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منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
آدرس یا روزنامه دفتر به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفًا
مطالب ویرایش در روزنامه ضمنًا نمائید. ارسال ذیل الکترونیکی

ارسالی،آزاداستومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.
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ورزشـــی

گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
تیم  مربی  کازرون  والیبالیست  بانوی 
از  دعوت نامه ای  طی  شد.  والیبال  ملی 
سوی فدراسیون والیبال ایران، مهرانگیز 
مدرس  و  بین المللی  مربی  جمشیدی 
فدراسیون به عنوان مربی تیم ملی والیبال 
ملی  تیم  چهارم  اردوی  در  بزرگساالن 

ایران انتخاب شد.
در  جمشیدی  مهرانگیز  است  گفتنی 
مدرس  بین المللی،  مربی  خود  کارنامه 
والیبال  هیئت  نایب رئیس  فدراسیون، 
و  دانشگاه  مدرس  کازرون،  شهرستان 
مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد در 

کارنامه خود دارد.
وی  هم اکنون  است  شایان ذکر 
شیراز والیبال  هیئت   نایب رئیس 

است.

به  گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
مراسم  )عج(  مهدی  میالد حضرت  مناسبت 
پیشکسوتان،  حضور  با  باشکوهی  جشن 
و  دوستان  ورزش  قهرمانان،  ورزشکاران، 
زورخانه  در  شهرستان  مسئولین  از  جمعی 

موالی متقیان برگزار شد. 
مدال آوران  و  قهرمانان  از  مراسم  این  در 
مسابقات کشوری سال 1397 با اهدا هدایایی 
از طرف هیئت مدیره زورخانه تجلیل به عمل 

آمد.

گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
استان  قهرمانی  بانوان  والیبال  مسابقات 
منطقه شمال، جنوب، شرق  فارس در چهار 
 ۲۸ تاریخ  از  همزمان  به صورت  غرب  و 
برگزار  ۳ مدت  به   1398 فروردین   30  تا 

شد.

کازرون به عنوان میزبان منطقه غرب پذیرای 
ممسنی،  نورآباد  فراشبند،  شیراز،  تیم های 

سپیدان و فیروزآباد بود.
پس از انجام رقابت ها تیم کازرون به عنوان 
به  اول  تیم  به عنوان  شیراز  تیم  و  دوم  تیم 

مرحله دوم رقابت ها صعود کردند.

یک هفته پرتنش دیگر از لیگ رفت و تا خانه آخر فقط 4 بازی و 12 امتیاز باقی مانده است 12 
امتیازی که قهرمان و سهمیه داران را مشخص می کند همچنین سقوط کنندگان را.

بعد از بازی پرحاشیه هفته قبل تراکتورسازی با سپیدرود که منجر به اخراج محسن فروزان از تراکتور 
شد رسیدیم به بازی پرحاشیه دیگری از تیم تراکتور و این بار در مقابل تیم پیکان.

تراکتورسازی- پیکان
در اوایل دهه 80 میالدی و حذفی آلمان غربی از جام ملت های اروپا 84 آلمانی ها دست به تعویض 
مربی خود زدند و فرانتس بکن باویر بی تجربه در عالم مربیگری رو بر روی نیمکت خود نشاندند قلم 
منتقدان را بر روی شقیقه خود احساس کردند که فوتبال سیستماتیک آلمان به کجا می رود و چرا 

باید از سرمایه ای همچون بکن باویر خرج کنید.
بکن باویر خود در جواب منتقدان این چنین گفت که آلمان شخصیت قهرمانی دارد و من آمده ام تا 

این شخصیت را به همگان نشان دهم.
آلمان در 1986 نایب قهرمان و در جام جهانی 90 با فرانتس این شخصیت را دوباره زنده کرد.

تابه حال فقط یک قهرمانی در جام حذفی توانسته  باسابقه نزدیک به 50 سال  تراکتورسازی تبریز 
است کسب کند و دارنده مقام دوم لیگ برتر نیز شده است؛ ولی بارها نشان داده است که کاریزمای 
الیویرا را نشان داده است... برای  قهرمانی را ندارد و این را با مربیانی همچون قلعه نوعی و تونی 
قهرمان شدن حداقل باید چندین فاکتور مهم را داشت که تراکتور فقط پول و بازیکن بزرگ آن را 
داشت و عامل دیگر که تماشاگران آن باشند نتوانستند که خود را باشخصیت قهرمانی سازگار کنند.
عامل دیگر دخالت های ناپخته مدیرعامل تیم است که با اخراج بازیکن و یا شاخ وشانه کشیدن برای 
فدراسیون و وزارت و بازیکنان و داوران خود را در همه امور به حق می داند. این آقای با کمترین 
اطالع فنی و مدیریتی در دو هفته گذشته تیم را به باد فنا داد و جالب که همه را به نقض قانون متهم 

