـم.  در مجمـوع چنـد 
که یکی  کـه  چهار نماینده داوری دارند.  داریـم 

از داورهـا بـه جام جهانـی می رود. 

کرمان چگونه  ■  وضعیت داوری فوتسـال 
است؟

ایـران  فوتسـال  داوری  قطبهـای  از  کرمـان 
در  نداریـم  کرمـان  در  فوتسـال  گرچـه  اسـت.  
کرمان فوتسال  هیچ رده ای در هیچ زمینه ای 

نـدارد.

■  چرا؟ لطفا بیشتر توضیح دهید
کرمـان تیمهایـی در لیـگ برتـر، لیک یک و   از 
دو داشـتیم  تـا دو سـال پیـش تیـم لیـگ یک  با 
کـرد. حتی   اسپانسـری بانـک رسـالت بـازی می 
کـرد و راهـی لیـگ برتـر بـود.  در پلـی آف  شـرکت 
امـا بـه هـر دلیـل تیـم منحـل شـد امتیـاز لیـگ 
در  امتیـازی  هیـچ  کرمـان  االن  شـد  لغـو  یـک 

هیـچ رده سـنی نـدارد.

کرمانـی  فوتسالیسـت  اوصـاف  ایـن  بـا    ■
داریـم؟

ملـی  تیـم  بازیکـن  خیـام   میثـم  مثـال  بلـه، 
مـی  بـازی  عبـاس  بنـدر  آذرخـش  بـرای  اسـت 
نیـز  ایـران  دانشـجویان  ملـی  تیـم  کند،بازیکـن 
وطالـب  عسـکری  علیرضـا  همچنیـن  اسـت. 
سـونگون  مـس  تیـم  بـرای  دو  ایـن  عربپـور 
امیـد  رده  در  کننـد.  مـی  بـازی  ورزقـان  و 
کرمانـی زیاداسـت  کدخدایـی را داریـم . بازیکـن 
کرمانـی نداریم. االن پرچم فوتسـال  . ولـی تیـم 

داورهاسـت.  دسـت  کرمـان 

کرمان مربی فوتسال هم دارد؟ ■  آیا 
سـطح  در  کرمـان  از  خوبـی  مربیـان  بلـه   
در  هابیلـی  زاده،حسـن  ک  حـکا داریـم.  کشـور 
کردنـد  بندرعبـاس در لیـگ یـک و دو مربیگـری 

فقـط  دارد  مربـی  و  داور  بازیکـن  کرمـان    
اسپانسـر نـدارد )االن بازیهـای فوتسـال پخـش 
مـی  بابـت  ایـن  از  اسپانسـرها  و  دارنـد  زنـده 

باشـند.( داشـته  کمتـری  نگرانـی  تواننـد 

کرمـان چگونـه  - وضعیـت داوری فوتسـال 
است؟

کرمان به تاسـیس  سـابقه داوری فوتسـال در 
فریـد  آقـای  گـردد.  مـی  بـر  ایـران  در  فوتسـال 
سـوئد  در  کنـون  ا کـه  کرمـان  اهـل  مصدقـی 
،چـون  هاشـمی  .کـوروش  کننـد  مـی  قضـاوت 
نظامـی بودنـد بیـن المللـی نشـدند.از ناظـران 
ایـران  فوتسـال  داوری  خـوب   مدرسـان  و 
مـی  قضـاوت  هنـوز  وحدتـی  حسـین  هسـتند. 
کـه  کرمانـی  کـم سـن تریـن داور  کننـد. بنـده نیـز 
بـه سـطح تـاپ لـول رسـیده  اسـت. یـک داوری 
کرمانـی اضافـه شـده قربانـی  امسـال بـه داوران 

کـه 2۹ سـال سـن دارد.

■  داوری فوتسال چه مشکالتی دارد؟
 حمایتـی از مـا نمـی شـود. مبلـغ دریافتـی مـا 
از قضاوتهـا بـه لحـاظ مالـی بسـیار انـدک اسـت.   
لیـگ  نظـر سـازمان  زیـر  کـه  بـه داوران فوتبـال 
گیرد .  هسـتند پرداختهـای خوبـی صـورت مـی 

پرداختهـای مـا حتـی تا ۳ سـال هم طول می 
کنیم.  کشـد.  هزینـه هـا را باید خـود ما تامین 

مـا  از  حمایتـی  نیسـت.  هـا  هزینـه  بحـث   
داریـم.   سـختی  خیلـی  تسـتهای  شـود.  نمـی 
روزانـه  تمریـن  بایـد  داریـم.  زیـادی  کالسـهای 
داشـته باشـیم.   جایـی بـرای تمریـن نداریـم.  
تمریـن  عنـوان  بـه  را  تـا دفتـر  مـن مسـیر خانـه 
کرمان نتوانسـته  مـی دوم .حتی هیات فوتبال 

فوتسـال  داوران  بـرای  سـالن  سـانس  یـک 
که بتواننـد تمرین بکنند  کرمانـی در نظـر بگیـرد 
. جنـاب هاشـمی رییـس هیـات داوران اسـتان 
اجـاره  سـالنی  داوران   کمـک  بـه  ماهـی  چنـد 

نشـد. دار  ادامـه  امـا  کردنـد. 

