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در روزی که بابا محمدی با زدن گل هفتم خود در 
رقابت های لیگ یک، یک قدم دیگر به صدر جدول 
گلزنان نزدیک شد، محمد علی نژاد بازیکن جدید 
مس کرمان که در نیم فصل دوم پیراهن این تیم را بر 
تن می کند، زننده گل دوم تیم خود از روی شلیک 

زیبایش به قلب دروازه شهرداری آستارا بود.
محمد علی نژاد در خصوص این بازی گفت: هیچ 
حریف آسانی در لیگ یک وجود ندارد و همه بازی 
دوم.  فصل  نیم  در  خصوص  به  است  سخت  ها 
خوشبختانه ما در این دیدار هم با اشتیاق پیروزی بازی 
کردیم و همدل بودیم. بعداز زدن دو گل هم به خوبی 
بازی را اداره کردیم. طبیعی بود حریف موقعیت هایی 
را روی دروازه ما ایجاد کند که خوشبختانه دروازه 
بان و هم چنین مدافعان ما روز خوبی را پشت سر 
گذاشتند. همانند دیدار با شاهین شهرداری بوشهر. 

در خصوص گلی هم که زدم باید بگویم بعد از اینکه 
داور به سود ما اعالم خطا کرد حسی به من گفت که 
این ضربه را تبدیل به گل خواهم کرد که خوشبختانه 
این چنین هم شد. من کار خاصی انجام ندادم و تنها 
زحمات بچه ها را تکمیل کردم. پاس گل دادن و گل 

زدن را دوست دارم چرا که این منجر به نتیجه تیم می 
شود و برای صعود مس باز هم گل می زنم. البته اگر 
در صحنه ای پاس گل دادن من به تیم برای نتیجه 

گیری کمک کند این کار را انجام خواهم داد.
بازیکن تیم مس کرمان در خصوص اینکه آیا با این 
یا نه؟  روند صعود مس کرمان قطعی شده است 
گفت: نه فعال هیچ چیز قطعی نشده است. 14 
هفته دیگر تا پایان بازی ها باقی مانده  و پای امتیازات 
زیادی در میان است. ما زمانی می توانیم از صعود 
قطعی مس حرف بزنیم که واقعا به این مهم دست 
پیدا کرده باشیم. تا آن موقع حرف زدن از صعود مس 
اشتباه است. واقعیت این است ما اکنون تنها صدر 
جدول را در اختیار داریم و هنوز به لیگ برتر صعود 
نکردیم. پس دلیلی برای خوشحالی کردن وجود 

ندارد.

سه پیروزی متوالی در سه بازی دور برگشت سبب شده است که 
مس کرمان یکی از رویایی ترین شروع های خود در دور برگشت 

رقابت های لیگ یک را داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ شاگردان رضا مهاجری 
اگر در بازی هفته آینده خود در شیراز هم موفق شوند سپاسی 
را شکست دهند با شکستن رکورد سه پیروزی متوالی لیگ یک 
93-94 در دور برگشت، بهترین شروع مس کرمان در نیم فصل 

دوم رقابت های لیگ یک را به خود اختصاص خواهند داد.
اما فارغ از شکستن هر رکوردی آنچه که برای مس کرمان اهمیت 
دارد، تالش در این هفته های حساس برای ایجاد شکاف و 

فاصله بیشتر با رقبا در صدر جدول می باشد.
گل های دقیقه 85 سپاسی و استقالل خوزستان در بازی های 
روز گذشته خود برابر حریفانشان اجازه نداد که فاصله مس در 
صدر جدول با رقیبانش به 6 برسد تا این اختالف همچنان در 

عدد 4 باقی بماند.
هرچند اختالف 4 امتیازی در صدر جدول با تیم های تعقیب 

کننده می تواند برای شروع "فاصله گذاری اجتماعی" در جدول 
شروع خوبی باشد اما مداومت در کسب امتیاز می تواند به حفظ 
این فاصله و البته بیشتر شدن آن کمک بسیار شایانی کند به 
خصوص اگر این اتفاق برابر تیم های باالی جدولی که رقیب 

مستقیم در راه صعود محسوب می شوند نیز رخ دهد.
درست همانند کاری که مس در دو هفته گذشته برابر دو تیم 

مدعی و باالی جدولی شاهین بوشهر و شهرداری آستارا انجام 
داد و حاال در هفته پیش رو باید در شیراز برابر سپاسی اوج گرفته 

در دستور کار خود قرار دهد.
از همین روست که شادی و سرور پیروزی در بازی دیروز را در 
همین روز جا می گذاریم تا تبدیل به غرور کاذب نشود و به همان 
اندازه که در سه بازی قبل سختکوش و جنگنده تالش کردیم، 
در بازی برابر سپاسی با دو چندان آن تمرین می کنیم و آماده این 

بازی سرنوشت ساز می شویم.
کیفیت بازی های مس کرمان در هفته های گذشته کامال نشان 
از بازی با برنامه و حرکت دقیق مس در طول 90 دقیقه های 
خود دارد که حاصل تمرینات منظم و جدی این تیم می باشد 
از همین روست که هواداران مس کرمان کامال امیدوار هستند 
که با طی شدن این حرکت در بازی های آتی و غلتک سواری 
این بازی های زیبا و نتیجه گرفتن های پیاپی برای نارنجی های 
کرمان ، فاصله گذاری امن در هفته های آینده برای آن ها به 

موقع در جدول رقابت ها اتفاق بی افتد.

با ارائه یک بازی با برنامه و هدفمند، مسی های کرمان با 
شایستگی تمام سومین پیروزی متوالی را در سومین بازی 
دور برگشت با نتیجه دو بر صفر و با گل های بابا محمدی و 
محمد علینژاد کسب کردند تا سند صدر برای مس کرمان 

همچنان امضا بخورد.
بیستم  باشگاه مس؛ در هفته  روابط عمومی  به گزارش 
رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور مس در ورزشگاه 

شهید باهنر کرمان میزبان شهردای آستارا بود.

سجاد  ترکیب  با  را  خود  تیم  مهاجری  رضا  بازی  این  در 
بیرانوند، آمان اکوان، حسین حیدری، امیر طاهر، محمد 
صفیا،  علی  محمد  فرد،  طاهری  حمید  پورمحمد،  رضا 
بابا  و  غریبی  میالد  نژاد،  علی  محمد  گلزاری،  حمید 

محمدی به زمین فرستاد.
با کشیدن سوت آغاز بازی، نمایش چشم نواز مس کرمان 
از همان شروع مسابقه کامال مشخص بود و ثابت می کرد 

که مس کرمان بازی را سرحال و شاداب آغاز کرده است.
ابتدایی  دقایق  همان  در  بازی  اول  گل  زدن  برای  مس 
مسابقه بی تاب نشان می داد و حمالت منظم و حرکات 
با برنامه این تیم، شایستگی هایش برای رسیدن به گل 

زودهنگام را نیز تائید می کرد.
پس از دو حمله جدی در دقایق 11 و 15 و زدن شوت هایی 

خطرناک برروی دروازه شهرداری آستارا، سرانجام در دقیقه 
15 مس مزد خود در زدن گل را گرفت.

حمید طاهری فرد توپ بلند ارسالی به خود در شش قدم 
شهرداری آستارا را با یک پاس رو به عقب بسیار دقیق به بابا 
محمدی رساند تا مهاجم گلزن این هفته های مس کرمان 
با شوتی دیدنی موقعیت خود را تبدیل به گل اول بازی برای 

مس کرمان کند.
با این گل بازی با طراوت مسی های کرمان نظم بیشتری 
هم گرفت و آن ها درصدد بودند که کار را در نیمه اول به سود 

خود تمام کنند.
مس پس از زدن گل اول بازی اصال به دفاع فکر نکرد و 
برای زدن گل دوم همچنان برنامه های تهاجمی خود را در 
دستور کار قرار داده بود تا اینکه در دقیقه 31 به هر آنچه که 

می خواست دست یافت.
محمد علینژاد برروی یک ضربه آزاد، توپ را به شکلی زیبا و 
حساب شده به سمت دروازه حریف شلیک کرد تا با تسلیم 
دروازه بان شهرداری آستارا گل دوم را هم در نیمه اول برای 

مس کرمان ثبت کند.
حتی بعد از این گل هم تیم مس کرمان حاکم بر بازی بود 
و می توانست در موقعیت های گل بعد خود نیز فاصله را 
رویایی تر کند که بهرشکل نیمه اول با نتیجه دو بر صفر به 

پایان رسید.
در نیمه دوم تیم شهرداری آستارا که برای از دست ندادن 
باالی جدول بیشتر به زمین مس کرمان ورود می کرد، با 
در دروازه مس  بیرانوند  واکنش های عالی  و  دفاع خوب 

کرمان روبرو می شد تا راهی به دروازه میزبان پیدا نکند.
علیرضا ارجمندیان و میالد نوری در دقیقه 60 به جای 
گلزاری و صفیا برای مس کرمان به زمین آمدند تا دو بازیکن 
جدید کرمانی، برای تثبیت پیروزی تیم تالش خود را به 

خرج دهند.
در حالی که بیرانوند دو موقعیت عالی آستارایی ها را در 
دروازه مس مهار کرد، شاگردان رضا مهاجری به مدیریت 

بازی روی آورده بودند و خیلی خوب مناطق زمین را برای 
حفظ پیروزی خود پوشش داده بودند.

