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فرهنگی و ورزشی

مرد هر امداد را هم، روِز بد 
باید شناخت

علی اکبر ثابتی پور رییس
هیات والیبال استان کرمان:

 سال 1399
درتاریخ والیبال، استان 

وکشور ماندگار می شود

سرپرست هیات فوتبال 
استان کرمان:

هنوز برای نامزدی 
در هیات فوتبال 

تصمیمی نگرفته ام

علیرضا ابراهیمی رییس هیات 
انجمن های ورزش های رزمی استان:

حمایت شرکت های 
مطرح استان از ورزش های 

رزمی خیلی کمرنگ است

مهدی جهانشاهی مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان:

تیم های کرمان قدرت 
اول فوتبال بانوان 

کشورهستند

حسین جمالیزاده  رئیس هیأت پزشکی 
ورزشی استان کرمان:

 شاهد پیشرفتهای 
بیشتری در این حوزه 

خواهیم بود

علی پور فتاحی رییس انجمن 
پیشکسوتان هیات دو و میدانی استان:

هدف انجمن، جایگاه 
بخشیدن به قهرمانان 

پا به سن گذاشته است

محمود بهرام پور رییس سابق هیات وزنه برداری 
استان کرمان:

در مجموع 130 نفر 
به مسابقات و اردوهای 

مختلف اعزام شدند

مسعود نخعی 
رییس هیات کارگری استان کرمان:

حدود 60 درصد 
جامعه کارگری از برنامه های 

همگانی استقبال می کنند

مدیرکل ورزش و جوانان:

پتانسیل ورزش استان کرمان 
نسبت به خیلی از استان ها 

بیشتر است

علی پور فتاحی رییس انجمن پیشکسوتان هیات دو میدانی استان کرمان:

هدف انجمن، جایگاه بخشیدن به قهرمانان پا به سن گذاشته است

ورزش کرمان در مسیر توسعه
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سـال  در  اینکـه  علیرغـم  ورزشـی/  آفـاق 
کرونـا خیلـی  ع ویـروس  99 بـه خاطـر شـیو
از فعالیـت هـای ورزشـی برگـزار نشـد و بـه 
کـم رنگـی را در حـوزه فعالیت  شـکلی سـال 
کرمـان  امـا  بودیـم  شـاهد  ورزشـی  هـای 
هـای  حـوزه  در  خـوب  خیلـی  توانسـت 
کند و شـاهد پیشـرفت های  مختلف رشـد 
خوبـی در حـوز هـای عمرانـی، صعـود تیـم 

هابـه لیـگ هـای برتـر و ... بودیـم.

مستند سازی و اخذ اسناد مالکیت 
کل ورزش و جوانان اداره 

کرمـان  اسـتان  مدیـرکل رزش و جوانـان 
گفـت: در حـوزه مسـتند سـازی و اخذ اسـناد 
مالکیـت زمیـن هـای ورزشـی خوشـبختانه 
 9 مالکیـت  سـند  اخـذ  بـا   99 سـال  در 
کرمـان  مجموعـه ورزشـی در سـطح اسـتان 
توانسـتیم مـورد ارزیابـی مناسـب مجموعـه 
پاریـزی  میثـم  بگیریـم.  قـرار  وزارتخانـه 
مجموعـه  هـا  ارزیابـی  ایـن  در  گفـت: 
در  همکارانـم  کـه  زحماتـی  و  کل  اداره 
هـا  شهرسـتان  ادارات  و  حقوقـی  حـوزه 
گرفـت.  قـرار  وزارت  تقدیـر  مـورد  کشـیدند 
و  تعییـن  بـا   1400 سـال  در  کـه  شـاا...  ان 
زمیـن  مالکیـت  اسـناد  وضعیـت  تکلیـف 
هـای ورزشـی اسـتان بتوانیـم یـک میـراث 
مانـدگار را بـرای نسـل هـای بعـد بـه جـای 
در  کـه  سـازهایی  و  سـاخت  بـا  و  بگذاریـم 
بتوانیـم  شـد،  خواهـد  انجـام  ک  امـا ایـن 
هـا  زیرسـاخت  حـوزه  در  مناسـبی  ظرفیـت 
برای توسـعه ورزش اسـتان داشـته باشـیم.

که به  از نظر تعداد و متراژ پروژه هایی 
بهره برداری رسید جزو سه استان برتر 

کشور بودیم

اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
سـرانه  بحـث  در  کرمـان  افـزود:  کرمـان 
کشـور  برتـر  اسـتان  سـه  جـزو  ورزشـی 
نیسـت امـا عـدد میانگیـن سـرانه ورزشـی 
ورزشـی  سـرانه  میانگیـن  عـدد  بـا  کرمـان 
کشـور برابـر اسـت؛ یعنـی کرمـان بـه لحاظ 
سـرانه ورزشـی از  میانگین سـرانه ورزشـی 
در  گفـت:  وی  نیسـت.   تـر  پاییـن  کشـور 
گذشـته بـا توجـه بـه تعـداد و متـراژ  سـال 
کـه بـه بهـره بـرداری رسـید  پـروژه هایـی 
ورزشـی  هـای  زیرسـاخت  متـراژ  بـه  و 
هزینـه  کـه  عـددی  و  شـد  اضافـه  اسـتان 
اسـتان  ارزیابـی جـزو سـه  زمـان  ، در  شـد 
از  گفـت:  پاریـزی  بودیـم.  کشـور  برتـر 
کل  اداره  همکارانـم در حـوزه دفتـر فنـی 
و از همـه ی مجموعـه بنـگاه هـا و معیـن 
توسـعه  بخـش  در  کـه  اقتصـادی  هـای 
مشـارکت  اسـتان  هـای   سـاخت  زیـر 
کـه امروز  کردنـد، تقدیـر وتشـکر دارم، چـرا 
وضعیـت سـرانه ورزشـی اسـتان بـا افتتـاح 
بیـش از 200 هـزار متـر فضای ورزشـی طی  
گذشـته آمـار خوبـی دارد و سـرانه  2 سـال 
ی ورزشـی اسـتان سـرانه ی قابـل قبولـی 

اسـت.

تجهیز بیش از 220 خانه روستایی 

گفـت: در بحـث  مدیـرکل ورزش و جوانـان 
از  و  کردیـم  تـاش  روسـتایی  هـای  خانـه 
ظرفیـت هـای وزارت و ظرفیـت هـای بیرونی 
 220 از  بیـش  توانسـتیم  و  کردیـم  اسـتفاده 
خانـه ی روسـتایی را در اسـتان  تجهیـز و بـه 
بـا  داد:  ادامـه  وی  برسـانیم.  بـرداری  بهـره 
اسـتان  بـودن  پهنـاور  و  گسـتردگی  بـه  توجـه 
نیازمنـد  اسـتان،  روسـتاهای  تعـدد  و  کرمـان 
افزایـی  هـم  یـک  و  جمعـی  همـت   یـک 
امیدواریـم  و  هسـتیم  هایـی  دسـتگاه  بیـن 
مسـئولیت  حـوزه  ایـن  در  کـه  دسـتگاههایی 
بتوانیـم  تـا  کننـد  کمـک  دارنـد،  اجتماعـی 
کـه دارای جمعیـت  بـه روسـتاهای بیشـتری 
خانـه  توزیـع  بحـث  در  هسـتند  قبولـی  قابـل 
کنیم. های ورزش روسـتایی خدمات رسـانی 

بیش از 40  تیم در لیگ برتر داریم

مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان کرمان 
بـه  کرمـان  اسـتان  خوشـبختانه  افـزود: 
و  اقتصـادی  بنـگاه هـای  برکـت  نعمـت و 
منابـع مالـی خـوب و شـرکت هـای صنعتی 
تیـم داری هـای خوبـی در حـوزه باشـگاه 
هـای صنعتـی انجـام مـی دهـد و بـا صعـود 
تیـم هـای فـوالد سـیرجان و بدمینتـون و 
کرمـان نزدیـک بـه  ... در پایـان سـال 99، 
که  کشـوری دارد  50 تیم د لیگ های برتر 
گفـت: ایـن  آرزوی هـر اسـتانی اسـت. وی 
کـه اسـتان  ظرفیـت بسـیار مناسـبی اسـت 
هـای  اسـتان  سـایر  بـا  مقایسـه  در  کرمـان 
که تمام  کشور دارد و امروزه شاهد هستید 
در حـوزه  کرمـان  برتـری  لیـگ  هـای  تیـم 
رقابـت هـا صاحـب  سـکو و رتبـه هسـتند و 
ایـن مهـم، ظرفیـت هـای  مناسـبی بـرای 
بتـوان موجبـات  کـه  اسـت  اسـتان  ورزش 
غـرور جوانـان و نوجوانـان اسـتان را فراهم 
و باعـث انگیـزه جوانـان بـرای  حضور بهتر 

و بیشـتر در میادیـن ورزشـی شـود.

کرمان در حوزه پویش »ورزش در خانه« در 
ارزیابی ها بین پنج استان  برتر کشور بود

بـا  گفـت:  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
کرونـا و  ع بیمـاری منحـوس  توجـه بـه شـیو
کشـور،   که به وجود آورد در سـطح  شـرایطی 
کـه شـیوه نامـه هایـی از  سـعی بـر ایـن شـد 
سـوی وزارت خانه تعیین شـود و به اسـتان 
کـه مـا بتوانیـم فعالیت های  گـردد  هـا ابـاغ 
مجـازی  فضـای  در  را  ورزش  همگانـی 
دهیـم.  توسـعه  و  ترویـج  و  باشـیم  داشـته 
خوشـبختانه با توجه به پویش ها و برنامه 
کـه در قالـب  شـیوه نامـه هـا انجـام  هایـی 
تمـام  میانگیـن  در  کرمـان   اسـتان  شـد، 
برنامـه هـا در ارزیابـی هـا بیـن پنـج اسـتان 
گفـت:  پاریـزی  گرفـت.  قـرار  کشـور  برتـر 
ورزش  حـوزه   ، ورزش  حـوزه  در  همکارانـم 
کل زحمـات  بانـوان و روابـط عمومـی اداره 
و  داشـتند  ع  موضـو ایـن  بـرای  را  زیـادی 
همراهـی  بسـیار خـوب هیـات هـای ورزشـی 
ع  موضـو ایـن  در  هـا  شهرسـتان  ادارات  و 
از ظرفیـت فضـای  بتوانیـم  کـه  باعـث شـد 
مجـازی بـرای ترویـج ورزش همگانـی حتی 
کنیـم  کرونـا، بهتـر اسـتفاده  در دوره ی پسـا 

توسـعه دهیـم. را  ایـن ظرفیـت  و 

توسعه متوازن را در شهرستان ها 
کرده ایم شروع 

هـا  شهرسـتان  حـوزه   در  گفـت:  وی 
در  ایـم.  کـرده  شـروع  را  متـوازن  توسـعه 
نگاهمـان  هـا  سـاخت  زیـر  توسـعه  بحـث 
بایـد  و  اسـت  متـوازن  اسـتان  توسـعه  بـه 
بتوانیـم امکانـات زیرسـاختی اسـتان را بـا 
کـه شهرسـتان  توجـه بـه شـرایط متفاوتـی 
هـای اسـتانمان دارنـد، بصـورت متناسـب 
ادامـه  پاریـزی  دهیـم.  توسـعه  متـوازن  و 
ایـن  هـا  شهرسـتان  بحـث  عمـده  داد: 
در  را  سـازی   توانمنـد  بتوانیـم  کـه  اسـت 
کار قـرار دهیـم تـا  شهرسـتان هـا در دسـتور 
هیـات  ی  مجموعـه  شهرسـتانها،  ادارات 
هـای  ثمـن  مجموعـه  و  ورزشـی  هـای 

شهرسـتانها  ظرفیـت  از  بتواننـد  جوانـان 
در حـوزه  کـردن خودشـان  توانمنـد  بـرای 

کننـد.  اسـتفاده  بهتـر  اجرایـی  و  کاری 

کشور در بحث  جزو سه استان برتر 
برگزاری ستادهای ساماندهی امور 

جوانان هستیم  

سـتاد  شـش   99 سـال  در  گفـت:  وی 
بحـث  در  کار  دسـتور   7 بـا  را  اسـتانی 
کـه  کردیـم  سـاماندهی امـور جوانـان برگـزار 
کار  اسـتانی  سـتاد  جلسـه  شـش  برگـزاری 
بسـیار ارزشـمندی بـود و ایـن باعـث شـد تـا 
کرمان در بین سه استان برتر کشور  استان  
سـاماندهی  سـتادهای  برگـزاری  بحـث  در 
گیرد.  پاریزی افزود:  سـه  امور جوانان قرار 
کرمـان  ح ملـی را در سـال 99 در اسـتان  طـر
کـه   داشـتیم . سـامانه ملـی امیـد و زندگـی 
یـک سـامانه مشـاوره ای اسـت و دبیرخانـه 
ایـن  اسـت،  کرمـان  در  کار  ایـن  پایلـوت  و 
و  دارد  فعالیـت  ملـی  سـطح  در  سـامانه 
سـطح  در  را  ای  مشـاوره  کارهـای  امـکان  
ح دوم ، شـبکه  گفـت:  طـر کشـور دارد. وی 
که یک شـبکه  ملـی آسـیب هـای اجتماعی 
کرمـان اسـت  ملـی اسـت و دبیرخانـه آن در 
کـه رونمایـی سـامانه  ملـی امیـد و زندگـی بـا 
حضـور آقـای وزیـر افتتـاح شـد و دبیرخانـه  
کرمـان بـا حضور  آسـیب هـای اجتماعـی در 
بهـره  بـه  و  افتتـاح  اسـدی  دکتـر  آقـای 
افتتـاح  وبینـار  بصـورت  و  رسـید  بـرداری 
مدیـرکل  داشـتیم.  کشـور  سراسـر  در  را  آن 
گفـت:  آخریـن اقـدام ملـی  ورزش و جونـان 
افتـاد،   اتفـاق  جوانـان  حـوزه  در  کـه  هـم 
بـه  اجتماعـی  هـای  مشـارکت  ملـی  کنگـره 
کـه  تمام اسـتان های  کرمـان بـود  میزبانـی 
کشـور، مجموعـه دبیـران تمـام اسـتان هـا، 
اعضـا مجامـع اسـتانی ثمـن هـا و معاونیـن 
جوانـان اسـتان هـا در ایـن وبینـار بصـورت 
فعال مشـارکت داشـتند و اسـاتیدی دعوت 
شـدند و مقـاالت وسـخنرانی هـای خـود را 

مدیرکل ورزش و جوانان:

پتانسیل ورزش استان کرمان نسبت به 
خیلی از استان ها بیشتر است

ورزش کرمان در مسیر توسعه
بـرای  ورزش  در  همیشـه  کرمـان  پـگاه/  فرشـاد 
خـود اسـم و رسـمی داشـته اسـت، چـه از زمانـی که 
کویـر در ایـران  بـه واسـطه کشـتی اش، نـام مـردان 
که در خیلی از  و جهان شـنیده می شـد و چه امروز 
کرمـان  کـه بـرای  ورزش هـا، چهـره هایـی را داریـم 

امیدآفریـن بـوده انـد.
گذشـته  که بگذریم،  در  از افتخارات پارالمپیک 
تـک چهـره هایـی در رشـته هـای مختلـف داشـته 
غ خـود و نـه بـر  کـه بـه واسـطه اسـتعداد و نبـو ایـم 
داشـته  رشـد  اصولـی  و  علمـی  ریـزی  برنامـه  پایـه 

اند.
امـا در ایـن سـال هـا برنامه و نگاه توسـعه گرایانه 
کرمان  غ فرزندان  کمک آمد و شـاهد رشـد و نبو به 
بـوده ایـم. بیـش از 40 تیـم در رشـته های مختلف 
در لیـگ هـای برتـر داریم، در افتتاح زیرسـاخت ها 
کمبودها در سال  کن ورزشی علیرغم خیلی از  و اما
99 جـزو بهتریـن هـا بودیـم و رشـد چشـمگیری را 

در رشـته های مختلف داشـتیم.
کـم  بانـوان  حـوزه  در  خـوب  و  میمـون  اتفاقـات 
نیسـتند امـا در فوتبـال بانـوان شـاهد صدرنشـینی 
شـهرداری سـیرجان در لیـگ برتـر و نایـب قهرمانی 
بدمینتـون  تیـم  صعـود  و  بودیـم  بـم  شـهرداری 
در  دیگـری  زریـن  بـرگ  نیـز  برتـر  لیـگ  بـه  بانـوان 

بـود. بانـوان  ورزش  حـوزه 
گهـر و مـس  گل  در فوتبـال آقایـان نیـز تیـم هـای 
رفسـنجان در لیـگ برتـر نماینـدگان خوبـی بـرای 
محمـود  هـای  تـاش  پـاس  بـه  و  هسـتند  اسـتان 
و  کرمـان  مـس  سـابق  مدیرعامـل  نیـا  محمـودی 
کرمـان  مـس  دانـش  بـا  سـرمربی  مهاجـری  رضـا 
کـه توانایـی صعـود  تیمـی در لیـگ یـک بسـته شـد 
بـه لیـگ برتـر را دارد و امیـد داریـم تـا بـا ورود مـس 
کرمـان بـه لیـگ برتـر شـاهد توسـعه بیـش از پیـش 

کرمـان باشـیم. فوتبـال در اسـتان 
رشـته  در  سـوم  و  دوم  اول،  سـکوهای  کسـب 
هـای وزنـه بـرداری، هندبـال و تکوانـدو در لیـگ 
برتـر  لیـگ  در  کرمـان  نماینـده  قهرمانـی  و  برتـر 
والیبـال و عناویـن اینچنینـی در خیلـی از رشـته هـا 
از جملـه قهرمانـی تیـم نوجوانـان جـودو اسـتان در 
کسـب 6 طـا و یـک نقـره  مسـابقات منطقـه ای بـا 
ع 8 وزن، نشـان از رشـد چشـمگیر ورزش  در مجمو

در سـال 99 داشـت.
کـه ایـن موفقیت ها  بـا قاطعیـت مـی تـوان گفت 
که در راس ورزش  در سایه همدلی و آرامشی است 
اسـتان بوجـود آمـده اسـت و امـروز شـاهد پیشـرفت 
و  باشـگاهها  در حـوزه ورزش  هـای مختلفـی هـم 
هـم ورزش هیـات هـای مختلـف اسـتان هسـتیم.

