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مهدی تدین  در گفتگو با آفاق:

طرح توسعه ورزش نیازمند 
اصالح ، نه توقف!

مدیرعامل باشگاه مس کرمان:

از روند تساوی ها 
احساس خطر کردیم 

      ایرانمنش کارشناس فوتبال:

    باشگاه با جریان های 
   سودجو درگیر است

حاج جعفری رئیس هیات فوتبال استان:

عده ای برای فوتبــال دایه ی 
مهربان تراز مادر شده اند

حسینی رئیس هیات ورزش های همگانی:

همه ی هیـأت ها 
موظفند کمیتـه 

همگانی داشته باشند

قابل توجه  نمایندگان و استاندار محترم

میان ماه ما تا ماه گردون ...



ورزش در هفتـهسال اول ● شماره اول ●  یکشنبـه 9 آبـان ماه 1395 22
امام جمعه کرمان در دیدار کارکنان و روسای 
هیأت های ورزشی استان: 
سالمت روح و روان 
از همه چیز مهم تر است
- حمزه سهراب زهی -
 سرپرسـت اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان بـه همـراه 
معاونیـن ایـن اداره کل و جمعـی از روسـای هیـأت های 
ورزشـی بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه تربیـت بدنی و 
ورزش بـا امـام جمعـه محتـرم کرمـان دیـدار کردنـد. در 

ایـن دیـدار دیبـا کالنتـری سرپرسـت اداره کل ورزش و 
جوانـان اسـتان در صحبـت هـای کوتاهی گفـت : هفته 
تربیـت بدنـی و ورزش امسـال بـا شـعار سـالمت،افتخار 
و معنویـت بـا ورزش نامگـذاری شـده اسـت. وی ادامـه 
داد : بـا همـکاری نیروهـای شـاخص در اداره کل ورزش 
ایـم،  و جوانـان در طـول سـه مـاه سرپرسـتی توانسـته 
موفقیـت هـای خوبـی کسـب نماییـم. کالنتـری گفـت 
پارالمپیـک و کسـب ۵ مـدال  : افتخـار آفرینـی کاروان 
از مجمـوع ۲۰ مـدال ایـران توسـط ورزشـکاران کرمانـی 
یکـی از شـاخص تریـن هـا بـوده اسـت. وی ادامـه داد: 
بـرای کرمـان یـک افتخار بـود که در ایـن بازی هـا پرچم 

ایـن  و  بودنـد  کرمـان  از  پارالمپیـک  و  المپیـک  داران 
نمایانگر پتانسـیل خوب ورزش اسـتان در کشـور اسـت. 
وی بـه بحـث توسـعه ورزش همگانـی در جامعـه اشـاره و 
افـزود : در ایـن راسـتا نیـز موفقیـت هایـی در زمینـه ی 

ورزش همگانـی داشـته ایـم.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان با بیان اینکه سـالمت روح 
و روان از همـه چیـز مهـم تـر اسـت گفـت : هیـچ علمـی 
مانند سـالمت جسـم نیسـت. وی ادامـه داد : مهم ترین 
علـم آن علمـی اسـت کـه سـالمتی جسـم آدم را تعییـن 
مـی کنـد. جعفـری اضافـه کـرد : اگر جسـم بشـر سـالم 
نباشـد روحـش هـم سـالم نیسـت و از همـه ی سـالمتی 

هـا؛ سـالمتی روح و اخـالق بهتـر اسـت و اگـر مـردم مـا 
دارای سـالمت روح و جسـم باشـند مشـکلی در جامعـه 
نخواهـد بـود. وی افزود: منشـأ تمام مشـکالت ، جرائم و 
... کـه در جامعـه ی مـا به چشـم می خورد سـالم نبودن 
قلـب و روح اسـت و کسـانی کـه پایبنـد بـه اخـالق الهی 
باشـند و صفات ربوبی داشـته باشـند مشـکالت اخالقی 
و ... نخواهنـد داشـت. جعفری ضمن نقـش بازدارندگی 
ورزش در برابـر آسـیب هـای اجتماعـی در جامعـه گفـت 
: ورزش مـی توانـد جلو خیلی از آسـیب هـای اجتماعی 
را بگیـرد و نقـش محـوری ورزش در جلوگیـری از آسـیب 

هـای اجتماعی مشـهود اسـت.

یادداشت مدیر مسوول

باشـگاه  مدیرعامـل  جهانشـاهی  مهـدی 
شـهرداری سـیرجان در رابطـه بـا حضـور 
منتخـب  تیـم  در  تیـم  ایـن  بازیکنـان 
تیـم  امسـال  کـه  حالـی  در  گویـد:  مـی 
ملـی بانـوان تشـکیل نشـده بـود و بـازی 
نداشـت،  وجـود  تیـم  ایـن  بـرای  رسـمی 
سـوئد  و  ایـران  فوتبـال  فدارسـیون های 
یکدیگـر  بـا  دوسـتانه  بـازی  یـک  بـرای 
قـرارداد بسـته  بودنـد و بـه دلیـل اهمیـت 
ایـن بـازی و پیشـنهاد خانـم عرب عامـری 
نایـب رئیـس سـابق فدراسـیون قـرار شـد 
منتخبـی از بانـوان شـهرداری سـیرجان و 

شـود. سـوئد  عـازم  بـم  شـهرداری 
وی ادامـه داد: انتخـاب بازیکنـان از ایـن 
دو تیـم اصـال چیـز عجیبـی نیسـت چراکه 
شـهرداری سـیرجان در لیگ قبلی عنوان 
سـال   4 و  آورده  دسـت  بـه  را  قهرمانـی 
پیـش از آن نیـز بـه طـور پیاپـی شـهرداری 
بـم قهرمـان لیـگ کشـور بـوده بنابرایـن، 
ایـن دو تیـم بـه طـور واقعـی 7۰ الـی 8۰ 
درصـد تیم ملـی هسـتند و فاصلـه زیـادی 
بـا تیم هـای دیگـر دارنـد. مربیـان ایـن دو 

تیـم نیـز مربیانـی هسـتند کـه در تیم ملـی 
بـه کار گرفتـه می شـوند.

فکـر  حـال  هـر  بـه  گفـت:  پایـان  در  او 
می کنـم اتفـاق عجیبی نیفتـاده و اگر قرار 
بـود تیم ملی بزرگسـاالن ایران نیز تشـکیل 
شـود یقینـا تـا 8۰ درصـد از بازیکنانـی که 
شـب قبـل بـه میـدان رفتنـد اسـتفاده می 
شـد.فاصله بیـن تیم هـا بسـیار زیاد اسـت 
و از تیـم ملـوان کـه این روزها منحل شـده 
و فصـل پیـش بـه عنـوان نایـب قهرمانـی 
ایـن  بازیکـن  کـه چنـد  کـرد  پیـدا  دسـت 
تیـم بـه شـهرداری بـم آمدنـد کـه در تیـم 

منتخـب هـم حضـور داشـتند.
از   جمعـی  بـر  عـالوه  اسـت  گفتنـی 
و  جعفـری  مرضیـه  هـا  خانـم  بازیکنـان، 
مربـی  عنـوان  بـه  نجاتـی  جهـان  مریـم 
بـر  را  تیـم  ایـن  هدایـت  مسـئولیت 
مـی  گفتـه  همچنیـن   . داشـتند  عهـده 
هیـات  رئیـس  جعفـری  حـاج  مـراد  شـود 
ایـن  در  نیـز  کرمـان  اسـتان  فوتبـال 
کشـورمان  بانـوان  تیـم  کنـار  در   سـفر 

حضور داشت .

یکـی از مهم تریـن تعلقـات و عرصه هایی 
نوجوانـی  بـدو  از  صنعتـی  محمـد  کـه 
 ، پرداختـه  بـدان  وافـر  باعالقـه  تاکنـون 

اسـت. بـوده  ورزش  فعالیـت درزمینـٔه 
:»عرصـه  می گویـد  زمینـه  ایـن  در  وی 
ورزش ،یکـی از مهم تریـن تعلقـات بنـده 
همیشـه  کـه  بـود  نوجوانـی  دوران  از 
اقتصـادی  فعالیت هـای  جـوار  در  و 
،سیاسـی،فرهنگی و اجتماعی ،دمی از 
آن غافـل نبودم،چـه به صـورت فعالیـت 
به عنـوان  یـا  خـاص  ورزشـی  رشـته  در 
خدمـت دریکـی از هیئت هـای ورزشـی 
کرمـان و معاشـرت و مجالسـت با ورزش 
خـود  زندگـی  سـرلوحه  را  ورزشـکاران  و 

داشـته ام. منظـور 
به صـورت  را  ورزش  بـه  پرداختـن  اگـر 
حرفـه ای حسـاب کنـم ،از سـال ۱۳۲8 
کـه  داشـته ام  را  آن  افتخـار  ش.تاکنـون 
درصحنه هـای  دهـه  شـش  از  بیـش 
حضـوری  اسـتان  مختلـف  ورزشـی  

باشـم. داشـته  مسـتمر 
اگرچـه  بنـده،  کودکـی  سـال های   در 
امـروز  ماننـد  کرمـان  ورزشـی  امکانـات 
سـالن،  ورزشـی،  زمین هـای  از  و  نبـود 
تـوپ و ... خبـری نبود، اما چـون کرمان 
مهم تریـن  از  یکـی  به عنـوان  همـواره 
والیات ایـران از دوره قاجاریه، موردتوجه 
کشـورهای دیگـر به ویـژه انگلیـس بـود، 
ایـن  در  کشـور  آن  کنسـولگر  تأسـیس 
درصحنـه  آنـان  اتبـاع  وجـود  و  ناحیـه 
اجتماعـی شـهر کرمان، باعث شـده بود 
تـا ورزش هایی چـون فوتبـال و تنیس در 
کرمـان نسـبت بـه دیگـر شـهرهای ایران 
زودتـر در بیـن جوانـان این منطقه رشـد 
و نمـو پیـدا کنـد. بـر ایـن مدعـا می توان 
) هاکـس  )مریـت  خانـم  خاطـرات  بـه 

سـال های  حـدود  در  کـه  نمایـم  اشـاره 
١٣١٠  ش.بـه کرمـان مسـافرت نمـوده 

از  بازدیـد  ضمـن  خویـش،  کتـاب  در  و 
جزئیـات  کرمـان،  شـهر  در  زورخانـه ای 
مسـابقه فوتبـال بیـن تیم هـای کرمـان و 
تهـران را شـرح داده و از عالقـه ی مـردم 
شـهر کرمـان بـه ورزش فوتبـال ، حتـی 
یـاد  تماشـاگران زن  از  حضـور بسـیاری 

نمـوده اسـت.
امکانـات  کمبـود  و  فقـدان  به رغـم  آری 
بنـده  کودکـی  دوران  در   ، ورزشـی 
نوجوانـان  و  کـودکان  از  ،بسـیاری 
کرمانـی بـا سـاختن توپ هـای پارچه ای 
»گـو  آنـان  بـه  محلـی  اصطـالح  در  کـه 
بـازی  ،فوتبـال  می شـد  گفتـه  جلـی« 
آن  در  کنـم  ذکـر  بایـد  می کردند.البتـه 
بیـن  در  نیـز  دیگـری  دوران،بازی هـای 
کـودکان و نوجوانـان کرمـان مرسـوم بود 
،همچـون : سـه پلـه گـودال ، ماچلـوس 
بیـا  بازی،بچـاق  گـردو   ، هـوا  بـه  ،دزدم 
... کـه همگـی در کوچه هـا و  و  سـرباال 

می گرفـت. انجـام  خانه هـا 
ازجملـه زمین هـای کـه در آنـان فوتبـال 
بـازی می شـد،می توانم به زمیـن فوتبال 
ارجمنـد،  بیمارسـتان  فعلـی  محـل  در 

بیمارسـتان  مجـاور  در  فوتبـال  زمیـن 
کاشـانی)ضلع  آیت اللـه  فعلـی 
فوتبـال  زمیـن  بیمارسـتان(،  غربـی 
مرسـلین  بیمارسـتان  باسـتان)حدود 
فعلـی  محـل  در  فوتبـال  کرمان(،زمیـن 
بیمارستان شـهید باهنر و ... اشاره کنم.

و  بودنـد  خاکـی  زمین هـا  ایـن  همـه ی 
توسـط خـود فوتبالیسـت ها هموارشـده 
و بـا گذاشـتن سـنگ،محدوده  دروازه هـا 

می گردیـد. مشـخص 
بـه یـاد دارم در مجـاور زمیـن فوتبالی که 
در حدود مدرسـه احمدی بـود، تعدادی 
پشـته قنـات قـرار داشـت و دور چاه های 
قنـات را خـاک می ریختنـد و دیـواره ای 
چـاه  داخـل  کسـی  کـه  می سـاختند 
ایـن  بـه  بـازی  بـرای  نیفتد.هنگامی کـه 
زمیـن می رفتیـم ،حتمـًا مقـداری طناب 
در  می بردیم،چرا کـه  خـود  همـراه  نیـز 
هنـگام بـازی مطمئنـًا چندیـن بـار تـوپ 
بـه داخل چـاه می افتـاد و مجبـور بودیم 
بـا طنـاب بـه داخـل چـاه رفتـه و تـوپ را 

دربیاوریـم. 
برگرفته از کتاب »رهگذار عمر« محمد صنعتی

افــق آفـــــاق
- فرشاد پگاه - 
توسـعه  در  هـا  رسـانه  حیاتـی  و  اساسـی  نقـش 
نقشـی  امـروز  جهـان  و  جوامـع  هـا،  ملـت  فرهنـگ 
اسـت غیـر قابـل انـکار. بـه همیـن دلیـل توسـعه ی 
جوامـع انسـانی در همه ی سـاخت هـای اجتماعی، 
و  تنـوع  و...نیازمنـد  اقتصـادی  ورزشـی،  فرهنگـی، 
توسـعه ی رسـانه هـا اسـت. در ایـن برهـه از روزگار ما 
کـه رسـانه هـا با هم رقابتی سـخت دارند و در کسـری 
از ثانیـه خبرهـا از دورترین نقاط جهـان به حوزه های 
یکدیگـر منتقـل مـی شـوند و رسـانه هـا در عرصـه ی 
رقابـت در تـالش بـرای بهتـر شـدن هسـتند، نشـریه 
آفـاق  در حـد وسـع، سـعی دارد در بـی طرفـی صرف 
و گـزارش هایـی  بـا اخبـار  در زمینـه ورزش اسـتان 
پیرامون مشـکالت و حواشـی ورزش اسـتان و در کنار 
شـما ورزشـکاران و جامعه ی ورزش بتواند گامی موثر 
در راسـتای بهبـود هـر چـه بهتـر ایـن عرصـه ی مهـم 
بـردارد و تـا جایـی کـه ممکـن اسـت بـا همـکاری تیم 
عرصـه  نویسـان  ورزشـی  و  قهرمانـان  از  ارزشـمندی 
هـای ورزشـی سـطح تاثیرگـذاری خـود را ارتقـا دهد.

آفـاق، در تـالش اسـت تـا منافـع ورزش اسـتان را مـد 
نظـر قرار دهـد و از حقوق ورزشـکاران دفـاع نماید.در 
ایـن میان  از محضر عموم ورزشـکاران و پیشکسـوتان 

خواهشـمندیم  تـا مـا را در ایـن راه همراهـی کنند.
نشـریه آفـاق حقـوق ورزش و دغدغـه ورزش دوسـتان 
و پیشکسـوتان را در اولویـت قـرار خواهـد داد، یکـی 
از مهمتریـن دغدغـه هـای ایـن نشـریه، توجه بیشـتر 
بـه ورزش پیشکسـوتان و بانوان اسـت .زیـرا معتقدیم 
آنگونه که شایسـته اسـت بـه این حوزه مهم در رسـانه 
هـای مـا پرداخـت نشـده اسـت.  از طرفی بـر آنیم که 
همـواره یـادی از شـهدای ورزشـکار و چهـره هـای بـه 
نـام ورزشـی که چـراغ نام و یادشـان همـواره هدایتگر 

ورزش ما اسـت، داشـته باشـیم.
رسـالت و سیاسـت آفـاق ایـن خواهـد بـود تـا در کنار 
ورزشـکاران و ورزش دوسـتان حرکت رو به جلو ورزش 
را قوت و قوام بخشـد و یار و یاوری دلسـوز برای حوزه 

ورزش اسـتان باشد.
ناگفتـه هـا را خواهیـم گفـت و از همـه عزیـزان مـی 
نشـریه  ایـن  در  ای  دلسـوزانه  انتقـاد  اگـر  خواهیـم 
صـورت گرفـت آن را در جهـت بهبـود و برطرف کردن 
نـکات ضعـف فـرض کننـد و خـدای نکـرده  آن را در 

جهـت تخریـب نبیننـد.
خـدای را شـاکریم کـه عملکـرد چندیـن سـاله مـا در 
نشـریات اسـتان بیانگـر کسـب منفعت فـردی در این 
نشـریات نبـوده و از خـدای بـزرگ مـی خواهیـم کـه 
مـا را در جهـت سـالم بـودن حرفـه نوشـتاری یـاری 
بفرمایـد چـرا کـه منفعـت مـا، توسـعه ی همـه جانبـه 

ورزش اسـتان کرمـان اسـت.

جهانشاهی در رابطه با حضور تیم های فوتبال بانوان 
شهرداری سیرجان و بم برابر تیم ملی سوئد:

 انتخاب بازیکنان از 
این دو تیم عجیب نیست

در کتاب خاطرات محمد صنعتی پیشکسوت ورزش آمده است؛

با توپ پارچه ای 
فوتبال بازی می کردیم

ح.سین.پارسـا- تقریبـًا نزدیک به یک دهه اسـت که ناگهان 
یـک یـا چنـد تـن از ورزشـکاران اسـتان ،مـدال خوش رنـگ 
جهانـی بـر گـردن می آویزنـد. ایـن ورزشـکاران در فـرودگاه 
، پایانـه و یـا ایسـتگاه راه آهـن مـورد اسـتقبال مسـئولین و 
مقامـات و نماینـدگان و سـران شـهر و اسـتان قرارگرفتـه و از 
ایـن ورزشـکاران تـازه از خـارج آمـده بـا عناوینـی همچـون 
قهرمـان مسـابقات جهانـی ، کاپ جهانـی و غیـره و ذلـک 
،تجلیـل و تقدیـر صـورت می گیـرد. حتـی دیـده می شـود 
برخی از این جهان قهرمانان!! قبل از شـرکت در مسـابقات 
بـه دفاتر مسـئولین و مدیران دولتـی و غیردولتی مراجعه و از 
ایشـان برای شـرکت در چنین مسـابقات به اصطالح جهانی 
درخواسـت کمک مسـتقیم و یا معرفی اسپانسر می نمایند. 

از اینکـه ایـن بـار اسـتثنائا مسـئولین کمـی مظلـوم واقـع 
گردیده و سرکیسـه از سـوی آن ها به سـوی ورزشـکاری شـل 
گـردد عمیقـًا خرسـندیم و از اینکـه جـوان ورزشـکارمان بـه 
آن سـوی آب سـفری و گشـتی واگـذاری کـرده و مسـابقه ای 
هـم میسـر گردیـده خرسـندتر. حـال اگـر مسـئولین هـم تـا 
فـرودگاه قدمـی بـرای دیـدار ورزشـکار رنجـه و باهـم دسـتی 
در گـردن کننـد و عکسـی بـه یـادگار بیندازنـد فقـط چشـم 
دشـمن بدخـواه را کـور می کند. امـا دراین بین افـراد تیزبین 
بـه هـر مـدال کسب شـده از مسـابقات خارجـی یاهـرکاپ 
جهانـی بـه چشـم مـدال جهانـی نمی نگرنـد. چـون اساسـًا 
قهرمانـی  مـدال  دنیـا  کجـای  هیـچ  در  مدال هـا  این گونـه 
جهـان شـناخته و محسـوب نمی شـوند. آنـان می داننـد کـه 

راه یابی به مسـابقات ›‹معتبـر‹‹  و ›‹واقعی ›‹قهرمانی جهان 
امـروزه بـا هـزار و یـک مشـکل ،از مسـابقه ی انتخابـی تیـم 
ملـی گرفتـه تا دعـوت و حضـور در اردوی آمادگـی چندماهه 
فدراسـیون  معرفـی  بـا  نهایتـًا  و  خـوردن  خـط  احتمـال  و 
کشـور بـه فدراسـیون جهانـی صـورت می گیـرد و اعتبـار آن 
مسـابقات به گونـه ای اسـت کـه نیـاز بـه پرداخـت مبالغـی از 
۱۵۰۰تـا۳۰۰۰دالر و بیشـتر را به عنـوان ورودی بـه همـراه 
نـدارد، پرداخت هزینه ی چندمیلیونی سـفر و اقامت و غیره 
از وظایـف ورزشـکار شـرکت کننده نیسـت، و نهایتًا با سـطح 
رقابتـی باالتـر از مسـابقات شهرسـتان و اسـتان بـه انجـام 
می رسـد. لـذا با همیـن مقایسـه ی اجمالی و با یک حسـاب 

سرانگشـتی به خوبـی می تـوان دریافـت:
۱-اعتبـار واقعـی از آن مسـابقاتی اسـت کـه به صـورت جام 
جهانـی و یـا قهرمانـی جهـان تحـت نظـر فدراسـیون های 
جهانـی هسـتند.نه مسـابقات کاپ فـالن جهانـی و نـه بـه 

نمایندگـی رسـمی از یـک کشـور بـه اجـرا درمی آینـد.
۲-برگـزاری مسـابقاتی تحـت عنـوان کاپ جهانـی و جـام 
جهانـی و بـا عنوان جام پادشـاهی تـازه درگذشـته ی تایلند 
و ریاسـت جمهوری کامبوج و اسـتقالل چیـن تایپه و اتحاد 

بـا دریافـت ورودی  ۵الـی ۱۰ میلیـون  آلمـان ،آن هـم  دو 
تومانـی و بیشـتر از هـر شـرکت کننده، در حد مقـدورات هر 
شـهر و اسـتان و کشـوری می باشـد و چه بسـا با این حجم از 
درآمـد بتـوان بهتـر از برخی میزبانـان حال حاضـر این گونه 
مسـابقات ،از میهمانـان پذیرایـی نمود.)البتـه امیدواریـم با 
طـرح ایـن ایـده ذوق هنـری برخی دوسـتان بـرای تقلید از 

ایـن اقـدام و برگـزاری کاپ جهانـی در اسـتان گل نکند(
کسـب  جهانـی  عنـوان  تحـت  کـه  مدالـی  هـر   -۳
یـا  مـدال جـام جهانـی  در حـد  معتبـری  می گردد،مـدال 
قهرمانـی نیسـت وگرنـه از بیـن این همـه قهرمانـی کـه در 
ایـن چنـد سـال ازاین گونـه مدال هـای جهانی برای اسـتان 
سـهمیه  دوتـا  یکـی  الاقـل  می بایسـت  کرده انـد،  کسـب 
المپیـک یـا مـدال آور مسـابقات معتبـر فدراسـیون جهانـی 

می شـد. اسـتان  ایـن  عایـد 
4-اگـر بـه هـر دلیلـی دریافـت چنیـن مدال هایـی نصیـب 
هریـک از مـا گردیـد، بـرای عالـم و آدم از مـردم و مسـئولین 
گرفتـه تـا رئیس هیئـت خودمـان قمپزی چیـزی درنکنیم و 
شـاخخخخخ نگردیـم. چراکـه ، میـان ماه مـا تا مـاه گردون 

تفـاوت از زمیـن تا آسـمان اسـت!

