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    المپ هایتان را عوض کنید.المپ های 
قدیمی بیشتر انرژی خود را به صورت گرما 

می سوزانند تا اینکه نور تولید کنند. آنها را با 
المپ های LED یا فلورسنت جایگزین کنید که 

هر دو آنها انرژی کمتری مصرف می کنند.

 جناب آقای  سید علی کریمی 
سرپرست محترم اداره ورزش و جوانان استان لرستان 

    بدینوسیله انتصاب شایسته  جنابعالی 
به سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان 
استان لرستان را تبریک عرض نموده و 

توفیقات روز افزون جنابعالی و مجموعه 
تحت مدیریت آن مقام محترم را از ایزد 

 منان مسلئت داریم.
هیات تحریریه نشریه ورزش و اقتصاد لرستان

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان لرستان 

 علی کریمی شایسته ترین گزینه برای منصب مدیر کلی ورزش و جوانان لرستان
 

کل  اداره  سرپرست  عنوان  به  کریمی  علی  فر،  سلطانی  مسعود  سوی  از  حکمی  طی 
ورزش و جوانان استان لرستان  معرفی شد.

این خبری بود که روزهای گذشته به عنوان خبر یک رسانه های استان بر روی خروجی 
رسانه ها قرار گرفت.

از  و  استان  دومیدانی  هیات  اسبق  کل،رئیس  اداره  ورزشی  معاون  کریمی  سیدعلی 
با متانت و مدیریت بسیار خوب در بین اهالی  ورزشکاران به نام رشته دومیدانی که 
ورزش و جوانان لرستان از مقبولیت ویژه ای برخوردار است به عنوان سرپرست اداره 

کل ورزش و جوانان لرستان جایگزین علی یاور عزیز پور مدیرکل اخالق مدار ورزش لرستان شد. 
کریمی با پتانسیل جوانی و انرژی فراوان می تواند کشتی طوفان زده ورزش لرستان را به ساحل نجات برساند و 

با توجه به تمام خصایص بیشمار گزینه اصلح و مناسب برای مدیر کلی ورزش لرستان باشد .
وی  علیرغم جوانی دارای تجارب خوبی در رده های مختلف مدیریتی می باشد و در سال های نه چندان دور 
تجربه رئیس هیاتی ، معاونت و ... را در کارنامه اش دارد و اکنون برای مدیرکلی ورزش و جوانان استان می تواند 

گزینه مناسب و قابل قبولی باشد.
ورزش لرستان پس از عبور از چند سال مدیریت آزمون و خطا نیاز به مدیری با تجربه دارد تا از وضعیت نابسامان 

فعلی خارج شود.
علی کریمی که سابقه خوبی در مدیریت استان داشته با تکیه بر اخالق مداری و درایت و استفاده از نیروهای 

کارآمد توانسته است از کمترین امکانات، بیشترین بهره وری را داشته باشد.
ورزش  لرستان دیگر کشش آزمودن مدیران کم تجربه  را ندارد و مجالی برای سعی و خطا نیست.

علی کریمی با اندوخته ای پرو پیمان می تواند بار دیگر آرامش را به ورزش استان برگرداند.
پرهیز از شعارگرایی و عملگرا بودن ، تکریم کارکنان و جامعه ورزش ، دانش مدیریتی کافی و... از جمله خصایص 

سید علی کریمی است و قطعًا در این راستا گزینه مناسب و توانمندی برای مدیریت ورزش استان می باشد.

صفحه3راه ورزش قهرمانی گم شده
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با خبرهای لرستان

حال ورزش لرستان خوب است /تالش جدی تر برای 
تعمیرات اماکن ورزشی

جوانان  و  ورزش  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون 
لرستان گفت: حال ورزش لرستان خوب است قدردان 

زحمات همکاران ، هیاتها، ورزشکاران هستیم.
ورزش  اداری  شورای  جلسه  در  علیجانی  ضرغام 
پاسخ  و  دهی  گزارش  کرد:  ،اظهار  استان  وجوانان 

مکاتبات اداری شهرستانها تقویت شود.
پرسنل  مطالبات  پرداخت  در  را  ورزش  دستگاه  او 
اماکن ورزشی سال  تعمیرات  افزود:  و  پیشتاز دانست 

آینده جدی تر دردستور کار دستگاه است.
نظارت  برای  ادارات  روسای  کرد:  تصریح  علیجانی 
خودرا  فنی  اطالعات   ، عمرانی  های  طرح  بر  بیشتر 

افزایش دهند.
جوانان  و  ورزش  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون 
لرستان خاطر نشان کرد: بی نظمی ها در اداره ورزش 

در سطح استان و ستاد به حداقل ها رسیده است.

رشد  از  لرستان  استان  فوتبال  هیات  رئیس 
این  یافته  سازمان  ورزشکاران  صدی  1۰۰در 
هیات در سال 9۷خبر داد. همایش هم اندیشی 
و نشست مسئوالن کمیته های فوتبال لرستان 
حضور  با  استان  فوتبال  های  هیات  روسای  و 
مدیر کل ورزش و معاونین اداره کل در سالن 

همایش خانه معلم برگزار شد .
هیات  دبیر  رستمی  سعید  ابتدا  جلسه  این  در 
استان استان با اراِئه مهمترین اهداف جلسه و 
استان  فوتبال  هیات  عملکرد  ارزیابی  چگونگی 
پرداخت و سپس روسای هیات فوتبال و کمیته 
بررسی  به  نظرات  نکته  با  استان  مختلف  های 

مشکالت و موانع موجود خود پرداختند. 
فوتبال  هیات  رئیس  خسروی  ولی  ادامه  در 
و  همراهی  از  دانی  قدر  با  لرستان  استان 
فوتبال شهرستانها  خدمات روسای هیات های 
در  لرستان  فوتبال  مختلف  های  کمیته  و 
لرستان  فوتبال  گذشته  9۷گفت:درسال  سال 
درمجموع با همدلی و تالش های خانواده بزرگ 
عملکرد  و  ارزیابی  در  توانست  استان  فوتبال 
فوتبال  برتر  جزء1۰استان  فوتبال  فدراسیون 
ایران در کلیه آیتم های مختلف فوتبال بوده و 
این افتخار بزرگ جز با همراهی شما و اداره کل 
ورزش و جوانان لرستان میسر نمی شد که این 
موفقیت ها با تالش های شبانه روزی و همدلی 

همکی به سر منزل مقصود رسید.
سال  افزود:در  لرستان  فوتبال  هیات  رئیس 
ورزشکاران  زمینه  در  2۰۰۰نفری  رشد  9۷با 
9۷43نفر  به  فوتبال  ورزشکاران  یافته  سازمان 
استانهای  به  نسبت  حتا  رشد  این  که  رسیده 
بی  رقم  کشورهم  یافته  توسعه  و  برخوردار 
نظیر و بسیار خوبی است که جای تقدیر ویژه 
از  9۷بیش  کرد:درسال  تصریح  دارد.خسروی 
های  لیگ  در  داخلی،۷4مسابقه  4۰۰مسابقه 
لیگ  در  استان  از  28تیم  و  کشوری  مختلف 
های مختلف فوتبال ایران حضور داشته که در 
این حوزه هم عملکرد موفقیت آمیزی را از خود 
به جای گذاشته ایم.وی افزود:در بحث داوری و 
کالس های آموزشی مربیگری و دانش افزایی با 
برگزاری 13کالس عملکرد قابل قبولی داشته و 
امیدواریم در سال 98این عددرا افزایش دهیم.

لرستان  در  ماه  فروردین  به سیل  اشاره  با  وی 
برتری  لیگ  تیم  دو  98به  سال  :در  افزود 
سیل  مشکالت  دلیل  به  پلدختر  شهرستان 
وآماده نبودن زمین ورزشگاه پلدختر یک سال 
تنفس و استراحت داده و بازیکنان این تیم ها 
می توانند با دریافت رضایت نامه در دیگر تیم 
افزود:کنفدراسیون  کنند.وی  بازی  استان  های 
سیل  مناطق  به  دالر  afc100هزار  آسیا  فوتبال 
اینکه  به  توجه  با  ما  و  کرده  کمک  ایران  زده 
تخریب  از  زده  استانهای سیل  دیگر  به  نسبت 
بسیار بیشتری بوده از afc و فدراسیون  خواستار 
ایم.خسروی تصریح  و عادالنه شده  ویژه  توجه 

کرد:کمک های afc بیشتر در زمینه مسئولیت 
های اجتماعی ودر  این چارچوب بوده ونماینده 
کنفدراسیون فوتبال اسیا با حضور در پلدختر از 

ورزشگاه شهید سرمالیان بازدید کرد .  
مدیرکل  حمایت های  از  تشکر  ضمن  خسروی 
:هیات  افزود  لرستان،  استان  جوانان  و  ورزش 
حمایت  به  نیاز  شهرستان ها  در  ما  های 
حمایت  بدون  ما  دارد،  ورزش  اداره  تشکیالت 
دست  از  را  خود  توان  اعظم  بخش   ، مدیرکل 
و  ورزش  اداره  سوی  از  است  نیاز  و  می دهیم 
هیات  چون  بشویم  کمک  و  حمایت  جوانان  
ورزش  ادارات  با  تنگاتنگی  ارتباط  فوتبال 

شهرستان ها دارد .
وی افزود: در ارتباط با مشکالت سخت افزاری 
وبه  استان  مختلف  شهرستانهای  ورزشگاههای 
،رومشگان  کوهدشت  شهرستانهای  خصوص 
اداره کل ورزش و جوانان و  با  رایزنی  با  ازنا  و 
فدراسیون فوتبال مشکالت خاصه این شهر ها 
را مرتفع خواهیم کرد و نسبت به دغدغه ها و 

ابزار های اولیه این شهرها حساس هستیم .  
برنامه ریزی دقیق هیات ها  خسروی خواستار 
و باشگاه شد و افزود :زمان هایی که تیم ها را 
یک نفره پیش می برده ایم گذشته، االن باید 
بتوانیم چند تیم درست کنیم تا بتوانیم در کار 
موفق شویم. چه در بخش بانوان و چه در بخش 
،فرقی   .. و  سالنی  و چه  فوتبال  چه  و  برادران 
نمی کند، االن مشکالت مالی حرف اول را می 
زند که اگر برنامه ریزی دقیقی انجام شود که 
هم  مقدار  یک  اگر  و  کرد  عملی  را  آن  بتوان 
بهترمیدان بازکنیم تا پیشکسوتان و افراد خوش 
نام نیز بتوانند در نهادها صحبت کنند و جذب 
مشارکت داشته باشند می توانیم موفق تر عمل 
کنیم.خسروی افزود :توجه ویژه به فوتبال پایه 
فوتبال  رشد  به  ویژه  نگاه  و  یابی  استعداد  و 
اولویت های مهم  از دیگر  را  استان  ان در  بانو 
بازدید های  و  استان عنوان کرد  فوتبال  هیات 
استان  فوتبال  هیات  محسوس  و  نامحسوس 
از  را  ویژه  نظارت  و  استان  فوتبال  مدارس  از 
کرد.  عنوان  فوتبال  هیات  ای  برنامه  مهمترین 
شدن  نزدیک  به  اشاره  با  فوتبال  هیات  رئیس 
به فصل تابستان و نقش اوقات فراغت نونهاالن 
باید  استان  فوتبال  مدارس  گفت:  نوجوانان  و 
با  و  کنند  استفاده  رسمی  و  مجرب  مربیان  از 
مدارس فوتبالی که از مربیان فاقد کارت استفاه 
از  پایان  در  شود.وی  می  جدی  برخورد  کنند 
اداره کل  بسیار مطلوب  تعامل و حمایت های 
در  فوتبال  توسعه  در  لرستان  و جوانان  ورزش 
ابعاد همگانی ،عمرانی و قهرمانی قدر دانی کرد.

