
شماره 640
20 اسفند 1399 ورزش

6 رقابت های کشتی انتخابی درون اردویی در اوزان ۵۷ و 
۸۶ کیلوگرم برای حضور در المپیک ۲۰۲۱ توکیو، از ساعت 
۱۱:۲۰ سه شنبه  ۱9اسفند 99 در خانه کشتی شهید 
ابراهیم هادی برگزار شد. بر این اساس حسن یزدانی با نتیجه 
۵ بر ۲ مقابل قاسم پور پیروز و نفر نخست این وزن برای 

حضور در بازی های المپیک شد.

حسن یزدانی 
المپیکی

 شد

فنی  کادر  در  هم  همزمان  صورت  به  فکری  محمود  حضور  با  برهانی  آرش 
بزرگساالن فعالیت می کرد و  هم به عنوان سرمربی امیدهای استقالل کارش را 
آغاز کرد. برهانی با حضور فرهاد مجیدی از کادر فنی استقالل جدا شده است اما 

همچنان به عنوان سرمربی امیدهای استقالل به کارش ادامه می دهد.

خبــر
آرش برهانی سرمربی امیدهای استقالل باقی ماند

باشگاه های  قهرمانی  والیبال  مسابقات  نیمه نهایی  مرحله 
برتر مردان ایران، روزهای 15 و 17 اسفند با 4  دیدار به 
صورت متمرکز در سالن فدراسیون پیگیری شد. در پایان 
به  ارومیه  شهرداری  و  سیرجان  تیم های  دیدارها،  این 
دیدار نهایی )فینال( لیگ برتر مردان سال 99 راه یافتند. 
برای  نیز  آمل  هراز  لبنیات  و  سپاهان  تیم های  همچنین 

کسب مقام سومی باید به مصاف یکدیگر می رفتند! 

دور برگشت مرحله نیمه نهایی
دور برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های برتر مردان ایران، جام سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، یکشنبه ۱۷ اسفند، با برگزاری ۲ دیدار در سالن 

فدراسیون والیبال پیگیری شد.
سیرجان پیروز دومین دیدار مرحله نیمه نهایی

تیم های  نیمه نهایی،  برگشت  دور  مسابقه  دومین  در 
و  رفتند  یکدیگر  مصاف  به  اصفهان  سپاهان  و  سیرجان 
با  دقیقه ای،   4۰ و  ساعت   ۱ دیدار  در  تندروان  شاگردان 
شکست 3 بر ۰ نماینده اصفهان، به دیدار نهایی )فینال( 
لیگ برتر مردان راه یافتند. سیرجانی ها در دور رفت مرحله 

نیمه نهایی هم 3 بر ۰ این تیم را شکست داده بودند.
نتایج 3 سِت دیدار برگشِت سیرجان - سپاهان 

سپاهان،  و  نیمه نهایی سیرجان  مرحله  برگشت  دیدار  در 
سیرجان در 3 ست متوالی با امتیازهای ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر 
۱۵ و ۲۵ بر ۲۱ سپاهان را مغلوب کرد، تا در دیدار نهایی 

)فینال( حریف تیم قدر شهرداری ارومیه شود.
شهرداری ارومیه، نخستین فینالیست

قبل از بازی سیرجان - سپاهان، دو تیم شهرداری ارومیه 
و هراز آمل به مصاف هم رفتند؛ در نخستین مسابقه دور 
برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر مردان تیم شهرداری 
ارومیه با کسب دومین برد برابر لبنیات هراز آمل به عنوان 

نخستین فینالیست این رقابت ها معرفی شد.
امتیازآورترین بازیکن مرحله نیمه نهایی )رفت و برگشت( 
با کسب 34  ارومیه  تیم شهرداری  بازیکن  میثم صالحی 
عنوان  به  آمل،  هراز  لبنیات  با  نخست  دیدار  در  پوئن 
امتیازآورترین بازیکن مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال 

مردان معرفی شد.