گردیـد سـراغ داوری  گذشـته بـاز  گـر بـه  ■  ا
مـی رویـد؟

کـه یکـی از سـطح هـای بـاالی دنیـا  کنـون   ا
گـر بـه سـال 1۳8۷ بـر مـی  کنـم  ا را قضـاوت مـی 
گشـتم. هرگـز داور نمـی شـوم چـون هیچگونـه 
کسـی احترامی قائل  حمایتـی از مـا نمـی شـود. 
فرسـایی  طاقـت  کار  فوتسـال  داوری  نیسـت. 
اسـت. عـزت و احتـرام از بیـن مـی رود . اولیـن 
بخاطـر  اوسـت.  اشـتباه  آخریـن  داور  اشـتباه 
بعـد   . شـدم  فوتسـال  داوری  وارد  داور  اقتـدار 
شـدم.  اقتـدار  ایـن  بـودن  توخالـی  متوجـه 
داوری  سـالگی   20 از  هسـتم  سـاله  االن۳0 
کـردم. االن داور 1۷ سـاله نیـز داریـم  اما زمان ما 
کند  کـه از سـن پاییـن شـروع  انـدک بـود  داوری 

، مانـدگار مـی شـود.

■  صحبت پایانی.
هیـات  رئیـس  جعفـری  حـاج  آقـای  از 
و  هاشـمی  گدری،کـوروش  فوتبال،حسـن 

کنـم.  مـی  تشـکر  شـعاع  انجـم  قاسـم 

سنگ نوردان کرمانی بر سکوی 
سوم مسابقات قهرمانی آسیا

تیـم  قالـب  در  نظـری  حدیـث  و  کرمـی  اعظـم 
امـدادی  سـرعت  برنـز  مـدال  ایـران،  بانـوان  ملـی 
بـه  کـه  آسـیا  قهرمانـی  سـنگ نوردی  مسـابقات 
میزبانـی تهـران برگـزار شـد را بـه خـود اختصـاص 

دادنـد.
هیئـت  ربیـس  نایـب  پـور،  گنجعلـی  عصمـت 

اسـتان  ورزشـی  صعودهـای  و  کوهنـوردی 
دوره  پنجمیـن  و  بیسـت  اینکـه  اعـالم  بـا  کرمـان 
رده  در  آسـیا  قهرمانـی  سـنگ نوردی  مسـابقات 
از دوشـنبه 2۷ شـهریور جـاری  بزرگسـاالن  سـنی 
کشـور   10 از  زن  و  مـرد  رقابـت 164 سـنگ نورد  بـا 
اسـتان  از  گفـت:  شـد،  آغـاز  تهـران  در  جهـان 
بهـاره  نظـری،  حدیـث  کرمـی،  اعظـم  کرمـان، 
جعفـری  فاطمـه  و  سـرعت  رشـته  در  بدرآبـادی 
در سـه رشـته سـرطناب، بولدرینـگ، سـرعت بـه 

عنـوان بازیکـن، سـجاده سـلطانی نـژاد بـه عنـوان 
مربـی تیـم ملـی سـنگ نـوردی و راضیـه هاشـمی 
و امیـن راینـی نـژاذ بـه عنـوان داور، در ایـن دوره از 

یافتنـد. حضـور  هـا  رقابـت 
مـاده  سـه  در  رقابت هـا  ایـن  افـزود:  وی 
بـه  »سـرطناب«  و  »بولدرینـگ«  »سـرعت«، 
تأسـیس  تـازه  دیـواره  روی  بـر  روز   4 مـدت 
انجـام شـد  مگاپـارس«  »مجموعـه سـنگ نوردی 
کنـگ،  کشـور؛ چیـن، هنـگ  و سـنگ نوردان از 10 

کـره جنوبـی، قزاقسـتان،  اندونـزی، هنـد، ژاپـن، 
بـا هـم بـه رقابـت  سـنگاپور، چیـن تایپـه و ایـران 

. ختنـد ا د پر
بانـوان  بخـش  هـای  رقابـت  بـه  پـور  گنجعلـی 
کـرد: در پایـان رقابـت هـای ایـن  اشـاره و تصریـح 
بخـش، تیـم ملـی بانـوان ایـران متشـکل از فرنـاز 
)کرمـان(  کرمـی  اعظـم  زاده)زنجـان(،  اسـماعیل 
سـرعت  برنـز  مـدال  نظری)کرمـان(  حدیـث  و 