اداره  حراست  و  مدیرکل،معاونین  از  پایان  در 
و  لوح  اهدایی  با  لرستان  جوانان  و  ورزش  کل 

جوایزی تقدیر شد.

 خبر: محمود داودی نژاد 

عبداله عزیزپور گفت: عزم نیروهای دستگاه ورزش 
استان برای بازسازی مجموعه ورزشی پلدختر قابل 

تحسین است. 
عزیزپور در جریان بازدید از  روند بازسازی و تعمیر 
شهید  ورزشی  مجموعه  زده  سیل  ورزشی  اماکن 
سرمالیان  پلدختر ،اظهار کرد:  با وجود حجم باالی 
سیالب و آوردهای سیالبی و گل و الی و همچنین 
دستگاه   نیروهای  عزم  اما  مانده  جای  به  خسارات 

ورزش برای برداشت گل و الی و بازسازی در سریع 
ترین زمان ممکن قابل تحسین است.

او با بیان اینکه  سیل برای اماکن ورزشی پلدختر 
یک فرصت بود،افزود:   با توجه به این فرصت  به 
اماکن ورزشی نظیر زمین چمن در  بهترین شکل 

حال بازسازی استاندارد است.
سیل  شهر  این  ورزشی  مجموعه  احیای  عزیزپور 
زده را مطالبه جدی جوانان پلدختری عنوان کرد 
وگفت: جامعه ورزش استان  جوانان ورزش دوست 
به  توجه  وبا  است  نکرده  فراموش  را  پلدختری 
استعداد ها وظرفیت های جوانان این شهرستان با 
تمام توان از این مطالبه جوانان  حمایت می کنیم .

 معاون امور جوانان ورزش وجوانان لرستان خاطر 
در   نیز  وموثری  خوب  بسیار  اقدامات  کرد:  نشان 
ایام سیل توسط  حوزه جوانان با مشارکت جوانان 
پلدختری در کمک به سیل زدگان صورت گرفت 

که جای تقدیر دارد .

مدارس  با  برخورد  از  لرستان  فوتبال  هیات  دبیر 
فوتبال خاطی و فاقد مربی رسمی خبر داد.

ورزشی  افالک  تحلیلی  و  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خصوص  در  فوتبال  هیت  دبیر  رستمی  ،سعید 
روسای هیت  اندیشی  در جلسه هم  استان  فوتبال 
در  هم  امسال  داشت:  اظهار  استان   فوتبال  های 
تقویم  و  برنامه  استان  فوتبال  برای  زمینه ها  همه 

هیت  ریس  درایت  با  و  ایم  کرده  ارائه  مخصوص 
فوتسال،  فوتبال،  برای  ولی خسروی  استان  فوتبال 
پایه ها  خصوصا  استان  مختلف  لیگ های  داوران، 
با  بسیار جامع و کامل داریم که  برنامه ریزی  یک 
همکاری کمیته های مختلف هیت فوتبال استان و 
هیت های شهرستان ها در سال 98 با نظم و قدرت 

بیشتری همه را اجرا خواهیم کرد.
رستمی افزود :توجه ویژه به فوتبال پایه و استعداد 
یابی و نگاه ویژه به رشد فوتبال بانو ان در استان را 
از دیگر اولویت های مهم هیات فوتبال استان عنوان 
هیات  محسوس  و  نامحسوس  های  بازدید  و  کرد 
فوتبال استان از مدارس فوتبال استان و نظارت ویژه 
را از مهمترین برنامه ای هیات فوتبال عنوان کرد .

دبیر هیات فوتبال با اشاره به نزدیک شدن به فصل 
نوجوانان  و  نونهاالن  فراغت  اوقات  نقش  و  تابستان 
باید از مربیان مجرب  گفت :مدارس فوتبال استان 
از  با مدارس فوتبالی که  و رسمی استفاده کنند و 
فاقد کارت استفاه کنند برخورد جدی می  مربیان 

شود .

نایب رئیس بانوان فوتبال لرستان از عدم همکاری 
برخی روسای ورزش و جوانان لرستان با فوتبال و 

فوتسال بانوان لرستان انتقاد کرد. 
فوتبال  هیات  بانوان  نایب رییس  ظفریان  مهستی 
از روسای  از عدم همکاری و توجه برخی  لرستان 
ادارات ورزش و جوانان شهرستانها به فوتبال بانوان 

لرستان انتقاد کرد. 
فوتسال  و  فوتبال  چشمگیر  رشد  به  اشاره  با  وی 
بانوان در استان و حضور تیم های خیبر خرم آباد و 
ازنا در لیگ برتر فوتبال در سالهای گذشته از نبود 

اسپانسر و عدم حمایت از این تیم ها انتقاد کرد.
توجه  و  یابی  استعداد  بحث  :در  افزود  ظفریان 
جدی به استعدادیابی و فوتبال پایه با حمایت های 
خسروی رئیس هیات فوتبال استان گام های خوبی 
های  موفقیت  به  راه  این  در  امیدواریم  و  برداشته 

برسیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از روسای ادارات 
ورزش و جوانان استان نسبت به فوتبال و فوتسال 
بانوان بی تفاوت بوده وبا بانوان فوتبالیست همکاری 

نکرده و حمایت حلقه مفقوده بانوان فوتبالیست در 
با  بسیاری از شهر های استان است که امیدواریم 
مشکل  این  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  ویژه  نگاه 

رفع شود.
ظفریان با تقدیر از تالش های هیات های فوتبال 
به  توجه  پلدختردر  و  کوهدشت  دورود،  بروجرد، 
از  حمایت  با  کرد  امیدواری  ظهار  بانوان  فوتبال 
این  بیشتر  توسعه  و  رشد  شاهد  آینده  در  بانوان 

رشته درسطح کشور باشیم .
بیان  با  لرستان   فوتبال   هیات  بانوان  نایب رییس 
رو  روند  لرستان  بانوان   فوتسال  و  فوتبال  این که 
تنها  به رشدی داشته است، گفت:  در حال حاضر 

دغدغه ما نداشتن اسپانسر است.
فوتسال  و  فوتبال  وضعیت  خصوص  در  ظفریان 
بانوان استان، اظهار کرد:  درسطح استان به صورت 
و  فوتبال  رشته  دو  در  فعالیت  حال  در  تخصصی 
فوتسال بانوان هستیم و مدارس فوتبال استان نیز 

فعالیت رسمی خود را آغاز کرده اند.
زمین  جمله  از  اولیه  امکانات  این که  بیان  با  وی 
تمرینی برای فوتبال و فوتسال در اختیارمان است، 
این زمینه همکاری  استان در  گفت: رییس هیات 
بانوان داشته است ولی تنها  با بخش  بسیار خوبی 
اسپانسر است و همین موضوع  دغدغه ما نداشتن 
باعث شده که با وجود این که امکانات سخت افزاری 
فراهم است، نتوانیم به راحتی تیم های استان را در 

مسابقات کشوری شرکت دهیم.

تیمداری  برای  لرستان  فوتبال  هیأت  رئیس 
اولتیماتوم داد و گفت: شرایط تغییر نکند، خیبر را 

می فروشیم. 
ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خسروی  ولی ا... 
خاطرنشان کرد: پنج تا شش فصل است که هیأت 
فوتبال استان در لیگ های دسته دو و اول تیمداری 

می کند. 

دیگر  واقعیتش  شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
و  اداره کل ورزش  به  و  کنیم  تیمداری  نمی توانیم 

جوانان استان نیز در این خصوص نامه زده  ایم. 
تا  اگر  کرده ایم  اعالم  کرد:  تصریح  خسروی   
تیم  امتیاز  نشود،  پیدا  اسپانسری  تیرماه  پانزدهم 

فوتبال خیبر را خواهیم فروخت. 
کرد:  اضافه  لرستان  فوتبال  هیأت  رئیس 
پیشنهادهایی هم برای خرید امتیاز خیبر به دست 
باشد،  قبل  سال های  مثل  شرایط  اگر  و  رسیده  ما 

علیرغم میل باطنی این کار را انجام خواهیم داد. 
وی تأکید کرد: در فوتبال امروز دنیا پول و امکانات 
را  مهم  دو  این  تیمی  اگر  و  می زند  را  اول  حرف 

نداشته باشد، محکوم به شکست است. 
در  فصل  این  خیبر  فوتبال  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
گروه »ب« لیگ دسته دوم قرار داشت و در جایگاه 

هشتم ایستاد. 

 ۳۰۰ حضور  با  مسابقات  از  دوره  این 
و ۲۴ خرداد  روزهای ۲۳  در  جودوکار 
ورزشگاه  افراسیابی  شهید  سالن  در  ماه 
که  شد  برگزار  تهران  شیرودی  شهید 
مقام  دو  کسب  با  لرستان  جودوکاران 
خود  کار  به  سومی  مقام  چهار  و  دومی 

پایان دادند.
 اسامی مدال آوران پیشکسوت لرستانی

احمد  قادرپورـ  احمد  ـ  گوهریان  ایرج 
حسین  ـ  گرشاسبی  وحید  ـ  ابوالفتحی 

ساکی و نیما وفایی فرد

علیجانی: حال ورزش لرستان خوب است

رئیس هیات فوتبال لرستان خبر داد:
رشد 100 در صدی ورزشکاران سازمان یافته فوتبال 

معاون امور جوانان ورزش وجوانان لرستان: 
بازسازی مجموعه ورزشی مطالبه جوانان پلدختری است

دبیر هیات فوتبال لرستان: 
با مدارس فوتبال خاطی و فاقد مربی رسمی به شدت 

برخورد می شود

نایب رییس بانوان هیات فوتبال لرستان:
انتقاد نایب رئیس بانوان فوتبال لرستان از عدم 
همکاری برخی روسای ورزش و جوانان لرستان 

اولتیماتوم رئیس هیأت:

دیگر نمی توانیم تیمداری کنیم
 حضور قدرتمند تیم جودو لرستان در 

هشتمین دوره رقابت های قهرمانی جودو پیشکسوتان کشور

مدیر کل اسبق ورزش و جوانان لرستان: 
عملکرد هیات فوتبال لرستان می تواند الگوی 

برای سایر هیات ها شود

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: مشکالت سخت افزاری 
هیات های فوتبال شهرستانهای لرستان مرتفع می شود. علی یاور 
عزیز پورمدیر کل اسبق  ورزش و جوانان لرستان در همایش هم 
اندیشی واسای هیات های فوتبال لرستان در سالن همایش خانه 
معلم خرم آباد گفت :از عملکرد هیات فوتبال استان لرستان در 
کلیه حوز ه ها همگانی،عمرانی و قهرمانی رضایت کامل داشته 
استان  جوانان  و  ورزش  اسبق  کل   مدیر  کنیم.  می  قدرانی  و 
سال  در  لرستان  یافته  سازمان  ورزشکاران  گفت:آمار  لرستان 
نود وشش ۵1هزار نفر بوده که در سال 9۷با رشدی مطلوب به 
۶3هزار نفر رسیده و هیات فوتبال استان لرستان به همراه یکی 
با بیشتریت آمار بیمه شده و ورزشکاران  دو هیات دیگر استان 
به  را  موفقیت  این  از  باالی  بسیار  و  عمده  سهم  یافته  سازمان 
خود اختصاص داده و نشان از عملکرد مطلوب این هیات ها در 

