
شهرداری ارومیه ۰ - فوالد سیرجان ۳
والیبال  برتر  لیگ  رقابت های  چهارم  هفته 
قاسم  حاج  شهید  سردار  جام  کشور  باشگاه های 
سلیمانی، چهارشنبه 2 مهر 99 با برگزاری 7 دیدار 
در شهرهای مختلف دنبال شد. در حساس ترین 
بازی این هفته، تیم های شهرداری ارومیه و تیم 
سیرجان از ساعت ۱۶ در سالن غدیر مقابل هم 
صف آرایی کردند که در نهایت تیم سیرجان در 
روزی که مهمان بود با نتیجه ۳ بر 0 و با امتیازات  
مشابه 2۵ بر 2۳ توانست از سد شهرداری ارومیه 

عبور کند.
اولین باخت فصل شهرداری ارومیه 

مقابل تیم سیرجان 
تیم های دوم و سوم جدول رده بندی برای حفظ 
جایگاه و نوار پیروزی های متوالی خود به مصاف 
یکدیگر رفتند، تیم رده دومِی سیرجان و تیم رده 
سومِی شهرداری ارومیه که تا پیش از هفته چهارم، 
۳ برد و 9 امتیاز کسب کرده بودند، در این دیدار 
شد  سیرجان  تیم  مغلوب  ارومیه  شهرداری  تیم 
تا نخستین باخت این تیم در لیگ برتِر 99 رقم 

خورده باشد.
نتایج دیدارهای هفته چهارم رقابت های لیگ 

برتر
شهرداری ارومیه 0 تیم سیرجان ۳، خاتم اردکان 
شهرداری   ۳ یزد  شهداب   ،0 رامسر  هورسان   ۳
قزوین 0، راهیاب ملل کردستان ۳ شهروند اراک، 
پیکان تهران ۱ شهرداری ورامین ۳، لبنیات هراز 
فوالد  گنبد ۳  تهران 2، شهرداری  سایپا  آمل ۳ 

مبارکه سپاهان 2 
تیم های منتخب هفته چهارم لیگ برتر 

والیبال ایران تیم منتخب اول؛
شهرداری  صفایی   علیرضا  هراز،  رمضانی  علی 
ورامین، بنیامین ایگدری  شهرداری گنبد، مهرداد 
بابایی  شهرداری ورامین، کاظم غفاری هراز آمل، 
ادریس دانشفر شهرداری گنبد، مجتبی یوسفی تیم 

سیرجان.

بازیکنان تیم سیرجان در تیم منتخب دوم هفته:
علیرضا بهبودی تیم سیرجان، رامین خانی تیم 
سیرجان، جواد معنوی نژاد سایپا، آرمین تشکری 
تیم سیرجان، علیرضاجلوه شهرداری گنبد ، امین 
علوی هراز آمل ، مهدی مرندی  سپاهان اصفهان.

پدیده های هفته:
کاظم غفاری و امیرحسین فرهادی.

امتیاز آورترین بازیکنان هفته :
ایگدری  بنیامین  امتیاز،   2۴ نژاد  معنوی  جواد 
امتیاز، مجتبی  علی 2۱  علیرضا شاه  امتیاز،   2۳
میرزاجانپور 2۱ امتیاز، اسماعیل مسافر 2۱ امتیاز، 

امین علوی 2۱ امتیاز.
بهترین ها درآیینه هفته

بهزاد  )سیرجان(،  بهبودی  علیرضا  پاسورها: 

حیدرشاهی (ورامین(، حمید چوگان )گنبد(
محمد  )سیرجان(،  تشکری  آرمین  سرعتی ها: 

کاظم غفاری (هراز(، مهرداد بابایی )ورامین( 
)هراز(، کمال  قدرتی ها: شهروز همایونفرمنش 