می کند هرچند که خود او اولین ناقص قانون در همین لیگ بوده و هست.
جناب زنوزی انکار خبر ندارد که هی قانونی این حق را به او نمی دهد تا همزمان در یک لیگ مالک 

دو تیم باشد و بعد ادعای قانون داری کند.
تماشاگران تراکتور نیز باید بدانند که به صرف ستاره داشتند و ولخرجی بی حدوحساب و تعویض 
مکرر مربی و شلوغ بازی روی سکوها تابه حال کسی صاحب جام و افتخار نشده است وظیفه تماشاگر 
تشویق و یاری رساندن به تیم و بازیکنان است نه اینکه با یک باخت، فحاشی و سنگ پرانی کنند 
و در یک حرکت انتحاری صورت کاپیتان خود را که کاپیتان تیم ملی ایران هست و از بازیکنان 
بسیار باشخصیت است را با سیلی نوازش دهند. این تماشاگران باید بدانند که کسب مقام دوم یا سوم 
و کسب سهمیه برای تیمی که تابه حال موفق به افتخاری همچون قهرمانی لیگ نائل نشده است خود 

موفقیت بزرگی محسوب می شود و باید بدان راضی و خرسند باشند.

حاشیه های بازی تراکتور- پیکان را باید ننگی در تاریخ فوتبال ایران دانست که با هیچ ماله کشی 
نمی توان آن را ماله کشی کرد، برنامه توطئه، کم کاری کادر فنی و بازیکنان و این خزعبالت فقط 

برای الپوشانی مدیریت ضعیف و ناکارآمد مدیران این تیم است.
استقالل- ماشین سازی

ماشین سازی رضا مهاجری با سبک خاص خود آمده بود تا در تهران با کسب یک امتیاز هم خود را 
و هم مالک مشترک تراکتور- ماشین سازی را خوشحال کند و این امر تا دقیقه 78 هم انجام شد؛ ولی 
پاس دقیق پاتوسی جواهر استقالل از وسط میدان را مهدی قائدی به زیبایی وارد دروازه ماشین سازی 
کرد تا استقالل با کسب یه سه امتیاز دیگر در جای دوم جدول جای بگیرد و افسوس امتیازهای 

ازدست رفته در نیم فصل اول را بخورد.
ذوب آهن- پرسپولیس

یکدیگر از بازی های بزرگ این هفته بازی سبز پوشان اصفهانی در مقابل پسران برانکو بود بازی پر 
از درگیری های فوتبالی و صحنه های جالب که در انتها با تقسیم امتیازات به پایان رسید. این مساوی 
برای تیم های باالنشین خوشحالی خاصی به همراه داشت ولی آیا پرسپولیس توان کسب گرفتن 7 

امتیاز از 12 امتیاز ممکن را ندارد؟

پیشکسوت  مهرانگیز جمشیدی  با  اختصاصی  بانوان مصاحبه  والیبال  استانی  مسابقات  بهانه  به 
بااخالق، مدرس فدراسیون والیبال، مربی و کاپیتان سال های دور کازرون

به نقل از هیئت والیبال، به بهانه مسابقات استانی والیبال بانوان مصاحبه اختصاصی با مهرانگیز 
جمشیدی پیشکسوت بااخالق، مدرس فدراسیون والیبال، مربی و کاپیتان سال های دور کازرون 

و نایب رئیس هیئت شیراز انجام شد.
جمشیدی نائب رئیس شیراز درباره برگزاری مسابقات گفت: از نکات مثبت این دوره برگزاری 
مسابقات به صورت همزمان در چهار منطقه بود چراکه تیم ها هم ازنظر بعد مسافت و هم ازنقطه نظر 
هزینه تحت فشار کمتری باشند، بازیکنان هر منطقه بهتر دیده و ازنظر فنی مورد ارزیابی قرار 

گیرند.
نکته بسیار جالب در این دوره گزارش مسابقات به صورت آنالین بود و این نشان می دهد که 

هیئت استان خواهان رشد و توسعه بیشتر برای والیبال بانوان است.

