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دکتــر حیــدر صفرپــور مدیــر کل ورزش و
جوانــان فــارس از رونــد ســومین مرحلــه
اردوی تیــم جــودو دختــران اعزامــی بــه
المپیاد ورزشــی استعدادهای برتر کشور

برگزاری انتخابات  ۱۹فدراسیون تا
پایان سال

سرپرســت دفتــر امــور مشــترک فدراســیونها از برگزاری
انتخابــات  ۱۹فدراســیون تــا پایان ســال خبــر داد و گفت:
ســعی داریــم در شــرایط کامــا عادالنــه و قانونــی پــس از
انتخاب سرپرســت برای فدراسیون سوارکاری ،انتخابات
این فدراسیون را برگزار کنیم.
آرش فرهادیان در پاسخ به این پرسش که تا پایان سال
انتخابات چند فدراســیون برگزار خواهد شــد ،اظهار کرد:
انتخابات فدراسیونهایی که در حال حاضر با سرپرست
اداره م یشــوند پــس از طــی فراینــد برگــزاری انتخابــات
کمیســیون ورزشــکاران ،داوران و مربیــان ،مطابــق
اساســنامه و در بازه زمانی مقرر با هماهنگی دبیر مجمع
برگزار خواهد شد.
وی در پایان درباره وضعیت فدراســیون سوارکاری گفت:
همانگونــه کــه قبــا هــم اعــام شــد ،هیچگونــه نظارتی از
ســوی وزارت ورزش و جوانــان بــرای برگــزاری انتخابــات
فدراسیون سوارکاری صورت نپذیرفت ،نهادهای نظارتی
هم در حال بررســی این موضوع هســتند و گزارش هایی
هــم دریافت شــده اســت .معتقدم باید مطابــق با قواعد
و مقررات برای فدراســیون ســوارکاری سرپرست انتخاب
شــود و در شــرایط کامــا عادالنــه و قانونــی انتخابات این
فدراسیون برگزار شود.

شکست دختران هندبال ایران مقابل
میزبان قهرمانی جهان

تیــم ملــی هندبــال دختــران ایــران در آخریــن دیــدار خود
از مرحلــه گروهــی رقابتهــای قهرمانــی نوجوانــان جهان
مقابل میزبان شکست خورد.
دختــران هندبــال ایران در ســومین و آخرین دیــدار خود
از مرحلــه گروهی مســابقات قهرمانی جهان نوجوانان که
بــه میزبانــی اســکوپیه مقدونیه شــمالی در حــال برگزاری
اســت مقابــل میزبــان بــه میــدان رفتنــد و در پایــان ایــن
دیدار با نتیجه  ۱۹بر  ۳۱مقابل مقدونیه شمالی شکست
خوردند.
نگین فراهانی دومین گلزن ایران در رقابتهای قهرمانی
جهــان در دقایــق نخســتین نیمــه اول بــا مصدومیــت از
ناحیــه مچ پا مجبور به ترک زمین مســابقه شــد و همین
امر هم تأثیر بسزایی در ادامه روند بازی برای ملیپوشان
ایران داشت.
تیــم ملــی ایــران در مرحلــه گروهــی ایــن مســابقات بــا
مقدونیه شــمالی ،ازبکســتان و ســنگال همگروه بود که
مقابل ازبکســتان با نتیجه پرگل  ۴۷بر  ۳۱و برابر سنگال
با حساب  ۳۹بر  ۲۹پیروز شد.
اکنــون تیــم ایــران بــا  ۴امتیــاز بعــد از میزبــان در رده
دوم گــروه خــود قــرار گرفتــه اســت و در مرحلــه دوم ایــن
مسابقات با تیمهای اول و دوم گروه یک یعنی ایسلند و
سوئد همگروه خواهد شد.

بانوی ایرانی سرداور کل مسابقات در
بازیهای کشورهای اسالمی شد

سیمین رضایی داور تنیس روی میز کشورمان به عنوان
ســرداور کل بازیهای کشــورهای اسالمی برگزیده شد .با
انتخاب کمیته اجرایی مســابقات همبستگی کشورهای
اســامی ،سیمین رضایی داور بلوبج کشورمان به عنوان
ســرداور مســابقات تنیس روی میز و پارا تنیس روی میز
به میزبانی قونیه در کشور ترکیه خواهد بود.
تیــم ملــی ایران در بخــش مردان و زنــان و پاراتنیس روی
میز مردان و زنان در این رقابتها حاضر خواهد بود.
همچنیــن تیــم داوری ایــران متشــکل از ناهید شــیروانی
و نصیبــه دلیــر هــروی دو داور بلوبــج فدراســیون تنیس
روی میز کشورمان ،و زهرا بیگم میربابایی به عنوان داور
تهــای پیش رو
تهــای پــارا تنیــس روی میز در رقاب 
رقاب 
حاضر هستند.
رضایی پیش از این سابقه قضاوت در بازی های آسیایی
و المپیک را در کارنامه دارد.