بهترین مهاجم مرحله نیمه نهایی
میثم صالحی از تیم شهرداری ارومیه با کسب 3۱ امتیاز 
حمله در دیدار اول برابر لبنیات هراز آمل، بهترین مهاجم 

این مرحله از مسابقات بود.
بهترین مدافعان مرحله نهایی

مسعود غالمی از تیم شهرداری ارومیه در دیدار نخست و 
محمدکاظم غفاری از تیم لبنیات هراز آمل در دیدار دوم 
با کسب ۵ پوئن دفاع، بهترین مدافعان مرحله نیمه نهایی 

لیگ برتر مردان لقب گرفتند.
تشکری بازیکن سیرجان،بهترین زننده سرویس مرحله نهایی

این  دیدارهای  سرویس  زننده  بهترین  عنوان  همچنین 
از تیم سیرجان و محمدکاظم  مرحله، به آرمین تشکری 
غفاری از تیم لبنیات هراز آمل می رسد که موفق به کسب 

۲ امتیاز سرویس در دیدار با حریفان شدند.
امتیازآورترین بازیکن دیدارهای مرحله  نیمه نهایی سیرجان - سپاهان 
)صابر   3 سیرجان   -  ۰ اصفهان  سپاهان  رفت،  دیدار  در 

کاظمی از تیم سیرجان با ۲3 امتیاز(
در دیدار برگشت، سیرجان 3 - سپاهان اصفهان ۰ )صابر 

کاظمی از تیم سیرجان با ۱9 امتیاز(
امتیازآورترین بازیکن دیدارهای مرحله  نیمه نهایی ارومیه 

- هراز
در دیدار رفت، شهرداری ارومیه 3 - لبنیات هراز آمل ۲ 

)میثم صالحی از تیم شهرداری ارومیه با 34 امتیاز(
در دیدار برگشت، لبنیات هراز آمل ۲ - شهرداری ارومیه 

3 )امین علوی از تیم لبنیات هراز آمل با ۲۵ امتیاز(
تندروان در کنفرانس خبری بعد از بازی سیرجان - سپاهان؛

بازیکنانم 8 ماه مثل سرباز با ما بودند
در  سیرجان  والیبال  تیم  سرمربی  تندروان  محمدرضا 
نشست خبری بعد از بازی سیرجان - سپاهان اصفهان در 
پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید »دلیل این اعتماد به 
نفس تیمتان چیست؟« عنوان کرد: من فکر می کنم روز 
دنبال شخصیت  کردن،  کار  به  کردیم  ما شروع  که  اولی 
افتاده، شخصیت  اتفاق  این  امروز  الحمداهلل  سازی بودیم، 
تیم ما به شکلی شده که تو هر شرایطی از بازی توانایی 
این را داریم که پر قدرت ظاهر بشویم و این اتفاق بیفتد.

تندروان در رابطه با دو بازی که تیم سیرجان در مرحله 
به میدان رفت، عنوان کرد: من  برابر سپاهان  نیمه نهایی 
 ۰ بر   3 بازی  تا   ۲ نیمه نهایی  توی  که  خوشحالم  خیلی 

شد )رفت و برگشت سیرجان - سپاهان(، این ۲ تا بازی 
3 بر ۰ شدن، نشان از قدرت تیم ما را دارد، فینال شرایط 
خودشان را دارد، در مورد فینال صحبت نمی کنم. چیزی 
که در طول فصل اتفاق افتاد و در نهایت به اینجا رسید که 
ما توانستیم در نیمه نهایی ۲ تا بازی، تیم قدرتمند سپاهان 
را شکست بدهیم، تیمی با این باشگاه بزرگ، باالخره کادر 
باال، هزینه کرده؛  با کیفیت، هزینه  بازیکنان  فنی خوب، 

این برای ما یک افتخاری است.
داشت:  اظهار  خود  بازیکنان  مورد  در  جوان  مربی  این 
که  است  جمله ای  دقیقا  می کنم  افتخار  بازیکنانم  به  من 
 ۸ می کنم،  افتخار  بازیکنان  این  به  »من  بگویم  می توانم 
ماه مثل سرباز تو تمام شرایط با ما بودند، نوش جان شان 
هم  اول  تیم   ۸ بین  فصل  اول  می کنم  فکر  فینال«.  این 
را  ما  تیم  اسم  مغرضانه  مربیها،  از  بعضی  وقتها  بعضی 
این  به  می کنیم،  بازی  داریم  فینال  اینکه  از  نمی گفتند، 

بازیکنانم می بالم.
بهبودی کاپیتان تیم والیبال سیرجان؛ بعد از 18 سال به فینال رسیدم

خیلی خوشحالم اول این را بگویم، بیش از حد خوشحالم، 
از ۱۸ سال دوباره به فینال لیگ برتر راه پیدا  چون بعد 
کردم، البته چون تیم مان به فینال راه پیدا کرده خوشحالم، 

