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گروه کوهنوردی آرارات سیرجان در یک کوهنوردی  10ساعته که از دره زیبای پلنگون شروع شد.
این گروه پس از گذراندن آبشار ب ِشر ،دور قالت به قله  2450متری قالت نی ریز صعود کردند سپس با ادامه به
مسیر باال تارم ،چشمه باال تارم ،چشمه چک چک از پلههای سهکش فرود انجام شد و به آبشار زیبای تارم که
 170متر ارتفاع دارد رسیدند .الزم به یادآوری است مسیر کوهپیمایی حدود  25کیلومتر بود.
همنوردان :جالل یوسفی(سرپرست) ،حسین میرقیاسی(راهنما) ،افروز حاج ابراهیمی ،غالمرضا عباسی ،بهنام
محسنزاده ،امیر نیکنام ،مهدی عزیزی ،صدیقه بازمانده ،زهرا محمودآبادی ،منیژه خان آقایی

قهرمانی که دیده نشد!

درخشش کاراته کای سیرجانی در دبی
اسپانيا و ايتاليا دوم و سوم شدند

من دو نفری که در وزن من عضو تیم ملی هستند را بارها در لیگ شکست دادم اما هرگز نتوانستم در ترکیب تیم ملی باشم

خیلی خوب نتیجه را  2بر  3واگذار کرد
اما در نهایت با کسب 175امتیاز موفق به
کسبسهمیهالمپیکشد.
گفتنی است رضایی باید در مسابقات
آتی لیگ جهانی در كشورهای آلمان و
ترکیه شرکت کند و امتیازات خود را
افزایش دهد.
الزم به ذکر است در این مسابقات
تیم ملی جمهوری اسالمی ایران با کسب
 3مدال طال توسط سجاد گنج زاده در
وزن مثبت  ، 84سعید علی پور در وزن
منفی 67و فاطمه چاالکی در بخش
بانوان توانست برای اولین بار قهرمان لیگ
جهانی در دوبخش آقایان وبانوان شود .
الزم به ذکر است که اسپانيا و ايتاليا دوم
و سوم شدند.

تیم ملی قرار نگرفتم.
من در کل در این مدت سه مرحله به اردوی تیم
ملی دعوت شدم اما متاسفانه در ترکیب تیم نتوانستم به
دالیل نا مشخص تیم ملی را همراهی کنم.
در چه وزنی مبارزه می کنید؟

من در وزن  78بیشتر مبارزه کردم.

پس از سال 93که شما به همراه تیم مس کرمان در
لیگ برتر موفق به کسب مدال برنز شدید به سیرجان
آمدید،چرااینجاماندگارنشدید؟

حاجی زادهی جوان ،گل گهر را در کورس نگه داشت!
دوشنبه ی گذشته تیم فوتبال گل گهر سیرجان در شرایطی
میهمان تیم آلومینیوم اراک بود که در دو بازی قبلی خود دو
شکست را متقبل شده بود .بازیکنان تیم گل گهر در این بازی
به دنبال پیروزی بودند تا ناکامی دو هفته قبل خود را فراموش
کنند به هین دلیل از همان ابتدای بازی تهاجمی به میدان رفتند.
اما این تیم اراک بود که از روی اشتباه بازیکنان تیم گل گهر به
یک ضربه پنالتی دست یافتند و گل اول خود را به ثمر رساندند.
در پایان نیمه ی اول علیرغم بازی خوب یاران وینگو تیم گل
گهر بازنده به رختکن رفت.
با شروع نیمه ی دوم وینگو دست به تعویض زد و سیستم تیم
خود را کمی تهاجمی تر کرد .در ادامه این بازی این بازیکنان تیم
گل گهر بودند که بارها در محوطه جریمه صاحب موقعیت شدند
اما در رسیدن به گل کامال نا کام بودند .در این بازی چهار بازیکن
اصلی تیم گل گهر نیز به دلیل سه اخطاره بودن در ترکیب تیم
نبودند و در نهایت وینگو با بازیکنان جوان تر به این مصاف رفت.
در این بازی وینگو بگوویچ به مهاجم جوان خود میدان داد،

محمد امین حاجی زاده بازیکن تیم گل
گهر دقایقی پس از ورود به زمین موفق
شد با یک ضربه سر شادی را به اردوی
تیم گل گهر بیاورد و با این گل با توجه
به تساوی سپید رود رشت و شکست
ملوان بندر انزلی گل گهر بازهم در
کورس رقابت ها برای صعود به لیگ برتر
باقیماند.
حال باید منتظر ماند و دید که
آیا گل گهر در هفته سی و سوم
لیگ که در خانه میزبان تیم مدعی
سپیدرود است می تواند این تیم را
شکست بدهد و همه چیز را به روز آخر
بکشد یا نه.
بازی بعدی گل گهر  4اردیبهشت در
سیرجان برگزار می شود.

