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ورزشی

معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش: 
عملکرد فدراسیون ها شامل مالیات نیست

* باید راه های جدیدی برای استخدام قهرمانان پیش بینی کنیم
معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش در خصوص استخدام قهرمانان و پرداخت 

پاداش به مدال آوران توضیحاتی را ارائه کرد. 
ژاله فرامرزیان معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش درباره پاداش به قهرمانان 
ورزشی، بدهی مالیاتی فدراسیون ها و همین طور استخدام قهرمانان مدال آور صحبت هایی را 

با فارس انجام داده که در زیر می خوانید:
* هفته گذشته جلسه ای را با مسئوالن مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی 2 باشگاه استقالل 

و فدراسیون ها داشتید، نتیجه چه شد؟
این موضوع برای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس نبود بلکه فقط در خصوص فدراسیون های 
ورزشــی بود. واقعیت این است که فدراسیون ها باید اظهارنامه خود را پر می کردند، این کار 
را انجام نداده اند به همین دلیل بعد از چند ســال علی الراس شد. اصل عملکرد فدراسیون ها 
شــامل حال مالیات نمی شود اما رویه ای که انجام دادند، قانونی نبود. به همین دلیل براساس 
قوانینی که بوده در خدمت آقایان جنتی و نوری بودیم. دستور آقای دژپسند هم این است که 
این موضوع حل شــود. راهکارهای حل موضوع را بررسی کردیم. قرار شد تا پنجشنبه این 
هفته نتیجه قطعی را اعالم کنند به نحوی که در عملکرد فدراسیون ها نخواهند هیچ پرداختی 
داشته باشند اما در مورد مالیات تکلیفی که رقمی نمی شود به صورت اقساط پرداخت می شود.

* پیش از این موضوع بدهی فدراسیون های ورزشی مطرح شده بود و قرار بود وزارت 
ورزش این بدهی را پرداخت کند...

این مســئله برای تعدادی از فدراسیون ها حل شده تعدادی هم یا مراجعه نکرده بودند یا اگر 
مراجعه کرده بودند کارهای مالیاتی که الزم بود را انجام نداده بودند. ما وارد بحث شــده ایم. 
راهــکار جدیدی هم آقای جنتی مطرح کرده بود که قرار شــد جمع بنــدی کنیم و بتوانیم با 
همکاری سرپرست سازمان مالیاتی مسائل را حل کنیم. قرار بود او هم در جلسه حضور داشته 
باشد که در همان زمان مجلس بود و معاون او به جلسه آمد. امیدواریم در مابقی مبالغ هم به 

جمع بندی برسیم تا فدراسیون ها دچار مشکل نشوند.
* موضوع استخدام قهرمانان ورزشی در دســتگاه ها از مدت ها پیش مطرح شده بود، 

وزارت ورزش برای این موضوع کاری انجام داده است؟
ما اصالحیه هایی را پیشنهاد دادیم اما متأسفانه کل اصالحات قانون مدیریت خدمات کشوری 
کنار رفت و قانون مدیریت خدمات کشــوری قبلی در مجلس به تصویب رسید. باید راه های 

جدیدی را برای استخدام قهرمانان پیش بینی کنیم.
* قرار بود آیین نامه پرداخت پاداش به مدال آوران نیز تغییر کند، آیین نامه جدید نهایی 

شده است؟
آیین نامه پاداش قهرمانان اصالح خواهد شــد. تا بازی های آسیایی 2018 طبق همان قانون 
قبلی پاداش پرداخت می شــود. ما مجموعه منابع را سیو می کنیم. تا آخرین لحظه ای که قرار 
اســت پاداش ها را پرداخت کنیم منابع ذخیره خواهد شــد تا بعد از آن اعالم شود پاداش ها 

چقدر است.
* پاداش ها به صورت سکه به ورزشکاران اهدا می شود؟

موضوع این اســت که قبالً هم به کسی سکه نمی دادیم بلکه حواله می دادیم که فدراسیون ها 
در این خصوص اقدام کنند. چون چنین حجمی از سکه ممکن است بازار طال را به هم بریزد 
یا اصالً این تعداد ســکه در بازار وجود نداشته باشــد اما اینکه چه رقمی را تعیین می کنیم 
تالش مان این است که منابع را ذخیره کرده و روز پاداش رقم نهایی را می توانیم اعالم کنیم.