قابل توجه  نمایندگان و استاندار محترم

میان ماه ما تا ماه گردون ...
خــبـــر

لیگ برتر هندبال کشور 
ده تیمی شد

بیسـت و نهمیـن دوره لیـگ برتـر هندبـال از ۲۱ آبان 
مـاه آغـاز خواهـد شـد و تیـم مـس کرمـان کـه عنوان 
سـومی ایـن رقابت ها را کسـب کرد در هفتـه ی اول به 
مصـاف تیـم هپکـو خواهـد رفت. رفتـه رفتـه وضعیت 
کشـور  هندبـال  برتـر  لیـگ  رقابت هـای  برگـزاری 
سروشـکل بهتـری می گیـرد و تیـم مـس کرمـان نیـز 
کـه در ایـن رقابت هـا حاضر اسـت بیشـتر رقبای خود 
اکبـری،  عباسـعلی  حضـور  از  پـس  می شناسـد.  را 
سرپرسـت فدراسـیون هندبـال قرعـه کشـی بیسـت و 
نهمیـن دوره لیـگ برتـر بـا حضـور نماینـدگان 8 تیـم 
در ۱7 مهـر مـاه برگـزار و برنامـه هفتـه نخسـت لیـگ 
اعـالم شـد. بـر ایـن اسـاس نیـروی زمینـی تهـران، 
کازرون فـارس، نفـت و گاز گچسـاران، مـس کرمـان، 
هپکـوی اراک، شـهرداری ارومیه، شـهرداری کاشـان 
حاضـر  تیـم   8 عنـوان  بـه  سـپاهان  مبارکـه  فـوالد  و 
هندبـال  فدراسـیون  شـدند.  اعـالم  برتـر  لیـگ  در 
بـه درخواسـت های  توجـه  بـا  اعـالم کـرد  همچنیـن 
قبلـی تیم هـای شـهرداری تبریـز و نماینـده سـبزوار 
در صورتـی کـه ایـن دو تیـم تـا پایـان مهـر ماه نسـبت 
بـه ارائـه تضامیـن مالـی و تکمیل مـدارک خـود اقدام 
کننـد بـه جمـع تیم هـای لیگ برتـر اضافه می شـوند. 
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مرحوم کربالیی رمضان 
ایرانمنش 

ایران منـش   رمضـان  مرحـوم   - زین الدینـی  فاضـل 
فرزنـد  خـان  علی ، متولد  7قوس ۱۲8۲ از طاهرآباد  
کرمـان  هسـت. او از جملـه  پهلوانان معـروف  کرمان  
قهرمانـی  مسـابقه های  دوره  نخسـتین   از  کـه   بـود 
و   رفـت  پایتخـت   بـه    ۱۳۱8 سـال   یعنـی  کشـور 

کشـتی گرفـت . 
پهلـوان  رمضـان  ایران منش در ۱۳۱9 با کشـتی های  
خـوب و  نمایـش  لنگ هـای کویـری به  مقـام  دوم  در 
آزاد  رسـید و صاحـب گردن آویـز  رشـته  میـان وزن  

نقره  شـد .
اول  مقـام   بـه  آزاد   وزن   نیـم  در   ۱۳۲۱ سـال   در   

. گرفـت  طـال  مـدال   و  دسـت یافت  
ایـن  پهلـوان در کشـتی های زورخانـه ای نیـز  مهارت  
کافـی داشـت و مورداحترام  جامعـه  پهلوانان  کرمان  

بـوده و  در پایتخـت  نیز طرفدارانی داشـته اسـت  .

نیـز  ایران منـش  رمضـان  حـاج  مرحـوم  فرزنـدان 
حـاج  مرحـوم  داشـته اند.  ورزشـی  فعالیـت  سـال ها 
ماشـاا... ایران منـش سـال ها در اداره ورزش کرمـان 
هنـوز  و  بـود  بی ادعـا  خادمـی  ورزشـکاران  بـرای 
مـردی  به عنـوان  او  از  اداره  کارکنـان  و  ورزشـکاران 
کم نظیـر یـاد می نماینـد کـه زندگـی و جوانـی خـود را 
صـرف زیرسـاخت ها ، توسـعه و پیشـرفت ورزش کرد.
احمـد ایران منـش نیـز کـه سـال ها در ورزش فوتبـال 
فعالیـت داشـت  نیـزاز دروازه بانـان خـوب کرمـان بود 
بـرای  را  زیـادی  خدمـات  ورزش  معلـم  به عنـوان  و 

ایران منـش   اسـت.محمد  داده  انجـام  ورزشـکاران 
دیگـر فرزنـد پهلوان رمضـان یکی از فوتبالیسـت های 
موفـق کرمـان در دهه هـای ۵۰-6۰ بـود کـه از او نیـز 
بـه نیکـی یـاد می نماینـد و اولیـن فـردی بـوده کـه در 
آن سـال ها توانسـته  اسـت درجـه بین الملـی داوری 

فوتبـال را کسـب نمایـد.
در  سـرانجام   مـش  ایـران  رمضـان   حـاج   پهلـوان  
مردادمـاه  ۱۳4۱ داعـی حـق را  لبیـک گفـت  و  در 

قبرسـتان  طاهرآبـاد  بـه  خـاک  سـپرده  شـد.
 روحش  شـاد  و  یادش  گرامی

یــاد و خــاطـــره فرشـاد پـگاه- تدیـن یکـی از باتجربه هـا و مطلع 
در حوزه ورزش مدارس و اداره کل ورزش است.
سـال ها در ورزش اسـتان به عنـوان فوتبالیسـت 
به عنـوان  را  او  اسـت.خیلی ها  کـرده  بـازی 
فوتبالـی نمی شناسـند امـا او فوتبالیسـت و هم 
زبردسـت،  اکبـر  عسـکری،  محمدرضـا  تیمـی 
مربیـان  یگانـه،  محمـد  هـادوی،  علیرضـا 
برجسـته اسـتان، حـاج جعفری مسـئول هیات 
فوتبـال استان،شـهمت خواجه پور پیشکسـوت 
نـام آشـنای اسـتان ،وخیلـی هـای دیگربـوده. 
وی معتقـد اسـت اسـتعداد وپیشـرفتش هـردو 
در حـد متوسـط بـوده واز ورزش توقـع بـرآورده 
نشـده ای بـه خاطـر نـدارد. او بـدون ریـا و ادعـا 
فعالیـت دارد.بـرای افـراد احتـرام خاصـی قائل 
و  کاری  سـالمت  کـه  اسـت  معتقـد  و  اسـت 
بی ادعـا کار کـردن هنر می خواهـد. گفت وگوی 
مـا با مهدی تدین پیشکسـوت ورزش و مسـئول 
را  اسـتان  آموزشـگاه های  تربیت بدنـی  سـابق 

مالحظـه نماییـد:
ایـن  در  سـال ها  کـه  کسـی  به عنـوان   ■
دارید،عمـده مشـکل ورزش  فعالیـت  حـوزه 

چیسـت؟ در  اسـتان 
یکـی از مشـکالت ایـن اسـتان در حـوزه ورزش 
ثبـات مدیریـت و برنامـه بوده اسـت.مدیرانی که 
آمدنـد یـا برنامـه جدیـدی آوردنـد و یـا برنامـه ی 
خـود را نتوانسـتند به اتمـام برسـانند و درزمانی 
کـه بـه پایـان برنامه هایشـان نرسـیده بودنـد یـا 
عملکردشـان  خیلـی سـطحی  یـا  برکنارشـدند 

شـد. ارزیابی 
مدیـران  عملکـرد  شـما  نظـر  بـه  یعنـی   ■

اسـت؟ نگرفتـه  قـرار  ارزیابـی  مـورد 
کارشناسـان  توسـط  کمتـر  تاکنـون  ارزیابی هـا 
صـورت گرفتـه اسـت.خوب و بـد عملکـرد یـک 
کـه  افـراد  از  برخـی  یـا  خـاص  افـراد  را  مدیـر 
ارزیابـی  نداشـتند  ورزش  از  خوبـی  اطالعـات 
کرده انـد و همیـن مـالک سـنجش یـک مدیـر 
شـایعه،  رواج  باعـث  امـر  همیـن  اسـت.  شـده 
همـه  .از  شـود  مدیرمـی  تضعیـف  و  تخریـب 
و  نمی شـود  رسـیدگی  حقایـق  بـه  مهم تـر  
می مانـد. پنهـان  ازنظرهـا  اساسـی  مشـکالت 
حـوزه  در  اصولـی  برنامه هـای  از  یکـی   ■
را  ایـن طـرح  ورزش طـرح توسـعه بود،شـما 

دیدیـد؟ چگونـه 
مطرح شـده  ورزش  توسـعه  طـرح  کـه  روزی  از 
اسـت باسـه دسـته افـراد درحـوزه ی نقـد روبـرو 
بودیـم. دسـته اول آنهایـی کـه راغـب بـه گفتـن 
یاشـنیدن نقـد درایـن خصـوص نبودند.دسـته 
دوم عـده ای کـه آن را بـا هـدف بهبـود واصـالح 
نقدکردند.ودسـته ی سـوم که نقد شان بیشتربا 
هـدف ویامنجربـه تخریـب می شـد . ایـن طرح 
ازلحـاظ نـوع ومیـزان حمایـت واقعـًا نمونـه بود.

و  مدیـر  اولیـن  کـه  دیده ایـم  درکمتراسـتانی 
استان»استاندار«مسـتقیمًا  اجرایـی  مسـئول 
در  وهـم  کنـد  مطـرح  را  ایـده  هـم  خـودش 
راسـتای اجـرای آن گام بـردارد و پیگیـری کنـد.
این هـا یـک فرصـت خـوب محسـوب می شـوند 
که دوسـت و دشـمن نباید آن را از دسـت دهند.
طـرح  ایـن  مجریـان  از  انتظـاری  چـه   ■

داریـد؟
مجریـان نبایـد بـه منتقـد و حتـی مخالفـان این 
طرح به چشـم دشمن و حسـود نگاه کنند بلکه 
از فرصـت انتقاد می توانند بهتریـن بهره برداری 
آدم  بـزرگان»  از  یکـی  قـول  دهند.بـه  انجـام  را 
باهـوش کسـی اسـت کـه از آجرهایـی کـه بـه 
خـود  بـرای  بتوانـد   ، می شـوند  پـرت  سـمتش 

بسـازد«. خانه 
بیـن  خوبـی  ارتبـاط  می شـود  گفتـه   ■
اداره کل ورزش وجوانـان ،و آموزش وپـرورش 
در ایـن طـرح برقـرار نشـد و همیـن موضـوع 
شـاید حرکـت ایـن طـرح را کنـد پیـش بـرد؟
گفـت  نبود.نمی تـوان  خوبـی  هماهنگـی 
ارتبـاط نامناسـبی بـوده اسـت.بخصوص اینکه 
مدیـرکل وقـت اداره کل ورزش خـود از خانواده 
ورزش  مسـئولین  و  اسـت  آموزشـگاه ها  ورزش 
ارگان هـا  بـا همـه  آموزش وپـرورش هـم همـراه 
درهرفعالیتـی نهایـت همـکاری را داشـته اند و 
ظرفیـت بی نظیـری در حوزه فرهنگی و ورزشـی 

بـه  ویـژه معرفـی اسـتعدادها دارنـد.
■ چرا این هماهنگی به وجود نیامد؟

باعـث  کـه  مشـکلی  بزرگ تریـن  مـن  نظـر  بـه 
شـد هماهنگـی الزم بـه وجـود نیایـد ایـن بـود 
تدویـن  در  آموزش وپـرورش  مسـئولین  بـا  کـه 
نگرفـت.دوم  صـورت  الزم  مشـارکت  طـرح 
مجموعـه  ایـن  بـه  الزم  اطالع رسـانی  اینکـه 
به طوری کـه  نشـد  انجـام  »آموزش وپـرورش« 
حتـی کتابچـه ی طرح»دسـتورالعمل طـرح«در 
اختیـار یک نفرازمسـئولین آموزش وپرورش قرار 
نداشـت.دلیل آخر اینکه نقـش آموزش وپرورش 
در طـرح تدویـن به طـور واضح مشـخص نشـده 
یـک  به صـورت  بیشـتر  هـم  اجـرا  ودرمرحلـه 
درسـت  ایـن  کـه  شـد  دیـده  مکلـف  مجـرِی 
نیسـت. بایـد سـهم هـر طـرف از نفـع وضـررکار 
زیـر  وحتـی  مافـوق  بـه  شـودتابتوانند  دیـده 

باشـند. پاسـخگو  خـود  ی  مجموعـه 
پیشـرفت هایی  طـرح  ایـن  راه انـدازی   ■
بـرای ورزش داشـت،چرا ایـن پیشـرفت نمود 

خـود را پیـدا نکـرد؟
راه انـدازی ایـن طـرح نشـان داد کـه از ایـن بـه 
و دقیـق  مـدون  بـه  صـورت  برنامـه  نقـش  بعـد 
بایـد  اسـتان  ورزشـی  فعالیت هـای  همـه ی  در 
دیـده شـود کـه این خـود یـک پیشـرفت نزدیک 
به۵۰درصـدی اسـت، چراکـه تاکنـون برنامـه ی 
مـدون همـراه بـا پیگیـری و ارزیابـی نداشـتیم.
اتفـاق  به6۰درصـد  نزدیـک  طـرح  پیشـرفت 
می کنـم  احسـاس  آنچـه  امـا  اسـت.  افتـاده 
محقق نشـده اسـت مربوط به عدم تـداوم طرح 
بـوده اسـت.یعنی کانون هـا و حوزه هـای فعـال 

راه انـدازی شـد بلکـه تـداوم پیـدا نکـرد.
■ دلیل عدم تداوم را در چه می بینید؟

رویکردهـای طـرح به ویژه به  طـور خاص،رویکرد 
و  واثربخشـی  قـدرت  از  بایـد  آن  اقتصـادی 
انسـجام خوبـی برخـوردار باشـد کـه متضمـن 
تـداوم طـرح باشـد.ایرادی کـه در ابتـدای طرح 

رویکـرد  اسـتاندار  کـه  بـود  ایـن  کـردم  مطـرح 
فعالیـت در حـوزه خصوصـی و درآمدزایـی را در 
دسـتور کار دارد. ولی از زمان شـروع تاخاتمه ی 
طـرح ،آن رویکـردی کـه باایـده هـای وی دراین 
خصـوص پیـش رود بـه جزیک سـری واگـذاری 
یااجـاره اماکـن بـه بخـش خصوصـی کـه نتیجه 

ی الزم راهـم دربرنداشـت دیـده نشـد.
کـه  داشـتید  عقیـده  شـما  یعنـی   ■
را  الزم  حمایـت  کار  ابتـدای  در  اسـتانداری 
باشـد؟ درآمـدزا  بایـد  طـرح  نهایتـًا  و  انجـام 
بله.بـه فـرض کـه در ابتـدای کارهـم بودجـه ی 
کـه  درنظرگرفتنـد  طـرح  بـرای  خوبـی 
راه انـدازی  بـرای  چـون  بـود  کاربسـیارعقالنی 
حتمـًا بایـد خـوراک و بودجـه کار آمـاده باشـد.

ولـی مشـخص بـود کـه در ادامـه صـرف چنیـن 
بودجـه ای از محـل منابـع دولتـی مقـدور نبـود.
پـس بایـد رویکـرد اقتصـادی خیلـی قـوی و بـا 
عاقبت اندیشـی تدویـن می شـد کـه بـه سـمت 
بخـش  پیشـرفت  و  درآمدزایـی  و  خودگردانـی 
می رفت،ایـن  پیـش  ورزش  در  خصوصـی 
تضمیـن  بـرای  راهـکار  بهتریـن  می توانسـت 

باشـد. طـرح  تـداوم 
جلسـات مشـورتی و آسیب شناسـی را   ■

چقـدر دررونـد کار مثبـت می دیدیـد؟
از  بـود  بهتـر  تأثیـر دارد.  ایـن جلسـات خیلـی 
اسـاتید ماهـا دردانشـگاه ، مسـئولین ورزشـی 
آموزش وپرورش،باشـگاه داران و نخبـگان هیات 
هـا و از همـه مهم تر کارشناسـان خـود اداره کل 
می شـد. طـرح  در  بیشـتری  اسـتفاده  ورزش 

به صرف حضور در جلسـات توسـط کارشناسان 
نبایـد اکتفـا میشـد و بایسـتی حتمـًا جلسـات 
کیفی و اسـتفاده ازنظـرات در دسـتور کار آینده 

گیرد. قـرار 
■ ظاهـرًا دبیرخانـه ایـن طرح هم دایر شـد 

امـا چیـزی به وضوح دیده نشـد.
پیشـنهاد دبیرخانـه طـرح را در حیـن تدوین آن 
به دسـت اندرکاران داده بودم و منظورم تشـکیل 
طیف هـای  همـه ی  مشـارکت  بـا  سـاختاری 
در  می شـد  محقـق  اگـر  کـه  بـود  کارشناسـی 
از  هیچ یـک  فقـدان  تشـکیالت  ایـن  چـارت 
کارشناسـان مرتبط احسـاس نمی شـد و تمامی 
نظـرات و ایـده هـای موردنیـاز دراختیاربرنامـه 

ریـزان قرارمـی گرفـت.
■ بیشتر در این مورد صحبت کنید؟

به عنوان مثـال افـرادی از حوزه های باشـگاهی، 
از  افـرادی  دانشـگاهی،  حوزه هـای  از  افـرادی 
حـوزه هیات های ورزشـی،حوزه های آموزشـی، 
راهکارهـا  ارائـه  بـرای  مذهبـی  و  فرهنگـی 
آن هـا  حوزه هـای  در  تنهـا  کـه  وپیشـنهاداتی 
قابل دیـدن بـود حضـور می یافتنـد و این موجب 
می شـد طـرح جامعیـت و مقبولیـت عامـه پیـدا 

. کند
■ فکـر می کنیـد بااین وجـود طـرح بتوانـد 

بـه ورزش اسـتان کمـک کند؟
اگـر افـراد از طـرح مأیـوس نشـوند و ایـرادات و 
را در دسـتور کار  نواقـص مرحلـه ی اول طـرح 
بـرای رفـع قـرار دهنـد ، بعضـی اصالحـات الزم 
راهـم صـورت دهند به بهترین حد رشـد خواهد 
رسـید. یـک هـدف مهـم دیگـر بـه جـز صـرف 
اجـرای طـرح بـا توجـه بـه نوپا بـودن طـرح باید 
خـود طـرح و پخته شـدن طرح باشـد پـس باید 
بـه  پـای آن صبـوری کرد و بـه فکر رشـد  آن بود. 