کـرد. خـود  آن  از  را  نـوردی  سـنگ  امـدادی 

کاراته کای کرمانی نایب 
قهرمان جهان شد 

کرمانـی وزن 84-  کای  کاراتـه  مهـدی قـراری زاده 
کاراتـه وان ترکیـه  کیلوگـرم بـا حضـور در لیـگ جهانـی 
گردن  توانسـت بـا غلبـه بـر حریفـان، مـدال نقره را بـه 
کاراتـه اسـتان  بیاویـزد احمـد امیـری، رئیـس هیئـت 
کاراته  گفت: این رقابت ها با حضور نخبگان  کرمان 
کشـور ترکیـه برگـزار  جهـان از روز یکـم مهـر جـاری در 
کاراتـه  شـد و مهـدی قـراری زاده، قهرمـان پرافتخـار 
کرمان پس از ٧ دور مسـابقه سـنگین در فینال، برابر 
گذار و بر  کیوان بابان با اخطار هانسـکو مسـابقه را وا

سـکوی دوم رقابـت ها ایسـتاد.

●●●●●●
گبی بازان کرمانی را

 بر سکوی سوم رقابت های 
لیگ برتر کشور

کرمـان در مسـابقات لیـگ برتـر  گبـی بانـوان  تیـم را
کـه بـه میزبانـی مشـهد مقـدس برگـزار شـد، برسـکوی 
گبی  سـوم رقابـت ها ایسـتاد. رقابت های لیـگ برتر را
کشـور بـا حضـور بیـش از ١٠٠ ورزشـکار در قالب  بانـوان 
تهـران،  رضـوی،  خراسـان  اسـتان های  از  تیـم   5
کرمان به صورت دوره ای برگزار  گلستان و  کرمانشاه، 
کـه بـه میزبانـی مشـهد  شـد. در پایـان ایـن رقابـت هـا 
طرقبـه  آزادی  ورزشـی  مجموعـه  چمـن  در  مقـدس 
خراسـان  تندرسـتی  پـارک  تیـم  شـد،  برگـزار  شـاندیز 
تیم هـای  و  آورد  را بدسـت  رضـوی عنـوان قهرمانـی 
کرمـان در جایـگاه های بعـدی قرار  کرمانشـاه و  اهـورا 
کشـور ۳1  گبـی بانوان  گرفتنـد. مسـابقات لیـگ برتر را
شـهریور مـاه بـه میزبانـی مشـهد، در چمـن مجموعه 

ورزشـی آزادی طرقبـه شـاندیز برگـزار شـد.

●●●●●●
کرمانی بر سکوی  کاراته کاهای 

سوم جهان
مهدی شـجاعی، مهدی رضایی و پویا حبیبی در 
کومیتـه  کاتـای تیمـی و حسـین صالحـی در  بخـش 
سـوم  سـکوی  بـر  ترکیـه  المللـی  بیـن  تورنومنـت  در 
رقابـت هـا ایسـتادند. احمـد امیـری، رئیـس هیئـت 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه تورنومنـت  کاراتـه اسـتان 
بیـن المللـی ترکیـه، آزاد بـود و هرکس از هرکشـوری با 
گفـت: در  کند،  هزینـه شـخصی می توانسـت شـرکت 
کرمان متشـکل  کاتـای تیمـی  پایـان ایـن رقابـت هـا، 
از مهـدی شـجاعی، مهـدی رضایـی و پویـا حبیبـی 
بـر  کومیتـه  در  هـم  صالحـی  حسـین  و  شـد  سـوم 
سـکوی سـوم ایسـتاد. وی بـا اعـالم اینکـه دو مربـی 
کاها را همراهی  کاراتـه  کرمانـی نیـز در ایـن رقابت ها، 
کردنـد، افـزود: مسـعود دانشـور بـه عنـوان مربـی  مـی 
ملـی  تیم هـای  سـرمربی  نـژاد،  رشـیدی  محسـن  و 

کاتـای ایـران در ایـن مسـابقات حضـور داشـتند.

●●●●●●
ووشوکاران کرمانی بر سکوی 

نخست مسابقات قهرمانی استان
کرمـان در بخـش آقایـان، با کسـب 4  تیـم ووشـوی 
مـدال طـال، یـک نقـره و یـک برنـز بـر سـکوی نخسـت 
مسـابقات قهرمانی استان ایستاد و عنوان قهرمانی 

کـرد. ایـن دوره از رقابـت هـا را از آن خـود 
کرمان  رضا امیری، رئیس هیئت ووشـوی اسـتان 
گفت: مسـابقات ووشـوی قهرمانی استان، انتخابی 
کشـور در رده ی سـنی بزرگسـاالن بـا حضـور 15 تیـم 
از شهرسـتان هـای سراسـر اسـتان در خانـه ووشـوی 

کرمـان برگزار شـد.