بـی شـک امـروز ورزش اسـتان بـه دور از هیاهـو و 
بـا سـکان داری مدیـرکل ورزش رو بـه جلـو اسـت 
آرامـش  گـرو همیـن  نیـز در  خ توسـعه ورزش  و چـر

اسـت.
بـر  عـاوه  هـا  فدراسـیون  ریاسـت  بحـث  در 
عهـده  را  چـوگان  فدراسـیون  ریاسـت  کـه  نوزایـی 
آرا در  کسـب  بـا  کرمانـی هـا در سـال 99  بـود،  دار 
و  روسـتایی  هـای  ورزش  و  انـدام  پـرورش  هیـات 
کرسـی  دو  توانسـتند  محلـی  و  بومـی  هـای  بـازی 
کننـد و دکتـر نصیـرزاده و  نـام خـود  بـه  را  ریاسـت 
امیـری خراسـانی مقتدرانه بعنوان رییس از سـوی 
اعضـای مجمـع انتخـاب شـدند و ایـن مـی توانـد 
کـه مـا  سـرآغاز یـک حرکـت رو بـه رشـد باشـد؛ چـرا 
و  کنیـم  مـی  گیـری  امـروز درراس ورزش تصمیـم 
صاحـب کرسـی و اندیشـه هسـتیم و ایـن مـی تواند 

باشـد.  مثمـر  اسـتان  ورزش  بـرای 
دفتـر  مدیـرکل  بعنـوان  اسـدی  دکتـر  انتصـاب 
هماهنگـی و نظـارت بـر امور جوانـان وزارت ورزش 
کـه  بـود  خوبـی  اتفاقـات  دیگـر  از  نیـز  جوانـان  و 
کرمانـی هـا پیـش آمـد تـا پـای  در سـال 99 بـرای 

شـود.  بـاز  وزارت  بـه  کرمانـی  نیروهـای 
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کارگاه هایی  طی  کنـار ایـن  ارایـه نمودنـد و در 
دو روز برگـزار و ظرفیـت بسـیار خوبـی را بـرای 
حـوزه مشـارکت هـای اجتماعـی بـرای ترغیب 
جوانـان و مـردم بـه مشـارکت هـای اجتماعـی 

کردیـم. فراهـم 

 50 درصد جامع هدف ما 
ورزش بانوان است

ایـن  بـر  مـا  گـذاری  سیاسـت  گفـت:  پاریـزی 
کـه 50 درصـد جامعـه هـدف مـا بانـوان  اسـت 
گر آمار ورزشـکاران سـازمان یافته را  که ا باشـند 
از هیـات پزشـکی و ورزشـی اسـتان و مجموعـه 
کـه ایـن ارزیابـی را انجـام مـی دهنـد،  عواملـی 
کـه توانسـته ایـم بیـش  بگیریـد ، خواهیـد دیـد 
گـذاری را تحقـق دهیـم که  از 40 درصـد هـدف 
ایـن آمـار امیـد بخـش روز هـای خوبـی اسـت. 
وی ادامـه داد: در حـوزه بانـوان ظرفیـت هـای 
توسـعه  بـرای  را داریـم، هـم  بسـیار مسـتعدی 
کـه  ورزشـی  هـای  رشـته  در  همگانـی  ورزش 
کارهـای  کار شـود و  پایـه  مـی تواننـد بصـورت 
هـا  آن  در  سـنجی  اسـتعداد  و  اسـتعدادیابی 
صـورت بگیـرد و هـم در حـوزه ورزش قهرمانـی 
کـه تعـداد زیـادی از تیـم های لیـگ برتری ما و 
لیـگ هـای کشـوری تیـم هـای بانـوان هسـتند 
و در رقابـت هـای لیـگ هـای برتـر و لیگ های 

کشـوری صاحـب عنـوان و سـکو هسـتند.

باشگاهها از فعالیت های موازی 
بپرهیزند

گفـت: مجموعه  مدیـرکل ورزش و جوانـان 

گـذاری  سیاسـت  از  صنعتـی  هـای  باشـگاه 
بحـث  در  صنعتـی  هـای  شـرکت  هـای 
انتخـاب هیـات مدیـره و مدیرعامل در حوزه 

کننـد. مـی  تبعیـت  ورزش 

گـر بخواهیـم بازخـورد بهتـری  گفـت: ا وی 
اسـتان  ورزش   سـطح  در  اسـتان  حـوزه  در 
از  بعضـی  کـه  اسـت  باشـیم،بهتر  داشـته 
کنند  کـم  باشـگاه هـا فعالیـت هـای مـوازی را 
امـکان  کـه  هایـی  رشـته  تعـداد  بتوانیـم  تـا 
بومـی  ورزشـکاران  بـرای  سـازی  ظرفیـت 
ورزش  چرخـه  بـه  دارد  را  اسـتان  سـطح   در 
بایسـتی  گفـت:  پاریـزی  کنیـم.  اضافـه 
در  همگانـی  ورزش  توسـعه  بـه  نگاهمـان 
متـوازن  بصـورت  ای  حرفـه  باشـگاه  حـوزه 
باشـد تـا بتوانیـم هـم نشـاط اجتماعـی را در 
کاهـش  سـطح جامعـه افزایـش دهیـم و هـم 
و  باشـیم  داشـته  را  اجتماعـی  هـای  آسـیب 
که مجموعه  ع نیازمند این اسـت  این موضو
هـم  و  تعامـل  نهایـت  ورزشـی  هـای  باشـگاه 
اسـتانی  بـا مجموعـه هیـات هـای  را  فکـری 
اسـتان داشـته  کل ورزش و جوانـان  اداره  و 
باشـند تـا بتوانیـم روزهای بهتـری را در حوزه 
بودجـه  کـردن  هدفمنـد  و  متـوازن  توسـعه 
اسـتان  سراسـر  در  هـا  باشـگاه  ورزشـی  هـای 

باشـیم. داشـته 

حمایت عادالنه مجموعه باشگاه های 
صنعتی از ورزشکاران قهرمان و حرفه ای 

عادالنـه  حمایـت  بـا  رابطـه  در  پاریـزی 

حرفـه  ورزشـکاران  از  صنعتـی  باشـگاههای 
ایـن  گفـت:  نیـز  اسـتان  قهرمـان  و  ای 
پیشنهاد را در جلسه شورای ورزش همگانی 
کردیـم و جنـاب اسـتاندار هـم  ح  اسـتان مطـر
هـم  سـتادی  راسـتا  همیـن  در  و  کـرد  کیـد  تا
صـورت  بـه  حمایـت  ایـن  کـه  شـد  تشـکیل 
گفـت: تعـدادی  منظـم صـورت بگیـرد. وی 
زیـر  خودشـان  مـا  ای  حرفـه  ورزشـکاران  از 
بـا  امـا  هسـتند  صنعتـی  باشـگاه  مجموعـه 
مجموعـه  حمایتـی   چتـر  اینکـه  بـه  توجـه 
بصـورت  توانـد  نمـی  صنعتـی  هـای  باشـگاه 
و  قهرمـان  ورزشـکاران  سـر  روی  عادالنـه 

ایـن  شـود،  گسـترده  ای  حرفـه  ورزشـکاران 
کـه  ورزشـکارانی  تـا  شـد  ح  مطـر پیشـنهاد 
قـرار  اقتصـادی  هـای  بنـگاه  پوشـش  تحـت 
رقابـت  در  تـا  دارنـد  توانایـی  و  گیرنـد  نمـی 
کرمان  هـای ملـی و بیـن المللـی برای اسـتان 
و کشـورمان افتخـار آفرینـی کننـد، بـا نظـارت 
هـای  هیـات  و  جوانـان  و  ورزش  کل  اداره 

گیرنـد. قـرار  حمایـت  مـورد  مربوطـه 

آرزوی توفیق برای مجموعه ورزش دارم

مجموعـه  بـرای  صمیمانـه  گفـت:  وی 
کـه بـه ورزش  کسـانی  ورزش اسـتان و همـه 

کننـد،  مـی  خدمتگـذاری  صادقانـه  اسـتان 
مجموعـه  و  شـما  از  و  دارم  توفیـق  آرزوی 
همیشـه  واقعـا  کـه  رسـانه  صدیـق  اصحـاب 
یـار و یـاور ورزش بـوده انـد  و همیشـه ورزش 
اسـتان  در  بتوانیـم  کـه  کننـد  مـی  کمـک  را 
کرمـان در یـک فضـای آرام و منطقـی مسـیر 
ببریـم،  بـرای ورزش پیـش  را  بـه رشـدی  رو 
ممنـون و سپاسـگذارم و بـرای همـه ی هـم 
اسـتانی هـای عزیـزم و جامعـه بـزرگ ورزش 
از  بیـش  توفیقـات  آرزوی  اسـتان  جوانـان  و 

دارم. را  پیـش 

کرمان سـال خوبی  آفاق ورزشـی/ هیات والیبال اسـتان 
را رقـم زد، در جنـوب فعالیـت خوبـی را داشـت و علیرغـم 
کمبودهـا مسـابقات باشـگاههای اسـتان را برگـزار نمـود. 
کرمـان حضـور  کشـوری هـم امسـال  در سـطح لیـگ هـای 

قدرتمنـدی را داشـت.
کرمان آسیایی شد

رییـس هیـات والیبـال اسـتان کرمـان گفـت: حضور سـه 
قهرمـان  نایـب  رفسـنجان  برتـر 1400مـس  لیـگ  در  تیـم 
سـال 1399 در لیـگ دسـته اول در بخـش آقایـان، مـس 
کشور در بخش  رفسنجان نایب قهرمان لیگ دسته اول 
بانـوان، تیـم فـوالد سـیرجان قهرمـان لیـگ برتر کـه با این 
کـه هیـات  از آن دارد  نیـز شـد، نشـان  آسـیایی  قهرمانـی 
کشـور عملکـرد خوبـی داشـته  والیبـال توانسـته درسـطح 
باشـد و بی شـک سـال 99 در تاریخ والیبال استان و کشور 

ثبـت خواهـد شـد. 
هیات والیبال استان کرمان، بعنوان برترین هیات 

والیبال جنوب کشور معرفی شد
کبـر ثابتـی پـور ادامـه داد: مسـابقات باشـگاه های  علـی ا
جنـوب اسـتان بـا عنـوان جـام سـردار سـپهبد حـاج قاسـم 
سـلیمانی در شهرسـتان هـای منوجـان، فاریـاب، رودبـار، 
کهنـوج، جیرفـت و عنبرآبـاد برگـزار شـد و در  گنـج،  قلعـه 
نهایـت تیـم جواهری قائم قهرمان این دوره از مسـابقات 
شـد و تیـم علـوم پزشـکی نیز توانسـت، نایب قهرمـان این 

دوره از مسـابقات شـود.
برگزاری مسابقات والیبال باشگاههای شمال استان 

کرمان
برگـزاری  گفـت:  کرمـان  اسـتان  والیبـال  هیـات  رییـس 
اسـفند  در  اسـتان  باشـگاههای شـمال  والیبـال  مسـابقات 
ماه سـال 99 قرعه کشـی شـد و شـروع مسـابقات دهه سـوم 
ایـن  در  اسـتان  شـمال  شهرسـتانهای  کـه  باشـد  1400مـی 
کـرد و ایـن مسـابقات نیـز بـا نـام  مسـابقات شـرکت خواهنـد 
سـردار شـهید سـپهبد حاج قاسم سـلیمانی برگزار می شوند.

بازدید از شهرستان های استان
ثابتـی پـور گفـت: بـه منظـور بررسـی عملکـرد شهرسـتان 
بـه  ای  جلسـه   1400 انـداز  چشـم  و  سـال1399  در  هـا 
کـه در ایـن جلسـه  کهنـوج برگـزار شـد  میزبانـی شهرسـتان 
بـا حضـور  اسـتان  هیـات هـای شهرسـتان هـای جنوبـی 
روئسـا،  نـواب روئسـای شهرسـتان و دبیـر شهرسـتان در 
اسـتان  هیـات  مسـئوالن  و  داشـتند  حضـور  جلسـه  ایـن 
بـرای  اندیشـی هـای الزم  را بررسـی و هـم  نیـز مشـکات 
پیشـرفت بهتر والیبال در شهرسـتان های جنوبی صورت 

گرفـت.
کادمی مرکزی در شهرستان های کهنوج  راه اندازی آ

و جیرفت 
گفـت: بـه منظـور  کرمـان  رییـس هیـات والیبـال اسـتان 
کشـف اسـتعدادهای جنـوب و سـهولت ورزشـکاران بـرای 
میزبانـی  بـه  کـه  ای  جلسـه  در  والیبـال  رشـته  در  حضـور 
بخـش  در  کـه  شـد  مقـرر  شـد،  برگـزار  کهنـوج  شهرسـتان 
و  کهنـوج  مرکـزی در دو منطقـه  کادمـی  آ اسـتعدادیابی، 

انـدازی شـود. جیرفـت در بخـش پسـران و دختـران راه 
ساماندهی والیبال ساحلی در بخش پسران و 

دختران 
کـه  کـه والیبـال سـاحلی مدتهاسـت  وی گفـت: هـر چنـد 
کار خـود را آغـاز نمـوده اسـت و توفیقـات خوبـی نیز داشـته 
بهتـر،  نتایـج  و  رشـته  ایـن  توسـعه  منظـور  بـه  امـا  اسـت 
سـاماندهی والیبـال سـاحلی در بخـش دختـران و پسـران 
آینـده  در  کـه  داریـم  امیـد  و  دادیـم  قـرار  کار  دسـتور  در  را 
کرمانـی هـا در ایـن  خبرهـای خوبـی را از موفقیـت هـای 

رشـته خواهیـد شـنید.
برگزاری کالس های دانش افزایی دوره های داوری 

و مربیگری
 رییـس هیـات والیبـال اسـتان کرمـان گفـت: دوره های 
کردیـم  برگـزار  نیـز  را  مربیگـری  و  داوری  افزایـی  دانـش 
زمینـه  در همـه  بایـد  هیـات  توسـعه  کـه  داریـم  اعتقـاد  و 
تـا شـاهد  آمـوزش رقـم بخـورد  هـا، بخصـوص در بحـث 

پیشـرفت و رشـد ایـن رشـته باشـیم.

موافقت ضمنی حضور یک تیم از جنوب در لیگ های 
والیبال کشوری

پتانسـیل  کرمـان  جنـوب  گفـت:  پـور  ثابتـی  کبـر  ا علـی 
های خیلی زیادی در این رشته دارد و نبود تیم در سطح 
لیـگ هـای کشـوری باعـث شـده تـا آنطـور که باید، شـاهد 
رشـد و توسـعه ایـن رشـته در جنـوب نباشـیم و بـه همیـن 
منظور موافقت ضمنی گرفته شـده تا ان شـاء ا... در سـال 
1400 بتوانیم حداقل یک تیم از جنوب اسـتان در سـطح 
والیبال کشـور داشـته باشـیم و بی شک با حضور این تیم 
شـاهد تشـویق و روی آوردن جوانـان بـه ایـن رشـته بیـش 

از پیـش خواهیـم بود.
شهرستان کرمان در سال 1400 یک نماینده در لیگ 

کشور خواهد داشت  
هیـات  رییـس  مسـتمر  پیگیـری  بـا  داد:  ادامـه  وی   
کرمـان  کرمـان سـال 1400 شهرسـتان  والیبـال شهرسـتان 
و  داشـت  خواهـد  کشـوری  هـای  لیـگ  در  تیـم  یـک 
امیدواریـم بـا اسـتارت ایـن تیـم شـاهد رشـد و توسـعه ایـن 
باشـیم. کشـور  والیبـال  اول  سـطح  در  پرطرفـدار  رشـته 

23 شهرستان فعال هستند
حـال  در  گفـت:  کرمـان  اسـتان  والیبـال  هیـات  رییـس 
حاضـر در 23شهرسـتان در بحـث اسـتعدادیابی فعالیـت 
آینـده  در  هـا  اسـتعدادیابی  ایـن  امیدواریـم  کـه  داریـم 
پشـتوانه ی خوبـی بـرای والیبـال اسـتان کرمـان در بحث 

باشـد.  انسـانی  نیـروی 
وی در پایـان از حمایـت های مدیـرکل ورزش و جوانان 
گفـت: تـاش  کـرد و  کل تقدیـر و تشـکر  و معاونیـن اداره 
کسـی  گرامـی در والیبـال بانـوان بـر  هـا  و زحمـات خانـم 
بانـوان  بخـش  در  وی،  محویـت  بـا  و  نیسـت  پوشـیده 
و  دبیـر  از  پـور  ثابتـی  بودیـم.  چشـمگیری  رشـد  شـاهد 
ادارات  روئسـای  هـا،  شهرسـتان  هـای  هیـات  روسـای 
اسـتان  والیبـال  کمیتـه هـای  و  اعضـای  شهرسـتان هـا 

نمـود. قدردانـی  و  تشـکر 

کبر ثابتی پور رییس هیات والیبال استان کرمان: علی ا

 سال 1399در تاریخ والیبال استان و کشور ماندگار می شود
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آفاق ورزشـی/ محسـن سـاجقه از زمانی که مسوولیت 
سرپرسـتی هیات فوتبال اسـتان را عهده دار شده است، 
کاری خود برقـرار نموده  تعامـل خیلـی خوبـی را در حـوزه 
اسـت. دیگـر نـه از سیاسـی زدگـی در راس هیـات فوتبـال 
خبری اسـت و نه به این واسـطه حواشـی متوجه هیات 
آرامـش  در  و  حاشـیه  بـدون  نمـوده  سـعی  اسـت.  شـده 
برنامـه هـای هیـات را پیـش ببـرد و در ایـن میـان هـم 

موفـق بوده اسـت.
در  اسـتان  فوتبـال  هیـات  سرپرسـت  بـا  مـا  گفتگـوی 

اسـت. آمـده  ادامـه 
بعنـوان  شـما  حضـور  بـا  سـاجقه،  جنـاب   ■
سرپرسـت، خیلـی از حواشـی هـای سیاسـی اطـراف 
هیـات فوتبـال جمع شـد، چـه راهکارهایـی را در نظر 

شـود؟ جمـع  حواشـی  ایـن  تـا  گرفتیـد 
حرکـت  و  کنیـد  کار  فوتبالـی  بایـد  فوتبـال  بحـث  در 
خواسـته  و  باشـم  سیاسـی  کـردم،  سـعی  کمتـر  کنیـد. 
کـردم تعامل  خـودم هـم همیـن بـود. در این راسـتا سـعی 
گـروه هـای سیاسـی، نماینـده هـای  خوبـی بـا همـه ی 
فعالیـت  سیاسـتمدار  بعنـوان  کـه  هرکسـی  بـا  و  سیاسـی 
دارد، داشـته باشـم تـا فوتبـال در مسـیر خـودش پیـش 
کـه  رود و آسـیب نبینـد. تمـام  هـم و غـم مـا ایـن اسـت 

دهیـم.  انجـام  فوتبالـی  و  شـفاف  بصـورت  را  کارهـا 
■ در حـال حاضـر وضعیـت فوتبـال شهرسـتان هـا 
به چه شـکل اسـت و در چه رده هایی تیم داری می 