قریشی (گنبد(، سعید آقاجانی )خاتم(
امین  )سیرجان(،  کاظمی  صابر  پاسورها:  قطر 

علوی )هراز)، بنیامین ایگدری )گنبد(

آرمان  )شهداب(،  پناه  رحیمی  ناصر  لیبروها: 
صالحی )گنبد(، حامد امینی )راهیاب(

بازیکن هفته: آرمین تشکری )سیرجان( با تقدیر 
از بنیامین ایگدری و صابر کاظمی چهره هفته

هفته پنجم لیگ برتر والیبال
هفته پنجم دیدار دو  تیم سیرجان - شهرداری 
ورامین، چهارشنبه 9 مهر ساعت ۱۶، به میزبانی 

برگزار  سیرجان در سالن سردار شهید سلیمانی 
خواهد شد.

کارنامه این فصِل حریف بعدی تیم سیرجان
تیم شهرداری ورامین ۴ بازی انجام داده و با ۳ برد 
و ۱ باخت در رده ۳ جدول رقابت های لیگ برتر 
قرار دارد. تیمی که در همه ی بازیهای این فصل 

خود سِت باخته داشته.

نتایج عالی و صدر نشینی تیم والیبال سیرجان در 
لیگ برتر ما را بر آن داشت تا به سراغ محمدرضا 
شریف پور رییس هیئت والیبال شهرستان سیرجان 
دوران  جانبازان  و  رزمندگان  از  که  مردی  برویم. 
تا سال 91 در کسوت مسوول  بوده و  دفاع مقدس 
طبق  کرده.  خدمت  شهرستان  ورزشکاران  بسیج 
والیبال  تیم  فصل  این  خریدهای  و  برنامه ریزی ها 
سیرجان مشخص است شریف پور فرد دلسوز و کار 
هفته  تا  که  دارد  در سر  بزرگی  اهداف  والیبال  بلد 
چهارم در راستای این اهداف به خوبی پیش رفته اند.  

برای  اهدافی  و  برنامه ریزی  چه  والیبال  هیئت   
کار  دستور  در  سیرجان  والیبال  پیشرفت  و  رشد 

دارد؟
و  هدف  انفرادی  و  گروهی  کاِر  هر  در  باید  انسان 
انگیزه داشته باشد و برای رسیدن به موفقیت تالش 
نماید. چرا که بی هدف نمی شود پیش رفت. ما هم 
هدف و امید به کار داریم، تالش و زحمت می کشیم 
نتیجه  به  جدول  در  می کند  کمک  هم  خدا  و 
دلخواه، جایگاه مطلوب و در خور شان سیرجان و 
استان کرمان برسیم. اول اینکه پشتوانه سازی برای 
عالقمندان نوجوان و جوان این رشته ی پر طرفدار 
داشته باشیم تا در سال های آتی از تعداد بازیکنان 
بومی بیشتری استفاده نماییم، حتی معرفی بازیکنان 
سیرجان به دیگر شهرستان ها را داشته باشیم. هدف 
در  سیرجان«  والیبال  چراغ  شدن  »روشن تر  دیگر 
کار،  پیشرفت  ویترین  است.  کشور  و  استان  سطح 
»تیم داری حرفه ای« است، وقتی می خواهیم ویترین 
باید تالش و  باشد  باشد و دیدگاه خوبی داشته  پر 
و  مربیان  بازیکنان،  پتانسیل های  از  کشید  زحمت 

داوران سیرجانی در ویترین بیشتر استفاده کنیم.
  حامی مالی تیم والیبال مردان سیرجان کدام 

نهاد یا شرکت است؟
در حال حاضر فقط شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 
مدیران  از  دارد  جا  می کند.  تامین  را  ما  بودجه 

ابراهیمی  قربان  رمضان  مهندس  آقای  ارشدشان 
مدیرعامل محترم شرکت فوالد سیرجان ایرانیان و 
آقای مجید فیض بخشیان که حامی والیبال سیرجان 

هستند تشکر کنم.
  چرا تیم والیبال سیرجان این فصل بی نام است 
و نداشتن نام کار تهیه و تنظیم مطالب تیم را برای 
اهالی رسانه سیرجان سخت کرده، در راستای این 