ورزشکاران سازمان یافته است .  
مدیر کل اسبق ورزش و جوانان لرستا ن در ارتباط با مشکالت 
در  مصنوعی  و  طبیعی  چمن  زمین  نبود  و  افزاری  سخت 
شهرستانهای لرستان گفت :چند زمین چمن طبیعی را در دست 

ساخت داریم.
وی افزود:زمین چمن طبیعی الیگودرزرا در دست ساخت داریم. 
چمن  زمین   1۵ احداث  برای  اجرایی  عملیات  به  بااشاره  وی 
تعداد  این  مساحت  کرد:  اضافه  استان  روستاهای  در  مصنوعی 
زمین چمن مصنوعی معادل 18 هزار متر مربع می باشد.مدیرکل 
دست  در  به  اشاره  با  درادامه  لرستان  جوانان  و  ورزش  اسبق  
احداث داشتن 24 هزار متر چمن طبیعی در دیگر شهرستانهای 
استان گفت ) مجموعه 1۵۰۰۰ نفره دهکده المپیک خرم آباد، 
مجموعه ۵۰۰۰ نفره چغا بهرام دورود و بخش معموالن ( 3 زمین 

چمن طبیعی در نیز دست ساخت است.
رومشکان  و  بروجرد  شهرستانهای  در  گفت:  عزیزپور  یاور  علی 
حدوداً 1۵ هزار متر مربع زیر سازی آماده نصب چمن مصنوعی 
الیگودرز  های  شهرستان  در  و  بزرگ  سایز  های  زمین  قطع  در 
سلسله و کوهدشت در قطع زمین تمرینی متوسط حدود 14 هزار 
متر مربع زیر سازی آماده نصب چمن مصنوعی می باشند. یک 
زمین چمن طبیعی و ۵ زمین مصنوعی در شهرستان کوهدشت 
شورابه   بره کلک،  ده کرمعلی،  پای آستان،  روستاهای  در  از جمله 

کوهنانی، آب باریکی و ... ساخته می شود.
عزیز پور تصریح کرد : سال گذشته 8ماشین چمن زنی استاندار 
با  ایم.وی  با قیمت مطلوبی خریداری کرده  را برای 8شهرستان 
تقدیر از مسئولیت های اجتماعی هیات فوتبال لرستان در کلیه 
های  کمک  و  حضور  و  فرهنگی  های  مراسم  خصوص  به  ابعاد 
جامعه فوتبال در سیل لرستان ،هیات فوتبال را یکی از بهترین 
هیات ها در توسعه مسئولیت های اجتماعی عنوان کرد.مدیرکل 
اسبق اداره ورزش و جوانان استان لرستان  ضمن حمایت از هیات 
فوتبال استان  لرستان  افزود: هیت فوتبال جایگاه بسیار معتبری 
را در بین هیت های کشور دارد و از طرفی هم شخصیت حیدر 
بهاروند به عنوان یک شخصیت ملی برای ما است.ایشان افتخار 
استان  لرستان هستند و مورد احترام و عنایت رسمی مقامات 
کشور است و با حضور ولی خسروی و دیگر مسئوالن عزیز هیات 
فوتبال  استان هیچگاه کمبود نبود بهاروند احساس نمی شود و 

جای وی همیشه سبز و ماندگار خواهد بود. 
عزیزپور راز موفقیت فوتبال در لرستان را ایجاد همدلی دانست و 
عنوان کرد:فضای امروز ما فضای آرام و همدلی و وحدت است و 
ما باید این فضای آرام بخش را در شهرها و مناطق محروم ببریم 
آید.  به دست می  و سازندگی  موفقیت  فضای همدلی  این  از  و 

ازاین فضاها سرمایه گذاری در بخش انسانی به وجود می آید.
اینکه ورزش فوتبال خودگردان شده وبه شکل حرفه  با بیان  او 
ایی اداره می شود،گفت: رشد فوتبال  در گرو هزینه های باالیی 
است ودر حمایت ازفوتبال استان الاقل در رده های پایه تا جایی 
که دستگاه ورزش به ما اجازه بدهدبه فوتبال  کمک می کنیم. 
مدیرکل  اسبق ورزش وجوانان در ارتباط با فوتبال لرستان و تیم 
و  است  لرستان  فوتبال  شناسنامه  آباد  خرم  خیبر  گفت:  خیبر 

فوتبال لرستان را با نام خیبر در کشور می شناسند.
و  بوده  ایران  خوب  فوتبال  دو  لیگ  در  خیبر  نتایج  افزود:  وی 
مجموعه اداره کل ورزش و جوانان لرستان امکانات سخت افزاری 
و نرم افزاری را در حد توان  در اختیار این تیم قرار داده است. 
وی افزود:در سال گذشته دستگاههای اجرایی و ادراه کل ورزش 
فوتبال  هیات  به  تومان  میلیارد  یک  مبلغ  لرستان  جوانان  و 
استان  تزریق کرده که در بخش های مختلف عمرانی،تعمیرات و 

نگهداری زمین های چمن و ... هزینه شده است.

رییس هیئت کبدی لرستان : 

اعالم آمادگی هیات کبدی الیگودرز 
برای میزبانی مسابقات جوانان استان 

 “ رشیدیان  اهلل  “نعمت 
هیات  آمادگی  اعالم  از 
برای  الیگودرز  کبدی 
جوانان  مسابقات  میزبانی 

استان خبرداد. 
خبرگزاری  گزارش  به 
امین  ؛سید  برناازلرستان 
هیات  ریس  کوتاه  صالح 
کبدی شهرستان الیگودرز 

طی نامه ای به هیات استان رسما آمادگی این شهرستان برای 
میزبانی مسابقات قهرمانی جوانان استان در بخش آقایان را اعالم 

کرد.
برپایه این گزارش ؛این مسابقات که یادواره و مزین بنام سردار 
بزرگوار شهیدحشمت اهلل قلی است که در  مورخه 21 تیر ماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.
با  موافقت  ضمن  خصوص   دراین  لرستان  کبدی  هیات   ریس 
درخواست فوق هیات کبدی الیگودرز را یکی از فعالترین هیات 
به  توجه  با  گفت:   و  کرد  عنوان  گذشته  سال  یک  در  استان 
سال  که    3 درجه  مربیگری  و   آموزشی  های  کالس  برگزاری 
گذشته در الیگودرز برگزار شد و نیز کسب عنوان سوم قهرمانی 
توسعه  همچنین  و  شهرستان  این  توسط  استان  جوانان  کبدی 
سخت افزاری که منجر به اعالم آمادگی برای میزبانی شده است 
نشان می دهد که روند رو به رشد هیات کبدی این شهرستان 
بدون توقف در حال پیشروی است و قطعا این فعالیت ها تاثیرات 
خواهد  الیگودرز  کبدی  ورزش  رشد  در  خوبی  بسیار  و  مثبت 

داشت.
نعمت اهلل رشیدیان ضمن تشکر ازآقای صالح کوتاه ریس هیات 
برنامه  در  الیگودرز  و جامعه کبدی  ایشان  برای  این شهرستان، 

های آتی آرزوی موفقیت کرد.

اخبار 2

سرپرست ورزش و جوانان لرستان:

دستگاه ورزش و جوانان استان به روی رسانه های 
دلسوز ورزش باز است / خواستار تعامل سازنده با 

رسانه ها در چار چوب قانون هستیم 
حوزه  برای  گفت:  کریمی  علی  سید 
کاری  اولویت  دستگاه،  مختلف  های 

برنامه ریزی کرده ام. 
فعالیت  روز  نخستین  در  کریمی 
و  بازدید  از  پس  خود،   سرپرستی 
کارگروه   ، پرسنل  با  حضوری  دیدار 
های تخصصی خود در حوزه های مختلف را برگزارکرد. او در حاشیه 
برگزاری این کارگروه ها ، بررسی پروژه ها را مهمترین اولویت دستگاه 
ورزشی  فنی  اماکن   و  ساختها  زیر  کردن  فراهم  گفت:  و  کرد  عنوان 
یکی از مهمترین راههای توسعه ورزش است. سرپرست ورزش وجوانان 
وضع  تبدیل  مشکالت  حل  پرسنل،  رفاه  نیز  اداری  درحوزه  لرستان  
نیروهای دستگاه، ساماندهی وضعیت حقوقی و .... را یک مهم دانست. 
کریمی در حوزه اطالع رسانی نیز خواستار تعامل سازنده با رسانه ها در 
چار چوب قانون شد و تصریح کرد: دستگاه ورزش و جوانان لرستان به 
روی رسانه هایی که دلسوز ورزش هستند و بدون سهم خواهی قصد 

کمک به جامعه هدف ما  را دارند باز است.

رئیس کمیته لیگ فوتبال لرستان: 
برنامه ریزی مدون برای برگزاری بیش از 500بازی 

در لیگ های فوتبال لرستان
 

مجید یاراحمدی رئیس کمیته لیگ فوتبال 
برای  مدون  ریزی  برنامه  از  لرستان 
سال  در  5۰۰مسابقه  از  بیش  برگزاری 
و  خبری  پایگاه  گزارش  داد.به  98خبر 
لیگ  ،رئیس کمیته  افالک ورزشی  تحلیلی 
فوتبال لرستان و از پیشکسوتان خوش نام 
هیات  روسای  همایش  در  استان  فوتبال 
از ۴۰۰مسابقه  بیش  :در سال 97بابرگزاری  لرستان گفت  فوتبال  های 
در رده های مختلف از نونهاالن تا بزرگساالن در لیگ های مختلف و 
برای حضور در لیگ های کشوری خبرداد. وی  برتر  تیم های  معرفی 
استان  فوتبال  با حمایت رئیس هیات  :امیدواریم در سال 98نیز  افزود 
و برنامه ریزی مدون مسابقات را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.

یاراحمدی تصریح کرد :تیم های فوتبال پلدختری حاضر در لیگ فوتبال 
لرستان امسال به دلیل سیل و نبود زمین یک سال استراحت و تنفس 
با دریافت  و  به صورت قرضی  توانند  ها می  تیم  این  وبازیکنان  دارند 

رضایت نامه در دیگر تیم های استان بازی کنند.

رییس هیئت بوکس لرستان:

اجازه شرکت بوکسورهای لرستانی را برای 
استانهای دیگر نخواهیم داد / نیمه دوم تیرماه 

 میزبان مسابقات نوجوانان کشور هستیم

استان مهیا  برای قهرمانان بوکس  را  باید شرایط  شهریار رحمانی گفت: 
کنیم که فکر کوچ را ازخود دورکنند. 