بازدیــد کــرد .تمرینــات آمــاده ســازی تیم
جــودو فــارس جهــت شــرکت در المپیاد
ورزشــی اســتعدادهای برتــر کشــور در
حال پیگیری اســت .دکتر حیدر صفرپور

مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس و
محســن کریمــی سرپرســت توســعه
ورزش ،فریبــا خالــدی معــاون توســعه
ورزش بانــوان و روح ا ...نجمــی رئیــس

دکتر صفرپور ،مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

کارنامه ورزش فارس در شش ماه گذشته درخشان
بوده است
سید حسین پرور  -تماشا
عکاس :حجت رحیمی
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فــارس ،با اشــاره
بــه اینکــه ســرانه فضــای ورزشــی در ایــن اســتان
 53ســانتیمتر و کشــور  83ســانتیمتر اســت،
وضعیت زیرســاختهای موجود ورزشــی در شــیراز
را نامناســب ارزیابــی و تأکیــد کــرد کــه تمــام ایــن
زیرساختها مستهلک شده است.
دکتــر حیــدر صفرپــور ،بــه بهانــه تجلیــل و قدردانــی
از ورزشینویســان ،خبرنــگاران و عکاســان ورزشــی
و رســانههای همــکار در حــوزه جوانــان ،ضمــن
شــنیدن نقدهــا و نظــرات شــرکت کننــدگان در
جلســه ،به ســؤاالت مطرح شــده پیرامون مسائلی
نظیــر پروژههــای نیمهتمــام ،آخریــن وضعیــت
ورزشــگاههای ســردار شــهید ســلیمانی و پــارس،
واگذاری امتیاز باشــگاه قشــقایی ،بالتکلیفی قریب
به  12هیأت ورزشی و  ....پاسخ گفت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فــارس در ابتــدا
ضمن عرض تســلیت به مناســبت فرارســیدن ماه
محــرم و گرامیداشــت ایــام هفتــه خبرنــگار ،گفــت:
برگزاری این جلسه با این هدف بود که قدرشناسی
خــود را نســبت بــه فعــاالن حــوزه رســانه ،متذکــر
شــویم و تأکید کنیم که یاد و خاطره شــهدای عرصه
رســانه هیچ گاه فراموش نخواهد شــد و ســربلندی
کشــور مــا در عرصــه های بیــن المللی ،مرهــون این
جانفشــانی هاســت .امروز نیز فعاالن رســانه ادامه
دهنده مسیر شــهدای این عرصه هستند و آگاهی
بخشــی و روشــنگری در جامعــه ،یکــی از چیزهــای
مهمــی اســت کــه مــا را در اعتــای جایــگاه ورزش و
انجــام هــر چــه بهتــر مســئولیت هایمــان همراهــی
می کند.
صفرپــور مهــم تریــن دغدغــه خــود را بازگردانــدن
فــارس بــه جایــگاه واقعــی خــود در ورزش دانســت
و افــزود :بــا توجه به ســبقه و پشــتوانه قــوی و غنی
که ورزش فارس داشــته ،این امیــدواری وجود دارد
کــه بتوانیــم بــه زودی بــه آن جایــی کــه شایســتگی
اش را داریــم ،برســیم .هــر چنــد در ایــن زمینــه بــا
مشــکالت گســترده ای مواجــه هســتیم ،از جملــه
ایــن کــه در میانــه پنجمین مــاه ســال  ۱۴۰۱حتی یک
ریــال اعتبــاری کــه باید بــرای حمایــت از هیــأت های
ورزشــی و شهرســتان هــا داشــته باشــیم ،دریافــت
نکرده ایم.
* کارنامه فعالیتهای ورزشی  6ماه گذشته
وی افزود :ما در ورزش فارس با چند نکته شاخص
مواجهیــم کــه ســرعت حرکتمــان را کــم می کنــد اما
امــروز با افتخار عــرض می کنم که با وجود همه این
مســائل ،بــا همــت جمعــی همــکاران و هیــأت های
ورزشــی ،طــی شــش ماه گذشــته کــه توفیــق حضور
در ایــن مســند را داشــته ام ۷۳ ،اعــزام بیــن المللــی
داشــته ۷۱ ،مقام را در این میادین کســب کرده ایم،
 ۳۱۰ورزشــکار مــا به اردوهای مختلــف تیم های ملی
دعــوت شــده انــد ۲۰۶ ،اعــزام را بــه انــواع مســابقات
مختلــف در ســطح کشــور داشــته ایــم ۲۲۰ ،میزبانــی
مسابقات کشوری را به عهده گرفته ایم و  ۲۰میزبانی
تیــم های ملــی را هم پذیرفته ایــم .همچنین حدود
 ۲۰۰برنامــه همگانــی را در جــای جــای اســتان پهنــاور
فــارس شــاهد بــوده ایــم که این هــا ناشــی از تالش
و همت مضاعف همکاران عزیز بنده بوده است.
فارس بیشترین پروژه ناتمام ورزشی کشور را دارد
متولــی ورزش اســتان با اشــاره بــه اینکه بیشــترین
ـام کشــور در اســتان فــارس وجود
پــروژه هــای ناتمـ ِ

