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ورزشـــی

بعد از مدت ها وعده و وعید باالخره جناب وزیر ورزش قدم رنجه فرموده و شهرستان کازرون 
را با قدوم خود عطرآگین کردند.

به  ابواالحیات  تنگ  منطقه  در  سالن ورزشی  افتتاح  بود که جناب وزیر جهت  آمده  در خبرها 
کازرون و سپس نورآباد و رستم تشریف فرما خواهند شد و سؤال اینجاست که آیا افتتاح یک 
سالن در منطقه یاد شده آن قدر مهم و باعظمت بوده که وزیر را باآن همه مشغولیت به کازرون 

بکشاند؟ وایضا همسایه عزیزمان؟
اگر خوش بینانه به سفر ایشان نگاه کنیم و اهمیت ورزش تمام نقاط این کشور را برای وزیر مهم 
و حیاتی بدانیم چرا ایشان ترتیب یک کنفرانس خبری را ندادند تا بیالن کاری دو سال گذشته 

و برنامه آینده کاری ایشان را موردنقد و بررسی قرار دهیم.
آیا آقای وزیر از فضای رسانه ای شهرستان کازرون با خبر بوده؟ آیا ایشان مطلع بودند که این 

شهرستان دارای یک روزنامه و چهار هفته نامه نوشتاری و چندین سایت مجازی هست؟
آقای وزیر با وعده ساخت و تکمیل خانه جوان در کازرون یک وعده به هزاران وعده دولت 
تدبیر و امید افزود تا آن زمان کی زنده و کی مرده است شایدم خدا خواست تا پایان سال 99 

کازرون دارای خانه جوان شد و تمام مشکالت ورزشی این شهرستان به پایان رسید.
و  ارائه مشکالت  بجای  است که چرا  و جوانان کازرون  اداره ورزش  مسئولین  با  روی سخنم 

درخواست بودجه و فشار بر آقای وزیر فقط اکتفا به چهارتا بنر خوش آمدگویی کردند؟ چرا 
نماینده هیات های ورزشی اکتفا به آمار و ارقام تعداد ورزشکاران فعال کرد و تقاضای سالن 3 
هزارنفری؟ آیا ایشان خبر نداشت که همین تعداد سالن های موجود همگی مستعمل و غیرقابل 
و  بهداشتی  سرویس  نه  استانداردی  روشنایی  و  نور  نه  مناسبی،  کف پوش  نه  شده اند؟  استفاده 

رختکنی ...
چرا کسی پیدا نشد به گوش وزیر برساند که این شهر که شما مهمان آن هستید مهد هندبال ایران 
است؟ همین سال قبل نایب قهرمان لیگ برتر ایران بوده است ولی برای تأمین مخارج تیم باید 
دست به دعا شویم، چرا کسی پیدا نشد به آقای وزیر بگویید بعد از 50 سال هنوز اداره ورزش 
و جوانان کازرون فقط یکجا و مکان مناسب برای برگزاری یک همایش با حداقل ظرفیت 200 
نفر دارد و همین مکانی که شما حضور دارید عاریتی از اداره آموزش وپرورش است. و چه خوب 
شد که کسی به آقای وزیر نگفت 62 سال پیش کازرون قهرمان دوو میدانی ایران بوده و امروز 
دیگر نه دونده دارد و نه دو ومیدانی همچنین از اینکه قصه پر غصه کشتی و والیبال و فوتبال به 

گوش وزیر نرسید خود خوشحال کننده بود.
تا کی و تا چه زمانی باید دو دستی به میز و صندلی ریاست بچسبیم و حاضر نباشیم با حق گویی 
از شهر و دیار و جوانانمان دفاع کنیم وحق آن ها را مطالبه کنیم؟ چرا روسای هیات های ورزشی 
مشکالت بزرگ رشته های خود را مستقیم به گوش وزیر نرساندند؟ ترس از چه کسی داشتند؟ 
فرو  فقط کرنش کردید و دم  مقابل وزیر  نمی کنید پس چرا در  استعفا  به  تهدید  مگر روزانه 

بستید؟
البته سال هاست که شما با انحصاری کردن هیئت های ورزشی، ورزش کازرون را به قهقرا برده اید 
و خیالتان هم آسوده است که نه کسی شمارا بازخواست می کند و نه حاللی وجود دارد که شمارا 