کنید؟
ویـروس  ع  شـیو بـا  همزمـان  ام  سرپرسـتی  دوران 
کشـوری را  کرونـا بـود و بـا ایـن وجـود فقـط بـازی هـای 
برگـزار  فقـط  فدراسـیون  و  کنیـم  برگـزار  توانسـتیم،  مـی 
کـه  کننـده همیـن بـازی هـا بـود. خوشـبختانه از روزی 
کرونـا بهتـر شـد، االن لیـگ برتـر فوتبـال  اوضـاع ویـروس 
و فوتسـال در تمـام شهرسـتان هـا تحـت یـادواره سـردار 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و سـردار پـور جعفـری برگـزار 
ای  هزینـه  هیـچ  کـه  اسـت  ای  دوره  اولیـن  شـود.  مـی 
بـرای ورودی از تیـم هـا نگرفتـه ایـم و بـه لحـاظ رعایـت 
کرونـا سـعی  هزینـه هـا و رعایـت رفـت و آمـد هـا بخاطـر 
کـه حتمـا در نزدیکتریـن مـکان بـا آن شهرسـتان  کردیـم 
هـا، بـازی هـا برگـزار شـود و بـه لطـف خـدا در حـال حاضـر 
حـال  در  فوتسـال  و  فوتبـال  اسـتان  شهرسـتان   23 در 

اسـت.  برگـزاری 
فوتبـال  از  تـر  قـوی  مراتـب  بـه  بانـوان  فوتبـال   ■

چیسـت؟ آن  دلیـل  رسـد،  مـی  نظـر  بـه  قایـان  آ
تـر  قـوی  بگویـم  توانـم  نمـی  قاطعیـت  ایـن  بـه  بنـده 
کـه وجـود دارد  کنـم، امـا نکتـه ای  اسـت و قبـول نمـی 
فوتبـال  در  کشـور  در  حاضـر  حـال  در  کـه  اسـت  ایـن 
و  فوتبـال  بـه  وقتـی  کنیـم.  مـی  خانمـی  فوتسـال  و 
فوتسـال بانـوان نگاهـی مـی اندازیم، درفوتبـال قهرمان 
بـم و  کشـوری یعنـی شـهرداری  هسـتیم و دو تیـم قـدر 
شـهرداری سـیرجان را داریـم. در فوتسـال هـم قهرمـان 
دختـران  فوتسـال  تیـم  دو  و  هسـتیم  ایـران  فوتسـال 
در  داریـم.  را  رفسـنجان  مـس  و  کرمـان  مـس  کویـر 
گفـت  بتـوان  شـاید  و  کردنـد  عمـل  خـوب  ع  مجمـو
ایـران  بانـوان  تریـن  قـوی  فوتسـال،  و  فوتبـال  در   کـه 

را داریم.
موفقیـت  نتوانسـتیم،  قایـان  آ فوتسـال  در  چـرا   ■

کنیـم؟ کسـب  را  هـای الزم 
شـما  حـرف  بگوییـم،  مطلـق  موفقیـت  بخواهیـم  گـر  ا
فوتسـال  برتـر  لیـگ  در  تیمـی  یعنـی  اسـت،  درسـت 

کـم شانسـی آوردیـم و فصـل پیـش در پلـی آف  نداریـم. 
کـم آوردیـم و نتوانسـتیم بـه لیـگ برتـر صعـود  گل  یـک 
کـه وضعیـت  کریم  کنیـم. امـا در خـود فوتسـال خـدا را شـا
خوبـی داریـم و امسـال بهتر از هر سـال دیگری هسـتیم. 
خـوب  اتفـاق  و  داریـم  یـک  لیـگ  در  خـوب  تیـم  سـه 
تیـم داریـم. در  لیـگ 2 ،چهـار  کـه در  ایـن اسـت  دیگـر 
کـه  بحثـی  هـا،  شهرسـتان  در  فوتسـال  توسـعه  بحـث 
کـردم یـک روزی  مـن خیلـی پیگیـر آن بـودم و آرزو مـی 
 56 بـود.  جنـوب  در  فوتسـال  توسـعه  بیافتـد،  اتفـاق 
ایـن  در  جنـوب  از  تیـم  یـک  امـا  داشـتیم  کشـوری  تیـم 
مسـابقات نبـود ولـی االن بـا وجـود تیم شیشـه سـکوریت 
جیرفـت در فوتسـال ، جنـوب هـم صاحـب تیـم کشـوری 
گذشـته داشـتیم. ان  شـد هـر چنـد تیـم ایثـار را هـم سـال 
شـاءا... بتوانیـم بـا تیـم شـهید زحمتکشـان در لیگ سـه 
کشـور هـم نماینـده ای داشـته باشـیم و عمـا فوتبـال در 
همـه ی اسـتان پخـش باشـد. موفقیـت مـا در فوتسـال 
کامـل شـود، امـا  شـاید بـا حضـور یـک تیـم در لیـگ برتـر 
االن موفقیـت خوبـی داریـم. امیـدوارم بـا وجـود سـه تیم 
کرمـان راهی  قـدر در لیـگ یـک، حداقـل یـک نماینـده از 

لیـگ برتـر شـود.
عقـب  دالیـل  از  یکـی  کـه  گفـت  تـوان  مـی  آیـا   ■
سـال  چنـد  در  کـه  اسـت  ایـن  فوتسـال،  افتادگـی 
گذشـته برنامـه ریـزی خوبـی در فوتسـال نداشـتیم؟
 6-5 همیـن  در  مخالفـم،  شـما  سـئوال  ح  طـر بـا 
نبـود هزینـه هـا و خشکسـالی هـا  گذشـته بخاطـر  سـال 
معمـوال  فوتبـال  چمـن  هـای  زمیـن  هـا،  شهرسـتان  در 
کـه خیلـی  اسـت  ایـن  و جالـب  و خشـک شـدند  خـراب 
کردنـد. مـا بایـد بـا برنامـه ریـزی و  ع  هـا بـه فوتسـال رجـو
کاری بدهیـم و بتوانیم بازدهی  گـذاری، سـاز و  سیاسـت 
سـنی  هـای  رده  در  متاسـفانه  باشـیم.  داشـته  خوبـی 

کردیـم.  ریـزی  برنامـه  کمتـر  فوتسـال 
■ فوتبـال سـاحلی بانـوان زمانی حـرف های زیادی 
خبرهـای  حاضـر  حـال  در  امـا  داشـت.  گفتـن  بـرای 

زیـادی از آنهـا نمـی شـنویم.
تیـم هایـی بودنـد و بـه مسـابقات هـم اعـزام شـدند امـا 
بـا آمـدن ایـن ویـروس منحـوس خیلـی از رشـته هـا بـه 
کشـیده شـدند. در فوتبـال سـاحلی خیلـی از مـکان  انـزوا 
هـا هـم بـا اینکـه رو بـاز بودند اما مورد اسـتفاده قـرار نمی 
کاری برای فوتبال سـاحلی  گرفتند و سـال 99 متاسـفانه 

حتـی بـرای بانـوان هـم انجـام ندادیـم.

■ باشـگاه هـا بـرای اینکـه بتواننـد، موفقیـت هـای 
هایـی  برنامـه  چـه  بـه  بایـد  کننـد  کسـب  را  بهتـری 

بپردازنـد؟ بیشـتر 
بحـث باشـگاه داری، پروسـه ی عجیبـی دارد. اولیـن 
کـه از شـرکت هـا یـا مالکیـن باشـگاه هـا  مـورد ایـن اسـت 
کننـد. بـا  کـه ایـن ثبـات مدیریتـی را درسـت  بخواهیـم 
ثبـات مدیریتـی مـی تـوان سـراغ برنامـه ریـزی و هـدف 
کـه ثبـات مدیریتـی بـوده ، هماننـد  گـذاری رفـت. هـر جـا 
کرمـان  در  گفتیـم.  جـواب  رفسـنجان  مـس  و  گهـر  گل 
نگـه  راحـت  را  توانیـم مدیـران  نمـی  کـه  داریـم  مشـکل 
داریـم. دومیـن مـورد این اسـت که در سـه باشـگاه بزرگ 
کرمانـی هـم بـه زیرسـاخت هـا، هـم بـه مسـائل باشـگاه 
تیـم  در  امـا  انـد.  داشـته  توجـه  داری  تیـم  هـم  و  داری 
داری ، روی تیـم هـای پایـه زیـاد برنامـه ریـزی نداشـته 
کادمـی هـا و مـدارس فوتبـال  انـد و بایـد فکـری بـرای آ
در سراسـر اسـتان داشـته باشـند تـا آینـده تیـم هـا از ایـن 

مسـیر رقـم بخـورد.
■  بـا قراردادهـای میلیـاردی باشـگاه هـا با بازیکنان 

موافقیـد یا مخالف؟
از دیـد حرفـه ای ایـن پـول هـا جابجـا مـی شـوند و در 
تمـام دنیـا ایـن روال وجـود دارد و در حـال حاضـر قرارداد 
کنـار ایـن قراردادهـا  میلیونـی نداریـم) بـا خنـده( . امـا در 
بایـد بازیکـن سـازی شـود و در رده هـای سـنی هم هزینه 
کـه در آینـده جـواب بهتـری بـرای فوتبـال اسـتان  کنیـم 

بگیریم.
قراردادهـا  ایـن  یـک  لیـگ  بـرای  شـما،  نظـر  از   ■

هسـتند؟  معقـول 
زمانـی  امـا  نیسـت،  ع  موضـو ایـن  موافـق  کـس  هیـچ 
کـه  گفتنـد  امسـال  یعنـی  دارد.  وجـود  اجبـار  کـه  اسـت 
کـم  محدودیـت ورود بازیکنـان خارجـی و عمـا بازیکـن 
کـه در لیگ یک  بـود. همـه ی لیـگ یکـی هـا و آن هایی 
شـاغل بودنـد، بـه سـمت لیـگ برتـر رفتنـد و لیـگ یـک 
خالـی شـد و قیمـت هـا بـه ایـن علـت بـاال پاییـن شـد و 

شـد. نجومـی 
■ پتانسـیل داوری اسـتان در فوتبال و فوتسال به 

نظر خوب اسـت. دلیل این موفقیت چیسـت؟
گذشـته اتفاق افتاده اسـت. ما  که از ادوار  تاشـی بوده 
نمـی توانیـم ایـن موفقیـت را فقـط بـه نـام خودمـان و به 
که از سـه سـال  کاری بود  زمـان خودمـان نسـبت دهیم. 
پیـش بـه صـورت جـدی شـروع شـد. برنامـه ریـزی ایـن 

کهـوری  کار بـا برنـد و اسـتاد داوری یعنـی آقـای علیرضـا 
کاس هـای مختلفـی برگـزار و بـه داوران  اتفـاق افتـاد. 
از  و  افزایـی  دانـش  کاس  چندیـن  دادنـد.  بهـا  جـوان 
کادمـی داوران باعـث ایـن رشـد  همـه  مهمتـر تاسـیس آ
بـود.  خـوب  ولـی  مقطعـی  کادمـی  آ ایـن  چنـد  هـر  شـد. 
کننـد و  کار هـا سـبب شـد داوران انسـجام پیـدا  همیـن 
کـه بـا  رهـا نباشـند و بعـد از صحبـت هـا و رایزنـی هایـی 
و  شـد  داده  بهـا  بیشـتر  داوران  ایـن  بـه  شـد  فدراسـیون 
االن ایـن بزرگـواران در سـطح هـای مختلـف داوری مـی 
کنند.هر هفته در مسـابقات کشـوری در همه ی سـطوح 
مسـابقات  ایـن  در  داوری  کامـل  کوبـل   4-3  حداقـل 

سوت می زنند.
■ در حـوزه مربیـان بـه ماننـد داوری نـه انسـجام 
آنچنانـی داشـتیم و نـه رشـد چشـمگیری، دلیـل ایـن 

چیسـت؟ موضـوع 
کشـور  سـطح  در  داشـتیم.  چشـمگیری  رشـد  اتفاقـا 
کـه  باالتریـن مـدارک A را داریـم. یعنـی اسـتانی هسـتیم 
کـه دارای مـدرک A هسـتند.  بیشـترین مربـی را داریـم 
از همـه مهمتـر تعـداد مربیـان شـاغل مـا در اسـتان هـای 
شـاغل  مـا  مربیـان  درصـد   90 اسـت.  بیشـتر  همـه  از 
گـر بـه عنـوان مثـال 10  هسـتند. در خیلـی از اسـتان هـا ا
مـی  کار  مربـی  باشـند 2  داشـته   A مـدرک  دارای  مربـی 
کنـد، امـا مـا از 10 نفـر، هفـت نفـر آنهـا شـاغل و مشـغول 
مربیگـری هسـتند. مـا از ایـن بابـت خـوب بودیـم فقـط 
کـه مربیـان مـا  کـه داریـم ایـن اسـت  یـک نقطـه ضعفـی 
کننـد.  ج از اسـتان برونـد و مربیگـری  حاضـر نیسـتند خـار
بـرای اولیـن بـار امسـال ایـن حصـار شکسـته شـد و آقـای 
کـه مربیـان بخواهنـد  کمتـر پیـش مـی آیـد  نامجـو رفـت. 

پـای خـود را از اسـتان فراتـر بگذارنـد. 
بینیـد؟  مـی  چگونـه  را  خـود  ی  حـوزه  عملکـرد   ■
نقـاط قـوت و ضعـف خـود را در چـه حـوزه هایـی مـی 

بینیـد؟
کنـم،  تعریـف  خـود  عملکـرد  از  توانـم  نمـی  کـه  مـن 
گـر  ا ولـی  بدهنـد.  نظـر  بایـد  کارشناسـان  و  دیگـران 
بـا  کردیـم  سـعی   ، کنیـم  بنـدی  جمـع  کلـی  بخواهیـم 
باشـگاه هـا، هـواداران، اصحـاب رسـانه ، اداره ورزش و 
کار  کـه بـه شـکلی بـا فوتبـال سـر و  کسـی  جوانـان و هـر 
تعامـل  ایـن  کـردم  سـعی  باشـیم.  داشـته  تعامـل  دارد، 
کـه بـه فوتبـال ضربـه ای وارد  دو سـویه و سـازنده باشـد 
نشـود. قطعـا ضعـف هایـی هـم داریم و جاهایـی بود که 
ایـن  از  نتوانسـتیم، یکـی  و  کردیـم  کار مـی  بایـد بیشـتر 
کـه واقعـا بخاطـر بحـث بیمـاری  حـوزه هـا، آمـوزش بـود 
کمتریـن  کمتریـن دوره هـا و  کاری انجـام نشـد و  کرونـا 

داشـتیم. را  آموزشـی  هـای  کاس 
را  فوتبـال  هیـات  انتخابـات  در  حضـور  قصـد   ■

داریـد؟
کاندیدای هیات  کـه بخواهم در مـورد  هنـوز زود اسـت 

فوتبـال اظهـار نظر کنم.
■ صحبت های پایانی.

کنـد و قطـاری  فوتبـال در مسـیر خـودش حرکـت مـی 
کـه در جریـان  کـه در حرکـت اسـت و زندگـی ای  اسـت 
کـه  کنیـم  اسـت . امیـدوارم بـه نحـوی بتوانیـم، عمـل 
هیـچ وقفـه و توقفـی در ایـن حرکت ایجاد نشـود. مجمع 
انتخاباتی هیات فوتبال را پیش رو داریم وهر شـخصی 
کـه ایـن توانایـی را در خـود مـی بیند، بیایـد ثبت نام کند 
کاندیداها خواهش می  و در مجمـع حضـور یابـد، از همه 
کـه همدیگـر را تخریب نکننـد. آرزو دارم، آنچه خیر  کنـم 

و صـاح فوتبـال اسـت، اتفـاق افتـد.

سرپرست هیات فوتبال استان کرمان:

هنوز برای نامزدی در هیات فوتبال 
تصمیمی نگرفته ام
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آفـاق ورزشـی/ هیـات انجمـن هـای ورزش هـای رزمـی 
هـای  از هیـات  یکـی  اخیـر  در سـال هـای  کرمـان  اسـتان 
کـه توانسـته جایـگاه خیلـی خوبـی را در کشـور  خـوب بـوده 
کسـب رتبـه دوم طـی سـال هـای اخیـر از  بـه دسـت آورد. 
اسـتان  هیـات  کـه  دارد  آن  از  نشـان  فدراسـیون،  طـرف 
کرمـان در بخـش هـای مختلـف رشـد چشـمگیری داشـته 
رییـس  ابراهیمـی  علیرضـا  بـا  مـا  گـوی  و  گفـت  اسـت. 
هیـات انجمـن هـای ورزش هـای رزمـی اسـتان را در ادامه 

بخوانیـد.
هیـات  از  یکـی  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  علیرغـم   ■
هـای پـرکار بودیـد، چـه فعالیـت هایـی را در سـال اخیـر 

دادیـد؟ انجـام 
هـای  ورزش  هـای   انجمـن  هیـات  بـرای   1399 سـال 
پربـاری  سـال  آمـوزش  درقسـمت  کرمـان  اسـتان  رزمـی 
بـود. 17 کارگاه آموزشـی آسـیب هـای ورزشـی، فیزیولـوژی 
کمیتـه  توسـط  متعـددی  هـای  وکارگاه  روانشناسـی  و 
آمـوزش و دیگـر عزیـزان برگـزار شـد. یکـی ازبرنامـه هـای 
مـا برگـزاری لیـگ رزمـی درمردادمـاه بـود  ولـی باتوجـه بـه 
کلیـه فعالیـت هـای  کرونـا، متاسـفانه  ویـروس منحـوس 
بـود. تعطیـل  درکشـور  رزمـی  هـای  ورزش  هـای  انجمـن 

آمـوزش  مسـابقات،  قهرمانـی  زیرسـاخت،  بحـث  در  امـا 
و  مربیـان  کمیتـه  در  چـه  آمـوزش  بحـث  و  مسـابقات 
گرفـت.  بنابرایـن امسـال  کارهـای خوبـی انجـام  داوران 
کردیـم،  کنیـم وکاس هایـی برگـزار  از ایـن فضـا اسـتفاده 
ورزش  انجمـن  در  کـه  هایـی  گـروه  و  سـبک  کندگـی  پرا
سـبک  از  بعضـی  کـه  شـد  باعـث  دارد  وجـود  رزمـی  هـای 
هـم  اسـتان  وهیـات  کننـد  برگـزار  کاس  خودشـان  هـا 
مربیگـری  هـای  کاس  داد.  انجـام   را  کارهایـی  مجـزا 
کنـم،  مـی  فکـر  کردیـم.  برگـزار  را   3 ودرجـه   2 درجـه 
 یکـی ازفعـال تریـن هیـات هـا در بحـث آمـوزش درسـطح 