دارد ،افــزود :تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰قریب بــه  ۴۲۰پروژه
ناتمام در کل اســتان داشــتیم که طی  ۶ماه گذشته
 ۴۷پروژه را توانســتیم به بهره برداری برســانیم و ۲۵
پــروژه را نیــز در هفته دولت افتتــاح خواهیم کرد .در

سالن ها را بازسازی کنیم.
* کوچ قشقایی از فارس
وی در ادامــه بــه مســئله فروش امتیــاز تیم فوتبال
قشــقایی و انتقــال آن بــه خــارج از فارس نیز اشــاره
یعنــی قابل بهره بــرداری بودن پروژه .اما متأســفانه
ورزشــگاه هــای بزرگ ما همچنان بــا ایرادهای بزرگی
مواجهانــد .ایرادهایی کــه البته غیرقابل رفع شــدن
نیست ،اما نیاز به اراده ای جدی دارند.
وی افزود :این اراده از ســال گذشــته به وجود آمده
اما هنوز به مرحله عمل نرســیده .متأسفانه بعضی
مواقــع در فضــای مجازی با هجمــه هایی مواجه می
شــویم که منصفانه نیســتند .ورزشــگاه شش هزار
نفــری حتــی بــه صــورت موقــت هــم تحویل اســتان
نشــده و به طــور کامل در اختیار شــرکت توســعه و
نگهــداری اماکــن ورزشــی کشــور اســت .ورزشــگاه
شــیک و زیبایــی کــه در صــورت رفــع ایرادهــا ،محــل
مناســبی بــرای برگــزاری رقابــت هــای بــزرگ در شــهر

برای تکمیل پروژههای ناتمام
در استان فارس بیش از ۲
هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز است
ابتــدای ســال  ۱۴۰۱بیــش از  ۱۳۰مناقصه بــرای اجرای
پروژه های ورزشــی درســطح اســتان برگزار شــده که
ایــن حجــم از برگــزاری مناقصــه و ســرعت در رونــد
تکمیــل پــروژه هــا ،در ســطح کشــور کــم نظیــر بوده
است.
وی دربــاره میــزان اعتبــار مــورد نیــاز بــرای تکمیــل
پــروژه هــای ورزشــی اســتان گفــت :در یــک بــرآورد

تقریبا تمامی فضاهای ورزشی
شهر شیراز ،یا مستهلک
شدهاند یا دارند به سمت
غیرقابل بهرهبرداری بودن
میروند!
تخمینــی کــه بــا همــکاری معاونــت فنــی عمرانــی
اســتانداری انجام دادیم ،با شرایط حال حاضر بیش
از  ۲هــزار ملیــارد تومــان بــرای تکمیــل پــروژه هــای
ناتمــام در اســتان فــارس نیــاز اســت کــه تامیــن آن
بــه زمــان طوالنــی نیاز دارد .در این راســتا نیــاز داریم
کــه نماینــدگان محترم مجلس همــکاری جدی تری