ولی خب این یک انگیزه شخصی هم بود که من تو این 
بازی داشتم، آخرین بار سال ۸۲ با تیم  پیکان بود، که من 
توی لیگ برتر، البته فینال آسیایی ۲ تا داشتم، ولی لیگ 

برتر بعد از ۱۸ سال این اتفاق افتاد.
بازی هم بازی خیلی خوبی بود، تیم قابل احترام سپاهان 
، بازی دوم را بهتر بازی کرد، یک مقدار ما را تحت فشار 
قرار داد، ولی ما مصمم بودیم، که به فینال برویم، براش 
زحمت  هم  دیگر  تیم های  البته  کشیدیم،  زحمت  خیلی 
این 9  تو  بودند، من فکر می کنم مزد زحماتمان  کشیده 

ماه را گرفتیم.
ما توی دور رفت و برگشت مرحله مقدماتی )هفته ۱۱ و 
۲۸(، سپاهان را شکست داده بودیم، فکر می کنم از لحاظ 
تاثیر  ما  روی  نیمه نهایی،  دور  بازی   ۲ برای  روانی  روحی 
تیم  منفی داشت، شاید  تاثیر  تیم سپاهان  و روی  مثبت 
بدهد،  را شکست  ما  تیم  که  نداشت  را  این  باور  سپاهان 
واال به نظر من قدرتش را داشت، من فکر می کنم خیلی 
منسجم عمل کردیم، خیلی با حوصله بازی کردیم، حتی 
توی این بازی در هر 3 ست، چند پوئن ما عقب بودیم، 
تو پوئن های حساس،  آمدیم و رسیدیم و جبران کردیم، 

با دقت عمل کردیم و توانستیم به فینال راه پبدا بکنیم.

با  با تیم بسیار قوی شهرداری ارومیه بازی داریم،  فینال 
این تیم دور رفت ما 3 بر صفر برنده شدیم، دور برگشت 
ارومیه  برنده شد، و فکر می کنم تیم  بر ۲  ارومیه 3  تیم 
االن به یک بلوغ کامل رسیده، نسبت به اوایل فصل، بازی 
خیلی سختی را پیش رو داریم، امیدوارم حاال که تا اینجا 

آمدیم، بتوانیم لیگ را با قهرمانی تمام بکنیم.
سیرجان برای دومین بار در مرحله نهایی

فوالد سیرجان با صعود به دیدار نهایی لیگ برتر مردان، 
شرکت  رقابت ها  این  نهایی  دیدار  در  بار  نخستین  برای 
خواهد کرد. در سال ۱3۸۵ تیم گل گهر نماینده سیرجان 

به مقام نایب قهرمانی لیگ برتر مردان دست یافت.
فینالیست ها 3 بازی باید انجام دهند

برتر  لیگ  نهایی  مسابقه  برگزاری  نحوه  بررسی  نشست 
مردان دوشنبه ۱۸ اسفند 99 به ریاست دکتر محمدرضا 
وحید  شد.  برگزار  والیبال  فدراسیون  رئیس  داورزنی 
و  عظیمی  شهرام  فدراسیون،  رئیس  عالی  مشاور  مرادی 
نادر انصاری سرپرست و دبیر کمیته برگزاری رویدادها و 
سرمربیان  تندروان  محمدرضا  و  اکبری  پیمان  مسابقات، 
محمدرضا  و  ارومیه  شهرداری  و  سیرجان  تیم های 
این نشست  نیز در  باشگاه سیرجان  شریف پور مدیرعامل 

حضور داشتند.
بر اساس توافق به عمل آمده در این نشست، فینال لیگ 
برتر مردان سال 99 از روز جمعه ۲۲ اسفند آغاز خواهد 
 3 از  برد   ۲ صورت  به  رقابت ها  این  نهایی  دیدار  و  شد 

مسابقه برگزار می شود.
در  ارومیه  شهرداری  و   سیرجان  تیم های  ترتیب  بدین 
ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۲ اسفند و ساعت ۱۶ روز یکشنبه 
۲4 اسفند به مصاف یکدیگر می روند و در صورت نیاز به 
برگزار  اسفند   ۲۶ سه شنبه  روز   ۱۶ ساعت  سوم،  مسابقه 
خواهد شد، تا پرونده لیگ برتر سال 99 با معرفی قهرمان 

بسته شود.
دیدار رده بندی که برگزار نشد؛ سومی مشترک به سپاهان و هراز

دالیل  به  امسال  ایران  مردان  برتر  لیگ  رده بندی  دیدار 
اصفهان  سپاهان  باشگاه  دو  درخواست  جمله  از  مختلفی 
و لبنیات هراز آمل، رعایت دقیق تر پروتکل های بهداشتی 
برگزار  ملی پوشان،  احتمالی  مصدومیت  از  جلوگیری  و 
نخواهد شد و عنوان سومی مشترک به تیم های سپاهان 

اصفهان و لبنیات هراز آمل رسید.