وزارت  ورزش در سال جدید واریزی به فدراسیون ها داشته است؟* 
اولین واریزی به همه فدراسیون تا دیروز )یکشنبه( به 

حساب شان واریز خواهد شد.
* مبلغ واریزی چقدر است؟

حدود 10 میلیارد تومان.

عضو شــورای فنی کشــتی فرنگی با بیان اینکه این 
شورا بنا بر خواســت سرپرست فدراسیون به کارش 
ادامه می دهد، گفت: بیشــترین تعامل را با سرمربیان 
تیم های ملی داریم. بهرام مشــتاقی، درباره برگزاری 
جلسه اعضای شورای فنی کشتی فرنگی با سرپرست 
فدراسیون کشــتی اظهار کرد: سرپرست فدراسیون 
خواستار برگزاری جلسه با اعضای شورای فنی بود که 
من به همراه دلیریان و علی آبادی به فدراسیون کشتی 

رفتیم و در این جلسه شرکت کردیم.
عضو شــورای فنی کشــتی فرنگی افزود: وظیفه خود 
می دانیم در هر حال به کشــتی فرنگی کشــور کمک 
کنیم و کاری به این نداریم که چه افرادی در مســند 
کار حضور دارند بلکه هدف ما کمک به کشــتی است و 

اگر این کار را انجام ندهیم از طرف خود شــما مؤاخذه 
می شویم. هر شخصی که دست یاری به سوی ما دراز 
کند قطعاً دســتش را می گیریم و با توجه به در پیش 
بودن رقابت های جهانی و المپیک همه باید دســت به 
دست هم بدهیم تا کشــتی فرنگی ایران به موفقیت 

برسد.
وی درباره نحوه همکاری این شــورا با کادر فنی تیم 
ملی گفت: سرپرست فدراســیون با خلوص نیت جلو 
آمد و خواستار کمک شورای فنی به تیم ملی شد که ما 
نیز با آغوش باز قبول کردیم چرا که همه ما به بزرگی 
نام کشــتی فکر می کنیم. محمد بنا نیز در جلسه اول 
که چندی پیش بود به ما لطف داشــت و اعالم کرد ما 
زیر نظر شــورای فنی هستیم و هر چه بزرگان کشتی 

بگویند انجام می دهیم، ما هم گفتیم هدفمان فقط کمک 
به کشــتی و کادر فنی تیم های ملی است تا بتوانیم در 
رویدادهــای پیش رو موفق تر باشــیم. ما نیامدیم که 
سنگ جلوی پای کسی بیاندازیم و خوشبختانه تعامل 

بسیار خوبی نیز داریم.
مشتاقی در پاسخ به این سؤال که پس با این اوصاف 
شاهد ادامه کار شورای فنی کشتی فرنگی خواهیم بود، 
گفت: طی صحبت هایی که داشتیم بنا شد شورای فنی 
به کار خود همانند ســابق ادامه دهد و به تیم های ملی 
کمک کند. وی در پاســخ به این ســؤال که آیا برای 
انتخاب نفرات تیم ملی، رقابت هــای انتخابی برگزار 
می شــود یا خیر، گفت: ما فرآیندی داریم که برگزاری 
انتخابی تیم ملی نیز جزئی از آن است حال ممکن است 

بر اساس شرایط برخی نفرات بر اساس دیدار انتخابی 
به تیم ملی برســند و برخی دیگر بر اســاس تعامل و 
مشورت سرمربی تیم ملی و شورای فنی انتخاب شوند. 
به هر حال انتخابی باید به نحوی برگزار شود و در عین 

حال بر اساس تعامل جلو برویم.
مشــتاقی در پایان خاطرنشــان کرد: در این جلسه 
خواستار این شــدیم که تمرینات تیم ملی همیشه در 
فضای تکراری خانه کشــتی نباشد و فرنگی کاران نیز 
برنامه های تمرینی خود را در نقاط مختلف برگزار کنند. 
همانطور که تیم آزاد اردوی اخیر خود را در ترکمنستان 
برگزار کرد، قطعاً در صورت درخواســت سرمربی تیم 
ملی، اردوی فرنگی کاران نیز در کشورهای خارجی قابل 

برگزاری است.