و اضافــه کــرد :بایــد از تمامــی کســانی کــه در دوران
مختلــف به نام اســتان فــارس تیم داری کــرده اند یا
بــه هر طریق خدمتــی به ورزش این خطــه کرده اند،
تشــکر کــرد و قدردان همه بود .امــا اداره کل ورزش
اســتان نمی توانــد در قبال باشــگاهی که خصوصی
اداره مــی شــود ،اختیار چندانی داشــته باشــد .بنده
بارها با مالک این باشــگاه صحبت کردم و گفتم که
اداره کل تــا باالترین حد توانش برای حمایت از این
تیم و همه تیم های اســتان آماده است ،اما ایشان
گفت زندگی شخصی اش دچار چالش شده و چاره
ای جــز فروش این تیم ندارد .اداره کل هم نه منابع
مالــی بــرای تأمیــن هزینــه های یــک تیم حرفــه ای را

اداره کل ورزش و جوانان
تا باالترین حد توانش برای
حمایت از تیم قشقایی و
همه تیمهای استان آماده
است
با ما داشــته باشــند و از تعریف پــروژه های جدیدی
کــه ردیف اعتبــاری آنها از ابتدا تا تکمیل ،مشــخص
نشــده دوری کننــد و همــه بــا هــم اولویتمــان را بــر
تکمیل پروژه های ناتمام بگذاریم.
* مســتهلک شدن همه زیرســاختهای ورزشی در
شیراز
صفرپور در ادامه به وضعیت ناگوار زیرساخت های
ورزشــی در ســطح شــهر شــیراز اشــاره و اضافه کرد:
تقریبــا تمامــی فضاهــای ورزشــی شــهر شــیراز ،یــا
مســتهلک شــده انــد یــا دارنــد بــه ســمت غیرقابل
بهــره بــرداری بــودن مــی رونــد! اگــر بــه موقع بــه داد
ایــن هــا نرســیم ،در یــک بــازه زمانــی تمامــی ایــن
زیرســاخت هــا از بیــن مــی رونــد .اگــر در گذشــته و
در طــول هر ســال حتــی یک پــروژه را بازســازی کرده
بودیــم ،امــروز بــا ایــن حجــم عظیــم ســالن هــای
فرســوده مواجــه نبودیم .مبلغ اعتبــارات عمرانی ما
هم انقدر نیست که بتوانیم در یک سال ،همه این

دارد و نــه مــی تواند در این زمینه کمکی به تیم های
حرفه ای بکند .با این وجود تمام تالشمان را کردیم
که ایشان را راضی به ادامه کار کنیم یا ایشان را قانع
کنیــم کــه امتیاز را به یکی از خریداران داخل اســتان
واگــذار کنــد ،امــا وقتــی مــی گوینــد از خــارج اســتان
پیشــنهاد چندبرابــری دارنــد ،مــا بــه هیــچ عنــوان
نمی توانیم جلوی آنها را بگیریم و کاری از دســتمان
ساخته نیست.
* شهید شاملی ماندگار است
صفرپــور همچنیــن بــه خطــر فــروش امتیــاز تیــم
هندبــال شــهید شــاملی کازرون نیــز گفــت :از ایــن
تیــم نیــز تــا حــد تــوان حمایــت شــده اما هیــچ کس
نمــی توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه مــا در عرصــه
حرفــه ای منابــع مالی را اختیار این تیــم ها بگذاریم.
در جلســه اخیری هم که در همین راســتا داشــتیم،
عنــوان کردم کــه هر آنچه در زمینه تســهیل کارهای
اقتصــادی و ســرمایه گــذاری مالک محترم باشــگاه

کــه بتوانــد پشــتوانه تیمداری ایشــان باشــد ،انجام
خواهــد شــد .نــه تنهــا بــرای ایشــان بلکــه بــرای هــر
عزیــزی که در این عرصــه بخواهد فعالیت کند ،این
زمینــه هــا مهیاســت تــا بتواننــد فعالیــت در عرصه
ورزش را تــداوم بدهنــد .فدراســیون هــم بــا ایشــان
همــکاری الزم را داشــته و با توجه بــه صحبت هایی
کــه داشــتیم ،خــوش بیــن هســتم کــه تیــم شــهید
شــاملی کازرون به فعالیــت خود در ورزش حرفه ای
ادامه بدهد .اما در نهایت ،اختیار باشگاه خصوصی
با مالک آن است و ما نیز بر اساس وظیفه ،پیگیری
های الزم را انجام می دهیم.
* افتتاح صوری
مدیــرکل ورزش اســتان در خصــوص وضعیــت
پــروژه هــای بزرگ ورزشــی که در ســال های گذشــته
افتتــاح شــده امــا هنــوز بــه بهــره بــرداری نرســیده
اســت ،گفــت :بــرای ایــن نــوع افتتــاح هــا تنهــا مــی
تــوان واژه «صــوری» را بــه کار بــرد .مفهــوم افتتــاح،

