
تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در ادامه فصل نقل و انتقاالت، 5 بازیکن جدید و ملی 
پوش را به خدمت گرفت. به گزارش سایت رسمی باشگاه شهرداری سیرجان، فهیمه ارزانی 
)بازیکن سابق تیم(، فاطمه مخدومی، فاطمه سرور زاده، زینب عباسلو و مریم سلیمان پور )3 
بازیکن تیم ملی جوانان( با حضور در باشگاه و مذاکره با مدیرعامل و کادرفنی، به تیم فوتبال 
و  باشگاه های کشور  برتر  لیگ  تا در چهاردهمین دوره  پیوستند  بانوان شهرداری سیرجان 

مسابقات جام باشگاه های آسیا با پیراهن سبزپوشان سیرجان به میدان بروند.

رونمایی از 5 
بازیکن جدید در 
 ترکیب سبزپوشان

حضور سجادی به سود آینده ورزش ایران است
خبــر

محمد اسفندیارپور امروز   در خصوص دیدار با »سیدحمیدسجادی«، اظهار داشت: این دیدار با محوریت ورزش پایه، افزایش نقش 
جنوب شرق کشور در سبد مدال آوری ایران در بازی های المپیک و ایجاد ساختار مناسب برای سیستم ویدئویی در ورزشگاه شهید 
سلیمانی سیرجان برگزار شد .وی افزود: باشگاه گل گهر سیرجان برای کمک به مجموعه فوتبال ایران، آمادگی تجهیز ورزشگاه شهید 
سلیمانی را به سیستم VAR دارد. مدیرعامل گل گهر ادامه داد:برای افزایش نقش مدال آوری جنوب شرق ایران در بازی های المپیک؛ 
آکادمی های مختلف را فعال کرده و فعالین آکادمی های فوتبال، والیبال، بسکتبال و دو و میدانی در باشگاه گل گهر سیرجان با تمرکز و 

توجه به رده های سنی پایه و با بهره گیری از ظرفیت های این منطقه، آغاز شده است.
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مجازی  فضای  در  شایعاتی  اخیر  روزهای  در 
شکل گرفته مبنی بر اینکه شرکت صنایع مس 
قرار است امتیاز باشگاه تراکتورسازی تبریز را از 
زنوزی خریداری کند و حتی گفته شده اواسط 
هفته آتی نشستی میان زنوزی و مدیران مس 

در این خصوص برگزار خواهد شد.
پروژه  می دهد  نشان  شده  انجام  پیگیری های 
خرید امتیاز تراکتور توسط شرکت صنایع مس 
در شرکت ملی مس و کارخانه مس مطرح شده 
و تا حدودی هم پیش رفته است ولی بررسی 
شده  باعث  باشگاه  مالی  مسائل  روی  رصد  و 
آنها از این موضوع عقب نشینی کنند و قضیه 
بدهی های  پرونده  تراکتور  شود.  منتفی  فعال 
انباشته زیادی دارد که رفع و رجوع کردن آن 
کار راحتی نیست و با این تفاسیر بحث انتقال 
مالکیت باشگاه به شرکت مس در حال حاضر 

منتفی شده است.
علی  ورزش  به  بزرگی  باز هم شوک  این خبر 
الخصوص در استان کرمان است که چند سالی 

است راه را برای غیر بومی ها باز کرده.
های  باشگاه  مالی  مشکالت  اخیر  سالهای  در 
بزرگ ایران باعث شده تا این تیم ها نتواند در 
بازار نقل  و انتقاالت خوب عمل کنند و یا به 
تعهدات خود در برابر بازیکنان و مربیان خود به 
نحو احسن عمل کنند و همیشه دراین باشگاه 
نهایت عدم  ایجاد شده است و در  ها حواشی 

نتیجه گیری!
استان  اخیر  سال  چند  همین  در  طرفی  از 
کرمان تنها استانی بوده که در زمینه مالی به 
لطف شرکت های بزرگ مس و گل گهر هیچ 

مشکلی نداشته است.
به همین دلیل کوچ مربیان اسمی و بازیکنان 
فوتبال  در  گذشته  های  سال  در  که  مطرحی 

کشور برای خود نامی دست و پا کرده اند به 
این استان زیاد شده است.