      سیرجان با شکست سپاهان فینالیست سوپر لیگ والیبال ایران شد؛

والیبال سیرجان در دور نهایی لیگ برتر
       مرتضی شول افشارزاده

شهرداری  و  سیرجان  شهرداری  دربی  بازی  از  بعد 
بم، از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، 
باشگاه  مدیرعامل  جهانشاهی  مهدی  سراغ  به 
شهرداری سیرجان رفتیم و در مورد دربی، اهداف 
بانوان  برتر  لیگ  فصل  این  مسایل  دیگر  و  باشگاه 

مصاحبه کردیم، که از نگاه شما مخاطبان می گذرد.
شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم  بودجه  میزان  چه  با  امسال 

سیرجان بسته شد؟
اینکه بودجه مان  با توجه به  امسال بد نبودیم، این فصل 
نسبت به فصل پیش افزایش پیدا کرده بود، ولی قراردادها 
مالی  قرارداد  تومان  میلیون   ۸4۰ کال  ما  هست،  پایین 
بازیکنان ها و اعضای کادرفنی تیم است، یعنی برای بانوان 
داریم،  پرداخت  تومان  میلیون   ۸4۰ دستمزد  عنوان  به 
باز هم  ما  ولی  پرداختی ها کم هست  بانوان  فوتبال  توی 
یکی از کمترین ها هستیم، شاید ۸4۰ میلیون تومان پول 
از تیم ها باشد، حاال کم بیش سعی  بازیکن بعضی  تا   3
ما  از  نگذاریم کسی  و  بکنیم  تعهدمان عمل  به  می کنیم 
 34۰ ما  داد  قرار  کل  گذشته  سالهای  در  بماند،  طلبکار 

میلیون بود، که پول ۱ یا ۲ بازیکن بود.

تیم  فصل  این  عملکرد  از  باشگاه  مدیرعامل  عنوان  به 
راضی هستید؟

هست،  جدول  در  نتایج  مالک  ورزشی  رشته های  در 
که  ساله  چندین  ما  مجموعه  خود  سیاستهای  در  ولی 
اگر  باشیم،  داشته  را  پویایی  و  رشد  به  رو  یک مجموعه 
بخواهم برگردم به عقب و انصاف هم رعایت بکنم، قطعا 
راضی هستم، هم از نتایج و هم از روند رو به رشدی که 
حاال سیاست مان بوده، اهداف جانبی مان از آنها هم راضی 
هستم، ما اگر مرور بکنیم، خود خانم جهان نجاتی نسبت 
بازیکن ها خیلی  و  قبل خیلی رشد کرده، کادر  به فصل 
سال مان  و  سن  کم  بازیکنان  کردند،  پیدا  تغییر  و  رشد 
مجموعه  خود  می کنند،  بازی  دارند  االن  و  کردند  رشد 
باشگاه رشد کرده، شاید تغییراتی داشتیم، خود شهرداری 
مشاهده  را  اجتماعی  بازخوردهای  اگر  االن  کرده،  رشد 
کنید، تنها جایی که مردم محبت دارند و پیام محبت آمیز 
می دهند، تو فضای مجازی و کانال های ارتباطی ما، واقعا 
مردم نسبت به ما محبت دارند، به ما پیام های پر محبتی 
می دهند، قوت قلب به ما می دهند، تو مجموعه شهرداری 
به نظرم رو به رشد بوده که حاال شاید انتقادهایی هم در 
باشد،  شهر  شورای  و  شهرداری  برای  زمینه ها  از  برخی 
از طرف  این مجموعه مجموعه ای هست که  ولی حداقل 
مردم بازخورد مناسب و خوب می گیرد، خب این خودش 
به  رو  حرکت  دادن  نشان  هست،  ما  رشد  دهنده  نشان 
جلوی ما هست، قطعا راه درازی داریم، چون هدف ما از 