در دقیقه 70 بازی پیام ملکیان و رحیم آلبوغبیش به جای 
طاهر و غریبی به زمین آمدند و در آخرین تعویض مس نیز 
وحید اسماعیل بیگی در دقیقه 85 جانشین پورمحمد شد.
مسی های شهر کرمان در نیمه دوم هم موقعیت های گل 
خوبی برروی دروازه حریف خلق کردند و اگر داور پنالتی 
برروی بابا محمدی را به نفع مس اعالم می کرد و یا شوت 
های ارجمندیان در دقایق 76 و 85 به گل می رسید و 
برروی برخی صحنه های دیگر کمی از خود گذشتگی 
بازیکنان مس برای دادن پاس های آخر بیشتر بود، مس 
کرمان می توانست با گل های بیشتری این بازی را به سود 

خود به پایان برساند.
در نهایت در روزی که بازهم مس در کارهای دفاعی موفق 
عمل کرد و با درخشش دروازه بان خود بازهم یک کلین 
شیت دیگر به آمار خود اضافه کرد، این بازی را با نتیجه دو بر 
صفر به سود خود خاتمه داد تا سه امتیاز دیگر به حسابش 
بریزد و با 38 امتیاز یکه و تنها به صدرنشینی خود ادامه 

دهد.

مس همچنان به انداختن فاصله و فرار در صدر جدول ادامه می دهدعلی نژاد: برای صعود مس کرمان بازهم گل می زنم
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تیم فوتبال جوانان مس کرمان موفق شد با پیروزی یک بر صفر در آخرین بازی فصل خود در گراش و برابر تیم 
هالل احمر این شهر، جواز بقای خود در رقابت های لیگ برتر را دریافت کند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ جوانان مس کرمان در حالی آخرین بازی فصل خود را برگزار می کردند 

که با توجه به پیروزی 3بر1 تیم جندی شاپور در بازی همزمان، هر نتیجه ای غیر از پیروزی برای جوانان مس 
کرمان، موجب سقوط این تیم به لیگ یک مسابقات می شد.

اما شاگردان علی ترکزاده در این بازی فوق العاده حساس بازی خوبی را در زمین حریف ارائه کردند و با وجود 
اینکه یک پنالتی را نیز در نیمه اول از دست دادند اما تمرکز خود را برای کسب سه امتیاز این بازی از دست 
ندادند و در نهایت موفق شدند با تک گل علی کارآموز در این بازی به پیروزی یک بر صفر برسند و سه امتیازی 

بازی را از آن خود کنند.
با این پیروزی جوانان مس کرمان از 14 بازی این فصل خود 16 امتیاز کسب کردند تا در نهایت با قرار گرفتن در 

رده ششم جدول، در فصل آینده رقابت های لیگ برتر جوانان کشور نیز باقی بمانند.
با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق بازیکنان این تیم برای فصل آینده نیز در رده سنی جوانان باقی خواهند 
ماند، به طور قطع این تیم جوانان مس کرمان در فصل آینده نتاریج و رتبه هایی بهتر را از آن خود خواهد کرد.

در حالی که روز گذشته برخی از رسانه های به نقل از کنفدراسیون هندبال آسیا خبر از لغو 
مسابقات دادند اما صبح امروز اعالم شد که این مسابقات لغو نگردیده است اما زمان برگزاری آن به 

تعویق افتاده است تا بدین ترتیب بازی های هندبال مس کرمان در این مسابقات نیز برقرار باشد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ فدراسیون هندبال ایران به نقل از کنفدراسیون هندبال 

آسیا تاریخ جدید برگزاری رقابت های جام باشگاه های آسیا را اعالم کرد.
 بیست و سومین دوره رقابت جام باشگاه های آسیا قرار بود اواخر اردیبهشت ماه 1400 برگزار شود 
که روز گذشته کنفدراسیون آسیا در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا از لغو این رقابت ها خبر داد 
اما امروز فدراسیون هندبال ایران به نقل از کنفدراسیون آسیا اعالم کرد مسابقات با تعویق برگزار 

خواهد شد.
بر این اساس این رقابت ها قرار است از 12 تا 21 ژوئن 2021 یعنی از 22 تا 31 خرداد 1400 در 

جده عربستان برگزار شود.
این دوره از رقابت ها با حضور 13 تیم شامل دو تیم از هر یک از کشورهای ایران، کویت، قطر و 
عربستان و یک تیم از هر یک از کشورهای ازبکستان، یمن، عمان، امارات و بحرین برگزار می شود.

دو تیم صنعت مس کرمان و شهید شاملی کازرون، قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل لیگ برتر 
هندبال کشور به عنوان نمایندگان هندبال ایران در این رقابت ها شرکت می کنند.

در حالی که تیم هندبال مس کرمان درصدد برپایی اردوی آماده سازی خود 
برای حضور در مسابقات جام باشگاه های آسیا بود، کنفدراسیون هندبال 

آسیا از لغو این مسابقات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ صبح امروز برخی از رسانه ها با انتشار 
خبر لغو این مسابقات عنوان کردند بازی های هندبال جام باشگاه های آسیا 

که قرار بود اواخر اردیبهشت به میزبانی جده عربستان برگزار شود لغو شد.
کنفدراسیون آسیا به سوال خبرگزاری ایسنا در خصوص لغو  جام باشگاه های 

آسیا در جده عربستان پاسخ داد و لغو این مسابقات را تایید کرد.

مس کرمان و شهید شاملی کازرون قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته 
لیگ هندبال دو نماینده ایران در این مسابقات بودند.

این مسابقات قرار بود سال گذشته برگزار شود که به دلیل شیوع کرونا به 
تعویق افتاد و قرار بود اردیبهشت 1400 برگزار شود که اکنون کنفدراسیون 

آسیا از لغو این مسابقات خبر داد.
بعد از شیوع کرونا کنفدراسیون هندبال آسیا مسابقات قهرمانی جوانان و 
نوجوانان آسیا، مسابقات قهرمانی نوجوانان ساحلی آسیا را نیز لغو کرده بود.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در پایان دیدار تیمش برابر شهرداری آستارا که با پیروزی دو 
بر صفر مس به پایان رسید از تالش بازیکنان خود تمجید کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ رضا مهاجری در پایان این بازی گفت: پیش بینی 
بازی سختی برابر شهرداری آستارا داشتیم و می دانستیم که این تیم با تمام توان برابر ما 
بازی خواهد کرد اما خوشبختانه در نیمه اول به موقع به گل رسیدیم و در نیمه دوم، بازی را 

مدیریت کردیم تا سه امتیاز خوب را به حساب خود بریزیم.
مهاجری افزود: در ده دقیقه پایانی حریف با توپ های بلند ما را تحت تاثیر خود قرار داد اما 

بچه ها در کارهای دفاعی عملکرد خوبی داشتند.
سرمربی مس کرمان عدم استفاده از موقعیت های گل را نقطه تاریک بازیکنان تیمش 
دانست و گفت: ما نباید به همین راحتی فرصت های گل را از دست بدهیم در روزی که بچه 
های ما خیلی خوب بازی می کنند باید با استفاده بهتر از فرصت های گل پیروزی خود را 

مطمئن تر کنند که در بازی های بعد باید بهتر از موقعیت های گلمان بهره ببریم.
وی در رابطه با داوری این بازی نیز گفت: آقای همرنگ مدیریت خوبی بر بازی داشت و علی 
رغم اینکه درصدد بودند با هجمه وف شار سوت های ایشان را جهت دار کنند ولی تحت 

تاثیر قرار نگرفت و از این بابت به ایشان خسته نباشید می گویم.

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه عشق و بندگی را به عموم مسلمانان 
جهان تبریک عرض می نماید و آرزوی قبولی عبادات همه روزه داران در این ماه عزیز را به درگاه الهی دارد.

ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت
کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت
آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز
باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

حلول ماه رمضان مبارک باد

لغو مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا در جده با پیروزی برابر هالل احمر در گراش، جوانان مس کرمان در لیگ برتر ماندگار شدند

تغییر نظر کنفدراسیون هندبال آسیا برای جام باشگاه ها

مهاجری: نباید از موقعیت های گل خود به سادگی بگذریم مسابقات به جای لغو به تعویق افتاد

در سال 1399 به دلیل شیوع ویروس کرونا محدودیت 
های بسیار زیادی در زمینه انجام اقدامات فرهنگی و 
برگزاری اجتماعات در این زمینه به وجود آمد اما با این 
وجود، همانند همه سال های اخیر، باشگاه فرهنگی 
ورزشی صنعت مس کرمان بنا به رسالت خود، بر انجام 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  فرهنگی  اقدامات 

تاکید نمود.
هرچند  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
محدودیت های بسیاری در این زمینه وجود داشت 
اما به برخی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه در 

سالی که گذشت، نگاهی اجمالی خواهیم داشت:
_ حضور مداوم مقامات و ورزشکاران باشگاه مس 

کرمان در گلزار شهدا و بیعت با قهرمانان وطن
مقامات و ورزشکاران باشگاه مس کرمان بنا به مراسم 
رقابت های خود در مقاطع  از  و پیش  های مختلف 
مختلف زمانی با حضور در گلزار شهدا با قهرمانان وطن 
و شهیدان گلگون کفن تجدید بیعت کردند تا همیشه 

غیرت و سلحشوری آنان را چراغ راه خود قرار دهند.
در  شاخص  شهید  یک  بازی،  هر  طرح  اجرای   _

جریان بازی های لیگ یک این فصل
باشگاه  یک،  لیگ  فصل  این  های  بازی  جریان  در 
های  بازی  در  کرمان  مس  صنعت  ورزشی  فرهنگی 
خانگی خود، از تیم میهمان با اهدای تمثال شهید 
شاخص آن شهر در کنار تمثال مبارک شهید سلیمانی 
استقبال می کرد. در این طرح 17 تخته شاسی برای 
هر یک از 17 تیم میهمان در این فصل در نظر گرفته 
شد که عکس متبرک شهید شاخص شهر تیم میهمان 

برروی آن از سوی باشگاه مس کرمان نقش بسته بود.
_ اهدای جام قهرمانی لیگ برتر هندبال کشور 
توسط تیم هندبال مس کرمان به خانواده شهید 

پورجعفری
مسابقات لیگ برتر هندبال این فصل کشور با نام و یاد 
شهید پروجعفری برگزار می شد که تیم هندبال مس 
کرمان به عنوان قهرمان فصل قبل مسابقات لیگ برتر، 
در روز افتتاحیه این رقابت ها، جام قهرمانی خود را در 
حرکتی فرهنگی و نمادین به فرزند این شهید بزرگوار 

اهدا نمود.
_ ادای احترام به مقام واالی سردار شهید قاسم 

سلیمانی در سالگرد شهادت ایشان
قاسم  حاج  اسالم  رشید  سردار  شهادت  سالروز  در 
سلیمانی، تیم های فوتبال مس کرمان در بازی های 
خود برابر حریف با لباس های منقش به این شهید 
رشید وارد زمین شدند. بازیکنان مس کرمان در این 
بازی پس از گلزنی در حرکتی که به شدت مورد توجه 
و استقبال قرار گرفت، با ادای حرکت نظامی به تمثال 
این شهید، گل خود را به روح پرفتوح ایشان تقدیم 

کردند.
_ نصب بنرهای فرهنگی در ورزشگاه و ورود تیم ها 

به زمین با بنرهای فرهنگی
باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان در سال گذشته 

بازی خود و همچنین  در محل ورزشگاه های محل 
در زمان ورود تیم ها به زمین بنرهای مناسبتی خود 
را متناسب به روز و بزرگداشت آن در محل ورزشگاه و 

مقابل تیم ها به اهتزاز در می آورد.
_ شرکت در تهیه و پخت غذا برای ایتام و نیازمندان

در سال گذشته و به دلیل مشکالت اقتصادی پیش 
کرمان  مس  باشگاه  اعضای  کرونا،  از  ناشی  آمده 
حضوری فعال در کارهای خیریه و کمک به نیازمندان 
داشت و در حرکتی نمادین اعضای تیم فوتبال مس 
کرمان با حضور در مرکز پخت غذای گرم برای ایتام و 
نیازمندان، حمایت خود را از این حرکت اعالم کردند. 
از  جمعی  توسط  خیریه  مرکز  این  که  است  گفتنی 
هواداران مشتاق و متعصب باشگاه مس کرمان اداره 

می گردد.
_ تکریم و دلجویی از مربی سابق تیم فوتبال مس 

کرمان و پیشکسوت فوتبال ایران
در  کمتر  که  فرهنگی  اقدامی  در  و  گذشته  سال  در 
فوتبال ایران به چشم می خورد، باشگاه مس کرمان 
یکی از مربیان سابق خود را که در سال های گذشته 
از کرمان رفته بود را مورد نکریم و  با خاطره ای تلخ 

دلجویی قرار داد تا ثابت کند دوستی ها و اخالق نیکو 
در فوتبال اصلی به مراتب مهم تر است. باشگاه مس 
کرمان در مراسمی از آقای بیژن طاهری مربی سابق 
تیم فوتبال خود و از پیشکسوتان فوتبال ایران تقدیر 
کرد تا کاری جدید در فوتبال ایران در بخش فرهنگی 

آن انجام داده باشد.
_ برگزاری مراسم ختم و بزرگداشت مربی یکی از 

تیم های حریف در اردوی تیم هندبال مس کرمان
تیم های باشگاه مس کرمان همواره با نشان دادن اوج 
توان خود در زمین های مسابقه، در تالش هستند که 
رفاقت و اخالق نیکو را در بیرون از زمین به بهترین 
زمان  در  راستا،  بگذارند. در همین  نمایش  به  شکل 
برگزاری مسابقات لیگ برتر هندبال کشور، مربی تیم 
هندبال ذوب آهن اصفهان در غم پدر عزیز خود داغدار 
شد که اعضای تیم هندبال مس کرمان در محل اردوی 
خود با برگزاری مراسم ختم و بزرگداشت برای ایشان، 

درصدد همدردی با مربی تیم رقیب خود برآمدند.
در  مس  باشگاه  مطبوعاتی  کنفرانس  برگزاری   _

فضای باز
های  پروتکل  انجام  و  کرونا  با  مبارزه  که  سالی  در 

بهداشتی یکی از مهمترین مسائل و موضوعات کشور 
محسوب می شد، باشگاه مس کرمان در زمان برگزاری 
کنفرانس مطبوعاتی خود، این مراسم را در فضای باز 
برگزار کرد تا ضمن رعایت شیوه های بهداشتی، در 
جهت مبارزه با کرونا نیز اقدامی فرهنگی انجام داده 
باشد که این حرکت با استقبال رسانه ها مواجه گردید.

تیم های  تمامی  برای  مربی  روز  گرامی داشت   _
باشگاه مس کرمان

در روز مربی تمامی تیم های باشگاه مس کرمان در 
حرکتی ارزشمند به صورت جداگانه از مربیان تیم های 
زحمات  قدرشناس  کنند  ثابت  تا  کردند  تقدیر  خود 

بزرگان و مربیان خود در سال گذشته می باشند.
_ برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارمندان باشگاه 

مس کرمان در بزرگداشت اعیاد مذهبی
به مناسبت میالد با سعادت حضرت زهرا )س( و روز زن 
و میالد پر برکت امام علی)ع( و روز مرد مسابقات دارت 
ویژه پرسنل آقا و بانو باشگاه مس کرمان در بزرگداشت 
این دو روز برگزار گردید تا به رسم یادبود هدایایی به این 

عزیزان تقدیم گردد.

نگاهی به بخشی از اقدامات فرهنگی باشگاه مس کرمان در سال 

رفا رسیدن ماه رمضان مبارک باد
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برای االن محمد ربیعی، خیلی تاوان دادم/ هیچ وقت چشم 
داشت مالی به فوتبال نداشتم/ برای امروز خود، 20 سال 

زحمت کشیدم/ با فوتبال ازدواج کرده ام!
سرمربی تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان در گفتگوی 

خودمانی و جذاب رسانه صعود شرکت کرد.
این فصل  و  ربیعی سرمربی موفق فصل گذشته  محمد 
باشگاه مس رفسنجان که موفق شد این تیم را از لیگ یک به 
لیگ برتر برساند، در گفتگوی بسیار خودمانی شرکت کرده 
و به صورت شفاف نسبت به سئواالت مختلف، پاسخگو 

بودند. این گفتگوی جذاب را می توانید در ذیل بخوانید؛
خبرنگار ما: چه خبر از مس رفسنجان؟!

