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از  مدارس  ورزش  کنار  در  محالت  ورزش 
اساسی ترین و بنیادی ترین رموز موفقیت هر 

کشوری در امر ورزش بوده و هست.
برای رسیدن به موفقیت باید این دو در کنار 

هم و پابه پای هم بار ورزش به دوش بکشند.
رحیم کیانی

متولد:1346- کازرون
مدارس  فوتبال  مقام سوم  افتخارات ورزشی: 

 )1359( امیرکبیر  تیم  با  کازرون  راهنمایی 
– مقام دوم مدارس متوسطه با تیم پزشکیان 
)1361(-قهرمان هندبال جوانا ن در فارس با 
هندبال  قهرمان  )1361(-نایب  کازرون  تیم 
جوانان ایران با تیم فارس )1362(- مقام سوم 
فوتبال جوانان کازرون با بانک ملی )1362(- 
دو دوره قهرمان هندبال باشگاه های کازرون 
قهرمان   -)1363-1362( ملی  بانک   با 
 )1364( کازرون  منتخب  با  فارس  جوانان 
بازی های  قهرمان  نائب   65-1364 -درسال 
فوتبال بزرگساالن فارس- درسال 68-1367 
با تیم فوتبال هما به مقام قهرمانی باشگاه های 
کازرون- قهرمان منطقه ای شیراز با تیم دنا 

)72-1371(
بهزاد و  ملی – هما –  بانک  تیم های:  عضو 
منتخب  تیم های  در  عضویت  و  شیراز  دنا 
کازرون در تمامی رده ها و همچنین عضویت 

در تیم لشگر 33 المهدی
از  را  خود  فوتبال  بزرگان  دیگر  مانند  به 
دوازده  در  کرد  آغاز  خاکی  زمین های 

مدرسه  تیم  با  خود  افتخار  اولین  به  سالگی 
به  بعد  یکسال  و  یافت  دست  امیرکبیر 
تیم های  از  که  ملی  بانک  تیم  عضویت 
 خوشنام و با صالبت در فوتبال کازرون بود

 درآمد.
شور و شوق ورزشی رحیم کیانی به فوتبال 
جوانی  داشتن  به  نیز  هندبال  و  نمی شد  ختم 
پرشور و سرحال به مانند او به خود می بالید.

رفتار  و  اخالق  کنار  در  فراوانی  افتخارات 
برای  را  کیانی  رحیم  نام  کم نظیر  ورزشی 
کازرون  پرافتخار  تاریخ  دل  در  همیشه 

ماندگار کرد.
عبدالرسول  اللهی،  احمدسیف  آقایان 
هدایت، غالمحسین نیکویی، سردار احمدی، 
محمدهایت، بهزاد مهرویا ن، خلیل صالحی، 
محمد  سرشار،  ابراهیم  کشتکار،  عباس 
حمید  ریحانی،  قاسم  بسیجه،  علی  بسیجه، 
جای  که  ذوالنوریان  کاظم  رنگین کمان، 
دلسوز مربیان  این  از  تقدیراست   بسی 

است.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛رحیم کیانی

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

بسکتبال کازرون بی حاشیه و پرافتخار اما همیشه مظلوم
چه دسته گل هایی این ورزش به جامعه تحویل همه آقامنش همه استاد علم و ادب از گل حیدر معینی تا 

برادران مذنب از اکبر موحدها تا دکتر مهدی صالحی ها
این قاب زیبا مربوط به سال 1365 است که این تیم قهرمان استان شد و در لیگ نیز به مقام نایب قهرمانی 

رسید.
ایستاده از راست محسن علوی سرپرست -حیدر معینی سرمربی -صمدرهایی -عباس چراغ زاده -مهرداد 
بزرگی  تام-هادی پورهادی -هادی صالحی -زنده یاد مهرداد حیدری -دکترمهدی صالحی - محمدرضا 
کمک مربی نشته: اکبرموحد -صادق اسفندمزد -مسعود کعبی –مجید صمیمی- دکتر رسول رهگشا- اکبر 

حمیدپور و دکتر صمد راسخی
ورزش کازرون به داشتن همچو عزیزانی به خود بالیده و تا همیشه به آن مفتخر خواهد ماند.