امیر رودساز، داور ملی فوتسال: 

اگر به گذشته برگردم 
داوری را انتخاب نمی کنم

تیـم ملـی فوتسـال بانـوان ایـران بـا شکسـت 
تیـم چیـن در دیدار رده بندی، عنوان سـومی 

کرد. کسـب  را 
گـزارش سـایت ورزش بانـوان، پنجمیـن  بـه 
از  فوتسـال  سـالن  داخـل  بازیهـای  دوره 
آبـاد  عشـق  در  مـاه  مهـر  تـا ۷  شـهریورماه   22
کـه تیـم فوتسـال  ترکمنسـتان برگـزار مـی شـود 
گـری شـهرزاد مظفـر  بانـوان ایـران بـا سـرمربی 
کـرد و در دیـدار رده  در ایـن رقابـت هـا شـرکت 
مقابـل  در   1 بـر   5 نتیجـه  بـا  توانسـت  بنـدی 
سـوم  رده  کسـب  ضمـن  و  شـود  پیـروز  چیـن 

کریمـی سـتاره  ، بـه مـدال برنـز برسـد. فرشـته 
کسـب مدال  تیـم ملـی فوتسـال بانـوان پس از 
برنز مسـابقات داخل سـالن آسـیا و اقیانوسـیه 
خیلـی  بـازی  گفـت:  چیـن  مقابـل  پیـروزی  و 
فوتبـال  سـطح  ببینیـم  بایـد  امـا  بـود  خوبـی 
کرده اسـت. همین تیم  آسـیا چقدر پیشـرفت 
چیـن تـا بحـال جـزو 4 تیـم برتر آسـیا نبـوده اما 
کـه سـطح فوتسـال آسـیا تـا حـدی  می بینیـد 
کـه چیـن توانسـت تا بـه اینجـا بیاید  بـاال رفتـه 
شکسـت  را  تیـم  ایـن  بتوانیـم  سـخت  مـا  و 
کریمـی ادامـه می دهـد: تمـام  دهیـم. فرشـته 

تـالش مـا بـر ایـن بـود تـا در فینـال باشـیم امـا 
کار  نشـد. ان شـاءاهلل بیشـتر تمرین می کنیم و 
می کنیـم تـا در آینـده نتیجـه بهتـری بگیریـم. 
 6 آسـیا  ملت هـای  جـام  در  قهرمانـی  از  پـس 
کادر فنـی  کنـار رفتنـد و  بازیکـن از ترکیـب تیـم 
کمی  کرد و مـا فرصت  هـم دو مـاه پیـش تغییـر 

ایـن مسـابقات داشـتیم. بـرای حضـور در 
کـه آیـا تیـم ایـران  او در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
کـرد:  بیـان  دارد؟  تـری  قـوی  کادر  بـه  نیـاز 
حقیقتـا شـهرزاد مظفـر یـک سـروگردن از سـایر 
نـزول  مقصـر  را  خـودم  اسـت،  باالتـر  مربیـان 

حسـین  چـون  می دانـم!  بانـوان  فوتسـال 
شـمس و شـهرزاد مظفـر در ایـن دو مـاه لطـف 
کردند  که این تیـم را قبول  کردند  بزرگـی بـه مـا 

کـرد. بایـد از آنهـا تشـکر 
فرزانـه  کریمـی،  فرشـته  غالمـی،  نسـیمه 
توسـلی، آرزو صدیقانـی زاده،سـهیال ملمولـی، 
فرشـته  پـور،  مهـدی  طاهـره  پاپـی،  فاطمـه 
مقیمـی،  نسـترن  خوزسـتان،  از  خسـروی 
فهیمـه  لـو،  خدابنـده  لیـال  شـیربیگی،  سـارا 
زارعـی، فاطمـه اعتـدادی، فاطمـه ارژنگـی، از 

بودنـد. هـا  رقابـت  ایـن  در  حاضـر  بازیکنـان 

دستیابی تیم ملی فوتسال بانوان به مدال برنز
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اصال به ما چه

ح  دردسرهای طر
توسعه

ورزش  توسـعه  ح  طـر اینکـه  از  بعـد 
اسـتان مسـیر اصلـی خـود را طـی نکـرد 
گرفتـه شـد تـا بـه شـکلی رویـه  ، تصمیـم 
آن عـوض شـود.به همیـن دلیـل جلسـه 
اسـتاندار  حضـور  در  و  شـد  برگـزار  ای 
خـود  مسـیر  ح  طـر کـه  شـد  مشـخص 
طـی  کـرد،  مـی  طـی  بایـد  کـه  آنگونـه  را 
کـه  خود  نکـرده اسـت.یکی از دوسـتانی 
بـه  و  داشـت  مشـارکت  ح  طـر ایـن  در 
شـکلی اجـرای آن را بـر عهـده داشـت در 
کـه مبلغـی  کـرد  آن جلسـه حتـی عنـوان 
بـه  آن  بقیـه  و  هزینـه  را  نصـف  از  کمتـر 
ح  کـه بتوانـد بـاری را از بدنـه طـر طـوری 
خاصـی  شـکل  بـه  و  نداشـته  بـر  بـردارد 
ح  کـه در راسـتای طـر مشـخص نیسـت 