طبق مبنای کاری در مس رفسنجان، سال گذشته پروژه 
سنگینی برای صعود این تیم به لیگ برتر داشتیم و پس 
از صعود نیز امسال برنامه ما در لیگ برتر تثبیت و حفظ 
تیم است. دو ماه قبل مسئولین محترم باشگاه آقایان زین 
الدینی و علیزاده برنامه ای را با ما شروع کردند مبنی بر 
تمدید قرارداد به دو فصل آینده که مجموعا به چهار سال 
برسد. باتوجه به اینکه از تیم های دیگر نیز پیشنهاد داشتم، 

تصمیم بر این گرفتم که در رفسنجان به کارم ادامه دهم و 
برای سال آینده نیز برنامه تک رقمی کردن جایگاه تیم را در 
نظر گرفتیم. طبق برنامه های از پیش تعیین شده، انشالله 
در سال سوم تیم را در بین شش تیم اول جدول قرار خواهیم 
داد. این مجموعه کلی پروژه سه سال ما است. بر همین 
منظور سعی کردیم تیم بسیازیم و اولویت کاری یک سرمربی 
در هر جایی، همین تیم سازی است. من برای تیم هایی که 
کار کردم پروژه تیم سازی را زیاد و درست انجام دادم. چه در 
آلومینیوم اراک و چه در مابقی تیم ها. خوشحال بودم وقتی با 
آلومینیوم بازی داشتیم، اکثرا بازیکنانی بودند که من به این 
تیم برده بودم. بازیکنانی همچون رامتین سلیمان زاده، سید 
مهدی حسینی، نیما درودی، پوریا آریاکیا، امیر نوری، میثم 
آقایی و … . همیشه نتیجه نمی تواند بهترین قضاوت برای 
عملکرد مربی باشد و بعضا پروژه سازی می تواند تاثیری در 
آینده باشگاه داشته باشد که بسیار در آلومینیوم این بحث 

مطلوب بوده است.
خبرنگار ما: از سال ۹۳ در لیگ یک مربیگری می کنید. 
به  از لیگ سه  با سایپا مهر کرج  تجربه صعود  شما 

لیگ دو را داشتید. همچنین تجربه صعود با تیم های 
شهرداری اردبیل و البدر بندرکنگ از لیگ دو به لیگ 
یک. پروژه صعود شما از لیگ یک به لیگ برتر کمی 

دیر نبود؟!
این  در  داد  رخ  که  شرایطی  اما  دارم  قبول  را  شما  حرف 
پروژه های کاری، شرایط خاصی بود. در بادران می توانستیم 
که صعود کنیم اما نشد و جدای از صعود، آن تیم بادران 
سبب شد تا خیلی ها به سطح اول فوتبال کشور معرفی 
شوند. می خواهم بگویم که هر جایی بودم، بحث تیم سازی 
برایم بسیار قابل اهمیت بوده است. قسمت این بود که 
باتجربه 5-6 ساله خوب در لیگ یک، با تیم مس رفسنجان 

این اتفاق رخ دهد و از این بابت، بسیار خوشنود هستم.
خبرنگار ما: اگر زمان به عقب برگرده هدایت کدام تیم را 

قبول نمی کنید. چرا؟!
هدایت سال سوم تیم شهرداری اردبیل را قبول نمی کنم. 
تصمیم آن سال من بسیار احساسی بود و مردم به من لطف 
داشتند و از من خواستند تا به این تیم بروم و من نیز رفتم 
اما چون سیستم مدیریتی تغییر کرده بود، برای اولین بار، 
از تیمی کنار گذاشته شدم. با اینکه 30 هفته از مسابقات 
باقی مانده بود، من را کنار گذاشتند و در نهایت، شهردرای 
اردبیل با همان مدیریت، به لیگ پائین تر سقوط کرد و پس از 
آن به ترتیب از لیگ دو به لیگ سه و لیگ سه به لیگ استان 

سقوط کرد.
خبرنگار ما: دستیاران شما می توانند در لیگ برتر و 
یک  نام  بخواهید  کنند. اگر  سرمربیگری  یک  لیگ 
دستیار را بعنوان بهترین دستیار خود معرفی کنید، آن 

شخص کیست؟!
ارتباط  سئوال خیلی سختی است ولی در کل، همیشه 
نزدیک و دوستانه با همکارانم داشته ام و خیلی از اوقات 
هم شده که نتوانم با یک سری از همکارانم نیز ادامه دهم. 

انتخاب  بین هستم.  و جزئی  گیر  کارم سخت  در  خیلی 
همکاران را همیشه بر این منوال میگذارم که یک سرمربی 
داشته  که دستیاران خوبی  موفق می شود  زمانی  خوب، 
باشد. هیچ وقت ترس این را نداشتم که بخواهد بعدش 
چه اتفاقی رخ دهد که مثال فالن مربی، نگاهی به صندلی 
سرمربی داشته باشد. این مسئله اصال برایم مهم نیست و 
سعی می کنیم آنقدر مودت خوبی میان همکاران باشد تا 
بتوانیم در مسیر موفقیت تیم قدم برداریم. خیلی مربیان 
خوبی در سالیان گذشته داشته و دارم. در همین تیم مس 
و  خوب  مربیان  از  خودشان  سرآسیایی  آقای  رفسنجان 
تحصیل کرده فوتبال کشور هستند. آرتا منهاجی که رفیق 
16 ساله من است. مازیار ربیعی فر که خودش فصل گذشته 
سرمربی داماش گیالن بود و با آن همه سختی، موفق شد 
تیم را در لیگ حفظ کند. رضا ربیعی که نیازی نیست در 
یار شفیق ما است و مسئولیت  او  موردش توضیح دهم. 
کوروش  اوست.  دوش  بر  نیز  تیم  کارهای  از  زیادی  های 
مرادی را به عنوان مربی دروازه بانان که هشتمین همکاری 
ما با هم است داریم. عماد مهاجری بعنوان مربی بدنساز، 
علی طوفانیان بعنوان مسئول GPS، علی سلیمی بعنوان 
مربی  چند  همچنین  دروازه بانی،  حوزه  در  جوان  مربی 
بومی و بسیار تاثیرگذار همچون آقایان عسکری، زکیخانی 
و مهدی حسینی. همکاران خوب دیگری نیز در سالیان 
گذشته داشته ام که اکنون در تیم های دیگر هستند مانند 
سعید الهویی در تیم گل گهر سیرجان، حامد بصیری در تیم 

آلومینیوم اراک، فرشید استحقاری در تیم شاهین بوشهر.
خبرنگار ما: از فوتبال چه درسی گرفتید.

فوتبال خود زندگی است. در فوتبال اتفاقاتی رخ می دهد که 
در زندگی زیاد با آن رو به رو هستید. در فوتبال آنچه که نباید 
به آن دل ببندی، نتایج و موفقیت هاست و نباید از آن سمت 
نیز به شکست ها ناامید شوی. با همه فراز و نشیب هایی که 

فوتبال دارد، باید مقاوم و مترکز شوی به کاری که میخواهی 
انجام دهی. فوتبال برای من یک عشق است. روزی که 
کار مربیگری را شروع کردم، هیچوقت چشم داشت مالی 
نسبت به این مسئله نداشتم. از رده های پایه شروع کردم و 
حتی روزهایی نیز برای رسانه ها به صورت رایگان تحلیل و 
آنالیز نوشتم و فقط امیدوار بودم به روزی که می شود بدون 
آنکه بازیکن بزرگی باشی یا رانتی داشته باشی، به موفقیت 
زحمت  سال   20 ربیعی،  محمد  امروز  برای  من  برسی. 
کشیدم و سختی های زیادی را تحمل کردم. من بخاطر 
مربیگری فوتبال، از زندگی شخصی خودم جا ماندم. تمام 
زندگی خودم در این 20 سال را معطوف به این عشق کردم 
و از عشق های دیگر و اصل زندگی جا ماندم. ناراحت هم 
نیستم اما اگر برگردم عقب، اینقدری که برای فوتبال مایه 
داشتم  دوست  خیلی  االن  چون  نگذارم  شاید  گذاشتم، 
که برگردم به 10 سال پیش و برای زندگی شخصی خود، 
خیلی از اتفاقات را رقم میزدم. انسان وقتی سنش باالتر 
میرود، انگیزه هایش برای یک سری کارهای شخصی کمتر 
می شود. برای امروز محمد ربیعی تاوان های خیلی زیادی 
دادم. خیلی ها شاید بگویند به هر حال دری به تحته ای 
خورده و ربیعی موفق شده درحالی که باور کنید اینطور 
نبوده. مثال سال 87 در شهر کرمانشاه مشغول به کار بودم، 
9 ماه بعدش خواهرم به رحمت خدا رفت و من آن یک سال 
آخر حیات خواهرم، اصال ایشان را ندیدم و من درگیر کار در 