»گمنامی« توضیح می دهید؟
مدیران شرکت فوالد سیرجان ایرانیان معتقدند در 
کار صنعت فعالیت دارند و به خاطر رسالت اجتماعی 
والیبال  رشته  الخصوص  علی  ورزش  در  دارند  که 
نداشتن  دلیل  به  می نمایند.  مالی  حمایت  فقط 
باشگاه فرهنگی ورزشی و مشغله کار صنعتی تمایل 
تیم  دارند که  تاکید  لذا  ندارند.  را  دخالت مستقیم 
به نام شرکت نباشد تا کسی در راستای ورزش به 
آنها مراجعه نکند و ورزش وقت شان را نگیرد؛ تیم 
والیبال  »نماینده  نام  به  حاضر  حال  در  سیرجان 
با هر  دارد، در کل  برتر حضور  لیگ  سیرجان« در 
اتفاق  به  است؛  سیرجان  نام  هدف  ارگانی  یا  اداره 
توجه در  نامی مورد  مسووالن شهر در تالشیم که 
آینده ای نزدیک برای تیم والیبال سیرجان برگزینیم.
  تا کنون کمک یا حمایت مالی از شرکت یا ارگان 

دیگری داشته اید؟
خیر به هیچ عنوان تا این لحظه به غیر از شرکت 
کمک  هیچگونه  ایرانیان  سیرجان  فوالد  محترم 
از جانب  دارد  نگرفته. جا  مالی صورت  و غیر  مالی 
جناب  سیرجان،  مردم  نماینده  پور  حسن  آقای 
پر تالش،  فرماندار محترم،  بهاالدینی  آقای سهراب 
زحمتکش و دلسوز که واقعا به طور ویژه از بودن تیم 
در لیگ برتر حمایت کرده و آقای گل محمدی رییس 

اداره ورزش و جوانان تشکر نمایم.
  با توجه به شناخت 4 هفته ای که از تمام تیم های 
لیگ برتری علی الخصوص تیم سیرجان پیدا کردید، 

چه پیش بینی برای قهرمانی لیگ دارید؟
هر تیمی برای قهرمانی و رسیدن به صدر جدول 
هم  ما  هدف  این  که  می کند  تالش  و  می جنگد 

کنیم  ترسیم  خود  برای  جایگاهی  چه  ولی  هست، 
خیلی سخت و زود است، هنوز 2۴ بازی از دور رفت 
و برگشت مرحله مقدماتی مانده و بازی های مرحله 
پلی آف هم داریم، لذا پیش بینی خیلی سخت است 
تیم   ۱0 حداقل  می جنگیم؛  قهرمانی  برای  ما  ولی 
می جنگند،  قهرمانی  برای  و  یک سطح هستند  در 
تقسیم  تیم ها  در  مساوی  طور  به  امسال  بازیکنان 
شده اند، به همین دلیل پیش بینی خیلی زود است 
ولی ما هم ناامید نیستیم، تالش می کنیم و زحمت 
باشیم.  داشته  قرار  جدول  راس  در  که  می کشیم 
که  می باشد  کرونا  ویروس  تیم ها  دغدغه  مهمترین 
تیم  هیچ  که  ان شاا...  است  نشده  بینی  پیش  واقعا 

گرفتار این ویروس نشود.
 آیا بازیکنی مد نظر سرمربی تیم بود که به هر 

دلیلی جذب نشود؟
از جذب بازیکنان حال حاضر از نظر فنی و اخالقی 
بسیار راضی هستیم، چرا که بازیکنانی بزرگ و برای 
والیبال کشور ما زحمت کشیده   اند. با انگیزه، غیرت و 
تعصب برای پیشرفت تیم تالش و زحمت می کشند. 
باعث افتخار ماست که چنین بازیکنانی به خدمت 
خدمت  به  را  نظرمان  مد  بازیکنان  ما  گرفته ایم. 
گرفتیم و خوشبختانه با اولین مذاکره با آنها قرار داد 
بستیم، اگر با این عزیزان به توافق نمی رسیدیم به 