حـذف طـرح به هیچ عنـوان منطقـی نیسـت.
طرح اولیه به نظر شما چه مشکالتی داشت؟

ایـن طـرح سـند ورزشـی یـک اسـتان اسـت.اما 
حتـی مجریان اسـتان اطالع کمـی از آن دارند.
در  کـه  اسـت  ایـن  طـرح  ایـراد  اولیـن  پـس 
و  شـفاف  طـور  بـه   عمومـی  افـکار  دسـترس 

اظهارنظـر  اآلن  نگرفت.پـس  قـرار  روشـن 
دربـاره ی جزئیـات آن بـرای بنـده هـم سـخت 
اسـت. امـا تـا حـد اطالعـات من،رویکردهـای 
به طوری کـه  رسـد  نظرنمـی  بـه  کامـل  طـرح 
رویکـرد قهرمان پـروری در آن واضـح و مشـخص 
اسـت ولـی اطالعـی یـا نشـانی از رویکردهـای 
در  مهـم  خیلـی  رویکـرد  یـک  کـه  فرهنگـی 
روزگار نابسـامان اخالقـی و فرهنگـی در ورزش 
رویکـرد  بـه  نمی شـود.همچنین  اسـت،دیده 
اقتصـادی  کردم،رویکـرد  اشـاره  کـه  مهم تـری 
بود.تقریبـًا هـر طـرح یـا برنامـه ای کـه رویکـرد 
اقتصـادی آن اعـم از تأمیـن هزینه ها،نحـوه ی 
حمایتـی  منابـع  و  پشـتیبان ها  سـازمان دهی 
ظرفیت(،نحـوه  )بااین همـه  اسـتان  ورزش 
درآمدزایی،پیش بینـی بودجـه و...در آن دیـده 

اسـت. شکسـت  محکوم بـه  نشـود 
■ چه توصیه ای برای بهبود طرح دارید؟

خوبـی  نـگاه  تاکنـون  اسـتان  مسـئوالن  نـگاه 
بوده اسـت.اما نگاه سایرمسئوالن،سـایر اقشـار 
مـردم و کلیه ی ورزشـکاران به طـرح باید نگاهی 
تـوام بـا تعلق خاطـر باشـد. یعنـی در مقابـل آن 
احسـاس مسـئولیت و حـس همـکاری داشـته 
باشـند.زیرا به هیچ عنـوان منطقـی نیسـت کـه 
ایـن طـرح را جـزء وظایـف یـک اداره بـا تـوان و 
امکانـات محـدود دانسـت.برای رشـد این طرح 
طـرح  درکنار،مجریـان  مسـئوالنه  بایـد  همـه 

. شند با
■ بـا توجـه بـه اینکه شـما سـال هـا فوتبال 
بـازی کـرده اید،آیـا نظـر خاصـی در رابطـه بـا 

ایـن روزهـای فوتبـال اسـتان داریـد؟
بهتراسـت بگوییـد سـالها فوتبالـی وسـالها دور 
ازفوتبـال. چـون معتقـدم اظهار نظـر باید کامال 
فنـی و از داخـل گـود باشـد بابـت اظهارنظـرم 
عذرخواهـی مـی کنـم. گمان مـی کنـم فوتبال 
اسـتان بـه یمن حضـوری کـه صنایع مـس وگل 
گهـر ونیزگسـترش مـدارس فوتبـال درپوشـش 
وپرورش اسـتعدادهای اسـتان دارنـد ونیز ارتقاء 
سـطح دانـش فنی وتئوری مربیان اسـتان رشـد 
کیفـی داشـته ولـی وقتی بـه خاطر مـی آورم در 
مسـابقات جوانـان شهرسـتان کرمـان درسـال 
یـا درمـاه  رمضـان  64 ده تیـم حضورداشـت، 
اسـتان  باشـگاههای  حذفـی  جـام  مسـابقات 
برگـزار میشـد وهـم درآن مسـابقات جوانان وهم 
درایـن جـام حذفـی چـه جمعیـت کثیـری برای 
یاهمـان  بـه اسـتادیوم تختـی  بازیهـا  تماشـای 
سـلیمی کیـا مـی آمـد هنوزذهنـم جایـی از کار 
را خالـی مـی بینـد. شـاید خیلـی زود همه چیز 
حرفـه ای شـده و آن روزهـا نه مربی ونـه بازیکن 

هیچکـدام بـرای پـول نمـی آمدند.
■ درخصوص باشگاه مس چطور؟

کمترجایـی بـا برنامـه ی کوتـاه مـدت می شـود 
سـخن از صعـود و کسـب مقـام و حضـور درجام 
جالـب  کار  شـیوه  بـه  زد.  آسـیا  باشـگاههای 
امیرقلعـه نویی دقت کنیـد. از ابتدای مربیگری 
بـا اسـتقالل اهـواز تازمانـی کـه بـه سـپاهان و 
اسـتقالل تهـران رفـت. بهتریـن عناویـن و جـام 
هـای  کشـور راکسـب کـرد و اکنـون رکـورد دار 
اسـت. همـه جـا بـال اسـتثنا عنـوان مـی کـرد 
برنامـه ی مـن سـه سـاله اسـت. امـا امـروز مـا 
انصافـا همـه ی  کـه  امسـال  کرمـان حتـی  در 
مدیرعامـل  ازسـوی  تاحدزیـادی  هـا  خواسـته 
مـی  شـده  عملیاتـی  مـس  انـدرکاران  ودسـت 
شـنیدم ازهفتـه های ششـم وهفتـم صبرخیلی 

هـا بـه سـر رسـیده.
راعملـی  انتظاراتـی  چـه  مسـئولین   ■

؟ نـد کرد
درحالی کـه هزینه هـای تیـم طبـق روال جـاری 
کاهـش  امسـال  می یافـت،  هـم  افزایـش  بایـد 
بـدون  و  مسـتقیم  به صـورت  داشـتهبازیکنان 
شـدند  جـذب  وذلـک  غیـره  و  دالل  و  اجنـت 
خودشـان  نصیـب  حق وحقوقشـان  یقینـًا  کـه 
ونقدترخواهـد بود.نیمی از بازیکنـان وکادرفنی 
تیـم از الیق ترین هـای بومی اسـتان هسـتند که 
خوشـبختانه ابراهیم زاده بیش ازنیمی از ترکیب 
هـم  خـودش  کـرده.  جوان سـازی  و  بومـی  را 
شـاخص وفنـی سـالم کار می کنـد . شـکرانه ی 
ایـن وفـاق و تـالش و سـالمت ایـن اسـت کـه از 
جایـی سـاز مخالفـت ومنیـت ویاخـدای نکـرده 
در  چـه  و  داخـل  در  چـه  ویـژه  امتیازخواهـی 

خـارج باشـگاه نواختـه نشـود. 

در وصیت نامه سردار شهید حاج یونس 
زنگی آبادی آمده است؛ 

راه ما مورد تأیید انبیاء و اولیاء 
مقرب خداست

-سمیه محمدی- 
اول  یونـس  شـهید 
در   ۱۳4۰ فروردیـن 
شـد.  متولـد  زنگی آبـاد 
و  مالحسـین  پـدرش 
مـادرش قمـر نام داشـت. 
 7۵ سـن  در  یونـس  پـدر 
حـق  دیـار  بـه  سـالگی 
یونـس  حـاج  شـتافت. 

در رشـته علـوم تجربـی موفـق بـه اخـذ مـدرک دیپلم شـد. 
در سـن ۱۵ سـالگی در سـال ۱۳۵۵ بـا خفقـان موجـود 
حکومـت پهلـوی ، رسـاله امـام خمینـی را تهیـه و مطالعـه 
خاطـر  بـه  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  از  پـس  می کـرد. 
سرپرسـتی مادرشـان از خدمـت سـربازی معاف بـود اما به 
کردسـتان رفت و به خدمت رسـانی به مردم مهاباد مشـغول 
شـد .  در سـال ۱۳6۰ رسـمًا بـه خدمـت سـپاه پاسـداران 
درآمـد. حـاج یونـس  با دخترخالـه اش طاهـره زنگی آبادی 
ازدواج  و ثمـره ایـن ازدواج دو فرزنـد بـه نام های مصطفی و 
فاطمه بود. شـهید زنگی آبادی ورزش دوسـت بود.در دوره 
ورزش  از دوسـتداران  بـازی می کـرد.  فوتبـال  دبیرسـتان 
باسـتانی بـود و وسـایل مربـوط به این رشـته ورزشـی مانند 
تخته شـنا، میـل و ... را تهیـه و در منـزل تمریـن می نمـود. 
یونـس بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی بـه جبهه هـای حـق علیـه 
باطـل عزیمـت و سـرانجام در عملیـات کربـالی ۵ در ۲۳ 

شـد.  شـهید  مـاه 6۵  دی 
وصیت نامه شهید

بسم الله الرحمن الرحیم 
باالترین مرگ ها شهادت است.

بـا سـالم بر امـام زمان )عـج( و رهبـر انقـالب و رزمندگان، 
شـهدا و ملـت شـهیدپرور. بایـد رفـت و هیـچ تردیـدی در 
آن نیسـت حـاال کـه بایـد برویـم چه بهتـر از اینکـه درراه ی 
خـوب قـدم بگذاریـم و در ایـن راه برویـم کـه ما در ایـن راه 
قـدم گذاشـته ایم، امیـدوارم کـه خداونـد مـا را در ایـن راه 
ثابت قـدم بـدارد و بـه برکـت خون شـهدا مـا را نیز ببخشـد 
و از خـدا می خواهـم کـه مـرگ مـن را شـهادت و در راهش 
از مـن قبـول بفرمایـد و مـا را در جوار رحمتش با شـهدای 
مخلـص همـراه بفرماید. راهی که ما در آن پا گذاشـته ایم، 
می دانـم کـه مـورد تأیید انبیـاء و اولیـاء مقرب خـدا بوده و 
امیـدوارم کـه مـن بتوانـم خـودم را در این راه حفـظ کنم و 
از روی ایـن راه نلغـزم و از خـدا می خواهـم کـه مـرا در این 
راه ثابت قـدم بمیرانـد. می خواسـتم سـخنی هـم بـا ملـت 
داشـته باشـم امـا می بینـم که ملـت باالتـر از سـخنان من 
اسـت و باالتـر از صحبت هایـی کـه مـن می کنـم ولـی بـه 
یـادآوری، چندکلمـه ای می گویـم همان طـور کـه  خاطـر 
دیگـر شـهدای عزیـز مـا در وصیت نامه هـا ذکـر کرده انـد 
و همان طـور کـه شـما بـه آن هـا عمـل می کنیـد، این کـه 
پـا  آن هـا  نگذاریـد  و  باشـید  داخلـی  منافقیـن  مواظـب 
روی خـون شـهدای مـا بگذارنـد و ثمـره خـون ایـن شـهدا 
ثابت قـدم  تابه حـال  کـه  همان طـور  و  کننـد،  پایمـال  را 
بوده ایـد از ایـن بـه بعد هم باشـید. عرضی هم بـا خانواده  
دارم و آن اینکه: خوشـحال باشـید که توانسـتید هدیه ای 
یـا امانتـی را کـه خـدا بـه دسـت شـما داده  بـود را بـه نحـو 
احسـن تربیـت  کـرده و بـه راه خدا رهسـپار کنید. از شـما 
می خواهـم کـه مـرا عفـو کنیـد چـون  نتوانسـتم آن طـور 
کـه می خواهیـد و می خواسـتید باشـم، امیـدوارم کـه مـرا 
ببخشـید.از شـما می خواهم که امام امـت را تنها نگذارید 
و از خـدا می خواهـم کـه امـام امـت را تـا ظهـور حضـرت 
پیـروز  را  اسـالم  رزمنـدگان  کنـد،  حفـظ  )عـج(  حجـت 
فرمایـد و مـا را بـا خوبان درگاهش محشـور فرمایـد، ظهور 
امـام زمان را نزدیک تر فرماید و اسـالم را در سراسـر جهان 
یـا رب العالمیـن.  آمیـن  بگردانـد،  رایـج  نابـودی کفـر  بـا 
چندجملـه ای به عنـوان وصیت بـرای خانواده ام بنویسـم. 
اولیـن کلمـه ام ایـن اسـت که ان شـاء للـه مرا می بخشـند 
و مـرا حـالل می کننـد. ای مـادر مهربـان ان شـاء للـه کـه 
زحمـات و تالش هایـی کـه بـرای بـزرگ کـردن و باسـواد 
اینجـا رسـاندید مـرا  بـه  تـا مـرا  کـردن مـن می کشـیدید 
پیشـگاه  در  کـه  امیـدوارم  و  کنیـد  حـالل  و  می بخشـید 
حضـرت زهـرا در قیامـت بگوییـد کـه مـن هـم دیـن خـود 
را نسـبت بـه اسـالم اهـدا کـردم . از عیـال می خواهـم کـه 
مـرا ببخشـند اگر یـک موقع حـرف بدی از من شـنیده اید 
و کار بـدی از مـن دیده ایـد مـرا حـالل می کننـد و یـک 
خواهـش از ایشـان دارم کـه پسـرم )مصطفـی( را چـون 
مـادر قاسـم بـن الحسـن باتربیـت، باادب بـزرگ و باسـواد 
سـازید و در زمان نیاز او را جهت مبارزه با دشـمنان اسـالم 

بفرستید.

مهدی تدین  در گفتگو با آفاق:

طرح توسعه ورزش نیازمند 
اصالح ، نه توقف!
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فوتبال و فوتسال 44
ابراهیم زاده سرمربی مس کرمان : 
با انگیزه مضاعف در مقابل 
استقالل حاضر می شویم

مهـدی عامـری- سـرمربی مـس کرمـان پـس از بـرد 
بـه  پیـروزی  ایـن   : یـزد گفـت  فـوالد  مقابـل  تیمـش 
بازیکنـان  ایـن دلیـل دلچسـب و شـیرین اسـت کـه 
مـا بـا روحیـه ی بـرد مقابـل اسـتقالل تهـران در جام 

حذفـی بـه میـدان مـی رونـد.

ابراهیـم زاده گفـت : بچـه هایمـان در زمیـن ناهموار 
کـه هـر روز بدتـر می شـود ٬ خـوب بازی کردنـد و مزد 

تالششـان را گرفتند.
سـرمربی مـس کرمـان افـزود :  اگـر بـه دنبـال بـازی 
هـای خـوب در کرمـان هسـتیم بایـد برای ایـن زمین 

چـاره ای بیندیشـیم.
اطـالع  ی  نحـوه  از  انتقـاد  بـا  سـپس  زاده  ابراهیـم 
بنرهـای  نصـب  و  باشـگاه  عمومـی  روابـط  رسـانی 
سـطح شـهر گفـت : یـک روز قبـل از بـازی در سـطح 
شـهر بـودم و در مسـیر خیابـان خواجـو فقـط یک بنر 

نصـب بـود کـه بـا ایـن رونـد اطـالع رسـانی ، دیگـر 
نیسـت. بیشـتر  تماشـاگران  بـرای حضـور  توقعـی 

سـرمربی مـس کرمـان افـزود : در ایـن هفتـه مـا بـا 
را  خـود  قبـل  بـازی   ۲-۳ کـه  کردیـم  بـازی  تیمـی 
مسـاوی گرفتـه بـود و اسـتفاده از تـوپ هـای بلند در 
دسـتور کارشـان بـود اما بـا شـناخت بـرروی تاکتیک 
هـای آنها توانسـتیم بـازی را اداره و نتیجـه این بازی 

را بـه سـود خـود رقـم زنیم.
وی گفـت : در آمارهـا مـا هفت مسـاوی و یـک باخت 
نظـم  و  آرایـش  از  نشـان  ایـن  کـه  داریـم  بـرد  سـه  و 

تیمـی خـوب هسـت.اما بـرای بهتر شـدن بایـد هفته 
بـاالی  جایـگاه  دنبـال  بـه  و  کنیـم  تـالش  هفتـه  بـه 

جـدول در نیمـه فصـل هسـتیم.
مقابـل  تیمـش  بـازی  بـا  رابطـه  در  زاده  ابراهیـم 
قـرار   : گفـت  نیـز  حذفـی  جـام  در  اسـتقالل  تیـم 
همچـون  هایـی  تیـم  مقابـل  در  هـا  بچـه  گرفتـن 
اسـتقالل و پیـروزی خـود بـه تنهایـی بـرای بازیکنان 
انگیـزه  و  شـناخت  بـا  و  کنـد  مـی  ایجـاد  انگیـزه 
ارائـه  را  خوبـی  بـازی  دارم  بازیکنـان  از  کـه   ای 

خواهیم نمود.

خـــــبــــر

بـا  جدیـد  فصـل  در  کرمـان  مـس  باشـگاه 
بـه  پـا  بومی گرایـی  و  جوان گرایـی  رویکـرد 
مختلـف  گزینه هـای  گذاشـت.علیرغم  لیـگ 
مدیرعامـل  زاده  مسـعود  امجـد  سـرانجام 
در  قدیمـی  کارکنـان  از  کـه  شد.مسـعودزاده 
باشـگاه مـس اسـت در ایـن فصـل بـا کمـک 
پیشکسـوتان علیرغـم کمبود بودجه توانسـته 
باشـد.  داشـته  را  خوبـی  نسـبتًا  عملکـرد 
گفت وگـوی مـا با مدیرعامـل باشـگاه مس  در 

پـی آمـده اسـت:
سمت وسـوی  بـه  امسـال  باشـگاه   ■
ایـن  آیـا  برداشـت  قـدم  بومی گرایـی 
سیاسـت کلـی ورزش صنایـع مس اسـت یا 

مدیرعامـل؟ تصمیـم 
در راسـتای بهتر هزینه کردن و درسـت هزینه 
کـردن مجبوریـم که به طـرف بومی گرایی برویم.
بهتـر  بومـی  بچه هـای  تیمـی  هـر  سـاختار  در 
سـال  چندیـن  می توانیـم  و  می دهنـد  جـواب 
آن ها را در اختیار داشـته باشیم . چه بهتر از این 
اسـت که با بومی گرایی چندین سـال باشـگاه را 
از حیـث بازیکـن بیمـه کنیـم. قطعًا بـرای اینکه 
اسـکلت تیـم حفظ شـود باید از بچه هـای بومی 
تصمیـم  بومی گرایـی  کنیم.بحـث  اسـتفاده 
کلـی باشـگاه ، هیـأت مدیـره و مدیرعامـل بوده 
اسـت.کلیه ی  تصمیمـات باشـگاه در چارچوب 
مصوبـات هیـأت مدیـره اسـت و هیـأت مدیره بر 

ایـن مهم تأکیـد دارد.
■ عـده ای معتقدنـد کـه باشـگاه کارهای 
زیرسـاختی انجـام نمی دهـد و حتـی خـود 
شـما بعضـی از برنامه ریزی هـای درازمـدت 

مدیرعامـل قبـل را نیمه تمـام رهـا کردید؟ 
می کنیـم.  کار  زیرسـاخت ها  روی  جـد  بـه 
در بحـث  سـخت افزاری و فنـی ، صنایـع مـس 
خیلـی خـوب هزینه کـرده و تـالش دارد که این 
برسـند  بهره بـرداری  بـه  زودتـر  سـخت افزارها 
سـال  چندیـن  از  شـوند.  کمتـر  هزینه هـا  تـا 
قبـل کـه در باشـگاه بودیـم روی بومی گرایـی و 
جوان گرایـی کارکردیم.باالخـره هـر مدیری یک 
کـه  معتقـدم  خـودم  امـا  می گیـرد،  تصمیمـی 
مـا بایـد بـرای فوتبـال از 6 سـالگی برنامه ریـزی 
کنیـم، پایگاه هـای سـنین ۱۱-۱۲-۱۳سـاله ها 
کلیـه  درصددیـم  و  بیندازیـم  راه  باقـدرت  را 
اسـتعدادهای اسـتان را شناسـایی کنیـم تـا در  

فوتبـال جهشـی داشـته باشـیم.

را  باشـگاه  می شـود  مدیریـت  گفتـه   ■
افـرادی سـودجو همیشـه تحت فشـار قرار 
می دهنـد و مدیریـت هـم بـرای بقـا مجبور 
 ، تـن دهـد  آن هـا  بـه خواسـته های  اسـت 

چنیـن چیـزی صحیـح دارد؟
بنـده آنچـه را کـه بـه نفـع باشـگاه و پیشـرفت 
باشـگاه اسـت ، انجـام می دهـم. در ایـن میـان 
ممکن اسـت برای کسانی سـود و یا زیان داشته 
،اخـالق  شایسته سـاالری  همیشـه  امـا  باشـند 
می دهـم. قـرار  مدنظـر  را  فنـی  بحث هـای  و 
به عنـوان یـک همکار در کنار دوسـتان هسـتم و 

آبرویـم را بـا هیچ چیـز معاوضـه نمی کنـم.
■ رونـد تسـاوی های تیـم فوتبـال شـمارا 

نگـران عـدم صعـود نکرده اسـت؟
چـرا؛ احسـاس خطر کردیـم . با جلسـاتی که 
بـا کادر فنـی و کمیتـه فنـی داشـته ایم بعضی از 
موضوعـات را مطـرح کردیـم. الحمداللـه تیم رو 
بـه رشـد اسـت . امتیـازات عقب افتـاده ای کـه 
دربازی هـای خانگـی نگرفته ایـم را انشـاءا... در 
آینـده نزدیک جبـران می کنیم تا خودمـان را در 

کنـار مدعیـان صعـود به لیـگ برتـر ببینیم.