تیم دسته سومی بودم!
خبرنگار ما: دلیل اینکه ازدواج نکردید هم مشخص 

شد. انشالله سال ۱۴۰۰ ازدواج می کنید؟!
بله نسبتا اصلی ترین موضوع آن بوده که آخرین سالی که 
در شهر خودم کار کردم، سال 90 بود. افرادی در شکل و 
شمایل محمد ربیعی اگر یک فصل ناموفق باشند، خیلی 
باید به انتهای صف بروند تا نوبت آنها برسد و دوباره تیم 

بگیرند. متاسفانه ما در سال های 93 تا 97 درگیر بیماری 
شدید مادرم بودم و پروژه ازدواج عقب افتاد و اکنون نیز کال 
انگیزه ای برای این موضوع نیست. انشالله در سال 1400 

مورد مناسب پیدا شود، ازدواج می کنم.
خبرنگار ما: آیا شغل دوم دارید

من فارغ التحصیل مهمانداری هواپیما هستم. به حوزه 
هوانوردی بسیار عالقه مند هستم. هیچ شغلی در این مدت 
به غیر از مربیگری نداشتم و بارها در طول این مدت شرایط 
مهیا شد تا کارهای مختلفی را انجام دهم اما عالقه مند به 
این بحث نیستم. تمام جوارح بدنم درگیر فوتبال است و 
درخصوص شغل های دیگر حتی تاکنون سرمایه گذاری 

نیز نکرده ام.
خبرنگار ما: اگر بخواهید یک تغییر در فوتبال ایران 

ایجاد کنید آن چیست؟!
سئوال بسیار سختی است. هنوز به این موضوع فکر نکردم. 
امیدوارم با تغییراتی که مجمع انجام داده، منشا خدمات 
خیر شود و نسبت به یک سری فساد ها و یا منفعت هایی 
که ما را منجر به نابودی میکند، جلوگیری شود. امیدوارم با 

تخلفات، سنگین تر برخورد شود.
خبرنگار ما: لقبی که فوتبال ایران برای شما انتخاب 
کردند بسیار جذاب است. الگوی “آقای خاص فوتبال 

ایران” کیست؟!
من لیاقت اینگونه القاب را ندارم و این لطف هواداران و رسانه 
هاست. من در مربیگری الگوی واحدی ندارم و از هر کدام 
از مربی ها یک برنامه خاصی میگیرم. وقتی آقای مورینیو با 
اینتر سه گانه را فتح کرد مجذوب آن تیم بودم. نوع تفکر آقای 
گواردیوال از تیم بارسلونا به بایرن و سپس منچسترسیتی را 
خیلی دوست داشتم. شور یورگن کلوپ را خیلی دوست 
به  می کنم  سعی  و  دارند  تبحری  اینها  از  کدام  هر  دارم. 

صورت گردشی، نکات مثبتی از هر مربی فرا بگیرم.

گفتگوی جذاب و خودمونی با محمد ربیعی، سرمربی مس رفسنجان 

استان  فوتبال  هیئت  سرپرست  چهارشنبه   دیروز 
کرمان گفت: امروز فوتبال استان کرمان به یکی از 

بی نظیر ترین موقعیت های خود رسیده است و در 
شرایط فوق العاده ای قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان؛ 
استاندار  صمیمی  نشست  در  سالجقه  محسن 
کرمان با روسای هیئت های ورزشی گفت: به لطف 
خدا و زحمات همکاران و عزیزان ورزش و جوانان 
استان، امروز فوتبال استان کرمان به یکی از بی نظیر 
ترین موقعیت های خود رسیده است و در شرایط 

فوق العاده ای قرار دارد.
تمام رده های  تیم در  افزود: در حال حاضر 56  او 
حضور  توجه  با  بگویم  باید  و  داریم  متفاوت  سنی 
صنایع قدرتمند مس و گل گهر در استان، جامعه 
فوتبال کشور، فوتبال کرمان را با نام مس و گل گهر 

می شناسند.
سالجقه با بیان این که در لیگ برتر فوتبال کشور، 

امید بسیار زیاد برای آسیایی شدن داریم، بیان کرد: 
دو تیم گل گهر و مس رفسنجان در جایگاه چهارم 
و  با 29  ترتیب  به  فوتبال کشور  برتر  لیگ  پنجم  و 
28 امتیاز هستند و روند خوب و به رشدی را طی 

می کنند.
او ادامه داد: در لیگ یک و لیگ دو هم دو تیم مس 
و  صدرنشین  هم اکنون  شهربابک  مس  و  کرمان 

مدعی جدی صعود به دسته باالتر هستند.
بانوان  فوتبال  خوب  شرایط  به  اشاره  با  سالجقه 
بخش  در  ساخت:  خاطرنشان  کرمان  استان  در 
بانوان، این فصل شهرداری سیرجان قهرمان شد و 
شهرداری بم هم نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان 

کشور شد.

او اضافه کرد: البته شهرداری بم توانسته 7 عنوان 
قهرمانی در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور  کسب 
کند و باید بگویم در فوتبال بانوان، استان کرمان در 
کشور خانمی می کند. حتی عنوان خانم گلی هم 
در اختیار تیم های استان کرمان است. همچنین 
شهرداری سیرجان به عنوان نماینده کشورمان در 
رقابت های آسیایی که در آبان ماه برگزار می شود، 

شرکت خواهد کرد.
سالجقه به تاسیس دومین ورزشگاه سیرجان سال 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سردار  نام  با  گذشته، 
سلیمانی اشاره و عنوان کرد: این ورزشگاه، ورزشگاه 
هم  پیش تر  و  است   گل گهر  باشگاه  اختصاصی 

ورزشگاه امام علی افتتاح شده بود.

در  ورزشگاه  سه  نیز  مس  شرکت  کرد:  اضافه  او 
که  دارد  شهربابک  و  رفسنجان  کرمان،  شهرهای 

مراحل پایانی ساخت را طی می کنند.
سالجقه از نگاه مثبت مدیران فدراسیون فوتبال به 
استان کرمان یاد کرد و گفت: رئیس و سایر ارکان 
فدراسیون فوتبال تعامل خوبی با هیئت استان دارند 
چرا که این استان ظرفیت های فراوانی دارد و می تواند 
اردوهای تیم ملی در سطوح مختلف را میزبانی کند.

کرد:  بیان  کرمان  استان  فوتبال  هیئت  سرپرست 
با  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیئت  جلسه  انشالله 
حضور دکتر عزیزی خادم روز هشتم اردیبهشت در 
کرمان تشکیل خواهد شد البته این مهم در صورتی 

است که کرمان در شرایط قرمز کرونایی نباشد.

هفته ای که گذشت برای فوتبال استان کرمان خاطره  
انگیز بود و با بردهای ارزشمند پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی هئیت فوتبال استان کرمان؛ 
ابتدای این هفته یعنی روز یکشنبه 22 فروردین و در 
با یک  توانستند  این شهر  شهر رفسنجان مسی های 
گل که آن را محمدرضا سلیمانی در دقیقه 45 به ثمر 
رساند سایپا را شکست دهند و با کسب 28 امتیاز تا 
جایگاه پنجم جدول باال بیایند. این تیم در اولین فصل 
حضورش در لیگ برتر توانسته به جمع باالنشین های 

جدول بپیوندد.

اما روز دوشنبه 23 فروردین نیز گل گهر توانست با 2 گل 
در یک بازی خارج از خانه پیکان را شکست دهد و با29 
امتیاز، به رده چهارم جدول برود تا جایگاه چهارم و پنجم 

جدول در اختیار استان کرمانی ها باشد.
در آن روز تیم فوتبال نوجوانان مس کرمان در بازی آخر 
خود در دور گروهی رقابت های لیگ برتر نوجوانان کشور 
با نتیجه 3 بر یک برابر کهن داربگرد در فارس، به عنوان 

تیم صدرنشین گروه راهی مرحله دوم مسابقات شد.
در روز دوشنبه 23 فروردین نیز دربی استان در لیگ 
دسته دوم فوتبال کشور برگزار شد و در بم دو تیم مس 

شهربابک و شهرداری بم به مصاف هم رفتند. در این 
بازی شهرداری بم با 3 گل مغلوب مس شهربابک شد.

روز سه شنبه 24 فروردین هم در شهر کرمان مس کرمان 
توانست با دو گل، شهرداری آستارا را از پیش  رو بردارد 
و با 38 امتیاز در جدول لیگ دسته اول فوتبال کشور 

یکه تازی کند. 
تیم فوتبال جوانان مس کرمان هم سه شنبه 24 فروردین 
موفق شد با پیروزی یک بر صفر در آخرین بازی فصل 
خود در گراش و برابر تیم هالل احمر این شهر، جواز 

بقای خود در رقابت های لیگ برتر را دریافت کند.