از صندلی ریاست جدا کند.
امام جمعه مردمی و محبوب کازرون سؤالی را که باید مسئولین ورزش شهرستان از وزیر بپرسیدند 
را از ایشان سؤال کرد و به ایشان یادآوری کرد که تنها مجموعه ورزشی کازرون قدمتی 50 
ساله دارد و برای این شهر و جمعیت کنونی آن بسیار ناچیز و کم است. ای کاش بقیه مسئولین 
و مدیران شهر ما حاج خرسند را الگوی خود قرار می دادند و با شجاعت در کنار مردم بودن  را 

بر مردم بودن ترجیح می دادند.
بعد از مراسم استقبال از وزیر بعد از 15 سال از درگذشت زنده یاد حسن سالمی به همت پیشکسوتان 
کازرونی مراسمی به یاد آن عزیز برگزار شد هرچند که این مراسم دارای کاستی های فراوانی 
از جمله نبود کارهای علمی و تحقیقاتی راجع به کارهای مرحوم سالمی بود ولی نفس کار که 
تجلیل از بزرگان ورزش بود در جای خود قابل تقدیر و قدردانی بود هرچند که انگیزه این چنین 
کارهایی گوشزدی به مدیران امروزی است که اگر کارنیکی انجام دهند باالخره روزی کسی 

پیدا می شود که از آن ها تقدیر و تشکر کند.

مدت هاست که بنا به گفته وزیر ورزش و تأیید هیات دولت بحث خصوصی سازی دو تیم استقالل و 
پرسپولیس بر سر زبان ها افتاده است بحثی که دو سه سال قبل هم به وجود آمد در آخرین لحظات 

با شرط و شروطی که گذاشته شد منتفی اعالم شد.
انقالب از حالت خصوصی بیرون آمده و زیر نظر  از پیروزی  دو تیم استقالل و پرسپولیس بعد 
سازمان تربیت بدنی اداره می شوند استقالل با پیشینه تاج متعلق به تیمسار پرویز خسروانی بود و 
پرسپولیس متعلق به علی عبده و باشگاه بولینگ او بود. هر دو تیم قبل از انقالب دارای امکانات 
بی نظیر باشگاه و استادیوم و مجموعه ورزشی بودند مجموعه انقالب فعلی همان بولینگ علی عبده 
بوده و متعلق به باشگاه پرسپولیس و تاج نیز دارای 4 استادیوم در داخل شهر تهران بنام های استقالل 
شرق )تهران پارس( استقالل غرب، استقالل جنوب )شهید مرغوبکارفعلی( و سازمان تاج ورزشی 
)سازمان تربیت بدنی – بهارستان( و همچنین مجموعه ورزشی در استانبول ترکیه بوده است که 
همگی بعد از انقالب مصادره شد و این دو باشگاه مانند اطفال بی سرپرست تحت پوشش سازمان 

تربیت بدنی درآمدند.
از این تحت الحمایه بودن 40 سال می گذرد چهل سالی که با حوادث و اتفاقات فراوانی برای این 
دو تیم بود و اگر نبود طرفداران میلیونی این دو تیم شاید در همان سال های نخست منحل شده و 

دیگر نه نامی و نه یادی از آن ها باقی نمی ماند.
بزرگی  تعطیلی کارخانه  به  می توان  نداده که  جا جواب  بدین  تا  ما  مملکت  در  قانون خصوصی 
که به نابودی کشیده شدند بعد از خصوصی سازی اشاره کرد و مطمئنا این دو تیم نیز در صورت 
خصوصی سازی به طریق کارهای قبلی دولت در زمانی نه چندان دور به نابودی کشیده خواهند شد 
هرچند امکان ندارد وزارت ورزش راضی به خصوصی شدن این دو تیم شود و در آخر به مانند 
تیم خواهد  این دو  از  را  اجازه خصوصی شدن  بهانه های واهی و شرط و شروط،  با  قبل  سنوات 

گرفت.
با میلیون ها طرفدار چه در  ایران در آسیا و جهان هستند  استقالل و پرسپولیس برندهای ورزش 
داخل و چه در خارج از مرزها پس اگر قرار به خصوصی شدن هست باید طبق قانون تجارت و با 

واگذاری سهام به طرفداران واقعی انجام گیرد نه واگذاری به بخشی دیگر از دولت که این روزها 
شایعات آن دهان به دهان می پیچد.