پنجره ای روبه خانه پدری

دبیرستان شاپور در سال 1316 هجری شمسی 
تأسیس شد و از آن زمان تاکنون که ۸۳ سال 
فراوانی  خدمات  می گذرد  ازعمرپرافتخارش 

به فرهنگ و ورزش ایران کرده است.
ورزش کازرون که دردهه 20 رونقی فراتر 
از قبل گرفته بود و در بین جوانان کازرونی 
عالقمند فراوانی پیدا کرده بود با نبود حداقل 
امکانات دست به گریبان بود و این دبیرستان 
شاپور بود که به ورزشکاران کازرون روی 

خوش نشان داده و پذیرای آنها بود.
و  بزرگ  حیاط  دارای  که  دبیرستان  این 
وسیعی بود محل برگزاری مسابقات همچون 
دوومیدانی, بسکتبال, والیبال, کشتی, فوتبال 
و... و در حقیقت نقش یک استادیوم ورزشی 
در  تا  داشت  برعهده  ورزشکاران  برای  را 
اواسط دهه 40 که به همت و تالش مرحوم 
یک  صاحب  کازرون  سالمی  حسن  سید 

استادیوم ورزشی با کمترین امکانات شد.
دانش آموزان این دبیرستان همواره از دانش 
و  بودند  ورزش  به  وعالقمند  ممتاز  آموزان 
ورزش  رشته  دو  هر  در  را  فراوانی  بزرگان 
و کسب علم و دانش به جامعه تحویل داده 
است. دردهه 30 استاد علی اصغر گروش دبیر 
ورزش این دبیرستان بود که با تالش بی وقفه 
توانست از میان دانش آموزان این دبیرستان 
قهرمانان بزرگ ملی در رشته های دوومیدانی 
ماشااله  کند.  معرفی  همگان  به  را  والیبال  و 
طول  صدمتروپرش  دو  قهرمان  فرد  حسینی 
)1335(-مرحوم  ایران  آموزشگاه های 
ارتفاع  پرش  قهرمان  زاده  عرب  هوشنگ 
مرحوم  و   )1335( ایران  آموزشگاه های 
ـآموزشگاه  دیسک  پرتاب  قهرمان  یعقوبی 
های ایران )1335( از شاگردان استاد گروش 

و دبیرستان شاپور بودند.
سمت  در  درازی  سالیان  که  گروش  استاد 
بزرگان  بود  دبیرستان  این  ورزش  دبیری 
دیگری را به جامعه ورزشی معرفی نمود که 
می توان از برادران دژکام؛ غالمرضا خرمک 
)قهرمان  پور  داراب  عبدالکریم  )فوتبال( 
بزرگ پرش ارتفاع و سه گام فارس در اوایل 
بسکتبال  برتر  )چهره  50(-حیدرمعینی  دهه 
شاخص  )چهره  یوسفیان  فارس(-اصغر 
هندبال فارس(-رحیم برزگر )هافبک بزرگ 
فوتبال کازرون( و... خیل بیشمار دیگر که 
و  دبیرستان  این  ورزش  زمین  از  آنها  همه 
وجود استاد گروش بهره برده و به افتخارات 