نـه. یـا  هزینـه شـده اسـت 
گرفتـه  تصمیـم  گویـا  کل  اداره  حـاال 
دانشـگاهها  بـا  را  خـود  همـکاری  اسـت 
شـکل  بـه   ... و  پـرورش  و  ،آمـوزش 
ح قـوت بخشـد  بهتـری در راسـتای طـر
از  بعضـی  از  متشـکل  نیـز  کارگروهـی  و 
تـا  داده  تشـکیل  اسـتان  اجرایـی  افـراد 
بهتـر  را  توسـعه  ح  طـر کار  شـکل   بدیـن 

پیش ببرد.
ادامـه  نیـز  کل  اداره  میـان  ایـن  در 
سـپرده  خـود  کارشناسـان  بـه  را  ح  طـر
تـا بـا همـکاری نهادهـای دیگـر از جملـه 
ح توسـعه رشـد  آمـوزش و پـرورش ، طـر

گیـرد. خـود  بـه  بهتـری 
کـه  افـرادی  ایـن میـان همـان  امـا در 
ح را بـه سـمت و سـوی خوبـی  قبـال طـر
همـکاران  حتـی  انتقـاد  مـورد  و  نبردنـد 
گرفتـه  قـرار  پـرورش  و  آمـوزش  در  خـود 
شـکلی  هـر  بـه  دارنـد  سـعی   ، بودنـد 
کار را بر عهده بگیرند و  دوبـاره محوریـت 
کار  کـه متولی این  ایـن در صورتـی اسـت 
بایـد  کل  کل ورزش اسـت و اداره  اداره 
گـوی مسـئوالن اجرایـی باشـد و  پاسـخ 
کار را خـود  بـه همیـن علـت مـی خواهـد 

ببرنـد. پیـش  کل  اداره  کارشناسـان 
دارد  حـق  کل  اداره  دیگـر  طـرف  از 
ح ، توسـط ایـن  کـه مرحلـه اول طـر چـرا 
اجرایـی  اول  نفـر  مقبولیـت  دوسـتان 
کار  اسـتان را در بـر نداشـت و حـق دارد 
که امتحان  را دوبـاره بـه افرادی نسـپارد 

انـد. نـداده  پـس  خوبـی 
دوسـتان  از  بعضـی   ، شـود  مـی  گفتـه 
کـه برگردند  کوبنـد  بـه زمـان و زمیـن مـی 
گویـد مـا خـود متولـی  کل مـی  امـا اداره 
که  کارشناسـان خوبـی داریـم  هسـتیم و 
چـرا  بیاینـد  بـر  کار  عهـده  از  تواننـد  مـی 
اسـتفاده  خـود  کارشناسـان  از  نبایـد 
گر جایی قصـوری هم متوجه  کـه ا کنیـم 
کنیـم  برخـورد  آنـان  بـا  بتوانیـم  شـوند، 
جامـع گـوی  پاسـخ  مهمتـر  همـه  از   و 

 ورزش باشیم.
ح  کارشناسـان طـر گفتـه ی  بـه  حـاال 
و  رود  مـی  پیـش  خـوب  دارد  توسـعه 
گذشـته  کـه امتحـان خـود را در  عـده ای 
خواهنـد  مـی   ، انـد  نـداده  پـس  خـوب 
دوسـتان  باشـند.گویا  قیمتـی  هـر  بـه 
کل متولـی  کـه اداره  کـرده انـد  فرامـوش 
کـه تعلل  اسـت و بـه ایـن نتیجـه رسـیده 
و  آورده   ، توسـعه  ح  طـر کنـد  حرکـت  و 

اسـت.  بـوده  افـراد  همیـن  سـوغات 
اصـال بـه مـا چـه ولـی ایـن ماجـرا مـا را 
کـه  المثـل انداخـت  ایـن ضـرب  یـاد  بـه 
»طـرف را بـه ده راه نمـی دادنـد ؛ سـراغ 

گرفـت«. را مـی  کدخـدا  خونـه 

- آفاق ورزشی -

در  کرمـان  اسـتان  فوتبـال  هیـات  رئیـس   
در  خبرنـگاران  حضـور  بـا  کـه  خبـری  کنفرانـس 
گفـت :  محـل هیـات فوتبـال اسـتان برگـزار شـد ، 
کارکـرد اصلـی هیـات فوتبـال ، چرخاندن فوتبال 

اسـت. اسـتان  فوتسـال  و 
بـا  کرمـان  اسـتان  افـزود:  مـراد حـاج جعفـری 
نظـر  از  اسـتان  بزرگتریـن  شهرسـتان   2۳ وجـود 
میـان  ایـن  در  و  اسـت  جغرافیایـی  کندگـی  پرا
آنهـا درگیـر  کـه همـه  ، مناطـق محرومـی داریـم 