اجتماعی  کارکردهای  بانوان،  بخش  از  حمایت  تیم،  این 
هست، یعنی اینکه ما به جامعه بانوان این پیام را برسانیم 
که شما هم می توانید در هر رشته ورزشی، در هر هنری، 
مانع  کمبودها  تا  باشید،  موفق  اجتماعی  مساله  هر  در 
بکنیم  برنامه ریزی  ان شااهلل  داریم  فاصله  نشود،  کارتان 
بدهیم،  انتقال  جامعه  سطح  به  را  پیام مان  خوبی  به  که 
تا اثر گذاری اجتماعی روی جامعه داشته باشیم، این هم 
فرهنگی  کار  برود،  پیش  باید  پیوسته  و  آهسته  ان شااهلل 
کاری است که هم زمانبر هست، هم آهسته هست، هم 
جواب دراز مدت می گیرد ولی ما باید این کار را بکنیم، که 
به جامعه خودباوری بدهیم که دور بودن شهرستانی بودن، 
نبود امکانات نباید سد راه موفقیت های شما بشود، همان 
طوری که بچه ها توانستند در کشور موفق بشوند و جرقه 
هم نبوده، یک فصل بیایند اول یا دوم بشوند و بروند تا 
3- 4 فصل، نه االن ۶ الی ۷ سال هست که همیشه مدعی 
بودیم، همیشه تیم قابل احترام بودیم، همیشه کارمان را 
درست انجام دادیم، توی ارزش های خودمان پایبند بودیم، 
اینکه در مقطعی بخواهی  تا  این خیلی مهم هست  خب 

یک جرقه ای بزنی که یک نتیجه ای را بروی بگیری.

رشدی  به  رو  تیم  که  بوده  این  همیشه  ما  سیاست های 
تاثیرگذاری  و  باشد  کارمان  دستور  در  پیشرفت  باشیم، 
صرفا  ما  که  نیست  این  باشیم.  داشته  هم  اجتماعی مان 
بگویم  و  بیاوریم  عنوانی  یک  ورزشی،  رویداد  یک  برویم 
خب حاال چون قهرمان شدیم به اهداف مان رسیدیم، نه 

کوچک  بچه های  که  می آوریم  وجود  به  محیطی  داریم 
جذب بشوند، دختر خانم ها جذب بشوند، رشد و نمو پیدا 
کنند، سیاست ما همین بوده یعنی از ۶-۵ سال گذشته 
همین بوده که همیشه تیم خیلی خوب و قابل احترام و 

تاثیرگذاری داشته باشیم، همیشه هم همین طور بوده.  
کدام تیم به قهرمانی این فصل نزدیک تر هست؟ 

واال ما که مکلفیم بازی های مان را ببریم و مجبور هستیم 
این کار را بکنیم، آن طرف هم برای بم هر بازی یک فینال 
هست، هر تیم اشتباه بکند امکان دارد قافیه را ببازد، حتی  
۲ تیم  دیگر هم شانس های خوبی دارند برای جایگزینی و 

رتبه بندی بهتر در جدول.

برای  تیم  نظر سرمربی  مد  گزینه های  تمام  فصل  از  قبل 
جذب بازیکن محقق شد؟   

اصوال هر سال خانم جهان نجاتی لیستی می دهند و همه 
دوست دارند بازیکن های مطرح را جذب بکنند، ولی ما با 
توجه به شرایط مالی مان می توانیم،  تصمیم گیری بکنیم، 
داشتند  بود که سطح کیفی خوبی هم  بازیکن  الی 3   ۲
ولی رنج قیمتی شان به ما نمی خورد، یعنی در توان ما نبود 

که بخواهیم جذب شان بکنیم، وگر نه ایشان هم دوست 
االن توی لیگ حضور  بازیکن مطرح که  داشت که چند 
ما  با  داشتند  تمایل  هم  بازیکنان  بکند،  جذب  را  دارند 
کال  ما  نمی داد،  اجازه  مالی  شرایط  ولی  ببندند،  قرارداد 
۸4۰ میلیون تومان می توانستیم هزینه کنیم، ۸4۰ تومان 