استان بودیم.
■ فعالیت بانوان در این رشته چگونه است؟

دربحـث  داریـم؛  ای  بالقـوه  ظرفیـت  بانـوان  دربحـث 
ک سـیات باتوجه به برگزاری مسـابقات ایندورگیمز  پنچا
کـه  در خردادمـاه پیـش روبـه میزبانـی  تایلنـد، باعـث شـد 
کـه ایـن  یکسـری مسـابقات درون باشـگاهی برگـزار شـود 
گرفـت  انجـام  بهداشـتی  پروتـکل  تمـام  رعایـت  بـا  کار 
بـه  مسـابقات  کرونـا  ویـروس  زیـاد  ع  شـیو علـت  بـه  ولـی 
شـهریور یـا مهرمـاه موکـول شـد. بـه هـر حـال خانم توسـلی 
نایـب رییـس بانـوان فـوق العـاده  فعـال بـود وتوانسـتیم 
که بانوان سـهم بسـزایی  مسـابقات مجـازی را برگزارکنیـم 

ایـن مسـابقات داشـتند.  در 
چـه  هـا  اسـتان  دیگـر  بـا  مقایسـه  در  کرمـان   ■

دارد؟ جایگاهـی 
در سـال 96 و97 بعـد از اصفهـان ومازنـدران که مشـترکا 
کشـور، مقـام  کل  کرمـان در بیـن هیـات هـای  اول شـدند، 
 ، مقـام  ایـن  کسـب  بـه  توجـه  بـا  نمـود.  کسـب  را  دوم 
توقعـات نسـبت بـه هیات اسـتان بیشـتر شـد و امیـد داریم 
بـه  باتوجـه  دهیـم.  وارتقـا  کـرده  حفـظ  را  جایـگاه  ایـن  
کـرد مـا  کـه مسـابقات وفعالیـت هـا را مختـل  کرونـا  شـرایط 
کـه زمینـه  کنیـم  نتوانسـتیم حداقـل شـرایط خوبـی ایجـاد 
کـه بـا توجـه به  سـاز ارتقـا هیـات شـود. برنامـه مـا ایـن بـود 
کسـب مقـام دوم کشـور، بتوانیـم ایـن جایـگاه را حفـظ و با 
برنامـه ریـزی درهیـات انجمـن ورزش هـای رزمی  جایگاه 

مدنظـررا ارتقـا دهیـم.
کـدام  و  اسـت  چگونـه  هـا  شهرسـتان  فعالیـت   ■

هسـتند؟ فعـال  هـا  شهرسـتان 
بـم،  بافـت،  سـیرجان،  کوهبنـان،  هـای  شهرسـتان  در 
و  کهنـوج  رفسـنجان،   ، شـهربابک  انـار،  زرنـد،  کرمـان، 

دارنـد. خوبـی  فعالیـت  هـا  هیـات  روئسـای  جیرفـت 
آقـای ذوالعلـی بعنـوان  انتصـاب  بـه  بـا توجـه  کنـم   فکـر 
بـه  نسـبت  هیـات  کرمان،ایـن  شهرسـتان  هیـات  ریاسـت 

شهرسـتان هـای  دیگـر شـرایط بهتـری داشـت. در آخریـن 
آمـار یعنـی سـال 98 شهرسـتان انـار فعالیـت خوبـی داشـت 
دوم  نیمـه  در  کـه  بـود  سـیرجان  شهرسـتان  آن  وقبـل 
مراسـم  برگـزاری  بـه  نسـبت  کرمـان  شهرسـتان   99 سـال 
کاس آموزشـی شـرایط بهتـری پیـدا  ومسـابقات مجـازی و 
اسـت،  شـده  قباعنـوان  کـه   همانگونـه  داریـم  بنـا  کـرد. 
کنیـم،  کرمـان برگـزار  لیـگ رزمـی را پایلـوت در شهرسـتان 
انجـام  را  ریـزی  برنامـه  ایـن  امسـال  بتوانیـم  شـاءا...  ان 
دهیـم و بـا اعـام فعالیـت هـای ورزشـی از طـرف فدراسـیون 
را  مسـابقات  ایـن  تابسـتان  اواسـط  ورزش،  وزارت   و 

کنیم. برگزار 
■  وضعیت زیرساختی این رشته چگونه است؟

هیـات انجمـن هـای ورزش هـای  رزمـی اسـتان در حـال 
حاضـر یـک سـالن عالـی در اختیـار دارد و وضعیـت خوبـی 
کشـور داریـم، امکانـات ایـن سـالن وزیرسـاختی  در سـطح 
کثـر سـبک هـای مـا نیـاز دارنـد در ایـن سـالن موجـود  کـه ا
اسـت. 2 رینـگ اسـتاندارد و 2 عـدد تاتامـی و دیگـر مـوارد 
موجوداسـت.  رزمـی  خانـه  در  دارنـد  نیـاز  ورزشـکاران  کـه 
کرمـان داریم  چنـد باشـگاه خـوب نیز در سـطح شهرسـتان 
کـه تجهیـزات خوبـی دارنـد و دوسـتان و مسـئولین سـبک 
بـا  بتوانیـم  گـر  ا داریـم  بنـا  کننـد.   مـی  فعالیـت  آن  هـا در 
برنامـه ریـزی وبودجـه بنـدی رینـگ و تشـک تاتامـی بـه 
1-2  تـا از شهرسـتان هـا بدهیـم تـا شهرسـتان هـا نیـز در 

کننـد. بحـث زیرسـاخت رشـد 
■  چه برنامه هایی را برای سال 1400 دارید؟

بحـث ایجـاد مدرسـه رزمـی یکـی از برنامـه هایـی اسـت 
را  ع  موضـو نیزایـن  پیـش  سـال  گیـرد.  انجـام  بایـد  کـه 
کـردم واعتقـاد شـدید بـه ایجـاد ایـن مدرسـه دارم. ح  مطـر
 مـا نیـاز بـه جـذب یکسـری از اسـتعدادها داریـم و بـرای 
بحـث  در  تـا  رشـته  چندیـن  ورزشـکاران  و  هنرجویـان 

کنیـم. ریـزی  برنامـه  دارنـد،  فعالیـت  وملـی  آسـیایی 
برقرارباشـد،  درکشـور  عالـی  ایـده  شـرایط  گـر  ا داریـم  بنـا 
کنیـم وبتوانیم اسـتعدادها را دراسـتان  مدرسـه رزمـی دایـر 
عزیـزان  بـرای  آموزشـی  فضـای  و  شناسـایی  وشهرسـتان 
کنیـم.  هیـات بـرای آینـده قهرمـان پـروری و ارتقـا  مهیـا 
کادمـی  ایـن رشـته و دیگـر مـوارد نیـاز بـه خانـه رزمـی یـا آ

کـه ایـن مـورد را بـه جـد دنبـال مـی نمایـد. رزمـی دارد 
گـر شـرایط مهیـا شـود بـه دنبـال میزبانـی انتخابـی تیـم  ا
رشـته  کشـوری، حداقـل در 2  میزبانـی مسـابقات  و  ملـی 
اجـازه  تـا  مانـد  منتظـر  بایـد  البتـه  بـود؛  خواهیـم  وسـبک 
برگـزاری مسـابقات داده شـود. فعا بایـد فکرمان معطوف 
بـه آمـوزش  مربیگـری و داوری باشـد وکاس هـای خوبـی 
کنیـم تـا از نظـر داوری و مربیگـری در اسـتان غنـی  برگـزار 

شـویم.

محـدود  جنوبـی  هـای  شهرسـتان  فعالیـت  چـرا   ■
اسـت و بـرای فعالیـت بیشـتر چـه راهکارهایـی دارید؟
باشماسـت. حـق  جنوبـی  هـای  شهرسـتان  بحـث  در 
تجهیزات ورزشـی و زیرسـاخت ها شهرستان های جنوبی 
کمتر  نسـبت  بـه شهرسـتان هـای شـمالی و مرکزی اسـتان 
اسـت. خوشـبختانه در یـک سـال اخیرآقـای سـید مجتبی 
حسـینی بعنـوان رییـس هیـات جیرفـت و آقـای دادی پور 
بعنـوان رییـس هیـات شهرسـتان عنبرآبـاد معرفـی شـدند.
ایـن دو عزیـز شـروع خوبـی داشـتند و در بحـث آمـوزش 
کارهـای خوبـی انجـام دادنـد. بـا آقـای ابراهیمـی رییـس 
شـد  قـرار  و  شـد  صحبـت  تلفنـی  نیـز  کهنـوج  هیـات 
پتانسـیل  از  بتوانیـم  تـا  انجـام شـود  ریـزی هایـی  برنامـه 
کنیم. شـرایط آناتومی بدنی  ورزشـکاران جنوبـی اسـتفاده 
و فیزیولـوژی بچـه هـای جنـوب بـه ایـن رشـته سـازگاری 
کسـب  کنـم موفقیـت هـای خوبـی  زیـادی دارد و فکـر مـی 
نماینـد. سـعی داریـم تـا آخـر سـال شهرسـتان هـای کهنوج 
کنیـم ، در حد تـوان هیات  گنـج ومنوجـان را فعـال  ، قلعـه 

کنیـم. هـای ایـن شهرسـتان هـا را تجهیـز مـی 
از  ورزشـی  باشـگاههای  و  هـا  شـرکت  حمایـت   ■

اسـت؟ چگونـه  رزمـی  رشـته  
ورزش  در  ورزشـی  هـای  وباشـگاه  هـا  شـرکت  حمایـت 
کنـم، از آنجـا  کمرنـگ اسـت .فکـر مـی  هـای رزمـی خیلـی 
کـه مسـابقات مـا پخـش مسـتقیم نـدارد، حداقل شـرایطی 
کـه  معیـن هـای اقتصـادی یـا شـرکت هـا نیاز دارنـد را  نمی 
کرد که  این تفکر اشـتباه  تـوان در بحـث تبلیغـات بـرآورده 
گـر بـه ورزش نـگاه  اجتماعـی داشـته باشـیم نبایـد  اسـت  ا

کنیـم. همیشـه بحـث اقتصـادی و درآمدزایـی را نـگاه 
از مسـئولین شـرکت صنایـع مـس  وشـرکت گلگهـر ودیگـر 
کـه  کـه در اسـتان فعـال انـد، درخواسـت داریـم  شـرکت هـا 
ع را  نـگاه اجتماعـی را به ورزش داشـته باشـند. ایـن موضو
ج مـا نسـبت بـه  یـک وظیفـه اجتماعـی تلقـی کننـد.  مخـار
کمتـر اسـت و بـی شـک بـا یـک  ورزش هـای توپـی بسـیار 
بودجـه محـدود مـی توانیـم در بحـث مسـایل اجتماعـی، 
خوبـی  فعالیـت  رزمـی  هـای  هیـات  انجمـن  و  همگانـی 

داشـته باشـیم.
کاندیداتـوری  بـرای  از ورود شـما  ■ صحبـت هایـی 

آیـا صحـت دارد؟ هیـات فوتبـال وجـود دارد، 
در رابطـه بـا بحـث فوتبـال صحبـت هایـی وجـود دارد 
امـا مـن قلبـا هیـات انجمـن ورزش هـای رزمـی را دوسـت 
کنار هم رتبـه های خوبی را  دارم. بـا کمـک ایـن قشـر و در 
در ورزش رزمـی رقـم زدیـم.. از شـورای فنـی و دبیـر هیـات 
که  کمیته آموزش  آقـای نظـری ، از آقای ذوالعلی مسـئول 
کرمان نیز اسـت،  در حـال حاضـر رییـس هیات شهرسـتان 

تقدیـر و تشـکر دارم.

خانـم  و  خواجویـی  آقـای  عمومـی  روابـط  مسـئول  از 
توسـلی نایـب رییـس بانـوان و شـورای فنـی آقای حسـنی، 
کنـم  مـی  تشـکر  دوسـتان  دیگـر  و  سـلطانی  آقـای  جنـاب 
کمـک حـال مـا در ورزش اسـتان  گذشـته  کـه در یـک سـال 

بـوده انـد .
اقتصـادی  کمیتـه  در  هیـات،  ریاسـت  بـر  عـاوه   ■
کارهایی در این  فدراسـیون نیـز مسـئولیت دارید، چـه 

گرفتـه اسـت؟ حـوزه انجـام 
کمیته  در فدراسـیون انجمن ورزش های رزمی مسـئول 
رفـاه، اقتصـاد و بازرگانـی هسـتم، یکسـری برنامـه ریـزی 
کـه در حـال حاضـر در حـال پیگیـری  هایـی انجـام دادیـم  
کارت اعتبـاری  کرمـان  قـرارداد  آنهـا هسـتیم. در اسـتان 
آسـان پرداخـت را بـا شـرکت زیرمجموعـه بانـک تجـارت 

کردیـم. تنظیـم 
کارت هـای 5 و 10 و15 و20 میلیونـی  در ایـن قـرارداد، 
مسـئولین  و  مربیـان   ، داوران   ، ورزشـکاران  اختیـار  در 
کارت  کـه نیاز بـود از این  گیـرد  تـا هر زمان  سـبک قـرار مـی 
کارت نیـز مراحلی دارد  کنند،البتـه شـارژ ایـن  اسـتفاده مـی 
پایلـوت  را بصـورت  کار  ایـن  اعـام خواهـد شـد.  بعـدا  کـه 
انجـام  نیـز  فدراسـیون  در  و  زنیـم  مـی  اسـتارت  کرمـان  از 

گرفـت. خواهـد 
جنـاب  فدراسـیون  ریاسـت  هـای  دغدغـه  از  یکـی   
آقـای مهنـدس بهتـری وآقـای همایـون خـرم  بـه عنـوان 
نایـب رییـس فدراسـیون بحـث بیمـه اسـت. حـدود یـک 
بـا  بتواننـد  تـا  ایـن هسـتند  پیگیـر  کـه  اسـت  نیـم  و  سـال 
بیمـه  در  را   ... و  مربیـان  بازیکنـان،  داوران،  راهـکاری 
تامیـن اجتماعـی بـه عنـوان یـک قشـر بیمـه،  تـا ازحداقـل 

گردنـد. برخـوردار  پرداختـی 
■ در سـال جدیـد چـه پیامـی بـرای ورزشـکاران ایـن 

رشـته داریـد؟
مربیـان  داوران،  پیشکسـوتان،  را خدمـت  سـال جدیـد 
اسـتان  رزمـی  هـای  ورزش  انجمـن  هیـات  بازیکنـان  و 
کنم. انشـاءا... سـالی  سرشـار  تبریک و تهنیت عرض می 
از برکـت و معنویـت بـرای همـه عزیـزان باشـد  و بتوانیـم 
بـه کمـک ایـن عزیـزان اتفـاق  وبرنامـه ریـزی خوبـی برای 
پیشـرفت ایـن رشـته داشـته باشـیم و بتوانیـم بـه دنبـال 
هـای  سـال  در  کـه  را  ارتقـا  راسـتای  در  بیشـتری  ترقـی 

کنیـم . گذشـته در فدراسـیون داشـته  ایـم، طـی 
دارم   دوسـتان  تـک  تـک  بـرای  موفقیـت  آرزوی 
در  و  کرونـا  ویـروس  از  دور  بـه  امسـال  امیـدوارم 
هـای  خانـواده   کنـار  در  تندرسـتی  و  سـامت   کمـال 

محترمشان باشند.
امیـدوارم بـا برچیـده شـدن بسـاط ایـن ویروس، ان شـاء 
ا... بتوانیـم بـه میادیـن ورزشـی و مسـابقات برگردیم و به 
کـه  سـالیان اخیـر درهیـات انجمـن های  آن شـور و شـوقی 

ورزشـی رزمـی بـود، برگردیم.
■ صحبت های پایانی.

که از ورزشـی نویسـان  کنـم از شـما آقـای پگاه  تشـکر مـی 
قدیمی اسـتان هسـتید و زحمات زیادی  در این مجموعه 
کنـم از  کشـیدید، تشـکر مـی  و  در ایـن رشـته بـرای اسـتان 
کنـار شـما بودنـد،  کـه در طـول سـال در  تمامـی همکارانـی 

امیـدورام سـال خوبـی در پیش داشـته باشـید.
ازریاسـت محتـرم فدراسـیون، مدیـرکل ورزش و جوانـان 
و  ارتقـا  بـرای  کـه  کسـانی  همـه  و  کل  اداره  معاونیـن  و 
تشـکر  و  تقدیـر  کننـد،  مـی  تـاش  رزمـی  پیشـرفت ورزش 
انجمـن  روسـای  و  اعضـا   همـه  از  کنـم  مـی  تشـکر  دارم. 
کلیـه مسـئولین سـبک  هیـات هـای رزمـی شهرسـتان هـا و 
کـه فعالیـت مـی کنند  و تشـکر ویژه از مسـئولین کمیته  هـا 
کمیتـه آمـوزش و اعضـای  داوران ، مسـابقات ، مربیـان و 

شـورای فنـی دارم.