هسـتند. فوتبـال  مسـائل 
براسـاس  فوتبـال  توسـعه   : داد  ادامـه  وی 
مرکـز  بـه  منحصـر  اسـت  آن  بـرای  کـه  تعاریفـی 
بصـورت  کرمـان  اسـتان  در  و  نیسـت  اسـتان 
گسـتردگی ایـن مهـم اتفـاق افتـاد. خیلـی خـوب 
گفـت : همـه سـاله بـه بهانـه روز  حـاج جعفـری 
بـا  کـه  بودیـم  خبرنـگاران  خدمـت  در  خبرنـگار 
که به  توجـه بـه بیمـاری ام نتوانسـتیم در ایامـی 
ایـن روز تعلـق داشـت در خدمـت شـما باشـیم 
تقدیـر  و  از شـما تشـکر  کـه  ایسـت  بهانـه  ایـن  و 

کنیـم.
هیـات  انتخابـات  کـه  آنجـا  از   : گفـت  وی 
نداشـتم  دوسـت  اسـت،  پیـش  در  فوتبـال 
بـا  کـه  مشـورتی  بـا  امـا  شـود  برگـزار  جلسـه  ایـن 
کـه  دوسـتان داشـتیم بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
تکریـم از جایـگاه خبرنـگار بر همـه چیز ارجحیت 
کـردم و بـه  دارد و فقـط در ایـن جلسـه شـرکت 
همیـن خاطـر در جشـنواره های ورزشـی فوتبال 
و  حـرف  تـا  نکـردم  شـرکت  هـم  جشـنوارها  و 

نیایـد. وجـود  بـه  حدیثـی 
ادامـه داد: 26  رئیـس هیـات فوتبـال اسـتان 
کافـی اسـت تـا  سـال تجربـه بـرای هیـات فوتبـال 
بـه قوانیـن و دموکراسـی واقعـی در بخـش ورزش 

احتـرام بگـذارم.
وی ادامـه داد : خداونـد بـه مـن توفیـق داده 
کـه ایـن رشـته را عـاری از هرگونـه سیاسـی  اسـت 

کاری و ... ادامـه دهـم.
شـعار  مـدت  ایـن  در  گفـت:  جعفـری  حـاج 
صداقـت، سـالمت و امانـت را در هیـات فوتبـال 
که توانسـته  سـرلوحه خود قرار دادیم و تا جایی 

کردیـم. ایـم بـر ایـن محـور حرکـت 
کـه  :کاری  گفـت  بـه خبرنـگاران   وی خطـاب 
بـا  اینقـدر  شـما  قلـم  و  دهیـد  مـی  انجـام  شـما 
کـه بـا هیـچ تجلیلـی قابـل  ارزش و وزیـن اسـت 
اسـتان  فوتبـال  هیـات  رئیـس  نیسـت.  قیـاس 
کرمـان ادامـه داد : همیشـه جامعـه ی رسـانه را 
کنـار خـود در مشـکالت و موفقیـت  از خـود و در 
هـا مـی دانیـم و اینقـدر فضـای فوتبـال در ایـن 
آزادنـه صحبـت  کـه خبرنـگاران  بـود،  بـاز  مـدت 
صـالح  کـه  موقـع  هـر  را  انتقادهـا  و  خـود  هـای 
مـی دانسـتند ، انعـکاس مـی دادنـد و هیچـگاه 
کـه باالجبـار از بنـده تیتر  از  رسـانه ای نخواسـتم 
ناثـواب بزنـد.  وی افـزود: زمانـی یـک مجموعـه 
کـه  شـود  مـی  موفـق  و  کنـد  مـی  پیـدا  توسـعه 

باشـد.  داشـته  سـازنده  انتقـاد 
مثـال  عنـوان  بـه   : گفـت  جعفـری  حـاج 
گروهـی را در فضـای مجازی  دوسـتان فوتسـالی  
کـه انتقـادات خوبی هم در  تشـکیل داده بودنـد 
گـروه بازگـو شـد و جلسـه ای هـم بـا حضـور  ایـن 
ایرانمنـش   آقـای  و  اسـتان  فوتسـال  مربیـان 
هـای  حـل  راه  و  مشـکالت  بـه  و  کردیـم  برگـزار 

کردیـم. برگـزار  فوتسـال  توسـعه  بـرای 
بایـد  را  :فوتبـال  افـزود  فوتبـال  هیـات  رئیـس 
از دو بعـد در نظـر بگیریـم یکـی عـدم حضـور در 
که در اسـتان  لیـگ برتـر و یکـی هـم تیمـی هایـی 

دارنـد.  فعالیـت 
فوتبـال،  هـای  لیـگ  در  تیـم   5۳ : گفـت  وی 
فعالیـت  کشـور  در  سـاحلی   فوتبـال  و  فوتسـال 

فضـای  بـر  کـم  حا جریـان  متاسـفانه  امـا  دارنـد  
اسـتانی  گـر  ا کـه  اسـت  شـکل  ایـن  بـه  فوتبـال 
لیـگ  در  تیمـی  خـودش  هـای  تـالش  علیرغـم 
برتـر نداشـته باشـد ، قضـاوت خوبـی در بـاره ی 

