
ملي جوانان  و كميته  ايران  اسالمي  فوتبال جمهموري  فدراسيون  اعالم   طبق 
رضا فتح ابادي مربي سيرجاني از سيرجان به عنوان استعداد باب تيم هاي ملي 
پايه انتخاب و به هيات فوتبال استان كرمان معرفي شد. گفتني است از استان 
چند مربي ديگر نيز هستند كه در ليست فدراسيون فوتبال قرار گرفته اند. گفتني 
است رضا فتح ابادي سال قبل به عنوان مربي در تيم خوشه طاليي ساوه مشغول 

فعاليت بود.

انتخاب مربي سيرجاني 
به عنوان استعداد ياب 

 تيم هاي ملي پايه

 برگزاری فستیوال سراسری در شهرستان
خبــر

هيات فوتبال سيرجان با همت آكادمی فوتبال گل گهر قصد دارد در تمامی شهرها ، بخش و روستای های سيرجان فستيوال 
فوتبال برگزار كند. گفتنی است اين فستيوال فوتبال با هماهنگی و برنامه ريزی مسوولين ورزش محالت و در رده سنی زير 
12 سال برگزار خواهد و نفرات منتخب توسط مربيان همان محالت و با نظارت كميته استعداد يابی شهرستان برای ارتقا سطح 
كيفی بازيکنان مستعد آموزش داده می شوند. الزم به ذكر است برای طرح استعداديابی در محالت و بخش ها اين استعداد يابی 
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دعوت  به  مردادماه،   ۱۲ شنبه  سه  روز 
خبرنگاران  و  مسوولین  از  شهرداری 
و  ها  افتتاحیه  ی  ادامه  در  شهرستان 
ی  پروژه  شهرداری،  های  زنی  کلنگ 
دوم  فاز  و  آسفالت  کارخانه  ی  شده  تمام 
خوان  پالک  شهری  کنترل  های  دوربین 
افتتاح و دو پروژه ی مجموعه ورزشی در 
زنی  کلنگ  نیکان  پارک  و  ابوریحان  بلوار 

شدند.
حضور  با  که  ها  بازدید  این  آغاز  در 
شهردار  شهر،  شورای  اعضای  فرماندار، 
و معاونت های شهرداری و اصحاب رسانه 
پایان  ی  پروژه  افتتاح  گرفت،  صورت 
از  که  بود  آسفالت  ی  کارخانه  ی  یافته 
مورد  و  عمرانی  مهم  های  پروژه  جمله 
نیا، شهردار  و سروش  بود  نیاز شهرستان 
توضیح  پروژه  این  خصوص  در  سیرجان 
روزترین  به  و  مجهزترین  از  یکی  داد: 
با  کارخانه های آسفالت موجود در کشور 
و  خریداری  تومانی  میلیارد   ۱۵ ای  هزینه 
در محل مشخص شده نصب و راه اندازی 
هزار   ۱۰ کارخانه،  این  خرید  ضمن  شد. 
 ۱۴۰۰ تا   ۹۷ سال  از  سال   ۴ در  قیر  تن 
خریداری شده بود و با توجه به مشکالتی 
نماینده  با پیگیری های  به وجود آمد،  که 
ی شهر این مسائل رفع شد و اکنون مبلغ 
روز  به  شده  خریداری  قیرهای  همین 

حدود ۸۰ میلیارد تومان است.
این آینده نگری را وام دار اعضای شورای 
پنجم هستیم و جای تقدیر و تشکر دارد.

واجب  احتیاجات  جمله  از  کارخانه  این 
سیرجان بود و با افتتاح آن شاهد خواهید 
فاضالب  ی  پروژه  اتمام  از  پس  که  بود 
در  را  آسفالت  واقعی  نهضت  ما  شهری 

شهر سیرجان دارا هستیم.
یا  و  کوچه  یک  نمودن  آسفالت  ی  هزینه 
معابر حدود ۳۰۰ میلیون تومان است اما ما 
در مجموعه ی شهرداری به دلیل اینکه به 
فکر آبادانی شهر خود هستیم با خودیاری 
آسفالت  به  اقدام  تومان  میلیون   ۱ حدود 

کوچه ها و معابر میکنیم.
آسفالت،  نهضت  زودی  به  امیدواریم 

اجرا  آنگونه که در شان همشهریان است 
شود.