شــیراز اســت و با پیگیــری هایی کــه آقای اســتاندار
انجــام داده انــد ،امیدواریــم بــه زودی بــه مرحلــه
تکمیل و بهره برداری برسد.
صفرپــور دربــاره ورزشــگاه پــارس نیز گفت :شــرکت
توسعه مدعی است که در سال  ۹۶این ورزشگاه به
اســتان تحویل قطعی شــده اما ســال گذشته آقای
استاندار گفتند که هر کسی این ورزشگاه را تحویل
قطعــی گرفته ،بایــد به مراجع قضایی تحویل شــود!
چــون اصال قابلیت تحویل قطعی شــدن نداشــته و
تنها بخش هایی از اســتادیوم تحویل قطعی شــده
است .مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت :چمن
ورزشــگاه پارس ســال گذشــته به پیمانکار تحویل
داده شــده و قــرار بود در دی مــاه آن را تحویل دهد
کــه این اتفــاق نیفتاد .وی از ما فرصت خواســت که
تا پایان اردیبهشــت ماه این کار را انجام دهد اما باز
هم نشــد .دیدیم می گویند در تابســتان گرما عامل
خرابــی چمــن اســت و در زمســتان هــم ســرما! این
ســؤال پیــش می آید کــه پس در خوزســتان یا تبریز
چطــور چمــن را نگهــداری مــی کننــد؟ اگر قرار باشــد
روال کار بــه ایــن شــکل باشــد ،هیــچ گاه بــه نتیجــه
نمی رسیم.
تیــم هــای فنــی و کارشناســی اداره کل هــم موضوع
را بررســی کــرده و حتــی خــاک اســتادیوم را آزمایــش
کردنــد .یــک تیــم دانشــگاهی را هــم بــرای بررســی
هــای الزم مامــور کردیــم .در نهایــت ،همیــن امــروز
هــم ایــن چمــن بــه وضعیــت مطلوبــی نرســیده و
قابلیــت تحویــل موقــت هــم نــدارد .بنابرایــن روند
قانونــی کار در حــال انجام اســت تا انشــاهلل تصمیم
جدیدی برای این پروژه بزرگ و مهم ورزشــی استان
گرفته شود.

جلیل دوران سرمربی امیدهای فجر شهید سپاسی شد

پیروزی شاگردان نکونام مقابل ملوان

شــاگردان جــواد نکونــام عصــر امــروز در پنجمیــن دیــدار
دوســتانه خود برابر ملوان به برتری رسیدند .تیم فوتبال
فوالدخوزســتان که ســومین اردوی خــود را در تهران برپا
کــرده ،در پنجمیــن دیــدار تدارکاتــی پیــش فصــل خــود از
ســاعت  ۱۸:۱۵دقیقه در ورزشــگاه دســتگردی به مصاف
تیم ملوان رفت.
در نهایــت ایــن دیــدار بــا نتیجــه  ۲بــر یــک به ســود فوالد
پایــان رســید .مجیــد علیاری و موســی کولیبالــی گلهای
تیم فوالد در این دیدار را به ثمر رساندند.
فــوالد خوزســتان در چهــار دیــدار تدارکاتــی پیــش از ایــن
بــازی ،موفــق شــد تیمهای ا مصــال قطر ،الشــحانیه قطر
و پــارس جنوبــی جــم را شکســت بدهــد و برابر ســایپا به
تساوی رسید.
برنامــه مســابقات تیــم ملــی والیبــال در نوزدهمین
دوره مســابقات والیبــال جــام واگنــر لهســتان
مشــخص شــد .مســابقات والیبــال هوبــرت جــرزی
واگنــر ( )HUBERT JERZY WAGNERلهســتان از
سال  ۲۰۰۳هر ساله از سوی بنیاد واگنر در این کشور
و بــا حضــور چهــار تیــم مطــرح و صاحب نــام والیبال
جهان برگزار میشود.
نوزدهمیــن دوره مســابقات والیبــال جــام واگنــر

گــروه ورزش قهرمانــی صبــح دیــروز 12
مــرداد مــاه بــا حضــور در خانــه جــودو از
نزدیــک از رونــد آزادســازی تیــم فــارس
بازدید کردند.