 عضو شورای فنی 
کشتی فرنگی:

 جلوی پای کسی 
سنگ نمی اندازیم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس: 

هم افزایی میان دستگاهی احداث ورزشگاه شش هزار نفره شیراز را سرعت می بخشد 

رئیس هیأت ورزش های همگانی کالنشهر شیراز خبر داد:

 برگزاری بزرگ ترین پیاده روی خانوادگی تابستان امسال در شیراز 
بهتاش فضلی گفت: بزرگ ترین پیاده روی خانوادگی تابستان امسال در 

شیراز برگزار می گردد. 
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش 
و جوانان فارس، بهتاش فضلی با بیان اینکه شــعار هیأت ورزش های 
همگانی کالنشهر شیراز، ورزش، نشــاط و همدلی می باشد نسبت به 
تشــریح برنامه های این هیأت در ســال 98در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار روابط عمومی گفت: توســعه ورزش هــای همگانی در مرکز 
اســتان براســاس برنامه ریزی علمی و کالســیک انجام می گردد و 
در رشــته های مختلف ورزشــی از بهترین مربیان دعوت شده به این 
هیأت که قهرمانان آســیا و کشور هســتند، در جهت آموزش استفاده 
می شــود که به طور مثال دوومیدانی، آمادگی جسمانی و برگزاری بازی 
های مختلف برای پیشکســوتان از جمله برنامه های کاری ما می باشد، 
 همچنین در کنار شــهرداری مجری برگزاری شهر دوستدار کودک نیز 

هستیم.
رئیس هیأت ورزش های همگانی شــیراز با بیان اینکه 32 کمیته فعال 
در این هیأت به زودی معرفی می شــوند، افزود: با توجه به دســتورات 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان نسبت به جلوگیری از هرگونه تخلف 
درورزش، از مهم ترین وظایف ایــن هیأت کنترل کارت های مربیگری 
بوده و بایستی رأس زمان پایان یافته که مدت سه سال می باشد، طبق 
قوانین تمدید گردد، همچنین بازدید از باشگاه ها و ورزشگاه های مختلف 
شیراز جهت رسیدگی بیشتر هم در دستور کار پرسنل هیأت ورزش های 

همگانی شیراز قرار دارد.
وی در ادامه تشــریح برنامه های خود به خبرنگار روابط عمومی گفت: 
همکاری ما با معاونت حمل و نقل شــهرداری شیراز در سه شنبه های 
بدون خودرو هر هفته ادامه دارد و همچنین بیشــترین تالش این هیأت 
برگزاری مســابقات مختلف ورزشــی در ادارات و نهادهای کالنشهر 
شــیراز می باشد که طبق تفاهم نامه ای با ســازمان ها انعقاد کرده ایم 

معرفی مربیان و قهرمانان حاضر در هیأت، جهت آموزش های ورزشــی 
کارکنان به این دســتگاه هــا معرفی می گردند و برگــزاری پیاده روه 
های همگانی هم بر حســب همین تفاهمات انجام می گردد، همچنین 
در همین راســتا مربیانی به صورت رایگان در اختیار مؤسســات خیریه 
 قــرار داده ایم تا آموزش های الزم را به افــراد معلول و کارکنان انجام 

دهند.
رئیس هیأت ورزش های همگانی شیراز با بیان اینکه در سال جاری سه 
مرحله پیاده روی همگانی برای ناشــنوایان و معلولین انجام شده است، 