حساب  بی  فوتبال  در  بزرگ  پشتوانه  داشتن 
آن  روند  تمامی  که  فوتبالی  در  و  ایران  کتاب 
با سفارش های نماینده ها و وزیران انجام می 
شود بسیار حائز اهمیت است چرا که در سال 
های نه چندان دور حتا کسی حاضر نمی شد 
نام این شهرستان ها را هم به زبان بیاورد ولی 
به  نامی  مربیان  زبان  از  شهرها  همین  اکنون 

قطب فوتبال ایران معرفی می شوند.
بزرگ  های  پشتوانه  اکنون  ایران  فوتبالی  در 
مالی کم شده اند و بسیاری از تیم ها در حال 
دست و پنجه نرم کردن با این معضل بزرگ بی 
پولی هستند اما معضل منبع مالی در استان ما 
تیم  که  هم  حاال  و  نمی خورد  به چشم  اصال 
برای  جدید  ای  کیسه  تبریز  سازی  تراکتور 
خود دوخته تا از این حیث بی نصیب نماند و 

مشکالت خود را حل کند!
سهم بازیکنان و مربیان بومی چیست؟

اما سوالی که اکنون می توان کرد این است که 
ادعای  بی  مربیان  و  فوتبالیست  جوانان  سهم 
این استان از این همه سرمایه و این همه تیم 

چیست؟
لیگ  تیم  چندین  از  بیش  کرمان  استان  در 
یکی، لیگ برتری، و دسته دوم و بانوان وجود 
با شرایط مالی بسیار خوب و  دارد که همگی 
بدون دغدغه مالی در لیگ های کشور حضور 
تیم  از  کدام  هیچ  برای  شرایط  این  که  دارند 
می  باز  اما  ندارد  وجود  کشور  در  حاضر  های 
توان گفت سهم بازیکنان و مربیان مستد این 

استان چیست؟
با نگاهی اجمالی به این موضوع می توان فقط 
به تیم مس کرمان که پس از سالها بریز بپاش 
اشاره  بومی  غیر  کیفیت  بی  مربیان  آوردن  و 
کرد، تا باالخره به این نتیجه رسیدند که یک 
گزینه بومی و یک دستیار اول بومی می تواند 
اهداف آنها را پیش ببرد و درهمین باشگاه هم 
و  ندیدیم  بومی  آشنا  نام  مربیان  از  نامی  باز 

حضور مربیان سفارشی غیر بومی باز مشاهده 
می شود.

هم  شهربابک  مس  یکی  لیگ  دیگر  تیم  در 
وقتی وحید رضایی این تیم را لیگ یکی کرد 
در آنجا هم نامی از مربیان بومی دیده نشده و 

این نشان از عدم اعتماد به مربیان بومی بود.
گهر  آرمان  استان  یکی  لیگ  تیم  دیگر  اما 
بومی  کار  کهنه  مربی  هدایت  با  که  سیرجان 
باز هم لیگ را شروع کرد، قاسم شهبا به هیچ 
مربی بومی اعتماد نکرد تا در کنارش به عنوان 
از مربی  او  دستیار اول مشغول به کار شود و 
البته  کرد!  استفاده  فر  کللی  حمید  بوشهری 
قاسم شهبا از دیگر مربیان جوان که در سال 
های گذشته بازیکن این مربی بودند در جایگاه 

های مختلف استفاده کرده است.
های  تیم  در  مربی  کمک،کمک  جالب  حضور 

لیگ برتری!
مس  ما  برتری  لیگ  تیم  دو  مورد  در  اما 

رفسنجان و گل گهر سیرجان،

در این دو تیم هم تمامی عوامل اصلی تیم از 
مربیان غیر بومی شکل گرفته و فقط در زمینه 
است  شده  انجام  اقداماتی  تیمی  کنار  مربیان 
بر  حاکم  و  موجود  شرایط  که  دلیل  این  به  و 
شهرها را آرام کنند و در بسیاری از موارد هم 
دیده شده مربیان بی کیفتی در تیم ها حضور 
از کمک،  این ضعف  به خاطر پوشش  و  دارند 

