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از بانوان فوتبالیست شهرداری سیرجان تجلیل شد
آییــن تجلیــل از تیــم فوتبــال بانــوان شــهرداری ســیرجان کــه در رقابت هــای جــام باشــگاه هــای آســیا نائب قهرمان شــدند، با حضــور مدیر 
عامــل و جمعــی از معاونیــن و مدیــران شــرکت گل گهر، شــهردار ســیرجان، رئیس و اعضای شــورای شــهر، مدیر عامل باشــگاه شــهرداری 
ســیرجان و هم چنیــن مدیرعامــل باشــگاه گل گهــر و ســرمربی تیــم فوتبــال گل گهــر ســیرجان برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
و امــور بین الملــل شــرکت گل گهــر، مهنــدس عتیقــی مدیرعامــل شــرکت گل گهــر در ســخنانی بــه حمایت هــا از تیــم بانــوان شــهرداری 
ســیرجان تاکیــد کــرد و ضمــن تقدیــر از ایــن تیــم بــه خاطــر کســب عنــوان نائــب قهرمانــی آســیا، گفــت: شــرکت گل گهــر در راســتای 
نقش آفرینــی در ورزش، عــاوه بــر حمایــت از ورزش پایــه، حمایــت از تیم هــای حرفــه ای را در دســتور کار دارد. در ایــن مراســم شــهردار 
و رییــس شــورای شــهر از خدمــات و حمایت هــای مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در حوزه هــای ورزش،فرهنــگ و ســایر 
مــوارد تشــکر و قدردانــی کردند. مهدی جهانشــاهی مدیرعامل باشــگاه شــهرداری ســیرجان ضمــن قدردانــی از اقدام ارزشــمند مدیرعامل 
گل گهــر در برگــزاری مراســم تجلیــل از کاروان اعزامــی تیم فوتبال بانوان شــهرداری ســیرجان بعنوان نماینــده ایران در تورنمت آســیایی، 
بــا ارائــه گزارشــی از رونــد حضــور تیم فوتبــال بانوان شــهرداری ســیرجان در دومین دوره مســابقات قهرمانی جام باشــگاه های فوتبــال زنان 
آســیا در کشــور اردن، گفــت: تیــم فوتبال بانوان شــهرداری ســیرجان بعنــوان اولین نماینده فوتبــال بانوان ایــران در مســابقات قهرمانی جام 

باشــگاه های آســیا موفــق بــه کســب عنــوان نایــب قهرمانی شــد.
وی افــزود: هــر چنــد میزبــان مســابقات شــرایط ســختی را بــرای نماینــده ایــران فراهــم کــرده بــود، امــا بــه لطــف خــدا و همــت و همدلــی 
کادرفنــی و بازیکنــان، افتخــاری بــزرگ نصیــب ورزش بانــوان در حــوزه فوتبال شــد و موفق به کســب عنــوان نایب قهرمانی شــدیم و گردن 
آویــز نقــره بدســت آوردیم.مهــدی جهانشــاهی تصریــح کــرد: این تــاش و موفقیــت ادامــه راه و بصورت هدفمنــد در دســتور کار مجموعه 

باشــگاه و تیــم فوتبــال بانــوان قــرار دارد تــا زمینــه موفقیت هــای بیشــتر در دیگــر آوردگاه های آســیایی فراهم شــود.
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4000 تومان    8 صفحه 

نشریه اجتماعی ورزشی استان کرمان

عبدالرشیدی، مدیر فنی آکادمی باشگاه مس کرمان:

ــی ها  ــه در دورهم ــان پای مربی

ــوند ــی ش ــاب نم انتخ

توسط امور تغلیظ مجتمع مس شهربابک
 

قطعه » لود سل« بومی سازی شد

بــا توجــه بــه تحریــم و آمریکایی بــودن قطعه ی لود ســل فیلتر پــرس امور تغلیــظ و عدم امکان تامیــن ایــن کاال،امور تغلیظ مجتمع 
 مــس شــهربابک بــا همــکاری واحــد ابــزار دقیــق تصمیــم بــه ســاخت ایــن کاال در شــرکتهای ایرانــی فعــال در ایــن زمینــه گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع مــس شــهربابک پــس از نقــص قطعــه ی لودســل فیلتــر پــرس و بــا توجه بــه وجود مشــکالت 
تحریمــی و عــدم امــکان خریــد ایــن قطعــه بــا درخواســت وپیگیــری مجتمــع مــس شــهربابک ،شــرکت کاوشــگران فــن آور زنده 
رود بــا اســتفاده از مهندســی معکــوس موفــق بــه ســاخت لودســل بــا کیفیــِت نمونــه خارجــی گردیــد کــه بعــد از گذشــت چنــد 
 هفتــه بــدون هیچگونــه ایــرادی در حــال کار مــی باشــد ونیــاز مجموعــه را بــرای خریــد خارجی لودســل فیلترپــرس برطــرف کرد.
عــدم خــروج ارز از کشــور،قیمت پاییــن در مقایســه بــا نمونــه خارجی،کــم شــدن زمــان تامیــن کاال، امــکان تعمیر ورفع مشــکالت 
احتمالــی بــا توجــه به در دســترس بودن شــرکت ســازنده وعــدم نگرانــی از تامیــن کاال با توجه بــه بومی ســازی کاال از مزایــای بومی 

ســازی ایــن قطعــه مــی باشــد کــه در آینــده نزدیــک لودســل نــوار نقالــه هــای امور تغلیــظ نیــز بومی ســازی خواهد شــد.

رییس هیات مدیره باشگاه مس کرمان :

می خواهـم بـروم،اما 

بـاور نمی کنند!
سرمربی تیم بسکتبال مس رفسنجان:

هدف ما راهیابی به جمع 
برترین های بسکتبال است

مدیرعامل باشگاه شهرداری سیرجان:

با بدشانسی 
قهرمانی را از دست دادیم

رییس هیات دوچرخه سواری کرمان :

حمایت شویم 

به المپیک پاریس می رسیم
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*  علت عدم برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت 
فوتبال استان چیست؟ حدود 15 ماه است که 

هیئت فوتبال با سرپرست اداره می شود.

فدراسیون سابق ، تصمیم داشت مجمع انتخاباتی هیئت 
کرمان را برگزار کند، اما در نهایت شرایط فراهم نشد. 
از نظر من عوامل مختلفی در این تاخیردخیل هستند. 
از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال گرفته تا 

مواردی مثل رفع نقص اساسنامه فدارسیون و 
مسابقات تیم ملی فوتبال. در اساسنامه 

گذشته  سال  آبان   8 که  فدراسیون 
وجود  نواقصی  بود،  شده  تایید 
داشت و به ما اعالم شد تا اصالح 

اساسنامه صبر کنید. 
برای مثال یکی از موارد مطرح 
یا  و  حضور  به  مربوط  شده 

عدم حضور بازنشسته ها و افراد 
دوشغله بود، مثال دیوان عدالت اداری 

همین 2 هفته قبل به ما اعالم کرد ، 
آقای کهوری مانعی برای حضور در انتخابات 

دولتی  هیئت های ورزشی شغل  و حضور در  ندارد 
محسوب نمی شود. یکی از دالیل این تاخیر رای دیوان 
عدالت اداری بود و یکی دیگر هم معرفی عضو کمیته سه 
نفره از سوی اداره کل ورزش و جوانان بود.تنها 42 روز زمان 
سپری شد تا  اداره کل ورزش و جوانان نماینده اش را به 

این کمیته معرفی کند. 
 

*  این کمیته سه نفره چه کسانی هستند؟
یک کارشناس حقوقی از دادگستری، دبیر هیئت فوتبال 

استان و حراست اداره کل ورزش و جوانان . 

*   زمان برگزاری این مجمع انتخاباتی را چطور 
پیش بینی می کنید ؟

خیلی سخت است، من دلم میخواهد مجمع تا پایان آذر 
ماه برگزار شود، اما با توجه به شرایط کنونی ورزش استان 
شاید بار دیگر برای برگزاری مجمع با مشکالتی روبرو 

شویم.

*  شما در یک برنامه تلویزیونی گفته بودید قصد 
داریداز حوزه مدیریتی فوتبال خارج شوید، اما حاال 

نام شما در کنار  10 نفر از افرادی که برای رسیدن 
به ریاست هیئت فوتبال نام نویسی کرده اند، به 

عنوان نایب رئیس اول دیده می شود. این موضوع با 

گفته ی  شما تناقض زیادی دارد.

از دوازده نفری که برای مجمع ثبت نام کرده اند، ده نفر، 
نام من را به عنوان نایب رئیس اعالم کرده اند، من هم 
بایستی به مانند افرادی که ثبت نام کرده اند، مدارکم را 
برای احراز صالحیت و عبور از فیلترهای مرسوم ارائه 
کنم. من به این دلیل که حرف وحدیثی دنبالم نباشد، 
آمدم  تا تائیدیه ها را بگیرم و بعد بگویم من نیستم 
و منصرف شده ام! من 5 سال سابقه مدیریتی 
فوتبال  رئیس هیئت  ارئه کردم.  را  ام 
زنده  دوران  در  کرمان  شهرستان 
معاون  بودم.  جعفری  حاج  یاد 
بودم.  استان  بازرگانی  سازمان 
می ماند تصمیمی که باید 
انتخاباتی  مجمع  از  قبل  تا 
بگیرم و تیمم را در انتخابات 
مشخص کنم. یا این تصمیم 
را می گیرم، یا که همان طور 
روم.  می  فوتبال  از  ام  گفته  که 
مهم برگزاری مجمع انتخاباتی است !

*  اما به نظر نمی رسد شما برنامه ای برای رفتن از 
فوتبال داشته باشید!

کسی حرفم را باور ندارد، اما می خواهم بروم. شاید کمی 
دیر و زود داشته باشد. اما واقعا برنامه ای برای ماندن در 

هیئت فوتبال و  باشگاه مس ندارم. 

*  در این چند سال هیئت فوتبال مسابقات 
فوتبال را در سطح استان برگزار کرد، واقعا تاثیر 
گذاری این اتفاق در فوتبال استان دیده شد؟ما 

چقدر توانسته ایم بازیکنانی را  از این 
مسابقات به تیم های  فوتبال 

استان معرفی کنیم؟ 

های  هیئت  ذاتی  وظیفه 
اساسنامه،  مطابق  فوتبال، 
توسعه فوتبال در همه سطوح 
و همه نقاط جغرافیایی است. 

من ابتدا صحبتم را از تیم داری 
شروع می کنم.  به لحاظ توسعه 

کمی ، استان کرمان با داشتن 57 تیم 
فوتبال و فوتسال در سطح کشور سرآمد همه 

استان ها است. 
این اتفاق حاصل مدیریت های گذشته تا به امروز بوده و 
متعلق به من نیست، از زمان آقای گنجعلیخانی، زنده یاد 

حاج جعفری و قرایی این رونق شکل گرفته است. اما در 
سطح کشور تنها کرمان و خوزستان توانسته اند فوتبال 
را در سرتاسر استان های خود توسعه دهند. در شرایطی 
که در سایر استان ها این مهم تنها در مرکز استان ها 

خالصه شده است.
اما در کرمان قضیه متفاوت است، فوتبال در شهرستان 
ها پخش شده است. در سیرجان، رفسنجان ، زرند، بم ، 
جیرفت فوتبال و فوتسال از لیگ برتر تا لیگ های دسته 

پائین در جریان است. ما به دنبال این اتفاق بودیم.
 یک موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم این است 
که همه تصور می کنند که هیئت فوتبال بایستی بازیکن 
سازی کند ، ما باید باشگاه داری کنیم و باشگاه بسازیم، 
بازیکن پروری متعلق به باشگاه ها است. از آکادمی و تیم 
ها بزرگسال . این خروجی باید در باشگاه ها اتفاق بیا افتد .

همین االن به ترکیب مس کرمان نگاه کنید، از یازده نفر 
حداقل 5 بازیکنی که در زمین مشغول بازی هستند، بچه 
های کرمانی هستند. به مس نوین نگاه کنید 80 درصد 
بومی هستند، شهرداری بم را ببینید 50 درصد بومی 
هستند. شهید زحمت کشان صد درصد بومی هستند 
تا در نهایت این خروجی به تیم های لیگ برتری استان 

برسد.

*  چرا با وجود این همه تیم و علی رغم اینکه 
خودمان را به عنوان یک قطب فوتبالی در کشور 

معرفی می کنیم ، تاثیر گذاری بر ساختار و برنامه 
های فوتبال کشور نداریم؟

ما باید بپذیریم که فوتبال استان دارای دو ضعف بزرگ 
است، ابتدا نداشتن کرسی در فدراسیون فوتبال و سپس 
عدم حضور در لیگ برتر فوتبال ساحلی. برای جبران خال 
حضور در فوتبال ساحلی ، از سال گذشته زیر ساخت 
هایی را در عنبر آباد، کرمان، رفسنجان، زرند 
فدراسیون  بخواهیم  اگر  ایم.  آماده کرده 
فوتبال را به سه بخش تقسیم کنیم، 
فدراسیون،  رئیسه  هیئت  شامل 
هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال 
لیگ  سازمان  رئیسه  هیئت  و 
ما  متاسفانه  شد.  خواهد  فوتسال 
در هیچ کدام از این ها نماینده ای 
نداریم . شاید در انتخابات بهمن ماه 
هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال و یا 

فوتسال اتفاقاتی رخ داد.