شهرستان  فرماندار  بهاالدینی،  سهراب 
ضمن خداقوت به شورای شهر و مجموعه 
امروزه ی شهری  نیاز  گفت:  ی شهرداری 
موقعیتش  به  توجه  با  که  سیرجان،  چون 
روز  پیشرفت  و  روزه  هر  ی  توسعه  به  رو 
و  مجهزی  به  ای  کارخانه  است،  افزون 
و  است  آسفالت  ی  کارخانه  همین  برتری 
بر  دستی  که  مسوولینی  تمام  از  دارد  جا 
قدردانی  و  تشکر  داشتند  کار  این  اجرای 

کنیم.
در  مشارکت  با  هم  مردم  امیدواریم 
پرداخت مالیات و عوارض هایشان به یاری 
و  شهر  تا  بشتابند  شهرداری  ی  مجموعه 

میهنی آباد داشته باشیم.
نیز  پنجم  شورای  عضو  عسکری،  محمد 
اصلی  های  دغدغه  جمله  از  داشت:  بیان 
پروژه  برای  موانع  رفع  پنجم  شورای 
از  و  بود  زیر ساختی شهر  و  عمرانی  های 
مهمترین آن ها میتوان به آسفالت شهری 

اشاره نمود.
بر همین اساس در آغاز کار شورای پنجم 
به  اقدام  گرفت  صورت  که  تعامالتی  با 
تاسیس کارخانه ای مجهز و کاربردی برای 
اجرای عملیات نهضت آسفالت شهرستان 
و  هستیم  آن  افتتاح  شاهد  امروز  که  شد 
پیشرفت  شاهد  آتی،  ادوار  در  امیدواریم 

عمران و توسعه ی شهر خود باشیم .
از  ها،  پروژه  ی  افتتاحیه  بعدی  گام  در 
رونمایی  شهرداری  عمرانی  های  ماشین 
 ۵۰۰ و  میلیارد   ۱۸ ی  هزینه  با  که  شد 
تا  بودند  شده  خریداری  تومانی  میلیون 
شهر  عمران  و  ساخت  زیر  های  بحث  در 

یاری دهنده باشند.
گفت:  مراسم  این  در  سیرجان  شهردار 
ماشین هایی که مشاهده میکنید از جمله 
دیگر  و  کمپرسی  و  لودر  مکانیکی،  بیل 
عمرانی  بخش  نیاز  مورد  آالت  ماشین 

شهرسازی و راه سازی شهرستان است.
با وجود این تجهیزات بسیاری از عملیات 
توجهی  قابل  سرعت  با  ما  عمرانی  های 

شاهد  زودی  به  و  رفت  خواهند  پیش 
و  شهرسازی  ی  زمینه  در  خوبی  اتفاقات 

راه سازی شهرستان خواهیم بود.
پروژه  به  مربوط  تیر  سوم  ی  افتتاحیه 
 ۱۴ ی  هزینه  با  نظارتی  های  دوربین  ی 
در  نیا  سروش  که  بود  تومانی  میلیارد 
فاز  کرد:  تصریح  نیز  پروژه  این  خصوص 
 ۱۴ ی  هزینه  با  نظارتی  های  دوربین  دوم 
این  که  شد  افتتاح  امروز  تومانی  میلیارد 
بسیاری  اهمیت  امنیتی  نظر  از  پروژه 
دارد و خوشحالیم در مدت زمان مناسبی 
راه  نیز  را  پروژه  این  دوم  فاز  توانستیم 

اندازی و به بهره برداری برسانیم.
امیدواریم با وجود این دوربین ها وضعیت 
به  پیش  از  بیش  حتی  امنیتی  و  روانی 

وجود آید.
این دوربین ها، در زمینه ی  کاربرد دیگر 
شهرسازی ست که امیدواریم با کمک این 
گذشته  از  بهتر  تر  دقیق  بسیار  تجهیزات 
پیش برود. کلنگ یک سوله ی ورزشی در 

انتهای خیابان ابوریحان زده شد.
قدردانی  ضمن  شهردار  نیا،  سروش 
صمیمانه از شورا شهر و همکارانش اظهار 
داشت: این زمین که در گذشته به عنوان 
یک زمین ورزشی برای کودکان بود، امروز 
قرار است با کاربری یک سوله ی ورزشی 
این  ورزش ساکنان  برای  محلی  به  تبدیل 

محل باشد.