نائب رئیس شیراز در ادامه گفت: تاریخ مسابقات مناسب نبود، چون مربیان به خاطر محدودیت 
زمانی در انتخاب بازیکنان و نزدیکی تاریخ آن با مسابقات آموزش وپرورش و تداخل تمرین 
باعث می شد بازیکنان تحت فشار قرار بگیرند که البته ما توانستیم این مشکل را تا حدی با تعامل 

حل کنیم.
وی در ادامه گفت: در بین شش تیمی که در منطقه غرب استان حضور داشتند فقط دو تیم شیراز 
ب و کازرون از نیروهای جوان استفاده کرده و ازنظر تکنیک و تاکتیک در سطح مطلوب بودند. 
البته تیم سپیدان هم از نیروهای جوان استفاده کرده بود که نیاز به کار بیشتری دارند و مربیان 
سایر شهرستان ها نیز بایستی بر دانش خود بیفزایند و نسبت به زیرساخت که همان استعدادیابی 

است توجه بیشتری داشته باشند.
مهرانگیز جمشیدی در پایان از اینکه مسابقات در کازرون درنهایت آرامش پیگیری شده بود از 

نامداری، خواجه ییان و باقرپور تشکر کرد.

سرویس خبری/ علیرضا گلچین: نایب رئیس هیئت شطرنج به تازگی موفق به چاپ دو کتاب 
درزمینه مدیریت ورزشی از انتشارات دانشگاهی شده است.

ملیحه عابدی نایب رئیس هیئت، داور شطرنج و دانش آموخته رشته مدیریت ورزشی به تازگی دو 
بر  بازاریابی ورزشی و رضایتمندی مشتریان« و »مقدمه ای  با مفاهیم  با عنوان »آشنایی  کتاب 
کیفیت خدمات با تأکید بر مدیریت ورزشی« تألیف کرده است. مباحثی که در کتاب »آشنایی 
اشاره گردیده  به آن  باشگاه های ورزشی«  مشتریان  و رضایت مندی  بازیابی ورزشی  مفاهیم  با 

است.
- اهمیت بازاریابی ورزشی

- عوامل مؤثر بر محیط بازاریابی ورزشی
- طراحی برنامه بازاریابی ورزشی

- منابع درآمدی رقابت های ورزشی
- وظایف مدیران ورزشی در امور بازاریابی
- اهمیت دستیابی به رضایت مندی مشتری
- روش های سنجش رضایت مندی مشتری

- مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمات
- اصول طالیی مشتری مداری

- پیامدهای رضایت مشتری
- نقش کارکنان در رضایت مشتری

- راهکارهای رسیدن به رضایت مشتری
- اصول جذب مشتری و راضی نگه داشتن آنها در باشگاه های ورزشی
- ایده های بازاریابی باشگاه های ورزشی برای جذب مشتری های بیشتر

- روش های وفادار نمودن مشتریان باشگاه های ورزشی.

لیگ برتر از نگاهی دیگر

مصاحبه اختصاصی بانوی پیشکسوت والیبال کازرون

تألیف کتاب ورزشی توسط نایب رئیس شطرنج کازرون

محمدرضا پوالدی

عکـس هفتـه:
بعد از شروع جنگ تحمیلی برخی از مردمان خونگرم خوزستانی بخصوص اهالی محترم آبادان مهمان ما 

کازرونی ها شدند این عزیزان که ورزشکاران قابلی بودند با تشکیل یک تیم بنام مهاجرین حال و هوای خاصی 
به فوتبال پرافتخار کازرون دادند تا جایی که برای خود در میان کازرونی ها طرفداران زیادی پیدا کردند.

از این تیم بازیکنان بزرگی به فوتبال معرفی شدند که مایه افتخار فوتبال کازرون و آبادان شدند محمدحسین 
دهقانی، حسین جوانمرد، محمد نجف پور، سیامک لطیفی و... .

این قاب زیبا مربوط به یکی از بازی های دوستانه این تیم است که بازیکنان بزرگ و مطرح ملی پوشی همچون 
ابراهیم قاسمپور و عبدالرضا برزگری و ذالفقار نظام آزادی نیز در کنار جوانان این تیم به میدان رفتند.

حسین  قاسمپور،  ابراهیم  برزگری،  عبدالرضا  جوکار،  علی  لطیفی،  سیامک  سالمی،  علی  استاد  راست:  از  ایستاده 
جوانمردی، شادمانی )سرپرست(

و نشسته: فرامرز نوایی، محمد نجف پور، محمدحسین دهقانی، موسوی، سقایی، امین آراسته و ذالفقار نظام آزادی.

بانوی والیبالیست کازرون مربی تیم ملی والیبال شد

 جشن نیمه شعبان در زورخانه موالی متقیان
شهرستان کازرون

صعود تیم والیبال بانوان کازرون به دور دوم مسابقات 
قهرمانی استان فارس