*  فوالد سیرجان به راحتی حمایتش را از یک 
تیم فوتسال برداشت و مسئوالن ورزش ما نتوانستند 

مدیران این مجموعه را برای  حمایت ازیک تیم 

فوتسال  راضی کنند،  چطور می خواهیم در فوتبال 
کشور صاحب جایگاه و کرسی باشیم؟

وقتی فوالد زرند ایرانیان به لیگ برتر فوتسال راه یافت، 
مدیران فوالد سیرجان ایرانیان اعالم کردند، دیگر قصد 
حمایت از فوتسال را ندارد، هر دو مجموعه از شرکت 
های زیر مجموعه میدکو بودند و فوالد سیرجان به دلیل 
حمایتش از تیم والیبال لیگ برتری اعالم کرد دیگر از 
فوتسال حمایت نمی کند. ما این موضوع را نپذیرفتیم ، 
این شرکت ها توان مالی خوبی دارند، سال گذشته به اتفاق 
آقای پاریزی مدیر کل ورزش و جوانان نزد مدیران این 
شرکت رفتیم و آن ها را متقاعد کردیم، اما امسال حمایت 
نکردند. از این اتفاق دلخور بودیم، نمی توانستیم سهمیه 

رایزنی  بگذاریم.  بالتکلیف  را 
به  را  سهیمه  و  کردیم 

حاال  دادیم.  جیرفت 
هم با فوالد بوتیا 
حضور  برای 
مرکز  از  تیمی 
استان در لیگ 
به  دو  دسته 
تفاهم رسیده ایم 

و تالش می کنیم 
های  بچه  این  تا 

مرکز استان رها نشوند.
 

*  طی این مدتی که مسئولیت اداره فوتبال استان 
را بر عهده  گرفته اید ، در انجام کدام کار نا موفق 

بوده اید؟

از  یکی  استان  فوتبال  هیئت  انتخابات  برگزاری  همین 
کارهایی بود که نتوانستم طی این 14 ماه انجام دهم. زورم 
نرسید، حاال از ضعفم بود، یا هرچیز دیگری. مورد دیگر هم 
نامشخص بودن وضعیت سه زمین فوتبال شهر کرمان.  
ما سه ورزشگاه در مرکز استان داریم که متاسفانه شرایط 
بدی دارند. یکی ورزشگاه شهید سلیمی کیا است، یکی 
ورزشگاه راوری و دیگری انقالب. این ورزشگاه ها متعلق 
به اداره کل ورزش و جوانان هستند، هیئت ها نمی توانند 
در این مسائل ورود کنند و هزینه ای کنند. اما منتظر 
نماندیم، افرادی متقاضی بودند تا سرمایه گذاری کنند. 
ورزشگاه راوری را به تشکیالت مشیز دادند، آن ها هم که 
به یک باره از تیمداری منصرف شدند. ورزشگاه سلیمی 
کیا هم که در پیچ و خم واگذاری به شرکت توسعه و 
تجهیز و خصوصی سازی است و کسی ریسک نمی کند 
تا در این مکان هزینه کند. مکاتباتی با نمایندگان استان 
درمجلس شورای اسالمی انجام داده ایم تا در این خصوص 

به نتیجه برسیم. همین االن باشگاه مس حاضر است 
چمن سلیمی کیا را تعویض کند تا تیم های پایه باشگاه 

روی این زمین مسابقات خود را برگزار کنند.

*   فکر می کنید از دوازده نفری که برای مجمع 
انتخاباتی هیئت فوتبال نام نویسی کرده اند چند نفر 

تایید نهایی را دریافت کنند؟

به نظر من که البته هیچ نقشی هم در تایید شدن کاندیدا 
ها ندارم، فکر می کنم 10 نفر از این افراد با نظر کمیته 

سه نفر تایید شوند.

*  آقای علی رضا ابراهیمی سال گذشته پس از 
برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال مدعی 

شدند،  شما به توصیه دکتر سعد محمدی 
ریاست شرکت ملی صنایع مس ایران ، 

ماموریت داشته اید تا آرای کرمانی ها را 
در سبد رای آقای عزیزی خادم بریزید. 
و دقیقا پس از گذشت چند ماه شما 

مسئولیت ریاست  هیئت مدیره باشگاه 
مس را بر عهده گرفتید، این اتفاقات به 
نوعی شبهاتی را پیرامون آن ادعا تشدید 

می کند.

و ا... نام جالله پروردگار است ، من قسم می خورم 
آقای سعد محمدی اصال چنین تقاضایی از ما نداشت. 
من از ایشان مشورت گرفتم، نظری روی شخص خاصی 
نداشتند و معتقد بودند چون ما در حوزه فوتبال به صورت 
تخصصی فعالیت می کنیم باید خودمان در این خصوص 
انتخاب کنیم. اما اینکه من بگویم حاال آن کار را انجام داده 
ام تا به این مسئولیت برسم یا به من پاداشی داده باشند، 
اصال اینگونه نبوده است. وقتی 17 مرداد ماه نام نویسی 
مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال پایان پذیرفت و آقای سعد 
محمدی متوجه شدند من برای حضور در انتخابات نام 
نویسی نکرده ام، حکم ریاست هیئت مدیره باشگاه مس 
کرمان از سوی صندوق سرمایه گذاری شرکت مس برای 

من صادر شد.

*  چرا در انتخابات ثبت نام نکردید؟
من هیچ جایی بیش تر از پنج سال نمانده ام. پنج سال 
استانداری هرمزگان بودم. حدود دوازده سال در صنعت 
و معدن بودم که پنج سال در بخش بازرگانی فعالیت 
داشتم. تازه در این مدت دوازده ساله  چهار سال هم به 
وزارت خارجه رفتم.شما اگر به گذشته فوتبالی من هم 
نگاه کنید، من طی سال های 88 تا 93 رئیس هیئت 

        رییس هیات مدیره باشگاه مس کرمان :

می خواهم بروم، اما باور نمی کنند!
آرزویملیگبرتریشدنمساست

برگــزاری مجمــع انتخاباتــی هیئــت فوتبــال اســتان کرمــان علــی رغم نام نویســی کاندیــدا هــا  و انجــام مراحــل مرســوم در هاله ای 
از ابهــام قــرار دارد . امــا محســن ســاجقه ، سرپرســت هیئــت فوتبــال اســتان، ایــن تاخیــر را متوجــه هیئت فوتبال اســتان نمــی داند 
و عوامــل دیگــری را بــه ایــن عــدم برگــزاری مرتبــط مــی دانــد. سرپرســت هیئــت فوتبــال اســتان حــاال مســئولیت دیگــری را هم بر 

عهــده دارد و او بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره باشــگاه مــس کرمــان در کنــار عوامــل این تیــم حضــور دارد.

بیشاز15سالاست
درفوتبالهستم.دیگرنمیخواهم

بمانم.هربودنیسقفواندازهایدارد.
شکنکنیدازباشگاهمسهممیروم.
شایدکمیدیرتروباتاخیرترازهیئت

فوتبال،اماازآنجاهممیروم.

مابایدبپذیریمکه
فوتبالاستاندارایدوضعف

بزرگاست،ابتدانداشتنکرسی
درفدراسیونفوتبالوسپسعدم

حضوردرلیگبرترفوتبال
ساحلی.

بهلحاظتوسعه
کمی،استانکرمانباداشتن

57تیمفوتبالوفوتسالدرسطح
کشورسرآمدهمهاستانهااست.این
اتفاقحاصلمدیریتهایگذشته
تابهامروزبودهومتعلقبهمن

نیست.
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شهرستان کرمان بودم. با دعوا و همان پنج سال از هیئت 
شهرستان رفتم. باالی 15 سال است در فوتبال هستم. 
دیگر نمی خواهم بمانم. هر بودنی سقف و اندازه ای دارد. 

*  تکلیف هیئت فوتبال مشخص شود، باشگاه را 
چه می کنید؟ 

شک نکنید از باشگاه مس هم می روم. شاید کمی دیرتر و 
با تاخیرتر از هیئت فوتبال ، اما از آن جا هم می روم. چون 
یک آرزوی فوتبالی دارم و آن هم صعود مس کرمان به 

لیگ برتر فوتبال است. 

*  اما این آرزو با جایگاه سرپرستی هیئت فوتبال 
استان کمی تضاد دارد.

قبول دارم، این رک صحبت کردن من هم شاید باعث 
ناراحتی اهالی فوتبال هم باشد، اما یکی از آرزوهایم صعود 
مس کرمان به لیگ برتر فوتبال است. من شخصا می 
خواهم استان در همه سطوح در جایگاه عالی باشد و حاال 
با وجود گل گهر و مس رفسنجان، آرزو دارم مس کرمان 

هم به لیگ برتر فوتبال برسد.  

*  در مورد ترکیب هیئت مدیره باشگاه صحبت 
کنید . آیا این ترکیب 3 نفره می تواند موثر باشد. به 
خصوص که اگر مدیر عامل را هم از این ترکیب کم 
کنیم، می توان گفت ترکیب 2 نفره در حال حاضر 

هیئت مدیره را تشکیل می دهند.

به نظر من این ترکیب هم کافی است و هم نیست! اگر 
ترکیب 5 نفره بود، شاهد بروز اختالفات بودیم و معموال 
ترکیب 3 به 2 شکل می گرفت. اما در ترکیب 3 نفره این 
مسائل کمتر دیده می شود و تصمیم گیری ها هم کمتر 

درگیر اختالف نظر ها است. 

*  آقای ناصر کهندل نماد فوتبال کرمان از 
گذشته ها تا به حال است . بهتر نبود باشگاه با حفظ  

کسوت و جایگاه ایشان ، برای مثال به عنوان قائم  
مقام یا  مشاور ، ترکیب دیگری را برای هیات مدیره 
انتخاب می کرد، با این شرایط هم مدیرعامل و هم 

شما در بسیاری از موارد شاید به لحاظ حفظ بسیاری 
از مسائل نتوانید تصمیمات از موضع اقتدار را لحاظ 

کنید. 

ما تا به حال مدیریت باشگاه را در چندین مورد بازخواست 
کرده ایم و این یعنی هیچ یک از این موارد موجب نشده 
تا از مسئولیت مان غفلت کنیم. ما به حضور فردی در 
اندازه های آقای ناصر کهندل در ترکیب هیئت مدیره نیاز 
با بازیکن را  داریم. برای مثال  من اصال تجربه مذاکره 
نداشتم،  ما برای این فصل ساختاری را برای باشگاه مس 
تعریف کردیم، ما اجازه حضور هیچ مدیر برنامه ای را 
در کنار بازیکنان ندادیم، ما خودمان با بازیکنان مذاکره 
کردیم و آقای ناصر کهندل بخش بزرگی از این مذاکرات 

را هدایت کردند. 
با تمام بازیکنان خودمان صحبت کردیم. من به همراه 
آقای مدیرعامل،  آقای ناصر کهندل،  سرمربی و معاونت 
فنی باشگاه در این مذاکرات حضور داشتیم. ما مستقیم با 
بازیکن مذاکره کردیم،فردا هم  اگر مشکلی به وجود آمد 
من نمی توانم بگویم، نه من نبودم و مسئولیت همه امور 
را می پذیریم . آقای ناصر کهندل قدرت صحبت و مذاکره 
با بازیکن را دارد ، در همین مذاکرات برخی بازیکنان اعداد 
و ارقامی را مطرح می کردند که با تذکر و صحبت ایشان 
این اعداد کمتر شد. حضور ایشان برای ما خیلی خوب 
بود. یکی دو جا اگر تقابلی هم بود، ایشان با پادرمیانی 
مسائل را حل می کردند و حتی در خصوص حمایت 
باشگاه از تیم فوتسال دختران مس ، حمایت های آقای 
ناصر کهندل باعث تداوم تیم داری باشگاه در این بخش 

بودند

*  در خصوص سقف قرار داد ها و آپشن ها در این 
فصل چگونه تصمیم گیری شد؟

باالترین رقم دستمزدی که باشگاه در این فصل به چند 
بازیکن پرداخته است، 800 میلیون تومان است. قرار داد 
بیشتر بازیکنان تیم فوتبال بین 400 تا 650 میلیون تومان 
هستند. ما دو نوع آپشن را در قرار داد های این فصل 
گنجاندیم. پاداش صعود، آپشن گلزنی و رضایت سرمربی 

و مدیرعامل را هم حذف کردیم.

*  نظرتان در خصوص تیم مس و چند هفته ای از 
مسابقات گذشته است را بیان کنید

با مطلوب مورد نظر فاصله داریم، اما شرایط و کیفیت 
بازی تیم در بازی برابر خوشه طالیی خیلی بهتر شد و من 
فکر می کنم تیم برای رسیدن به یک شرایط ایده آل تنها 
به یکی دو هفته زمان نیاز دارد و بعد از آن می توان گفت 

مس به هارمونی ایده آل دست یافته است. 