وزارت ورزش اگر به راستی قصد واگذاری این تیم را به بخش خصوصی دارد باید اول تکلیف حق 
پخش تلویزیونی را از صداوسیما بگیرد تا نه تنها این دو تیم بلکه بقیه تیم ها دارای منبع درآمد ثابت 
و مشخصی باشند همچنین بتواند با کمک قوه قضایی و مجلس حق کپی رایت را به تصویب و اجرا 
برساند تا باشگاه ها و بخصوص این دو تیم پرطرفدار بتوانند به سوددهی برساند وگرنه در حالت 

فعلی این تیم ها بنگاه های اقتصادی ضرر دهی بیش نیستند.
بی بدرقه شدگان

تیم ملی فوتبال ایران بدون بدرقه رسمی مسئولین جهت برپایی اردو به کشور قطر رفت تا از آنجا 
بعد از برگزاری اردو راهی امارات شود، فدراسیون فوتبال که درگیر ترک یا چسبیدن به صندلی 
و میز بازنشستگان خود بود و وزارت نشین ها نیز بنا به گفته مازیار ناظمی مشاور وزیر و پسرش 
چون دعوت نامه رسمی برای آن ها ارسال نشده بود پس در مراسم بدرقه شرکت نکردند تا کیروش 
بداند که با جماعتی ویژه در ایران طرف است که حساب و کتاب خاصی دارند و مسیر و اهداف 
شان چیزهای دیگر رانشان می دهد و فینال باشگاه های آسیا را از تلویزیون تماشا می کنند یا حتی 

به آن هم بسنده  نکرده، اصاًل تماشا نمی کنند.
کنایه های جناب سلطانی فر نیز مورد تأییدی بود بر واکنش آقای مشاورش که از تیم ملی انتظار 
قهرمانی داریم، آقای وزیر با کدام حمایت شما این انتظار به وجود آمده است برگزاری بازی های 
دوستانه با تیم های سطح اول دنیا؟ اردو در بهترین کمپ های اروپایی؟ شما میدانید زمین تمرین 
تیم ملی در چه وضعیت بوده و هست؟ بازی های تدارکاتی این تیم چی؟ آقای وزیر محترم تیم 
هند هم حاضر نشده با ما بازی تدارکاتی برگزار کند، اهالی رسانه هم تا توانستند تیم ملی و شخص 

کیروش را کوبیدند آن وقت شما دم از انتظار برای قهرمانی می زنید؟
خیلی دوست دارم کیروش آرزوی 42 ساله را برآورده کند تا به چشم خود قیافه خیلی ها را رؤیت 

کنم در صبح بعد از فتح جام.

عکـس هفتـه:
در اواسط دهه 60 تیم خیبر با خرید امتیاز تیم بانک ملی وارد بازی های دسته اول کازرون شد و در همان سال اول 

با درخشش خود در صدر جدول بود که بازی ها نیمه تمام ماند.
این تیم در سال دوم فعالیت خود با نام شاهین وارد مسابقات شد و تا سال 1375 که قهرمان باشگاه های کازرون 

شد به همین نام باقی ماند و سپس به سرنوشت دیگر تیم های سازنده درآمد و منحل شد.
این عکس سیمای تیم شاهین در سال 1371 است.
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نشستهازراست:سیدباقرحسینی-غالمرضانقیبی-حمیدنقیبی-سیدحسینحسینیوسیدسعیدنوذری.

وزیر ورزش در کازرون

لیگ برتر از نگاهی دیگر 
به قلم: محمدرضا پوالدی

محمدرضا پوالدی

پیروزی مقتدرانه تیم والیبال نوجوانان کازرون در برابر 
تیم جوانان ممسنی

تثبیت قهرمانی جوانان سرباز کازرون

 بازدید رئیس هیئت ورزش همگانی کازرون از پیست 
در حال ساخت دوچرخه سواری

بانوی کاراته کای کازرونی با کسب مدال برنز به اردوی 
تیم ملی کاراته ایران دعوت شد

رکاب زنی دوچرخه سواران به سمت دریاچه پریشان حال پریشان

گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
دیداری  در  کازرون  نوجوانان  والیبال  تیم 
تدارکاتی در سالن شهید اعتمادی به مصاف 
دیدار  این  در  رفت.  ممسنی  جوانان  تیم 
و  خوب  بازی  یک  با  کازرون  والیبال  تیم 
حساب شده, مقتدرانه و با نتیجه سه بر صفر 
)ست اول 25 بر 20، ست دوم 25 بر 15 و 
ست سوم 25 بر 17(. تیم یک دست جوانان 
نایب قهرمان  پیاپی  سال  سه  که  ممسنی 