چگونـه  را  پایه هـا  فعلـی  وضعیـت   ■
؟ می بینیـد

تیم هـای  جدولـی  جایـگاه  و  وضعیـت 
اسـت.تیم های  خـوب  و  رضایت بخـش  پایـه 
نونهال،نوجـوان و امیـد در لیـگ برتـر هسـتند.
تیم مس »ب« در دسـته ۳ کشـور بـازی می کند 
و مثل سـال های گذشـته برنامه ریـزی کردیم که 
بتواننـد عناویـن خوبـی کسـب کننـد و در حـال 

حاضـر در جـدول جایـگاه خوبـی دارنـد.
برنامـه ای  هـم  حذفـی  جـام  بـرای   ■

یـا بیشـتر بـه بازی هـای لیـگ بهـا  داریـد 
؟ هیـد می د

اولویـت اول بازی های لیگ دسـته یک اسـت 
باقـدرت  حذفـی  مسـابقات  در  ایـن  کنـار  .در 
حاضـر می شـویم. تـالش می کنیـم تـا مرحله ی 
پایانـی و تـا هرکجـا کـه بتوانیـم رقابـت کنیـم و 

امتیـاز بگیریـم .
بـه  بیشـتر  کرمـان  مـس  باشـگاه  چـرا   ■
فوتبـال معطوف شـده تا به رشـته های دیگر؟
مـس  باشـگاه  مختـص  ایـن  می کنـم  فکـر 
نیسـت بلکـه  در کل جهـان و کشـور ایـن اتفـاق 
بهتـری  جایـگاه  فوتبـال  و  اسـت  پیش آمـده 
در  را  تیم هـا  همـه ی  خـودم  اسـت.  بازکـرده  را 
رشـته های  بـه  می بینـم.  خودشـان  جایـگاه 
هندبـال ، بسـکتبال ،دوچرخه سـواری ، تنیـس 
روی میـز بانـوان  و تیـر و کمـان معلولیـن بانوان 
توجـه  هسـتند  باشـگاه  زیرمجموعـه  اآلن  کـه 
خاصـی دارم.بـرای ایـن رشـته ها برنامـه داریـم 
تـا انشـاءا... بتواننـد در باالتریـن سـطح ورزش 

کشـور قـرار گیرنـد.
بـا هیـأت فوتبـال  ■ اختالفـات باشـگاه 

یافـت؟ پایـان 
اختـالف خاصـی باهـم نداریم.بیشـتر بحـث 
بودجـه ای و هزینـه ای اسـت. سیاسـت بـر ایـن 
اسـت کـه هزینه های باشـگاه بـا بودجـه برابری 
کنـد. مـا بـا هیـأت فوتبـال چانه زنـی می کنیـم.  
بـه   تـا  کنیـم  هزینـه  کمتـر  می کنیـم   سـعی 
تیم هایمـان بهتـر برسـیم و این موضـوع را نباید 

بعضی هـا بـه چشـم اختـالف ببیننـد.
■ بزرگ تریـن مشـکل پیش روی باشـگاه 

را چـه می بینیـد؟
فعـاًل مشـکل خاصـی نداریـم .دوسـت داریـم 
حمایـت بیرونـی و رسـانه ای را داشـته باشـیم.

کار  نمی توانیـم  آن هـا  حمایـت  بـدون  چراکـه 
انجـام  را  کار  از  بخشـی  دهیم.باشـگاه  انجـام 
و  رسـانه ها  و  مـردم  بایـد  را  بقیـه  و  می دهـد 
مسـئولین و هـواداران انجام دهنـد. قطعًا بدون 
حمایـت این عزیـزان ما به پایان کار نمی رسـیم.

■ آیا صعود امسال محقق می شود؟
امیـدوار بـه صعـود هسـتیم. از همـان روز اول 
صعـود  مـا  برنامه ریـزی   ، بسـته ایم  را  تیـم  کـه 
همـراه بـا پشـتوانه سـازی و جوان گرایـی بـوده 
اسـت. ایـن پشـتوانه سـازی کمـک می کنـد تـا  
بـا صعـود بـه  لیگ برتـر بتوانیـم ثبـات و جایگاه 

خـود را حفـظ کنیـم.
■ وضعیـت مربیانـی کـه کارمند باشـگاه 

هسـتند ، چه می شـود؟
مربیگـری  بحـث  در  مـن  اعتقـاد 
شایسته سـاالری ، بحـث فنـی و اخالقـی افـراد 
اسـت.این مربیـان می تواننـد کارمنـد باشـگاه 
باشـند و می تواننـد نباشـند.فرد در هرجایی که 
بهتریـن باشـد از وجـودش اسـتفاده می کنیـم.
بحـث  اسـت.اگر  همین طـور  هـم  همه جـا  
مشـغله کاری اسـت چه فـرق می کند کـه مربی 
، کارمنـد باشـگاه باشـد یـا  کارمنـد شـهرداری 
و یـا معلـم آموزش وپـرورش . ازنظـر مـن فرقـی 
باشـد  مشـغول  کجـا  در  مربـی  کـه  نمی کنـد 
.درصورتی کـه تـوان داشـته باشـد از وجـودش 

می کنیـم. اسـتفاده 
■ صحبت های پایانی

از مسـئولین صنایـع مـس  خصوصـًا مهندس 
مـراد علیزاده ، دالوری مشـاور ایشـان و مسـئول 
کمیته فرهنگ و ورزش صنایع تشـکر می نمایم.
 از اعضـای هیـأت مدیـره و مسـئولین اسـتان 
و  تقدیـر  هـواداران  و  رسـانه ها  از  بخصـوص 
تشـکر دارم کـه در کنـار مـا هسـتند و قطعـًا اگر 
پیشـرفتی هـم باشـد با ایـن اتحـاد و کار جمعی 
بـا  بتوانیـم  انشـاءا...  اسـت.  پذیرفتـه  صـورت 
ایـن عزیـزان همـه ی تیم هـای ورزشـی  کمـک 
باشـگاه را در باالتریـن سـطح رده ورزش کشـور 

و فوتبـال را در لیـگ برتـر ببینیـم .

سرپرست تیم فوتبال گل گهر: 
هدف گل گهر سیرجان ماندن در 

کورس قهرمانی است
رضـا فتـح آبـادی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا با 
بیـان اینکـه لیـگ دسـته اول، لیـگ بسـیار سـختی 
بردهـا  رونـد  بـه  بتوانیـم  امیدواریـم  افـزود:  اسـت 
ادامـه دهیـم و همچنـان مدعـی صعود بـه لیگ برتر 

. شیم با
وی یکـی از دالیـل موفقیـت تیـم فوتبـال گل گهـر 
موفـق  هـای  تعویـض  را  دیـدار  ایـن  در  سـیرجان 
دانسـت و اظهـار کـرد: در نیمـه دوم سـه تعویـض 
داشـتیم کـه کمک زیادی بـه پیـروزی گل گهر کرد.

اینکـه  بیـان  بـا  سرپرسـت تیـم گل گهـر سـیرجان 
بـازی مقابـل اسـتقالل اهـواز بسـیار حسـاس بـود 
را  نتیجـه دلخـواه  بـازی گذشـته  بیـان کـرد: در ۲ 
نگرفتیـم و اسـترس زیـادی روی تیـم بـود و در ایـن 

بـازی بایـد نتایـج گذشـته را جبـران مـی کردیـم.
وی گفـت: نیمـه اول بـازی در ۲، سـه موقعیـت تک 
بـه تـک موفق بـه گلزنـی نشـدیم و اکبر صغیـری در 
دقیقـه 44 بـازی توانسـت بـا ضربـه سـر اولیـن گل 
تیـم را در نیمـه اول بـه ثمـر برسـاند کـه بـا ایـن گل 
تیـم از نظـر روحـی تقویـت شـد و توانسـت در نیمـه 

دوم بـازی گل هـای بیشـتری بزنـد.
فتـح آبـادی ادامـه داد: گل دوم را مهـرداد آوخ روی 
پـاس جعفـر آبـادی در دقیقـه ۵۵ زد و گل سـوم را 

حمیـد گلزایـی بـه ثمر رسـاند.
وی گفـت: گل چهـارم را بازیکـن تیـم جوانـان گل 

گهـر سـیرجان بـرای ایـن تیـم بـه ثمـر رسـاند.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتقالل اهـواز بـا اتوبـوس بـه 
کرمـان سـفر کرده بـود، گفت: اسـتقالل اهـواز تیم 

خوبـی اسـت امـا در ایـن بـازی خسـته بود.
فتـح آبـادی با اشـاره به مسـیر طوالنی تیـم گل گهر 
بـرای بـازی هفتـه آینـده افـزود: بـرای بـازی هفتـه 
آینـده مقابـل خیبـر خـرم آباد، پنج شـنبه به سـمت 
کرمـان حرکـت مـی کنیـم و از کرمـان بـه تهـران و 
سـپس کرمانشـاه و از آنجـا بـه خـرم آبـاد سـفر مـی 

. کنیم
تیـم گل گهر سـیرجان در هفته یازدهم لیگ دسـته 
اول )جـام آزادگان( توانسـت بـا نتیجـه 4 بـر صفـر 
اسـتقالل اهـواز را در ورزشـگاه اختصاصی گل گهر 

شکسـت دهد.
امتیـازی  بـرد ۲۱  ایـن  از  گل گهـر سـیرجان پـس 
شـد و بـه رتبه سـوم جـدول رده بنـدی جـام آزادگان 

صعـود کـرد.

●●●●●●

مس کرمان 
تیم هشتاد و هشتم آسیا

"رنکینـگ  اسـپورت  "دی  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
جهانـی جدیـد تیـم هـای باشـگاهی فوتبـال اعالم 
شـد و تیـم مـس کرمـان نیـز کـه سـابقه حضـور در 
یـک دوره مسـابقات جـام باشـگاه هـای آسـیا را در 
پرونـده دارد در بیـن تیـم هـای باشـگاهی جهـان 

رتبـه خـود را دریافـت کـرد. 
بـر ایـن اسـاس تیـم مس بـا توجه بـه نتایج خـود در 
جـام باشـگاه هـای آسـیا در بیـن تیـم هـای ایرانـی 

رده یازدهـم را بـه خـود اختصـاص داد.
همچنیـن ایـن تیـم در بیـن تیـم هـای آسـیایی در 
رنکینـگ  در  دارد،  جـای  هشـتم  و  هشـتاد  مـکان 
جهانـی نیز مسـی ها رتبـه 9۰4 را در اختیار دارند. 
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن رنکینـگ تیـم فوتبـال 
پانزدهـم  مـکان  در  امتیـاز   ۱۵۰9 بـا  پرسـپولیس 
تراکتـور  تیـم هـای  و  دارد  قـرار  ایـران  اول  و  آسـیا 
سـازی و اسـتقالل نیز بـه ترتیب بـا ۱۵۰7 و ۱488 
امتیـاز در جایـگاه شـانزدهم و بیسـت و یکـم آسـیا 
بنـدی  رده  در  دارنـد.  جـای  ایـران  سـوم  و  دوم  و 
جهانـی نیـز تیـم هـای بارسـلونا، اتلتیکـو مادریـد، 
بایـرن مونیـخ، رئال مادرید و یوونتـوس در رده های 

اول تـا پنجـم قـرار دارنـد.

اعتقاد من در 
بحث مربیگری 
شایسته ساالری ، 
بحث فنی و اخالقی 
افراد است

مهـدی عامـری - هفتـه یازدهم لیگ یک فوتبال کشـور 
برگـزار شـد و نمایندگان اسـتان کرمان با یک مسـاوی و 

۲ بـرد به کار خود پایـان دادند.
هتریک مس کرمان 

مس کرمان ۲-۰ فوالد یزد
مـس کرمـان کـه روی نوار تسـاوی هـا حرکت مـی کند. 
سـومین بـرد خـود را مقابـل فـوالد یـزد بـه ثمـر رسـاند .  
شـاگردان منصـور ابراهیـم زاده بـا یـک بـازی منطقی و 

خـوب توانسـتند بـا بـه ثمـر رسـاندن ۲ گل بـه کار خود 
در ایـن بـازی پایـان دهند.

در  یـزد  فـوالد  بـان  دروازه  خطـا  بـا  بـازی   ۳۰ دقیقـه 
محوطـه جریمـه بـر روی علیرضا قاسـمی بازیکن شـاره 
۲۳ مـس کرمـان ، نارنجـی پوشـان صاحـب یـک ضربـه 
پنالتـی شـدند کـه احمد زنده روح توانسـت بـا یک بغل 

پـای خـوب تـوپ را وارد دروازه یـزدی هـا کنـد.
بـه  روح  زنـده  احمـد  عـرض  در  پـاس  نیـز   4۵ دقیقـه 

محسـن دلیـر مهاجـم مـس کرمان رسـید و ایـن مهاجم 
نیـز گل دوم مـس را بـه ثمـر رسـاند . یـزدی هـا بعـد از 
دریافـت ایـن گل سـعی کردند بـا تعویض هایـی بازی را 
در دسـت گیرنـد امـا راه به جایـی نبردند و مـس کرمان 
در  فصـل  ایـن  در  را  خـود  پیـروزی  سـومین  توانسـت 

مقابـل فـوالد یـزد رقـم بزنـد.
“تساوی مس رفسنجان”

اکسین البرز ۱-۱ مس رفسنجان
مـس رفسـنجان که امسـال قد و قواره یک تیـم بازنده را 
در ابتـدای فصـل بـه خـود گرفته بـود با تغییر سـرمربی 

توانسـت تا حـدودی از باخـت های متوالی فـرار کند.
نارنجی پوشـان رفسـنجان کـه در فصل قبل تـا هفته ی 
آخـر از مدعیـان صعـود بودنـد ایـن فصـل خـوب ظاهـر 
نمـی شـوند و مشـخص نیسـت کـه دلیـل افـت در ایـن 

چیسـت. فصل 
رفسـنجانی هـا تـا اینک که یـازده هفته از لیگ گذشـته 
جایگاهـی بهتـر از پانزدهـم جـدول کسـب نکـرده انـد 
و بایـد منتظـر مانـد و دیـد آیـا »میشـو« هماننـد قبـل 
تیمـش را راهـی باالی جدولـی می کند و یـا اینکه برای 

بقـاء در لیـگ بایـد بجنگد.
برد پرگل سیرجانی ها

گل گهر سیرجان 4-۰ استقالل اهواز
گل گهـر سـیرجان در ایـن فصـل بـا وینگـو دسـت بـه 
کاربزرگـی زده اسـت .علیرغـم اینکـه وینگـو دیـر به تیم 
گل گهـر پیوسـت امـا بردهـای متوالی و عملکـرد خوب 
آن نشـان داد کـه وینگـو لیـگ یک را خوب می شناسـد 
بگذرانـد  و  باشـد  داشـته  آرامـش  کـه  جاهایـی  در  و 
خـودش کار را پیـش ببـرد ، محکـوم شکسـت نیسـت.

شـاگردان وینگو در مقابل تیم اسـتقالل اهـواز در هفته 
یازدهـم با به ثمر رسـاندن 4 گل توانسـتند در رده سـوم 

جـدول و باالتـر از ملـوان بندر انزلی جـای  بگیرند.
بازی های هفته دوازدهم

 روز شـنبه 8 آبـان مـاه مـس رفسـنجان در زمیـن خـود 
بـه مصـاف ایـران جـوان بوشـهر و گل گهـر سـیرجان 
میهمـان خیبرخـرم آباد اسـت.همچنین مـس کرمان با 
توجـه بـه بـازی جـام حذفـی مقابـل اسـتقالل تهـران د 
روز دهـم آبـان مـاه، هیجدهـم آبـان میهمـان آلومینیوم 

اراک خواهـد بـود. 

شکوفایی الله های نارنجی در پاییز

مدیرعامل باشگاه مس کرمان:

از روند تساوی ها 
احساس خطر کردیم حمزه سهراب زهی
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55فوتبال و فوتسال
مدیر عامل شرکت مس: 

رویکرد حمایتی از ورزش
اثرات خود را در سطح ملی 

نشان داده است
مهنـدس احمـد مرادعلیـزاده، مدیرعامـل شـرکت ملی 
صنایـع مس، در نشسـتی که به منظور تقدیـر از افتخار 
آفرینان تیم ملی فوتسـال برگزار شـد، با ابراز خرسـندی 
از اینکـه صنعـت مس در ایفای مسـئولیت های ورزشـی 
کشـور نقـش به سـزایی دارد، گفت: شـرکت مس تالش 

مسـئولیت های  ایفـای  راسـتای  در  کـه  اسـت  کـرده 
ورزش  هـای  و  همگانـی  ورزش هـای  خـود  اجتماعـی 
حرفـه ای را در اسـتان های کرمـان و آذربایجـان توسـعه 

دهد.
مدیرعامـل شـرکت مـس بـا تأکیـد بـر اینکـه اثـرات این 
خـودش  ملـی  سـطح  در  ورزش  از  حمایتـی  رویکـرد 
را نشـان داده اسـت، گفـت: در حـال حاضـر صنعـت 
مـس در ۵ باشـگاه در سـطح شهرسـتان های ورزقـان، 
فعالیـت  سـیرجان  و  کرمـان  شـهربابک،  رفسـنجان، 
حرفـه ای دارد و تـالش دارد تـا رویکـرد حمایتـی خـود 
را بـا حفـظ منافـع کلـی سـازمان و سـهامداران توسـعه 

دهـد. مرادعیـزاده با اشـاره بـه انتقاداتی کـه به صنعت 
اجتماعـی  مسـئولیت های  ایفـای  خصـوص  در  مـس 
موضـوع  ایـن  گفـت:  می شـود،  ورزش  از  حمایـت  و 
جـزو مسـئولیت های اساسـی شـرکت مـس اسـت کـه 
بـا توسـعه ورزش و توسـعه زیرسـاخت های مربـوط بـه 
ورزش همگانـی و حرفـه ای بـه افزایـش نشـاط جامعـه 
کمک کند و شـرایط الزم را برای ارتقای سـطح سـالمت 
روحـی و جسـمی مردمـی کـه تحـت تأثیـر صنعت مس 

هسـتند فراهـم کنـد.
گسـترش  اینکـه  بیـان  بـا  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 
در  بلکـه  ورزش،  در  نـه  تنهـا  گروهـی  کار  روحیـه 

مدیریـت سـازمان ها باعـث پیشـرفت می شـود، افـزود: 
افتخارآفرینـی تیـم ملـی فوتسـال ایران در جـام جهانی 
۲۰۱6 کلمبیـا مدیـون گسـترش ایـن روحیـه بـود و اگر 
در ورزشـی مثل فوتسـال توانسـتیم مقام سـوم جهان را 
کسـب کنیـم، به اعتبار یـک کار تیمی بود کـه مجموعه 
یـک تیـم از سـرمربی گرفتـه تـا بازیکنـان و کادرفنی در 

آن مؤثـر بودنـد.
وی ابـراز امیدواری کرد که روحیـه کار قدرتمند گروهی 
در سـایر ورزش هـای حرفه ای نیز گسـترش پیـدا کند تا 
در آینـده نزدیـک شـاهد افتخارآفرینـی بیشـتر تیم های 

ایرانی در سـطح جهانی باشـیم.

خـــــبــــر

علـی ایرانمنـش سـا ل ها در فوتبـال کرمان 
کارشناسـان  از  اسـت.وی  داشـته  فعالیـت 
اسـت.ایرانمنش  کرمـان  فوتبـال  خـوب 
فعالیـت  زغال سـنگ  باشـگاه  در  مدت هـا 
داشـته و بـا منحـل شـدن ایـن باشـگاه اینـک 
از زمیـن فوتبـال دور اسـت امـا از اتفاقـات و 
حواشـی فوتبـال و ورزش دور نمانـده اسـت.

فصـل گذشـته نیـز مدتـی مسـئولیت کمیتـه 
و  داشـت  عهـده  بـر  را  مـس  باشـگاه  فنـی 
ایـن سـمت کنـار رفـت. از  بـا اسـتعفا  نهایتـًا 

محضرتـان  از  ایران منـش  بـا  مـا  گفت وگـوی 
می گـذرد:

از  برون رفـت  و  پیشـرفت  بـرای   ■
روزمرگـی در فوتبـال و باشـگاه چـه بایـد 

کـرد؟

خـالق  زمانـی  محـدوده  ایـن  در  بایـد 
بایـد  گـذر  دوره  ایـن  در  اکنـون  باشـیم، 
بایـد  کنیـم.  حـذر  معمولـی  کارهـای  از 
از  و  کنیـم  تمرکـز  خـالق  فرآینـد  روی 
ببریـم.  بهـره  باهوش تـر  و  خـالق  افـراد 
دیـواره  بلنـدای  از  را  نگاهمـان  افـق  بایـد 
ارتقـا  بـرای  و  دهیـم  عبـور  مـس  باشـگاه 
برسـیم  طالیـی  افق هـای  بـه  باشـگاه 
حضـور  باشـگاه  فضـای  در  کـه  .افـرادی 
کنـد  کار  وجودشـان  عمـق  از  بایـد  دارنـد 
و  بی ثمـر  ایده هـای  مقابـل  در  .بایسـتی 
اتفـاق  باشـگاه  علیـه  کـه  غیرواقع بینانـه  
پیوسـته در   . کننـد  ایسـتادگی   ، می افتـد 
جسـتجوی فضـای تعامـل بـرای پیشـرفت 
باشـند . در مراحـل اولیـه دوره ی گـذر در 
بـرای  مناسـب  سـاختار  ایجـاد  و  اندیشـه 
نیازمنـد  پیشـرفت  باشـند.برای  باشـگاه 
مثبـت  دیـدگاه  و  الهام،جسارت،شـوق 
هسـتیم نبایـد پشـت واقعیـت و نیازها قدم 

برداریـم.