ادامه  امیدهای مس کرمان در  فوتبال  تیم  همچنین 
 24 امروز  عصر  خود،  گروه  در  برتر  لیگ  های  بازی 
فروردین موفق شد در کرمان با نتیجه دو برصفر تکاوران 

بندرعباس را شکست دهد.
در سوی دیگر، تیم فوتبال گل گهر سیرجان نیز موفق 
شد در آخرین دیدارش در لیگ برتر جوانان کشور با 

نتیجه پر گل چهار صفر تیم ذوب آهن را شکست دهد.
تا  یافت  پایان  فوتبالی  کامال  هفته  این  هرترتیب  به 
جداول  در  قبل  از  مقتدرانه تر  کرمان  استان  تیم های 

لیگ های برتر، دسته اول و دسته دوم خودنمایی کنند.

فوتبال استان کرمان به یکی از بی نظیر ترین موقعیت های خود رسیده است

خودنمایی کرمانی ها در جداول لیگ های برتر، دسته اول و دسته دوم فوتبال کشور

اخبار هیات فوتبال استان کرمان

جوانان  اول  دسته  لیگ  های  رقابت  پایانی  هفته 
کشور عصر سه شنبه 24 فروردین آغاز شد در جریان 

و  شیراز  فارس  خلیج  فوتبال  تیم  دو  دیدارها  این 
صنعت مس رفسنجان در ورزشگاه خلیج فارس رو در 
روی یکدیگر قرار گرفتند. در این دیدار که با قضاوت 
داورانی از استان بوشهر برگزار شد دو تیم پس از نود 
دقیقه تالش به تساویی 1-1 دست پیدا کردند.مس 
رفسنجان با این تساوی بعنوان تیم دوم به مرحله 

بعدی این مسابقات راه پیدا کرد
مرحله بعدی این مسابقات متعاقبا اعالم خواهد 

شد.
هفته بیستم رقابت های لیگ برتر کشور عصر یکشنبه 22 فروردین 
با دو دیدار آغاز شد.در حساس ترین از این دیدار ها دو تیم فوتبال 
صنعت مس رفسنجان و سایپا تهران از ساعت 18:30 در ورزشگاه 

شهدای صنعت مس رفسنجان به مصاف یکدیگر رفتند. در این دیدار 
که با قضاوت امیر عرب براقی برگزار شد نارنجی پوشان مس رفسنجان 
توانستند میهمان خود را با تک گل محمد رضا سلیمانی در دقیقه 
45 شکست دهند و سه امتیاز شیرین این دیدار را کسب نمایند.مس 
رفسنجان با این برد 28 امتیازی شده و در رتبه چهارم جدول رده بندی 

قرار گرفته است.
مس رفسنجان در این دیدار با داود نوشی صوفیانی ، حسن جعفری ، 
هومن ربیع زاده ، عقیل کعبی ، فراز امامعلی ، مهدی کیانی ، مهرداد 
رضایی ،سجاد آشوری ، قائم اسالمی خواه ، محسن آذرباد و محمدرضا 

سلیمانی پا به این دیدار گذاشتند.
یادآور می شود مس رفسنجان در ادامه این رقابت ها و از هفته بیست 
و یکم پنجشنبه 2 اردیبهشت ازساعت 21 در مسجد سلیمان میهمان 

نفت این شهر خواهد بود.
عصر  کشور  امید  برتر  لیگ  های  رقابت  دوازدهم  هفته 
این  جریان  در  شد.  آغاز  فروردین   23 شنبه  سه  امروز 

دیدارها دو تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان وذوب اهن 
اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند.در این دیدار که از ساعت 
تیم  دو  شد  برگزار  رفسنجان  تختی  ورزشگاه  در   16:45
 پس از نود دقیقه تالش به تساوی1-1 دست پیدا کردند.
مس  برای  دقیقه 47  در  ثمره  مهدی  را  دیدار  این  گلهای 
رفسنجان و مهدی عابدی درچه در دقیقه 19 برای ذوب آهن 
به ثمر رساندند.مس رفسنجان با این تساوی 17 امتیازی شده  

در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفته است.
یادآور می شود مس رفسنجان در آخرین دیدار از این رقابت 
ها پنج شنبه 2 اردیبهشت در سیرجان به مصاف گل گهر این 

شهر خواهد رفت.

گزارش تصویری بازی مس رفسنجان و سایپا تهران 

تساوی امید مس رفسنجان در خانه  شکست سایپا در رفسنجان/رفسنجان در حوالی صدر تساوی جوانان مس رفسنجان در اخرین دیدار 

ایپم تبریک هیئت فوتبال استان رکمان هب مناسبت رفا رسیدن ماه مبارک رمضان
هیئت فوتبال استان کرمان با صدور پیامی، فرارسیدن ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خدا را به تمامی 
مسلمانان تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان؛ متن این پیام بدین شرح است:

آمد رمضان به خدمت دل
وان کش که دل آفرید با ماست

)موالنا(
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک.
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بابک علیمحمدی افشار
سردبیر: حجت پاینده

گرافیست: طوبی ستایی مختاری
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چاپ: مهدوی توزیع: رسول صانعی

همراه مدیرمسئول:
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استاندار کرمان گفت: کلید واژه تمرکز ما باید توجه به کم 
کردن فاصله ها و نامتوازنی در حوزه ورزش باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان 
کرمان، علی زینی وند استاندار کرمان امروز 25 فروردین 
ماه در نشست صمیمی با روسای هیئت های ورزشی 
استان کرمان با بیان اینکه ورزش یک حوزه چند وجهی 
است و توجه به آن باید جزو رئوس برنامه های ما در استان 
از  باشد، گفت: کرمان در رشته های مختلف ورزشی 

به ظرفیت های  توجه  با  و  برتر کشور است  استان های 
موجود نیز باید اینگونه باشد و الزم است ورزش استان 

سرآمدتر از وضعیت کنونی و باید تقویت شود.
او با تاکید بر اینکه باید کلید واژه تمرکز ما توجه به کم 
کردن فاصله ها و بخشی از این نامتوازنی باشد، افزود: 
سرانه ورزش استان باالست، اما اگر به چهار گوشه استان 
و روستا های استان و حتی همین حاشیه شهر کرمان 
برویم می بینیم که سرانه ورزش در این مناطق پایین است 

و نامتوازنی در استان در همه زمینه ها دیده می شود.
زینی وند به گالیه و درخواست های روسای هیئت های 
در  توازنی  حتما  باید  کرد:  تصریح  و  اشاره  ورزشی 
حوزه های موردنظر ایجاد شود و آمادگی دارم به صورت 
جدی به این موارد ورود و مسائل را پیگیری کنم، ضمن 

اینکه مطالبه گری باید عادالنه و فنی باشد.
استاندار کرمان بیان کرد: در الیه های مختلف، نامتوازنی 
بسیاری در سطح استان کرمان وجود دارد و در ورزش نیز 

شهرستان ها  و  مختلف  بخش های  در  و  است  اینگونه 
نامتوازنی بیداد می کند.

او با بیان اینکه باید تمرکز و توجه ما به رفع این نامتوازنی 
به ورزش روستایی  باشد، گفت: توجه  و رفع فاصله ها 
ایجاد  از مسائل مهم است، هرچند در  و زیرساخت ها 
به فکر  و  نیز مردانه فکر می کنیم  زیرساخت در روستا 
ورزش بانوان نیستیم که این مسائل باید مورد توجه قرار 

گیرد.