شـود. نمـی  اسـتان  آن  فوتبـال 
ی  وظیفـه  آنچـه   : داد  ادامـه  جعفـری  حـاج 
رشـد  و  ریـزی  برنامـه  درواقـع  اسـت  مـا  ذاتـی 
کـه در  توسـعه فوتبـال و فوتسـال اسـتان اسـت 
کار بسـتیم. بـه  را  راه سـعی و تـالش خـود  ایـن 
اسـتان  بزرگتریـن  اینکـه  : علیرغـم  افـزود   وی 
فعالیـت  اسـتان  در  تیـم   120  ، هسـتیم  کشـور 
دارنـد و همـه ی شهرسـتان هـا درگیر این ورزش 

. هسـتند
 : گفـت  اسـتان  فوتبـال  هیـات  رئیـس 
که  سـاختارهیات فوتبال اسـتان  بصورتی اسـت 
گونـه  در نبـود مـن در راس هیـات فوتبـال هیـچ 
بـه  هیـات  ایـن  هـای  فعالیـت  رونـد  در  خللـی 
کار خـود را بـه نحـو  وجـود نمـی آیـد و سیسـتم ، 

داد.  انجـام  احسـن 
و   موظفـی  نیـروی   1۳  : گفـت  جعفـری  حـاج 
6 نیـروی بازنشسـته در هیـات فوتبـال مشـغول 
بـه  نفـر   1۹ بـه  نزدیـک  مجمـوع  در  کـه  هسـتند 

کننـد. مـی  رسـانی  فوتبـال  خدمـت  جامعـه 
هـای  هیـات  اداری  هـای  زیرسـاخت  بـه  وی 
ی  همـه  در   : افـزود  و  اشـاره  هـا  شهرسـتان 
اتـاق دارد  یـا 2   1 شهرسـتان هـا هیـات فوتبـال 
کـه بـرای خدمـات دهـی بـه جامعـه ی فوتبـال 

انـد. شـده  تجهیـز 
کشـور ، اسـتان  کل  گفـت : در  حـاج جعفـری 
کرمـان نسـبت بـه خیلی از اسـتا نها زبانـزد و جزو 

اسـتان هـای پیشـرو اسـت.
 رئیـس هیـات فوتبـال اسـتان اظهـار داشـت: 
مسـائل  جـز  بـه  برتـر  لیـگ  در  تیـم  حضـور 
خوبـی  خیلـی  بـرد  فرهنگـی  نظـر  از  اقتصـادی 

بـرای مـا و فضـای عمومـی جامعـه دارد وبایـد بـا 
همراهـی و همـکاری حداقـل یـک تیـم در لیـگ 

. باشـیم  داشـته  برتـر 
تیـم  برتـری شـدن  لیـگ  برکـت  از   : گفـت  وی 
کرمانـی ، سـایر رشـته هـای دیگـر هم جان  هـای 
نداشـته  برتـر  لیـگ  در  تیـم  وقتـی  و  گیرنـد  مـی 
باشـیم حـال فوتبـال مـا بـد اسـت و حضـور تیـم 
لیـگ برتـری حتـی حـال روحـی و روانـی مـردم را 

کنـد. نیـز خـوب مـی 
کـه بایـد از   حـاج جعفـری افـزود: اعتقـاد دارم 
در هیـات  بـه همیـن خاطـر  و  بـود  حاشـیه دور 
گذاشـتم وارد حاشـیه شـود  کسـی را  فوتبـال نـه 
کـه  زمانـی  تـا  و  شـدم  حاشـیه  وارد  خـود  نـه  و 
 ، دارم  عهـده  بـر  را  فوتبـال  هیـات  مسـئولیت 
وارد  حاشـیه  و  سیاسـت  کـه  دهـم  نمـی  اجـازه 

شـود. فوتبـال  هیـات 
رئیـس هیـات فوتبال اسـتان افـزود : مجموعه 
کنیـم و  قطعـا اشـکاالتی دارد و بایـد آنهـا را رفـع 

بـه دنبـال رفـع آن هـا هسـتیم.
 وی در پاسـخ بـه یکـی از خبرنـگاران در رابطـه 
 ، آن  گـزارش  و  فوتبـال  هیـات  درآمدزایـی  بـا 
هـر   ، فدراسـیون  اساسـنامه  اسـتناد  بـه   : گفـت 
گـزارش سـالیانه بـه اعضـای مجمـع داده  سـاله 
مـی شـود و بـی شـک راه انـدازی ایـن سیسـتم 
در اسـتان هـا و شهرسـتان هـا ماحصـل همـان 
اسـاس   بـر  فوتبـال  هـای  هیـات  درآمدزایـی 
که تـا بدین جا آن  گـذاری هایـی بـوده  سیاسـت 

ایـم.  کـرده  را دنبـال 
گفـت :  وی در رابطـه بـا برگـزاری فسـتیوال نیـز 
فسـتیوال بـه صورت متمرکـز و انتخابی تیم ملی 
که فدراسـیون  بـود و روال بـه ایـن صـورت اسـت 
زمـان و مسـئولین اسـتعدادیاب را بـه مـا معرفـی 
کنـد و هیـات اسـتان فقـط مسـئول اجرایـی  مـی 

این فسـتیوال اسـت.