به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ رحمانی در نشست صمیمی با روسای 
هیاتهای بوکس شهرستانها که با محوریت موضوعات و چالشهای بوکس 
و  گذشته  در  غرق  حد  از  بیش  ما  کرد:  ،اظهار  بود  شده  برگزار  استان 
افتخارات گذشته لرستان شده ایم و این باعث شده تا حدود زیادی اززمان 
حال غافل شویم آنچه که االن ما با آن مواجه هستیم رنکینگ  22 کشور 

است واین اصال زیبده ورزش و بوکس لرستان نیست.
اوافزود: ما اگر بوکس را به حال خودش رها می کردیم بدتر از این نمی 

شد این نتیجه عملکرد ماست و باید آن را بپذیریم.
رحمانی  تصریح کرد: رقبای ما به سختی مشغول کار هستند و متاسفانه 
ما درگیر موضوعات پیش پا افتاده ای و اختالفات داخلی هستیم که وقت 
آن رسیده آنها را رها کنیم. او گفت: من دست همه صاحبنظران بوکس 
لرستان رو به گرمی می فشارم و اعتقاد دارم هر شخصی باید در حوزه 
تخصصی خودش به کارگیری شود این یعنی مربی، مربی باشد و داور در 
حوزه خودش کار کند تا تداخل ایجاد نشود. رییس هیئت بوکس لرستان 
اجازه شرکت ورزشکاران  خاطر نشان کرد: در جلسه مصوب کردیم که 
لرستان را برای استانهای دیگر نخواهیم داد در کنار این باید شرایط را 
برای قهرمانان مهیا کنیم که فکر کوچ را ازخود دورکنندو با توجه به اینکه 
در نیمه دوم تیرماه سالجاری میزبان نوجوانان کشور هستیم تمام تالش 
خودمان را برای سربلندی بوکس لرستان انجام دهیم.رحمانی در خصوص 
دعوت شدگان به اردوی تیم ملی ،یادآورشد:  به دلیل اینکه مدتی هیات 
بوکس ما رها شده بود بچه های ما به اردو دعوت نشده بودند که با رایزنی 
ملی  تیم  اردوی  به  رو  و طاهری  فرجی، جمشیدوند  آقایان  روز گذشته 
پای  آنها خودم  انتخابی  در مسابقات  دادم که  قول  ها  بچه  و  فرستادیم 

رینگ حضور داشته باشم.

تقدیر از زحمات مدیرکل اسبق ورزش و 
جوانان لرستان به همت سرپرست جدید

»سید علی کریمی« سرپرست جدید ورزش وجوانان لرستان از زحمات 
مراسم  کرد.  تقدیر  کل  اداره  این  اسبق  مدیرکل  عزیزپور«  یاور  »علی 
به  لرستان  و جوانان  ورزش  اسبق  مدیرکل  عزیزپور  یاور  علی  از  تقدیر 
همت علی کریمی سرپرست جدید دستگاه برگزارشد. دراین آیین علی 
یاور عزیزپور گزارشی از عملکرد ۵ ساله خود بیان و برای کریمی ارزوی 
موفقیت کرد. عزیزپور در سخنانی  کریمی را نیرویی جوان ، کاربلد و 
پرانرژی دانست و از پرسنل خواست تا با تعامل سازنده همکاری خوبی 
از  تقدیر  ضمن  نیز  کریمی  علی  باشند.  داشته  دستگاه  پیشرفت  برای 
زحمات دکتر عزیزپور گفت: بنده درمدتی که سعادت همکاری با ایشان 
راستای  در  ایشان  ارزنده  تجربیات  از  و  ام  کرده  شاگردی  ام  داشته  را 
خدمات  به  بااشاره  وی  کرد.  خواهم  استفاده  دستگاه  اهداف  اعتالی 
ارزنده ایی که در گذشته انجام شده گفت: قطعا هدف ما نیز درراستای 
از  تکمیل خدمات گذشته است. الزم به ذکر است دراین آیین جمعی 
موفقیت  برای  و  تشکر  عزیزپور  دکتر  زحمات  از  نمایندگی  به  پرسنل 
اهدا  با  ادارات  مختلف  روسای  نیز  درپایان  کردند.  محبت  ابراز  کریمی 

لوح از علی یاور عزیزپور تشکر و تقدیر کردند.

با ورزشی های لرستان

سید علی  کریمی به عنوان سرپرست اداره 
و  منصوب  لرستان  جوانان  و  ورزش  کل 

جایگزین علی یاور عزیزپور شد.
طی حکمی از سوی مسعود سلطانی فر وزیر 
عنوان  به  کریمی  علی  جوانان،  و  ورزش 
سرپرست این اداره کل در لرستان معرفی 

شد.
علی  به  جوانان  و  ورزش   وزیر  حکم  در 

کریمی آمده است: 
جناب آقای علی کریمی

به  و  جنابعالی  تخصص  و  تعهد  به  نظر 
عنوان«سرپرست  به  حکم  این  موجب 
لرستان«  استان  اداره کل ورزش و جوانان 

منصوب می شوید.
ظرفیت های  از  بهره گیری  با  دارم  انتظار 
موجود در استان، تالش و تعامل سازنده با 
مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران، 
صاحب نظران عرصه فرهنگی و جوانان، در 
دولت  اهداف  تحقق  و  سیاست ها  راستای 
تدبیر و امید و برنامه های وزاتخانه نسبت به 

اجرای امور ذیل توجه جدی معمول دارید.
و  متعال  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
مقام  منویات  و  رهنمود ها  از  بهره گیری 
منابع  بسیج  و  ساماندهی  با  رهبری  معظم 
برای  مناسبت  بستر  ایجاد  امکانات،  و 
شأن  با  متناسب  و  صادقانه  خدمت رسانی 
نمودن  فراهم  و  استان  مردم شریف  واالی 
نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش 
انجام وظایف محوله موفق و  و جوانان، در 

مؤید باشید

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان معرفی شد
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لرستان و  ایران  جهان،  در  والیبال  تاریخچه  بر   گذری 
ورزش مفرح وجذاب والیبال این روزها به واسطه حضور 
درخشان تیم ملی در لیگ جهانی چشم ها را خیره کرده 
ودر این راستا تاریخجه والیبال در جهان،ایران ولرستان 

را به صورت مختصر بررسی می کنیم .
به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، حمد ثنا و سپاس 
و ستایش خدائی را سزاست که آغاز و انجام تمامی امور 
در اراده اوست که جهان را بر پایه نظم آفرید و با علم 
بر  درودها  بهترین  و  است   بیار  آنرا  خداوندی  دانش  و 
الزمان محمد مصطفی )ص( و ر  پیامبر آخر  روان پاک 
حمت  خدا  بر یکصد و بیست چهار هزار پیغمبر  که از 
بهترین و منزه ترین بندگان خود را درآموزش علم  و به 
تربیت بندگانش بیاموزد  و در اینجا قبل از شروع  الزم 
می دانیم  از توجه خاص  دکتر علی یاور عزیز پور مدیر 
کل وقت  ورزش  و جوانان  لرستان که خود از اساتید  و 
پیشکسوتان  ورزش  استان  و کشور  بوده  و در تدوین 
قدردانی   و  بوده   پیگیر   همواره  موضوع   این  تهیه   و 
نموده و همچنین از  عبد اله عزیزپور، محسن ز اهدی،  
مجتبی کالنتری، ابراهیم کرمی و مهرداد کریم پور که از 
کارشناسان  مجرب ورزش استان بوده و از دیگر کارکنان 
تاریخچه  مختصر  این  تهیه  در  که  کل  اداره  زحمتکش 
همگی   برای  و  شود  می  سپاسگزاری  داشته  همکاری 

سالمتی و موفقیت بیشتر خواستاریم.
همچنین جا دارد از مدیریت اداره  کل آموزش و پرورش 
معاونت  فریدبهرامی  دکتر  و  فر  کریمی  دکتر  لرستان 
و دیگر مسئوالن  استان  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربیت 
فرهنگی که در خدمت رسانی  به امر ورزش وتربیت بدنی 
خادمین  و  جوانان  دلگرمی  و  تشویق  موجبات  همواره 
ورزش را فراهم می نمایند قدردانی و سپاسگزاری نمود.

تاریخچه  والیبال  در جهان
اینکه به تاریخچه  والیبال  در جهان  بپردازیم  از  قبل 
و درباره  دیگر مطالب این مقوله  سخن به میان بیاید 
و  تا سال 2۰۰۰ یکصد   والیبال  در جهان  باید گفت  
 21۷ و  نهاد   سر  پشت  را  خود   ابداع  سال  پنجمین  
کشور  در سراسر جهان  عضو  داشته  و می توان  گفت  
تحول شایسته ای  در والیبال جهان  به وجود  آمد و اما 
والیبال  در سال 189۵  میالدی مطابق با سال 12۷۵ 
شمسی  توسط  ویلیام ج مورگان  در ایاللت  ماساچوست 
آمریکا ابداع شد  و در ابتدا این ورزش )بازی( مینتونت  
نام گذاری شد  و برای  همگان این  نام نامعلوم  بود  و 
این که  تا  قرار گررفت   بسکتبال  تاثیر محبوبیت  تحت 
مورگان  تصمیم گرفت که این بازی  را به  روی تور برای  
دانشجویان  خود ببرد تور تنیس  ر وی چمن  را به دو 
طرف سالن  بست  و با استفاده ار توپ بسکتبال  که به 
دلیل سبکی  به دست ها آسیب نمی  رساند  بازی  را 

شروع  کرد  با  و جودی که آهسته وکند شروع  شد. 
ماساچوست   شهرهای  کلیه  در  نکشید   طولی  ولی  
با  عمومیت پیدا کرد و اسپرنیگ فیلد  دکتر آهالستید 
مشاهده بازی مینتونت را به  والیبال تغییر نام  داد  و 
با  بود  تور  روی  از  توپ  کردن  بدل   و  رد  بازی   قصد 
اینکه والیبال در آغاز یک ورزش سالنی و در محل های 
بازی می شد و یک فعالیت سرگرم کننده  سر پوشیده 
هم  باز   رو  های   مین  ز  به   کم  کم  شد  می  محبوب 
کشیده شد  و به عنوان  یکی از فعالیت های جالب در 
آمد و در آغاز  برای بازی  والیبال  مقررات خاصی  وجود 
نداشت  و هر کش وری  به میل خود به آن پر داخت تا 
اینکه  رفته رفته  والیبال  در مناطق  و نواحی مختلف 
جهان گسترش یافت و به مرو ر زمان نواقص بر طر ف  
شد  و به تد ریج ت کمیل ش د و مقر راتی  وضع  شد 
و در سال 19۰۰ پذیر فته  شد که امتیازات  هرست 1۵ 
پوئنی  باشد  ودر سال 1912 سیستم پر خشی تصویب  
شد  در سال 1918 تعداد بازیکنان  هر طرف  زمین  ۶ 
نفر پیشنهاد  شد که  مورد قبول قرار گرفت  در سال 

را  توپ   ضربه    3 با  تیم  هر  که  شد  موافقیت   1921
زمین  اندازه   سال 1923  در  برساند   مقابل  زمین   به 

18*19 متر مربع  تعیین شد. 
و هر چهار سال یکبار در کنگره  های بین المللی   در 
ولین  ا  رسید   تصویب   به  تغییراتی   والیبال   قوانین  
به  کانادا  پذیرفت کشور  را  والیبال   که  کشور  خارجی 
دیگر   به  ورزش  این   معرفی   در  که  بود   19۰۰ سال 
سال  پایان  در  والیبال   بازی   داشت   مهم   کشورها  
19۰۰ به هندوستان  و در سال 19۰۵ به کوبا  و سپس 
اوروگوئه  و چین و ژاپن    فیلیپین  و  به پورت وریکو و 
و به تدیج توسط سر بازان  قوای آومریکا  و مستشاران  
فرانسه  مثل  اروپائی  های   کشور  به  دیگر   اشخاص  و 
و  یافت   راه  بلغارستان    لهستان شوروی  چکسلواکی  
فرانسه، چکسلواکی،  لهستان  سه کشوری بودند که قبل  

از دیگران فدراسیون  تشکیل دادند. 
ملی   انجمن  تشکیل  به  اقدام    1923 سال  در  شوروی 
والیبال  نمود  و شوروی بیشتر از کشور های دیگر  برای  
تکنیک   ودرپیشرفت  نمود  فعالیت  والیبال   دگرگونی 

وتاکتیک  والیبال سهم به سزائی  داشت.
به طور کلی تغییرات  و پیشرفت والیبال  را به 3 دوره 