زینی وند با بیان اینکه در سرانه فضای ورزشِی شهر ها 
کرمان  استان  وضعیت  مدرن،  ورزشگاه های  ایجاد  و 
خوب است و با تاکید بر تعادل در ایجاد زیرساخت ها، 
فقط  اقتصادی  بنگاه های  داری  تیم  داشت:  اظهار 
انجام  سود  و  است  ضرورت  یک  بلکه  نیست  پرستیژ 
مسئولیت های اجتماعی و تیم داری ورزشی ابتدا به خود 

آن شرکت می رسد.
استاندار کرمان با اعالم اینکه در دنیا باید مسئولیت های 

اجتماعی عالوه بر اینکه وظیفه است، برای جلوگیری 
از آسیب ها و تداوم فعالیت ها باید ادامه یابد، تصریح کرد: 
بعد از دو دهه تیم داری باشگاه های معروف در استان 
کرمان، متاسفانه 50 درصد بچه های تیم ها بومی نیستند 
به فکر  و معلوم است  بوده  این یک ضعف مشهود  که 
استعدادیابی بچه های روستا ها نبوده و کوتاهی ها در این 

زمینه پذیرفتنی نیست.
او با تاکید بر ایجاد توازن در پرداخت ها افزود: ظلم فاحش 
و بی عدالتی عریان است که که یکی در برج عاج و یکی 
بر زمین سوخته باشد و حتما دودش به چشم آن باشگاه و 

صنعت در درازمدت می رود.
زینی وند تصریح کرد: ما با حجم زیادی از پول که یک 
درصد از مسئولیت های اجتماعی بنگاه هاست، مواجه 
مسئولیت های  سازمان  تشکیل  پیشنهاد  و  هستیم 
اجتماعی را دادیم که با فعالیت کمیته های مختلف و 
ایجاد یک توازن کوچک و شفافیت، اتفاق فوق العاده ای 
در استان رقم می زند و اگر 5 سال هم تالش کنیم این 
سازمان را راه بندازیم برای استان ُبرد محسوب می شود و 

با این پول کار های بزرگی می توان انجام داد.
او بیان کرد: باید صنایع و معادن استان به تناسب درآمد 
و سودی که از منابع خدادادی و سرمایه مردم به دست 
می آورد، در ورزش هزینه کنند، شرم آور است در چنین 
استانی با این همه ثروت، ورزشکاری از اعزام به مسابقات 

بین المللی باز بماند.
به  دارند  وظیفه  صنایع  گفت:  کرمان  استاندار 
مسئولیت های اجتماعی عمل کنند و این کارشان لطف 

نیست.
او با اشاره به تدوین برنامه های عادالنه و حساب شده در 
حوزه ورزش اظهار کرد: باید با برنامه مدون از قهرمانان 
حمایت کنیم و هرکس از عمل به برنامه استنکاف کند 
را اعالم  با هر پشتوانه ای که باشد، بنده اسامی آن ها 

می کنم.
تکریم  را  ورزشی  قهرمانان  اگر  کرد:  تصریح  وند  زینی 
نکنیم، سرمایه اجتماعی افول می کند و دیگر این راه را 

کسی ادامه نمی دهد.

اسپانسر  نبود  کرمان،  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مستمر در برخی رشته ها را یکی از مشکالت فعلی هیئت 
ها عنوان کرد و خواستار جذب اسپانسر از طریق باشگاه 

های صنعتی استان شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی  میثم  کرمان، 
کرمان  استاندار  وند  زینی  صمیمی  نشست  در  کرمان 
با روسای هیئت های ورزشی که در محل سالن شهید 
مرتضوی استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه نخستین 
نشست در سال جدید با حضور روسای هیئت هاست، 

آرزوی سالی توام با سالمتی و توفیق برای حاضران کرد.
وجود 49 هیئت ورزشی فعال در استان کرمان

او حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و با آروزی قبولی 
طاعات و بهره مندی از فیوضات این ماه مبارک، به بیان 
گزارشی از وضعیت ورزش استان کرمان پرداخت و گفت: 
هم اکنون 49 هیئت ورزشی فعال را داریم که در بخش 
های مختلف کار خود را انجام می دهند، به استثناء دو 

هیئت، بقیه در بخش های بانوان هم فعالیت دارند.
وجود 87 تیم در لیگ های مختلف و حضور45 تیم در 

لیگ های برتر کشور
پاریزی افزود: 87 تیم ورزشی در لیگ های مختلف کشور 
وجود دارد که از این تعداد 51 تیم در بخش آقایان و 36 

تیم در بخش بانوان حضور دارند.
او تصریح کرد: در لیگ های برتر کشور که باالترین سطح 
رقابت های ورزشی کشور است، استان کرمان 45 تیم 
ورزشی را در سطح لیگ های برتر کشور داراست که از این 
تعداد 25 تیم در بخش آقایان و 20 تیم در بخش بانوان 

حضور دارند.
اینکه  اعالم  با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ها  آن  متوازن  توسعه  به  نگاه  و  ورزش  های  زیرساخت 
استان کرمان  و جوانان  ورزش  اداره کل  اصلی  اولویت 
است، بیان کرد: طی دو سال گذشته، بیش از 160 هزار 
متر افتتاحیه داشتیم که یکصد و پنج پروژه ورزشی را در 

قالب این میزان متراژ افتتاح کردیم.

حدود 50 هزار متر تا پایان شهریور ماه به سرانه فضای 
ورزشی استان افزوده می شود

پاریزی گفت: از سال 92 تا 1400، 162 پروژه افتتاح 
شد، تعدادی پروژه نیز در سال 1400 افتتاح می شود 
و بدین ترتیب، حدود 50 هزار متر تا پایان شهریور ماه به 

سرانه فضای ورزشی استان افزوده می شود.
او افزود: از بین 162 پروژه ای که طی 8 سال گذشته به 
بهره برداری رسیده است، 105 پروژه طی دو سال اخیر 

افتتاح شده که آمار قابل قبولی است.
پاریزی با بیان اینکه امروز استان کرمان در بین استان 
های کشور، جایگاه مناسبی دارد، تصریح کرد: میانگین 
سرانه فضای ورزشی استان 60 سانتیمتر است که تقریبا 
با میانگین کشور برابر است و شاید یک مقدار کمی باالتر 

نیز باشیم.
او بیان کرد: تا پایان سال 98، 107 هزار ورزشکار سازمان 
که  ایم،  داشته  ورزشی  مختلف  های  رشته  در  را  یافته 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی عمده اماکن 
ورزشی، این آمار در سال 99 به 42 هزار نفر کاهش یافته 
است؛ اما در نسبت میانگین با استان های کشور، باز 
هم آمار ورزشکاران سازمان یافته استان در سال 99، آمار 
قابل قبولیست که جا دارد از مجموعه هیئت های ورزشی 
که در این زمینه تالش می کنند و در این محدودیت ها 
سعیشان این است بتوانند فعالیت های ورزشی را با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی انجام دهند و حمایت کنند، 

قدردانی کنم.
فعالیت حدود 1500 باشگاه ورزشی در استان کرمان

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: قریب به هزار 
و 500 باشگاه ورزشی در سراسر استان کرمان فعالیت 
می کنند که با توجه به گستردگی و پهناور بودن استان 

به دنبال این هستیم، این آمار بتواند با یک رشد مناسبی 
و  دولتی کم شود  پیدا کند، تصدیگری بخش  افزایش 

پیشرفت به صورت مناسبی انجام پذیرد.
پرداخت 11 میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به باشگاه 

های ورزشی استان کرمان
پاریزی افزود: طی ایام کرونا، در زمینه تسهیالت پرداخت 
شده به باشگاه های ورزشی آسیب دیده از کرونا، 571 
پرونده در قالب 645 نفر اشتغال را شاهد بودیم که 27 
میلیارد تومان درخواستمان از بانک ها بوده و 11 میلیارد 
تومان پرداخت شده است و این آمار نسبت به کشور آمار 
قابل قبولی است اما نیاز به همراهی بیشتر بانک ها داریم 

تا این آسیب به حداقل برسد.
او تصریح کرد: 11 هزار روستا در استان کرمان وجود 
دارد که 2 هزار و 500 روستا داری دهیاری هستند که 
اینها جمعیت قابل قبولی را دارند و نیازمند حداقل سرانه 

فضای ورزشی اند.
پاریزی بیان کرد: علی رغم همه تالش هایی که صورت 
گرفته و اقداماتی که انجام شده، از جمله کمک های 
محلی  مسئوالن  همه  های  حمایت  ورزش،  وزارت 
شهرستان ها، فرمانداران و ... باز هم در توسعه زیرساخت 
های ورزش روستایی، محدودیت های زیادی را در سطح 
استان داریم که نیاز است بنگاه های اقتصادی، صنایع و 
بخش دولتی بتوانند یک نگاه خاص و ویژه برای تقویت 
بخش مالی به منظور توسعه سرانه فضای ورزشی داشته 

باشند.
های  رقابت  برای  کرمان  استان  از  سهمیه   4 کسب 

پارالمپیک 2021 توکیو
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به بیان گزارشی 
از سهمیه ها و سکوهای کسب شده ورزشکاران کرمانی 

در رقابت های فرامرزی پرداخت و ضمن ابراز خرسندی 
از جایگاه مطلوب استان کرمان در این زمینه گفت: برای 
رقابت های پارالمپیک 2021 توکیو، تاکنون 4 سهمیه 
احتمال  به  سهمیه  چهار  این  که  داریم  شده  فیکس 

باالی90 درصد کسب سکو را نیز داشته باشند.
مالی،  منظور حمایت  به  ورزشکاران  این  افزود:  پاریزی 
پیگیری تمرینات، مسابقات، بحث مربی و ... نیازمند 
توجه هستند، اگر چه ستاد حمایتی در این خصوص 
تشکیل شد اما تا به امروز علی رغم مکاتبات صورت گرفته، 