پروژه ای که برنامه ی آن در شورای پنجم  
پی ریزی شد و حدود ۱۰ در صد در بخش 
زودی  به  و  داشته  پیشرفت  فونداسیون 
خواهیم  آن  برداری  بهره  و  شاهد ساخت 

بود.
و  مربع  متر   ۲۵۰۰ مساحت  با  پروژه  این 
با مبلغ ۶۰ میلیارد  اعیانی ۱۸۴۰ مترمربع 
ریال که پی ریزی اش انجام شده و تامین 

اعتبار صورت گرفته است.
ادامه داد: خدا را شاکریم که دغدغه  وی 
ساکنان  مناسب  ورزشی  امکانات  نبود  ی 

این منطقه هم از میان برداشته شد.
نیکان  پارک  به  زنی  کلنگ  آخرین  در 
سروش  رضا  و  رسیدیم  ثاراهلل  شهرک 
پارک  این  زنی  کلنگ  مراسم  در  نیا 
گفت: یکی از دغدغه های اصلی ساکنان 
برای  مکانی  از  استفاده  ثاراهلل،  شهرک 

گذران اوقات فراغت بود.
 شکر خدا این دغدغه با همکاری مسکن 
شهرسازی که زمین پروژه را اهدا کردند 
 ۶ حدود  ای  سرمایه  که  شهرداری  و 
تعیین  با  تومان  میلیون   ۲۶۰ و  میلیارد 

پیمانکار، حل شد.
محل  دراین  که  اکنون  هم  افزود:  وی 
 ۱۰ حدود  پروژه  هستیم  شما  خدمت  در 
هم  زودی  به  و  داشته  پیشرفت  درصد 

شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود.

سال ها است بحث فوتبال پايه در جامعه ورزش و 
فوتبالی مطرح است، اما متأسفانه فوتبال پايه در 
ايران جايگاهی ندارد و كمتر توجهی به آن می شود 
و تاكنون در حد يک شعار برای گريز مديران از 

انتقادها بوده است.
اهميت فوتبال پايه به اندازه ای است كه می توان به 
جرأت گفت يکی از عوامل موفقيت تيم های بزرگ 
اين كشورها به فوتبال  فوتبال در دنيا، پرداختن 

پايه و توجه به زيرساخت ها است.
چند سالی است كه استان كرمان و علی الخصوص 
شهرستان سيرجان هم به واسطه شركت های مس 
و گل گهر و سرمايه مالی كه در اين استان ها وجود 
در  هرچند  شدند،  موفق  فوتبال  ورزش  در  دارد 
زمينه جذب بازيکنان تراز اول و مربيان نامی برای 
از  اما  بلند كردند  خود در كشور سری در سرها 

بازيکن سازی اصولی غافل شدند.
نکته قابل توجه در اين بخش عدم حضور بازيکنان 
بومی و مستعد در تركيب اين تيم ها  و نبود جايگاه 
مناسبی برای استعدادهای اين استان در تيم های 

صنعتی مس و گل گهر!؟
با  دور  سال های  در  كرمان  مس  حضور  از  پس 
تركيب 50 درصدی بازيکنان بومی در ليگ برتر و 
حتا جام باشگاه های آسيا ديگر هيچ تيمی از استان 
نحوه  به  بومی خود  پتانسيل های  از  تا  نشد  موفق 

احسن استفاده كند.
شايد بسياری خرده بگيرند و ورزش حرفه ای را 
با داشتن چنين تفکراتی درست ندانند، اما سهم 
بچه های مستعد استان كرمان از اين همه سرمايه 

چه می شود؟
هيچ  كرمان  استان  در  اصولی  استعداديابی  آيا 

مفهوم و معنايی دارد؟
اولين مشکل در فوتبال پايه استان چيست؟ چرا 
هدف  با  سالی  چند  نمی شوند  حاضر  باشگاه ها 
گامی برای  بومی خود  بازيکنان  روی  بر  گذاری 
ارتقای بازيکنان مستعد بردارند؟ چرا مديران ما در 

استان كرمان همه نتيجه گرا شدند؟
و هزاران اما و اگر و  چراهای  ديگر كه از مسايل 

سياسی در ورزش گرفته تا رقابت و  قدرت نمايی 
خريد  برای  هم،  برابر  در  استانی  هم  باشگاه های 
مسايل  دليل  به  كه  كيفيتی  اسمی بی  بازيکنان 

