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نگاه

پشت پردههای دسته اول

سعید قرایی

شانسالمپیکبرایبازیکنانسیرجانی
طاهره ایرانپور
تع�دادی از بازیکن�ان تیم
فوتبال زنان سیرجان به اردوی تیم ملی
فوتبال زنان ایران  -انتخابی بازیهای
دور مقدماتی المپیک  -دعوت شدند.
ای�ن بازیکنان پ�س از اردوی دوم تیم
مل�ی ک�ه از  22مه�ر برگزار میش�ود
شانس حضور در تیم ملی و بازی مقابل
تیم های آس�یایی را خواهند داشت و
سپس در صورت صعود از آسیا شانس
حضور در مس�ابقات المپی�ک را پیدا
خواهند کرد.
« افسانه چتر نور» ملیپوش و مهاجم
گلزن تیم س�یرجان که از س�ه س�ال
قبل این تی�م را همراهی میکند یکی
از همین دعوت شدههاس�ت .گفتگوی
س�رویس ورزشی نگارس�تان را با وی
در ادامه میخوانید .چترنور ملیپوش
بیستساله زنجانی این تیم ،سه فصل
اس�ت که در س�یرجان توپ میزند و
قرار است امسال برای چهارمین فصل
در تیم سیرجان بازی کند.
◄خانم چت�ر نور اردوی تیم مل�ی از کی برگزار
میشود .آیا بازی تدارکاتی هم دارید؟
اردوی اول از ششم تا  11مهر برگزار شد و اردوی بعدی
اگ��ر تغییر نکن��د از  22مهر به م��دت  6روز در تهران
برگزار میشود .آنطور که گفتهاند دو بازی تدارکاتی با
تیم هند در تهران خواهیم داشت.
◄کدام بازیکنان دیگر دعوت شدهاند؟
س��ارا ظهرابی ،شبنم بهشت ،فاطمه س��هرابی ،عارفه
سیدکاظمی ،فاطمه امینه برازجانی ،فاطمه شجاعی و
ملیکا متولی
◄ایران با چه تیمهایی همگروه است؟
لبنان ،امارات و هنگکنگ.
◄مس�ابقات در کج�ا و از چ�ه زمان�ی ش�روع
میشود؟
از نیمه دوم آبان در یکی از کش��ورهای هنگ کنگ یا

| عکسها :مجید شبستری|

حضور سه تیم از استان کرمان (رفسنجان،کرمان و سیرجان ) در رقابتهای
لیگ دس��ته اول فوتبال کشور سبب شده اس��ت که اتفاقات و حواشی این
رقابتها برای جامعه فوتبال استان کرمان و مخاطبان آن بسیار مهم باشد.
متأس��فانه در همه س��الهای اخیر نیز اتفاقات این لیگ بر مبنای حواشی
زشت و پشت پردههای مسموم گردیده که مشخص شده است این اتفاقات
در نتایج داخل بازیها ودر نهایت صعود و سقوط تیمها اثر مستقیم داشته
است .شاهد عینی این اتفاقات را در لیگ سال قبل و در تیم صبا قم شاهد
بودیم که با اسناد و مدارک متعدد ثابت شد که این تیم در لیگ یک ،اتفاقات
عجیب وغریب و زدوبندهای غیر معمول را به زمین مس��ابقات و در نهایت
جدول رقابتها به ارمغان آورده بود .صبا آن س��ال به اوضاعی دچار شد که
بازیکنانش روی باخت پرگل تیم خودشان شرط میبستند و برای درست از
آب در آمدن شرط شان درون زمین دست به هر کاری می زدند .وقتی یکی
از مقامات این تیم روی خط برنامه نود قس��م خورد که بازیکنان هیچ پولی
نگرفته اند ،ش��اید به این فکر نمی کرد که جمعی از بازیکنان صبای قم در
همین برنامه درباره پولهایی صحبت کنند که به شکل عجیب و غریب در
آن تیم ردوبدل شده است...
برخ�لاف لیگ برتر که نظارت خوبی روی آن صورت میگیرد ،لیگ یک به
محلی برای جوالن داللی ،شرط بندی و پارتی بازی تبدیل شده و این نشان
دهنده فساد ریشه دوانده در لیگ دسته اول فوتبال کشور است.
با افشای برخی مسائل فاجعه بار ،الزم است نهادهای قضایی و امنیتی برای
جلوگیری از گس��ترش این فساد وارد عمل شده تا از انحراف بیشتر فوتبال
ایران جلوگیری شود .با توجه به اینکه در فصل جاری اکثریت تیمهای لیگ
یکی دچار مشکالت شدید مالی هستند وهمین ضعف اقتصادی باشگاهها،
س�لامت لیگ یک را در تهدید انواع و اقسام اتفاقات عجیب میگذارد ،الزم
اس��ت که نهادهای مربوط ،برای سالمت بازیها از همین هفتههای ابتدایی
به این قضیه ورود جدی داش��ته باشند .در روزهای گذشته تعداد زیادی از
مربی��ان لیگ یکی به رخ دادن اتفاقات عجیب و غریب که س��رنخهای آن
به بنگاهای ش��رط بندی میرسید هش��دارهایی داده بودند این یعنی این
مربیان که ارتباط مستقیم با بازیکنان تیمهای لیگ یکی دارند ،در این باره
موضوعاتی جدی احساس کردند که نسبت به تبعاتش هشدار میدهند.
از همین روالزم اس��ت که نظارت بر لیگ یک وهمچنین اتفاقات بازیهای
این لیگ خیلی سریع و قبل از آنکه همانند اتفاقات فصل قبل کار به جاهای
باریک کشیده شود تمام کمال انجام شود/.تک به تک
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امارات که هنوز میزبان نهایی نشده ولی آنچه مشخص
ش��ده ایران در  17،19و  21آبان ب��ه ترتیب با لبنان،
هنگ کنگ و امارات مسابقه دارد.
◄احتمال پیروزی و صعود ایران چقدر است؟
تمرین��ات زی��ادی داش��تهایم و اگر خ��دا بخواهد در
مسابقات آبان با تیم های همگروه امتیاز الزم را بگیریم
و مس��ابقات نهایی فروردی��ن  98را نیز که با تیم های
صعودکننده به دور بعد با موفقیت سپری کنیم انشاءا...
به المپیک توکیو  2020صعود خواهیم کرد.
◄این یک رویا نیست برای شما و بقیه بازیکنان؟
انسانها با امید زندگی میکنند امیدواریم این رویا برای
تیم ایران و بازیکنان ما دست یافتنی باشد.
◄خان�م چترن�ور از کی در تیم س�یرجان بازی
میکنی؟
من متولد زنجان هستم و از سه سال قبل به سیرجان
آمدم و سه فصل با این تیم در لیگ برتر توپ زدهام.
◄چطور شد سیرجان را انتخاب کردی؟
من از بچگی عاشق فوتبال بودم و با بچههای محلمان
توی کوچه فوتبال بازی میک��ردم تا اینکه از 11-10
س��الگی وارد دنیای فوتسال ش��دم .خانم امیرشقاقی
سرمربی تیم ملی من را در فوتسال میشناخت و شرط
حضورم را در تیم ملی فوتبال بازی در لیگ برتر عنوان
کرد و لذا تیم ش��هرداری سیرجان را که جایگاه خوبی