علیرضا ابراهیمی رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی استان:

حمایت شرکت های مطرح استان از ورزش های 
رزمی خیلی کمرنگ است
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آفـاق ورزشـی/ باشـگاه شـهرداری سـیرجان، در حـوزه 
اسـت.  داشـته  خوبـی  خیلـی  فعالیـت  بانـوان  فوتبـال 
کـه  گذشـته علیرغـم شایسـتگی هـای زیـادی  در فصـل 
فصـل  در  شـود.  برتـر  لیـگ  قهرمـان  نتوانسـت  داشـت، 
جـاری بـا برنامـه ریـزی و نواقـص فصـل قبـل، قهرمانـی 

کـرد. لیـگ برتـر فوتبـال بانـوان ایـران را از آن خـود 
مدیرعامـل  جهانشـاهی  مهـدی  بـا  مـا  گـوی  و  گفـت 
باشـگاه فرهنگـی ورزشـی شـهرداری سـیرجان از نظـر می 

گـذرد.
شـهرداری  تیـم  شـرایط  و  وضعیـت  امسـال   ■
سـیرجان مطلـوب تـر بـود و توانسـتید قهرمـان لیـگ 
برتـر شـوید، دلیـل ایـن پیشـرفت را چـه مـی دانیـد؟
هـر سـال مدعـی و جـزو تیـم هـای بـاالی جـدول بودیم 
حضـور  سـال  ششـمین  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  امسـال   .
کنـار هـم بـود، رونـد تیـم بهتـر و هماهنـگ  بازیکنـان در 
تـر بـود و بـه همیـن خاطـر بازیکنـان جـوان تر بـه پختگی 
گـذار  کسـب شـده تاثیـر  رسـیده بودنـد و شـاید در نتایـج 
بود.باالخـره بـا همدلـی و همـکاری همـه دوسـت داران 
قهرمـان  سـیرجان،  شـهرداری  حمایـت  و  رشـته  ایـن 
لیـگ برتـر ایـران شـدیم و ایـن مهـم را به جامعـه ورزش، 
خصوصـا سـیرجانی هـا و خانـواده ورزش بانـوان تبریـک 

گویـم. مـی 
بـه  بانـوان علیرغـم شایسـتگی هـا  ■ چـرا فوتبـال 

اسـت؟ نرسـیده  خـود  حـق 
در دنیـا هـم فوتبـال بانـوان نسـبت بـه فوتبـال آقایـان 
فاصلـه دارد. هـم در بخـش اقتصـادی و هـم در بخـش 
در  ع  موضـو ایـن  بـه  نسـبت  جهـان  نـگاه  سـاختی.  زیـر 
کـه ایـن فاصله را  حـال تغییـر اسـت و سـعی بـر این اسـت 
کشـور مـا هـم بالطبـع همیـن طـور اسـت،  کننـد. در  کمتـر 
بـه جایـگاه  بانـوان  فوتبـال  کـه  مـی شـود  تـاش هایـی 
ادامـه دارد.در حـال  ایـن رونـد  واقعـی خـودش برسـد و 
حاضـر نیـز نسـبت بـه خیلـی از رشـته هـای دیگـر جلوتـر 

اسـت.
گرایـی، فوتبـال بانـوان نسـبت  ■ در بحـث بومـی 
کـرده اسـت، در  قایـان خیلـی خـوب پیشـرفت  آ بـه 

ایـن مـورد بیشـتر صحبـت بفرماییـد؟
برنامـه  بانـوان،  فوتبـال  حـوزه  در  کرمـان  اسـتان  در 
بنـا  بومـی  نیـروی  مبنـای  بـر  اول  روز  همـان  از  ریـزی 
شـد. هـم شهرسـتان بـم و هـم در سـیرجان از سـرمربیان 
کردیـم و فرصـت داده شـد تـا مربیـان بـه  بومـی اسـتفاده 
کافـی برسـند.این برنامـه ریـزی االن  پختگـی و تجربـه 

بـه مرحلـه ای رسـیده  مـا  بومـی  و مربیـان  جـواب داده 
ح هسـتند. کشـور مطـر کـه در سـطح  انـد، 

مربیـان  بـه  را  فرصـت  ایـن  مـا  آقایـان  فوتبـال  در  امـا 
ندادیـم تـا دوران آزمـون و خطـا را بگذراننـد و به سـرمایه 
فوتبـال  کـه  روزی  از  شـوند.  تبدیـل  اسـتان  ایـن  هـای 
گرفـت، بـه جـای  کرمـان شـکل  بـه صـورت حرفـه ای در 
و  شـدیم  کننـده  وارد  باشـیم،  سـازنده  خودمـان  اینکـه 
کـم شـد. تـا االن هـم بـه هیچ  ایـن فرهنـگ نهادینـه و حا

مربـی بومـی فرصـت نـداده ایـم. 
ندهیـم،  فرصـت  بازیکنـان  و  مربیـان  بـه  هرچقـدر 
فرهنـگ  مـن  بنظـر  شـوند.  نمـی  شـکوفا  آنهـا  اسـتعداد 
گرایـی و خرید  کـم در فوتبـال آقایـان  مبنـی بـر نتیجه  حا
نیـروی انسـانی از بیـرون، باعث شـده که فوتبـال آقایان 

کرمـان عقـب تـر باشـد. در 
داده  کافـی  فرصـت  بانـوان  فوتبـال  بـه  کـه  آنجـا  از   
تـا مربیـان  باعـث شـد  ایـن فرصـت  و  کردنـد  شـد، رشـد 
اینـک  و  شـوند  پرداختـه  و  سـاخته  بومـی،  بازیکنـان  و 
ایـن  انـد،  شـده  اسـتان  ایـن  هـای  سـرمایه  بـه  تبدیـل 
تفـاوت در سـرمایه هـای نیـروی انسـانی اسـت. فرهنـگ 
جالبـی  فرهنـگ  کرمـان  در  آقایـان  فوتبـال  بـر  کـم  حا
گذشـته دارد.  نیسـت؛ ایـن معضـل ریشـه در سـال هـای 
بنـا  را  ای  حرفـه  فوتبـال  اسـاس  کـه  زمـان  آن  مدیـران 

نهادند،بـه جـای اینکـه بـه نیـروی داخلـی توجـه داشـته 
ج داشـتند و به همین دلیل  باشـند، تکیه بر  نیروی خار

افتادیـم. عقـب  گرایـی  بومـی  دربحـث 
فوتبـال  تیـم  موفقیـت  در  را  مسـئوالن  حمایـت   ■
مـی  سـهیم  چقـدر  سـیرجان،  شـهرداری  بانـوان 

دانیـد؟
خیلـی  فضـای  سـیرجان  شهرسـتان  در  الحمـدا...  
بـه سـهم  هـا  و همـه ی مجموعـه  اسـت  کـم  خوبـی حا
سـرمایه  یـک  کننـد.  مـی  همراهـی  و  کمـک  خودشـان 
دارد. مدیـر  در شهرسـتان وجـود  بسـیار خوبـی  معنـوی 
کل ورزش و جوانـان اسـتان ، رییـس اسـبق و سرپرسـت 
و  ورزش  اداره  رییـس  اسـتان،  فوتبـال  هیـات  فعلـی 
فوتبـال  هیـات  رییـس  سـیرجان،  شهرسـتان  جوانـان 
شـورا،  شـهرداری،  انتظامـی،  نیـروی   ، شهرسـتان  ایـن 
مـردم  محتـرم  نماینـده  دفتـر  و  نماینـده  فرمانـداری، 
حـال  کمـک  همـه  نهادهـا  سـایر  و  درمجلـس  سـیرجان 
بازخـورد اجتماعـی خیلـی  از آن  ورزش هسـتند. مهمتـر 
کـه  خوبـی داریـم، حمایـت هـای مردمـی و پیـام هایـی 
نـگاه  و  شـود  مـی  داده  کـه  هایـی  دلگرمـی  رسـد،  مـی 
کسـب نتایـج  کـه جامعـه بـه مـا دارد، خیلـی بـه  مثبتـی 

کـرد. کمـک  بهتـر بـه مـا  
کـه قطب اصلی  کرد  ■ بـا ایـن نتایـج مـی تـوان ادعا 

فوتبال بانوان هسـتیم.
قـدرت  و  کشـور  بانـوان  فوتبـال  اصلـی  قطـب  کرمـان 
کـه  بـم  شـهرداری  تیـم  اسـت.  ایـران  فوتبـال  ع  بامنـاز
سـیرجان  شـهرداری  و  اسـت  کشـور  تیـم  پرافتخارتریـن 
هـم بـه نوبـه خـودش یکـی از پرافتخارتریـن تیـم هـای 
بانـوان و سـازنده تریـن باشـگاه بانـوان کشـور اسـت. بـی 
کشـور تیـم هـای اسـتان  چـون و چـرا قـدرت اول بانـوان 

هسـتند. کرمـان 
■ اصلـی تریـن مشـکل فوتبـال بانـوان نبـود زمیـن 
موضـوع  ایـن  بـرای  آیـا  اسـت،  اختصاصـی  چمـن 

اسـت؟ شـده  اتخـاذ  تصمیمـی 
بلکـه  سـیرجان،  شـهرداری  بانـوان  تیـم  مشـکل  نـه 
اسـت.  اختصاصـی  چمـن  نبـود  سـیرجان  شـهر  مشـکل 
مـا  اولویـت  ولـی  کنـد،  مـی  تاسـیس  چمـن  شـهرداری 
یافتـه  توسـعه  کمتـر  کـه  جاهایـی  در  اسـت.  محـات 
کنیـم و امسـال  هسـتند، زمیـن هـای چمـن احـداث مـی 
تعویـض  یـا  و  احـداث  چمـن  زمیـن  هشـت  تعـداد  هـم 
کردیـم. مجموعـه خیلـی بزرگـی را بصـورت اختصاصـی 
کارهای  گرفتـه ایم، در حـال حاضر  بـرای بانـوان در نظـر 
طراحی نقشـه انجام می شـود. در کل سـاخت استادیوم 
ج  از عهـده ی شـهرداری خـار بـزرگ  و  ای  هـای حرفـه 
اسـت و تـوان مالـی انجـام چنین پـروژه ای را ندارد، مگر 
بـا  گرفتـه شـود و  اینکـه تصمیمـی در سـطح شهرسـتان 
کمـک مجموعـه هـای صنعتـی و معدنـی  زمیـن چمـن 
قهرمانـی  از  هـا سـاخته شـود.بعد  تیـم  بـرای  اسـتاندارد 
لیـگ برتـر مسـاعدت و قـول هایـی جهـت ایـن مشـکل 

کـه امیـدوارم ایـن مهـم اتفـاق مـی افتـاد. داده شـد 
قایان خیلی تفاوت  ■ مبلـغ قراردادهـای بانوان بـا آ
ایـن  و عملکـرد  هـا  اینکـه شایسـتگی  دارد، علیرغـم 

قشـر بهتـر بـه نظـر مـی رسـد؟
ایـن  و  دارد  وجـود  تفـاوت  قراردادهـا  مبلـغ  در  بلـه، 
فوتبـال  اینکـه سـاختار  اسـت، بخاطـر  ع طبیعـی  موضـو
پوشـش  بحـث  دارد.  فـرق  بانـوان  فوتبـال  بـا  آقایـان 
اقتصـاد،  حـوزه  در  اسـت.  تاثیرگـذاری  و  ای  رسـانه 
فوتبـال  کـه  اسـت  مهـم  خیلـی  جامعـه  در  تاثیرگـذاری 
بانـوان در ایـن بخـش فاصلـه زیـادی دارد. در همـه ی 
دنیـا همیـن طـور اسـت  ایـن تفـاوت بسـیار اسـت. بـه هـر 
حـال بایـد بـه سـمت حرفـه ای شـدن و اقتصـادی شـدن 

کمتـر شـود. ایـن شـکاف هـا  تـا  رفـت  فوتبـال 
■  بـرای اینکـه فوتبـال بانوان در اسـتان رشـد یابد، 

چـه راهکارهایی دارید؟
دقیـق  برنامـه  یـک  اسـت.  متفـاوت  اسـتان  سـاختار 

مهدی جهانشاهی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان:

تیم های کرمان قدرت اول فوتبال بانوان کشورهستند



سال پنجم ● شمـاره۱5۱ ● سه شنبـه ۳۱ فروردین مـاه ۱۴00 ۷۷گفت و گو
ح  یـک طـر اجـرا شود.بایسـتی  بایـد  کارشناسـی شـده  و 
کامـل و پویـا را داشـته باشـیم تـا بتـوان تغییـر و  جامـع، 

کنیـم. ایجـاد  اسـتان  فوتبـال  در  را  تحوالتـی 
کـرده  رشـد  فوتبـال،  در  کرمـان  اینکـه  علیرغـم   ■
اسـت امـا توسـعه متـوازن اتفـاق نیفتـاده و مـا شـاهد 
تیم های از جنوب درسـطح فوتبال کشـور نیسـتیم، 
بعنـوان عضـو هیـات رییسـه هیـات فوتبـال اسـتان، 

کمبودهـا را حاصـل چـه مـی بینیـد؟ ایـن 
کنـم از همکارانـم در هیـات فوتبـال  ابتـدا تقدیـر مـی 
فوتبـال  بحـث  در  کـه  کسـانی  و  شهرسـتان  و  اسـتان 
کار سـتادی  کـه  کسـانی  کننـد، چـه  کار مـی  اسـتان  در 
کننـد. مربیـان، داوران،  کار مـی  کـه در صـف  کسـانی  و 
زحمـت  واقعـا  هـا  هیـات  و  اداری  امـور  بازیکنـان، 
در  فوتبـال  رشـد  قطعـا  کننـد.  مـی  تـاش  و  کشـند  مـی 
رفسـنجان و سـیرجان و در چنـد سـال آینـده شـهربابک 
که رشـد اقتصادی  فاصله را نسـبت به شهرسـتان هایی 
پیـدا  توسـعه  شـان  اقتصـادی  شـرایط  و  انـد  نداشـته 

کنـد. مـی  بیشـتر  نکـرده، 
کـه از لحـاظ صنعتـی رشـد   ورزش در شهرسـتان هایـی 
داشـته انـد، پیشـرفت خاصـی داشـته اسـت. بخصـوص 
لیـگ  کـه تیـم هـای مختلفـی در چندیـن  در سـیرجان 
کرمـان هـم  حضـور دارنـد، در رفسـنجان، شـهربابک و 
در  را  تاثیـر  بیشـترین  اقتصـاد  قطعـا  اسـت.  همینگونـه 
نمـی  دلیـل  امـا  اسـت.  گذاشـته  ورزش  توسـعه  بحـث 
کـه پـول نیسـت، توسـعه هـم نباشـد. بایـد  شـود جایـی 
کـه رشـدمان در سـرمایه انسـانی باشـد  بـه سـمتی برویـم 
کنـد و  گـر رشـد  نـه در سـرمایه مـادی. سـرمایه انسـانی  ا
منابـع انسـانی بـه سـرمایه انسـانی تبدیـل شـوند، قطعـا  
از  مـا سرشـار  اسـتان  آن مناطـق رشـد خواهنـد داشـت. 
اسـتعداد اسـت ولـی اینکـه مـا چقـدر توانسـته ایـم ایـن 
کنیـم و از آن  اسـتعدادها را جـذب و تبدیـل بـه سـرمایه 

کنیـم بحـث دیگـری اسـت. هـا اسـتفاده 
هایـش  شایسـتگی  بـه  اینکـه  بـرای  اسـتان  جنـوب 
کـه  دسـت یابـد، بایـد تـاش بیشـتری انجـام دهـد، چـرا 
شـرایط اقتصـادی در آنجـا مهیـا نیسـت، باشـگاه هایـی 
کننـد، متاسـفانه  کـه بتواننـد ایـن اسـتعدادها را جـذب 
هـای  باشـگاه  متاسـفانه  دیگـر  سـوی  از  نـدارد.  وجـود 
ح اسـتان، برنامـه مدونی را برای ایـن مهم ندارند.  مطـر
اسـتان  در  آقایـان  فوتبـال  بـر  کـم  حا فرهنـگ  چـون 
کرمـان نـگاه بـه نیـروی خارجـی است.مشـکل فرهنگـی 
ای  حرفـه  فوتبـال  کـه  روزی  از  کرمـان  فوتبـال  بـر  کـه 
بحـث  در  اسـت.  همیـن  اسـت،  شـده  گـذاری  پایـه 
ع روز بـه روز ضربـه بیشـتری مـی خوریـم و  ایـن موضـو
مشـکات بیشـتری به وجود می آید. امیدواریم با درک 
کنیـم. و شـناخت بهتـر بتوانیـم ایـن فرهنـگ را عـوض 
کـه  یـا دورانـی  بـود  بهتـر  نـگاری  ■ دوران روزنامـه 
مـی  را در ورزش سـپری  اجرایـی  و  بحـث مدیریتـی 

کنیـد؟
شـیرینی  و  تلـخ  بـرای خـودش خاطـرات  دورانـی  هـر   
دارد. رشـد و پویایـی خـودم را در دوران روزنامـه نـگاری 
نزدیـک  از  داشـت  وجـود  کـه  مشـکاتی  بـا  و  دانـم  مـی 

و  دیـدم  و  کـردم  درک  بهتـر  را  سـاختار  و  شـدم  آشـنا 
کـه در عرصـه ی مدیریـت حضـور دارم   شـناختم . حـاال 
کـه در عرصـه روزنامـه نـگاری بـه  همـان تجربـه هایـی 
کمکـم آمدنـد. فاصلـه ای بـا  دسـت آوردم در اینجـا بـه 
کـف جامعـه نـدارم و آن را هـم مدیـون  همیـن  محیـط 
نـگاری  روزنامـه  کل  نـگاری مـی دانـم. در  روزنامـه  کار 
جـزو مشـاغل سـخت اسـت و حقیقتـا مشـکات خـاص 
شـبکه  رشـد  بـه  توجـه  بـا  فضـا  االن  دارد.  را  خـودش 
حرفـه  کل  در  امـا  اسـت،  شـده  عـوض  اجتماعـی  هـای 
مطبوعاتـی هـا و روزنامـه نـگار ها طاقت فرساسـت. ولی 
کـه خبرنـگار حـوزه ورزش  کسـی  دوران شـیرینی اسـت. 
مـی شـود بـا عشـق و عاقـه مـی آیـد و ایـن مهـم اسـت 
دهیـد.  انجـام  عاقـه  و  عشـق  بـا  را  هـرکاری  شـما  کـه 
حـوزه مدیریـت هـم مشـکات خـاص خـودش را دارد و 
کـه بایـد گرفته  کـه وجـود دارد  و تصمیماتـی  فشـارهایی 
کننده اسـت. مسـئولیت پذیری بیشـتری  شـود و تعیین 
کـه اسـترس و اضطراب بیشـتری  دارد و سـبب مـی شـود 

را متحمـل شـوید.
کرمـان ورزشـی چـه خاطـرات خـوب و بـدی را  ■ از 

دارید؟
کرمـان ورزشـی دنیـای متفاوتـی بـود. وقتـی سـال 81   
بـر روی   کـه  بـود  ایـن  را زدیـم ، نگاهمـان  کار  اسـتارت 
کنیـم  کمـک  جامعـه ورزش تاثیرگـذار باشـیم و بتوانیـم 
تـا بـازوی خوبـی بـرای ورزش کرمان باشـیم. سـعی مان 
بـر ایـن بـود تـا نیروهای بومی ائـم از مربیـان، مدیران  و 
ح شـوند.  بازیکنـان در رشـته هـای مختلـف دیـده و مطر
کرمـان و  کـه بیـن اسـتان  سـعی داشـتیم تـا فاصلـه ای 
کنیم. با داشـتن  کشـوری وجود داشـت را پر  مطبوعات 
و  بـود  خـوب  هـم  خیلـی  کـه  محلـی  تخصصـی  نشـریه 
اتفـاق  تـا حـدودی  ایـن مهـم  همـکاران خوبـی داشـتم 
کاسـتی بـوده، دوسـتان مـن  کـم و  گـر  افتـاد . امیـدوارم ا
گر انتقـاد نابجـا یا حـرف نامربوطی زدیم بر  را ببخشـند.ا
کـه در اختیار داشـتیم. خاطرات  اسـاس اطاعاتـی بـوده 
خـوب و زیبـا زیـاد بـود، موفقیـت هـا و پیـروزی هـا ، هـر 
کـه تیـم هـای اسـتان مـی آوردنـد واقعـا  بـرد و موفقیتـی 