سراغ دیگر گزینه ها می رفتیم.
 در مسیر قهرمانی چه توصیه و پیشنهادی برای 

بازیکنان و کادرفنی دارید؟
قطعا بازیکنان ما حرفه ای هستند و راه خودشان را 
کامال می دانند که چطور مسابقه و مبارزه کنند. برای 
کوشش  و  تالش  که سخت  دارم  پیشنهاد  پیروزی 
کنند و مهمترین چیز دوستی، رفاقت و همدلی را 
فراموش نکنند؛ یکی شدن در مسیر و اهداف، قطعا 
صادقانه و پاک باشد، خداوند هم کمک خواهد کرد، 
مطمینم چنین خواهد شد. از حاشیه ها فاصله بگیرند 
و برای قهرمانی، حرفه ای فکر، تمرین و زندگی کنند 
و از سختی ها و مشکالت با سربلندی برای موفقیت 

استفاده کنند.

که  هفته ای  چهار  از  خاطره  بدترین  و  بهترین   
والیبال لیگ برتر پشت سر گذاشت.

از سختی و خاطرات خوب و شیرین و  پر  ورزش 
گاهی هم بد است؛ قطعی شدن حضور تیم سیرجان 
برد   ۴( بازی ها  تمام  شدن  برنده  و  برتر  لیگ  در 
متوالی( تا کنون را می توان از بهترین خاطرات این 

فصل تیم والیبال سیرجان نام برد.
ریخته،  هم  به  را  چیز  همه  واقعا  کرونا  ویروس 
مهمترین خاطره بد این فصل عدم حضور تماشاگران 
سرمایه های ورزش است. مسابقات بدون حضور این 
عزیزان هیچ لذتی نخواهد داشت واقعا جایشان خالی 
و در قلب کادر و بازیکنان تیم جای دارند. واقعا با 
آن خاطرات شیرین، خوب و با غیرت خاص و مثال 

زدنی شان حامیان ورزش این عزیزان هستند.
  تیم سیرجان هر 4 دیدارش را برنده از زمین 
پیامدی  چه  متوالی  بردهای  این  شدن،  خارج 

داشتند؟
این بردهای پیاپی واقعا برای مردم دوست داشتنی 
شهرستان  ورزش  مسووالن  و  دوست  ورزش  و 
شور  و  بوده  مهم  و  دارد  اهمیت  خیلی  سیرجان 
این  و  آورده  وجود  به  جامعه سیرجان  در  نشاط  و 
باعث افتخار است، بنده حقیر به دلیل مسوول خادم 
هیئت والیبال سیرجان بودنم هر کجا می روم اکثر 
اقشار جامعه، مسووالن و مردم خدا قوت و تبریک 
نتایج  این  از  دارند  احساس خوشحالی  و  می گویند 
تداوم  نتایج  این  ا...  شاء  ان  آمده؛  دست  به  خوب 

داشته باشد. 
کسی  چه  تقدیم  را  بردها  این  برد   4 بازی   4  

می کنید؟
شهدا  روح  و  جانبازان  به  افتخار  با  را  بردها  این 
علی الخصوص سرباز اسالم سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی و مردم شریف سیرجان تقدیم می کنیم.
برتر  لیگ  در  دوره  چند  والیبال سیرجان  تیم   
به دست  و چه عناوینی  لیگ یک حضور داشته  و 

آورده؟
حداقل نزدیک به 9 دوره در لیگ یک و 8 دوره در 
لیگ برتر حضور داشتیم، در لیگ دسته اول ۴ عنوان 

سومی و دو عنوان نایب قهرمانی، در لیگ برتر هم 
یک عنوان نایب قهرمانی داشتیم.