*  باشگاه مس  بر روی این موضوع تاکید دارد 
که ما با سرمربی تیم قرار داد 2 ساله داریم و یا 

نگاه شرکت مس نگاه کار بلند مدت است. من می 
خواهم سوال کنم مگر قرار است چه اتفاقی در این 
2 سال رخ دهد، که شما در طی یک سال از انجام 

دادن آن عاجز هستید؟ گروه شما چه برتری نسبت 
به دیگران دارد که حاال از برنامه 2 ساله صحبت می 

کنید؟ با وجود حمایتی که شرکت مس از باشگاه 
کرمان انجام داده، ایا راهیبابی لیگ برتر فوتبال  

سخت است؟ 

فشارها روی تیم مس کرمان زیاد است. تیم سال گذشته 
بین مدیران برنامه به دو سه گروه قسمت شد و همین 
موضوع درنهایت به مس کرمان لطمه زد. تصمیم گرفته 
این ها را حذف کنیم. به لحاظ مدیریت کردن  تا  شد 
شرایط تیم هم تصمیماتی گرفته شد، یک مورد هم کنار 

زدن این حجم از تقاضا های صعود به لیگ برتر از اطراف 
تیم بود، به هر حال این موارد روی تیم فشار زیادی را 
وارد کرده بود. شما نگاه کنید، تیم فجر سپاسی اگر سال 
گذشته به لیگ برتر فوتبال صعود کرد، یک دلیل داشت، 
محیط پیرامون این تیم خالی ازفشار و استرس های صعود 
بود. همه می گویند 8 سال گذشت و ما به لیگ صعود 
نکردیم، این موارد استرس زا است و همه این فشار ها 
باعث می شود تا زانوی بازیکن در هفته های پایانی اصال 
حرکت نکند. ما گفتیم حاال که این 8 سال صعود نکردیم، 
امسال از برنامه ریزی 2 ساله و بلند مدت صحبت کنیم 
تا این هجمه را از روی تیم برداریم ، ما باید در همین 
سال نخست صعود کنیم، نمی توانیم بگوییم امسال نشد 
حاال برای سال دوم شروع کنیم، ما گفتیم 2 سال فرصت 
بدهید تا این استرس ها و فشار ها کمتر شود تا مدیریت، 

سرمربی و بازیکنان تیم با آرامش کار کنند.

*  پیش بینی شما از روند نتایج تیم در هفته های 
پیش رو چیست؟

ما اوج کارمان از بازی با استقالل خوزستان مشخص می 
شود.

*  گویا تقاضاهای زیادی هم برای تیمداری در سایر 
رشته ها به باشگاه ارائه شده است.

تیمداری  ورزشی  رشته   10 در  باشگاه 
می کند. مرکز استان با شهرستان 

ها تفاوت هایی دارد. والیبال، 
درخواست  کشتی،  جودو، 

هایی دارند . ما برای این 
موضوع 2 بحث داریم، 
تیم  این  هزینه  اینکه 
ها  هیئت  به  را  داری 
بپردازیم تا خود آن ها 
که  یا  کنند  تیمداری 

خود باشگاه مس اقدام 
به تیمداری کند. در هر 

یکی از این موارد مشکالتی 
تیمداری  خودمان  اگر  داریم، 

کنیم ، باشگاه را بی اندازه بزرگ می 
کنیم و مدیریت کردن این اندازه از تیم 

ها سخت است. دراین ارتباط هنوز تصمیم نهایی را 
نگرفته ایم.

*  چرا آقای پاریزی به یک باره مسئولیتش را رها 
کرد و رفت؟ مواردی مطرح شده بود که مشکاتی با 

ایشان داشته اید.

من از این صحبت ها تعجب می کنم . برخی می خواهند 
ما را مقابل هم قرار دهند. اتفاقا از وقتی که ما در قالب یک 
تیم با گزینه های مربیگری تیم مذاکره کردیم،  ارتباطات 
من و آقای پاریزی صمیمانه تر شد. حتی ایشان از حضور 

من در ترکیب هیئت مدیره  حمایت زیادی انجام دادند.

*  صحبت هایی بود که ایشان اعتقادی به انتخاب 
فرزاد حسین خانی به عنوان سرمربی تیم مس 

نداشته است و شما به دنبال این انتخاب بوده اید و 
همین موضوع کم کم شکافی را در ترکیب مدیریتی 
ایجاد کرد و در نهایت ایشان از این مسئولیت را رها 

کردند. 
من دیدگاه خودم را مطرح کردم. من در هیئت فوتبال 
بودم، دلم می خواست از یک جایی به بعد از نیروی های 
بومی خودمان استفاده کنیم ، من هیئت فوتبالی هستم و 

به توان مربیان استان اعتقاد دارم .

*  مواردی مطرح می شود که آقای پاریزی با فرزاد 
حسین خانی برای هدایت مس به توافق رسیده 
است ، شما این موضوع را تایید می کنید؟ یعنی 

امضای آقای پاریزی پای قرار داد فرزاد حسین خانی 
به عنوان سرمربی مس کرمان است؟

آقای پاریزی به صورت شفاهی با فرزاد حسین خانی به 
توافقاتی رسید. اما  برگه قرارداد  را من و آقای کهندل 

امضا کرده ایم.

*  پس دلیلی که ایشان به عنوان مدیر 
عامل در باشگاه مس کرمان به 
کارش ادامه نداد چه چیزی 

بود؟

و  ورزش  وزیر  وقتی 
جوانان با رفتن آقای 
باشگاه  به  پاریزی 
موافقت  مس 
نکرد، اوضاع تغییر 
نظر  در  وی  کرد. 
صورت  در  داشت 
ماندن امورات باشگاه 
از  و  کنند  مدیریت  را 
پاریزی  آقای  دیگر  سوی 
این دیدگاه را داشتند که اگر قرار 
است آقای سعدمحمدی همه امورات 
را مدیریت کنند و یا اینکه به ما تکلیف کنند چه 
کاری انجام دهیم، نمی توان اینگونه باشگاه را مدیریت کرد 

و به همین خاطر میلی به ماندن نداشت.  

*  از فرزاد حسین خانی تا چه زمانی حمایت می 
کنید؟

اگر بنا به تصمیم شخص من  باشد تا پایان فصل . هر 
مشکلی هم که برای تیم به وجود آید، در نیمه راه و هفته 
های سخت، هرگز تصمیم به تغییر فرزاد حسین خانی تا 

پایان فصل نخواهم گرفت.

*   رده های سنی باشگاه مس، فاقد یک ساختار و 
اصول ُدرست و حسابی است . چه به لحاظ استفاده 

از ظرفیت های مربیان ، چه امکانات این بخش 
همیشه مورد توجه نبوده است. در حالی که در تمام 

دنیا، وقتی باشگاه داری به سمت و سوی حرفه ای 
حرکت می کند، به آکادمی ها توجه ویژه ای می 

شود، از استفاده از مربیان با دانش و نخبه گرفته تا 
امکانات و دستمزد ها و مسائل دیگر... ما ساختار 
درستی در آکادمی های باشگاه مس نداریم و این 

مربوط به امسال و سال گذشته نیست و از ابتدا این 
ساختار به صورت اصولی پایه گذاری نشده است.

من با صحبت شما موافقم. برنامه ریزی کرده ایم تا از 
ظرفیت های برخی مدرسان با دانش فوتبال ایران در این 
بخش استفاده کنیم. متاسفانه باشگاه مس دچار روزمر گی 
شده است، اینکه امروز این تیم را بفرستیم به مسابقه و 
فردا تیم دیگر و مسائلی از این دست. ما دو کار خیلی 
مهم در بخش پایه ها داریم. برای مثال باشگاه گل گهر از 
آقای چمنیان در این بخش استفاده کرد و ما هم به دنبال 
جذب فردی با دانش و کار بلد در این زمینه هستیم. مورد 
دوم ، مصوبه هیئت مدیره داریم، تا آکادمی های باشگاه 
مس را در منوجان و راور دایر کنیم ، هنوز این اقدامات 
انجام نشده است. فکر می کنم وقتی مدرس مطرحی را 
به کرمان بیاوریم ، می توانیم با استفاده از نظرات و برنامه 

های وی اقدامات بعدی را انجام دهیم.

*  شنیده شده برای انتخاب مربیان تیم های 
پایه در این فصل دوستان نام مربیان را به تناسب 

تشخیصی که از وضعیت مربیان و توانمندی آن ها 
داشته اند، روی کاغذ نوشته اند و بعد هر فردی که 
بیشتر نامش روی کاغذ درج شده بود، برای هدایت 

تیم ها انتخاب شده است و این نوع انتخاب بی 
شباهت به انتخاب نماینده کاس درس و مدرسه 

نیست !
 بله دقیقا به همین شکل مربیان تیم های پایه در این 

فصل انتخاب شده اند و این یک ضعف بزرگ است!

*  این نوع انتخاب شخصیت باشگاه را زیر سوال 
می برد.

با صحبت شما موافق هستم. ما که آمدیم حجمی از 
کار مقابل ما ریخته شد و نتوانستیم تمرکز خودمان را به 
خوبی روی این بخش متمرکز کنیم. من به دنبال ثبات و 
آرامش نیستیم. اصل دنیا بر اساس ضد ونقیض ها است، 
قرار نیست همه ما دور هم جمع شویم و مدح هم را 
بگویم. جاهایی تعارض باعث پیشرفت می شود و در این 
بخش ما بشدت نیاز به تغییر تفکر و برنامه داریم.البته 
برای پایه ها هم تصمیم های خوبی گرفته شده است مثال 
با 12 میلیون تومان در پایه ها مربیان ما کار می کردند ، 
اما االن افزایش خیلی خوبی به دستمزد های مربیان پایه 
داده ایم، اما در قبالش از آن ها خواسته ایم تا پاسخگوی 

شرایط هم باشند. 

وقتیوزیرورزشوجوانان
بارفتنآقایپاریزیبهباشگاهمس

موافقتنکرد،اوضاعتغییرکرد.ویدرنظر
داشتدرصورتماندناموراتباشگاهرامدیریت

کنندوازسویدیگرآقایپاریزیایندیدگاهراداشتند
کهاگرقراراستآقایسعدمحمدیهمهاموراترا
مدیریتکنندویااینکهبهماتکلیفکنندچهکاری
انجامدهیم،نمیتواناینگونهباشگاهرامدیریت

کردوبههمینخاطرمیلیبهماندن
نداشت.

رئیــس هیئــت ورزش هــای همگانــی اســتان مــی 
گویــد بــا وجــود آنکــه مــدت زمــان کوتاهــی اســت 
کــه مســئولیت اجرایــی ایــن هیئــت را بــر عهــده 
ــرای  ــی ب ــا برنامــه علمــی و دقیق ــه اســت ام گرفت
توســعه ورزش همگانــی اســتان در حــال اجرا اســت 
و نتیجــه آن در بــازه زمانــی کوتــاه مــدت مشــهود 

بــوده اســت.
کارمانیــا در گفتگــو بــا امیــر جعفــری رئیــس جدید 
هیــأت ورزش هــای همگانــی اســتان کرمــان، 
ــه  ــدت 3 ماه ــات را در طــول م ــن هی ــرد ای عملک

فعالیتــش جویــا شــد.
جعفــری بــه خبرنــگار کارمانیا گفــت: اســتان کرمان 
ــران از وضعیــت  ــن اســتان ای ــوان پهناورتری ــه عن ب
نامطلوبــی در حــوزه فعالیــت بدنــی برخوردار اســت 
و متاســفانه جــزو 5 اســتان کــم فعالیــت محســوب 
ــالمتی  ــدت س ــه ش ــوع ب ــن موض ــود و ای ــی ش م
و کیفیــت زندگــی هــم اســتانی هــای مــا را تحــت 

الشــعاع قــرار داده اســت.
متاســفانه ایــن اطالعــات وظیفــه هیــات ورزش های 
همگانــی را چنــد برابــر می کنــد و بار ســنگینی را به 
دوش اعضــای ایــن هیــات چــه در اســتان و چــه در 
شهرســتان ها مــی اندازد. خوشــبختانه بــا بکارگیری 
ــا  نیروهــای تحصیلکــرده جــوان و در عیــن حــال ب
تجربــه و متعهــد در کادر اجرایی هیــات ورزش های 
همگانــی اســتان و شهرســتان هــا برنامــه راهبــردی 
ــی در  ــرای توســعه ورزش همگان ــی ب ــق و علم دقی
اســتان کرمــان تدویــن شــده اســت و اجــرای آن از 

یــک مــاه پیــش آغــاز شــده اســت.
متاســفانه یکــی از مشــکالت پیــش روی ایــن هیات 
در بــدو فعالیــت ایــن بــود کــه تنهــا 2 شهرســتان از 
مجمــوع 23 شهرســتان کرمــان دارای رئیــس هیات 
ورزش هــای همگانــی بودنــد کــه خوشــبختانه و بــا 
حمایــت مدیــرکل محتــرم ورزش و جوانان اســتان  و 
تدبیــر و بلند نظــری روســای ادارات ورزش و جوانان 

شهرســتان ها توانســتیم مدیــران توانمنــدی را برای 
اداره ایــن هیــات در شهرســتان هــا منصــوب کنیم.

حمایت ۶ میلیارد ریالی
 از هیات های ورزش همگانی شهرستان ها

باتوجــه بــه نوپــا بــودن هیــات اســتان و هیــات های 
شهرســتان هــا در گام اول بــا توجه به جمعیــت، نوع 
و کیفیــت برنامه هــای ورزش همگانی در شهرســتان 
هــا و بــا حمایــت جنــاب آقــای پاریــزی مدیــرکل 
ــه 6  ــک ب ــتان، نزدی ــان اس ــرم ورزش و جوان محت
میلیــارد ریــال اعتبــار نقــدی بــرای توســعه ورزش 
همگانــی در شهرســتان هــا بــه حســاب هیــات های 

ورزش همگانــی شهرســتان هــا واریــز گردیــد.

صعود به نیمه باالی جدول استان های برتر 
در طول 3 ماه

رئیــس هیــات ورزش هــای همگانــی اســتان کرمان 
ابــراز کــرد در زمانیکــه هیــات را تحویــل گرفتیــم 
جایــگاه ایــن هیــات در کشــور در 3 رده آخــر بــود و 
بــه لطــف خداونــد متعــال و بــا همــت تیــم اجرایــی 
ــا در  ــتان ه ــتان و شهرس ــص اس ــوز و متخص دلس
ــه ای داشــته  حــوزه هــای مختلــف رشــدی 20 پل
ایم.جعفــری اضافــه کــرد در پویــش آگاهــی رســانی 
ایران تندرســت کــه در شــهریور 1400 برگزار شــد 
اســتان کرمــان از رتبــه ســی ام بــه جایــگاه هشــتم 
ارتقــا پیــدا کرد.همچنیــن در لیگ تندرســتی که هم 
اکنــون درحــال برگــزاری اســت از رتبــه ســی و یکم 

بــه جایــگاه یازدهــم رســیده.