■ فکـر می کنیـد با خالقیت در باشـگاه 
پیشـرفت حاصل می شود؟

دارد.  پاالیـش  بـه  نیـاز  خالقیـت 
شـروع  زمـان  از  فوق العـاده  ایده هـای 
و  باشـند  قانـون  چهارچـوب  در  بایـد   ،
باشـگاه  فوتبـال  بـر  دسـتورالعمل ها سـایه 
و  اندازه گیـری  کـش  خـط  .بایـد  انـدازد 
ایـن  در  و  باشـد  قانـون  اجـرای  محاسـبه، 
و  توانایـی  و  باشـیم  پذیـر  انطبـاق  راسـتا 
و  تغییـر  جهـت  در  را  خـود  داشـته های 
دیگـران  ازآنچـه  کنیـم.  تقویـت  سـازندگی 
نهراسـیم  می کننـد  خلـق  باشـگاه  علیـه 
معمولـی  کارهـای  انجـام   از  را  خـود  و 
روزانـه در باشـگاه رهـا کنیـم . در ذهنمـان 
نـگاه بلنـد و در عمـل اخـالص و فـداکاری 
بـرای پیشـرفت باشـگاه داشـته باشـیم. بـا 
عملکردمـان  درنهایـت  خـوب  شـروع  هـر 
بـا  می شـود.  مانـدگار  موفقیـت  بـه  منجـر 
افق هـای بـاز که برای پیشـرفت مهیا اسـت 

نباشـیم. تنگ نظـر 

■ دالیـل و مشـکالت عـدم پیشـرفت و 
توسـعه باشـگاه را در چـه می بینیـد؟

باشـگاه  رهبـری  همچنـان  متأسـفانه 
و  می کنـد  حرکـت  مـوج  بـا  فوتبـال  و 
وضعیتـش روشـن نیسـت و باشـگاه نیـز در 

فضـای  نـدارد.  محـوری  نقـش  میـان  ایـن 
گذشـت  از  آگاهـی  بـا  باشـگاه  کنونـی 
ادوار  طـی  کـه  سـاله  چندیـن  یک زمـان 
اسـت  شـکل گرفته  تاکنـون  مختلـف 
متأسـفانه  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  این طـور 
و متولیـان ورزشـی  هنـوز سیاسـت گذاران 
بـا  را  باشـگاه  نتوانسـته اند  مـس  صنایـع 

مناسـب  فنـی  و  سـازمانی  سـاختار  یـک 
هدایـت و رهبـری کنند . عـدم برنامه ریزی 
راهبردی،بی هـدف بـودن و فضـای حاکـم 
بازیکن سـاالری همچنـان در باشـگاه نقش 
بسـزایی دارد .هیـچ نقشـه راهـی در میـان 
مدت هاسـت  باشـگاه  متأسـفانه  نیسـت. 
زیـر لوای یـک جریـان خودکامه و سـودجو 
صرفـًا  جریـان  ایـن  و  اسـت  گرفتارشـده 
دنبـال تثبیـت خـود در باشـگاه می باشـند 
و اجـازه نمی دهـد افـراد کارآمد در باشـگاه 
هرزمـان  افـراد  ایـن  کننـد.  نقش آفرینـی 
کـه احسـاس خطـر و ناامنـی کننـد چهـره 
اندیشـه  تـا  می آورنـد  صحنـه  بـه  را  لمپـن 

نفـس  و  کننـد  سـرکوب  را  راهشـان  سـد 
لمپـن هـا همچنـان روزبـه روز بزرگ تـر و بـر 
پیکـره فوتبال سـنگینی می کند . از سـوی 
دیگـر حضـور افـراد ضعیـف و پرمدعـا نیـز 
می کننـد.  داللـت  امـر  ایـن  اسـتحکام  بـر 
بزرگ تریـن  کنـار  از  شـرایط  برحسـب 
بـا  و  چشم پوشـی  حـوادث  و  مشـکالت 
بـه  منافـع خـود  بـرای  و چاپلوسـی  تملـق 
نرمـی می گذرنـد تـا از این سـفره گسـترده 
سـهم و حضـوری پایـدار داشـته باشـند  تـا 
بـر رسـمیت غیـر مؤثـر خود اسـتوار باشـند 
باشـگاه  فوتبـال  اجتمـاع  متأسـفانه   .
و  ناهماهنـگ  تشـکیالت  و  گـروه  گرفتـار 
درهم ریختـه اسـت کـه عامـل تخریـب هـر 

می شـود. آبـادی 

و  پیشـرفت  الیـق  باشـگاه  امـروزه  آیـا   ■
نیسـت؟ توسـعه 

بـا چه اسـتراتژی و مدیریتـی باید امیدوار 
بـود؟ بی هـدف بـودن و آشـفتگی برنامه ها 
همچنـان در باشـگاه نقـش بسـزایی دارد . 
هنـوز معلـوم نیسـت با چه دیدگاه و توسـط 

چـه کسـانی این اتفـاق خواهـد افتاد؟

■ مهم تریـن ابـزار را برای پیشـرفت چه 
؟ می بینید

پیشـرفت  بـرای  ابـزار  مهم تریـن  اکنـون 
صنایـع  سیاسـت گذاران  توسـط  باشـگاه 
مـس بـا اسـتفاده از مشـاوران و متخصـص 
تدویـن   ، باشـگاه  سـاختار  بـرای  امـر 
بایـد  مدیـران   . اسـت  راهبـردی  اهـداف 
توانایـی  و  کـردن  متفـاوت  نـگاه  شـجاعت 
و قـدرت ایجـاد تغییر را در باشـگاه داشـته 
باشـند و ایـن  تغییـر بایسـتی توسـط افـراد 

متخصـص و مدبـر در باشـگاه  انجام شـود. 
ایـن  از نفـوذ   اولیـن گام بـرای جلوگیـری 
نظـام  مهندسـی   باشـگاه،  بـه  مشـکالت 
تمـام  اسـت.باید  باشـگاه داری  و  تدبیـر 
توسـط  روش هـا  و  سـازوکارها   ، فرآیندهـا 
گاه بـه امـور بازنگـری  افـراد متخصـص و آ
توسـط  قبـل  فصـل  در  کـه  کاری  شـود. 

گردیـد.  آغـاز  متخصـص  و  مجـرب  تیمـی 
و  نیمه تمـام   فصـل  ایـن  در  متأسـفانه 

اسـت. تعطیل شـده 

شـما  کـه  این طـور  یعنـی   ■
در  اسـتراتژی  و  برنامـه  می گویید،هیـچ 

کار نیسـت؟ 

اهدافـی  تدویـن  و  برنامـه  هیـچ  اکنـون 
و  ثبـت  جـا  هیـچ  و  نیسـت  میـان  در 
این همـه  حاصـل  کـه  اسـت  نشـده  ضبـط 
بی برنامگـی چیسـت؟ ایـن رده هـای سـنی 
ایـن  و  می پرورنـد  چـه  دارنـد؟  وجـود  چـرا 
پرورش یافته هـا هرکـدام پـس از چنـد سـال 

معنـی  بـه  اگـر  تنـوع  نفـس  چه کاره انـد؟ 
جهـت  در  دهنـده  جـواب  و  تقسـیم کار 
اهداف توسـعه فوتبال باشـگاه باشـد بسیار 
مفیـد اسـت ولی سـرمایه و عملکـرد فوتبال 
به ماننـد  اسـت  خودرویـی  نوعـی  باشـگاه 
تک دانـه ایسـت که کاشـتش در هـر زمینی 
نوعـی سـبز می شـود و هیچ اثری از فلسـفه 
نیسـت  چشـم انداز  و  برنامـه  یـا  و  کاری 
و  امـروز  و  دیـروز  میـان  رابطـه ای  هیـچ   .
اندیشـه ای بـرای فـردا نیسـت.البته بـه این 
موضـوع واقفیم کـه فعالیت های چشـمگیر 
و بزرگـی در بخـش امکانـات سـخت افزاری 
جانـب  از  سـنگینی  هزینه هـای  صـرف  و 
اسـت  انجام شـده  دلسـوزانه  مـس  صنایـع 
اسـت  سـتودنی  و  قابل تقدیـر  واقعـًا  کـه 
ولـی بحـث مـا ایـن اسـت کـه رونـد حرکتی 
تاکنـون  مختلـف  ادوار  ایـن  طـی  باشـگاه 
برنامـه  و  نقشـه  و  الگـو  کـدام  اسـاس  بـر 
حاصـل  و  اسـت  رفتـه  پیـش  راهبـردی 
سـنگین  هزینه هـای  و  تـالش  این همـه 
واندوختـه  سـرمایه  چـه  اکنـون  چیسـت؟ 
ای از فوتبـال بـرای باشـگاه داریم ؟ اکنـون 

داریـم؟  قـرار  کار  درکجـای 

■ آیـا بـا منابـع انسـانی موجـود امـکان 
ارتقـاء و پیشـرفت باشـگاه میسـر اسـت؟

_ امـروزه در فوتبال و باشـگاه بـه افرادی 
محـدود  دایـره  از  بتواننـد  کـه  اسـت  نیـاز 
بـرای  بیشـتری  وجـودی  وسـعت  فوتبـال، 
اکنـون  کننـد.  پیـدا  باشـگاه  پیشـرفت 
و  علمـی  تفکـر  یـک  بـه  باشـگاه  فوتبـال 
رشـد  بـه  تـا  دارد  نیـاز  متعالـی  اندیشـه 
وحـدت  یـک  بـا  برسـد.باید  شـکوفایی  و 
فکـری از اندیشـه های گوناگـون از سـقوط 
کنیـم.  جلوگیـری  کنونـی  انحطـاط  و 
و  عالمـت  اندیشـه ها  اختـالف  و  تنـازع 
عامـل پیشـرفت اسـت . امـروز بـه افـرادی 
نیـاز اسـت کـه اهمیـت فرهنـگ، فلسـفه، 
 . بداننـد  را  ورزشـی  علـوم  و  مدیریـت 
ورزشـی  وارسـته  متأسـفانه شـخصیت های 
کـه عالـم به امـور هسـتند روزبـه روز بی ارج 
تـر، منزوی تـر و از صحنـه خـارج می شـوند 
کـه  اسـت  نیازمنـد  کسـانی  بـه  باشـگاه   .
بـه  باشـگاه ارزش دهنـد نـه افـرادی کـه از 
ارزشـمندی باشـگاه برای خود بهـره ببرند، 
توانایـی  مسـئولیت  برحسـب  کـه  افـرادی 
متأسـفانه  باشـند.  دارا  را  بـه روز  دانـش  و 
تاکنـون باشـگاه در بخـش پـرورش و جذب 
اسـت. عمل نکـرده  موفـق  انسـانی  منابـع 

■ قبـول دارید اخـالق در ورزش و به ویژه 
فوتبال به شـکلی تهی شـده است؟

بحـث  در  مـا  فوتبـال  جامعـه  اکثـر  بلـه. 
کم رنـگ  ورزش  اصـل  و  معنویـت  اخـالق، 
از  بیشـتر  مـا  فوتبـال  انـد.  شـده  تهـی  و 
فنـی.  فقـر  تـا  می بـرد  رنـج  فرهنگـی  فقـر 
توانایـی  و  اعتمـاد  کـه  فضایـی  در  حتـی 
حکـم فرماسـت، ارتـکاب بـه خطـا و تخلف 
کـه  مرحلـه  اولیـن  در   . دارد  وجـود  نیـز 
قانـون شکسـته می شـود ، نقـص قانـون و 
کتمـان حقیقـت در مراحـل بعدی آسـان تر 
نتیجـه  فضایـی  چنیـن  در  می شـود. 
می شـود.  بی ثمـر  و  کم رنـگ  اخالقیـات 
قوانیـن  و  رفتـار اخالقـی  اینکـه  دلیـل  بـه 
و  تعریـف  به خوبـی  باشـگاه  در  مقـررات  و 
اجـرا نمی شـود، به ویـژه در فوتبـال فضـای 
جوانـان  وقتـی  نمی بینیـم  را  شایسـته ای 
ورزشـی  فلسـفه  و  معرفـت  عالـم  از  مـا 
اخـراج گردنـد به دامـن جریاناتـی خواهند 
نمی باشـد. غنیمـت  برایمـان  کـه  آویخـت 

عبدالرشیدی عضو کمیته فنی
 باشگاه مس: 

در بازی با فوالد 
تیم نمره قبولی گرفت

رضا عبدالرشـیدی از 
مربیـان فوتبال اسـتان 
و عضـو کمیتـه ی فنـی 
کرمـان  مـس  باشـگاه 
فوتبـال  تیـم  پیـروزی 
فـوالد  برابـر  مـس 
روحیـه  بسـیار  را  یـزد 
جهـت  در  و  بخـش 

رونـد رو بـه رشـد ایـن تیـم ارزیابی کـرد. وی بـا بیان 
اینکـه سـرمربی تیـم مـس در بازی هـای اخیـر ایـن 
تیـم بـه خوبـی سیسـتم تیـم و نفـرات را شناسـایی 
کـرده اسـت گفـت: اینکـه تیـم مـس در سـه بـازی 
اسـت  داشـته  نگـه  بسـته  را  خـود  دروازه ی  اخیـر 
نشـان می دهـد کـه تیـم در خـط دفاعـی بـه ترکیب 
ایده عالـی رسـیده اسـت و این مسـئله رفتـه رفته در 
تمـام تقـاط زمیـن نیـز قابـل مشـاهده خواهـد بود.

ایـن  در  مـس  کنـاری  هافبک  هـای  نقـش  وی 
گفـت:  و  کـرد  ارزیابـی  مهـم  بسـیار  را  بـازی 
و  رفـت  بـا  قاسـمی  و علیرضـا  پورصفشـکن  میـالد 
برگشـت های زیـاد خود بـه خصوص در نیمـه ی اول 
عمـال کفـه ی بـازی را بـه سـود مـس سـنگین کـرده 
بودنـد. ضمـن اینکـه بازیکنـان میانـی مـس یعنـی 
حسـین خانی، زنـده روح و زینال خیـری نیـز بـا ایـن 
پنالتـی  و  داشـتند  خوبـی  هماهنگـی  بازیکـن  دو 
هماهنگـی  و  همـکاری  همیـن  حاصـل  نیـز  مـس 

خـوب ایـن نفـرات بـود.
عبدالرشـیدی در رابطـه بـا نیمـه ی دوم بـازی نیـز 
گفـت: طبیعـی بـود کـه در این نیمـه تیم فـوالد یزد 
جلـو بکشـد و از آنجـا کـه ایـن تیـم چیـزی بـرای از 
دسـت دادن نداشـت، بـا توپ هـای بلنـد در پشـت 
مدافعـان کنـاری زمیـن مـس، درصـدد بود بـازی را 
بـه سـود خـود عـوض کنـد. فـوالد بازیکنـان خوبـی 
مثـل بیـک زاویـه و بخشـی زاده را در ترکیـب خـود 
داشـت کـه می توانسـتند در زمیـن اثرگذار باشـند و 
ایـن تیـم اصـال تیـم ضعیـف و دسـت و پـا بسـته ای 

. د نبو
ایـن مربـی فوتبـال ادامـه داد: با این حـال کنترل 
خـوب بازی از سـوی بازیکنـان مـس در نیمه ی دوم 
سـبب شـد که بـا وجود اینکـه تیم یزد پیش کشـیده 
بـود، ایـن تیم نتوانـد موقعیت زیـادی روی دروازه ی 
مـس خلـق کنـد و از سـوی مقابل مس با در دسـتور 
بـرروی  از ضـد حمـالت،  اسـتفاده  دادن  قـرار  کار 
حتـی  خـود،  نـوک  مهاجمـان  سـرعتی  حـرکات 
می توانسـت گل سـوم بـازی را نیـز بـه ثمـر برسـاند.

وی تعویض هـای تیـم مـس را خـوب ارزیابی کرد و 
گفـت: بـا حضور دغاغله سـرعت ضـد حمالت مس 
افزایـش یافـت و ایـن تعویـض بـه موقـع انجام شـد. 
نیـز  تیکـدری و محمـدی  بـا حضـور  اینکـه  ضمـن 
شـادابی و سـرعت تیـم مـس افزایـش قابـل توجهی 
پیـدا کـرد و همیـن سـبب شـد کـه یزدی هـا نتوانند 
برنامه هـای خـود را بـرای کنتـرل بازی به سـود خود 

در زمیـن اجـرا کنند.
عبدالرشـیدی در رابطـه بـا نقطـه ی ضعـف مـس 
در ایـن بـازی نیـز گفـت: البتـه بایـد در تیـم مس به 
ایـن نکتـه اشـاره کـرد که هـر زمـان پرس تیـم فوالد 
یـزد به خصـوص در میانه زمین سـنگین تر می شـد، 
میـزان و درصـد توپ هـای لـو رفتـه بازیکنـان مس و 
اشـتباهات فـردی آن هـا نیـز افزایـش می یافـت کـه 
و  تکـرار شـود  آتـی  بازی هـای  نبایـد در  نکتـه  ایـن 
بازیکنـان مـس باید در زمـان پرس حریفـان با دقت 
بـردن  بـاال  بـا  بیشـتری کار کننـد چراکـه  و تمرکـز 
دقـت پاس هـا در ایـن شـرایط اسـت کـه می تـوان 
جریـان بـازی را بـه سـود تیم خـود عوض کنیـم و به 

نوعـی پـرس حریفـان را بشـکنیم.
او بـا بیـان اینکـه در ایـن بـازی به طور کلی شـرح 
مـس  بازیکنـان  دوش  بـرروی  متفاوتـی  وظایـف 
گذاشـته شـده بـود افـزود: بازیکنـان مـس در ایـن 
بـازی از پـس وظایفـی که بـه آن ها محول شـده بود 
بـه خوبـی برآمدنـد و تیـم بـه طور کلـی نمـره قبولی 

می گیـرد.

عدم برنامه ریزی 
راهبردی،بی هدف 

بودن و فضای حاکم 
بازیکن ساالری 

همچنان در باشگاه 
نقش بسزایی دارد

ازآنچه دیگران علیه 
باشگاه خلق می کنند 
نهراسیم و خود را 
از انجام  کارهای 
معمولی روزانه در 
باشگاه رها کنیم

افراد سودجو هرزمان که احساس خطر و ناامنی کنند چهره لمپن را به صحنه 
می آورند تا اندیشه سد راهشان را سرکوب کنند و نفس لمپن ها همچنان 

روزبه روز بزرگ تر و بر پیکره فوتبال سنگینی می کند.

ایرانمنش کارشناس فوتبال:

باشگاه با جریان های سودجو درگیر است

فرشاد پگـاه

سال اول ● شماره اول ●  یکشنبـه 9 آبـان ماه 1395
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فرهنــگ و هنــر 66
اقتصاد مقاومتی از منظر مقام 

معظم رهبری
در چنـد سـال اخیـر و بـا شـدت یافتن تحریـم های یک 
اسـالمی  جمهـوری  علیـه  غـرب  غیرانسـانی  و  جانبـه 
ایـران بـا هـدف متوقـف کـردن برنامـه هـای صلـح آمیز 
هسـته ای ایـران، واژه ی جدیـد » اقتصـاد مقاومتـی « 
بـه ادبیـات اقتصـادی کشـور اضافـه و بـه فراخـور حـال 
و روز اقتصـاد کشـورمان مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت. 

ایـن واژه اولیـن بـار در دیـدار کارآفرینـان با مقـام معظم 
در  گردیـد.  مطـرح   ۱۳89 سـال  شـهریور  در  رهبـری 
همین دیـدار، مقام معظـم رهبری »اقتصـاد مقاومتی« 
نیـاز  بـرای  از کارآفرینـی معرفـی و  را معنـا و مفهومـی 
»فشـار  دلیـل  دو  نیـز  کارآفرینـی  بـه  کشـور  اساسـی 
اقتصـادی دشـمنان « و » آمادگی کشـور بـرای جهش« 

را معرفـی نمودنـد.
بـرای مفهـوم اقتصـاد مقاومتـی در همیـن مـدت زمـان 
کـم، تعاریـف متفاوتـی ارائه شـده کـه هر کـدام از جنبه 

ایـن میـان،  انـد. در  نـگاه کـرده  ایـن موضـوع  بـه  ای 
خـود  را  مقاومتـی  اقتصـاد  از  کامـل  و  جامـع  تعریـف 
رهبـر فرزانـه انقـالب ارائـه داده انـد. ایشـان در دیـدار 
بـا دانشـجویان فرمودنـد: » اقتصـاد مقاومتـی یعنی آن 
اقتصـادی کـه در شـرایط فشـار، در شـرایط تحریـم، در 
شـرایط دشـمنی هـا و خصومـت های شـدید مـی تواند 

تعییـن کننـده ی رشـد و شـکوفایی کشـور باشـد
ارکان اقتصاد مقاومتی

الف: مقاوم بودن اقتصاد

وظیفـه ی همـه ی مـا ایـن اسـت کـه سـعی کنیم کشـور 
از  تأثیـر  قابـل  غیـر  نفـوذ،  قابـل  غیـر  مسـتحکم،  را 
سـوی دشـمن، حفـظ کنیـم و نگـه داریـم؛ ایـن یکـی 
از اقتضائـات »اقتصـاد مقاومتـی« اسـت کـه مـا مطرح 
کردیـم. در اقتصـاد مقاومتی، یک رکن اساسـی و مهم، 
مقـاوم بـودن اقتصاد اسـت. اقتصـاد باید مقاوم باشـد؛ 
بایـد بتوانـد در مقابـل آنچه کـه ممکن اسـت در معرض 

توطئـه ی دشـمن قـرار بگیـرد، مقاومـت کنـد.
منبع/راسخون

خـــــبــــر
- فرشاد پگاه -
مترجم  دوراندیـش،  علیرضـا 
بـه  می تـوان  اسـت،  قابلـی 
به طـور  اش  ترجمه هـای 
داشـت،  اعتمـاد  کامـل 
و  مبـدأ  زبـان  بـر  اش  تسـلط 
اسـت.  غیرقابل انـکار  مقصـد، 

منوجـان  شهرسـتان  اهـل  دوراندیـش، 
عنـوان  تحـت  پژوهشـی  کتابـی  اسـت، 
مینوجهـان در مـورد فرهنـگ زادگاهـش 
اثـر  چنـد  خـود  پرونـده ی  در  و  دارد 
ترجمـه بـا عناویـن پل سـن لوییـس ری، 
و...دارد.گفت وگـوی  فیسـتا  بی سـایگان، 
خواندنـی مـا را بـا علیرضـا دوراندیش در 

کنیـد. دنبـال  شـماره  ایـن 

از  اسـت  رمانـی  ترجمـه سـوم شـما گویـا   ■
رمـان  ایـن  دربـاره  لطفـًا  همینگـوی،  ارنسـت 