خودمـان را شـریک مـی دانسـتیم و لـذت مـی بردیـم و 
شـاید تـا چنـد روز از ایـن موفقیـت هـا خوشـحال بودیـم 
کردیـم. خاطـرات  و بـا همیـن موفقیـت هـا زندگـی مـی 
کـه شکسـت مـی خوردیـم خیلـی بـد بـود  تلـخ هـم آنجـا 
بـه  کـه  هایـی  موفقیـت  شـدیم.  دورمـی  ازموفقیـت  و 
کـم ، عـدم  سـادگی از دسـت مـی دادیـم، بخاطـر تـاش 

تمرکـز و مدیریـت صحیـح بـود.
زیـادی  فعالیـت  ورزش  حـوزه  در  جنابعالـی   ■

داریـد؟ فوتبـال  از  را  خاطراتـی  چـه  داشـتید، 
کـردم  کنارفوتبـال رشـد  بـا فوتبـال بـزرگ شـدیم و در 
دهـم.  مـی  ادامـه  را  ام  زندگـی  فوتبـال  بـا  هـم  واالن 
کـردم  کـه راهـی را انتخـاب  خوشـحالی مـن ایـن اسـت 
کـه اعتفـاد، عاقـه و عشـق داشـتم و همیـن  راهـی بـود 
راه را ادامـه دادم. شـاید شـغل هـا ی متعـددی بـه مـن 
کـه جایـگاه هـای باالتـری بـود ولـی  پیشـنهاد مـی شـد 
کـه  فاصلـه داشـت بـا ورزش و فوتبـال و مـن خوشـحالم 
ایـن شـغل هـا را نپذیرفتـم و وفـادار مانـدم بـه فوتبـال، 
کـه بـرای خـودم ترسـیم  کارم، اعتقـادم و ارزش هایـی 
مـی  دیگـری  هـای  شـغل  دنبـال  شـاید  بـودم.   کـرده 
رفتـم  بـه لحـاظ مالـی و اجتماعـی تفـاوت هایـی داشـت 
ولـی بـا عاقـه مـن سـازگار نداشـت. هیچوقـت در برابـر 
هـای  جایـگاه  و  مشـاغل  در  حضـور  بـرای  پیشـنهادات 

بـه اعتقاداتـم مانـدم. دیگـر وسوسـه نشـدم و وفـادار 
■ چه آرزویی در سال جاری دارید؟

کـه ان شـاا... همـه در صحـت   آرزوی مـن ایـن اسـت 
کرونا از  و سـامتی باشـند و هـر چـه سـریعتر ایـن ویـروس 
کشـور مـا و  بیـن برود.واقعـا ضربـات زیـادی را بـه مـردم 
مـردم جهـان زد. متاسـفانه خیلـی از عزیـزان را از دسـت 
دادیـم و روزهـای پـر اسـترس و پـر اضطرابـی داشـته و 

داریـم. 
■  چـه توصیـه هایـی را بـرای ورزشـکاران باشـگاه 

شـهرداری سـیرجان داریـد؟
قـدر  کـه  اسـت  ایـن  ورزشـکاران  بـه  مـن  توصیـه   
هسـتند.  خاصـی  افـراد  کـه  چـرا  بداننـد،  را  خودشـان 

و  کردنـد  کار  کردنـد،  تـاش  خودشـان  اهـداف  بـرای 
برنامـه ریـزی داشـتند جنگیدنـد، شکسـت هـا را پشـت 
موفـق  و  بودنـد  موفقیـت  دنبـال  بـه  و  گذاشـتند  سـر 
کسـانی  کـم بـه دسـت مـی آیـد.  شـدند.این جایـگاه هـا 
کـه  کسـانی  کـه شکسـت مـی خورنـد و بلنـد مـی شـوند. 
درس مـی گیرنـد، ناامیـد نمـی شوند،پشـتکار دارنـد ایـن 
دیـد  تـوان  مـی  ورزشـکاران  در  بیشـتر  را  خصوصیـات 
یـک  هیچوقـت  هسـتند.  هـم  موفقـی  هـای  انسـان  و 
کسـانی  کاسـب و یـا  بـا یـک تاجـر،  ورزشـکار خـودش را 
کـه دنبال مسـائل مالی هسـتند، مقایسـه نکنـد. جایگاه 
کـه  و سـرمایه آنهـا اجتماعـی اسـت. خیلـی مهـم اسـت 
انسـان در مـدت عمـر خـودش بـه عایـق خودش دسـت 
کنـد. شـاید شـما خیلـی مسـائل را بـه دسـت آوریـد  پیـدا 
برسـید،  خودتـان  عایـق  و  آرزوهـا  بـه  گرنتوانیـد  ا ولـی 
قطعـا زندگـی شـادابی نخواهیـد داشـت. موفقیـت آرزو و 

اسـت. انسـانی  هـر  ی  سـرمایه 
■ آیا در بحث ورزش همگانی هم فعالید؟

 قطعا وظیفه هر باشـگاه و مجموعه ای ورزشـی اسـت 
کـه ورزش همگانـی را در دسـتور کارش قـرار دهد. ما هم 
بالطبـع همینجـور هسـتیم. خیلـی نـگاه ویـژه بـه ورزش 
همگانـی داریـم. یکـی از اولویـت هـای مـا بحـث توسـعه 
ع  شـیو بـه  توجـه  بـا  امسـال  کـه  اسـت  همگانـی  ورزش 
کرونـا فرصـت انجـام فعالیـت بدنـی نبـود ولـی  ویـرروس 
را  هـا  زیرسـاخت  کـه  گذاشـت  اختیارمـان  در  فرصتـی 
کنیـم و هشـت زمیـن چمـن در سـطح شهرسـتان  ترمیـم 
کردیـم. بیـش  از 60 مـورد حمایـت از  تعویـض و ترمیـم 
کـه در  تیـم هـای محلـه ای داشـتیم. لبـاس و امکاناتـی 
کردیـم زیرسـاخت هـا  گذاشـتیم. سـعی  اختیارشـان مـی 
کمـک شـهرداری بالخصـوص پیسـت پیـاده روی  را بـا 
راه  و  طراحـی  امسـال  شـهرداری  را  کیلومتـری  چهـار 
اقدامـات  کـرد و  را سـاماندهی  پـارک هـا  کـرد و  انـدازی 
بـرای  سـیرجان  شـهرداری  مجموعـه  خوبـی  خیلـی 

انجـام داد. توسـعه ورزش همگانـی 
■ صحبت های پایانی.

 تقدیر و تشـکر از شـما و همکارانتان و دوسـتان رسـانه 
کـه مـا را  کرمـان و سـیرجان و همـه ی عزیزانـی  ای در 
کردنـد. اداره ورزش جوانـان شهرسـتان آقـای  همراهـی 
 ، اسـتان  جوانـان  ورزش  اداره  و  محمـدی  گل  دکتـر 
رییـس اسـبق هیـات فوتبـال اسـتان و سرپرسـت فعلـی 
هیـات فوتبـال آقـای سـاجقه و مجموعـه همکارانشـان 
هیـات  در  حدیـدی  دکتـر  اسـتان،   فوتبـال  هیـات  در 
نیـروی  محترمشـان،  همـکاران  و  سـیرجان   فوتبـال 
مجموعـه  مجلـس،  نماینـده  فرمانـداری،  و  انتظامـی 
، شـهردار  شـهرداری سـیرجان، شـورای شـهر سـیرجان 
سـیرجان،  شـهرداری  باشـگاه  مجموعـه   ، محتـرم 
اعضـا محتـرم تیـم فوتبـال بانـوان مربیـان، بازیکنـان، 
زحمـت  واقعـا  کـه  باشـگاه  مجموعـه  در  همکارانـم 
سـیرجان  مـردم  بـرای  را  خوبـی  خیلـی  سـال  کشـیدند، 
کـه در موفقیـت هـای تیـم  رقـم بزننـد. از همـه عزیـزان 
نقـش  مجموعـه  ج  خـار چـه  و  مجموعـه  داخـل  چـه 

کنـم. مـی  تشـکر  و  تقدیـر  داشـتند، 
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آفـاق ورزشـی/ رشـد و توسـعه هیـات پزشـکی و ورزشـی 
و زحمـات دکتـر  تـاش هـا  بایـد مدیـون  را  کرمـان  اسـتان 
جمالـی زاده و همـکاران او دانسـت. هیاتـی که امروز از نظر 
کشـور محسـوب  زیرسـاختی یکـی از بهتریـن هیـات هـای 
مـی شـود و شـاید تنهـا  تهـران بتوانـد در حـوزه زیرسـاختی 
ع  گذشـته بـه خاطـر شـیو کرمـان سـبقت بگیـرد. در سـال  از 
پیشـگیری  زمینـه  در  هیـات  ایـن  فعالیـت  کرونـا  بیمـاری 
کـم  کـه فعالیـت هـای ورزشـی  از آنجـا  و ... بیشـتر شـد و 
رنـگ شـد، رشـد ورزشـکاران سـازمان یافتـه در رشـته هـای 
مختلـف را نسـبت بـه سـال 98 شـاهد نبودیـم و امیدواریم 
و  پزشـکی  هیـات  هـم  بـاز  ویـروس  ایـن  رفتـن  بیـن  از  بـا 
ورزشـی در حوزه ورزشـکاران سـازمان یافته پیشـرفت های 

الزم را داشـته باشـد.
اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان  ورزشـی  پزشـکی  رئیـس هیـأت 
دکتـر   : گفـت  ورزشـی  پزشـکی  فدراسـیون  انتخابـات  بـه 
بـه  مجـددا"  آرا،  بیشـترین  کسـب  بـا  نـوروزی  غامرضـا 
کـه  شـد  انتخـاب  ورزشـی  پزشـکی  فدراسـیون  ریاسـت 
همـکاری  بـا  کـه  امیدواریـم  مجـدد،  تبریـک  ضمـن 
وهماهنگـی هیـأت هـای اسـتانی ، فدراسـیونهای ورزشـی 
و وزارت ورزش وجوانـان شـاهد رشـد وتعالـی هـر چه بیشـتر 

باشـیم. ورزشـی  پزشـکی  فدراسـیون 
دکتـر حسـین جمالیـزاده افـزود: خوشـبختانه از بدنـه ی 
هیـأت های پزشـکی ورزشـی فردی توانمنـد همچون دکتر 
سـید اشـکان اردیبهشـت که رئیس هیأت پزشـکی ورزشـی 
ورزشـی   پزشـکی  فدراسـیون  دبیـر  عنـوان  بـه  بودنـد  البـرز 
گزینـه هـای  کـه انصافـا" یکـی از بهتریـن  انتخـاب شـدند 
کـه  کـرد: تغییراتـی  دبیـری فدراسـیون اسـت. وی تصریـح 
گرفته اسـت،  کنون در بدنه فدراسـیون پزشـکی صورت  تا 
نشـان از درایـت وتوانایـی دکتـر نـوروزی در حـوزه پزشـکی 
اسـتانها  ورزشـی  پزشـکی  هیأتهـای  وقطعـا"  دارد  ورزشـی 
ودکتـر  نـوروزی  دکتـر  بـا  را  همـکاری  سـطح  باالتریـن  نیـز 

اردیبهشـت خواهنـد داشـت.
ع  رئیـس هیـأت پزشـکی ورزشـی اسـتان بـا اشـاره بـه شـیو
ایـن  ع  شـیو  : گفـت   ،98 سـال  اواخـر  از  کرونـا  بیمـاری 
بیمـاری منجربـه کاهش آمار ورزشـکاران سـازمان یافته در 
بهمن واسـفند ماه سـال 98 شـد بطوریکه نسـبت به سـال 
کاهـش آمـار داشـتیم وایـن  قبـل، نزدیـک بـه 6 هـزار نفـر 

کـرد. کاهـش آمـار در سـال 99 نیـز ادامـه پیدا رونـد 
دکتر حسـین جمالیزاده افزود: دسـتورالعمل های وزارت 
درخصـوص  ورزش  در  کرونـا  بـا  مقابلـه  وسـتاد  بهداشـت 
بـه محدودیتهایـی  ، منجـر  بیمـاری  ع  از شـیو پیشـگیری 
کاهـش  بـا  آن  متعاقـب  شـدکه  ورزشـی  باشـگاههای  در 
رونـد  وایـن  شـدیم  مواجـه  یافتـه  سـازمان  آمارورزشـکاران 

دارد. ادامـه  همچنـان 
کـرد:  کیـد  تأ اسـتان  ورزشـی  پزشـکی  هیـأت  رئیـس 
کرونـا در ورزش، در  قطعـا" دسـتوالعملهای سـتادمقابله بـا 
جهـت پیشـگیری و سـامت ورزشـکاران  و جامعـه بـوده و 
مدیـران باشـگاههای ورزشـی اسـتان هـم بـه خوبـی ایـن 
کـه جـا دارد از تمامـی مدیـران  کردنـد  دسـتورالعملها را اجـرا 
همـکاری  ایـن  خاطـر  بـه  ورزشـکاران  و  ورزشـی  کـن  اما
هیأتهـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کـرد. وی  تشـکر  وهمراهـی 
کرونـا در ورزش  پزشـکی ورزشـی، نماینـده سـتاد مقابلـه بـا 
دراسـتانها هسـتند، افـزود: فعالیتهای زیـادی دراین زمینه 
آنهـا  مهمتریـن  از  کـه  گرفتـه  صـورت  هیـأت  ایـن  توسـط 
مـی تـوان بـه تحویـل ماسـک و مایـع ضدعفونـی بـه اداره 
دسـتگاه  تعـدادی  توزیـع  اسـتان،  جوانـان  و  ورزش  کل 
کننـده دسـت بـه باشـگاهها بـا تخفیـف ویـژه،  ضدعفونـی 

چـاپ و توزیـع پوسـترهای مربوطـه، ابـاغ دسـتورالعملهای 
بهداشـتی بـه باشـگاههای ورزشـی و نظـارت براجـرای آن، 
نظـارت براجـرای دسـتور العملهای بهداشـتی در مسـابقات 

کـرد. ورزشـی و ... اشـاره 
ورزشـی  پزشـکی  هیـأت  گفـت:  جمالیـزاده  دکترحسـین 
همـکاری  بـا  شـده،  مشـخص  وظایـف  بـر  عـاوه  اسـتان 
هـای  حـوزه  در  نـام  وصاحـب  متخصـص  نیروهـای 
روانشناسـی ورزشـی، تغذیه، آسـیب های ورزشـی وحرکات 
اصاحـی،  متخصـص طـب ورزشـی ، مشـاوره مـی دهـد.

رئیـس هیـأت پزشـکی ورزشـی اسـتان بـا اشـاره بـه آمـاده 
مهمتریـن  از  یکـی  گفـت:  الزم  هـای  زیرسـاخت  سـازی 
کلینیک پزشـکی  برنامـه هـای آتـی این هیـأت، راه اندازی 
فدراسـیون  مسـاعدت  بـا  امیدواریـم  کـه  اسـت  ورزشـی 
گفـت:  وی  شـود.  انجـام  آن  نهایـی  مراحـل  پزشـکی 
کلینیـک فیزیوتراپـی و توانبخشـی هیـأت  درحـال حاضـر 
ورزشـکاران  کـه  باشـد  مـی  فعـال  اسـتان  ورزشـی  پزشـکی 
جهـت بازتوانـی آسـیبهای ورزشـی مـی تواننـد بـه ایـن مرکـز 
کننـد. دکترحسـین جمالیـزاده ضمـن تشـکر ویـژه  مراجعـه 
از دکترغامرضا نوروزی رئیس فدراسـیون پزشـکی ورزشـی  
سـید  دکتـر  بخصـوص  وی  همـکاران  تمامـی  از   : گفـت 

کنـم. مـی  تشـکر  و  تقدیـر  اردیبهشـت  اشـکان 
مدیـرکل  پاریـزی  میثـم  زحمـات  از  تقدیـر  ضمـن  وی 
هیـأت  در  همکارانـم  از  افـزود:  اسـتان  وجوانـان  ورزش 
ارائـه  آمـاده  حـال  درهمـه  و  همیشـه  کـه  ورزشـی  پزشـکی 
خدمـات بـه ورزشـکاران هسـتند و همچنیـن از هیأتهـای 
جوانـان  و  ورزش   ادارات   روسـای  و  ورزشـی  پزشـکی 

کنـم. مـی  قدردانـی  و  تشـکر  نیـز  شهرسـتانها 
خاصه عملکرد هیأت پزشکی ورزشی استان1399

*کمیته خدمات درمانی:
- آمار ورزشکاران سازمان یافته مرد: 25.221نفر

- آمار ورزشکاران سازمان یافته زن:16.203نفر
کل: 41.424 نفر - تعداد 

-- پرداخت هزینه درمان:
آقایان: 91نفر- 1.804847578 ریال
بانوان: 14 نفر- 180.253.608 ریال

کل: 105 نفر – 1.985.101.186 ریال جمع 
 *کمیته پوشش پزشکی مسابقات:

- مسابقات آقایان:56 ساعت
- مسابقات بانوان:31.5 ساعت

کل پوشش: 87.5 ساعت - جمع 
*کمیته توانبخشی و فیزیوتراپی:

-تعداد آقایان: 40-346 جلسه
14نفر-171جلسه تعداد بانوان: 

*کمیته درمان:
کارت صحـت وسـامت  مراجعیـن جهـت درمـان وصـدور 

759 نفـر 
*کمیته آموزش:

تغذیـه  از جملـه:  آموزشـی مختلـف  برگـزاری 14 دوره   -
کمـک هـای  احیـاء و  امدادگـر ورزشـی-  – یکصـد سـاعته 

کرونـا و ... بـا ویـروس  اولیـه- پیشـگیری و مقابلـه 
کن ورزشی: *ستاد نظارت بر اما

- بازرسی اولیه: 378 مورد- بازرسی ثانویه : 213 مورد
*کمیته تغذیه:

- ارائـه خدمـات مشـاوره ای و آنالیـز ترکیبـات بـدن بـه 
نفـر  301

هـای  دوره  برگـزاری  در  آمـوزش  کمیتـه  بـا  همـکاری   -
آموزشـی 

حسین جمالیزاده رئیس هیأت پزشکی و ورزشی استان کرمان:

 شاهد پیشرفتهای بیشتری در این حوزه خواهیم بود

جمعمردزنشهر

1061107ارزوئیه

270170440انار

38396479بافت

386164550بردسیر

6304241054بم

8333731206جیرفت

52631چترود

542882رابر

362201563راور

964100راین

355630276583رفسنجان

15959218رودبار جنوب

18316199ریگان

12828362118زرند

229125354سرچشمه

471132107921سیرجان

61162شهداد

356193549شهربابک

637105742عنبرآباد

1277134فاریاب

ج 33263395فهر

گنج 10830138قلعه 

9307664715954کرمان

6759126کشکوئیه

16487251کهنوج

10499203کوهبنان

21012گلباف

9452146ماهان

28731318منوجان

33059389نرماشیر

کل 252211620341424جمع 

فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران
کرمان      -    تاریخ صدور: 99/01/01                     تاریخ صدور تا : 99/12/24 گزارش آماری بیمه شدگان استان 