کسب رتبه سوم کشور در مسابقات سه 
گانه همگانی بانوان پیشکسوت ایران

در ایــن بیــن تیــم ســه گانــه همگانــی پیشکســوتان 
اســتان توانســت بــا یــک مــدال طــال و یــک برنــز 
جایــگاه ســوم کشــور را کســب نماید.همچنیــن تیــم 
ــراس  ــگ ک ــتان در لی ــران اس ــت دخت ــراس فی ک
فیــت ایــران بین 24 تیــم رتبه دهــم را کســب کرد. 
وی افــزود: تاکنــون ســه تیــم پیشکســوتان، یک تیم 
کــراس فیــت بــه مســابقات اعــزام شــده انــد و در 
مــاه آتــی دو تیــم فریزبــی و داژبــال اســتان هــم بــه 

مســابقات قهرمانــی کشــور اعــزام خواهنــد شــد.

عضویت ۷ نفر از اعضای هیات 
استان کرمان در بدنه فدراسیون 

ورزش های همگانی
ــا  ــد ت ــب ش ــات موج ــن هی ــران ای ــرد مدی عملک
ــران فعــال هیــات ورزش هــای  7 نفــر از ایــن مدی
همگانــی اســتان در انجمــن هــای ملــی فدراســیون 
عضــو شــوند. فرشــاد رفیعــی، دکتــر مهشــید زارع 
زاده، دکتــر فاطمــه ســبزواری، عمــاد میمنــد، دکتــر 
نســترن ابراهیــم زاده، آقــای بهــداد ســلطانی و بنــده 
ــت  ــا عضوی ــت ی ــه ریاس ــه ب ــتند ک ــرادی هس اف
کمیتــه هــای ملــی فدراســیون ورزش هــای همگانی 

ــد. ــده ان در آم
ــه  ــه زودی و ب ــار داشــت ب ــان اظه ــری در پای جعف
ــای  ــات ورزش ه ــد هی ــر جدی ــدا دفت ــف خ لط
ــاهد  ــد و ش ــد ش ــاح خواه ــتان افتت ــی اس همگان
موفقیــت هــای بیشــتر در ورزش همگانی این اســتان 

ــود.  ــم ب خواهی

دبیر هیئت ورزش های همگانی استان مطرح کرد:رئیس هیئت ورزش های همگانی استان کرمان :

کادرپروازآمادهتیکآف

دبیــر هیئــت ورزش هــای همگانــی اســتان مــی گویــد هواپیمــای ورزش 
همگانــی اســتان بــا اســتفاده از تــوان و تجربــه افــراد متخصــص و توانمنــد 
ــتان  ــی اس ــای همگان ــات ورزش ه ــرده اســت. هی ــدا ک ــرواز را پی ــوان پ ت
کرمــان دارای یــک ســاختار بســیار بــزرگ و تخصصی اســت. این هیــات در 
مجمــوع بیــش از 90 کمیتــه تخصصــی، ســتادی و روش تمریــن اســت که 
هرکــدام بــه تنهایــی بــه انــدازه یــک هیــات ورزشــی اســتانی پــر کار و پــر 
مخاطــب اســت. یکــی از مهــم تریــن چالش هــای موجــود در هیات اســتان 
و متعاقــب آن شهرســتان هــا، تامیــن نیــروی انســانی متخصــص، متعهــد و 
فعــال اســت. ایــن هیــات بــا ایــن حجــم مخاطــب و فعالیــت کامال وابســته 

بــه عملکــرد اعضــا و روســای کمیتــه هــای خــود اســت.
ــه  ــا را دارد ک ــک هواپیم ــم ی ــی حک ــای همگان ــات ورزش ه ــع هی در واق
تازمانیکــه ســوخت کافــی و کادر پروازی مجرب و کارکشــته نداشــته باشــد 
قــادر بــه پــرواز نیســت. دبیــر هیــات همگانــی اســتان کرمــان ابراز داشــت 
در طــول ایــن مــدت کوتــاه روســای بیــش از 70 درصــد از کمیتــه هــای 
اســتانی و 20 رئیــس هیــات ورزش هــای همگانــی شهرســتان هــا منصوب 
شــده انــد و ایــن تیم متخصــص و هماهنــگ درحال آمــاده ســازی هواپیمای 

ورزش همگانــی بــرای پــرواز هســتند.
رفیعــی اضافــه کــرد بــا اســتفاده از جوانــان در کادر مدیریتــی ایــن هیــات 
ــش  ــتان کاه ــات در کل اس ــن هی ــی ای ــران اجرای ــنی مدی ــن س میانگی
چشــمگیری داشــته اســت و بــدون شــک افــرادی کــه در هیــات ورزش 
هــای همگانــی شهرســتان هــا و کمیتــه هــای تخصصــی اســتان مســئولیت 
گرفتــه انــد از بهتریــن، بــا انگیــزه تریــن و توانمندتریــن مدیــران ورزشــی 
اســتان هســتند و قطعــا روزهــای خوبــی در انتظــار ورزش هــای همگانی این 

اســتان خواهــد بــود.

برای توسعه ورزش همگانی استان 
برنامه علمی و دقیق تدوین شده است
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مدیر فنی آکادمی باشگاه مس کرمان در گفت و گویی با کارمانیا به بیان اهداف و برنامه های این باشگاه در بخش فوتبال پایه پرداخت. رضا عبدالرشیدی با اشاره به 
تغییر نگرش مدیران باشگاه به فوتبال پایه به خصوص در 2 ساله گذشته ، تاکید کرد عاقه ای ندارد تا حاصل 32 سال کار بخش رده های سنی فوتبال را در خانه 

اش نگاه دارد و از اینکه بار دیگر می تواند این تجربیات را در اختیار نسل جدید و مربیان فوتبال استان قرار دهد، رضایت دارد.

*   به عنوان مدیر فنی آکادمی باشگاه مس 
کرمان  از سیاست های کلی باشگاه در این بخش 

صحبت کنید. 

آکادمی،  بخش  در  کرمان  باشگاه مس  کلی  سیاست 
ساخت و پرورش بازیکن است. این موضوع مراحلی دارد. 
سنین 10 تا 13 سالگی دوران رویایی آموزش است و ما 
سعی می کنیم تا فنون فوتبال پایه را آموزش دهیم. 
پس از آن  بازیکن رده سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان 
بایستی با حضور در قالب یک تیم  چگونه  مسابقه 
دادن، میل به پیروزی، اعتماد به نفس و تمرکز روی توپ 
و برنامه های تاکتیکی سرمربی را آموزش ببیند.البته 
فراگیری این نکات تا اندازه زیادی ارتباط مستقیمی با 
استعداد بازیکنان هم دارد. اما در نهایت هدف ما  بازیکن 
ساختن ، حفظ سهمیه تیم های باشگاه در لیگ های برتر 
و حراست از شان و جایگاه و نام باشگاه بزرگ مس کرمان  

و مسابقه دادن است. 

*   حمایت مدیران باشگاه از تیم های پایه 
رضایت بخش بوده است؟

حمایت مدیران باشگاه از تیم های پایه در سال جاری 
واقعا رضایت بخش بوده است. آقای دکتر کهندل مدیر 
خوب و بادانشی است که درسطوح پایه باشگاه فعالیت 
داشته است. به نظر من وی مشکالت کار در این بخش 
را به خوبی درک می کند و به دلیل شناخت خوبی که 
از این تیم ها داشته ، از آن ها حمایت الزم را انجام داده 
است. ما طی این چند ماه هر درخواستی که از ایشان 
داشته ایم، موافقت داشته اند و این ها همه نشان از توجه 

وی به فوتبال پایه است.

*   به لحاظ ساختاری، چرا تشکیات رده های 
سنی باشگاه مس، فاقد ساز و کار حرفه ای است؟ 

باشگاه مس کرمان صاحب تشکیالتی حرفه ای است و 
همه تیم های آکادمی باشگاه مس کرمان در رده های 
سنی نوجوانان، نونهاالن، هفده سال، جوانان و امید ها در 
باالترین سطح فوتبال کشور فعالیت می کنند. این کار 
بسیار سخت و حرفه ای است ، اما شاید یکی از دالیلی 
که باشگاه در این بخش صاحب یک ساز و کار مشخص 
نشده است، همین تغییر و تحوالت مکرر و عدم ثبات 
مدیریت در این باشگاه باشد.به نظر من هر مدیر عاملی 
تا آمده است برنامه هایش را اجرایی کند، کار نیمه تمام 
مانده  و چون در فوتبال ما مقداری کارها قائم به شخص 
است ، خیلی از کارها و برنامه هایی که مد نظر داشته 
ایم، عقیم مانده است و انجام نشده است. آن نرسیدن 
به ساختار مد نظر از دیدگاه شما، دلیلش همین موضوع 

است و اگر ما ساز و کار حرفه ای نداشتیم، به هیچ وجه 
نمی توانستیم در مقابل تیم های لیگ برتری نتایج قابل 

قبولی بگیریم.

*   ماک انتخاب مربیان و یا سرمربیان برای کار 
در تیم ها پایه چیست؟

انتخاب مربیان رده های سنی بر مبنای تشخیص کمیته 
فنی است . این کمیته ابتدا هر سال تشکیل می شود ، 
اعضا این کمیته هم افراد زبده ای هستند که  سوابق و 
فعالیت خوبی در بخش رده های سنی و فوتبال پایه 
دارند. این کمیته فنی در خصوص افرادی که  توانایی 
رهبری تیم های مس را دارند ، تصمیم گیری می کند. 
ما برای هر رده سنی چند مربی معرفی می کنیم که این 
افراد باید رزومه و سابقه داشته باشند و این گونه نیست 
که ما هر فردی را برای آزمون خطا وارد این بخش کنیم 
. معموال سرمربی را با این روش انتخاب می کنیم .کسی 
که در نهایت انتخاب می شود باید چند سالی در بخش 
پایه به عنوان کمک مربی و مربی سابقه فعالیت داشته 
باشد تا بتوانیم به او اعتماد کنیم و تیم دستش دهیم. در 
ادامه سرمربی بر اساس شناختی از کادر دارد،  کادرش را 
معرفی می کند و تقریبا کادر فنی بر اساس نظر سرمربی 
معرفی می شوند و در نهایت با رای کمیته فنی این افراد 
تایید و یا عدم تایید دریافت می کنند و سرپرست تیم 

ها را هم باشگاه معرفی می کند.

*   در باشگاه های بزرگ، مربیان بزرگ و حتی 
بازیکنان بزرگ و با سابقه فوتبال دنیا، برای چند 

سال، فعالیت های مربیگری خود را در بخش 
آکادمی و یا تیم های پایه دنبال می کنند، اما در 
اینجا خبری از این اتفاق خوب نیست و حتی می 
توان گفت استفاده از مربیان کم سابقه و با دانش 
فنی اندک به شکلی در این بخش نهادینه شده، 
چرا به این مهم در باشگاه مس توجه نمی شود 
و استفاده از مربیان در تیم های پایه به صورت 

چرخشی  و بیشتر شبیه به یک دور همی است.

این احساس شما است که فکر می کنید ما دور همی و 
یا چرخشی مربیان را انتخاب می کنیم. این گونه نیست 
و ما دل مان بیشتر برای تیم های پایه باشگاه می سوزد 
با توجه به تجربه ای که داریم ، مربیان را انتخاب می 
کنیم، تحت هیچ شرایطی اینگونه نیست و همین امسال 
برای اولین بار آقای یاشا خلیلی را به عنوان سرمربی تیم 
نونهاالن معرفی کردیم. همین طور برای تیم نوجوانان ، 
علی ترکزاده و در تیم جوانان هم برای اولین سال از آقای 
رضا ناظمی به عنوان سرمربی استفاده می کنیم. هدایت 
تیم امید باشگاه مس هم به حمید حسین خانی که یک 
مربی با رزومه است، واگذار شده و مسئولیت تیم هفده 

ساله های باشگاه هم به رضا محمدی واگذار شده است. 
همه این ها فوتبالیست های قابلی بودند و هیچکدام 
برای اولین سال به مس ورود نکرده اند، این دورهمی 
نیست و به جرات می توانم بگویم، تمامی این انتخاب 
ها با شناخت صورت گرفته و مالک انتخاب این افراد بر 
اساس شناخت و سابقه کاری و روی هم رفته شایستگی 
افراد بوده است. افرادی که مدعی این هستند می توانند 
تیم های ما را در لیگ های کشور رهبری کنند ، با من 
صحبت کنند، من زیر و بم همه مربیان استان و توانایی 
های افراد را می شناسم و این صحبت شما را تحت هیچ 

شرایطی نمی پذیریم. 