می توان تقسیم کرد:
تا   1918 سال  از  دوم  دوره   1918 سال  از  اول  دوره 
از  پس  و  بعد  به   194۷ سال  از  سشوم  دوره  و   192۶
جنگ بین المللی دوم فعالیت ها برای حرکت  والیبال 
مجددا آغاز شد واولین مسابقه بین المللی در قاره اروپا 
پاریس  شهر  در  چکسلواکی  و  فرانسه   کشور  دو  بین 
برگزار شد و کنگره ویژه ای برای تاسیس اتحادیه بین 
المللی والیبال تشکیل شد و به زودی کشورهای زیادی 

درخواست عضویت دادند که در حال حاضر بیش از 21۷ 
اولین  و  هستند  جهانی  والیبال  فدراسیون  عضو  کشور 
فدراسیون جهانی آقای پل لیبرد از کشور فرانسه بود که 
والیبال درمدت 3۷ سال ریاست خود درزمره بزرگترین 
دوره  اولین    1949 سال  در  درآورد  جهانی  ورزشهای 
مسابقات والیبال جهانی مردان  در پراک  و دومین دوره 
مسابقات  والیبال مردان  واولین  دوره مسابقات جهانی 
تاریخچه  در  برگزارشد  درمسکو   19۵2 درسال  زنان 
دگرگون  عنوان  به  ژاپن  ازکشور   باید  جهان  والیبال  
کننده  تکنیک ها  و تاکتیک نام برد که انواع  سرویس 
ها ، آبشار ها ، ساعد ها ، پاس ، توپ گیری ها را به جهان 
معرفی نمود  و تیم های صاحب نام  کشور ها  شوروی ، 
ژاپن ،چکسلواکی ، آمریکا لهستان ، برلغارستان ، رومانی 
، مجارستان ، آلمان شرقی ، کوبا ، برزیل ،آرژانتین ایتالیا 
، کره جنوبی ، چین ، پرو ، فرانسه ، کره شمالی ، هلند 
و  سوئد در بخش زنان  ومردان عنوان های اول تا ششم  
از  ایران  هم  تیم های مر دان  را دارند و اخیر هم در 
تمامی کشور های پیشی گر فته  وعناوین قابل توجهی  
در جهان  و لیگ های برتر جهان کسب  نموده  و همواره  
طرفی   از  و  است   جهان  والیبال  برتر  مدعیان  از  یکی 
دیگر پیشرفتهای والیبال  درسال 1993 پیشرفت های  
والیبال   تاریخچه   باشد  می  هم  ساحلی  والیبال  سریع 
به  توان  نمی  که  است  مهمی  و  وان  فرا  جزئیات  دارای 
همه آنها پرداخت که پرداختن  به این مقوله به آسانی 

میسر نیست.
تاریخچه والیبال ایران

والیبال حدود سال 1299شمسی توسط  )بازی(  ورزش 
شخصی به نام میرمهدی ورزنده استاد بزرگ ورزش ایران 
به ایران آورده شد  و از  دارالتمعلمین  ورزش تعلیم آغاز 
گردید ودرابتدا قواعد خاصی نداشت  و به شکل مختلف 

اصولی  واساس  پایه  های  تاکنیک  و   فنون  میشد  بازی 
تا  کرد  می  بازی  ابتکار شخصی  به  بازیکن  وهر  نداشت 
ترجمه   از  استفاده  ب   شمسی   13۰2 سال  در  اینکه  
مجالت خارجی قوانین آن اجرا  در آمد طول  و عرض 
زمین درآن1۰2۰ بود وهرطرف زمین تا11نفر هرکدام با 
روش مخصوص به خود بازی می کردند و چرخشی  هم 
به آن صورت نداشت و هر نفر به صورت ثابت  در قسمتی 
اینکه  در  تا  ایستادند  بازی کنند می  توانستند  که می 
و ظرف  بازی شد  این  متوجه  بیشتر  توجه  سال 13۰4 
مدت کمی عالقمندان بیشماری را جذب نمود به طوری 
که   این  ورزش  در سه محل  به  نام 1  دارالمعلمین 
ورزش 2- کلوپ شایسته 3- کلوپ ور زش  کالج البرز 
توسعه  پیدا کرد  که در این مکان کلوپ کالج  دارای  
خود  به  را  بیشتری   جوانان   و  بود  بیشتری   امکانات 
جذب کرد  و در این زمان یک مسابقه بین  دو تیم کلوپ  

دارالمعلمین  و کلوپ شایسته  انجام  گردید.
به  تازگی داشت وهیجان زیادی  برای مردم  که مسابقه 
می  افزوده  بازی  داران  روزبرطرف  به  روز  و  آورد  وجود 
شد و رقابت فراوانی بین این دو تیم بوجود آمد و برای 
رشد این بازی و توسعه آن مرحوم شمس الدین شایسته 
از  یکی  نیز  خود   و  گردید   متحمل  زیادی   زحمات 

بازیکنان شاخص آن زمان بود. 
از بازیکنان آن  زمان می توان از حسن گوشه بدیع اله 
ناصر خان  رفیعا - دکتر علی کنی - دکتر  مجذوب - 
علی یوسفی - علی اکبر همایونی - حاجی مقدم- نصراله 
 - اوشار  زاده  اسمعیل   چارلی  ریاحی-  صادق   - مقدم 

نقابت  و پالیزی  را نام  برد 
بعد از این تعداد که نام برده شد در دهه های بعد اساتید 

نعمتی - داریوش جمالی -  ابراهیم  بزرگ دیگری مثل 
- سرحدی  نفرامیدحاتمی   - ها  زاده  - کد خدا  کشفی 
جباری - و هدایتی پیگیر والیبال شدند و میتوان از بازی 
کنان شاخص ای ن دوره هم از مسعود صالح منظمی - 
حسن کرد - فروزنده - شعبان محمدی - محمدحسن 
ابراهیم  خسرو   - ذوقی  مصطفی   - مرتضوی   - ناشری 
بهشتی   - انصاری  چنگیز   - کبیری  حسن   - منتیان 
 - صابرپور  مهدی   - پرتوی  کاشیان  پور   - فرخمنش 
برادرادن   - ساجدی  احمد   - خان  حیدر  علی  محمد 
مظفری  وصدها بازیکن شاخص دیگررا نام بردوبرگردیم 
به موضوع اصلی تاریخچه والیبال درایران که رفته  رفته 
والیبال به مدارس راه یافت  و به سایر شهرستانها  رفت  
اولین شهری که والیبال  از تهران  و رواج پیدا کرد بعد 

درآنجا  رواج پیدا کرد، اصفهان بود
اولین مسابقه ای که در ایران برگزار شد مسابقه بین دو 
تیم کالج تهران  و کالج اصفهان بودو در سال 1314 یک 
دوره مسابقه باشگاهی  در تهران برگزار شد که در تیم 
والیبال  دربند برنده جام قهرمانی شد و یکسری مسابقه 
و   . شد  انجام  تهران  بانوان  های  تیم  بین  هم  دوستانه 
کشور  قهرمانی   ممسابقات  دوره  اولین  سال 1318  در 
برگزاری مسابقات سایر رشته های  با  مان  والیبال همز 
ورزشی انجام گردید ودرابتدای تاسیس فدراسیون های  
ورزشی ایران در سال 1324 والیبال وبسکتبال مشترک 
بودند  وتا سال 133۶ به همین نحو بودند و همه ساله 
مسابقاتی بین باشگاها وشهرستانها ومدارس و دستجات 

آزاد برگزار می شود.
درجنگ جهانی دوم که ارتباط ما با دیگرکشورها جهان 
می  انجام  کشورها  سربازان  بین  مسابقاتی  و  برقرار شد 
گرفت والیبال ما هم با والیبال دیگر کشورها نزدیک شد 
می  آشنا  آسیا  های  تکنیک  با  مسابقاتی  برگزاری  با  و 

شدیم و ایران یک مسابقه دوستانه با روسیه برگزار کرد 
عبارت  ایران  تیم  بازیکنان  و  شد  ایران  تیم  نفع  به  که 
 - احمدنیا شادمان  - چارلی  هاکوپیان  از شاملو   بودند 
زیادی  تاثیر  خارجی  مسابقات  این  و  خاتم  بزرگمهر- 
بروالیبال  ایران به جا گذاشت و درسال 1331 والیبال  
ما کامال شکل گرفت و با آبشار زدن ، جفت پا ، پاسهای 
ضیاء  دکتر  توسط  والیبال  کتاب  در  آن  و  وکوتاه  بلند 
رهبری   کاظم  آقای  شدوتوسط  ترجمه  شادمان   الدین 
منظمی  مسابقات  آموزشگاههای  بدنی  تربیت  رئیس 
انجام  گردید  وتمرینات منظم و یکسانی در تهران  و 

شهرستانها  انجام  میگردید.
در پایان سال133۶ فدراسیون جدید با ریاست امیر امین 
و دبیری جبار زادگان تشکیل گردید و اولین باردرسال 
133۷ مردان پاکستان به ایران دعوت شدند که پاکستان  
در چند مسابقه با تیمهای ملی  وباشگاهی وارتش پیروز 
 19۵8 سال  ودر  شد  ما  والیبال  بیداری  باعث  که  شد 
کرد  شرکت  ترکیه  آسیائی  درمسابقات  ایران  ملی  تیم 
وبازیکنان ما عبارت بودند از: پور هاشمی - عبدالمنجم 
- کمال - محمد اسمعیل اشتری - محمد شریف  زاده 
- عباس تهرانی - محمود معدل - حسین علی امیری - 
سیاوش فرخی - مربی تیم آقای شریف  زاده و سرپرست 
آقای امیر امینی بود و تیم مقام  دوم آسیا را به دست 
آورد و تیم ایران  دربخش آقایان و بانوان  به مسابقات 
متعدد بین المللی  راه یافت  و اعزام  داوران  ومربیان به 
کالس های خارجی شروع شد و روز به روز دنیا بیشتر با 

والیبال ایران آشنا شد.
و ایران توانست به این عنوان ها در آن زمان  دست یابد:
 مقام دوم بازیهای آسیایی 19۵8 میالدی توکیو )مردان(

مدال  و  )سیزم(  جهان  ارتشهای  اول  مقام 
مردان  134۷ سال  در  تهران   در   طال  

  (  19۶۶ بانکوب  آسیائی   والیبال  مسابقات   سوم  رتبه 
زنان  و مردان (

ر تبه پنجم  در مسابقات آسیائی بانکوک 19۷۰ ) مردان(
رتبه چهارم مسابقات آسیائی  بانکوک۷۰ 19)زنان(

مقام پنجم بازیهای آسیائی تهران 19۷4)زنان(
رتبه چهارم بازیهای آسیائی 19۷4 )مردان(

مقرام قهرمانی ناشنوایان جهان  در سال 19۷۶ )مردان( 
طال

مقام اول ارتش های جهان 19۷9 )مردان(
مقام  و  طال   198۶)مردان(  جهان  معلولین  اول  مقام 
مختلف سنی  های  درمقطع  ایران  والیبال  تا ششم  اول 
درسطح جهان وآسیا واروپاعنوان ارزشمند دیگردروالیبال 
جهان وباشگاهها و تیم های جهانی و کالس های داوری 

ومربیگری  از نوع کاتاگوری 1و2 و سولیداریتی.
سالهای  در  که  انقالب  بعداز  والیبال  به  بپردازیم  اما  و 
روسای  پی  در  پی  های  تعویض  علت  به  انقالب  اول 
در  سیاسی   و  ای  سلیقه  وسیع  وتغییرات  فدراسیون 
کادر هیئت رئیسه و عوامل اجرایی والیبال چندان  روز 
مدتی  تا  خارجی  و  داخلی   ومسابقات  نداشت  خوشی 
انجام  را  خود  تمرینات  تیمها  مدت  ودراین  متوقف شد 
دادند و مسابقات قهرمانی کشوررا دنبال می کردند ولی 
کالسهای داوری ومربیگری و اعزام به خارج تقریبا شکل 