یکشنبه گذشته با حکم دکتر صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان ،علیرضا وحیدی به عنوان رییس هیات ورزشهای نابینایان و کم بینایان معرفی شد.
دراین مراسم که با حضور غالمرضازاده -دبیر هیات ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان  ،فکری -مشاور مدیرکل بهزیستی استان ،زهرا امیری  -رییس
اداره ورزش و جوانان ،ابراهیم شول -مسوول اشتغال اداره بهزیستی ،محسن آباده -مدیرعامل کانون نابینایان و جمعی از مسوولین برگزار شد علیرضا
وحیدی مدیریت این هیات را بر عهده گرفت و از زحمات محمدعسکری -رییس سابق هیات ورزشی نابینایان و کم بینایان شهرستان تقدیر بعمل آمد
 .همچنین محمدرضا مهني نسب به عنوان مشاور ورزشی ،رضا غیاثی دبیر هیات ،جواد بلوردي مشاور نابینایان و معصومه خواجويي به عنوان مسوول
روابط عمومی جدید این هیات معرفی شدند.

گفتگو با فردین طاهری تکواندو کای سیرجانی

ایران قهرمان لیگ جهانی شد

مسابقات لیگ جهانی کاراته 2017
و امتیاز بندی کسب سهمیه المپیک
 2020ژاپن ،در کشور امارات با حضور
 77کشور و  830شرکت کننده از
سراسر جهان و با حضور تیم ملی کاراته
جمهوری اسالمی ایران به مدت  3روز در
دبی برگزار شد.
امین رضایی کاراته کای سیرجانی نیز
در این رقابت ها در وزن مثبت  84کیلو
گرم حضور پیدا کردکه در دور اول کاراته
کای صربستان را  8بر صفر و در دور دوم
کاراته کای هندی را با نتیجه ی  10بر
صفر شکست داد.
این کاراته کا در دور سوم؛ در مسابقه با
نفر اول رنکینگ جهان -سجاد گنج زاده-
علیرغم آسیب دیدگی در یک مسابقه

رییس جدید هیات ورزشهای نابینایان و کم بینايان سیرجان معرفی شد

خبــر

مورد توجه باشگاه مس کرمان قرار گرفتم و به این باشگاه
پیوستم.

رضا فتح آبادی

فردین طاهری -تکواندو کای سیرجانی -که
یکی از پر افتخار ترین ورزشکاران این رشته است
یکبار دیگر خوش درخشید .این تکواندو کای
سیرجانی که از سال  82به طور رسمی کار خود
را در این رشته ی ورزشی شروع کرد تا کنون
عناوین متعددی را در مسابقات متعددی
کسب کرده است.
فردین چندی پیش موفق شد در مسابقات
تکواندوی قهرمانی باشگاه های آسیا خوش
بدرخشد و به همراه تیم مقاومت تهران مدال برنز
را کسب کند.
گفتگویی با این قهرمان انجام دادیم که با هم
میخوانیم:

با تیم مس کرمان به چه جایگاهی دست یافتید؟

من در همان سال به همراه تیم مس کرمان در لیگ
نقش جهان به مربیگری«علی محمد بسحاق » قهرمان
لیگ نقش جهان شدم و موفق شدیم مدال طالی تیمی
را کسب کنیم .پس از قهرمانی ما مربی تیم مس سرمربی
تیم ملی شد و پس از آن هم من به دالیلی نتوانستم در
تیم باشم اما تمریناتم را انجام دادم ودر مسابقات انتخابی
نیز شرکت کردم .سال  91من به همراه تیم مس کرمان
در لیگ برتر حضور یافتم و با این تیم به مربیگری مجید
عبدالرشیدی به مقام چهارم تیمی لیگ برتر دست یافتم
البته در همان سال نیز در مسابقات انتخابی تیم ملی
حضور یافتم و به مقام سوم رسیدم.

اولین حضور حرفه ای شما در تکواندو از چه
سالی استارت خورد؟

در سال  87در مسابقات قهرمانی دانشجویان آزاد
کشور موفق به کسب مدال نقره شدم که پس از آن

کی به تیم ملی دعوت شدید؟

برای اولین بار سال  91بود که دعوت شدم و پس از
اینکه در سال  92به مقام دوم کشور دست یافتم برای
باردوم به اردوی تیم ملی دعوت شدم و هر دو بار به
مرحله آخر انتخابی رسیدم اما باز نتوانستم در ترکیب