مالی به اين استان كوچ می كنند!
در استان می شود، باشگاه مس كرمان را برای همه 
برتر،  ليگ  در  پايه  تيم های  وجود  زد،  مثال  گان 

وجود تيم مس نوين در ليگ دسته دوم كشور.
زمينه  در  حدودی  تا  قديمی  استان  باشگاه  اين 
بازيکن سازی و ارتقای مربيان با اين تيم ها كارهايی 
انجام داده است اما در واقع وقتی به تيم های پايه 
همين باشگاه هم نيم نگاهی می اندازيم می بينيم 
كه سهم  تيم های پايه در امکانات، دستمزد مربيان 

و توجه به استعدادها بسيار اندک است.
كه  هم  رفسنجان  استانی مس  هم  تيم  ديگر  اما 

اولين سال حضور خود در ليگ برتر را تجربه كرد 
به يکباره بومی گرايی و استعداد های بومی خود را به 
فراموشی سپرد و همه چيز را به پايتخت نشينان 

سپرد!
در سالهای گذشته تا كنون اكثر مديران باشگاه ها 
با شعار فوتبال پايه در تمامی ادوار آمدند و در عمل 

چيز ديگری شد!
امکانات  بهترين  هميشه  پيشرفته  كشور های  در 
باالترين دستمزد و بيشترين توجه در پايه ها اتفاق 
همگان  كه  قطر  همسايه  كشور  در  حتا  می افتد، 
اذعان دارند يک پروسه بلند مدت را به خوبی به 
سرانجام رساند و در رشد بازيکن و مربی در آسيا از 

همه سبقت گرفت.
حال مدتی است كه باشگاه گل گهر سيرجان پس 

از حضور دوساله خود در ليگ برتر فوتبال ايران 
به اين نتيجه رسيده كه داشتن تيم در ليگ برتر 
با نبود بازيکنان بومی خود يک معضل است و در 
اقدامی مناسب استارت تشکيل يک آكادمی مدرن 
را در فوتبال كشور زده است و در گام اول با حضور 
»عباس چمنيان« مربی نام آشنای فوتبال ايران و 
تيم ملی در اين راستا برنامه های بلند مدتی را در 

دستور كار قرارداده است.
مديران بومی گل گهر وقتی عدم حضور بازيکنان 
در  كردند،  مشاهده  گهر  گل  تيم  در  بومی را 
اهميت  با  تا  به كار شدند  اقدامی پسنديده دست 
استعداد های  برای  را  راه  پايه  تيم های  به  دادند 
در  كه  كه  كاری  كنند،  باز  سيرجانی  مستعد 
سپرده  فراموشی  به  كامال  گذشته  مديريت های 

شده بود!
اين  ايران نژاد«  »وحيد  مديريت  زمان  در  البته 
دوران  آن  جوان  مربی  به  دادن  بها  بومی با  مدير 
از مربيان  اين مربی به يک چهره  »قاسم شهبا« 
موفق بومی بدل شد كه بازيکنان بزرگی همچون 
مسلم  پورخسروانی،  عباس  ايران نژاد،  -محسن 
به  و..  شهسواری  علی  رفعتی،  امير  فيروزآبادی، 
سطح اول فوتبال ايران معرفی شدند ودر نهايت 
اين بازيکنان سال ها در فوتبال ايران از نام استان و 

شهرستان دفاع كردند.
ديگر  ايران نژاد«  »وحيد  مديريت  دوران  از  پس 
كمتر به مربيان بومی مستعد و بازيکنان اين شهر 
بها داد شد و اين معضل بزرگ تاكنون ادامه داشته 

است.
 اما هم اكنون در مديريت جديد باشگاه گل گهر 
دكتر  و شنيده های حاكی ست،  گفته  به  توجه  با 
ارتقای  و  بومی گرايی  دنبال  به  »اسفنديارپور« 
سطح كيفی مربيان و بازيکنان بومی اين شهر است.