*   مربیان پایه همیشه از کمبود امکانات و 
دستمزد ها گایه داشته اند، از طرفی طی این سال 

ها تیم های پایه حمایت آنچنانی از خود ندیده 
اند، به خصوص در بحث زمین تمرین، کیفیت بد 

پوشاک ورزشی و مواردی مهمی مثل حمل و نقل و 
هتلینگ . برای کمتر شدن این مشکات چه برنامه 

ای دارید

شاید تصور این باشد ما از کمبود امکانات و حقوق ها 
گالیه داریم. اما انصافا در دو سال گذشته شرایط  به 
مراتب بهتری در این بخش رقم خورده و دستمزد مربیان 
قابل قبول شده است . در مورد امکاناتی مثل هتل ، 
زمین تمرین و البسه ورزشی شرایط خیلی بهتر از قبل 
شده است. برای رفتن و آمد تیم ها هم بهترین اتوبوس 
ها را فراهم می کنیم و در بحث تغذیه هم باشگاه هیچ 
گونه کوتاهی برای تیم های پایه انجام نداده است.  ما 
5 تیم در مسابقات کشوری داریم، هزینه ها تیم داری 
در شرایط کنونی بسیار سنگین است، اما باشگاه مس 
هیچ گونه کوتاهی نکرده است. باشگاه حتی برای اولین 
سال اردوهای آماده سازی تیم های پایه را در استان های 
دیگر برپا کرد و بهترین البسه ورزشی را برای این تیم 
ها تدارک دید. البته نمی خواهم بگویم همه چیز ایده 
آل است، اما باشگاه در حد توان از فوتبال پایه و مربیان 
بومی حمایت کرده و ما هم امیدواریم بتوانیم  از حقوق 

مربیان و بازیکنان پایه دفاع کنیم.

*   آیا باشگاه مس در مقابل این حمایت ها شرط 
و شروطی را هم برای تیم ها تعیین کرده است؟

ما انتظار داریم با توجه به حمایت های انجام گرفته، تیم 
ها بهترین عملکرد را داشته باشند، تمام توان خودشان را 
بگذارند، ما عملکرد مربیان پایه را زیر ذره بین داریم و 
تک تک مربیان باید در مقابل کاری که انجام می دهند، 
مسئولیت پذیر هم باشند. من هم به همراه آقایان ستاری 

و ترکزاده در این بخش همه شرایط را رصد می کنیم.

*   شما  سال گذشته از مسئولیتی که برعهده 
داشتید، برکنار شدید، اما با بازگشت محمد کهندل، 

بار دیگر به مسئولیت خود بازگشتید، لطفا در 
خصوص این رفت و برگشت صحبت کنید.

من 32 سال است در بخش های مختلف فوتبال پایه 
مشغول به کار هستم. از سال 68 به عنوان مربی کارم 
را در پایه ها آغاز کردم. در رده های سنی مختلف، در 
آموزشگاه ها، در آکادمی باشگاه مس و سال ها مسئولیتی 
های مختلفی را در این بخش تجربه کرده ام و شاید در 
کل ایران کمتر کسی پیدا شود که در گروه های سنی 
تا به این اندازه مانده باشد . در لیگ های 3 و 2 فوتبال 
کشور هم مربیگری کرده ام، اما هیچ وقت پایه ها را رها 
نکرده ام. اگر از من مسئولیتی بخواهند، من همکاری 
می کنم. سال گذشته تا روز آخری که آقای رمضانی در 
باشگاه حضور داشتند، با ایشان همکاری کردم . خیلی 
من  از  دیگری  جای  در  تا  خواستند  من  از  محترمانه 
استفاده کنند و از دو نفر از دوستان ما در این مسئولیت 
استفاده کنند و من هم پذیرفتم. در ادامه هم با توجه به 
سابقه کاری که با آقای محمد کهندل داشتم و شناختی 
که ایشان از من داشتند ، احساس کردم می توانم به 
مجموعه کمک کنم. من مدرک مربیگری A  آسیا را 
دارم و در کالس ها و دوره های آموزشی که زیر نظر 
فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته ملی المپیک برگزار 

شده ، شرکت کرده ام
می خواهم بگویم از این رفت و آمد ها گالیه ای ندارم 
، اکثر مدیران ورزش کرمان از من برای کار در بخش 
رده های سنی دعوت کرده اند، از زنده یاد مستقیمی 
گرفته تا مدیرانی مثل آقایان نیک نفس، رضا نژاد زمانی، 
سید  مهدوی،  ابوالحسن  سید  جعفری،  حاج  یاد  زنده 
نصراله گنجعلیخانی، اکبر ایرانمنش، محمود محمودی 
نیا، محمد کهندل. همه این افراد از سوابق و سالمت و 
صداقت کاری بنده مطلع هستند. کار کردن با مدیری 
مثل محمد کهندل برای من باعث افتخار است، او زیر و 
بم پایه ها را می داند و حرکاتی را پایه گذاری کرده که در 

آینده نتیجه اش را خواهید دید.

*   نیمکت تیم های پایه به لحاظ تعدد نفرات 
کادر فنی، کمی شلوغ نیست، مثا تیم مس نوین، 

و یا تیمی که گفته می شود با نام امیدنوین تشکیل 
شده، در این خصوص چه صحبتی دارید.

نیمکت تیم های پایه را بر اساس استاندارد های جهانی 
چیده ایم. سرمربی، دستیار اول و دوم، مربی بدنساز، مربی 
دروزاه بان، سرپرست، تدارکات. در تیم نوین یک آنالیزور 
به این ترکیب اضافه می شود و این شلوغی نیست . ما 
باید خودمان را با باشگاه های بزرگ مقابسه کنیم و در 

این بخش استاندارد عمل کنیم.

*   برای این فصل تیم امید نوین را در بخش پایه 
ها راه اندازی کرده اید، لطفا از این تیم بگوید.

بنا به دالیلی این تیم تشکیل شد. تیم مس نوین در لیگ 
دسته دو حضور دارد و ما هیچ وقت نتوانسته ایم برای 
این تیم از سهیمه امید و جوانان استفاده کنیم.  عمال تیم 
نوین ما سهیمه امید وجوانان نداشته است.  با پیشنهاد 
آقای کهندل که در کمیته فنی هم مصوب شد تصمیم 
گرفتیم تا بازیکنانی را که هنوز یکسال برای عضویت در 
تیم های امید و جوانان فرصت دارند، عضو تیم امید 
نوین کنیم و در کنار آن ها با استفاده از برخی بازیکنان 
مستعد مس نوین که سهمیه امید محسوب می شوند 
را در این تیم بگنجانیم. کادر فنی خیلی خوبی را هم 
کنار این تیم مستقر شده است که در راس آن ها آقای 
 A محمد یگانه به عنوان سرمربی و با مدرک مربیگری
آسیا حضور دارند. این تیم ، پشتوانه بسیار قدرتمندی 
برای مس نوین محسوب می شود. پشتوانه ای متشکل 
از سهمیه امید و جوانان که در سال های آتی توان کمک 

به تیم های مختلف باشگاه را خواهند داشت.

*   چرا فوتبال کرمان در بخش معرفی مربیان 
به فوتبال کشور تا کنون موفقیتی بدست نیاورده 

است؟

این  نباشد،  بومی  ما  اصلی  تیم  تا زمانی که سرمربی 
بیرون  از  وقتی یک سرمربی که  برجاست.  پا  مشکل 
هدایت تیم را بر عهده بگیرد، دستیار اول و مربی بدنساز 
تیم را با خودش می آورد. دانش مربیان ما کم نیست. 
اینکه مربیان ما در تیم های دیگری حضور ندارند و به 
تناسب فوتبال استان رشد نکرده اند، علتش همین است 
که هر مربی که آمده، با خودش گروهی را آورده است و 
این بی اعتمادی به مربیان بومی می تواند به لحاظ روحی 
و روانی آن ها را تحت شعاع قرار دهد. به نظر من مسائل 

و موارد دیگری هم در این بحث دخیل است.

*   صحبت پایانی. 
ها  رسانه  پاسخگوی  همواره   و  ندارم  هراسی  انتقاد  از 
هستم . من نمی خواهم تجربه 32 ساله کالس های 
آموزشی و حضور در زمین های فوتبال و مسابقات را به 
همراهم در خانه نگاه دارم و می خواهم این تجربیات را 
به مربیان و نسل جوان فوتبال کرمان انتقال دهم.بدون 
شک کار من هم بدون عیب و نقص نیست، اما من تمام 
تالشم را برای موفقیت فوتبال پایه و مربیان کرمانی به 

کار خواهم گرفت.

مدیر فنی آکادمی باشگاه مس کرمان ؛

مربیان پایه در دورهمی ها انتخاب نمی شوند!
نمیخواهمتجربه32سالفعالیتدرفوتبالپایهراکنجخانهامنگهدارم
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*   ابتدا از وضعیت تیم های دوچرخه سواری مس 
کرمان در مسابقات و لیگ های مختلف صحبت 

کنید.

در  تنها  مس  صنعت  باشگاه  گذشته  های  سال  در 
مسابقات  بخش کورسی ، جاده و پیست شرکت داشت، 
اما در فصل جاری تیم دوچرخه سواری مس کرمان در 
مسابقات کوهستان شرکت کرده و می توان گفت روی 
در  کرمان  مس  باشگاه  سواری  دوچرخه  تیم  رفته  هم 

مسابقات این فصل حضور پر رنگی دارد.

*  در چه مواد و در چه گروه های سنی باشگاه 
تیمداری می کند؟

در مسابقات بخش کورسی، تیم مس کرمان در دو رده 
کرد.  شرکت  مسابقات  در  جوانان  و  بزرگساالن  سنی  
در رده  بزرگساالن ما مشکالتی داشتیم و عدم پرداخت 
دستمزد رکابزنان تیم از سال های گذشته، موجب شده 
بود تا بسیاری از ورزشکاران ما نیمکت نشین شده و از 
حضور در مسابقات انصراف دهند. تنها با وجود پیگیری 
های فراوان 2 رکابزن ما که شرایط بهتری هم نسبت به 
دیگران داشتند، برای تیم در مسابقات رکاب زدند. با وجود 

این شرایط تیم در این گروه سنی با 70 درصد رکابزنان غیر 
بومی و مابقی متشکل از رکابزنان کرمانی در مسابقات 

شرکت کرد.
در بخش جاده و در گروه سنی بزرگساالن تیم در رقابت 
داشت.   حضور  مختلفی  های  لیگ  در  فصل  این  های 
مسابقات در مرحله و به میزبانی اصفهان ، رامسر و تبریز 
برگزار شد و تیم مس در این مسابقات جایگاه هفتم را 
نتوانستیم جایگاه  این بخش  کسب کرد. متاسفانه در 
خوبی را بدست آوریم، اما امیدوارم با مرور زمان جایگاه 
مس در بخش جاده ارتقا پیدا کند و همین طور هم بود 
و تیم درمرحله پایانی که به میزبانی تبریز برگزار شد، در 

مجموع تیمی عنوان چهارمی را بدست آورد.
در مسابقات پیست در بخش سرعت ورزشکاران تیم 
مس کرمان در مجموع جایگاه چهارم این لیگ را بدست 
آورند. البته ورزشکاران تیم مس در این مسابقات روی 
سکو هم رفتند و متاسفانه با وجود اختالف اندک امتیازی 
در  چهارم شدند.  جایگاه  سوم، صاحب  تیم  به  نسبت 
همین مسابقاتی که اخیرا به میزبانی مشهد برگزار شد، 
دوچرخه سوار تیم مس کرمان، آقای محمد امین رحیم 
محمد آبادی با شانزده سال سن شگفتی ساز شد و با 
قهرمانی در مسابقات ماده یک کیلومتر  و رکود داری 
در ماده 200 متر به عنوان یکی از پدیده های دوچرخه 
سواری ایران مطرح شد و دیگر ورزشکار ما آیدین علیاری 

در مسابقات ماده 4 کیلومتر تعقیبی 
عنوان سوم را بدست آورد.

جدای از حضور در مسابقات مواد 
در  کرمان  تیم   ، جاده  و  پیست 
تریال   ماده  و  کوهستان  مسابقات 
نیز نماینده داشت و در این بخش با 
حمایت های باشگاه توانستیم عنوان 
آقای  و  آوریم  بدست  را  قهرمانی 
منصور پور ابولی با فاصله امتیازی 
زیادی نسبت به رقبا موفق به کسب 
عنوان قهرمانی در این مسابقات شد. 
همچنین در لیگ دانهیل در رشته 
کوهستان نیز تیم مس شرکت کرد 
که تا به حال صاحب جایگاه سومی 
است و با تیم های دوم و اول جدول 
به ترتیب یک و دو امتیاز اختالف 
نیز  بخش  این  مسابقات  در  دارد. 
امین نجفی صاحب مقام سوم لیگ 
هستند و امیدوارم نتایج به گونه ای 
باشد که ما بتوانیم در مراحل بعد به 

رده های باالتر صعود کنیم. 

*  در رده های سنی هم تیم 
مس در مسابقات شرکت دارد؟

دیگر بخش تیمداری ما درمربوط به گروه سنی جوانان 
است ، لیگ دوچرخه سواری جوانان نیز آغاز شده و تیم 
مس  با 60 درصد دوچرخه سوار بومی در این رقابت ها 
حضور دارد. نگاه ما به مسابقات رده های سنی استفاده از 
ظرفیت ها و حمایت از نخبگان بومی است، رکابزنانی که 
اگر حمایت خوبی از آن ها انجام شود، می توان در آینده 

شاهد درخشش آن ها در تیم بزرگساالن مس هم بود.

*  لطفا دوچرخه سواران و مربیان تیم های مس را 
معرفی کنید

باشگاه  سواری  دوچرخه  تیم  فنی  مدیر  عنوان  به  بنده 
صنعت مس در کنار این تیم حضور دارم. آقای علی 
اکبرزاده سرپرست تیم و آقایان معین جمالی و علیرضا 
رمضانی مربیان و رضا نشاط مکانیسین تیم مس هستند. 
دوچرخه سواران  ما در بخش جاده آقایان صالح تفرشی، 
آیدین علیاری، شهاب جدید االسالمی، داریوش اسماعیل 
زاده و موسی مصطفوی هستند.در ماده پیست هم آقایان 
فدایی، علی رضا قناد، امین رحیم آبادی، حسین عباس 
پور، محمد حسن اسالمی، سید صالح طبیب زاده، کرمی، 
معین الدینی، بابایی، رسولی، پوالب و رامیار قوامی عضو 

تیم مس هستند و برای تیم رکاب می زنند.