کنیـد. صحبـت 
و  فضاسـازی  اسـتاد  همینگـوی 
رمـان  در  اسـت.  دقیـق  توصیف هـای 
مشـهور »پیرمـرد و دریـا« ایـن ویژگـی بـه 
قوام و دوام رسـیده. اما در رمان »فیسـتا« 
ـــ همینگوی  ــــ کـه مـن ترجمـه کـرده امـ 
رسـالت خـودش را بـرای بیـان حالت های 
سـرخورده ی  انسـان های  عاطفـی 
پسـاجنگ تمـام کـرده. در حقیقت سـبک 
همینگـوی بـا رمان هـای فیسـتا و وداع بـا 
اسـلحه بـه وجود آمـد و به قوام رسـید. نثر 
فیسـتا سـاده، ژرف و آهنگیـن اسـت. در 
ایـن رمان جمـالت گزارشـی اند، و باوجود 
سـادگی در پشـت خودشـان رمز و رازهای 
گفتـار  دل  از  می تـوان  و  دارنـد  بسـیاری 
و  ظرافـت  نوعـی  او  آمریکایـی  عامیانـه ی 
توصیف هایـی  کـرد.  اسـتخراج  تیزبینـی 
که همینگوی از مسـیر سـفرش، از فرانسه 
ماهیگیـری  و  طبیعـت  از  یـا  اسـپانیا،  تـا 
ارائـه  گاوبـازی  میـدان  هـوای  و  حـال  و 
بـرای  به ویـژه  و  بی نظیرنـد،  می دهـد، 
به تازگـی قلم به دسـت گرفته انـد  آنـان کـه 
نـکات  بنویسـند،  داسـتان  می خواهنـد  و 
و آموزه هـای بسـیاری دارنـد. نـوع نـگاه، 
از  دلچسـب  و  دقیـق  توصیف هـای 
فیسـتا  در  همینگـوی  متـن  ویژگی هـای 

. هسـتند

اسـاس  بـر  را  رمـان  ایـن  همینگـوی 
و  اول  جهانـی  جنـگ  از  خاطراتـش 
بیسـت  دهـه ی  در  زندگـی اش  تجربیـات 
پایـان  از  بعـد  وی  نوشـته.  پاریـس  در 
جنـگ تصمیـم گرفـت در پاریـس زندگـی 
از  بسـیاری  اینکـه  بـرای  بیشـتر  کنـد، 
نویسـندگان دیگـر – ماننـد جیمـز جویس، 
ِازرا پاونـد ، و ِگرتـرود اسـتاین– آنجا زندگی 
می کردنـد کـه امیـدوار بـود از آنـان نـکات 

بیامـوزد. بسـیاری 

حرفـه ی همینگـوی به عنـوان خبرنـگار 
بـرای نشـریه کانـزاس سـیتی اسـتار و نیـز 
خبرنـگار خارجـی بـرای تورنتـو اسـتار بـه 
خـودش  ادبـی  سـبک  تـا  کـرد  کمـک  او 
او  سـبک  دهـد.  گسـترش  و  بشناسـد  را 
جمـالت  بـا  اسـت،  جمع وجـور  و  سـاده 
صفـات  از  عـاری  کوتـاِه  پاراگراف هـای  و 
بـرای  او  مـالط  غیرضـروری؛  قیدهـای  و 
توصیـف عمومـًا افعـال هسـتند. او به عمد 
شـخصیت های  پس زمینـه ای  اطالعـات 
خودش را، که نویسـندگان دیگر اسـتفاده 
می کننـد، حـذف می کنـد. بـرای نمونـه، 
اندکـی  اطالعـات  فیسـتا،  رمـان  در 
داسـتان،  محـوری  شـخصیت  دربـاره ی 
بـودن  کـم  می دهـد.  ارائـه  بارنـز،  جیـک 
جزئیـات بـه خواننـده امـکان می دهـد تـا 
یـا  اسـتخراج  را  آنهـا  دیالوگ هـا  درون  از 

تعبیـر کنـد.

همـه ی  مثـل  فیسـتا،  رمـان  اتفاقـات 

اسـاس  بـر  همینگـوی،  دیگـر  کارهـای 
عمومـًا  و  تنظیم شـده اند  زمانـی  توالـی 
از  بیـش  مردانـه،  فعالیت هـای  روی 
فعالیت هـای زنانـه، تمرکـز می کنند، مثل 

گاوبـازی. و  ماهیگیـری،  بوکـس، 

یـک  عشـق  داسـتان  فیسـتا 
یـک  بـه  اسـت  آمریکایـی  روزنامه نـگار 
نومیدانـه  عشـقی  انگلیسـی–  پرشـور  زن 
شـخصیت  کـه  ازآن جهـت  جونـده،  و 
جنـگ  در  داسـتان)جیک(  محـوری 
فیزیولوژیـک  تـوان  و  برداشـته  جراحتـی 
و  ازدسـت داده،  را  خـودش  جنسـی 
بـرای همیـن زن)بـرت( بـه سـمت روابـط 
عاطفی-جنسـی بـا مـردان دیگـر گرایش 
داسـتان  وقـوع  زمینـه ی  می کنـد.  پیـدا 
فضـای  و  هسـتند،  اسـپانیا  و  پاریـس 
از  یـأس دوره ای  و  داسـتان سـرخوردگی 
ناامنی هـای ذهنی-روانـی پـس از جنـگ 
میـالدی  بیسـت  دهـه ی  در  اول  جهانـی 
نمایـش  و  بیـان  بـه  رمـان  ایـن  اسـت. 
کـه  می پـردازد  انسـانی  عمیـق  تغییـرات 
اجتماعـی  و  اخالقـی  روانـی،  ازلحـاظ 
اول  جهانـی  جنـگ  سـربازاِن  کهنـه  در 

اسـت. ایجادشـده 

ترجمـه  چهارکتـاب  شـما  گویـا   ■
کرده ایـد، کـه دوتـای آنها منتشرشـده اند، 
و  چـاپ  دسـت  در  یکـی  دیگـر،  دوتـای  و 
دیگـری در مراحـل ویراسـتاری اسـت. بـه 
و  داریـد  بیشـتری  دلبسـتگی  کدام یـک 

چـرا؟
رمـان  دو  ترجمـه  اسـت.  درسـت 
سـاگان  فرانسـواز  نوشـته  »بی سـایگان« 
و »پـل َسـن لوئیـس ِری« نوشـته تورنتـون 
وایلـدر، هـر دو پیش ازاین منتشرشـده اند، 
و »فیستا« نوشته  ارنست همینگوی درراه 
آنـدروس« نوشـته تورنتـون  چـاپ، و »زن 
اسـت.  ویراسـتاری  مرحلـه ی  در  وایلـدر 
غافلگیرکننـده ی  کاِر  ترجمه یـک  البتـه 
را  کاربـردی(  )روانشناسـی  غیرداسـتانی 

کتابـی  کـه  کـرده ام  تمـام  به تازگـی  هـم 
فوق العاده و در مرحله ویراسـتاری اسـت.

پاسـخ دادن به این سـؤال قدری دشوار 
اسـت. ایـن پنـج ترجمـه، به اضافـه ی یک 
تألیـف تاریخـی، و چنـد داسـتان کوتـاه، 
طـی  کـه  هسـتند  کارهایـی  مجموعـًا 
را  راسـتش  داده ام.  انجـام  سـال ها  ایـن 
نـگاه  بچه هایـم  مثـل  آنهـا  بـه  بخواهیـد 
می کنـم. هرکـدام ویژگی هـا و مختصاتـی 
خودشـان  دنیـای  بـه  مـرا  کـه  دارنـد 
برده انـد و همچنـان می برنـد. روزهایـی با 

هرکدامشـان سـرکرده ام و باهم بـه دنیایی 
غوغـا  دلـم  در  کـه  رفته ایـم  شروشـور  ُپـر 
بپـا کرده انـد. دلـم نمی خواهـد بگویـم بـه 
کدام دلبسـته تـرم. طبعًا پیـش از ترجمه، 
خـودم  بـرای  گزینـش،  مرحلـه ی  در  و 
ایـن  می کنـم.  تعریـف  شـاخص هایی 
مقصـد  زبـان  در  کارهایـم  بـه  شـاخص ها 
هویـت می بخشـند و بدین ترتیـب هرکدام 
می شـوند.  تبدیـل  مـن  از  بخشـی  بـه 
»پـل  نـازِک  فلسـفه ی  و  اشـراق  و  عشـق 
نـگاِه  و  سرگشـتگی  ری«،   لوئیـس  سـن 
شـور  »بی سـایگان«،  ی  روان-حسـگرانه 

و خیلـی  »فیسـتا«  و جنـوِن  و سرمسـتی 
سـبک  ازجملـه  دیگـر،  ویژگی هـای  از 
نـگارش و نـوع روایـت، چیزهایی هسـتند 
کارهـا  معـدود  ایـن  تک تـک  بـه  مـرا  کـه 

کرده انـد. دلبسـته 

به عنـوان  شـما  ترجمـه ی  وقتـی    ■
کرمـان  اسـتان  سـال  برگزیـده ی  ترجمـه 

داشـتید؟ حسـی  چـه  شـد،  انتخـاب 
می توانسـتم  چگونـه  شـدم.  غافلگیـر 
داوران  هیـات  وقتـی  نشـوم  شـگفت زده 
در میـان ترجمه هـای متعـدد و ارزشـمند 
برگزیدنـد؟!  مـرا  ترجمـه ی  اسـتان، 
البتـه چنانکـه از قرائـت بیانیـه ی داوران 
از  برگزیـده  آثـار  محتـوای  شـنیدم، 
آنهـا  انتخـاب  شـاخص های  مهم تریـن 
بـود. امیدوار بـودم به تفصیـل ویژگی های 
انتخـاب رسـمًا  اثـر برگزیـده و دلیـل  هـر 
از  بعضـی  شـنیده ام  شـود.  اعـالم 
نسـبت  صاحب نظـران  و  فرهیختـگان 
آثـار  گزینـش  و  برگـزاری  چندوچـون  بـه 
نشـریات  در  و  دارنـد  اعتـراض  و  نقـد 
کرده انـد.  منعکـس  را  آن  هـم  اسـتانی 
جزئیـات  از  بـودم  مایـل  هـم  مـن  اتفاقـًا 
داوری اطـالع پیـدا می کـردم. نمی دانـم 
داوری  ایـن  در  »بی سـایگان«  رقبـای 
می توانـم  امـا  بودنـد،  ترجمه هـا  کـدام 
ازنظـر محتوایـی، روایـی و ژانـر ایـن رمان 
کم نظیرنـد.  کـه  برشـمارم  را  امتیازاتـی 
شـاخص  رمان هـای  از  یکـی  رمـان  ایـن 
»رمـان نـو« فرانسـه اسـت. اجـازه بدهیـد 
دربـاره ی کیفیـت ترجمـه چیـزی نگویـم. 
از  خوشـحالم  اوصـاف،  ایـن  همـه ی  بـا 
بـه  امسـال  برگزیـده ی  ترجمـه ی  اینکـه 
امیـدوارم  و  تعلـق گرفـت  اسـتان  جنـوب 
لیاقتـش را داشـته باشـم و ایـن گزینـش 
انجـام  بـه  بیش ازپیـش  مـرا  بتوانـد 

کنـد. تشـویق  بهتـر  کارهایـی 

حـوزه ای  چـه  در  شـما  بعـدی  کار    ■
دهیـد. توضیـح  آن  دربـاره  اسـت؟ 

اشـاره  هـم  پیشـتر  چنانکـه 
کردم، »فیسـتا« نوشته ارنست 
همینگوی در حال چاپ اسـت 
و به زودی توسـط نشر نون وارد 
کتاب فروشـی ها  پیشـخوان 
تمام شـده  کار  یـک  می شـود. 
دارم  نشـده  ویراسـتاری  و 
»زن  نـام  بـه  اسـت  وایلـدر  از  بازهـم  کـه 
آنـدروس« کـه تحـت تأثیـر نمایشـنامه ای 
یونـان  نمایشـنامه نویس  ِتَرنـس،  از 
معمـوِل  مطابـق  و  نوشته شـده  باسـتان، 
و  اسـت  فلسـفی  هـم  وایلـدر  کارهـای 
یـک  دارد.  فاخـری  نـگارش  سـبک  هـم 
هـم  روانشناسـی  غافلگیرکننـده ی  کاِر 
متفـاوت،  کامـاًل  کاری  کـرده ام،  تمـام 
کـه بـا نویسـنده اش در ارتبـاط بـوده ام و 
مجـوزش را هـم از او گرفتـه ام و بـه زودی 
توسـط نشـر فرهنگ عامـه منتشـر خواهد 
شـد؛ بهتـر اسـت بیشـتر توضیـح ندهـم! 
روی چنـد کار از نویسـندگان جدیـد و کـم 
می کنـم  کار  دارم  هـم  آمریکایـی  آشـنای 
کـه یکـی را بـرای ترجمـه آمـاده کنـم و بـه 

برسـانم.  96 نمایشـگاه 

هفـت  در  می دانـم  کـه  جایـی  تـا   ■
شهرسـتان جنوبـی شـما اولیـن مترجمی 
کار  وارد  به صـورت حرفـه ای  کـه  هسـتید 
ترجمه شـده اید. چـرا تاکنـون فـرد دیگری 
دلیـل  بـه  نشـده؟  وارد  حـوزه  ایـن  در 
یـا  اسـت  گسـترده  دانـش  و  کار  سـختی 

دیگـر؟ مسـائل 
و  نیسـتم  مطمئـن  مـورد  ایـن  در  مـن 
از  کسـی  بگویـم  نمی توانـم  به صراحـت 
جنـوب در ایـن عرصه وارد نشـده. چه بسـا 
کار  دارنـد  و  هسـتند  و  بوده انـد  کسـانی 
دلیلـی،  هـر  بـه  هنـوز،  امـا  می کننـد 
کارشـان را چـاپ و منتشـر نکرده انـد و یـا 

هسـتند. آن  انتشـار  حـال  در 

ادبـی  ترجمـه  به خصـوص  و  نوشـتن 
به ویـژه  چراکـه،  اسـت،  »دلـی«  کار  یـک 
ازنظـر  عرصـه،  ایـن  بـه  ورود  آغـاز  در 
مجبـور  حتـی  آدم  و  نـدارد  صرفـه  مـادی 
اسـت از خیلـی چیزهـا بگـذرد. طبعـًا در 
شـخصیت های  به وفـور،  اسـتان،  جنـوب 
کماالتـی  و  دانـش  صاحـب  و  فرهیختـه 
دانشـگاه های  اسـتادان  از  هسـتند، 
جنـوب گرفتـه تـا سـایر فرهیختـگان، امـا 
متفاوت انـد.  انگیزه هـا  کـه  کنیـد  قبـول 
ایـن روزهـا »دل آدم بـه هـزار راه مـی رود« 
و بـرای قـرار یافتن ایـن دل بایـد »رؤیا«ی 
خـودت را پیـدا کنـی و بعـد بـه دنبـال این 
رؤیـا بـروی، کـه بـه گمانـم، مـن یافتـه ام 
رویـای خـودم را. هـر کس عشـق ایـن کار 
را داشـته باشـد، بالطبـع  ابـزارش را هـم 

می کنـد. پیـدا 

دوسـت  بیشـتر  نویسـنده  کـدام  از   ■
کنیـد؟ ترجمـه  داریـد 

ترجمـه  نویسـندگانی  از  مایلـم  بیشـتر 
فاخـری  نثـر  و  سـبک  دارای  کـه  کنـم 
هسـتند، ماننـد فاکنـر. امـا می دانیـد کـه 
بیشـتر آثار ارزشـمند فاکنر و نویسـندگانی 
برگردانـده  فارسـی  بـه  ازاین دسـت، 
کـه  محدودیت هایـی  دلیـل  بـه  شـده اند. 
بـر ای تهیـه ی آثـار اصـل خارجـی وجـود 
و  جدیـد  آثـار  تهیـه ی  و  شـناخت  دارد، 
اسـت.  دشـوار  قـدری  انگلیسـی  معاصـر 
دارم سـعی می کنـم از نویسـندگان جدیـد 
آمریکایـی انتخـاب کنم و آرشـیوی شـامل 
از  پـی-دی-اف  فایـل  دویسـت  حـدود 
بـه  نیـاز  البتـه  دارم.  جدیـد  نویسـندگان 
چنـد  فعـاًل  و  اسـت  بررسـی  و  مطالعـه 
ببینـم  تـا  دارم  خوانـدن  دسـت  را  رمـان 
کـدام بـه دلـم می نشـیند و بـا روحیـات و 

دارد. سـازگاری  انگیزه هایـم 

جمع آوری نواهای عاشورایی 
توسط » منصور علیمرادی«  

علیمـرادی،  منصـور 
و  نویسـنده  شـاعر، 
فرهنـگ  پژوهشـگر 
شـفاهی اسـت که پیش 
 از ایـن آثـاری  زیـادی از 
وی چـاپ و منتشرشـده 
اسـت. علیمـرادی دفتـر 
المعـارف  دایـره  هفتـم 
حـوزه ی  فرهنـگ 
هلیـل رود را بـه کتـاب »نوحه هـا، مراثـی عاشـورایی و 
نسـخه های تعزیـه« در جنـوب کرمـان اختصـاص داده 
اسـت. علیمـرادی در ایـن رابطـه گفت:ایـن مجموعـه 
شـامل نوحه هـا و مراثی اصیل عاشـورایی، نسـخه های 
مراسـم  برگـزاری  شـیوه های  شـرح  و  تعزیـه  قدیمـی 

اسـت. شـهیدان  سـاالر  سـوگ  و  عـزاداری 
علیمـرادی اضافـه کـرد: اشـعار ایـن مجموعـه شـامل 
سـه دسـته اند: دسـته ی اول نوحه هایـی هسـتند کـه 
سـراینده مشـخصی ندارند و تا حدی در نواحی دیگر و 
شـهرها و اسـتان های دیگـر هـم متداول اند، اما نسـخه 
و روایـت جنوبـی آنهـا قـدری متفـاوت اسـت. دسـته ی 
خـوش ذوق  مـردم  کـه  اسـت  نوحه هایـی  شـامل  دوم 
محلـی در ادوار مختلف سـاخته اند، عمدتًا سـراینده ی 
آنهـا مشـخص نیسـت و در مراسـم عـزاداری اباعبدالله 
خوانـده می شـوند. این نوحه ها بسـیار عالـی، پرمحتوا 
هـم  محلـی  واژه هـای  کم وبیـش  گاه  شایسـته اند.  و 
در سـاختار آن هـا به کاررفتـه اسـت. بخـش سـوم ایـن 
اثـر نوحه هایـی را در برمی گیـرد کـه شـاعران قدیمـی 
منطقـه درگذشـته سـروده اند، مثـل »مرحـوم کربالیی 
و  یـاری«  علـی  داد  »مرحـوم  دهکهانـی«،  فضلعلـی 
و  شـعرا  از  بعضـی  فـوت  از   . میـرزا”  آصـف  مرحـوم” 
ذاکریـن شـاید ۲۰۰-۱۵۰ سـال گذشـته اسـت، مثـاًل 
»کربالیـی فضلعلی« نزدیک به ۲۰۰-۱۵۰ سـال پیش 
ماجـرای  می کـرده،  زندگـی  »دهکهـان«  منطقـه  در 

دیـدارش بـا ناصرالدین شـاه قاجـار شـنیدنی اسـت.
معـروف اسـت در حـرم امـام حسـین)ع( حیـن زیارت، 
اتفاقی پشـت سـر ناصرالدین شـاه قاجار قرار می گیرد، 
ناصرالدین شـاه فی البداهـه این بیت نوحـه را می گوید 
کـه: “ای عیـد نـداری خبـر از مـاه محـرم.” و در گفتـن 
مصـرع بعـدی مکـث می کنـد، کربالیـی فضلعلـی کـه 
پشـت سـرش قرارگرفتـه بوده،جواب می دهـد که: “ای 

عیـد نداری خبـر از ماتـم اکبر!”
این مناظـره همین طـور ادامه می یابد.ناصرالدین شـاه 
بـه او مقـداری صلـه می دهـد کـه کربالیـی فضلعلـی 
نوحه هـای  از  می کنـد.  تقسـیم  زوار  بیـن  همان جـا 
قدیمـی بـاز می توان بـه نوحه ی»بـوی گل« اشـاره کرد 
سـاخته مرحـوم آصـف میـرزا در حدود یک قـرن پیش، 

بـا ایـن مطلع:
“بوی گل چون می وزد من یاد اکبر می کنم
یاد از آن تازه جوان، تا روز محشر می کنم.”