◄ تمرینات زیادی داشتهایم و اگر
خدا بخواهد در مسابقات آبان با تیم
های همگروه امتیاز الزم را بگیریم و
مسابقات نهایی فروردین  98را نیز
که با تیم های صعودکننده به دور بعد
با موفقیت سپری کنیم انشاءا ...به
المپیک صعود خواهیم کرد.
در لیگ برتر داشت برای ادامه فوتبالم انتخاب کردم.
◄اعضای خان�واده موافق بودند؟ چه کس�ی از
آنها مشوق شما بود؟
خانواده چندان نه ولی داییام به شدت حامی و مشوق
من بود .همینجا باید تشکر کنم از پدر و مادرم بهواسطه
تحمل جدایی از من و تشکر از داییام و خانم امیرشقاقی
که فوتبالم رو مدیون ایشون هستم .خانم جهاننجاتی
هم خیلی زحمت کشیده است .ایشون که بازیهای من
را دیده بود مرا برای تیم سیرجان جذب کرد.

◄تا حاال در تیم ملی بازی کردهای؟
بله دو سال هست که عضو تیم ملی هستم.
◄بازیهای لیگ کی شروع میشود؟
فصل جدید از اواخر آبان شروع میشود .اولین بازی
 27آبان با ملوان بندر انزلی است.
◄جالبترین اتفاق فوتبالیات چیست؟
پس��ت تخصصی من در تیم ملی دفاع چپ اس��ت.
س��ال اول حضورم در سیرجان بهعنوان مدافع یک
گل به تیم بم زدم که باعث ش��د سال بعد بهعنوان
مهاج��م بازی کنم و نفر س��وم گل زن��ان لیگ برتر
انتخابشوم .جالب اینجاست که در تیم ملی مدافع
و در اینجا مهاجم هستم .اتفاقی که تنها در فوتبال
بانوان رخ میدهد(.با خنده)
◄بهترین و بدترین خاطره فوتبالیت؟
بهتری��ن خاطره قهرمانی با تیم س��یرجان که برایم
ل��ذت بخش بود و بدترین خاطره مصدومیت س��ال
گذشتهام بود که باعث شد خانم گل نشوم .من تنها
سه گل با خانم گل فاصله داشتم.
◄چه انتظاری از تماشاگران سیرجانی داری؟
از س��ال قبل که کانون هواداران باش��گاه شهرداری
بهکارک��رد ،تأثی��ر خوب��ی در نتایج تیم ما داش��ت.
امسال هم امیدوارم تماشاگران بیشتری به ورزشگاه
بیایند.
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