در سال  94پس از سال ها آمدم تا به شهر خودم کمک
کنم با توجه به اینکه در همین سال من در مسابقات
انتخابی نایب قهرمان شدم به همراه تیم سیرجان مورد
توجه قرار نگرفتم و با بدترین شرایط در مسابقات حضور
یافتم .متاسفانه اینجا کسی به فکر تکواندو کاها نبود و
وقتی این بی اهمیتی را دیدم حداقل کار این بود که برای
خودم احترام قایل شوم  .بنابراین در نیم فصل از تیم جدا
شدم به تیم مقاوت تهران پیوستم و به همراه همین تیم
قهرمان لیگ نقش جهان شدم.
در آن زمان فقط برای حال تکواندو کاهای مستعد
شهرم متاسفم شدم چرا که هیچ کس به فکر آنها نبود و
در سخت ترین شرایط و بدون هیچ توقعی برای رسیدن
به هدف شان تالش کردند.
بیشتربرایمانبگویید؛چهاتفاقاتیافتاد؟

من دوست ندارم سر زخم قدیمی را باز کنم و متاسفانه
بعضی از مسولین هم خیلی زود ناراحت می شوند! فقط
خودشان می دانند که آیا عملکرد مناسبی داشتند یا
خیر؟

پس از قهرمانی با تیم مقاومت تهران یکبار دیگر به
تیم کرمان پیوستید و با این تیم هم قهرمان لیگ نقش
جهان شدید ،اما بازهم در سال96به تیم مقاومت رفتید
 ،این همه رفت و آمد چرا؟

بله در تیم استان با توجه به اینکه پول آنچنانی هم در
این رشته ورزشی دریافت نمی کردیم راحت تر بودم اما
با توجه به اینکه تیم مقاومت تهران همیشه یکی از تیم
هایی بوده که بنده در آنجا مورد توجه بودم و به خواسته

هایم توجه میکردند باز هم به همین تیم رفتم و برای
دومین باربا همین تیم قهرمان لیگ نقش جهان شدم.

اولین مربی شما که کار تکواندو را با او شروع کردید
چه کسی بود؟

مهدی محمدی که هر چه دارم از اوست.

از مسابقات قهرمانی جام باشگاه های آسیا بگویید.

این مسابقات بین ده تیم از کشورهای آسیایی و چند
تیم از ایران به میزبانی ایران برگزار شد که من در قالب
تیم مقاومت تهران با کسب  5برد و دو شکست به مقام
سوم تیمی دست یافتم.
پس از کسب این مهم عکس العمل مسوولین شهر
سیرجانچطوربود؟

جالب است بدانید هنوز بسیاری از مسوولین حتا بنده
را نمی شناسند!!

سالها تالش کردید تا به این مهم دست بیابید آیا
قصد دارید در این مسیر ادامه بدهید تا به حق خودت
در تیم ملی برسید؟

من خیلی سختی کشیدم ،خودم و خانواده ام سالها
هزینه های سنگین و مخارج من را دادند اما کسی من
را حمایت نکرد.
من هر دو نفری که در وزن من عضو تیم ملی هستند
را بارها در لیگ شکست دادم اما به دلیل عدم حمایت
هرگز نتوانستم در ترکیب تیم ملی باشم اگر واقعیت را
بخواهید این عدم توجه باعث شده تا بسیار دلسرد بشوم!
واقعا دیگر به عنوان یک جوان توانایی این را ندارم برای
پیشرفتم بیشتر از این هزینه کنم!اگر مسولین شهرم
حمایتمنکنندبرایهمیشهازدنیایتکواندوخداحافظی
می کنم و برای همیشه از ورزش می روم!
چراچنینتصمیمیگرفتید؟

من از زندگی عقب افتادم ،تا به هدفم برسم  .وقتی
برای کسی در این شهر مهم نیست و فقط برای خودم
تالش می کنم دیگر رمقی نمی ماند!
حرف پایانی؟

تشکر از خانواده ام که همیشه حامی من بودند و تشکر
ازمربیانزحمتکش.

Insurance
Albourz
نمایندگی کاظمی
بیمـــــه خـــودرو (ثالث و بدنه)

بیمه مسوولیت (ساختمانی ،خدماتی و)...

بیمـــــه آتـــش ســــــوزی

بیمـــــه زندگـــــی (عمـــر)

بیمه درمان سرطـــان (امیدآفرین)

مشــــاوره رایگــــــــــــان

خیابـــان ولی عصر  -حدفاصـــــل ابومسلم و بروجردی
شماره تماس09107556300 -)034 (42203640 :

آموزشگاه علمی درخشان برای اولین بار برگزار می کند:

طرح کیف در مدرسه با همکاری جمعی از اساتید علمی

از  20فروردین به مدت  3ماه
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و نام نویسی
به آموزشگاه درخشان واقع درخیابان ولیعصر(عج) -چهارراه خواجو -جنب بنیاد شهید
مراجعه نموده و یا با تلفن های 0913 378 5564 - 4223 5070 :تماس حاصل نمایند.
لینک کانال تلگرام@derakhshanamoozeshgah :