این نوحه هم باز از مرحوم آصف میرزا است:
“من به صد زحمت ای جان مادر تو را پروریدم

رخت دامادی ای نوجوان اکبرم از برایت بریدم.”
نوحه هایـی را کـه این شـعرا برای مراسـم عـزاداری امام 
حسـین )ع( و ائمـه سـاخته اند، بـه محافـل عـزاداری 
ایـن  مثـل  شـده اند،  متـداول  و  پیداکـرده  راه  سـنتی 

نوحـه از مرحـوم صاحب اختیـار:
ای سرو آزاد، اکبر کجایی

در دامن خاک، پنهان چرایی.
کارش بود این، دنیای فانی

سازد میان، دوستان هر دم جدایی
فریاد دارم، از چرخ گردون

رعنا جوانم، گردیده در خون
علیمـرادی افـزود : در مـورد نسـخه های تعزیـه، قـرار 
بعضـی  در  کـه  تعزیه هایـی  از  دیگـری  بخـش  اسـت 
نواحی مثل »نودز«، »سـرس« و»منو جان« مرسـوم اند 
ایـن  ادامـه داد: در بخـش دیگـر  را ضبـط کنـم. وی 
در  مردمـی  عـزاداری  اصیـل  شـیوه های  بـه  کتـاب 
نواحـی مختلـف پرداختـه خواهـد شـد، مثـاًل مراسـم 
علـم بسـتن در نواحـی کوهسـتانی مثـل »دهسـتان 
رود فـرق« از توابـع »جبـال بـارز« یـا مراسـم تاسـوعا و 
عاشـورا در »کـت گـرگ علی آباد سـازمان«. قسـمتی از 
ایـن گنجینه قباًل جمع آوری شـده و مابقـی کار به امید 
خداونـد در همیـن چنـد مـاه آینـده تمام خواهد شـد.
منبع / کرمان نو

دوراندیش مترجم برگزیده سال استان:

رویای خودم را یافته ام

این روزها »دل آدم به هزار راه می رود« و برای قرار یافتن این دل باید »رویا«ی 
خودت را پیدا کنی و بعد به دنبال این رویا بروی، که به گمانم، من یافته ام رویای 
خودم را. هر کس عشق این کار را داشته باشد، بالطبع  ابزارش را هم پیدا می کند.
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77ورزش بـانــــوان
خـــــبــــر

 راضیـه جانباز از ١٠ سـالگي زیـر نظر خانم 
مسـجدي که معلم ورزش او بود هندبال را از 
مدرسـه شـروع کرد. ١٥ سـاله بود کـه خانم 
قهـروي او را بـه تیـم باشـگاهي شـهرداري 
کرمـان دعوت کـرد . ایـن شـروع  راه براي 
حرفـه ای شـدن خانـم جانبـاز در هندبـال 
بـود. جانبـاز ٥ سـال بـراي تیم شـهرداري 
از  پیشـنهادي  کرد.بعـدازآن  بـازي  کرمـان 
تیـم ثامن الحجـج کـه قهرمـان سـال قبـل 
لیـگ بود داشـت، بـا قبول شـرایط بـه تیم 
ثامن الحجـج سـبزوار ملحق شـد و 4 سـال 
عضـو باشـگاه ثامن الحجـج بود و 4 سـال با 
ایـن تیـم قهرمان لیگ برتر شـد . بـا انحالل 
پیشـنهادهایي  ثامن الحجـج جانباز  باشـگاه 
از تیم هـای شـهرداري بـم  کرمـان ، شـهید 
چمران الرسـتان ، تأسیسـات دریایي تهران  
و ذوب آهـن اصفهـان داشـت . راضیـه با در 
نظـر گرفتـن شـرایط ، تأسیسـات دریایـي 
را مناسـب ترین گزینـه دیـد و بـه ایـن تیم 
ملحـق شـد. جانبـاز از سـال ٨٨ عضـو تیم 
مـا  گفت وگـوی  اسـت.  بزرگ سـاالن  ملـي 

باخانـم جانبـاز عضو تیـم ملی :

■ پتانسـیل هندبال بانوان در اسـتان 
می بینید؟ چگونـه  را 

كرمـان هميشـه جـز قطب هـای هندبـال 
ايران بوده اسـت.اما متأسـفانه نبود اسپانسـر 
تيـم داري در  دردسـر اصلـي و هميشـگي 

ورزش و خصوصـاً ورزش بانـوان اسـت. براي 
اسپانسـرها ، سـرمايه گذاری در بخش بانوان 
حاصلـي بـه همـراه نـدارد . به هميـن خاطر 
پيـش  پـا  بانـوان  تيم هـای  حمايـت  بـرای 
نمی گذارنـد. مـا جـز شـهرهايي هسـتيم كه 
پتانسـيل خوبـي  پايـه  بازيکنـان  بحـث  در 
بـراي  پتانسـيل   ايـن  داريم.امـا  و  داشـته 
آمـاده كـردن تيـم جهـت قهرمانـي كافـي 

نيسـت. بايد بـه هندبال به صـورت آكادميك 
و جـدي در مـدارس توجـه شـود.

■  آیـا حمایـت الزم از ورزش بانـوان 
در اسـتان صـورت می گیـرد؟

.امـا  نيسـتم  كرمـان  سالهاسـت  مـن 
حرف هايی كه از دوسـتانم می شـنوم حکايت 
از آن دارد كـه حمايـت خوبـي نمی شـوند. با 

بچه هـا قراردادهـاي خوبـي بسـته نمی شـود. 
■  بـرای حضـور در تیم ملـی چه قدر 
زحمـت کشـیدید و رمـز موفقیت خود 

را در چـه می بینید؟
تيـم ملـي آرزوي هـر ورزشـکاری اسـت 
. بـراي رسـيدن بـه  تيـم ملـی يقينـاً بايـد 
تالشـي بيشـتر از حـد معمـول داشـت. من 

زمانـي كـه كرمـان بـودم مربيانـی داشـتم 
كـه بی انـدازه بـراي مـن زحمـت كشـيدند 
و نگـرش مـن را نسـبت بـه هندبـال و نـوع 
تمريـن كـردن تغييـر دادنـد. براي رسـيدن 
به چيزي كه شايسـته ی آدم اسـت  تالشـي  
دوچنـدان درخـور نـام افتخـاري كه كسـب 
می كنيـم الزم اسـت. تيـم ملي زمانـي براي 
مـن فقـط رؤيـا بـود امـا حـاال بـه چيزهاي 
فراتـر از آن فکر می كنم چون ايمان داشـتن 
بـه جسـم و توانايی هايم از من چيـزي فراتر 
ازآنچه زماني در تصوراتم بود،سـاخته اسـت.
ورزش  در  شـما  رؤیاهـای  اوج    ■

چیسـت؟ هندبـال 
اوج رؤيـای مـن در هندبـال قطعـاً بـازي 
كـردن در ليگ هـای معتبـر خارجـی اسـت، 
 ، كـردن  بـازي  دوران  از  بعـد  درنهايـت 
بدنسـازي پايـه هندبال عنوان شـغلي اسـت 
كه دوسـت دارم بعد از پشـت سـر گذاشـتن 
دوره هـای مختلـف بـه آن دسـت پيـدا كنم.
■  بـه نظـر شـما بـرای بهتـر شـدن 
وضعیـت هندبـال بانوان چـه باید کرد؟

تالش بـرای فراهـم كردن زيرسـاخت های 
ورزش بانـوان، جديت در بحث اسـتعداديابی 
و تيم هـای  پايـه و حفظ اسـتعدادها و تالش 

جهت پيشـرفت آن ها
چـه مشـکالتی در اسـتان پیـش   ■

اسـت؟ ورزش  روی 
پايـه،  نبـودن سـطح  پويـا  فقـط  و  فقـط 
كـه  بزرگ سـاالن  رده ی  در  انگيـزه  نبـودن 

اسـت. اسپانسـر  نبـود  آن  ماحصـل 
■  صحبت های پایانی

اميـدوارم كه كرمانمان هرروز بيشـتر از قبل 
در هندبال پيشـرفت داشـته باشد..دوست دارم 

يك بـار ديگـر براي تيم شـهرم بـازي كنم.

با حضور 10 تیم و به میزبانی قم ؛
بانوان کونگ فو کار کرمانی در 
لیگ برتر نایب قهرمان شدند

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره ورزش و جوانـان 
دور برگشـت و مرحلـه نهایـی رقابـت هـای لیگ برتر 
کونـگ فـو بانوان باشـگاه هـای کشـور در روز جمعه 

۳۰ مهرمـاه در اسـتان قـم بـه پایان رسـید.
کشـور  هـای  باشـگاه  از  تیـم   ۱۰ رقابـت  ایـن  در 
حضـور داشـتند و در یـگ گـروه بـه صـورت رفـت و 
بـه  جوانـان  سـنی  رده  مختلـف  اوزان  در  برگشـت 
و  فـو  کونـگ  تیـم هـای هیـات  پرداختنـد.  مبـارزه 
هنرهـای رزمـی اسـتان کردسـتان، هیـات کونـگ 
و  فـو  کونـگ  تهـران، هیـات  رزمـی  و هنرهـای  فـو 
هنرهـای رزمـی ری، کمیتـه کونـگ فـو توا سـنتی، 
کمیتـه جنـگاوران، باشـگاه سـپاه تهـران، باشـگاه 
خـرم اسـتان فارس، کونـگ فو وهنرهـای رزمی قم، 
هیـات کونـگ فـو و هنرهـای رزمـی کرمـان و هیات 
کونـگ فـو وهنرهـای رزمـی البـرز در این مسـابقات 
باشـگاه  تیـم  مسـابقات  پایـان  در  دارنـد.  حضـور 
و  فـو  کونـگ  هیـات  و  فـارس  خـرم  فـو  نیوکونـگ 
هنرهـای رزمـی کرمان بـه ترتیب عناویـن اول و دوم 
را کسـب کردند و کردسـتان سوم شـد . کاپ اخالق 
نیـز بـه تیـم کونـگ فـو وهنرهـای رزمـی قم رسـید.

●●●●●●
اعزام 4 بانوی والیبالیست به 

تیم ملی
والیبـال  هیـات  بانـوان  رئیـس  ورزشـی:نایب  آفـاق 
ملـی  تیـم  در  کرمانـی  بانـوی  گفت:چهـار  اسـتان 

دارنـد. حضـور  نوجوانـان 
عباسـلو،زهرا  فاطمـه  هـا  افزود:خانـم  گرامـی 
بلوردی،النـاز نجفـی نـژاد و فاطمـه شـریعت در این 

هسـتند. نوجوانـان  ملـی  تیـم  کنـار  در  دوره 
وی گفت:ایـن ورزشـکاران از دوم تا چهـارم آبان ماه 

در تهـران بـه همراه تیـم ملی حضور مـی یابند.

●●●●●●
امیربهزادی 

همچنان یکه تازی می کند
پـروازی  اهـداف  بـه  تیرانـدازی  هـای  رقابـت  در 
فاطمـه   ، بانـوان  بخـش  در  کشـور  قهرمانـی 
امیربهـزادی ، بانـوی تیرانـداز کرمانـی ، پس از سـه 
رانـد رقابـت بـا بهتریـن هـای ایـن رشـته ورزشـی ، 
تیرانـدازان مازنـی و تهرانـی را پشـت سـر گذاشـت و 

کـرد. تکـرار  را  خـود  قهرمانـی 

●●●●●●
اعزام6بانوی کرمانی به 

تورنمنت ازبکستان
شـش نفـر از دختـران ملی پـوش کرمانی بـه همراه 
تیـم ملـی فوتبـال زیـر ۱9 سـال بانـوان جمهـوری 
اسـالمی ایـران بـه کشـور ازبکسـتان اعـزام شـدند.

خانـم هـا شـبنم بهشـت ، عارفـه سـیدکاظمی ،نـدا 
رضـا پـور، ملیـکا توکلـی، الهـام عنافچـه و افسـانه 
چترنـور جهـت شـرکت در تورنمنـت کافـا بـه کشـور 

ازبکسـتان اعـزام شـدند.

●●●●●●
جریمه بازیکن تیم فوتبال 

شهرداری بم
دیدار تیم های شـهرداری بم و اسـتقالل خوزسـتان 
در حالـی روز نهـم مهـر مـاه برگـزار و از سـوی زهـرا 
قنبـری- بازیکـن تیم شـهرداری بـم تخلفاتی مبنی 
بـر اعتـراض بـه داور کـه منجـر بـه اخراجـش شـد، 
صـورت گرفـت. وی طبـق بنـد ۲ مـاده 67 و بنـد 
4 مـاده 66 آییـن نامـه انضباطـی بـه یـک جلسـه از 
همراهـی تیـم خـود و پرداخـت یـک میلیـون ریـال 

جریمـه نقـدی محکـوم شـد.

●●●●●●
پیروزی شیرین بانوان 

شهرداری بم در لیگ برتر 
هندبال

تیـم هندبـال بانـوان شـهرداری بـم روز جمعـه ۳۰ 
مهرمـاه در نخسـتین دیـدار از هفتـه اول لیـگ برتـر 
توانسـت بـا نتیجـه ٢٨ بـر ٢٠ از سـد میزبـان خـود 
تیـم هیـات هندبـال بانـوان البـرز بگذردو نخسـتین 

پیـروزی را در فصـل جدیـد کسـب نمایـد .
تیـم هندبـال بانوان شـهرداری بم امسـال بـه عنوان 

تنهـا نماینـده کرمـان در لیگ برتر حضـور دارد.
ایـن تیـم در سـالهای قبـل به نـام شـهرداری کرمان 
و مـس کرمـان در لیگ برتر حضور داشـت و امسـال 
بـرای اولیـن بـار بـا عنـوان تیم بانـوان شـهرداری بم 

در لیـگ برتر شـرکت مـی کند.

جانباز عضو تیم ملی هندبال و بازیکن لیگ برتری تأسیسات دریایی  تهران:

رؤیایم بازي در لیگ های معتبر خارجی  است

- محبوبه کاظمی - 
سـوده رضایی یکی از فعالین حـوزه ورزش در هندبال 
اسـتان اسـت.علیرغم مشـغله ی کاری بـرای پیشـرفت 
هندبـال بانـوان تـالش زیـادی دارد.بـا برنامه ریزی هـای 
اصولـی خانـم رضایـی تیـم بانـوان کرمـان  از لیـگ یک 
بـه لیـگ برتـر صعـود کرد.گفت وگـوی مـا بـا نایب رئیس 

بانـوان هیـات هندبـال در پـی آمده اسـت:

■ شـرکت تیـم هـای کرمانـی در مسـابقات مختلـف 
رضایت بخـش بـوده اسـت؟

بـا همـکاری رئیـس ودبیـر هیـات در اکثـر رقابت هـا 
مسـابقات  نهایـی  دور  در  شـرکت  کرده ایـم.  شـرکت 
در  شـرکت    ، کرمانشـاه  در  کشـور  مناطـق  نونهـاالن 
مسـابقات خردسـاالن منطقه شـش در یزد و کسب مقام 
اول ، شـرکت در مسـابقات نونهاالن منطقه شـش در یزد 
و کسـب مقام اول ، شـرکت در مسـابقات جوانان منطقه 
مسـابقات  دوم،در  مقـام  کسـب  و  زاهـدان  در  شـش 
میزبانـی کرمـان  بـه  کـه  نوجوانـان منطقـه شـش هـم 

برگـزار می شـود نیـز شـرکت خواهیـم کـرد.

■ کسـب چندیـن مقـام قهرمانـی و نایب قهرمانـی 
از پیشـرفت ورزش هندبـال  پایـه نشـان  در رده هـای 

داشـته اسـت،دلیل آن را چـه می دانیـد؟

اسـتعدادیابی ها  و  توسـعه  طـرح  را  پیشـرفت  دلیـل 
می دانم.هرچنـد کـه تقسـیم کشـور به مناطـق مختلف 
از طـرف فدراسـیون در ایـن موفقیت هـا نقـش داشـته 
هیـات  اعضـای  برنامه ریزی هـای  و  حمایـت  اسـت. 
ایـن  بـر  نیـز  هیـات  دبیـر  و  رئیـس  به ویـژه  هندبـال 
موفقیت هـا افـزوده اسـت. مـا برنامه های اسـتعدادیابی 
و ... را قبـل از طـرح توسـعه و تقسـیم بندی مناطق آغاز 
کرده بودیم و شـاید برگ برنده ما نسـبت به اسـتان های 

هم جـوار همیـن باشـد.

بـه  دختـر  ورزشـکاران  دعـوت  ازدیـاد  دلیـل   ■
اردوهـای ملـی سـال 95 نسـبت بـه سـال های قبـل 

؟ چیسـت

پیشـرفت ما در دعوت از بازیکنان نسـبت به سال های 
قبـل بهتر بوده اسـت. هیجـده تیرماه رویـا الهی، انیس 
چهاردانگـی، مریـم محمـد حسـنی و راضیـه جانبـاز بـه 
حمیـده  مردادمـاه  شدند.شـانزده  دعـوت  ملـی  تیـم 
علینقـی و راضیـه جانبـاز و دهـم شـهریور هـم راضیـه 
جانباز به تیم ملی دعوت شـده اسـت و عضو تیم اسـت. 
ازآنجاکه نسـبت بـه قبل تمرینات منظم تـر و برنامه ریزی 
بهتـری داریـم از آمادگـی بهتری برخوردارنـد و دعوت از 

بازیکنـان بهتـر بوده اسـت.

کالس هـا  برگـزاری  و  آموزشـی  برنامه هـای  در   ■
بوده ایـد؟ چگونـه 

برگـزاری کالس هـا رشـد داشـته ایم.در مردادمـاه  در 
یـک دوره کالس مربیگـری درجـه سـه در شـهر کرمـان 
در  سـه  درجـه  مربیگـری  دوره  یـک  شـهریورماه  در   ،
شهرسـتان عنبرآبـاد و مجـددًا در شـهریورماه نیـز یـک 
دوره مربیگـری درجـه ۲ )۵ روز کالس تئـوری و ۵ روز 
کالس عملـی( بـرای اولیـن بار در اسـتان کرمـان برگزار 

کردیـم.

آموزشـی  کالس هـای  و  نشسـت ها  در  شـرکت   ■
فدراسـیون چقـدر در پیشـرفت هندبـال مؤثر اسـت.

ایـن کالس هـا باعـث ارتقـاء سـطح فنـی و دانـش روز 
از  خاطـر  همیـن  بـه  و  می شـود  ورزشـکاران  و  مربیـان 
اهمیـت خاصـی برخوردارنـد. در اردیبهشـت ماه خانـم 
قهـروی در نشسـت تخصصی هندبـال بانوان کشـور که 
هرسـال بـا حضـور پیشکسـوتان هندبـال کشـور برگـزار 
می شـود شـرکت کرد. خانـم علیپـور مربی فعال اسـتان 
در کالس آموزشـی آسـیب های زانو و گردن و علم تمرین 
در اردیبهشـت ماه در تهـران شـرکت نمـود. حضور خانم 
علیپـور در سـمینار متـد آمـوزش هندبـال در خردادمـاه  
در تهـران ، خـودم نیـز به عنـوان نایب رئیـس اسـتان در 
جلسـه اسـتعدادیابی و هماهنگـی نایب رئیسـان منطقه  
خردادمـاه در تهـران شـرکت کـردم . شـرکت دو نفـر از 
مربیـان اسـتان در سـمینار بین المللی آمـوزش هندبال 
پایـه  در مردادمـاه و در تهـران نیـز از دیگـر برنامه های ما 

در بحـث سـمینارها بود.

■ برنامه هـای دیگـری هـم درزمینـٔه هـای مختلـف 
داشـته اید؟

برگـزاری جلسـه هماهنگی بـا مربیان شهرسـتان های 
فعال اسـتان  ازجمله زرند، جیرفت،بردسـیر، رفسنجان 
و سـیرجان ، برگـزاری مسـابقات در مـاه مبـارک رمضان 
بـا شـرکت چهـار تیم به صـورت دوسـتانه و  برگـزاری یک 
آقـای  همـکاری  بـا  داوران  بـرای  آمادگـی  کالس  دوره 
سـاعدی رئیـس کمیتـه داوران اسـتان کرمـان از دیگـر 

برنامه هـای مـا در بخـش بانـوان بـوده اسـت.

انجـام  را  چه کارهایـی  اسـتعدادیابی   بحـث  در   ■
داده ایـد؟

همـکاری  بـا  گذشـته  اردیبهشـت ماه  در 
آموزش وپـرورش بـرای چنـد نفـر از مربیـان مجـوز صادر 
شـد تـا در یـک مـاه باقی مانـده از سـال تحصیلـی 94 
در مـدارس کار اسـتعدادیابی را بـرای چهـار سـالن ۲۲ 
بهمـن ، سـام نـژاد، کار و فجـر در مقطـع ابتدایـی آغـاز 
کنند.ایـن کار نسـبتًا بـا اسـتقبال خوبـی مواجـه شـد و 
تحـت یک جـام کار اسـتعدادیابی آغاز شـد. ان شـاءالله 
از نیمه ی آبان امسـال همین برنامـه راداریم.با همکاری 
آموزش وپـرورش با اسـتعدادیابی در مـدارس ناحیه یک 
نواحـی،  ایـن  در  هندبـال  کانون هـای  تشـکیل  دو،  و 
برگـزاری مسـابقات بیـن مـدارس و درنهایـت برگـزاری 
مسـابقات اسـتانی  بازیکنـان توانمنـد و مسـتعد رشـته 
بـرای  پشـتوانه ای  تـا  می کنیـم  شناسـایی  را  هندبـال 
می کننـد. بـازی  باالتـر  سـطح های  در  کـه  بازیکنانـی 

باشند.

■ برای لیگ برترچه برنامه ای دارید؟

سـال 94 بـه دالیـل نبـود حمایـت مالـی و نداشـتن 
بودجـه کافـی  از بـازی چهـارم انصـراف دادیـم. امسـال 
بـا تـالش و کمک مربی تیـم خانم علیپـور و حمایت های 
مسـئولین هیـات، نزدیـک سـه چهـار مـاه پیگیـر وصـل 
شـدن بـه شـهرداری بـم هسـتیم . علـی رغم سـختی ها 
و مشـکالت فـراوان باالخـره ایـن کار انجـام شـد . نهایتًا 
شـورای محتـرم و جنـاب آقـای ریاضـی شـهردار محترم 
شهرسـتان بـم  ازآنجاکه تعـدادی از بازیکنان بمی بودند 
قـول  حمایـت از ایـن تیـم را دادنـد. تمـام بازیکنـان تیم 
بومـی اسـتان کرمـان هسـتند وتیـم در آمادگـی خوبـی 
کسـب  خوبـی  نتیجـه  بتوانیـم  کـه  امیـدوارم  اسـت. 
نماییـم. لیـگ امسـال با شـرکت 8 تیم از ۳۰ مهر شـروع 
می شـود و اولیـن بـازی را بایـد مقابـل تیـم البـرز تهـران 

دهیم. انجـام 

■ برنامه هـای آینـده شـما در بحـث هندبـال بانـوان 
؟ چیست

برنامه هـای   ، لیـگ  بازی هـای  برگـزاری  بـا  هم زمـان 
اسـتعدادیابی و مسـابقات آموزش وپـرورش را در برنامـه 
آمـوزان  دانـش  از  جـدی  و  واقعـی  کار  بایـد  داریـم. 
بازیکنـان  همـه ی  شـود.  شـروع  آموزش وپـرورش 
خـوب رشـته هندبـال از مـدارس شناسـایی و پـرورش 
مربیگـری  کالس هـای  برگـزاری  بـا  داده شـده اند. 
تربیت بدنـی  همـکاری  بـا  آموزشـی  کارگاه هـای  و 
آگاهـی معلمیـن  بـردن سـطح  بـاال  و  آموزش وپـرورش 
فراهـم  مطمئنـًا  رشـد  ایـن  زمینـه  تربیت بدنـی  عزیـز 
می شـود. برگـزاری یـک کالس داوری درجـه سـه را نیـز 

داریـم. دی مـاه  در 

تیم ملي زماني براي من فقط رؤیا بود اما حاال به چیزهاي فراتر از آن فکر می کنم 
چون ایمان داشتن به جسم و توانایی هایم از من چیزي فراتر ازآنچه که زماني در 

تصوراتم بود،ساخته است.