منطقی نداشت.
کم کم انقالب جا افتاد  و والیبال هم روز به روز توسعه 
تیم  تعداد  و  ند  شد  تدوین  ها  برنامه  میکرد  وپیشرفت 
های  تماس  ولی  میکردند  مسابقات  در  بیشتری  های 
وبه خصوص  بود  ای متوقف شده  اندازه  تا  المللی   بین 
در  چه  خود  البته  که  خرم  یزدانی  تصدی  زمان  در 
فدراسیون والیبال و چه درکشتی تخصصی نداشت لیکن 
قبلی  کارشناسان  از  و  بود   قوی   بسیار  نظرمدیریت  از 

وبکار گیری افرادی مثل نعمتی و کشفی، حاتمی و دیگر 
ریزی خوبی   برنامه   والیبال   فدراسیون   در  همکاران  
باالی جوانان  پتانسیل  و  استعداد  به  توجه  با  و  داشتند 
ایران به ویژه در مسابقات قهرمانی جهانی  جوانان  در 
مقام  همچنین  و  جهان  چهارم   مقام  کشسب   و  دبی 
چهارم قهرمانی جوانان آسیائی  در تهران  و کسب مقام 
اول انتخابی جوانان جهان  در تایلند که انعکاس وسیع 

جهانی  را به دنبال  داشت
با اشاره مبه موقعیت های اخیر مجهانی و تیمهای جهانی 
توانست  ما  والیبال  داورزنی  آقای  فدراسیون  زمان  در 
برای  و  نماید   به جهان معرفی  را  جهانی شدن و خود 
کشور های مدعی والیبال جهان  یک مدعی شود و البته 
نگه داشتن این عنوان های به دست آمده یک کار سختی 
است  و نیاز به برنامه ریزی های  وسیع  وتدارکاتی  و 
این  امید است  برتر جهان  دارد که  تیم های  با  تماس 

پیروزی ها  و موفقیت ها همچنان تداوم پیدا کند.
بخش سوم: تاریخچه ورزش  والیبال  در لرستان

شمسی   1299 سال  در  والیبال   ورزش  تاریخچه   در 
تقریبا  در سال 13۰2  و  آغاز شد   ایران  در  بازی   این 
قوانین آن به اجرا  در آمد البته نه به شکل امروز  زمین 
تا  نداشت  وجود  صورت  آن  به  چرخشی  و  بود   2۰1۰
اینکه درسال 13۰4 به تدریج  در ایران شکل گرفت و در 
تهران مسابقاتی بین 3 تیم که قبال گفتیم انجام میگیرد.

 بعد از تهران این بازی به اصفهان رفت ودرسال 1314 
درتهران یکسری مسابقات باشگاهی ودستجات آزاد انجام 
مسابقات   1318 سال  در  و  شد  دربند  اول  تیم  و  شد 
قهرمانی کشور والیبال درایران شروع گردید و تیم های 
چند استان بزرگ  در آن شرکت نمودند البته تیم های 
استانهای کوچک ومحروم  در آن شرکت نداشتند و تا 
سال 133۶ والیبال و بسکتبال مشترک بودند و یک ر 

ئیس فدراسیون داشتند.
والیبال  ورزش  تاریخچه  موضوع  اصل  به  گردیم  بر  اما  
 133۰ تا   132۰ ازسال  وبیش  کم  که   ، درلرستان 
دراستان هایی مثل لرستان شروع گردید وامکانات  الزم 
وجود  نداشت  و در دبیرستانها  در زمین های رو باز و 
هوای آزاد  بازی می شد و مشکل توپ  وجو د داشت با 
توپ های چرمی بند دار بازی میشد و تقریبا  در خرم 
آباد از سال 133۰ دردبیرستان های پهلوی سابق بازی 
جمع  دورهم  روز  هر  عالقمند  جوان  ای  وعده  میشد  
بازیکنانی  از  توان  می  که  میکردند  بازی  و  شدند  می 
جباری،  جمشید  شهردارسابق،  ساکی  محمد  علی  مثل 
جباری  سیدین   برنجی،  ها،  شجاع  دزفولی،  کمالیان، 
در  اما  و  برد  نام  غیره  و  شادابی  ایازی،  ها،درتاج،مبصر، 
سالهای 133۰ به باال ورزش والیبال درلرستان به کلی 
شدند  آشنا  جدید  مقررات  و  قوانین  با  و  شد  دگرگون 

ومسابقاتی بین تیمهای ودستجات آزاد انجام می شد.
و درهمین  دهه یک مسابقه دوستانه بین ارتش و آموزش 
و پرورش انجام شد و تیم فرهنگیان برنده شد و آموزش 
کالس ها ی آموزشی آغاز شد و در سال 1338 استاد 
بین  داور  یک  والیبال  متعدد  کتابهای  نویسنده  نعمتی 
المللی را به نام سردار نصراله خان به خرم آباد فرستاد 
که حدود 1۰ نفر در آن به مدت یک هفته درآن شرکت 
نمودند که در پایان کالس مرحوم نوراله اصغری حشمت 
شادابی، علی دالوری  نسرین پارسا و مرحوم ثریا فروغی 

قبول شدند وکارت قبولی دریافت نمودند.
والیبال  و  برگزارشد  والیبال  متعدد  ازآن کالسهای  پس 
امروزی شکل گرفت والیبال لرستان کشوری یعنی تیم 
پیشرفت   آنقدر  شدو  جهانی   سپس  و  آسیائی  و  ملی 
داشت که روزی لرستان یک تیم کامل بزرگ و جوانان در 
تیم ملی و باشگاههای برتر کشور  داشت و در این راستا 

شاخص  بازیکنانی  از  توان  امیر می 
محمد  چراغی،  فرخمنش،  منظمی،  حسین 

رضا   - بهرامی  شهریار   - ساجدی  احمد  سلیمانی- 
صفائی - برزو اسکانی-قاسم عرب زاده - کیومرث ابدالی 
- معصوم زاده- شهبازی - رضا طاهری - آرش کمالوند 
- حدادی - محمد انتظامی - روح الدین فتحی -برادران 

مظفری - برادران عهدی - درویشی نام برد. 
به ترتیب در دوره های بعد دیگر بازیکنانی در سطحی 

باال همواره  در لرستان و کشور مطرح بودند.
از جمله می توان از استاد مطهری -شیرزادمقدم - عهدی 
ها - کالنتری ها - مهدوی - یاراحمدی نستوهی - کوه 
پی - فارسی - سلیمانی-طباطبائی - پناهی متخصصی- 
توکلی-رشید زاده در دهه های بعد بازیکنان چون  رضا 
ضیاء  بلوریان-  قنبری   برادران  محسنی   ده   - فتحی 
 - امیری   - پناه  -منصور  بهاروند   - سپهوند   - حسنوند 
منصوری  آذرخش-   - ستاری   - تاجبخش   - فیروزی 
محمد   - ها  -سلیم  فتوحی   - قاسمی   - سروری   -
احمدریان -پیریائی - پورابراهیم -مرحوم رجائی - فراش 
زاده - شادابی - فتح الهی - علی جانی  ها - گراوند ها  
دیر بازیانها -خطیبی - جزایری - شهبازی - فالحی - 
ساوشی - ملکی - حسن حسنپور - تیموری حمزه  و 
حسنوند ها- بهیار عباسی - طوالبی -آزاد بخت - نادریها 
- کمالوند - صالح -فتحی نورآباد - دالوندها از  زاغه - 

فتح الهی از الشتر  و دکتر اسکندری - دکتر خسروی.
اگر بخواهیم به تک تک آنان بپردازیم به درازا می شد 
و قلم عاجز است و این عزیزان از نظرعمر ورزش بعضی 
بازنشسته شده اند بعضی هم به دیارباقی کوچ کرده اند 
برادران  یعنی  کوهدشت  اولیه  بازیکنان  از  بخواهیم  اگر 
و  باقر صفائی  و  ها  و گراوند  کونانی  و محمدرحیم  رضا 
پیشکسوتان  دریگر  و  کونانی  نصرت  و  کونانی  حشمت 
شروع   و  گذاری  پایه  که  گفت  خواهند  شود،  سوال 
والیبال در این شهرستان یک معلم انتقال شده از خرم 
آباد به نام حشمت شادابی بوده است واگر بازهم بخواهیم 
ازبازیکنان اولیه شهرستان الشتر سوال  شود باز خواهند 
گفت پایه گذار والیبال الشتر حشمت شادابی بوده و این 

بازیکنان عبارتند:
-نهاوندی- قیاسی   - صادقی   - ملکی  پور-  احمدی 

اله  اله  و نصر  سلیمانپور - حسنوند - رستمی - لطف 
.وازبازیکنان   - نریمانی   - -جعفری  فیضیان  حسنوند 
شاخص دانشگاه می توان از بهرام  رحیمی- دکتر علی 

یاور عزیزپور- دکتر سیفی وایرج محمدی نام برد.
شهرستان روی هم رفته ازنظر استعداد و پتانسیل باالی 
مسابقات  در  بلکه   کشور  در  تنها   نه  توانستند  خود 
و  هستند   باالئی  عناوین  دارای  هم   جهانی  و  آسیائی 
هئیت  زمان  در  باال   به   ۶۰ های  دهه  از  توان  می  کال 
های حاج فتحی  و محمد احمدیان  و دبیری ) شادابی( 
که  بود  لرستان  والیبال   اوج   89 سال  های  نیمه  تا 
دهها بازی کن به تیم ملی و باشگاهای  برتر کشور راه 
اینکه  تا  شدند  جهانی  و  آسیائی  بعضی  حتی  و  یافتند 
به  از سال 8۵  نیمه دهه 9۰ یعنی  اواخر  متاسفانه  در 
باال یک نفرمبتدی و ناآگاه و بیگانه با ورزش و والیبال با 
 استفاده از موقعیت خود در اداره کل ورزش  به عنوان

رئیس هیئت والیبال را نابود کرد
و  آورد  بار  به  بدهی  کل  اداره  برای  هم  تومان  میلیونها 
آنقدر به والیبال استان آسیب رساند که تبعات آن هنوز 
و  بویژه رسانه ها   و  برابر مدارک موجود  و  دارد  ادامه  
در  کشور  ضعیف  دسته  دو  در  لرستان  تیم  ها  روزنامه 
آخر  همواره  تیم   8 بین  در  نوجوانان  و  جوانان  قسمت 
شد که واقعا  جای تاسف  بود و سطح والیبال لرستان 

به صفر رسید.
از دیگر بازیکنان والیبال می توان از شاعلی ها - پیرهادی 
-شهید اسکندری - حجت  زارع - سالطی - بهرامسری-

عظیم   - انصاری   - عباسی  سلطانی-  -علی  ها  نظری 
قطبی   - بنیادی   - تبرائی   - صالحی   - دلفان   - توکلی 
- مصطفی  دهنوی - فقیر نژاد -رضا محمدی -کوشکی 
 - کریمی  مصطفی   - سبزواری   - حجتی  دریکوند-   -
بسحاق - توکلی ها یادکرد واگر بخواهیم از داورانی که 
درمسابقات آسیایی  داوری کرده و دیپلم داوری ممتاز 
و  مطهری  عبدالمحمد  از  توان  می  اند  کرده  دریافت 

حشمت شادابی نام برد.