*  برنامه شما برای تیم های دوچرخه سواری مس 
کرمان چیست؟

سیاست مدیران باشگاه مس کرمان و مسئوالن دوچرخه 
سواری استان حمایت از این رشته است. من برای 3 تا 4 
سال آینده این تیم و این دوچرخه سواران برنامه دارم، ما 
باید برای یک دوره 3 ساله حداقل توان و تمرکز مان را 
بر روی دوچرخه سواران رده سنی جوانان بگذاریم. جایگاه 
تیم مس در سال 98 جایگاه خیلی خوبی بود، مس جایگاه 
با  نخست را در بخش جاده و پیست داشت، آن هم 
رکابزنان بومی مثل آقایان محمد چرخ انداز، علی رضا 
رمضانی، طاها صادقی، امیر حسین دهقانی و علی خدامی. 
همین تیم هم به مسابقات کاپ آسیایی هندوستان رفتن 
و از نظر فدراسیون جهانی  دوچرخه سواری UCI محمد 
چرخ انداز و علی رضا رمضانی دو دوچرخه سوار مس 
مسابقات  این  های  استعداد  و  نخبه  عنوان  به  کرمان 
معرفی شدند. متاسفانه اتفاقاتی افتاد و من نمی خواهم 
بار دیگر آن مسائل را باز گو کنم، اما حرکت ما متوقف 
نخواهد شد،  به همه شما قول می دهم رکاب دوچرخه 
سواران تیم مس پر شتاب تر و با سرعت بیشتری نسبت 

به گذشته به حرکت خود ادامه می دهند.

*  از سطح مسابقات لیگ دوچرخه سواری 
صحبت کنید.

به نظر من سطح مسابقات دوچرخه سواری لیگ باشگاه 
های کشور قابل قبول نیست، من به عنوان عضو کمیته 
فنی فدراسیون دوچرخه سواری می گویم که سطح فنی 
مسابقات باید باالتر از این باشد و رکابزنانی که در تیم ها 
حضور دارند به شکلی فعالیت کنند که ما شاهد جابجایی 
و ثبت رکورد های مختلفی در مسابقات باشیم. متاسفانه 
در بحث دوپینگ هم لیگ ما با مشکالتی مواجه است و 
ورزشکاران ما از این اتفاق زشت لطمه می خورند، امیدوارم 
مسئوالن برگزار کننده برای حل این موضوع چاره  اندیشی 

کنند.

*  جایگاه دوچرخه سواری کرمان در سطح کشور 
کجاست؟

کرمان به لحاظ استعداد و جایگاه همواره در بین برترین 
های دوچرخه سواری کشور قرار داشته است. همین االن 
خانم ساناز ایرانمنش با کسب 5 مدال کشوری در رده 
سنی جوانان شگفتی ساز مسابقات بانوان کشور نام گرفته 
است. این ورزشکار ما هنوز شرایط رقابت در مسابقات 
از سوی  دارد.  دیگر  یکسال  برای  را  جوانان  گروه سنی 

دیگر نفرانی مثل محمد امین رحیم آبادی ، امین نجفی و 
مسعود پور ابولی را در مسابقات 200 متر و دانهیل داریم 
که هر کدام در کشور صاحب جایگاه هستند. به نظر من 
اگر مسئوالن ورزش و استان از این ورزشکاران حمایت 
کنند، من به همه شما قول می دهم از دوچرخه سواران 
کرمانی 2 تا3 نفر در رقابت های المپیک 2024 فرانسه 

رکاب می زنند.

*  برنامه ای هم برای میزبانی از مسابقات کشوری 
و یا لیگ ها دارید؟

همان  دارد.  مشکالتی  کرمان  سواری  دوچرخه  پیست 
روز اول هم این موضوع را اعالم کردم این سطح پیستی 
که آماده شده است، مناسب برگزاری مسابقات نیست. 
متاسفانه با انقباض و انبساطی که در هوای گرم وسرد 
انجام می شود، سطح پیست مقداری از زمین بلند شده 
است و برخی جاهای ان ریزش داشته است و قابل استفاده 
نیست. اما مسابقات جاده ما آمادگی برگزاری رقابت های 
تور کرمان را داریم؛ مسابقاتی که هم زمان با ایام شهادت 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود و نامه 

نگاری های الزم هم در این خصوص انجام شده است.

*  حمایت مقامات باشگاه از دوچرخه سواری و تیم 
ها رضایت بخش بوده است؟ 

باشگاه صنعت مس با ما به خوبی تعامل داشته است. 
تیم مس در مسابقات جاده  با حضور  باشگاه  مقامات 
،پیست، کورسی و کوهستان موافقت کردند . من به همه 
شما قول می دهم اگر این حمایت ها تداوم داشته باشد، 
دوچرخه سواران تیم مس سال آینده در مسابقات مختلف 
لیگ دوچرخه سواری کشور بدرخشند و صاحب عنوان 
شوند. از طرفی ما برای حرفه ای شدن تیم بایستی تیم 
دوچرخه سواری مس کرمان را در فدراسیون جهانی ثبت 
کنیم تا شرایط حضور در مسابقات بین المللی را مثل 

ادوار و سالیان گذشته را بدست آوریم.

*  صحبت پایانی؟
تیم  کردن  مدیریت  توانایی  کسی  اگر  ام  گفته  بارها 
دوچرخه سواری مس کرمان و مسائل پیرامون آن را دارد، 
من استقبال می کنم. امیدوارم افراد صاحب فکر و برنامه 
ایده های خود در راستای موفقیت دوچرخه  از  بتوانند 
سواری کرمان بهره ببرند، متاسفانه برخی عالقه دارند تا 
برای دوچرخه سواری کرمان حاشیه ایجاد کنند و از این 

حواشی  تنها ورزشکاران ما لطمه می خورند.

حسین اسامی،  مدیرفنی تیم دوچرخه سواری مس کرمان می گوید: برای احیای تیم دوچرخه سواری کرمان به یک برنامه ریزی 
سه تا چهارساله نیاز داریم. دوچرخه سواران کرمانی استعدادهای خوبی دارند و همین حاال هم برخی نخبه های ما در سطح کشور 

از جایگاه خوبی برخوردارند. اما برای اینکه بتوانیم به جایگاه واقعی خودمان بازکردیم باید برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشیم.

رییس هیات دوچرخه سواری کرمان :

حمایت شویم به المپیک پاریس می رسیم
کرمانیهاشگفتیسازمسابقاتدوچرخهسواریهستند

تقدیر باشگاه مس کرمان 
از دوچرخه سواران برتر تیم مس کرمان

مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره باشــگاه مــس کرمان 
در نشســتی از دوچرخــه ســواران برتــر تیــم مــس کرمــان 

در رقابــت هــای لیــگ برتــر ایــن فصــل تقدیــر کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه مــس؛ در این جلســه 
دکتــر کهنــدل و ســاجقه ضمــن دیــدار بــا ایــن دوچرخــه 
ســواران و مربیــان آن هــا از تــاش هــای ایــن رکاب زنــان 
بــرای کســب افتخــار قدردانــی کردنــد و از فراهــم شــدن 
شــرایط بــرای حضور ایــن دوچرخه ســواران در مســابقات 

بیــن المللــی خبــر دادند.
گفتنــی اســت محمــد امیــن رحیــم آبــادی دوچرخه ســوار 
تیــم مــس کرمــان بــا 16 ســال ســن موفــق شــد بــه عنوان 
ــن  ــل عناوی ــن فص ــر ای ــگ برت ــای لی ــت ه ــده رقاب پدی
قهرمانــی را بــه خــود اختصــاص دهــد کــه از او بــه عنــوان 
یکــی از آینــده داران دوچرخــه ســواری کشــور یــاد مــی 
کننــد. همچنیــن آیدیــن علیــاری و مســعود ابولــی پــور 
ــان  ــس کرم ــم م ــام آور تی ــواران مق ــه س ــر دوچرخ دیگ
بودنــد کــه در ایــن نشســت از تــاش هــای آنــان قدردانی 

شــد.
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دختران سیرجانی 
هویت فوتبال زنان ایران هستند

سرمربی تیم فوتبال شهرداری سیرجان: 

ابتدا از مسابقات فوتبال بانوان باشگاه های غرب آسیا 
صحبت کنید، این مسابقات را به لحاظ کیفی چگونه 

دیدید؟

مسـابقات فوتبال زنان آسـیا در بخش غرب آسـیا برای نخستین 
سـال برگـزار شـد و می توان گفت این مسـابقات بـه لحاظ کیفی 
هم در سـطح بسـیار باالیی برگزارشـد. نگاه ویژه AFC به فوتبال 
بانـوان موجب شـده تا از این پس مسـابقات فوتبال باشـگاه های 
زنان آسـیا نیز در قاره کهن برگزار شـود. تیم شـهرداری سیرجان 
در این دوره از مسـابقات با تیم های بنیاد کار ازبکسـتان، گواالگام 
هنـد و امـان اردن بـه رقابـت پرداخـت. تیـم هـای هنـد و اردن 
هـر کـدام 5 بازیکن لژیونر در اختیار داشـتند که حضـور این 10 
بازیکن خارجی در افزایش سـطح کیفی  مسـابقات تاثیر بسـزایی 

داشت.

از عملکرد تیم شهرداری در این مسابقات رضایت دارید و 
برای ادامه کار چه تدابیری مد نظر دارید؟

در پانـزده سـال اخیر تیم های ملی فوتبال زنان ایـران در هیچ رده 
سـنی نتوانسـته اند، مقابل تیم های ازبکسـتان و هندوستان پیروز 
شـوند، اما تیم شـهرداری سـیرجان به نمایندگی از جامعه فوتبال 
باشـگاهی زنان ایران این کار را انجام داد.  ما تیم های ازبکسـتان 
و هنـد را شکسـت دادیـم امـا متاسـفانه در برابر اردن شکسـت 
خوردیـم. آن هم با یک شـرایط کامال برابـر به لحاظ تفاضل گل، 
امتیـاز، گل زده و گل خـورده . تنها تیم ما کارت زرد بیشـتری در 
این مسـابقات دریافت کرده بود و به همین دلیل تیم شـهرداری 
عنـوان نایب قهرمانی این مسـابقات را بدسـت آورد. ما با تجربه 
ای کـه از حضـور در این مسـابقات بدسـت آورده ایم ، می توانیم 
بـرای آینده با برنامه ریزی دقیق تری در این مسـابقات شـرکت 
کنیم و آن طور که به نظر می رسـد مسـابقات از سـال های آتی 
بـه لحظ کیفی در سـطح بـه مراتب باالتری برگزار می شـود چرا 
کـه تیـم های غرب و شـرق آسـیا در کنار هم رقابـت می کنند.

از کیفیت بازیکنان تیم تان در این مسابقات صحبت کنید، 
به خصوص بازی پایانی، چه اتفاقی افتاد که کار مقداری 

برای تیم شما سخت شد؟
میانگیـن سـنی تیم شـهرداری سـیرجان 20 سـال بـود و ما  تیم 
بسـیار جوانی را راهی این مسـابقات کردیم. وقتی شـما در رقابتی 
در ایـن سـطح از فوتبال آسـیا شـرکت مـی کنید، بایـد بازیکنان 
باتجربـه تـری داشـته باشـید. اما بـه ظرفیت هـای فوتبـال تیم 
شـهرداری سـیرجان و بازیکنان جوان تیم اعتماد کردیم و نتیجه 
اعتمادمان را هم گرفتیم.حاال این عنوان نایب قهرمانی شـهرداری 
سـیرجان در فوتبال آسـیا ثبت شـد و دختران سـیرجانی بخشی 

از هویـت فوتبالـی ایـران محسـوب مـی شـوند. البته ما پروسـه 
آمـاده سـازی بسـیار خوبی را طـی کردیم ، اما یکـی از دالیلی که 
موجب شـد تیم شـهرداری سـیرجان در این دوره از مسابقات در 
راه رسـیدن به عنوان قهرمانی دچار مشـکل شود، نداشتن حریف 
تدارکاتـی خـوب بـود، چـرا که همه تیم هـای لیگ در شـرایطی 

نبودنـد که با مـا بـازی تدارکاتی کنند.

چرا مسابقاتی در سطح باشگاه های آسیا روی چمن 
مصنوعی برگزار می شد؟

اینکه مسـابقاتی در سطح باشـگاه های آسیا بایستی بر روی چمن 
مصنوعـی برگـزار میشـد، برای مـا هم تعجب بـر انگیز بـود. اما 
متاسـفانه این مسـابقات در نهایت بر روی چمن مصنوعی برگزار 
شـد و مـا هـم بـه ناچـار از قوانیـن و مقـررات برگـزار کنندگان 
مسـابقات و AFC تبعیـت کردیـم! بـه همیـن دلیـل تمـام این 
مدتـی را کـه مشـغول آمـاده سـازی تیـم در سـیرجان و تهران 
بودیـم، تمرینـات تیـم را بـر روی چمن مصنوعی برگـزار کردیم 
تا با شـرایط و محیط برگزاری مسـابقات آشـنایی داشـته باشیم.