ورزشی کازرون افزودند.
اعیاد ملی - مذهبی  دردهه 30 و 40 تمامی 

و مسابقات ورزشی در این دبیرستان برگزار 
می شد و همواره این مراسم با استقبال کم نظیر 
انقالب  پیروزی  از  بعد  می شد.  مواجه  مردم 
سپس  و  محسن  سعید  به  دبیرستان  این  نام 
یافت ولی  تغییر  بستانپور  به شهید غالمرضا 
و  الگو  ورزش  و  دانش  و  علم  در  همچنان 
مصالیی  حسین  بود.  مدارس  سایر  سرآمد 
که  بودند  دبیران  بازایی  وعبدالصاحب  پور 
استاد  کازرون  ورزش  بزرگمرد  جانشین 
گروش شدند و آنها هم با تالش و ممارست 
فراوان به قهرمان پروری در میان ورزشکاران 
این دبیرستان همت گماشتند. این دبیرستان 
زیبای  ورزش  مطلق  حاکم  انقالب  از  بعد 
بسکتبال بود و بزرگان فراوانی را به بسکتبال 

ایران تحویل داد.
در  غیرانتفاعی  مدارس  کارآمدن  روی  با 
دهه 70 کم کم دبیرستان شاپور از اهمیتش 
سمت  به  نخبه  دانش آموزان  و  شد  کاسته 
کنار  در  شدند  کشیده  غیرانتفاعی  مدارس 
کم رنگ  مدارس,  این  گونه  قارچ  پیدایش 
شدن ورزش مدارس نیز بر روی ورزشکاران 
این دبیرستان هم اثر گذاشت و دیگر خبری 

از ورزش در حیاط این دبیرستان دیده نشد.
به  روز  باعظمت  و  تاریخی  دبیرستان  این 
کسی  تأسف  باکمال  و  ترشد  فرسوده  روز 
هم پیدا نشد تا به این مکان آموزشی کمک 
به  دبیرستان  این  قدیمی  ساختمان های  کند. 
همت میراث فرهنگی از گزند تخریب فعاًل 
ساختمان های  بازسازی  برای  و  یافته  نجات 
اختیار در  کافی  بودجه  هم   دیگر 

نیست.
آموزش  مقامات  و  مسئولین  کاش  ای 
وپرورش نگاه ویژه ای به این مکان داشتند 
قرار  نابودی  در خطر  نسل  تا خاطرات چند 

نگیرد.
ای کاش دوباره زنگ ورزش مدارس صیقل 
دانش  هیاهوی  دوباره شاهد  باز  تا  می خورد 
دبیرستان  این  پرخاطره  حیاط  در  آموزان 
فعلی  آموزان  دانش  کاش  ای  بودیم.  شاهد 
بازی های  دوباره  و  می آمدند  خود  به  کمی 
بود  امروزی  برتر  لیگ  حد  در  که  کالسی 
این  خاشاک  و  خس  از  پر  حیاط  در  را 
دوباره  کاش  ای  می انداختند.  راه  دبیرستان 
این دبیرستان بزرگان علم و فرهنگ را در 
دبیرستان  هم  آنها  و  می داد  پرورش  خود 
و  سپردند  نمی  فراموشی  بوته  به  را  خود 
بازسازی آن کمک می کردند.   برای احیا و 

ای کاش ...

 دبیرستان شاپور و خدمات
 آن به ورزش کازرون

داور در کلیه رده های ورزشی، الزم به ذکراست که داوران تمام تالش و دانش خود را آنی در 
مسابقات به کار می بندند تا عدالت برقرار و رعایت شود.

 و این روز، نمادی برای ارزش گذاری به کار کسانی هست که سال ها صادقانه و شرافتمندانه 
در میادین مسابقات حاضر می شوند تا عدالت آنی جاری کنند.