هیچ گونه حمایتی صورت نگرفته است.
او تصریح کرد: متأسفانه استان کرمان در کسب سهیمه 
المپیک خوب عمل نکرده که نیازمند توجه بیشتر در این 

بخش است.
کرمان در پویش های ورزش همگانی بین رتبه سوم تا 

پنجم کشور
پاریزی به حوزه فعالیت های ورزش همگانی اشاره و بیان 
کرد: در بحث پویش هایی که در مدت زمان شیوع کرونا در 
سطح کشور اتفاق افتاد، استان کرمان در مجموع پویش 
ها، توانست بین رتبه سوم و پنجم کشور را کسب کند که 
جا دارد از همکاران خودم در مجموعه اداره کل ورزش و 
جوانان تشکر کنم؛ چرا که باالی 100 هزار کلیپ ورزشی 
به مجموعه فدراسیون ها و وزارت ورزش که این ارزیابی را 

انجام می دادند، ارسال شد و این اتفاق مبارکی بود.
به  مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: توجه 
ورزش بانوان، آمار تیم های بانوان، ورزشکاران سازمان 
یافته و فضاهای ورزشی که به صورت تخصصی در اختیار 
بانوان است، نشان دهنده این امر است که ما، به عمل 
و نه به شعار، 50 درصد جامعه هدفمان را بانوان تشکیل 
می دهند که امیدواریم بتوانیم به این هدفگذاری نزدیک 

و نزدیک تر شویم.
لزوم جذب اسپانسر برای رشته های ورزشی

های  باشگاه  استان،  سطح  در  اینکه  اعالم  با  پاریزی 
صنعتی زیادی را داریم، افزود: 4 باشگاه فرهنگی ورزشی 
در صنایع مس، 3 باشگاه فعال در حوزه شهرداری ها و 6 
باشگاه صنعتی در شهرستان سیرجان فعالیت می کنند، 
که اینها بخش عمده ای از ورزش قهرمانی استان و فعالیت 
در آن را پذیرفته اند و در حال تیم داری هستند و شاهد این 
هستیم که امروز استان کرمان در بهترین روزهای ورزشی 
خودش قرار دارد و ایام خوبی را سپری می کند؛ اما در 
کنار همه اینها یک سری محدودیت هایی وجود دارد، از 
جمله اینکه هیئت های ورزشی ما در برخی رشته ها به 
دلیل نداشتن اسپانسر مستمر، فعالیت هایشان محدود به 
زمان و شرایط خاص است و این محدود شدن نوساناتی را 

در حوزه ورزش قهرمانی ایجاد کرده است.
ویژه  به  مالی  اسپانسرهای  بتوانیم  اگر  تصریح کرد:  او 
باشگاه های صنعتی را ترغیب کنیم که بودجه هایشان را 
با سیاست گذاری که از طریق مجموعه اداره کل و هیئت 
های ورزشی انجام می شود، این خالء را پوشش دهند تا 

با توازن در این بخش، اهداف این حوزه عملیاتی شود.
پاریزی تصریح کرد: خیلی از هیئت ها به دلیل نداشتن 
اسپانسر، خودشان تیم داری و اعزام ورزشکاران را انجام 

می دهند که با مشکالت عدیده ای روبه رو هستند.
برگزاری 15 مجمع انتخاباتی در استان کرمان طی سال 

1400
او بیان کرد: در سال 1400، 15 مجمع انتخاباتی را در 
سطح استان باید برگزار کنیم که از هیئت های ورزشی 
درخواست می شود، کمک کنند تا برگزاری این مجامع 

به دور از حواشی باشد.

جوانان  و  ورزش  کارگروه  نخست  رتبه  کسب 
کرمان در بین سایر کارگروه های ستاد دهه فجر 
کارگروه ورزش و جوانان استان کرمان در بین 
سایر کارگروه های ستاد دهه فجر این استان، 

رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جوانان استان کرمان، هادی طالبی نماینده 
کارگروه ورزش و جوانان و مدیر روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: 
و  االسالم  حجت  حضور  با  مراسمی  طی 

ولی  نماینده  سلیمانی  علیدادی  المسلمین 
فقیه در استان و امام جمعه کرمان، زینی وند 
استاندار، انجم شعاع رییس شورای هماهنکی 
از  جمعی  و  کرمان  استان  اسالمی  تبلیغات 
مسئوالن و روسای کارگروه ها از کارگروه های 
برتر دهه فجر چهل و دومین سالگرد پیروزی 

انقالب تجلیل شد.
وی افزود: بدین ترتیب از میثم پاریزی مدیرکل 
ورزش و جوانان استان کرمان به دلیل کسب 
بین  در  و جوانان  کارگروه ورزش  رتبه نخست 
نماینده  عنوان  به  بنده  و  ها  کارگروه  سایر 
کارگروه و مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و 

جوانان تجلیل شد.
و  ورزش  کارگروه  از  بعد  کرد:  تصریح  طالبی 
جوانان به مسئولیت مدیرکل ورزش و جوانان، 
کارگروه ارتباطات و اطالع رسانی با مسئولیت 
صدا و سیما و کارگروه همیاری و تشکل های 
جایگاه  در  امداد  کمیته  مسئولیت  با  مردمی 

های دوم و سوم قرار گرفتند.

لزوم جذب اسپانسر برای رشته های ورزشِی کرمان

کسب رتبه نخست کارگروه ورزش و جوانان کرمان در بین سایر کارگروه های ستاد دهه فجر

تأکید زینی وند بر اجرای برنامه مدون در حمایت از قهرمانان و ایجاد توازن در ورزش

تیم  اردوی  به  کرمانی   5 دعوت 
ملی فوتبال 5 نفره نابینایان و کم 

بینایان کشور
استان  از  مربی  یک  و  ورزشکار   4

کرمان به اردوی تدارکاتی تیم ملی 
فوتبال ۵ نفره نابینایان و کم بینایان 

کشور دعوت شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 

کرمان،  استان  جوانان  و  ورزش 
تیم  تدارکاتی  اردوی  مرحله  اولین 
ملی فوتبال 5 نفره نابینایان و کم 
بینایان کشور از 30 فروردین ماه تا 

10 اردیبهشت ماه 1400 به میزبانی 
شیراز برگزار می شود.

مهرانی  محمدرضا  رحیمی،  صادق 
ایمان  و  سعید  سجاد  نسب، 

هابیلی به عنوان ورزشکار و ایمان 
فرحبخش به عنوان مربی از استان 
کرمان در این مرحله از اردو حضور 

می یابند.
اردونشینان خود را برای حضور در 
مسابقات دوستانه با کشور روسیه 

آماده می کنند.

امروز نشست صمیمی روسای هیات های  صبح 
ورزشی استان کرمان با استاندار برگزار شد.

و  صحبت ها  با  جلسه  این  صعود؛  گزارش  به 
گزارشات مدیرکل ورزش و جوانان استان آغاز شد 

و پس از آن، چند تن از روسای هیات های ورزشی 
و  کردند  صحبت  هیات ها،  سایر  از  نمایندگی  به 
اکثر هیات ها نیز از مشکالت عدیده مالی خود، 

گالیه داشتند.

که  بود  باب  این  از  هیات ها  مسئولین  دلخوری 
قدرتمند  اقتصادی  بنگاه های  آنکه  به  باتوجه 
قهرمانان  از  نمی توانند  نشده،  تعریف  برایشان 
خود به خوبی حمایت کنند. استاندار نیز پس از 
آنکه صحبت های نمایندگان هیات های ورزشی را 
شنید، تحت تاثیر قرار گرفت و از آنها خواست تا 
استاندار  و  کنند  مطالبه  اقتصادی  بنگاه های  از 
برای  را  مربوطه  مسائل  خود،  فشارهای  با  نیز، 
از  کرمان پس  استاندار  هیات ها هموار می کند. 
این صحبت ها، از مسئولین هیات ها خواست تا 
از بنگاه های صنعتی بیشتر تقاضا داشته باشند 
و چنانچه ارگانی نتوانست از قهرمانان آن هیات 
قرار  استاندار  سخت  برخورد  مورد  کند،  حمایت 

می گیرد.
اکنون که استاندار کرمان بطور جد از ورزشکاران 
المپیکی و پارالمپیکی حمایت کرده، بر مسئولین 
هیات های ورزشی واجب شده است تا از شخص 
اول استان مطالبات الزم را داشته باشند و برای 
خود،  رشته های  ورزشکاران  از  جانانه  حمایت 

آستین همت باال بزنند.

صحبت های کوبنده استاندار در دیدار با روسای هیات های ورزشی استان!!

دعوت 5 کرمانی به اردوی تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان و کم بینایان کشور