اظهار داشــت: پارک کوهپایه و باغ جنت از مکان های تعیین شده برای 
خدمت دهی به این عزیزان بوده است تا این افراد هم بتوانند با توجه به 
شــرایط جسمی که دارند لحظات شادی را برای خود و خانواده هایشان 

رقم بزنند.
بهتاش فضلی با بیان اینکه با تأکید مدیرکل ورزش و جوانان و همچنین 
رئیس هیأت اســتان از هیچ تالشی برای توســعه و پیشرفت ورزش 
همگانی دریغ نمی کنیم، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر تصمیم داریم 
برنامه های ورزشی را در محالت و روستاهای اطراف شیراز منتقل کنیم 

و محله ســلطان آباد اولین مکانی بود که یک پیــاده روی خانوادگی با 
همکاری بهزیســتی انجام گرفت و حدود 5 هزار نفر در این راهپیمایی 
ورزشی شرکت کردند و با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی در کشور، 
ورزش می تواند شادی و نشــاط را برای مردم رقم بزند و این موضوع 

انگیزه ما را در جهت رشد ورزش های همگانی دوچندان می کند.
وی با اشــاره به اینکه برای مباحث ورزشــی آمادگی الزم را درجهت 
همکاری بــا همــه ادارات و نهادها خواهیم داشــت، تصریح کرد: در 
تابستان امسال برای اولین بار بزرگ ترین پیاده روی همگانی را در شهر 
 صدرا با پوشــش خبری انجام خواهیم داد و همچنین در اوایل مردادماه 
بزرگ ترین پیاده روی خانوادگی با استفاده از تمام ظرفیت ها و پوشش 

خبری رسانه تصویری ملی در کالنشهر شیراز صورت می گیرد.
بهتاش فضلی که اخیراً به عنوان مشــاور فرهنگی شــورای اســالمی 
فارس معرفی گردیده اســت در این باره به خبرنــگار روابط عمومی 
گفــت: امیدوارم از این فرصت پیش آمده و اعتماد شــورا به اینجانب، 
بتوانم برنامه های مؤثری در اســتان انجام دهم و به همین دلیل عالوه 
 برآمادگی همکاری همه جانبه با دســتگاه های مختلف استان در جهت 
خدمت رسانی به مردم، انتظار دارم هرگونه پیشنهادی که می تواند در 
جهت توسعه ورزش همگانی و برنامه های فرهنگی مفید باشد به بنده 

حقیر ارائه داده شود.
رئیس هیأت ورزش های همگانی شــیراز از استعدایابی در مدارس هم 
ســخن به میان آورد و در ادامه صحبت هایش گفت: با توجه به دستور 
رئیس اداره ورزش و جوانان شــیراز، دوره های آموزشــی مربیگری را 
هم این هیأت انجام می دهد که می تواند برای ورزشــکاران شیرازی 

ارزشمند و تأثیرگذار باشد.
وی در پایان از کامیاب، مدیرکل ورزش و جوانان، حســن زاده رئیس 

اداره ورزش و جوانان شیراز و همچنین سیروس پاک فطرت رئیس 
هیأت ورزش های همگانی شیراز تقدیر و تشکر کرد.

صبح دیروز )یکشنبه( 22 اردیبهشت ماه دکتر محمود 
رضایی کوچی معاون عمرانی استانداری فارس به همراه 
مدیر کل ورزش و جوانان فارس و تنی چند از معاونین 
و مشــاورین اســتانداری و اداره کل از پروژه در حال 
 احداث سالن شــش هزار نفری شیراز واقع در بزرگراه 

حسینی الهاشــمی بازدید و از روند عمرانی این طرح 
بزرگ ورزشی بازدید کردند.