المپیاد ورزشــی استعدادهای برتر کشور
در  ۲۷رشته ورزشی با شرکت  ۱۸هزار نفر
در مرداد ماه امســال به طور رســمی آغاز
می شود.

جلیــل دوران نامی آشــنا بــرای اهالــی فوتبال فارس
مــی باشــد .وی کــه ســال هــای متمــادی بــه عنــوان
ســرمربی تیــم هــای امیــد و جوانــان باشــگاه فجــر
شــهید سپاسی فعالیت داشته و از مربیان سازنده
بــا دانش و پرتوان در عرصه فوتبال فارس و کشــور
مــی باشــد و در ســال هایــی کــه در تیــم امیدهــای
فجــر شــهید سپاســی فعالیــت داشــت تیــم امیــد
ایــن باشــگاه بــا اقتدار در ســطح کشــور حــرف اول
را م ـیزد ،باشــگاه فجــر شــهید سپاســی بــه عنــوان
کارخانــه بازیکــن ســاز بــه شــمار میرفــت .دوران

پــس از چندیــن ســال کار با تیــم هــای کارا ،بهمن و
قشــقایی در عرصــه فوتبــال کشــور حضــوری فعال
داشــت و توانســت نتایــج قابــل قبولی را بــه همراه
این تیم ها کســب کند .وی شــش ســال بــه عنوان
مربــی در کنــار ســید محمــد ناظــم الشــریعه در تیم
ملــی فوتســال کشــورمان فعالیت داشتهاســت که
تیــم ملــی فوتســال توانســت بــا حضــور دوران ســه
عنــوان قهرمانــی در آســیا و ســومی جهان را کســب
کنــد .در ایــن راســتا طــی حکمی از ســوی ســرهنگ
مفتاحــی مدیرعامــل باشــگاه فجر شــهید سپاســی

زمان بازیهای تیم ملی والیبال ایران مقابل لهستان ،صربستان و آرژانتین مشخص شد
لهســتان از  27تــا  29مردادمــاه بــا حضــور چهــار تیم
ایــران ،صربســتان ،لهســتان و آرژانتیــن در شــهر
کراکوف لهستان برگزار خواهد شد.
کراکــوف دومیــن شــهر بــزرگ بعــد از ورشــو و یکی از

بزرگترین و قدیمیترین شــهرهای لهســتان اســت
کــه در جنــوب ایــن کشــور قــرار دارد و تــا ســال ۱۶۰۹
پایتخت لهستان بود.
تیم ملی والیبال ایران روز شــنبه  22مردادماه تهران

را بــه مقصــد لهســتان تــرک خواهــد کــرد تا عــاوه بر
حضــور در جــام واگنــر دو دیدار دوســتانه بــا اوکراین
در این کشــور برگزار کند.برنامه کامل دیدارهای جام
واگنر به وقت تهران به قرار زیر است:

* پنجشنبه  27مرداد
ساعت 20؛ آرژانتین  -صربستان
ساعت 22:30؛ ایران  -لهستان
* جمعه  28مرداد

جلیــل دوران مربــی نــام آشــنای فوتبــال فــارس بــه
عنــوان ســرمربی تیــم امیــد باشــگاه فجــر شــهید
سپاســی انتخــاب شــد .بــدون شــک ایــن انتخــاب
می تواند نقطه عطفی در تاریخ باشــگاه فجر شــهید
سپاســی باشــد که بــا حضور جلیــل دوران بــار دیگر
ایــن باشــگاه بــه دوران طالیــی خــود بازگشــته و
بتواند در راســتای بازیکن ســازی به عنــوان کارخانه
بازیکــن ســاز فوتبــال ایــران تبدیــل شــود مطمئنــا
حضور دوران می تواند زمینه ساز موفقیت باشگاه
فجر در تیم های پایه باشد.
ساعت 20؛ ایران  -صربستان
ساعت 22:30؛ لهستان  -آرژانتین
* شنبه  29مرداد
ساعت 20؛ ایران  -آرژانتین
ساعت 22:30؛ لهستان  -صربستان
تیــم ملــی والیبــال ایــران در ســالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۵در
ایــن رقابتها شــرکت کرد و در هــر دو دوره ،به مقام
چهارمی دست یافت.