بـه  پاسـخ  در  اسـتان  فوتبـال  هیـات  رئیـس 
بـا  رابطـه  در  خبرنـگاران  از  دیگـر  یکـی  سـئوال 
وضعیـت فوتبـال جنـوب و عـدم توسـعه فوتبـال 
گفـت : اینکـه شـما یـک طرفـه بـه قاضـی برویـد   ،
کنید  کاندیـدای خـاص به جنوب سـفر  و بـا یـک 

کنیـد ، درسـت نیسـت. و قضـاوت 
کار هیـات فوتبـال  حـاج جعفـری ادامـه داد : 
تیـم  و  اسـت  فوتبـال  گسـترش  و  ریـزی   برنامـه 
چـک  کلـی  سـال  چنـد  ایـن  در  جنوبـی  هـای 
گاه به  که هیات فوتبال هیچ  برگشتی داشتند ، 
خاطـر بدهـی مانـع از حضـور آنـان در مسـابقات 
مختلـف نشـد و از طـرف دیگـر میـزان 60 درصـد 
از بیـالن مالـی هیـات فوتبـال شـاید مربـوط بـه 
جنـوب باشـد و بـرای صحـت ایـن موضـوع شـما 
کنـم ، تـا  کمیتـه مالـی هیـات معرفـی مـی  را بـه 
کمـک هـای مربـوط بـه جنـوب  همـه مسـائل و 
شـما  بعـد  و  بگـذارد  شـما  اختیـار  در  را  اسـتان 
گفـت : ۷00- 800 بـازی در  کنیـد. وی  قضـاوت 
مجمـوع بـرای 120 تیـم برگـزار مـی شـود و هزینـه 
کجا باید پرداخت  ی داوری و ... ایـن تیـم هـا از 
شـود؟ رئیـس هیـات فوتبـال اسـتان ادامـه داد : 
در دوران مسـئولیتم در هیـات فوتبـال به اندازه 
کافـی بـه فوتبـال جنـوب اهتمام داشـتم و به  ی 
کـه در هیـچ دورانـی بـه فوتبال  گویـم  جـرات مـی 

جنـوب اینقـدر توجـه نشـده اسـت.
گفـت : اینکـه مـا در یـک چرخـه معیـوب  وی 
بنشـینیم و حرف ها به سـمت و سـوی قضاوت 
کـدام هیـات  بـرود ، درسـت نیسـت.  ناعادالنـه 
کـه برنامـه 5 سـاله تـا 1400 را داده  اسـتان اسـت 
کـدام هیـات اسـتان همایـش یـک سـاله  باشـد؟ 
کثر پیشکسـوتان و  که در آن از ا کند ؟  برگزار می 
کارشناسـان را دعوت  همه ی مربیان و روئسـا و 
بـرای  و  بپـردازد  معایـب  و  مشـکالت  بـه  و  کنـد 

سـال آینـده برنامـه ریـزی نمایـد.
گفـت : علیرغـم  رئیـس هیـات فوتبـال اسـتان 
داریـم  بانـوان  حـوزه  در  خـوب  تیـم   2-1 اینکـه 
منظـور  همیـن  بـه  کـه  داریـم  را  مشـکالتی  امـا 
داشـتیم  جوانـان  و  ورزش  اداره  بـا  را  مکاتباتـی 
سـاحلی  ورزش  هـای  زیرسـاخت   ، شـد  قـرار  و 
اسـاس  همیـن  بـر   : افـزود  وی  یابـد.  توسـعه 
شهرسـتان بـم پایلـوت ورزش سـاحلی در بخش 
گام  بانـوان خواهـد شـد و در بخـش آقایـان نیـز 

بـر مـی داریـم. ایـن رشـته  هـای خوبـی در 
متاسـفانه   : گفـت  فوتبـال  هیـات  رئیـس 
فوتبـال  و  فوتسـال  بـه  مالـی  حامیـان  دیـدگاه 
تقویـت  بایـد  و  نیسـت  خوبـی  دیـدگاه  سـاحلی 
شـود . در بحـث فوتسـال نیـز مکاتباتـی بـا یکـی 
از بنگاههـای اقتصـادی شهرسـتان زرنـد انجـام 
دور  چنـدان  نـه  ای  آینـده  در  کـه  ایـم  داده 
مشـکل فوتسـال نیـز تـا حـدودی رفـع می شـود.

حاج جعفری :

به فوتبال جنوب اهتمام ویژه ای داشته ام