این پروژه ورزشــی که از مصوبات ســفر مقام معظم 
رهبری در سال 87 به شیراز است هم اکنون 75 درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد و قرار است پس از تکمیل در 

هفته دولت سال جاری به بهره برداری برسد.
این پروژه ورزشــی یکی از پروژه های بزرگ ورزشی 
در سطح کشور اســت که پس از بهره برداری قابلیت 
برگزاری رقابتهای بین المللی و ملی را در رشــته های 

مختلف ورزشی سالنی را دارد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس گفت: 
هم افزایی میان دستگاهی احداث ورزشگاه شش هزار 

نفره شیراز را سرعت می بخشد. 
محمود رضایی در حاشــیه بازدید از این پروژه سخن 
می گفت، با بیان اینکه تأکید اســتاندار فارس بر اجرا 
و بهره برداری پروژه در موعد مقرر اســت، افزود: طبق 
برنامه اعالم شده این پروژه باید در هفته دولت امسال 

افتتاح و به بهره برداری برسد. 
وی پیشرفت فیزیکی ورزشگاه شش هزار نفره شیراز 
را خوب ارزیابی کرد و گفت: برای به سرانجام رسیدن 
این پروژه در زمان اعالم شده، برخی همکاری های میان 
دســتگاهی نظیر هماهنگی شهرداری جهت تسطیح و 
خاکبرداری محوطه الزم است، که شخصاً این موضوع 

را پیگیری خواهم کرد.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری فارس 
مجموعه ورزشــی ۶000 نفره شــیراز را یک پروژه 

بزرگ ورزشــی دانســت و افزود: با احداث و به بهره 
برداری رسیدن این مجموعه، ظرفیت های استان فارس 
 برای میزبانــی از رقابت های بزرگ بین المللی افزایش 

می یابد. 
رضایی با تأکیــد بر اینکه تمام ظرفیت های اســتان 

جهت به بهره برداری رســیدن این پــروژه در موعد 
مقرر به کارگرفته می شــود تصریح کرد: مراحل اتصال 
 انشعابات این ورزشــگاه از طریق سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی و به وسیله دستگاه های خدمت رسان پیگیری 

خواهد شد.

* نبود اسپانسر و نداشــتن حامی مالی عمده ترین مشکلی است که در 
ورزش بانوان وجود دارد

* ما از دستمزدهای پایینی برخوردار هستیم و فقط به دلیل عالقه و عشقی 
که به داوری داریم، در این زمینه فعالیت می کنیم

فرزانه قنبر دزفولی- تماشا
قضاوت داوران یکی از عمده ترین مشکالت مربیان و بازیکنان در مسابقات 
لیگ برتر فوتبال بانوان محســوب می شود. به طوری که مربیان و بازیکنان 
بارها در مصاحبه های خــود از قضاوت های غیرمنصفانه و ناعادالنه داوران 
در رقابت های کشــوری گالیه کرده و خواستار باال بردن سطح فنی داوران 
فعال در مســابقات لیگ برتر کشور شده اند. این موضوع ما را بر آن داشت 
که مصاحبه ای با الهه سامانیان یکی از داوران حاضر در این رقابت ها ترتیب 
دهیم و نظر وی را در خصوص وضعیت داوران و  ســطح داوری در مسابقات 

لیگ برتر کشور جویا شویم.
الهه ســامانیان از داوران برجسته استان فارس است که در مسابقات لیگ 
برتر بانوان حضور چشــمگیری دارد. وی که متولــد 13۶۴ و دارای مدرک 
کارشناســی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی اســت، از سال 1383 وارد 
عرصه فوتبال شده و فعالیت های قابل توجهی در این رشته ورزشی داشته 
است. با این بانوی موفق در رابطه با فعالیت هایش در این عرصه و وضعیت و 
مشکالت داوران در مسابقات لیگ برتر بانوان به گفتگو نشستیم که مشروح 

این گفتگو را در ادامه می خوانید.
* از چه زمانی وارد عرصه داوری شدید و چرا تصمیم گرفتید که در این 

زمینه به فعالیت بپردازید؟ 
از ســال 1393 وارد عرصه داوری شدم. به دلیل کمبود امکانات در ورزش 
بانوان و عدم رسیدگی مسئولین به فوتبال زنان تصمیم گرفتم بازی را کنار 