رضایی نایب رئیس بانوان هیات هندبال استان تأکید کرد

تداوم استعدادیابی  
تا رسیدن به نقطه مطلوب 

محبوبه کاظمی
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-وحید عامری - 
هیـات فوتبـال اسـتان را خیلـی هـا نبض 
معتقدنـد  و  داننـد  مـی  فوتبـال  تپنـده 
سیاسـتگذاری هـای خـوب در ایـن حـوزه 
روزهـای  بـه  را  اسـتان  فوتبـال  توانـد  مـی 
هـا  خیلـی  دیگـر  طرفـی  برسـاند.از  اوج 
دانسـته یـا ندانسـته همـه افـت فوتبـال را 
بـه هیـات نسـبت مـی دهند.گفـت و گـوی 
آفاق ورزشـی با حـاج جعفـری پیرامون این 

موضـوع از نظـر مـی گـذرد:
■ چنـد سـالی اسـت نماینـده ی کرمان 
در لیـگ برتر بـه لیگ یک سـقوط و دیگر 
نتوانسـت بـه لیـگ برتـر برگـردد ، دلیـل 
را به عنـوان رئیـس هیـات  ایـن موفقیـت 

فوتبـال اسـتان چـه می دانیـد؟
فاکتورهایـی   دارای  تیـم  حضـور  عـدم 
و  برنامه ریـزی   ، مدیریـت  دارد.  متعـددی 
هسـتند.  فاکتورهـا  مهم تریـن  از  بودجـه 
بـا نگاهـی بـه ایـن ۳ فرآینـد پاسـخ بسـیار 
روشـن اسـت و دیگر نباید در جـای دیگری 

بـه دنبـال چرایـی آن گشـت.
■ نبـود تیم لیـگ برتری چـه ضررهایی 

را بـرای ورزش و اقتصاد اسـتان دارد؟
یـک کالم  در  برتـر  لیـگ  در  تیـم  حضـور 

یعنـی حضور اسـتان در رأس هـرم تبلیغات 
رادیویی ، تلویزیونی و رسانه ای کشور و تأثیر 
آن  صرفـًا ورزشـی نیسـت بلکـه پیام رسـان 
 ، سیاسـی،اجتماعی،فرهنگی  مسـائل 
اقتصـادی ، ورزشـی و... در اسـتان ،کشـور 

، منطقـه و حتـی دنیـا می باشـد. 
یـک  لیـگ  در  3نماینـده  وجـود   ■
اسـتان نشـان از پتانسـیل فوتبـال کرمان 
دارد، چـه برنامه هایـی انجام گرفتـه تـا این 
تیم هـا بتوانند بـه لیگ برتر صعـود کنند.

بـه نظـر بنـده حضـور در لیـگ برتر بسـته 
مدیریـت  اسـتراتژی  و  بـه سیاسـت گذاری 
مدیریـت  جامعـه ی  خواسـت  و  باشـگاه ها 
تعیین کننـده  میـان  ایـن  در  اسـتان  هـرم 
فاکتورهـا  ایـن  بـدون  مطمئنـًا  می باشـد. 
هیـچ تیمـی در لیـگ برتـر حضـور نخواهـد 
مسـائل  ایـن  روی  بایـد  مـا  داشـت.پس 

کنیـم. برنامه ریـزی 
اسـت  سـالی  چنـد  بانـوان  فوتبـال   ■
ایـن  دلیـل   ، دارد  انـدام  ارز  کشـور  در 

می دانیـد؟ چـه  را  موفقیت هـا 
دارای  کشـور  در  بانـوان  حضـور 
اسـتعداد  وجـود  ازجملـه  مؤلفه هایـی 
همـه  از  و  هـدف  جامعـه ی  ،خواسـت 

از  موضـوع  ایـن  اهمیـت  و  توجـه  مهم تـر 
نـگاه مدیرانـی اسـت کـه بـه حضـور بانوان 
در سـطح اول کشـور اعتقـاد داشـتند و در 
ایـن میـان مسـئوالن و مدیـران ایـن تیم هـا 
فوتبـال  هیـأت  برنامه ریزی هـای  کنـار  در 
پیشـرفته اند. همـراه  و  همـگام  و  اسـتان 
■ در حـال حاضـر چنـد تیـم در فوتبـال 
اسـتان داریـم و حرکـت فوتبـال اسـتان را 

در بخـش پایه هـا چگونـه می بینیـد؟
نـگاه بـه یـک هـدف بـر اسـاس اسـتراتژی 
نـگاه  بـه  منحصـر  می شـود  تعریـف  کـه 
مدیریـت باشـگاهی اسـت.ازآنجاکه مدیریت 
از طریـق مراکـز اقتصـادی  باشـگاه های مـا 
برنامـه ی  متأسـفانه  می شـود  مالـی  تأمیـن 
نهایـی  هـدف  بـه  رسـیدن  بـرای  اصولـی 
وجـود نـدارد. البتـه ایـن بـدان معنـا نیسـت 
کـه در بخـش رده هـا کاری انجـام نمی شـود 
، برعکـس بحـث بنـده این اسـت که نـگاه به 
رده هـای پایـه در باشـگاه ها دارای اسـتراتژی 
ثابـت و بلندمـدت نیسـت. و در مقطعـی بـا 
خوبـی  نتایـج  هـا  تیـم  افـراد  بعضـًا  حضـور 
متعـدد  تغییـرات  دلیـل  بـه  امـا  می گیرنـد 
مدیریـت باشـگاهی و نبـود برنامه ریزی کالن 
کلـی  سیاسـت های  و  مشـی  ادامـه  بـرای 
باعـث می شـود کـه فـراز و نشـیب زیاد باشـد 

و خروجـی کار مـا حاصلـی به همراه نداشـته 
باشـد.

■ بعضـی معتقدنـد دلیـل آفـت فوتبال 
کـم کاری هیـات فوتبال اسـت؟ 

دارد،  کـه  تعریفـی  در  فوتبـال  هیـأت 
برنامه ریـزی و اجـرای برنامه هـای مختلف و 
ایجـاد زمینـه بـرای حضـور تیم هـا را فراهم 
و  شناسایی،پرورشـی  کار  امـا   . می کنـد 
باشـگاهی  کار  یـک  بازیکنـان  از  اسـتفاده 
زیربنایـی  به صـورت  بایسـتی  کـه  اسـت 
اگـر  بلـه،  انجـام شـود؛  باشـگاه ها  توسـط 
نداشـتند  را  فعلـی  تیم هـای  باشـگاه ها 
فدراسـیون  و  هیـات  برنامه هـای  و 
شـناخته  درجایـی  تیم هـا  آیـا   نبـود 

می شدند؟
■ علیرغـم پتانسـیل خوبـی کـه داریـم 
امـا در فوتسـال موفقیت خاصی را کسـب 
مدیریـت  عـدم  بـه  آن  ،دالیـل  نکردیـم 
برمی گـردد یـا نبـود زیرسـاخت کافـی در 

اسـتان؟ فوتسـال 
بـرای رسـیدن به جایـگاه اصلی فوتسـال 
هـم  و  اسـتعداد  هـم  بنـده  اعتقـاد  بـه 
وسـایل زیربنایـی موجـود اسـت امـا نبـود 
برنامـه  بـا  و  قدرتمنـد  مالـی  حامـی  یـک 
در فوتسـال اسـتان باعـث شـده اسـت کـه 
جایـگاه فوتسـال این گونـه باشـد. بـا تمـام 
فوتسـال  بنـده  اعتقـاد  بـه  مسـائل  ایـن 
اسـتان به یـک انسـجام و ازخودگذشـتگی 
بـرای رسـیدن به قله اول فوتسـال کشـور را 

دارد. نیـاز 
■ آیـا از تجربیـات پیشکسـوتان اسـتان 

در بهبـود اوضـاع کمـک می گیریـد؟

تمامـی  در  اعتقـاددارم  بنـده  متأسـفانه 
از مجموعـه  ارکان به صـورت صـد در صـد 
و  ورزشـی  الزم  اسـتفاده  پیشکسـوتان 
تجربـی صـورت نمی گیرد و بیشـتر جنبه ی 
تشـریفاتی و تبلیغاتـی آن مطرح اسـت.اما 
بـا تمـام ایـن مسـائل هیـأت فوتبـال تالش 
داشـته اسـت تـا آنجـا کـه می توانـد از بنیـه  
و تـوان فکـری پیشکسـوتان اسـتفاده کنـد 
ایـرادی  مانـده  به صـورت مجهـول  آنچـه  و 
اسـت بـر بنـده کـه از سـاحت تمامـی ایـن 
عزیـزان حاللیـت می طلبـم اگرچـه نیمـی 
از کارکنـان و کارشناسـان هیـأت در حـال 

حاضـر از ایـن قشـر تشـکیل می شـوند.
بیـن  نامحسوسـی  اختالفـات  گویـا   ■
باشـگاه مس کرمان و هیأت فوتبال اسـت 
آیـا چنیـن اختالفاتی هسـت یا عـده ای به 

ایـن موضـوع دامـن می زنند؟
وجـود  اختالفـی  هیـچ  هـدف  در 
نـدارد . شـاید این قـدری کـه بـر اسـاس 
دیدگاه هـای بنـده حضـور تیـم در لیـگ 
برتـر و تأثیـر آن بـر جامعـه اهمیـت و مهم 
می باشـد از دید بعضًا کسـانی کـه ادعای 
دارند،بیشـتر  مـادر  از  مهربان تـر  دایـه ی 
باشـد .اما در بخـش اداری هیـأت فوتبـال 
باشـگاه  و  اسـت  اسـتان  فوتبـال  متولـی 
مـس کرمان نیـز جزئـی از فوتبال اسـتان 
متفـاوت  برداشـت ها  لـذا  می باشـد، 
اصـل  در  کـه  پذیرفـت  بایسـتی  اسـت. 
هیـچ اختالفـی وجـود ندارد.کسـانی کـه 
بـه حاشـیه می روند  در حقیقـت به دنبال 
منافعـی هسـتند کـه هـم خودشـان و هم 
هدفشـان بـرای دل سـوختگان جامعـه ی 

اسـت. شناخته شـده  فوتبـال 

- محمد غفاری -
 ورزش هـای همگانـی نقـش بسـزایی در 
دارنـد. افـراد  روحـی  و  جسـمی  سـالمت 
بـه  توجـه  بـا  نیـز  کشـور  ورزش  متولیـان 
همگانـی کـردن و فرهنگ سـازی این رشـته 
همگانـی  ورزش هـای  بـر  ویـژه ای  تأکیـد 
ورزش  رشـد  اخیـر  سـال های  دارنـد.در 
همگانـی نسـبت بـه گذشـته بیشـتر بـوده 
ورزشـی  آفـاق  نشـریه  اسـت.گفت وگوی 
پیرامـون ورزش همگانـی بـا حجت االسـالم 
مرتضـی حسـینی از محضرتـان می گـذرد:
ورزش هـای  هیـأت  اصلـی  وظیفـه   ■

چیسـت؟ همگانـی 
و  مـردم  بیـن  ورزش  فرهنـگ  توسـعه 
ایجـاد  پیگیـری  و  ایجـاد نشـاط و شـادابی 
زیرسـاخت های مرتبط با این رشـته  ورزشی 
در شـهر از وظایـف و سیاسـت های اصلـی 
هیـات ورزش هـای همگانـی اسـت.در کنـار 
آن 8-۲7 کمیتـه داریـم کـه بایـد مدیریـت 

برنامه ریـزی کنیـم. بـرای آن هـا  و  شـوند 
در  اهـداف خـود  بـه  توانسـته اید  آیـا   ■

دسـت یابید؟ همگانـی  ورزش 
بـا توجه بـه توانمندی ها و شـرایط موجود 
مـا قدم هایـی را برداشـته ایم. مثـاًل توسـعه 
حرکـت  یـک  کـه  ورزشـی  ایسـتگاه های 
روبه جلـو بـوده امـا پرشـتاب نبـوده اسـت. 
ایسـتگاه های ورزشـی خوبـی در شـهر  مـا 
کرمـان و در شهرسـتان های اسـتان داریـم.

مسـتقیم  طریـق  از  یـا  ایسـتگاه ها  ایـن 
هیـات همگانـی و یا بـا پیگیری هـای هیأت 

انجام شـده اند. همگانـی 
کمیته هـای  عملکـرد  و  فعالیـت  از   ■

داریـد؟ رضایـت  هیـأت  مختلـف 
عامـل  چنـد  بـه  هیـأت  هـر  فعالیـت 

برنامه هـا  بـه  می شـود  کـه  دارد  بسـتگی 
هیـأت  مسـئوالن  عالقه مندی هـای  و 
و  دیگـر  نمود.عامـل  اشـاره  کمیته هـا  و 
نسـبت  مـردم  اسـتقبال  عامـل  مهم تریـن 
رشـته هایی  اسـت.در  رشـته  آن  بـه 
و  ،ایروبیـک  یوگا،پیالتـس  همچـون 
و  اسـتقبال  خاطـر  بـه  جسـمانی  آمادگـی 
عالقه منـدی زیـاد  مـردم  رشـد داشـته ایم 
مختلـف  باشـگاه های  دلیـل  همیـن  بـه  و 
آن هـا را پشـتیبانی می کنند اما رشـته هایی 
اینکـه  خاطـر  بـه  ماهیگیـری  همچـون 
عالقه منـدان کمتـری در ایـن اسـتان دارد 
و  نیسـت  برخـوردار  مطلوبـی  جایـگاه  از 
ایـن بـه  اقتضـای جغرافیـا و ...اسـتان نیـز 

. د می گـرد بر

■ نقش شـهرداری را در پیشرفت ورزش 
همگانـی چگونه می بینید؟

شـهرداری دو نقـش اصلی را در پیشـرفت 
بحـث  در  هـم  دارد.  همگانـی  ورزش 
بحـث  در  هـم  شـهرداری   باشـگاه های 
در  ورزشـی  زیرسـاخت های  و  فضاسـازی 
پارک هـا و ... تأثیرگذار هسـتند. در فرهنگ 
ورزش وقتـی فضا آماده باشـد مـردم ورزش 

می کننـد.در  اسـتقبال  مـردم  و  می کننـد 
بحـث ورزش همگانـی شـهرداری ها حـرف 
اول را می زننـد و بسـیار تأثیرگـذار هسـتند.

■ بـا توجـه بـه اینکـه معاونـت اجتماعی 
شـهرداری هسـتید ؛ آیـا توانسـته اید بیـن 
اشـتراکاتی  همگانـی  ورزش  و  شـهرداری 
را تعریـف کنیـد تـا از ایـن طریـق بـه ورزش 

همگانـی کمـک کنیـد؟
 شـهرداری در بحـث ایجـاد زیرسـاخت ها 
دسـتگاه ها  نصـب  و  پارکـی  فضـای  و 
شـهر  سـطح  در  ورزشـی  و  سـت های 
طـی   . اسـت  کـرده  زیـادی  کمک هـای 
ایسـتگاه های  گذاشته شـده  کـه  جلسـاتی 
ورزشـی  و سـکوی  کردیـم  تعریـف  ورزشـی 
تعریف شـده. از طـرف دیگـر مربیـان را در 
ورزش  تـا  کردیـم  فعـال  ایسـتگاه ها  ایـن 
همگانـی رونـق پیـدا کنـد. )شـهرداری در 
ایـن میـان ۱۵گـروه را پوشـش می دهـد(.
■ قبـاًل شـاهد همایش هـای پیـاده روی در 
سـطح شـهر کرمـان بودیـم امـا مدتـی اسـت 
ایـن مهم انجـام نمی گیرد،دلیل آن چیسـت؟

پیاده روی هـای مختلفـی برگزارشـده امـا 
حجم کار و گسـتردگی سـال قبل را نداشته 
اسـت.در بحث اسـتانی همایـش پیاده روی 
در  یکـی    ۳ شـبکه  از  مسـتقیم  پخـش  بـا 
داشـته ایم.  را  زرنـد  در  یکـی  و  ماهـان 
انشـاء... بـرای فصـل پاییـز و زمسـتان نیـز  

می کنیـم. برگـزار  پیـاده روی  همایـش  دو 
و  شـهر  سـطح  در  پیـاده روی  هـر   ■
شهرسـتان ها بـرای هیات چقدر بـار مالی دارد؟
حداقـل  پیـاده روی  هـر  برگـزاری 
6۰میلیـون تومـان بـار مالی دارد کـه عمدتًا 

می شـود. تأمیـن  پشـتیبان  طریـق  از 
بـرای اینکـه ورزش همگانـی جایـگاه   ■

خـود را در اسـتان بیـش از ایـن  پیـدا کنـد 
داریـد؟ پیشـنهاد هایی  چـه 

بایـد حمایت مالـی بـرای ورزش همگانی 
را بیشـتر تـا بتوانیم در بحث فرهنگ سـازی 
اینکـه دسـتگاه های  بیشـتر کارکنیـم .دوم 
بحـث  در  را  الزم  همـکاری  مختلـف 
همگانـی  ورزش هـای  و  فرهنگ سـازی 
داشـته باشـند و حمایت الزم و زیرساخت ها  

گیـرد. صـورت  ارگان هـا  همـه ی  توسـط 
■ دیگـر هیـات هـای ورزشـی هـم بایـد 
بـه شـکلی بـه کمـک ایـن هیـات در بحـث 

بیاینـد. همگانـی  ورزش 
و  ورزش  وزارت  دسـتورالعمل  اسـاس  بـر 
جوانـان همـه ی هیأت هـا موظف اند کمیته 
را  کمیتـه  ایـن  و  باشـند  داشـته  همگانـی 

فعـال و ورزش را ترویـج دهنـد.
■ ظاهـرًا یـک دوره چهارسـاله هیـأت رو به 
اتمام است، پیشـرفت ورزش همگانی نسبت 

بـه سـال های قبـل چگونه بوده اسـت؟
ما سـعی کردیم یک دوره را بدون حاشـیه 
و فقـط در جهـت ورزش همگانـی و روحیـه 
نشـاط و شـادابی مـردم بـه پایـان برسـانیم.

بـا بی پولـی تمـام در ایـن سـال ها و وضعیت 
اسپانسـر  نبـود  و  اقتصـادی  نابسـامان 

رشـدمان قابل قبـول بـوده اسـت.
■ در حـال حاضـر چند کمیتـه در هیأت 

همگانی فعال هسـتند؟
۲7 کمیتـه در هیـات همگانـی داریـم کـه 
۱۰کمیته آن فعال هسـتند.همکاران خوبم 
اعـم از روسـای کمیته هـا ، هیـأت رئیسـه و 
نایب رئیـس بانـوان فعالـی داریـم کـه بـرای 
ورزش همگانـی تـالش زیادی دارنـد. برادر 
و دوسـت بزرگـوارم جنـاب آقـای زنـد وکیلی 
هـم زحمـات زیـادی در هیـات متحمل می 
شـود. حمایت های شـهرداری هم همیشـه 

کارسـاز بوده اسـت.

حسینی رئیس هیات ورزش های همگانی:یــادمان

همه ی هیأت ها موظفند
کمیته همگانی داشته باشند

حاج جعفری رئیس هیات فوتبال استان:

عده ای برای فوتبـال 
دایه ی مهربان تر از 

مـادر شده اند

بر اساس دستورالعمل 
وزارت ورزش و جوانان 
همه ی هیأت ها موظف اند 
کمیته همگانی داشته باشند 
و این کمیته را فعال و 
ورزش را ترویج دهند.

تلفاکس: ۳۲8۲۳7۵۵  /  همراه: ۰9۱۳6۱۲46۱۵ - ۰9۱۳۱9۵۲۰۱۲
نشانی: بلوار جمهوری، نرسیده به فرودگاه، خیابان شیروانی، طبقه فوقانی بیت الحسین

پیش چـــاپ: لوح ۲4۵67۵۵ / چــــاپ: کرمــان تکثیــر 
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هفته نامه فرهنگی و ورزشـی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فرشاد پگاه
زیـر نظــر شــورای نویسنــدگـان
 گرافیک و صفحه آرا: الهام زندوثوقی

ســــال اول ● شمـــــاره اول
یکشنبـــه 9 آبـان مــاه 1395

8 صفـحــه ● قیمـت 1000 تومـان

زنده یاد سید محمود مستقیمی

زنده یاد ماشاا... ایرانمنش

زنده یاد احراری

زنده یاد حاج ناصر اسدی

زنده یاد مهدی محمدی

زنده یاد جهانگیر جهانشاهی

زنده یاد مجید محمد رشید
یادمـان  سـتون  اسـتمرار  جهـت  محتـرم  خواننـدگان 
عکـس هـای ورزشـکاران عزیز از دسـت رفته  را به شـماره 

نماییـد. ارسـال  تلگـرام09136124615 
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