سال پنجم ● شمـاره۱5۱ ● سه شنبـه ۳۱ فروردین مـاه ۱۴00 99گفت و گو
پرداخت هزینه درمان به تفکیک هیأت های ورزشی-1399

کل مبلغ پرداختیجمع مبلغ پرداختی به ریال تعدادبانوانمبلغ پرداختی بریالتعدادآقایانهیأت ورزشیردیف

47985,643,540                               - 47985,643,5400فوتبال1

885,051,000 5,939,600 679,111,4002کاراته2

212,450,000                               - 212,450,0000کشتی3

3102,595,916                               - 3102,595,9160ژیمناستیک4

9,320,2008106,636,339 797,316,1391رزمی5

2,473,000647,882,800 545,409,8001والیبال6

193,774,000                               - 193,774,0000بسکتبال7

74,404,346174,404,346 001تکواندو8

39,087,2907138,213,695 599,126,4052بدنسازی9

13,300,000                               - 13,300,0000جودو10

152,472,000                               - 152,472,0000ووشو11

18,457,772118,457,772 001کونگ فو12

11,435,000211,435,000 002همگانی13

230,326,800                               - 230,326,8000بوکس14

131,762,067                               - 131,762,0670اسکیت15

320,140,000                               - 320,140,0000دوومیدانی16

1,731,200414,139,200 312,408,0001کوهنوردی17

5,005,20015,005,200 001کبدی18

4,000,000336,400,000 232,400,0001انجمن های ورزشی19

8,400,00018,400,000 001گلف20

116,611,511                               - 116,611,5110سوارکاری21

190,000,000                               - 190,000,0000وزنه برداری22

کل 1051,985,101,186     180,253,608 911,804,847,57814جمع 

کرمان نشست هیأت رئیسه پزشکی ورزشی 
کرمان در سال 99، جهت پیگیری مصوبات جلسه قبل و تصویب تقویم سال 1400 با حضور اعضا برگزار شد. آخرین نشست سال جاری هیأت رئیسه هیأت پزشکی ورزشی استان 



آفاق ورزشـی/ علی پورفتاحی  ورزش را از سـال 56 
کیلـو زیـر نظـر مرحـوم احمـد خیرخـواه  و بـا وزن 28 
گـرم آخریـن ایسـتگاه این  کیلـو  کـرد و وزن 82  شـروع 

پیشکسـوت خـوش اخـاق در رشـته کشـتی اسـت.
کشـتی عنوان سوم دانشـگاه های کشور،  در رشـته 
کشور و در آموزشگاه  کشتی پهلوانی چهارم  در رشته 
کارنامـه دارد و عـاوه بر  هـای کشـور رتبـه ششـم را در 
کشـور رتبـه اول و سـومی را بـه  ایـن در صنعـت فـوالد 

نـام خـود ثبت نموده اسـت.
پورفتاحی حدود 15 سـال در کشـتی ، در وزن های 
مختلـف قهرمـان اسـتان نیـز بـوده اسـت و در رشـته 
دو و میدانـی از سـال 96 وارد مسـابقات دو ومیدانـی 

پیشکسـوتان در رشـته پرتـاب وزنـه شـده اسـت.
چیـن،  آسـیایی  وزنـه  پرتـاپ  درمسـابقات  وی 
مسـابقات جهانـی اسـپانیا و آسـیایی مالـزی در سـال 
حـال  ودر  اسـت  داشـته  96،97،98حضـور  هـای 
دو  هیـات  پیشکسـوتان  انجمـن  مسـئول  حاضـر 
کرمـان و عضـو هیـات رییسـه هیـات  میدانـی اسـتان 

باشـد. مـی  نیـز  کرمـان  اسـتان  فـو  کونـگ 
در  پیشکسـوتان  بـرای  هایـی  برنامـه  چـه   ■

داریـد؟ میدانـی  و  دو  رشـته 
پیشکسـوتان  انجمـن  کـه  اسـت  مـاه  دو  حـدود 
و  معرفـی  را  خـود  هـای  نمایندگـی  هـا  اسـتان  در 

شـد. سـپرده  اینجانـب  بـه  اسـتان  مسـئولیت 
جایـگاه  ایـران،  پیشکسـوتان  انجمـن  هـدف 
بخشـیدن به قهرمانانی اسـت که پا به سـن گذاشـته 
گرفتـه انـد. بـا برنامـه ریـزی  انـد و از قهرمانـی فاصلـه 
هـای انجـام شـده ،  فضـای رقابتـی بـرای قهرمانـان 
 wma انجمـن  اسـت.  شـده  فراهـم  رشـته  ایـن 

جهانـی   سـطح  در  پیشکسـوتان(  جهانـی  )انجمـن 
کنفدراسـیون آسیاسـت که زیـر مجموعه آن  زیـر نظـر 

اسـت. پیشکسـوتان  انجمـن  کشـوری  هـر  در 
 در ایـران آقـای تیمـور غیاثـی اسـطوره پـرش ارتفـاع 
دبیرکلـی  بـه  و  کشـور  انجمـن  رییـس  بعنـوان  آسـیا 
سـرعت  دوهـای  قهرمانـان  از  غامـی  حسـین  آقـای 

کشـور ایـن انجمـن فعـال اسـت.
کشـتی  مشـکل  گیـر  کشـتی  یـک  عنـوان  بـه   ■

بینیـد؟ مـی  چـه  در  در  را  اسـتان 
گـردد. عدم  مشـکات کشـتی بـه چنـد عامـل برمـی 
افـزاری ودوم  از نظرسـخت  زیـر سـاخت الزم  وجـود 
کـه مربیـان مـا دانـش الزم  بحـث نـرم افـزاری اسـت 
ع 4- 5 نفـر از  کشـتی ندارنـد و شـاید در مجمـو را در 

مربیـان مـا بـه روز هسـتند.
سـوم اینکـه هنـوز هیـات اسـتان نتوانسـته اسـت، 
مربیـان،  از  اعـم  هیـات  ارکان  بیـن  را  الزم  انسـجام 
باعـث  هیـات  خـود  و  آورد  بوجـود  و....  داوران 

اسـت. کشـتی  ضـرر  بـه  کـه  اسـت  اتفاقاتـی 
هـای  بنـگاه  و  ورزشـی  هـای  باشـگاه  چـرا   ■

کننـد؟ عمـل  موفـق  انـد  نتوانسـته  ورزشـی 
علیرغـم اینکـه پـول خوبـی در ورزش اسـتان وجود 
ایـن  امـا  اسـت  گرفتـه  قـرار  ورزش  چرخـه  در  و  دارد 

پـول از یـک منبـع متمرکـز توزیـع نمـی شـود.
گهـر زمیـن و ... در سـال  کرمـان،  گهـر، مـس  گل 
کننـد، اما این پول  پـول خوبـی بـه ورزش تزریـق می 
سـلیقه  اسـاس  بـر  و  کنـد  نمـی  پیـدا  مرکزیـت  چـون 
گاه بازدهـی  بـرای آن برنامـه ریـزی مـی شـود، هیـچ 

چندانـی نداشـته اسـت.
در  چشـمگیری  رشـد  نتوانسـته  کرمـان  چـرا   ■

باشـد؟ داشـته  مختلـف  هـای  حـوزه 
کرمـان همیشـه کمـک حـال ورزش  علیرغـم اینکـه 
کشـور  کشـور بـوده اسـت امـا هیچـگاه در سـطح اول 
که  کرسـی نداشـته اسـت و این باعث می شـود  هیچ 
بـه  باشـد.  نداشـته  رشـد چشـمگیری  اسـتان  ورزش 
تازگـی وجـود چنـد نفـر در سـطح روسـای فدراسـیون 
کرمـان در سـطح  کـه  هـای نویـد بخـش ایـن اسـت 

اول چنـد رشـته مـی توانـد، صاحـب نظـر باشـد.
امـا مهمتریـن و جـذاب تریـن ورزش فوتبـال اسـت 
در  امـا  داشـت  کـه  توجهـی   قابـل  رای  علیرغـم  کـه 
نتوانسـتند  را  صندلـی  هیـچ   فدراسـیون  انتخابـات 
کرمـان رقـم بزننـد و ایـن فرصـت از فوتبـال  بـه نـام 

شـد. گرفتـه  اسـتان 
■ صحبت های پایانی.

اسـتانی هـا  بـرای همـه ی هـم  آرزوی موفقیـت 
شـود.  برچیـده  کرونـا  ویـروس  امیـدوارم   دارم. 
کریمـان  دیـار  ورزشـکاران  بـرای  را  خوبـی   سـال 

آرزومندم.

آفـاق ورزشـی/ هیـات وزنه برداری اسـتان 
که توسـط سرپرسـت اداره می  مـدت هـا بود 
شـد تـا اینکـه محمـود بهـرام پـور در مجمـع 
مجمـع  در  حاضـر  آرا  کسـب  بـا  انتخاباتـی 
دار  عهـده  را  هیـات  ایـن  ریاسـت  توانسـت 
پـور  بهـرام  دالیلـی  بـه  بنـا  نهایتـا  امـا  شـود. 
کـرد تا ایـن هیات  گیـری  کنـاره  نیـز از هیـات 
کان و بـدون اینکـه وضعیـت مشـخصی  کمـا

کار خـود ادامـه دهـد. داشـته باشـد، بـه 
هیـات  سـابق  رییـس  پـور  بهـرام  محمـود 
گفـت: در ابتـدا  کرمـان  وزنـه بـرداری اسـتان 
گرفتـم اعتقـاد داشـتم  کـه هیـات را تحویـل 
بـرای اینکـه هیات قوی داشـته باشـیم باید 
بـرداری  وزنـه  ی  جامعـه  بیـن  در  همدلـی 
کـردم تـا  بوجـود آیـد بـه همیـن خاطـر تـاش 
ایـن جامعـه را بـه هـم نزدیک کنـم و در این 

میـان نیـز توفیقاتـی داشـتیم.
اعتقـاد  دوم  بحـث  در  داد:  ادامـه  وی 
ایـن  در  هـا  شهرسـتان  بایـد  کـه  داشـتم 
ابتـدا  دلیـل  همیـن  بـه  باشـند  قـوی  رشـته 
فعـال  رشـته  ایـن  در  کـه  هایـی  شهرسـتان 

هـم  کنـار  در  و  کردیـم  تقویـت  را  بودنـد 
دادیـم. انجـام  خوبـی  کارهـای 

رفسـنجان،  سـیرجان،  گفـت:  پـور  بهـرام 
کـه  بودنـد  هایـی  شهرسـتان  و...  کرمـان 
پتانسـیل خوبـی داشـتند و بـرای راه انـدازی 
شهرسـتان هـای دیگـر هـم اقداماتـی انجـام 
پیـش  خـوب  را  کارهـا  بتوانیـم  تـا  گرفـت، 

ببریـم.
سـیرجان  شهرسـتان  در  گفـت:  وی 
کارهـای خوبـی انجـام گرفـت و بـا همـکاری 
مهـدوی  جنـاب  و  زمیـن  گهـر  شـرکت 
هیـات  رییـس  و  شـرکت  ایـن  مدیرعامـل 
شهرسـتان سـیرجان آقـای پـور معصومـی و 
گهرزمیـن  رییـس اداره ایـن شهرسـتان تیـم 
کار خـود را آغاز کرد و  زیـر نظـر بهداد سـلیمی 

شـد. برتـر  لیـگ  قهرمـان  شـکر  را  خـدا 
شهرسـتان  در  داد:  ادامـه  پـور  بهـرام 
رفسـنجان هـم با تـاش های پیشکسـوتان 
کارهـای خوبـی  ایـن رشـته و رییـس هیـات 

گرفـت. صـورت 
گفـت: در بحـث اعـزام هـا مـا حـدودا  وی 

ورزشـکار،   130 و  داشـتیم  اعـزام  چهـارده 
مربی و سرپرسـت و داور به مسـابقات اعزام 
از طـرف  کـه  تمامـی مسـابقاتی  در  و  شـدند 
فدراسـیون برگـزار شـد خیلـی خـوب شـرکت 

و عملکـرد خوبـی داشـتیم.  کردیـم 
رییـس سـابق هیـات وزنـه بـرداری اسـتان 
نیـز  آموزشـی  کاس هـای  افـزود: در بحـث 
کردیـم  کاس آموزشـی برگـزار  چندیـن دوره 
بحـث  در  آموزشـی  سـطح  ارتقـا  هـدف  کـه 

فنـی و... بـود.
کرونا  گفـت: متاسـفانه  محمـود بهـرام پـور 
برونـد،  پیـش  خـوب  کارهـا  کـه  نگذاشـت 
امـا چندیـن دوره بـه صـورت آنایـن برگـزار 
هـای  فعالیـت  کـه  نگذاشـتیم  و  کردیـم 
گفـت: چندین  کـم رنگ شـوند. وی  هیـات 
همایـش در حـوزه ی بانـوان و... تجلیـل از 
بانـوان در روز مـادر، تجدیـد میثـاق بـا آرمان 
گلـزار  هـای امـام راحـل و شـهدا و حضـور در 
شـهدا ، اهـدا خـون و ...نیـز از دیگـر برنامـه 

هـای هیـات در حـوزه فرهنگـی بـود.
رییـس سـابق هیـات وزنـه بـرداری اسـتان 

کردیـم تـا هیـات رییسـه  کـرد: سـعی  اضافـه 
ای قـوی را داشـته باشـیم و در ایـن میـان 
تمـام سـعی خـود را بـکار بسـتیم و از افـرادی 
که توانایـی خوبی در حوزه  کردیـم  اسـتفاده 
ورزش داشـتند و امـروز نیـز مـی توانـم ادعـا 
در  بـرداری  وزنـه  رئیسـه   هیـات  کـه  کنـم 
کـرده  حـوزه ورزش ایـن رشـته خـوب عمـل 

اسـت.
کارهـای  بانـوان  بحـث  در  گفـت:  وی 
گرفـت و بـا تـاش هـای نائب  خوبـی انجـام 
رییـس بانوان نیـز در این حوزه برنامه های 
خوبـی برگـزار شـد و عملکرد خوبـی را در این 
در  مسـابقات  برگـزاری  ایـم.  داشـته  حـوزه 
برگـزاری  و  بانـوان  حـوزه  در  دوره  چندیـن 
مسـابقات مجـازی بانـوان از دیگـر اقدامـات 
کـه در حـوزه ی بانـوان انجـام  بـوده اسـت 

گرفتـه اسـت.

محمـود بهـرام پور گفت: درپایـان جا دارد 
آقـای  جنـاب  هـای  حمایـت  و  زحمـات  از 
کـوش  پاریـزی  مدیـرکل بـی ادعـا و سـخت 
از  بـه خاطـر حمایـت  اداره ورزش وجوانـان 

ایـن رشـته تشـکر داشـته باشـم.
هـای  هیـات  روئسـای  از  همچنیـن  وی 
کـرد وگفـت: هیـات هـای  شهرسـتانی تشـکر 
چـراغ  کمبودهـا  همـه  علیرغـم  شهرسـتانی 
ایـن رشـته را روشـن نگـه داشـته انـد و بـرای 
هـای  شهرسـتان  در  رشـته  ایـن  پیشـرفت 
که جـا دارد از  خـود، خـوب عمـل نمـوده انـد 

آنهـا تقدیـر و تشـکر داشـته باشـم.
بهـرام پـور از همـه اعضـای هیـات اسـتان 
گفت: امیدوارم سـال  تقدیـر و تشـکر نمـود و 
جدید، سـالی سرشـار از موفقیت و شـادکامی 
بـرای تـک تـک ورزشـکاران و خانـواد بـزرگ 

وزنـه برداری باشـد.

علی پور فتاحی رییس انجمن پیشکسوتان هیات دو و میدانی استان کرمان:

هدف انجمن، جایگاه بخشیدن به قهرمانان پا به سن گذاشته است

محمود بهرام پور رییس سابق هیات وزنه برداری استان کرمان:

در مجموع 130 نفر 
به مسابقات و اردوهای مختلف 
اعزام شدند

هیات کشتی استان نتوانسته است، 
انسجام الزم را بین ارکان هیات اعم 

از مربیان، داوران و.... بوجود آورد 
و خود هیات باعث اتفاقاتی است که 

به ضرر کشتی است.
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مسعود نخعی رییس هیات کارگری استان کرمان:

حدود 60 درصد جامعه کارگری 
از برنامه های همگانی استقبال می کنند

کرمـان در سـال  کارگـری اسـتان  آفـاق ورزشـی/ هیـات 
گذشـته فعالیت های چشـمگیری داشـته اسـت. برگزاری 
مسـابقات مختلـف و بازدیـد از شهرسـتان هـا و برگـزاری 
از  بخشـی  اسـتان  کارگـران  بیـن  در  گاهـی  صبـح  ورزش 
گـوی ما با  فعالیـت هـای ایـن هیـات بـوده اسـت. گفـت و 
کارگـری اسـتان را در ادامـه  مسـعود نخعـی رییـس هیـات 

بخوانیـد.