والیبال فارس شده بود را شکست داد.
اسامی تیم والیبال کازرون: امیرعلی پدیدار، 
محمد  علیایی،  علی  خداپرست،  محمد 

خلیلی،  پدرام  عرفان،  سبحان  منظمی فر، 
امیدرضا ستاری، محمد ایدر، حسین بهمن نژاد 

و امیرحسین زارعی
مربی: ایمان راسخ سرپرست: یاسر فرهادیان

از  پیش  که  کازرون  سرباز  جوانان  تیم 
این قهرمانی خود را جشن گرفته بود، در 
 ۳ نتیجه  با  را  سلمان  خود  دیدار  آخرین 
بر ۲ شکست داد تا با کسب صد در صد 
کازرون  جوانان  لیگ  قهرمان  امتیازات 

شود.

به  دوچرخه سواری  هیئت  اعضای  و  رئیس 
همگانی  ورزش های  هیئت  رئیس  همراه 
از  کازرون  شهرداری  حمل ونقل  معاون  و 
عملیات اجرای فاز دوم پارک طالقانی پشت 

بیمارستان دیدار کردند.
سرویس خبری/ علیرضا گلچین: در این 
امیدواری شد که هرچه زودتر  اظهار  دیدار 
این پیست جهت استفاده دوچرخه سواری و 
گیرد  قرار  شهروندان  اختیار  در  پیاده روی 
مسیر  مخصوص  راهنمایی  عالئم  همچنین 
دوچرخه سواری و المان های مربوط به آن در 

شهر نصب گردد.

ورزش های  هیئت  رئیس  پیران  محسن 
قول  معاون حمل ونقل شهرداری  و  همگانی 

پیگیری و همکاری را در این زمینه داد.

سوم  مقام  کازرونی  کاراته کای  بانوی 
مسابقات انتخابی تیم ملی را به دست آورد و 

به اردوی تیم ملی دعوت شد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 
ملی  تیم  انتخابی  کاراته  مسابقات  کازرون، 
تهران  در  پسران  و  دختران  امید  سنی  رده 

برگزار شد.
تیم  ترکیب  در  کازرون  از  کریمی  زهرا 
فارس قرار گرفت و در وزن منفی پنجاه به 

رقابت پرداخت و توانست مقام سوم و مدال 
برنز این دوره از رقابت ها را از آن خود کند.

کازرون  شهر  دوچرخه سواران  از  نفر  بیست 
مسیر هفتادوپنج کیلومتری دورتادور دریاچه 

پریشان حال پریشان را رکاب زدند.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کازرون،  دوچرخه سواری  هیئت  عمومی 
دوچرخه سواران بعد از انجام حرکات کششی 
و  کوهنوردی  مربی  نظر  زیر  گرم کردن  و 
قوای جسمانی رضا آزادیان حرکت خود را 

از طرف جاده فراشبند شروع کردند.
سیف آباد،  روستاهای  از  گذشتن  از  پس 
و  فامور  نارنجی،  قلعه  زار،  نرگس  مالاره، 
پریشان مسیر حرکت خود را از جاده خاکی 
کناره دریاچه پریشان ادامه دادند و از جاده 
طول  در  و  شدند  کازرون  وارد  آبگینه  پل 
مسیر از راهنمایی و آموزش های مربیان رضا 

آزادیان و بهنام رضوی فرد بهره گرفتند.

نیز شرکت  بانوان  از  نفر  برنامه پنج  این  در 
به  خانواده هایشان  همراهی  با  که  داشتند 
دوچرخه سواری,  هیئت  نایب رئیس  همراه 
مسیر هفتادوپنج کیلومتری را به خوبی رکاب 

زدند.
آمادگی  تقویت  و  حفظ  جهت  برنامه  این 
جسمانی و بهره گیری آموزش های به روز و 
عملی انجام گرفت و بعد از تمرینات کششی 

پایان یافت.