برای مسابقات لیگ چه اهدافی را دنبال می کنید ؟ ضمن 
اینکه شما باید از عنوان قهرمان فصل گذشته خود هم دفاع 

کنید.
همیشـه دفاع از عنوان قهرمانی ، سـخت تر از رسیدن به قهرمانی 
اسـت. چرا که حریفان با انگیزه بیشـتری در برابر شـما ظاهر می 
شـوند امـا ما چشـم انـدازی را برای تیـم مان در نظـر گرفته ایم 
و طبـق آن برنامـه حرکـت می کنیـم.  البته باید بگویـم توجه به 
فوتبـال پایـه و سـاخت بازیکنان جـوان همـواره در اولویت برنامه 
های کاری مان باشـگاه شهرداری سـیرجان قرار دارد و استفاده از 
نفـرات جـوان و با تجربه قطعا ترکیب خوبی بـرای تیم ما خواهد 
بود.بـه نظـر من  ما می توانیم طبـق برنامه ریزی که داریم سـال 

موفقی را پشـت سر بگذاریم.

صحبت پایانی
زنـی کـه ورزش حرفـه ای مـی کنـد، زندگـی اش با مـردی که 
ورزش حرفـه ای مـی کنـد، تفاوت زیـادی دارد. وقتـی یک مرد 
ورزش حرفـه ای مـی کند جامعه و خانـواده این موضوع را خیلی 
آسـان تـر مـی پذیـرد. اما ایـن موضـوع در خصوص دختـران و 
زنانـی کـه ورزش حرفه ای مـی کنند، کامال متفاوت اسـت و جا 
دارد از همیـن تریبـون از زحمـات و حمایت های همسـرم آقای 
مهـدی محمدی و پدر و مادرم تشـکر کنـم . به طور حتم اگر من 
بـا فراغ بـال در ورزش حرفه ای فعالیت دارم، به واسـطه حمایت 
هـای همسـرم و پدر و مـادرم بوده ، آن ها همیشـه مایه دلگرمی 

مـن بـوده اند و مثل کوه پشـت مـن حضور داشـته اند.

مریم جهان نجاتی می گوید: با افتحارآفرینی دختران تیم فوتبال شهرداری سیرجان در 
مسابقات باشگاه های غرب آسیا حاال دختران این تیم به عنوان بخشی از هویت فوتبال زنان 

ایران شناخته می شوند. 

با بدشانسی قهرمانی را از دست دادیم

مدیرعامل باشگاه شهرداری سیرجان:

ابتدا از مسابقات فوتبال زنان غرب آسیا صحبت کنید، این 
مسابقات را به لحاظ کیفی چگونه دیدید؟

حضــور در مســابقات  فوتبــال باشــگاه هــای زنــان غــرب آســیا 
نخســتین تجربــه حضــور در مســابقات بــرون مــرزی بــرای تیم 
شــهرداری ســیرجان بــود و مــی تــوان گفــت تیــم مــا در اولیــن 
حضــورش بــه لحــاظ کیفــی و بــه لحاظ کســب نتایــج ، عملکرد 
ــی داشــت. برخــی از تیــم هــای شــرکت کننــده در ایــن  خوب
مســابقات از 5 بازیکــن خارجــی اســتفاده مــی کردنــد، در حالــی 
کــه شــهرداری ســیرجان بــا تکیه بــر تــوان و ظرفیت هــای تیم 

خــودش در ایــن مســابقات شــرکت کــرد. 

آیا از نتایج  و دستاورد تیم رضایت داشتید؟

بلــه مــا از نتایــج و دســتاورد مســابقات رضایــت داریــم، هرچند 
ــا کســب  نتیجــه  ــا مــی توانســت ب ــم م ــی تی ــدار پایان در دی
بهتــری بــه کار خــود درایــن مســابقات خاتمــه دهــد و عنــوان 
قهرمانــی را بدســت آورد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه  بضاعت 
و تــوان تیــم مــا همیــن بــود. امــا مــی تــوان گفــت ایــن موفقیت 
بــرای فوتبــال بانــوان کشــور و باشــگاه شــهرداری ســیرجان یک 

موفقیــت بــزرگ بــود.

تیم شما در این مسابقات برابر 3 تیم به میدان رفت،  چرا تنها 4 
تیم در مسابقات حضور داشتند؟

ایــن دومیــن دوره مســابقاتی بــود که کنفدراســیون فوتبال آســیا 
اقــدام بــه برگــزاری آن در بخــش بانــوان کــرده بــود . مقامــات 
ای اف ســی بیشــتر بــه دنبــال تثبیت و برگــزاری این مســابقات 
ــیا  ــرق آس ــال 2019 در ش ــابقات س ــین دوره مس ــود. نخس ب
برگــزار شــده بــود و حــاال مســابقات در بخــش غــرب آســیا 
و در اردن برگــزار شــد. البتــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا اعــالم 
کــرده مســابقات در دوره بعــدی بــه صــورت تجمیــع و با حضور 
نماینــدگان شــرق و غــرب آســیا برگــزار مــی شــود کــه قطعا با 
وجــود حضــور نماینــدگان شــرق آســیا مســابقات بــا کیفیت تر 

برگــزار مــی شــود. 

بازی مقابل تیم اردن، از حساسیت ویژه ای برخوردار بود، چرا در 
این مسابقه شرایط مطابق میل شما پیش نرفت؟

در برابــر حریــف اردنــی تیــم مــا دو بازیکــن مصــدوم داشــت . 
خانــم شــبنم بهشــت و خانــم زهــرا علیــزاده کــه از بــازی قبل با 
مشــکل مصدومیــت مواجه شــده بــود و راهی بیمارســتان شــد، 
آن چــه کــه بازیکنــان تیم در تــوان داشــتند برای تیم گذاشــتند 

و ایــن موضــوع برای مــا اهمیــت دارد.

حریفان شما در این مسابقات از بازیکن خارجی هم استفاده 
کردند؟

هــر تیمــی مــی توانســت از 5 بازیکــن خارجــی اســتفاده کنــد. 
شــما حتــی مــی توانســتید 4 بازیکــن از بیــرون از آســیا جــذب 
کنیــد. تیــم شــهرداری ســیرجان باتوجــه بــه اینکه شــرایط مالی 
مســاعدی نداشــت، نتوانســت بازیکن خارجی بــه خدمت بگیرد. 
بــا همــه این تفاســیر بازیکنــان تیــم در این مســابقات بــرای تیم 
از جــان و دل مســابقه دادنــد و مــن مــی توانــم بگویــم مــا تیــم 
دســت و پــا بســته ای نبودیــم و اگــر کمــی بدشانســی ســراغ ما 

نیامــده بــود، مــا قهرمــان مســابقات بودیم.

میزبانی مسابقات را چگونه دیدید؟
مســابقات ابتــدا قــرار بــود در شــهر امــان برگــزار شــود، امــا در 
ادامــه محــل برگــزاری مســابقات بــه  شــهر عقبــه منتقل شــد. 
روی هــم رفتــه میزبانــی مشــکل خاصــی نداشــت، امــا آن هــا 

امتیــاز خــاص خودشــان را داشــتند.

 حضور در باشگاه های آسیا نقطه شروع و آغاز راه بزرگی برای 
دختران فوتبالیست سیرجانی است، برنامه شما برای ادامه دار 

بودن این راه و مسیر چیست؟

حضــور در جــام باشــگاه هــای آســیا بــرای باشــگاه هــای فوتبال 
زنــان ایــران نقطــه عطفــی اســت و امیدواریــم ایــن رونــد ادامــه 
داشــته باشــد. اگــر بنا بــه برگزاری همه ســاله مســابقات باشــد، 
بــه طــور حتــم  هــر ســاله نماینــدگان ایــران در ایــن مســابقات 
حضــور خواهنــد داشــت. امیــدوارم بــا توجــه بــه حضور تیــم در 
مســابقات آســیایی نگرش و تفکر مدیــران شــهری در خصوص 

ورزش تغییــر نکنــد و ایــن تیــم همچنــان حمایت شــود.

به لحاظ حمایتی، آیا از این تیم حمایت الزم انجام شد؟

حمایــت هــای الزم از ســوی وزارت ورزش و جوانان و فدراســیون 
ــی انجــام شــد.  ــه خوب ــم شــهرداری ســیرجان ب ــال از تی فوتب
مســئوالن اســتان و شهرســتان ســیرجان نیــز در کنــار تیــم مــا 
حضــور داشــتند و بــه مــا کمــک کردنــد. امــا اگــر در زمینــه 
جــذب بازیکــن از تیــم حمایــت بهتــری انجــام مــی گرفــت، به 

طــور حتــم شــرایط بــرای تیــم مــا خیلــی متفــاوت میشــد.

صحبت پایانی.
ــم و  ــان تی ــی و بازیکن ــا، کادر فن از همــه مســئوالن ، رســانه ه
مقامــات شهرســتان ســیرجان تشــکر مــی کنــم، همــه طــی این 
مــدت در کنــار مــا حضور داشــتند و از تیم شــهرداری ســیرجان 

ــت کردند. حمای

مهدی جهانشاهی می گوید: باتوجه به اینکه تیم شهرداری سیرجان برای نخستین بار حضور در مسابقات فوتبال 
باشگاه های آسیا را تجربه می کرد باید بگویم این حضور برای ما تجربیات با ارزشی را در بر داشت و تیم ما در 

حالیکه می توانست عنوان قهرمانی را هم به دست آورد با بدشانسی از رسیدن به یه این عنوان محروم ماند.
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سرمربی تیم بسکتبال مس رفسنجان:

هدف ما راهیابی به جمع برترین های بسکتبال است
باشکلگیریتیممسزیرساختهایبسکتبالرفسنجانتغییرکردهاست

 تیم بسکتبال مس رفسنجان دومین 
سال حضورش در رقابت های لیگ 
می  تجربه  را  کشور  بسکتبال  برتر 
از  این فصل  کند. رفسنجانی ها در 
مسابقات پس از انجام پنج دیدار و 
قامت  در  را  پیروزی خود  پنج  ثبت 
تیم مدعی گروه ب مسابقات معرفی 
با  خصوص  همین  در  اند.  کرده 
امیر هاشمی  تیم سید  این  سرمربی 
تیم  سرمربی  کردیم.  گو  و  گفت 
گوید  می  رفسنجان  مس  بسکتبال 
تیمش در دومین سال حضور در لیگ 
های  برترین  جمع  در  حضور  برتر 

لیگ را هدف گذاری کرده است.

لطفا ابتدا از نحوه تشکیل تیم بسکتبال مس 
رفسنجان صحبت کنید.

تیــم بســکتبال صنعــت مس  رفســنجان در ســال 
98 بــا موافقــت باشــگاه مس فعالیــت خــود را در 
لیــگ دســته اول باشــگاه هــای کشــور آغــاز کرد.

با توجه به ســوابق ارزشــمند بســکتبال رفســنجان 
ودر ســایه حمایــت هــای همــه جانبه باشــگاه تیم 
در همــان ســال اول حضــور در رقابــت هــای لیگ 
ــه  ــابقات منطق ــی مس ــوان قهرمان ــته اول عن دس
جنــوب کشــور را بدســت آورد و در ادامــه مســیر 
ــر بســکتبال کشــور  ــرای حضــور در لیــگ برت ب

بــرای رفســنجان همــوار شــد.

از وضعیت بسکتبال شهرستان رفسنجان بگویید، 
به لحاظ استعداد ها و زیر ساخت ها وضعیت به 

چه شکلی است؟

شهرســتان رفســنجان از اســتعداد هــا و ظرفیــت 
هــای قابلــی برخــوردار اســت که بــه طور قطــع از 
پتانســیل بــازی در لیــگ هــای معتبر کشــور هم 

برخــوردار هســتند. امــا بــه  لحــاظ زیــر ســاخت 
هــا در گذشــته  شــرایط مطلوبــی وجود نداشــت،  
امــا در ســایه  حمایــت هــای بــی دریــغ مدیــران 
باشــگاه و بــه خصــوص پــس از حضــور تیــم مس 
در لیــگ برتــر شــرایط  بــه مراتــب بهتــری را در 
ایــن بخش شــاهد هســتیم. خوشــبختانه عملیات 
ــی انجــام شــد و  ــه خوب بازســازی ســالن 9دی ب
ایــن ســالن شــرایط ســال مطلــوب بــرای میزبانی 
مســابقات مــس را دارد و از ســوی دیگــر ســالن 
تختــی هــم تا یــک مــاه آینده شــرایط یک ســالن 
تمرینــی خــوب را خواهــد داشــت. امــا ضــرورت 
ــدار  ــی پرطرف ــته ورزش ــن رش ــرفت در ای پیش
ــکتبال  ــی  بس ــالن اختصاص ــود س ــذاب وج وج
اســت. در خصــوص زمیــن هــای روباز بســکتبال 
هم باید بگویم از ســال گذشــته 3 زمین بســکتبال 
ســه بــه ســه بــرای اقایــان وبانــوان احــداث شــده 
و  زمیــن روبــاز مجموعــه مــوزه هــم طبــق توافــق 
انجــام گرفتــه بین باشــگاه مس ودانشــگاه ولیعصر 

بــه یــک زمین فــوق العــاده و بســیار عالــی تبدیل 
خواهــد شــد.

از مسابقات لیگ برتر بگویید، حضور در لیگ 
برتر را چگونه می بینید، دومین سالی است که 

این مسابقات را تجربه می کنید.

شــرایط تیــم هــا در فصــل جــاری بســیار مطلوب 
تــر از ســال گذشــته اســت. تیــم هــا بــه لحــاظ 
فنــی نزدیــک به هم هســتند و حــدود 4 تــا 5 تیم 
مدعی کســب عنــوان قهرمانــی در مســابقات این 

فصل هســتند.