تهیه و تنظیم استاد حشمت اله شادابی اولین داور 
رسمی والیبال در لرستان

ورزش قهرمانی دو جنبه فراگیر دارد که آن را شایسته 
توجه ویژه و سرمایه گذاری می کند.

اجتماعی است؛ یعنی »مردم«   نخست شور و نشاط 
و  اشک ها  هستند.  قهرمانی  ورزش  پایه  اصلی ترین 
به  گاه  ورزشی  مسابقات  طول  در  مردم  لبخندهای 
هستند.  مسابقات  صحنه های  خود  از  زیباتر  مراتب 

مسابقه بدون تماشاگر معنی ندارد.
 بدون مردم ورزش قهرمانی وجود ندارد. دوم روحیه 
پردازی  اسطوره  مرز  به  روایتش  که  است  پهلوانی 
می رسد و سینه به سینه نقل می شود »اگر از ورزش 
قهرمانی هم مردم را بگیریم و هم روحیه پهلوانی را، 
آن وقت دیگر چه چیز باقی می ماند که ارزش توجه و 

سرمایه گذاری داشته باشد؟«
نیست،  هدف  باخت  و  برد  که  می گفتند  زمان  یک 
هدف از ورزش دوستی، اخالق و پهلوانی است. »روح 
فرهنگ  و  ادب  در  سنتی  صورت  به  که  پهلوانی« 
همین  دل  از  احتماال  است  شده  شناخته  هم  ایرانی 
»ورزش  آن  از  پس  بود.  آمده  بیرون  »هدف گذاری« 
باخت  و  برد  و  رسید  راه  از  »حرفه ای«  یا  قهرمانی« 
اقتدار  اما حاال دوران  پیدا کرد،  باالیی  اهمیت  درجه 

»برد و باخت« هم گذشته است!
جهان رسانه ها بسیار زودتر از جهان ورزش تشخیص 

داده که هدف اصلی »سرگرمی و رضایت« است.
که  هدفی  همان  یعنی  سرمایه،  سود،  حداکثر  کسب 
سبب گذار ورزش، از سطح سالمتی، پهلوانی به ورزش 
حرفه ای شد، بیش از هر عامل دیگری در ِگرو رضایت 

بی هیچ  مخاطب  افزایش  است.  مخاطبان  اقبال  و 
صنعتی  درآمدهای  افزایش  با  است  مترادف  تردیدی 

که مرزهای آن مشخص نیست.
 از فروش بلیت و تبلیغات درون زمین گرفته تا درآمد 
رسانه های  سپس  و  تلویزیونی  شبکه های  تبلیغات 
خبری و پس از آن شرکت های تبلیغاتی و همین طور 
بازیکن«؛  فالن  زندگی  پرده  »پشت  تا  بدهید  ادامه 
کند چرخ های صنعت  پیدا  افزایش  که  عمومی  اقبال 

»سرگرمی خواهی« به چرخش در می آیند.. 
در سالیان نه چندان دور اقبال عمومی مردم لرستان 

به ورزش خیلی بیشتر از امروز بود.
برای  لرستان در لیگ قدس حرفی  فوتبال  زمانی که 
گفتن داشت و ساعت ها و روزها تفسیر و تحلیل بازی ها 
در هر کوی برزن ورد زبان عام و خاص بود، زمانی که 
اسم سیاوش نوری روی جلد کیهان ورزشی به تنهایی 
در  پشت  مشتاقان  کشیدن  صف  باعث  می توانست 
سالن کشتی شهر برای ثبت نام شود، قهرمانانی چون 
خلیلی،  برادران  محمدی،  غالمرضا  لرستانی،  علیرضا 
ایجاد هیجان  نادری هر کدام نقش مهمی در  محمد 

عمومی در جامعه داشتند.
برادران  ُقُرق  در  ایران  هندبال  ملی  تیم  که  روزگاری 
رزمگر، محسن طاهری و مرحوم زرگرانی بود، والیبال 
لرستان در میادین کشوری با حدادی و مرحوم ابدالی 
جهان،  مردم  داشت،  گفتن  برای  حرفی  منظمی  و 
می شناختند،  میراسماعیلی  آرش  با  را  ایران  جودوی 

فر  مرادی  شیر  ملک  تیزپایی چون  غزال  می شناخت 
شاهرخی  محسن  سید  پرتاب های  گودرزی،  حسن  و 

و پرش های برادران هدایتی، پرچم دوومیدانی ایران را 
در میادین بین المللی به اهتزاز درمی آوردند.

 

در کوچه پس کوچه های شهر فریاد بلند پسربچه هایی 
که الگوی ورزشی شان محسن سجادی، حسن حسین 

بیگی و موسی ُکرکی بود همه جا به گوش می رسید...
شاید صف خرید هفته نامه های کیهان ورزشی و دنیای 
نسل  برای  خیبر  بازی های  اقتدار  دوران  در  ورزش 
جدید کمی غریب و دور از ذهن به نظر برسد و تصور 
قاسم  پینگ پنگ  چون  طرفداری  کم  رشته  در  اینکه 
بهمنی داشتیم که قهرمان بالمنازع این رشته بود و یا 
بوکسورهای لرستانی، » عوض پور و بهمن عزیزپور و 
محرابی و.  .  .  « سال ها قهرمانی بوکس ایران را در مشتان 

خود داشتند.
ما  واقعیت ورزش  این  ناباروری نسل جدید   در عین 
این  از  چرا  که  اینجاست  سؤال  اما  بود،  گذشته  در 
شایسته  و  بایسته  به صورت  اجتماعی  سرمایه های 

استفاده نشد؟
هیجان  و  شور  چرا  نشد  تکرار  دیگر  نسل  آن  چرا 
و سالن های ورزشی موج  مثل گذشته در ورزشگاه ها 

نمی زند؟
ضعیف  مدیریت  هم  آن  و  است  روشن  کاماًل  جواب 
سال هاست،  این  در  استان  ورزش  کارشناسی  غیر  و 
و  برخوردار  استان های  جزو  لرستان  هم  زمان  آن 
بخش خصوصی  سرمایه گذاری  و  نبود  کشور  صنعتی 
و  شور  ولی  نمی گرفت  صورت  خطه  این  ورزش  در 
اشتیاق وصف ناپذیری در اکثر رشته های ورزشی وجود 
داشت و مدیریت درست منابع و بهره گیری حداکثری 

استعدادهای  شدن  بالفعل  باعث  امکانات  حداقل  از 
و  سود  منطق  از  می شد،  دیار  این  جوانان  خدادادی 
ایجاد نشاط در جامعه  بپوشیم  سرمایه هم که چشم 
ایجاد  به  نیاز  ورزشی  فعالیت های  به  مردم  تشویق  و 
و  است  کارشناسی  کار  و  مناسب  فرهنگی  بستر  یک 
بسیار  این خصوص  در  مناسب  فیزیکی  محیط  ایجاد 
فضاهای  وجود  تردید  بدون  بود،  خواهد  کمک کننده 
فعالیت های ورزشی در سطح شهرها  انجام  مخصوص 
و روستاها، دسترسی آسان و ارزان به مراکز، امکانات 
و تجهیزات ورزشی در ایجاد و گسترش این فرهنگ 

تأثیرات قابل توجهی خواهد داشت.
با  مگر  نمی شود  محقق  ورزش  در  کردن  بزرگی   
فراهم کردن اسباب بزرگی، در برنامه ریزی های دولتی 
می توانیم معیار »رضایت« جامعه را به دستاوردهایی 
جمعی،  روحیه  اجتماعی،  نشاط  افزایش  همچون 
برای  روانی  مثبت  پیامدهای  البته  و  ملی گرایی 
شهروندان ترجمه کنیم و این امر در گرو تغییر نگاه 

مدیریت ارشد استان به مقوله ورزش است.
افسردگی  بیشتر،  اعتیاد  یعنی  ورزش  به  توجه  عدم 
بیشتر و رخوت و کسالت جمعی، افزایش جرم و بزه 
و  پیدایش  با  است  مصادف  ورزش  به  پرداختن  عدم 

رواج آسیب های اجتماعی در جامعه.

وقتی راه ورزش قهرمانی در لرستان گم شده است آرش کاظمی

گذری بر  تاریخچه والیبال  در جهان، ایران و لرستان
گزارش
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محیط  هفته  مناسبت  به 
حفاظت  مدیرکل  خبری  نشست  زیست، 
اصحاب  با  لرستان  استان  زیست  محیط 
رسانه در 22 خرداد 1398 در محل سالن 
لرستان  زیست  محیط  کل  اداره  جلسات 

برگزار شد.
اداره کل محیط  روابط عمومی  گزارش  به 
خبری  نشست  لرستان،  استان  زیست 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
لرستان به مناسبت هفته محیط زیست با 
های  پایگاه  ها،  رنگ خبرگزاری  پر  حضور 
در  محلی،  و  سراسری  نشریات  و  خبری 
برگزار  کل  اداره  این  جلسات  سالن  محل 

گردید.
مهرداد فتحی  بیرانوند در نشست با اصحاب 
با  زیست  محیط  هفته  مناسبت  به  رسانه 

گرامی  داشت این ایام اظهار کرد: این هفته 
به صورت سمبلیک تعیین شده و طی آن 
حساسیت محیط زیست بیان می شود چرا 

که ارتباط مستقیمی با زندگی دارد.
زیاده  خاطر  به  امروزه  اینکه  بیان  با  وی 
 خواهی  ها و بی مهری های گذشته محیط 
شده  مواجه  سنگینی  مخاطرات  با  زیست 
رسانی  اطالع  مسائل  این  اگر  افزود:  است، 
نشوند و جامعه به سطح مناسبی از آگاهی 
خواهیم  روبرو  بیشتری  مشکالتی  با  نرسد 

شد.
فتحی  بیرانوند بیان کرد: در کشوری زندگی 
قوانین  لحاظ  به  خوشبختانه  که  می کنیم 
زیست  محیطی پیشرو بوده و اصل پنجاهم 
قانون اساسی به صراحت محیط زیست را 

مطالبه عمومی عنوان کرده است.

لرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
باغ  درختان  قطع  به  اشاره  با  ادامه  در 
واهی  بهانه های  با  نمی توان  گلستان گفت: 
اقدام به این کار کرد و این موضوع باید در 
و  شود  بررسی  و  مطرح  کمیسیون شهری 

هر جا نیاز باشد ورود خواهیم کرد.
وی به موضوع تاالب  ها نیز اشاره کرد و آن 
روی  اکوسیستم  های  ترین  ارزش   با  را  ها 
سنوات  طی  افزود:   و  دانست  زمین  کره 
قرار  کم  لطفی  مورد  تاالب  ها  گذشته 
باال رفته  این حساسیت  امروزه  اما  گرفتند 

و در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
فتحی  بیرانوند تاالب  ها را به دو نوع بیابانی 
اینکه  بیان  با  و  کرد  تفکیک  کوهستانی  و 
ادامه  است،  کوهستانی  نوع  دارای  لرستان 
داد: این نوع تاالب دارای ارزش اکولوژیک 
مطالعات  بحث  هم  اکنون  و  است  باالیی 
تاالب  ها را در دستور کار خود قرار داده ایم.

لرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
برنامه  کشور  سطح  در  کرد:  خاطرنشان 
در  تاالب   11 برای  زیست  بوم  مدیریت 
دستور کار قرار گرفته که دو مورد به استان  

اختصاص یافته است.
برنامه  اینکه  بیان  با  فتحی  بیرانوند 
تدوین  نیز  پلدختر  تاالب  های  مطالعاتی 
محلی  جوامع  از  درصد   9۰ باالی  و  شده 
حاضر به واگذاری اراضی تحت تصرف خود 

شده  اند، اظهار کرد: قرار است تحت عنوان 
با  را  درآمدزایی  کار  مشارکتی  طرح  یک 

آنان آغاز کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در 
ادامه از احداث 18 آبشخور در مناطق تحت 
مدیریت خبر داد و بیان کرد: 11 مورد آن 
مابقی  و  ازنا  شده  حفاظت  پناهگاه  در  ها 
در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم  آباد 
حیات  به  آسیب  شاهد  تا  اند  شده   ایجاد 

وحش نباشیم.
وی با اذعان به اینکه با کمبود محیط  بان، 
گفت:  مواجه هستیم،  تجهیزات  و  امکانات 
خوشبختانه با تبیین مبانی زیست  محیطی 
بانان  در سطح جامعه تمامی مردم محیط  
ما شده اند و خودجوش اقدام به حفاظت از 

محیط زیست می کنند.
سال  اینکه  یادآوری  با  فتحی  بیرانوند 
گذشته صد هکتار از اراضی تحت مدیریت 
برای  نیز  امسال  افزود:  شدند،  تصرف  رفع 
1۵ هکتار رای به نفع محیط زیست صادر 

شده و پرونده مابقی در جریان است.
لرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
در  که  هستیم  استانی  تنها  کرد:  تصریح 
محیط  ویژه  شعب  شهرستان  ها  تمامی 
نوبت  از  خارج  پرونده  ها  و  داریم  زیست 

رسیدگی می شوند.
وی کانون 8۵ درصد ریزگردهای استان را 

خارجی اعالم کرد و ادامه داد: در لرستان 
برای اولین بار سند جامع مبارزه با ریزگرد 
تدوین شده و 2۵ دستگاه دخیل هستند که 
هر کدام وظیفه ای دارند اما اولویت اعتبارات 

ملی مربوط به کانون  ریزگردهاست.
فتحی  بیرانوند با اشاره به سمندر لرستانی 
و در لیست قرمز بودن آن گفت: این گونه 
با ارزش مورد توجه جوامع زیست  محیطی 
که  بازرسی  هایی  با  خوشبختانه  و  است 
قاچاق  هیچ  گونه  تاکنون  داشته  سازمان 

سازمان  یافته ای گزارش نشده است.
گذشته  سال  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
را  وژن  آب  وحش  حیات  پناهگاه  مصوبه 
گرفتیم، اظهار کرد: پرونده زیستگاه سمندر 

2 نیز در نوبت است.
وی پسماندها را معضل مهم جهانی عنوان 
زندگی  پسماندها  تولید  افزود:  و  کرد 
از زیست  مندان را درگیر کرده و  بسیاری 

در لرستان نیز بعضی شهرداری  ها همکاری 
پرونده  مورد  چند  برای  که  ندارند  را  الزم 

قضایی تشکیل شده است.
لرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
پرونده   232 امسال  اول  ماه   2 در  گفت: 
که شامل 198 تخلف بوده برای متخلفان 
تشکیل شده است، در این مدت 12 سالح 
کشف  غیرمجاز  سالح  قبضه  پنج  و  مجاز 
 14 غیرمجاز،  صید  مورد   ۵44 شده، 
مورد  سه  پرندگان،  غیرمجاز  شکار  مورد 
شکار پستانداران و 199 مورد زنده گیری 
رها  طبیعت  در  همگی  که  بوده  پرندگان 

شدند و با متخلفان برخورد شده است.
درپایان این نشست مهندس فتحی بیرانوند 
اصحاب  زحمات  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
رسانه به همراه معاونین و اصحاب رسانه از 
موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی لرستان 

بازدید نمودند.

نشست خبری مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اصحاب رسانه برگزار شد

از هفته جهاد کشاورزی  در دومین روز 
بهبود  معاونت  ابراهیمی  حضور  با 
اداره  رئیس  سازمان،  گیاهی  تولیدات 
جهاد  مدیر  استان،  مکانیزاسیون 
از  جمعی  و  شهرستان  کشاورزی 

کشاورزی  جهاد  سازمان  کارشناسان 
استان و شهرستان اجرایی شد.

مهندس ابراهیمی معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان  از کشت نشایی چغندر 
خبر   کوهدشت  در  بار  اولین  برای  قند 
چغندرقند  نشایی  کشت  گفت؛  و  داد 
هکتار  نیم  سطح    در  بار  اولین  برای 
در  قند  چغندر  نشاء  هزار  تعداد۵۰  و 
از  باباقلی  روستایی  کشاورزی   مزارع 
جنوبی  کوه دشت  مرکزی  جهاد  توابع 

اجرا می شود. 
نشایی  کشت  افزود:  ابراهیمی  مهندس 
که  است  کشت  روش های  از  یکی 
آبیاری ،  آب  مصرف  درکاهش  می تواند 
علف کش های  و  نباتی  آفات  سموم 
چغندرقند  رقم  باشد .  موثر  شیمیایی 

کشت شده رقم موریل است.
کشاورزی  جهاد  مدیر  امیری  دکتر 
داشتند:  اعالم  نیز  کوهدشت  شهرستان 
در این روش بخشی از طول دوره رشد 
بسیار  درمساحت  و  خزانه  در  محصول 
محدودتری نسبت به کشت مستقیم بذر 
مصرف  در  و  می شود  سپری  مزرعه  در 

نهاده های تولید صرفه جویی می شود . 
وی از دیگر مزایای کشت نشایی چغندر 
محصول،  سبز  سطح  یکنواختی  را  قند 
هزینه های  کاهش  و  تولید  افزایش 
مزرعه ،  کردن  تنک  و  وجین  عملیات 

برداشت و  تا  کوتاه شدن مرحله کاشت 
کنترل و کاهش عوامل خسارت زا مانند 
علف های هرز و آفات و بیماری ها عنوان 

کرد. 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
چغندر  اینکه  بیان  با  کوهدشت 
با  باال  آبی  نیاز  با  محصول  یک  قند 
تا   18۰ حدود  در  رشد  دوره  طول 
به  توجه  با  افزود:  است،  روز   2۰۰
آب  تامین  منابع  محدودیت 
آب ،  بهینه  مصرف  ضرورت  و 
با  چغندرقند    نشایی  کشت 
نوبت   4 تا   3 کاهش  به  توجه 
مهم ترین  که  آبیاری  آب  در 
است،  کشت  نوع  این  ویژگی 
در دستور کار قرار گرفته و در 
سیاست های  اجرای  راستای 
)رونق تولیدی ، امنیت غذایی 

است.
جهاد  سازمان  رئیس  بازدار  دکتر 
ویژه  سخنران  لرستان  استان  کشاورزی 
بخش  وحدت  نماز  خطبه های  از  پیش 
در مصالی   98 مورخ 24 خرداد  جمعه 
الغدیر خرم آباد به مناسبت هفته جهاد 
توسط  خدمت  شمیم  برنامه  کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و 
ادارات کل تابعه برگزار و رئیس سازمان 
مدیران  و  معاونین  کشاورزی،  جهاد 
کل  ادارات  مدیران  و  سازمان  ستادی 
در  محترم  نمازگزاران  پاسخگویی  تابعه 
خصوص مسائل مختلف بخش کشاورزی 

بودند.
رئیس  بازدار  دکتر  مراسم  این  ادامه  در 
لرستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
های  از خطبه  پیش  عنوان سخنران  به 
هفته  رسیدن  فرا  تبریک  با  جمعه  نماز 
جهاد کشاورزی به تمامی بهره برداران، 
تولیدکنندگان و فعاالن این بخش اعالم 
داشتند؛ خدمات سازنده و عمرانی جهاد 
و  روستاها  سطح  در  سابق  سازندگی 
تمجید  و  تقدیر  قابل  کشور  نقاط  اقصا 

می باشد.

جهاد  سازمان  رئیس  بازدار  دکتر 
کشاورزی افزود: در طول 8 سال جنگ 
جهاد  سازمان  مقدس  دفاع  و  تحمیلی 
 22 شهید،   8۶ تقدیم  با  کشاورزی 
و  ساماندهی  و  جانباز  نفر   3۵۰ آزاده، 
به  مردمی  نیروهای  از  نفر   ۷۰۰۰ اعزام 
جبهه های حق علیه مدافع نظام مقدس 
کشور  و  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری 

عزیزمان بوده است.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
لرستان با اشاره به ظرفیت های بالقوه و 
بالفعل استان،  لرستان را با داشتن آب 
و هوای مناسب و اقلین معتدل و سرد، 
رودخانه  های دائمی و خاک حاصلخیز 
کشور  مستعد  نقاط  از  یکی  ارزشمند  و 

در بخش کشاورزی برشمرد.
گزارشی  خود  سخنان  ادامه  در  ایشان 
سازمان جهاد  فعالیت های  و  اقدامات  از 
نمازگزاران  برای  را  استان  کشاورزی 

محترم بیان نمودند.
رئیس  بازدار  دکتر  مطالب  مهمترین 
لرستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
نماز  های  خطبه  از  پیش  سخنرانی  در 

جمعه در مورخه 24 خرداد 98؛
 پرداخت 32۰ میلیارد تومان تسهیالت 
از  گردش  در  سرمایه  و  سرمایه  بانکی 
منابع مختلف برای حمایت از تولید که 
از این مبلغ 14۵ میلیارد تومان از محل 
 ۷۵۰ برای  روستایی  پایدار  تسهیالت 
مختلف  طرح های  اجرای  برای  که  نفر 
و  سود  با  و  کشاورزی  بخش  تولیدی 
دوران بازپرداخت مناسب پرداخت شده 

است.
39 میلیارد تومان تسهیالت طرح توسعه 
مکانیزاسیون از طریق خط اعتباری ویژه 
و  تراکتور  خرید  برای  کشاورزی  بانک 
کمباین و ادوات دنباله بند به کشاورزان 

یک سال گذشته پرداخت شده است.
تجهیز 3۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
محل  از  آبیاری  نوین  های  سیستم  و 
در  اعتباری  و  فنی  کمک های  اعتبارات 

یک سال گذشته.
قالب  در  نیاز  مورد  مایحتاج  تامین   

طرح تنظیم بازار، تامین گوشت قرمز و 
نهاده های  نیز  بالغ بر 2 هزار تن و  مرغ 
دامی بالغ بر 1۵۰ هزار تن در یک سال 

گذشته.
نیاز  بر  مازاد  گندم  خرید  بینی  پیش   
کشاورزان  توسط مراکز خرید گندم در 

سال جاری بالغ بر 4۰۰ هزار تن.
 وجود بیش از چهار و هشت دهم میلیون 
واحد دامی در استان که بخش عمده ای 
سایر  به  استان  دامی  تولیدات  مازاد  از 

استانها صادر می شود
؛تولید  سال  در  استان  دامی   تولیدات 
گوشت قرمز 29 هزار تن در سال و شیر 
گرم  مرغ  در سال،  تن  هزار  خوام 24۷ 

۷3 هزار تن در سال، تخم مرغ ده هزار 
در  تن  هزار   2۷ آبزیان  و  سال  در  تن 

سال.
تولید  و  استان  باغات  هکتار  هزار   ۵۰ 
انواع محصوالت باغی در استان لرستان 
یکی از بهترین و مهمترین ظرفیت های 

استان لرستان .
  توسعه باغات در اراضی شیبدار  و کم 
بازده در طی دو سال گذشته به میزان 
توسعه  سطح  و  هکتار    ۶۰۰ و  هزار   3
کشت گیاهان دارویی در استان دو هزار 

هکتار  بوده است.

کشت نشایی چغندرقند برای اولین بار در در شهرستان کوهدشت