فقط پول 3 تا از بازیکنان مد نظر خانم جهان نجاتی بود. 
استراتژی ما بر اساس مسایل مالی مان بازیکن هایی هست 
که مستعِد رو به رشد هستند، مثال خانم زهرا علیزاده از 
ما هست، مجموع سه سالی که  پیش  ۱۶ - ۱۷ سالگی 
خانم زهرا علیزاده پیش ما بوده، ۵۰ میلیون دریافتی اش 
نیست، یعنی 3 فصل هست که برای شهرداری سیرجان 
بازی می کند، سیاست ما این است که روی بازیکنان کم 
بزرگ  پتانسیل  چون  بکنیم،  سرمایه گذاری  نشان  و  نام 
کردن بازیکنان را داریم، محیطی که االن در اختیار داریم 
است   این  سیاستشان  بعضی ها  حاال  هست،  رشد  محیط 
ستاره جذب بکنند، کسی که در اوج هست را خریداری و 
از آن استفاده بکنند، ولی ما سیاستمان این است که اگر 
باشند،  باشند که مستعد  بازیکنی هم می گیریم، کسانی 
قابلیت رشد داشته باشند که با هزینه ها و شرایط  فرهنگی 

ما همخوانی داشته باشند.
زهرا قنبری خانم گل چند دوره از لیگ برتر بانوان و زهرا 
کلین شیت  رکوردار  کردستان  وچان  دروازه بان  خواجوی 

ایران، در لیست خانم جهان نجاتی بودند؟
جذب  برای  جهان نجاتی  خانم  لیست  در  همیشه  این ها 
بازیکن خوب بوده اند، ولی شرایط مالی ما تعیین کننده 
هست، این بازیکنان هم خیلی دوست دارند به مجموعه ما 
اضافه شوند باالخره شرایط و جوی که اینجا حاکم هست، 
با این حال تخفیف هم به ما می دهند ولی شرایط مالی ما 

اجازه جذب نمی دهد.  
از پتانسیل بزرگی که در پرورش بازیکنان کم نام و نشان 

دارید، بیشتر بگویید.
حقیقتاً تشکر می کنم از باشگاه گل گهر که چندین ساله 
پایگاه استعدادیابی بانوان دارد، سال 9۲- 9۱ من خودم 
مدیرعامل  رادفر  خوبی  کار  و  بودم  گل گهر  مجموعه  در 

راه  استعدادیابی  طرح  آمدند  دادند،  انجام  گل گهر  وقت 
مختلف  رشته های  در  استعدادیابی  پایگاه  انداختند، 
مربی های  بود،  فوتبال  و  بسکتبال  والیبال،  وزنه برداری، 
سال  کردند،  جذب  کشور  سراسر  از  هم  سرشناسی 
شهرداری  باشگاه  به  و  شدیم  جدا  گل گهر  از  ما  که   9۲
گل گهر  مجموعه  به  هم  جواهری  آقای  همزمان   آمدیم، 
اضافه شدند، خب سیاست آن مجموعه این بود که اکثر 
پایگاه های استعدادیابی را تعطیل بکنند و راه و روش شان 
را تغییر دادند، ولی خب  بنده خدا آقای مهندس جواهری 
پایگاه  این  االن  و  کرد  را حفظ  بانوان  استعدایابی  پایگاه 
و  مربیان  می کند،  سیرجان  بانوان  تیم  به  کمک  خیلی 
بازیکنان ما که اکثر هم دارای مدرک مربیگری هستند، 
در پایگاه استعدادیابی، همچنین در مدارس و در جاهای 
دیگر بچه های رده سنی کوچک سال را استعدادیابی می 
کنند و پرورش می دهند، وقتی به رده سنی نوجوانان و 
جوانان رسیدند تحویل تیم شهرداری می دهند، به همین 
بقیه  به  نسبت  عظیم شهر سیرجان  تفاوت خیلی  خاطر 

شهرها در فوتبال بانوان دارد. 
مختلِف  سنی های  رده  تمام  در  بازیکن  کننده  تولید  ما 
تیم های ملی هستیم با همکاری که مجموعه گل گهر دارد، 
باید بابت این پایگاه استعدادیابی تقدیر تشکر بکنم، هیات 
فوتبال و اداره ورزش و جوانان  هم واقعا کمک می دهد 
یعنی کل مجموعه ورزش  باشیم،  نداشته  ما مشکلی  که 
انجام  کار  این  ما  که  می دهند  کمک  دارند  شهرستان 
بگیرد؛ االن کوچولوهای که ۱3 - ۱4 سال شان بود، کم 
کم دارند بازی می کنند، بازیکن ها فروزنده، ستوده، خباز، 
عرفانی بازی می کنند، در واقع صبر و تحمل مان االن به 

نتیجه نشسته.
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