از بازیکنانی که جذب کرده اید صحبت کنید، از 
تیمی که روانه مسابقات کرده اید، رضایت دارید؟

بــر خــالف ســال گذشــته شــرایط جــذب بازیکن 
ــه مراتــب  ــه ســال گذشــته شــرایط ب نســبت ب

ســخت تری بــود. بــا رایزنــی هــای فــراوان موفق 
بــه توافــق بــا بازیکــن مــد نظــر در پُســت هــای 
مــورد نیــاز شــدیم. از تیمــی کــه در ایــن فصــل 
روانــه مســابقات شــده رضایــت دارم، بــه لطــف 
خــدا تیــم بســیار خوبــی در کنــار هــم جمع شــده 
کــه تــا ایــن لحظــه هــم نتایــج خوبــی بــه دســت 

آورده اســت.

وضعیت لیگ و گروه ب مسابقات چگونه می 
بینید

ــگاه  ــت باش ــایه حمای ــد در س ــف خداون ــه لط ب
ــم   ــان تی ــی وبازیکن ــه کادر فن ــی وقف ــالش ب وت
تمامــی 5 بــازی خــود را بــا پیــروزی پشــت ســر 
ــمند  ــروزی ارزش ــن ان پی ــه مهمتری ــته ک گذاش

ــود. ــل تیــم قدرتمنــد مهــرام ب مقاب

هدف امسال تیم بسکتبال مس رفسنجان کجای 

جدول است؟

تمامــی تــالش مــا در مرحلــه اول همانند پارســال 
حضــور در میــان 8 تیــم برتــر و در ادامــه راه بــه 
امیــد خداونــد رســیدن بــه 4 تیــم برتــر کشــور 

اســت.

اگر صحبت خاصی هست بفرمایید.
امیــدوارم حضــور ایــن تیــم انگیــزه مناســبی برای 
رشــد و توســعه این رشــته ورزشی دانشــگاهی در 
شهرســتان رفســنجان شــود. بایــد از حمایت های 
مدیــر عامــل باشــگاه، آقــای زیندینــی، مهنــدس 
صالحــی رئیــس هیئــت مدیــره، علــی علیــزاده، 
ــی  ــادوی و فیاض ــان ه ــگاه  و آقای ــت باش معاون
تشــکر کنــم. امیــدوارم موفقیــت هــای ایــن تیــم 
ــنجان و  ــردم رفس ــربلندی م ــرور و س ــث غ باع

اهالــی اســتان کرمــان شــود.
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آقاي باد رنگین ابتدا از شکل گیری تیم والیبال مس رفسنجان 
صحبت کنید

باشــگاه مس رفســنجان برای ســومین ســالی اســت که در رشــته 
والیبــال تیــم داری مــی کند.شــکل گیری تیــم  ابتدا از لیگ دســته 
دو والیبــال کشــور آغــاز شــد،  کــه مســابقات نیمــه تمــام مانــد.  
ســال دوم را بــا حضــور در لیــگ یــک آغــاز کردیــم و در آنجــا با 
کســب نتایــج قابــل قبــول مجــوز صعود بــه لیگ برتــر والیبــال را 
کســب کردیــم و شــرایط تیــم و نحوه حمایــت باشــگاه از تیم قابل 

قبــول بوده اســت.
در خصــوص والیبــال رفســنجان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کــه اســتعداد هــا و نخبــه هــای خوبــی در والیبــال فعالیــت دارند. 
امــا موضوعــی کــه در ایــن بیــن موجب شــده تا ایــن اســتعداد ها 
نتواننــد به رشــد و پیشــرفت برســند، عــدم وجــود امکانــات و زیر 
ســاخت هــا اســت کــه خوشــبختانه بــا گســترش دامنــه فعالیت 
ــاوت  ــال شهرســتان رفســنجان متف باشــگاه مــس شــرایط والیب
ــال  ــت والیب ــوان گف ــی ت ــه م ــم رفت ــده  و روی ه ــته ش از گذش
رفســنجان بــا حضــور تیم مــس رفســنجان در ســطح لیــگ برتر 
و بهبــود شــرایط زیــر ســاخت و حمایــت هــای انجــام گرفتــه در 

مســیر رشــد قــرار گرفتــه اســت.

برای نخستین سال حضور در لیگ برتر والیبال را تجربه می کنید.

تیــم هایــی مثــل مــس کــه ســال نخســت حضــور در لیــگ برتر 
را تجربــه مــی کننــد، شــرایط متفــاوت تــری نســبت بــه ســایر 
ــگ  ــای لی ــت ه ــا رقاب ــر ب ــگ برت ــد. شــرایط  لی ــا دارن ــم ه تی
دســته دو و لیــگ یــک تفــاوت زیــادی دارد. حضــور ملــی پوشــان 
و بازیکنــان خارجــی موجــب ارتقا ســطح فنی مســابقات در کالس 
جهانــی شــده اســت. رســانه هــا ایــن رقابــت هــا را بیشــتر دنبــال 
مــی کننــد و بــه طــور حتــم عملکــرد شــما را رصــد مــی کننــد. 
بازیکنــان در تقابــل بــا بازیکنــان ملی پــوش و یا بازیکنــان خارجی 
بــا انــرژی و انگیــزه زیــادی در مســابقات حاضــر مــی شــود و بــا 
تمــام تــوان بــرای موفقیــت تیــم تــالش مــی کننــد. امــا ســختی 
هایــی هــم بــرای تیــم هایــی کــه ســال نخســت حضــور در لیــگ 
برتــر را تجربــه مــی کننــد، وجــود دارد کــه یکــی از ایــن مــوارد 
فشــار بــاالی مســابقات اســت. مــا بازیکنانــی را بــرای تقویت تیم 
جــذب کردیــم، امــا خــب بســیاری از تیم هــا بازیکنان بــه مراتب 
بهتــری را در اختیــار دارنــد. امــا همــان طــور کــه گفتم این مــوارد 
موجــب نمــی شــود کــه مــا دســت از تــالش و مبــارزه برداریــم و 

بــرای موفقیــت تیــم تــالش نکنیم.

شرایط و سطح بازی های این فصل را چگونه دیدید؟

امســال 5 تیــم مدعــی قهرمانــی هســتند و بــا هشــت بــازی کــه 
هــر تیــم انجــام داده نمــی تــوان ادامــه مســابقات را پیــش بینــی 
نیســت. اگــر بخواهیــم پیــش بینــی کنیــم که کــدام تیم شــانس 
قهرمانــی را دارد شــاید تنهــا بتوان تــا 20 درصد شــانس قهرمانی 
و یــا رســیدن بــه ســکو را بــرای تیمــی قائــل شــد. همان طــور که 
گفتــم فشــار مســابقات زیــاد اســت و ســطح بــازی هــا و رقابــت 
هــا بــه لحــاظ کیفــی تــا حــد قابــل توجــه ای افزایــش داشــته 
اســت. چــرا کــه فشــار بــازی هــا و غیــر قابــل پیــش بینــی بودن 
مســابقات بــه شــکلی اســت کــه ســطح رقابــت هــا را بــه لحــاظ 
کیفیــت تــا حــد قابــل توجــه ای افزایــش داده اســت و مــا هــم 
ســال نخســت حضــور تیــم در ایــن مســابقات را تجربــه می کنیم 
و بایــد بیــش از هــر چیــزی از اعتبــار و نــام والیبال رفســنجان و با 

شــگاه مــس دفــاع کنیم.

 از عملکرد تیم تان تا کنون رضایت داشته اید؟

تیــم والیبــال مــس رفســنجان رونــد رو بــه رشــد خیلــی خوبــی 
داشــته اســت. 3 پیــروزی تیــم مــا در برابــر تیم هــای خیلی خوب 
ایــن فصــل از مســابقات رقــم خــورده اســت. امــا همــان طــور که 
گفتــم فشــردگی مســابقات کار را بــرای تیمی که نخســتین ســال 
حضــور در لیــگ برتــر را تجربــه مــی کنــد، ســخت خواهــد کرد.

 
ترکیب تیم متشکل از چه بازیکنانی است.

تیــم والیبــال مــس رفســنجان حــدود 12 بازیکــن غیــر بومــی و 6 
بازیکــن بومــی در اختیــار دارد. بــه لطــف خــدا در بیــن 6 بازیکــن 
اصلــی هــم بازیکنــان بومــی تیــم حضــور دارنــد . هــر چنــد کــه 
آمــار ایــن تعــداد حضــور مــی توانــد در آینــده بــه رشــد بهتــری 
هــم برســد. همان طــور کــه گفتم والیبــال رفســنجان ورزشــکاران 
بــا اســتعدادی دارد، امــا بایــد بــا آمــوزش و فراهــم شــدن میــدان 
رقابــت، از ایــن ظرفیــت هــا در آینــده بــه بهترین شــکل اســتفاده 

. د کر

باشــگاه در ســال نخســت حضــور تیــم در لیــگ برتــر والیبــال چه 
سیاســتی را دنبــال مــی کند؟

سیاســت باشــگاه بــرای حضور تیــم در لیــگ برتر معرفــی والیبال 
شهرســتان رفســنجان، حمایت از ظرفیــت های موجــود و البته بقا 

تیــم در این مســابقات اســت.

 برنامه ای هم برای استعداد یابی و توجه به بخش های پایه 
دارید؟

ــده اســت.  ــدارک دی ــی را ت ــه های ــن بخــش برنام باشــگاه در ای
برگــزاری مســابقات مینی والیبال، تشــکیل تیــم در رده های ســنی 
و حمایــت از اســتعداد هــا در قالــب تیــم » ب » بخشــی از ایــن 
برنامــه هــا اســت. بــه طــور حتــم بــا شــروع و تــداوم ایــن برنامه 
هــا مــی تــوان در آینده شــاهد پشــتوانه ســازی هــای خوبــی برای 

والیبــال رفســنجان و اســتان کرمــان بود.

از کادر فنی تیم صحبت کنید.

ــتان  ــال شهرس ــی والیب ــنجان را اهال ــس رفس ــم م ــی تی کادر فن
رفســنجان تشــکیل می دهنــد. آقــای خــداوردی تمرین دهنــده و 

مربــی بدنســاز تیــم تنهــا عضــو غیــر بومــی کادر مــا اســت.

 به لحاظ امکانات و زیر ساخت رفسنجان چه شرایطی دارد؟

در ایــن بخش از ســال 99 اســتارت یــک کار بزرگ در رفســنجان 
زده شــد. هــم اکنــون مــا نــه تنهــا در والیبال بلکه در ســایر رشــته 
هــا نیــز ســالن هایی بــا بهترین کــف پــوش هــای اســتاندارد را در 
اختیــار داریــم و  ســاخت و احــداث ایــن ســالن هــا در حــال انجام 
اســت. ایــن ســالن ها مجهــز به امکانــات مختلفی اســت، از ســالن 
بدنســازی گرفتــه تــا اســتخر و تمامــی امکانــات مــورد نیــاز یــک 

باشــگاه حرفــه ای و مــن فکــر مــی کنــم بــا راه انــدازی ایــن بخش 
بــزرگ زیــر ســاختی مشــکالت تمامی تیــم های ورزشــی باشــگاه 
مــس رفســنجان در ایــن زمینــه بــه حداقــل برســد و آنوقــت می 
ــا باشــگاه هــای بــزرگ دنیــا در  تــوان گفــت باشــگاه هــم گام ب

زمینــه باشــگاه داری گام بر مــی دارد.

از سطح مسابقات لیگ برتر والیبال صحبت کنید.

ســطح بــازی هــای لیــگ برتر فــوق العــاده اســت. ده تیم همیشــه 
در حــال نبــرد بــرای کســب بهتریــن نتایج هســتند، بــی احترامی 
بــه دیگــر تیــم هــا نمــی کنــم، هــر هفتــه نتایــج عجیــب و دور از 
انتظــاری رقــم مــی خــورد و مــن فکــر مــی کنــم 14 تیمی شــدن 
لیــگ موثــر بــود و بــا ایــن تصمیــم بازیکنــان بیــن همــه تیــم هــا 
پخــش شــدند . تنهــا نگرانــی مــن بابــت مصدومیــت بازیکنــان 
اســت، کــه با ایــن فشــردگی مســابقات ، دور از انتظار هم نیســت.

صحبت پایانی
از تمامــی مدیــران باشــگاه مــس رفســنجان کــه برای پیشــرفت و 
اعتــالی والیبــال شهرســتان رفســنجان تــالش مــی کنند، تشــکر 
مــی کنــم. جــا دارد از حمایــت هــای آقــای زیندینــی مدیرعامــل 

باشــگاه تشــکر ویــژه ای داشــته باشــم.

تیم والیبال باشگاه مس رفسنجان هم نخستین سال حضور در رقابت های لیگ برتر کشور را تجربه می کند. با گسترش فعالیت های باشگاه مس رفسنجان در 
عرصه باشگاه داری، حاال رفسنجانی ها در جمع برترین های والیبال کشور حضور دارند و به طور حتم این حضور می تواند زمینه رشد و توسعه هرچه بیشتر والیبال 
این شهرستان را فراهم آورد. اسماعیل بادرنگین سرمربی تیم والیبال مس رفسنجان سطح مسابقات لیگ برتر والیبال کشور را در کاس مسابقات جهانی می داند 

و می گوید فشردگی مسابقات و رقابت با بزرگان والیبال ایران سختی های خودش را دارد، اما من و بازیکنان تیم دست از تاش و مبارزه بر نمی داریم.

 سرمربی تیم والیبال مس رفسنجان:

از نام و اعتبار باشگاه مس رفسنجان دفاع می کنیم
ازحاالنمیتوانگفتکدامتیمقهرمانلیگبرتراست