گذاشته و وارد عرصه داوری شوم.
* آیا شما داور سختگیری هستید؟

بله، من داور جدی و ســخت گیری هستم و سعی می کنم احساساتم را در 
هنگام داوری کنار بگذارم و قضاوتی عادالنه داشــته باشم. البته در هنگام 

قضاوت رفتار محترمانه را سرلوحه کارم قرار می دهم.
* بســیاری از مربیان و بازیکنان معمواًل ضعف داوری را دلیل نتایج 
نامطلوب خود از مسابقات می دانند و بارها در مصاحبه های خود از این 
موضوع گله مند شده اند و معتقد هستند که سطح داوری در مسابقات لیگ 

برتر زنان بسیار پایین است. نظر شما در این مورد چیست؟
من این موضوع را قبول ندارم. ما از داوران باتجربه و توانمندی در مسابقات 
لیگ برتر کشور بهره می بریم. نمی توان قضاوت اشتباه داوران را به ضعف 
داوری آنها نسبت داد. حتی در مسابقات جهانی و آسیایی و رقابت های لیگ 
برتر آقایان هم داوران دچار خطا می شــوند و این یک مسئله طبیعی است. 
انســان جایزالخطاست. البته داوران اجازه اشــتباه ندارند، اما ممکن است 
اشــتباه کنند. در واقع داوران ممکن الخطا هستند. از طرفی هم گله مندی 
مربیان و بازیکنان از داوران را باید به صورت دقیق بررسی کرد. باید ببینیم 
 که این گله مندی به دلیل عدم کســب نتیجه مورد نظر مربیان از رقابت ها 
اســت یا به خاطر ضعف داوری اســت؟! برخی از مربیان ضعف تیم خود را 
به گردن داوران می اندازند و همین مســئله باعث شــده که در مسابقات 
 لیگ برتر بانوان همیشــه شــاهد اعتراضات غیرمنطقی مربیان و بازیکنان 

باشیم.
* با این حال ما در اکثر رقابت های ورزشی شاهد قضاوت های ناعادالنه 
داوران هستیم و این موضوع بر کسی پوشــیده نیست. برای اینکه این 

ناداوری ها و رأی ناعادالنه داوران به حداقل برسد، چه باید کرد؟
از نظر من داوران برای پیشرفت در عرصه داوری باید سطح دانش و تجربه 
خود را باال ببرند. داوران فعال در اســتان ها می بایست علم خود را به روز 
کنند. قضاوت داوران در برخی از مســابقات آقایان که در رده ســنی پایین 
برگزار می شــود نیز تأثیر بسیار زیادی در پیشــرفت آنها دارد. همچنین 
 برگزاری کالس های توجیهی و آموزشــی و تماشای مسابقات فوتبال هم 
می تواند به داوران کمک کند تا ســطح خــود را از نظر فنی باال ببرند. باید 
تمامی این عوامل دست به دســت هم دهند تا اشتباهات داوری به حداقل 

برسد و ما کمتر شاهد قضاوت های ناعادالنه داوران در مسابقات باشیم.
* کسب تجربه از طریق حضور در میادین ورزشی تا چه اندازه می تواند 

به پیشرفت داوران کمک کند؟
تجربه حضور در میادین مختلف ورزشــی مهم ترین رکن برای پیشــرفت 
داوران به شــمار می رود. بدون شک حضور در هر مسابقه ای می تواند یک 
تجربه خوب برای داوران و حتی مربیان و ورزشــکاران محسوب شود. مهم 
نیست که این مسابقات در چه سطحی باشد. شرکت در رقابت های استانی 

و لیگ های مختلف می تواند تأثیر زیادی در پیشرفت داوران داشته باشد.
* با توجه به تجربه ای که در داوری دارید، مهم ترین مشــکل فوتبال 

بانوان از نظر شما چیست و برای رفع این مشکالت چه راهکارهایی ارائه 
می دهید.