بانوان  والیبال  تیم  از حضور  پیش خبر   چندی 
اما  دادید،  را  برتر  لیگ  نوزدهم  فصل  در  سیرجان 
پس از قرعه کشی در بین 9 تیم شرکت کننده هر 
چه جستیم نام تیم بانوان سیرجان را ندیدیم، چرا؟

با توجه به اینکه رشته والیبال ورزش گروهی است، 
بنده هم که در راس والیبال هستم در تمام مسایل 
والیبال کار گروه تخصصی والیبال و مشاور داریم. در 
خصوص بانوان هم ضمن مشورت با کار گروه و اداره 
ورزش و مسووالن شهرستان به این نتیجه رسیدیم 
که این فصل تیم بانوان در لیگ برتر حضور نداشته 
از  بانوان،  برتر  لیگ  برای شرکت در  باشد. چرا که 
بازیکن   2 شاید  مسابقه،  در  لیست حضور  نفر   ۱۴
و ۱ نفر کادرفنی سیرجانی باشد. پس ما به هدف 
برتر  لیگ  در  سیرجانی  بانوان  شدن  دیده  و  رشد 
والیبال دست نخواهیم یافت، عده غیر بومی می آیند 
و قرارداد می بندند به پولشان می رسند و سال بعد 

و  بخواهد  خدا  اگر  ان شاءا...  می کنند.  خداحافظی 
یاری کند و این کرونا اجازه دهد، به صورت عملی و 
کامال منطقی استعدادیابی می کنیم، حداقل ۴ سال 
مداوم و حرفه ای با نونهاالن مستعد و انتخاب شده 
با مربیان آقا و خانم مطرح کشوری و شناخته شده 
والیبال  استعدادهای  پرورش  در  تخصص،  دارای  و 
به هدفمان در استعدادیابی و  تا  تمرین می کنیم، 

استعدادسنجی بانوان و آقایان برسیم.
به  نمی توانند  تماشاگران  اینکه  به  توجه  با   

تماشای بازی بیایند چه تدابیری اندیشیده اید؟
برای بنده ی حقیر حضور مردم سیرجان خیلی مهم 
کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  ابالغ  به  توجه  با  است، 
حضور این عزیزان در سالن ممنوع می باشد، لذا برای 
رفاء حال این عزیزان ان  شاء ا...  سعی خواهیم کرد 
اکثر بازی ها را از شبکه استان کرمان به طور مستقیم 
پخش نماییم. با این کارمان ثابت می کنیم که افراد 
عالقمند به این رشته را دوست داشته و برایمان مهم 

هستند.

تیموالیبالسیرجاندرلیگبرترحریفمیطلبد؛

    تیمی که بلد نیست ببازد!
       مرتضی شول افشارزاده

محمدرضاشریفپوررییسهیئتوالیبالسیرجان؛

       نامی مورد توجه برای تیم انتخاب می کنیم 
       مرتضی شول افشارزاده

6 با پیشنهاد دکتر گل محمدی معاون مدیر کل و رئیس 
اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان طی حکمی از 
سوی صادق زاده؛ رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان 
هیئت  رئیس  عنوان  به  یزدی  مهرداد  کرمان،  استان 
نابینایان و کم بینایان شهرستان سیرجان معرفی شد.

رئیسهیئتنابینایان
وکمبینایانشهرستان
سیرجانمعرفیشد

خبــر

بانوی  این  می کند.  قضاوت  را  کشور  حذفی  جام  تنیس  رقابت های  سیرجانی  داور  قنبری  فرزانه 
در  که  را  رشته  این  کشوری  های  رقابت  معتبرترین  از  یکی  تنیس،  فدراسیون  دعوت  به  سیرجانی 
می کند.  قضاوت  دیگر  داور   8 همراه  به  را  است  برگزاری  حال  در  کرج  میزبانی  به  گروهی   مرحله 

گفتنی است فرزانه قنبری دارای مدرک درجه ۳ داوری در رشته تنیس است.

قضاوت داور سیرجانی در مسابقات جام حذفی تنیس کشور
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