تاسيس آكادمی گل گهر در مرحله اول و استفاده 
از مربيان جوان و جويای نام و اهميت به تيم های 

پايه در سرلوحه كار اين باشگاه قارا گرفته است.
حال بايد ديد آيا معضل عدم بازيکن سازی و حتا 
مربی سازی در فوتبال استان و شهرستان با ديد 

مديران بومی تغيير می كند؟
در  نوين  گهر  گل  تيم  نبود  هنوز  هم  هرچند 
مربيان  و  بازيکنان  ارتقاء  سطح  برای  سيرجان 
انتظار  به  بايد  هم  باز  اما  می شود،  بومی احساس 
نشست و ديد كه آكادمی گل گهر روند نوينی را 
در ادامه مسير پيشه می گيرد و يا بازهم مديران 
بزرگساالن خود سر در گم  تيم های  در هياهوی 
می شوند و اهميت آكادمی و تيم های پايه بی اساس 

می شود؟
مدت  بلند  برنامه های  موفقيت  راستای  در  قطعا 
تيم  بدنه  در  مربيانی  بايد  گهر  آكادمی گل 
جوان  تفکرات  با  كه  باشند  گهر  گل  بزرگساالن 
نه  آينده ی  در  تا  باشند  داشته  همخوانی  گرايی 
بازيکنان سيرجانی  منتظر درخشش  دور  چندان 

در كشور باشيم.

فوتبال پایه، پلی برای آینده، اما!
      رضا فتح آبادی

پيش بازی استقالل و گل گهر 
سيرجان در جام حذفی

فوتبال  حذفی  جام  های  رقابت  نهايی  نيمه  مرحله 
كشورمان فردا برگزار خواهد شد و تيم های استقالل 
تهران و فوالد خوزستان بايد به مصاف حريفان خود 
بيستم  فصل  كه  تهران  استقالل  فوتبال  تيم  بروند. 
با هدايت فرهاد مجيدی در  رقابت های ليگ برتر را 
رده سوم به پايان رساند بايد رو در روی گل گهر امير 

قلعه نويی قرار گيرد.
هافبک  اسماعيلی  فرشيد  بازی  اين  در  استقالل  تيم 
خود را به دليل مصدوميت در اختيار ندارد. همچنين 
گفته می شود شيخ دياباته مهاجم اهل مالی آبی ها هم 
داد  خواهد  انجام  تيم  اين  برای  را  بازی خود  آخرين 
از اين بازی راهی كشور خود خواهد شد و به  و بعد 
فرهاد مجيدی جدا  از جمع شاگردان  صورت رسمی 

می شود.
فرهاد مجيدی همچنين از بازيکنان استقالل خواسته 
گهر  گل  با  ديدار  روی  را  تمركزشان  تمام  تا  است 
بگذارند و از حاشيه سازی و ُكری خوانی در اينستاگرام 

خودداری كنند.
گهر  گل  با  بازی  برای  استقالل  احتمالی  تركيب 

سيرجان به شرح زير است:
يزدانی،  سياوش  دانشگر،  محمد  حسينی،  حسين 
وريا  قايدی،  مهدی  مطهری،  ارسالن  محمد نادری، 
غفوری، مسعود ريگی، متين كريم زاده، آرش رضاوند 

و شيخ دياباته.
تيم گل گهر سيرجان در اين فصل از مسابقات ليگ 
برتر عملکرد خوبی را از خود نشان داد و با هدايت قلعه 
گهری ها  گل  گرفت.  قرار  جدول  پنجم  رده  در  نويی 
برای رسيدن به اين مرحله تاكنون از سد تيم های مس 
كرمان، پارس جنوبی جم و آلومينيوم اراک گذشته اند 
و در صورت پيروزی مقابل استقالل گام بزرگی را برای 

كسب عنوان قهرمانی ليگ برتر، برمی دارند.
تيم گل گهر مصدوم و محرومی برای اين بازی ندارد 
اما گفته می شود كه گادوين منشا مهاجم نيجريه ای 
اين تيم همانند دياباته در استقالل، آخرين بازی خود 
را برای گل گهر انجام خواهد داد و پس از اين بازی 
راهی تيم ديگری در خارج از ايران كه تاكنون اسمی از 

آن نياورده است؛ خواهد شد.
اين بازی ساعت 1۹ و ۳0 دقيقه در ورزشگاه آزادی و با 

قضاوت سيد وحيد كاظمی آغاز خواهد شد.

    خبر

آيين بهره برداری و کلنگ زنی چند پروژه ی عمرانی شهرداری

کارخانه ی آسفالت سیرجان، افتتاح شد