من در جایگاهی نیســتم که بتوانم همه مشکالت را بازگو کنم. اما می توانم 
 بگویم که در اســتان فارس مدت هاســت در عرصــه داوری جوانگرایی 
نکرده ایم و پس از داوران برجسته ای مانند سلطنت نوروزی، سلما رضوی، 
فاطمه سپاهی، جمیله کشاورز و پریناز پرهیزگار، داور توانمندی پرورش داده 
نشده است. باید در زمینه داوری جوان گرایی کنیم و به پرورش افراد مستعد 
و عالقمند در این عرصه بپردازیم. البته بهتر است که از داورانی بهره ببریم 
که سابقه ورزشی داشته باشند و یا چندین سال در مسابقات استانی شرکت 

کرده و در این رقابت ها سوت زده باشند.
* از نظر شما یک داور خوب چه ویژگی هایی دارد؟

داور خوب در درجه اول باید آمادگی جسمانی باالیی داشته باشد. مدیریت، 
قدرت تصمیم گیری، داشتن اســتایل خوب و باال بودن علم داوری از دیگر 
ویژگی های یک داور توانمند به شــمار می رود. داوران به عنوان قاضی یک 
میدان، مســئولیت تصمیم گیری یک دیدار را برعهده دارند و باید به تمامی 

فاکتور های تأثیرگذار بر این موضوع دقت کنند.
* مشکالت داوران فعال در مسابقات کشوری چیست و چه درخواستی 

از مسئولین دارید.
نبود اسپانسر و نداشتن حامی مالی عمده ترین مشکلی است که در ورزش 
بانوان وجود دارد. متأسفانه حق الزحمه داوران بسیار کم است و برای ما وقت 
گذاشتن و فعالیت در این عرصه با دستمزدهای کنونی اصالً عقالنی نیست 
و نمی توان به این کار به عنوان یک شــغل نگاه کرد. این در حالی است که 
در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، به گونه ای که داوری 
در این کشــورها به عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است. اما 
ما از دستمزدهای پایینی برخوردار هستیم و فقط به دلیل عالقه و عشقی که 
به داوری داریم، در این زمینه فعالیت می کنیم. مشکل ایاب و ذهاب داوران 
از دیگر مشکالت ما به شــمار می رود. متأسفانه داوران فعال در مسابقات 
لیگ برتر کشــور برای حضور در این رقابت ها باید بیشتر مسافت ها را به 
 صورت زمینی طی کنند و این موضوع هم مشــکالت بسیاری را برای ما به 

دنبال دارد.
* سطح مسابقات لیگ برتر کشور را چگونه ارزیابی می کنید.

سطح مســابقات لیگ برتر فوتبال بانوان کشور نسبت به سال های گذشته 

خیلی بهتر شده است. اما متأسفانه بسیاری از تیم ها با 
مشکالت و امکانات کمی در این رقابت ها حضور دارند. 
اگر بانوان هم مانند آقایــان مورد حمایت قرار بگیرند، 

قطعاً سطح بازی ها باالتر می رود.
* در پایان اگر صحبت ناگفته ای 

باقی مانده، بیان کنید.
زنان  تمام  از  پایــان  در 

ســرزمینم  دختران   و 
اجازه  که  خواهم  می 

و  مشکالت  ندهند 
های  محدودیت 

مانع  اجتمــاع 
آنها  رسیدن 

به اهداف و 

آرزوهایشان 
شــود. آنها باید رؤیاهایشان را دنبال 

توانند  کنند. زنان و دختــران می 
در تمام امور زندگی پا به پای 

با  و  کنند  فعالیــت  مردان 
تالش خــود به هر چه 

می خواهند برسند. 
بانوان  به  اگر 

ورزشکار 

 اهمیــت داده شــود، بــدون تردیــد شــاهد 
موفقیت های چشــمگیری از آنها خواهیم 
مســئولین  از  بــود. 
م  هشمند ا خو
فوتبال  که 
را  بانوان 
د  ر مو

حمایت های مادی 
و معنوی خود قرار 

دهند.
  

الهه سامانیان، داور فارسی فوتبال بانوان: 

در استان فارس مدت هاست در عرصه داوری جوانگرایی نکرده ایم!