قاضی  مثل  آنان  تصمیمات  و  است  لحظه ای  و  آنی  داوران  تصمیمات  که  بدانند  عزیزان 
دادگستری نیست که فرصت مطالعه و تحقیق در مورد یک پرونده را حتی تا سال ها بر عهده 
داشته باشد تا به مرحله اجرای حکم برسد. همه مردم ناظر در یک مسابقه هستند. دوربین های 
تلویزیونی که تمام حرکات بازیکنان را جلوی این همه تماشاگران قرار داده و نشان می دهند 

کار داوری و قضاوت آنی را سخت می کند و داوری یک عالقه به خصوص می خواهد.
 همیشه افراد شجاع و دل و جرأت دار داورمی شوند. خصوصٱ در ورزش فوتبال با آن همه 
حساسیت. من خودم به شخصه بارها درکنارزمین فوتبال به عنوان تماشاگر شاهد بودم که برخی 
از مربی ها و بازیکنان به دلیل ضعف تیم خود با اعتراض بی مورد می خواستند بازی را از کنترل 
داور خارج کنند که به نفع آنان سوت به صدا درآورد. این نه تشخیص من بلکه رد وبدل شدن 
صحبت بین خودشان بود و این اعتراض ها کار را برای داور سخت می کرد چراکه تماشاگر، 
چشمش به دهان و حرکت بازیکنان خصوصٱ مربی مربوطه بود. در خاتمه ضمن تشکرمجدد 
از همه عزیزان، این روز را به تمام داوران جهان، آسیا، ایران و خصوصٱ فارس و کازرون 

تبریک می گویم. و عنوان می دارم: شجاعت، شرافت، شجاعت و شخصیت از اهم ویژگی یک 
داور است. سالمت وموفق باشید.

تورج سعیدی مهر

گرامیداشت روز ملی تکریم داوران

دهم شهریور روز جهانی داور

حقوقی

قبل از هر چیز باید بدانیم که شوراهای حل اختالف به منظور اصالح ذات البین و با توجه به اهمیت آن بین اشخاص، لذا در راستای ایجاد صلح و دوستی در 
جامعه و به خصوص زوجین و همچنین از بین بردن کینه ها و دشمنی ها بین آنان فعالیت دارند. یکی دیگر از مشکالتی که امروزه متأسفانه برخی از زوجین 
دارند همان بدبینی به همسرشان است. برخی زن و شوهرها سعی بر این دارند در زندگی مشترکشان به نکات منفی بیشتر توجه کنند و یا نسبت به همسر 
خودشان خوش بین نباشند و همچنین قصد دارند طرف مقابل خود را اذیت کنند و در واقع نسبت به هم بدبین هستند. البته باید توجه داشته باشیم که زن و 
شوهر در زندگی مشترکشان حق دارند که بدانند در زندگی شان چه می گذرد اما نباید این حق باعث بدبینی به همسر شود. بدبینی در تخریب و سرد شدن 
رابطه زناشویی در زندگی مشترک نیز نقش بسزایی دارد و باعث می شود که زن و شوهر درک متقابل نداشته باشند و محیط خانواده را برای همدیگر ناامن و 
سرد متصور شوند. بنابراین گاهی اوقات به دلیل عدم خوش بینی، طرفین نسبت به یکدیگر اعتماد نمی کنند که غالبًا اینگونه زوج ها باعث می شوند که در کنار 
این مشکالت، پرونده هایی مانند: عدم تمکین و مطالبه نفقه و غیره مطرح شود و گاهی تا مرز طالق و جدایی هم پیش می رود و زن و شوهر تنفر از یکدیگر 
پیدا می کنند که بسیار ناپسند است. لذا با توجه به موارد فوق و درنتیجه به نظر می رسد که داشتن یک زندگی سالم و قابل اعتماد مستلزم خوش بینی نسبت به 
یکدیگر است و لذا چنانچه هم زن و هم شوهر در این راستا تالش و کوشش داشته باشند و نسبت به موضوعی که ممکن است بدبینی پیش بیاید با همسرشان 
صادقانه در میان بگذارند و با فکر کردن، راه صحیح را انتخاب و حل و فصل نمایند، نه تنها هیچ مشکلی با همسر خود نخواهند داشت بلکه پایه های زندگی 

مشترک خود را روز به روز محکم تر و قوی تر خواهند کرد.
محمدعلی مختارزاده  - کارشناس حقوق و رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم کازرون

تأثیر خوش بینی در زندگی مشترک