کارگـری اسـتان کرمـان گفـت: 99  رییـس هیـات ورزش 
گریبـان جامعـه ایـران و علـی  کرونـا واقعـا  کـه  سـالی بـود 

گرفـت. کارگـر را خیلـی بـد  الخصـوص ورزشـکاران 

نبـود  بیـکار  کارگـران  ورزش  خوشـبختانه  گفـت:  وی 
کـرد،  کـه فدراسـیون ارسـال  آییـن نامـه ای  بـر اسـاس  و 
کـه برخـی مسـابقات  مسـابقات مختلـف را برگـزار نمودیـم 
برگـزار  آنایـن  را  مسـابقات  کثـر  ا و  حضـوری  بصـورت  را 
کاس  دو  حتـی  داد:  ادامـه  نخعـی  مسـعود  کردیـم. 
کاس آمـوزش  آموزشـی را برگـزار شـد. بـرای اولیـن مرتبـه 
دوره  ایـن  از  خوبـی  بسـیار  اسـتقبال  کـه  برگـزار  را  ماسـاژ 
کـه بـا  کردیـم  کمـک هـای اولیـه را نیـز برگـزار  کاس  شـد. 
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی و مجـوز از فدراسـیون و 
کاس انجام شـد. رییس هیات  اداره فنی حرفه ای این 
بصـورت  را  مسـابقات  کثـر  ا داد:  ادامـه  کارگـری  ورزش 
کـه انجـام  کارهـای خوبـی  کردیـم و یکـی از  آنایـن برگـزار 
و  قهرمانـی  دارت  آنایـن  مسـابقات  میزبـان  دادیـم، 
کـه پـس از برگـزاری جوایز  بسـکتبال آنایـن کشـور بودیـم 
و هـم حکـم و مـدال به شـرکت کنندگان اهدا شـد. نخعی 
کاتـا  آنایـن  مسـابقات  برگـزاری  مبتکـر  اینکـه؛  بیـان  بـا 
گفـت: ایـن مسـابقات با اسـتقبال خوبی  کارگـران بودیـم، 
کـه حـدود  کرمـان مواجـه شـد  از سـوی شهرسـتان هـای 

کردنـد. 720 نفـر در ایـن مسـابقات شـرکت 

برگـزار  نیـز  را  ای  زورخانـه  مسـابقات  گفـت:  وی 
تحـت  مجـازی  فضـای  در  مسـابقات  ایـن  کـه  نمودیـم 
عنـوان بزرگداشـت شـهید حـاج  قاسـم سـلیمانی و اشـعار 
کـه ایـن مسـابقه بـا اسـتقبال خوبی  عاشـورایی برگـزار شـد 
کشـور مواجـه شـد و حـدود 70 فیلـم از سراسـر  در اسـتان و 
کـه پـس از داوری هـا بـه نفـرات برتـر  کشـور فرسـتاده شـد 
کـه جـا دارد از  جوایـز بـه همـراه حکـم و مـدال اهـدا شـد 

کنـم. تشـکر  و  تقدیـر  انجمـن  ایـن  مسـئول 

آمادگـی  و  آقایـان  سـینه  پـرس  مسـابقات  گفـت:  وی 
بهداشـتی  هـای  پروتـکل  رعایـت  بـا  را  بانـوان  جسـمانی 
در  را  ددلیفـت  مسـابقات  وهمچنیـن  کردیـم  برگـزار 
قـرار  اسـتقبال  مـورد  بسـیار  کـه  کردیـم  برگـزار  شـهربابک 
هـای  پویـش  دوشـنبه  برنامـه  گفـت:  نخعـی  گرفـت. 
کردیم  که هر دوشنبه سعی  کار بسیار مهمی بود  ورزشی، 
بهداشـتی  هـای  پروتـکل  رعایـت  بـا  اسـتان   سراسـر  در 
کارگـری سراسـر  گاهـی را در مجموعـه هـای  ورزش صبـح 
کارگری و  شهرسـتانهای اسـتان با حضور مسـئولین واحد 

دهیـم. انجـام  اسـماعیلی  آقـای  محتـرم  کل  مدیـر 

کارگر  مسابقات خوبی را در بحث خانواده های 
کردیم برگزار 

کارگـری افـزود: سـال 99 در  رییـس هیـات ورزش هـای 
کارگـر مسـابقات خوبـی را در رشـته  بحـث خانـواده هـای 
کـه  از مسـابقاتی  یکـی  و  کردیـم  برگـزار  کاتـا  و  بسـکتبال 
کـه با  گرفـت، مسـابقات هندبـال بـود  مـورد اسـتقبال قـرار 
حضـور 6  شهرسـتان در بخـش بانـوان برگـزار شـد و هدف 
ما از برگزاری این رویداد ایجاد انگیزه و نشـاط و شـادابی 

کار و تولیـد بـود. در جامعـه 

ی  جامعـه  از  تشـکر  و  تقدیـر  دارد  جـا  گفـت:  نخعـی 
و  فعلـی  شـرایط  در  کـه  چـرا  باشـم،  داشـته  کارفرمایـی 
ورزش  از  خـوب  خیلـی  داشـتند  کـه  مشـکاتی  تمـام  بـا 

کردنـد و خودشـان متوجـه شـدند هرچـه جامعـه  اسـتقبال 
کارگـر از سـامت جسـمانی و روانـی  کارگـر و خانـواده هـای 
و  بهـره وری  باشـد، قطعـا نسـبت مسـتقیم در  برخـوردار 
کـه خوشـبختانه ایـن فرهنـگ نهادینه شـده و  تولیـد دارد 

اسـت.  از ورزش شـده  اسـتقبال خوبـی  کنـون  تـا 

برای اینکه با رژیم اشغالگر قدس روبرو نشویم، تیم 
را به مسابقات اعزام نکردیم

کارگـری اسـتان ادامـه داد: قـرار بـود تیـم  رییـس هیـات 
کارگری اعزام  بسـکتبال سـه نفـره را به مسـابقات جهانـی 
کـه قرعـه مـا در اولیـن بازی بـه رژیم اشـغالگر قدس  کنیـم 

خـورد و تیـم را اعـزام نکردیم.
گفـت: در سـال هـای قبـل نیـز تیـم فوتسـال شـهید  وی 
کـه در  کردیـم  کارگـر اعـزام  باهنـر را بـه مسـابقات جهانـی 
بـازی اول بـا نتیجـه 9 بـر 1 بلژیـک را بردیـم و در بـازی 
که از برگزاری  دوم به رژیم اشـغالگر باید روبرو می شـدیم 

کردیـم.  مسـابقه بـا ایـن تیـم امتنـاع 
بر اساس تقویم فدراسیون برنامه ها را در سال 

1400 جلو می بریم

فدراسـیون  تقویـم  اسـاس  بـر  سـال  هـر  گفـت:  نخعـی 
هـا،  خانـواده  بـرای  هسـتیم  موظـف  کارگـری،  ورزش 

در  را  اسـتان  قهرمانـی  مسـابقات  کارگـران  و  فرزنـدان 
مبنـا، مسـابقات  بـر همیـن  کـه  کنیـم  برگـزار  سـه بخـش 
مسـابقات  و  اسـتان  قهرمانـی  شهرسـتانی،  انتخابـی 

کنیـم.  مـی  برگـزار  را  کشـوری 

در بخش آموزش فعال خواهیم شد

کارگـری اسـتان گفـت: در بخـش آموزش  رییـس هیـات 
کارگـران عزیـز مـی دهیـم که بـا هماهنگی  ایـن نویـد را بـه 
کارگـری و هیـات هـای اسـتان چندیـن کاس  فدراسـیون 
کشـتی،  والیبـال،  دارت،  مربیگـری  جملـه  از  آموزشـی 
تـا  کنیـم  برگـزار  را   ... و  جسـمانی  آمادگـی  بسسـکتبال، 
همـراه  آمـوزش  بحـث  در  روز  دانـش  بـا  کارگـری  جامعـه 

باشـد.

کل ورزش و  هیچ ناهماهنگی  و تناقضی با اداره 
جوانان نداریم

هیـچ  هـا،  برنامـه  در  اسـت  شـده  سـعی  گفـت:  نخعـی 
جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  بـا  تناقضـی  و  ناهماهنگـی  
کمک به ورزش اسـتان  که هدف ما  نداشـته باشـیم، چرا 
اسـت و حتـی در انتخـاب رییـس انجمـن هـا نیز بـا رییس 
هیـات مربوطـه هماهنگـی مـی کنیـم که بتوانیـم بهترین 
و همـکاری  لطـف خداونـد  بـه  و  کنیـم  انتخـاب  را  افـراد 

بـا اداره ورزش و جوانـان، هیـچ تناقضـی وجـود نـدارد و 
کل پیـش مـی بریـم.  برنامـه هـا را همسـو بـا اداره 

کارگری فعال  کثر شهرستانهای استان در بخش  ا
هستند

ابـاغ  را  شهرسـتان  رییـس  چنـد  حکـم  گفـت:  وی 
کارگـری خوبـی در حـوزه  نمودیـم و 10 شهرسـتان فعالیـت 
کـه همـه شهرسـتان هـا،  ورزش دارنـد، پیگیـری هسـتیم 
کار  علـی الخصـوص شهرسـتان هـای جنوب اسـتان پـای 

بیاینـد.

سـیرجان،  مثـل  هایـی  شهرسـتان  در  گفـت:  نخعـی 
کـه   .... و  جیرفـت   ، بـم  زرنـد،  شـهربابک،  رفسـنجان، 
در مسـائل تولیـدی فعـال هسـتند، رییـس هیـات داریـم و 
ایـن شهرسـتان هـا، فعالیت های خـود را به خوبی انجام 
مـی دهنـد ولـی در بعضـی از شهرسـتانها هنـوز نتوانسـتیم 
کنیـم و در سـال 1400  کارگـری را معرفـی  روئسـای ورزش 
کـه همه شهرسـتان هـا در بخش  ایـن نویـد را خواهـم داد 

کارگـری فعـال خواهنـد شـد. ورزش 

کارگری از برنامه های  حدود 60 درصد جامعه 
کنند همگانی استقبال می 

گفـت:  کرمـان  اسـتان  کارگـری  هیـات  رییـس 
مسـابقات  برگـزاری  فدراسـیون  رسـالت  خوشـبختانه 
کشـی ، دارت و .....  اسـت و  همگانـی از جملـه طنـاب 
کارگـری از برنامه هـای همگانی  حـدود 60 درصـد جامعـه 

کننـد.  مـی  اسـتقبال 

جزو بهترین هیات های  استانی در بخش ورزش 
کارگری هستیم

گفـت: بـه لطف خـدا و با همـکاری همه  مسـعود نخعـی 
دوسـتان، همـکاران، انجمـن هـا و پیشکسـوتان هیـات 
کـه در رتبـه سـوم و چهـارم  کارگـری مـدت سـه سـال اسـت 
قـرار داریـم و ایـن جایـگاه، جایـگاه بسـیار خوبـی در بیـن 

هیـات هـای اسـتانی اسـت.

خانـواده  عزیـز،  کارگـران  تشـکراز  ضمـن  پایـان  در  وی 
کارگـری،  کارفرمایـان، پیشکسـوتان جامعـه  آنهـا،  هـای 
مدیـرکل  اسـماعیلی،  آقـای  تعـاون  و  کار  اداره  مدیـرکل 
اداره ورزش و جوانـان آقـای پاریـزی و سـایر انجمـن هـا 
بتوانیـم  مـا  کـه  اسـت  کارگـری  جامعـه  حـق  ایـن  گفـت: 
بیشـتر بـرای ایـن عزیـزان و بزرگـواران برنامـه ریـزی کنیم 
جایـی  بـه  را  تولیـد  آقـا  حضـرت  فرمایـش  بـه  بتوانیـم  تـا 
جهـان  دیگـر  هـای  کشـور  بـه  وابسـتگی  کـه  برسـانیم 

باشـیم. نداشـته 

سال پنجم ● شمـاره۱5۱ ● سه شنبـه ۳۱ فروردین مـاه ۱۴00 1111گفت و گو



حـاج محمـد صنعتـی؛ فرزنـد محمـد و فاطمـه، متولـد 
کرمـان.  شـهر  خضـر  خواجـه  تاریخـی  محلـٔه  ش.   1312
کار  بـه  متکـی  و  متوسـطه  خانـواده ای  در  یافتـه  رشـد 
سیاسـی،  عرصـه  نام آشـناِی  زود،  خیلـی  کـه  تـاش،  و 
ایـن شـهر شـد. خّیـری  اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی 
کـه جـد و جهـد داشـت تـا حـد تـوان، دسـت رد بـه سـینٔه 
ویـژه  بـه  و  نـزد  درخواسـت کننده ای  و  نیازمنـد  هیـچ 
میـدان  بـه  پـا  وافـر،  خاطـری  تعلـق  بـا  ورزش،  حـوزه  در 

و... می گذاشـت 
گذشـته و به ویژه از زمان درگذشـت  آری، در چند دهٔه 
کـس سـعی  کنـون ـ هـر  ایـن فقیـد سـعید ـ از مهـر 1399 تـا 
داشـته در راسـتای ادای دیـن بـه ایـن نیـک مـرد و فعـال 
کرمـان، بـه نحـوی از او  سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی 
کار نیـک نـه تنها در نزد خـدا، بلکه  یـاد نمایـد، تـا بگویـد؛ 

گـم نخواهد شـد. در ذهـن مـردم نیـز 
بـه  پرداختـن  جـای  بـه  آنـم  بـر  جزیـده،  ایـن  در  امـا 
جنبه هـای مختلـف ایـن بـزرگ مـرد، تنهـا ایـن سـوال را 

کنـم:  پیـدا  آن  بـر  جوابـی  تـوان،  حـد  تـا  و  ح  طـر
کـه بسـیاری از او  ویژگـی حـاج محمـد صنعتـی چـه بـود 
و  از منـش  کثیـری  را نگفته انـد؟  گفتـه و بی شـک همـه 
شـخصیتش نگاشـته اند، امـا نـه همـه را ؟ و اصـا محمـد 
نـگاه  زنـده  را  او  نـام  بایسـتی  کـه  کـرده،  چـه  صنعتـی 

داشـت؟  
قابـل  جنبـٔه  اولیـن  او،  زندگـی  بـه  اجمالـی  نگاهـی  در 
توجـه و مهـم زندگـی اش، تولـد و رشـد در خانـه ای سـاده 
و خانـواده ای بـا تـوان مالـی متوسـط رو بـه پاییـن اسـت.
و  عـادی  مـردم  دل  در  صنعتـی  محمـد  حـاج  یعنـی 
در  بعدهـا  گـر  ا و  نمـوده  رشـد  و  تولـد  جامعـه  متوسـط 

دسـت  مرتبـه ای  و  جایـگاه  بـه  مختلـف  عرصه هـای 
یافتـه، نـه از رانـت خانوادگـی و انتسـاب بـه فـان خانـه 
بهـره بـرده و نـه در سـایٔه تمـول مالـی پـدر، پله هـای ترقی 
را یـک شـبه طـی نمـوده اسـت. او بـه مـدد عـرق جبیـن و 
در سـایٔه تیزهوشـی و پشـتکار، این نردبان ترقی را پله به 
پلـه بـاال رفتـه اسـت. در ایـن راه بارهـا، زمیـن خـورده، امـا 
بـا تـاش و همتـی مضاعـف بـر روی پـای خـود ایسـتاده 
و دوبـاره شـروع نمـوده اسـت. ریشـه داشـتن در الیه هـای 
طبقـات فرودسـتان جامعـه و از او مهم تـر، افتخـار به این 
صنعتـی،  محمـد  حـاج  تـا  شـد  باعـث  طبقـه،  و  جایـگاه 
تمامـی عمـر خویـش را در راه احقـاق حقـوق ایـن طبقـه 
کارخانـٔه خورشـید بـه  کـه در  صـرف نمایـد؛ چـه از زمانـی 
کار بـود، چه در دورانی  کارگری سـاده مشـغول به  عنـوان 
نوشـتن  بـا  کیهـان،  و  اطاعـات  روزنامه هـای  در  کـه 
بـر علیـٔه شـرکت های و  ح شـکایت  مقـاالت متعـدد و طـر

گرفتـن حقـوق  پـی  در  اقتصـادی،  تجـاری،  بنگاه هـای 
بـا  بـود. چـه در تمـام دوران مبـارزات سیاسـی،  کارگـران 
تکیـه بـر جوانـان همیـن طبقـه، سـعی در تغییـر صحنـه 
کرمـان داشـت و چـه در دوران اوج  سیاسـی و قـدرت در 
کارگـران  منافـع  اقتصـادی،  فعالیت هـای  شـکوفایی 

بـر دیگـران ارجـح می نهـاد و ... بومـی را 
در  طاقت فرسـا  و  سـخت  کارهـای  بـه  دادن  در  تـن 
محمـد  حـاج  ویژگی هـای  دیگـر  از  عرصه هـا،  تمامـی 
گـر برای بسـیاری، ورزش  صنعتـی بـود. بـه عنـوان مثال ا
کـردن اوقـات فراغـت محسـوب  کاری تفننـی و پـر  تنهـا 
بـه  امـا او در همیـن عرصـه نیـز دوسـت داشـت  می شـد، 
کرمـان  کارهـای سـخت دسـت یـازد. طـی نمـودن مسـیر 
بـه تهـران، بـا دوچرخـه و جاده هـای ناهمـوار دهـه 30، 
اتفـاق  بـه  وی  مدعاسـت.  ایـن  بـر  شـاهد  بهتریـن  خـود 
مرحـوم علـی ایرانمنـش در طـول شـش روز، ایـن رکـورد 

رکوردهـای  بـه جمـع  کـه  آن  بـرای  نـه  نمودنـد،  ثبـت  را 
گینـس راه یابـد، بلکـه می خواسـت به جوانـان هم صنف 

آمـوزش دهـد.    را  خـود، صـرف فعـل خواسـتن 
در این چند وقته بسـیاری از فعالیت های خیرخواهانٔه 
تـا  شـاید  امـا  نوشـته اند.  و  گفتـه  صنعتـی،  محمـد  حـاج 
کسـی این سـوال پیش نیامده، چرا او بیشـتر  کنون برای 
کنـد و چـرا بیـش  تمایـل داشـت در حـوزه ورزش هزینـه 
ورزش  موسـفیدان  و  پیشکسـوتان  بـه  کـه  میـزان  آن  از 
حرمـت می گذاشـت، در زمینـٔه شـکوفایی اسـتعدادهای 
ورزشـی جوانـان و حمایـت از تیم هـای آنـان بـر می آمـد؟ 
و  عمـران  بـرای  کـه  گونـه  همـان  واقـع،  در  او 
شـکوفایی  بـود،  پیگیـر  و  حسـاس  زادگاهـش،  آبـادی 
کارآمـد  کرمانـی را نیـز  اسـتعدادهای ورزشـی یـک جـوان 
و مفیـد در زندگـی شـخصی او و جامعـه اش می دیـد. لـذا 
گـروه ایـن مهـم نهـاده  بـا شـور و عاقـه ای خـاص دل در 
بـود و از ایـن رو، ضمـن کسـب اجـر اخـروی، دو بـار نیـز به 

شـد. انتخـاب  کشـور  برتـر  خیریـار  عنـوان 
   بلـه، سـخن در خصـوص ابعـاد زندگـی حـاج محمـد 
ج از  کـدام بسـیار و متأسـفانه خـار کاوی هـر  صنعتـی و وا
حوصلـه ایـن مجـال اسـت. اما در کامی کوتـاه، آنانی که 
بـا ایـن نیـک مـرد انـدک آشـنایی و مـراوده ای داشـته اند، 

یقیـن شـهادت خواهنـد داد:
در  صـادق  و  واقعـی  دوسـتی  صنعتـی؛  محمـد  »حـاج 

بـود«.  سـختی  و  تنگـی  لحظـات 
یار خوب و شاد را هم، روز بد باید شناخت

مرد هر امداد را هم، روز بد باید شناخت
کسی با خنده یارت می شود در خوشی ها هر 

محرم غم باد را هم، روز بد باید شناخت
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