کمک مربی استفاده شده است.!
تمامی  در  برسیم  هم  بومی  بازیکنان  به  اما 
ورودی  بازیکنان  حداکثر  شوند  می  دیده  تیم 
غیر بومی هستند و بازیکنان بومی این استان 
در تمرینات تیم های اصلی خود فقط تمرین 
وقتی  است  جالب  بسیار  که  هستند  پرکن 
ایران  اول  تراز  مربیان  توسط  کرمان  استان 
به قطب فوتبال ایران معرفی می شود! چرا از 
بازیکنان و مربیان این استان فقط »برای خالی 

نبودن عریضه«  استفاده می شود.
سوالی که باید از مسوولین باشگاه های فوتبال 
و هیات فوتبال استان پرسید این است که از 
سیل این همه مربی که در استان کرمان حضور 
توانند  نمی  هم  مربی  چند  نام  روی  بر  دارند 
نیازمند  استان  این  دیگر  تا  کنند  باز  حساب 
بومی  غیر  مربیان  از  زمینه  این  در  و  نباشد 
استفاده کند تا حداقل در این زمینه خود کفا 

باشیم؟
معضل  این  برای  تصمیمی  هیچ  کنون  تا  اما 
تمامی  رسد  می  نظر  به  و  است  نشده  گرفته 
تصمیمات فوتبالی استان کرمان به دلیل وجود 
دیگر  جایی  در  اش  های  باشگاه  مالی  شرایط 

گرفته می شود!
کامال  تصمیمات  اخیر  های  در سال  متاسفانه 
سیاسی در ورزش این استان باعث شده تا هم 
مربیان و هم بازیکن این استان فقط تا رده پایه 
جایی  دیگر  آن  از  بعد  و  باشند  داشته  جایی 
برای حضور در ورزش حرفه ای ندارند آن هم 

در قطب فوتبال استان!

استانی با سرمایه خدادادی و حرام برای هم استانی ها!

قطب فوتبالی که جایی برای بومی ها ندارد!
      گروه ورزش

واکنش  منفی به لباس تیم ملی فوتبال زنان
ملی  تیم  اعضای  لباس  مدل  و  طراحی  به  واکنش   در 
آنها  لباس  شنبه  روز  فارس  خبرگزاری  ایران،  زنان  فوتبال 
کرد  توصیف  کشور  اجتماعی«  و  فرهنگی  عرف  »خالف  را 
شد. قانونی«  »برخورد  خواستار  مجلس  نماینده  یک   و 

اعزام تیم ملی فوتبال زنان ایران که پس از دو سال دوری از 
مسابقات از رده بندی جهانی خارج شده بود و امسال دوباره به 
رنکینگ فیفا بازگشته است با برخی حواشی مربوط به پوشش 

اعضای این تیم همراه بوده است.
در تصاویر منتشرشده از اعزام این تیم به رقابت های مقدماتی 
قهرمانی آسیا به تاشکند ازبکستان در روز چهارشنبه، ۲۴ شهریور، 
 زنان ورزشکار ایران با کت و شلوار زنانه تیره رنگ دیده می شوند.

لباس  این مدل  انتخاب  از  اجتماعی  کاربران شبکه های  برخی 
نامیدند.  »زیبا«  را  خبری  سایت های  برخی  و  کرده  استقبال 
سایت »ورزش سه« نیز از فوتبالیست های زن ایرانی با عنوان 

»دختراِن شیک پوش فوتبال ایران« نام برده است.
ایرانی  فوتبالیست  زنان  پوشش  دیگر  سوی  از  اما 
است. بوده  همراه  بعضي  سوی  از  نیز  انتقادهایی   با 

از جمله خبر گزاري هاي معتبرلباس اعضای این تیم را »مردانه« 
و  نامیده  به عرف جامعه«  بی توجهی  و  »تلفیق کج سلیقگی  و 
قواعد  با  لباس هایی  با  ایران  ملی  »تیم های  تاکنون  که  نوشت 
مشخص در رویدادهای بین الملل و برون مرزی شرکت کرده اند 

که تشکیل یافته از یک عرف و ادب ملی و دینی بوده است«.
اقدام  خواندن  »بی سابقه«  با  ادامه  در  ها  خبرگزاري  این 
برای  پوششی  چنین  طراحی  برای  فوتبال  فدراسیون 
جهت  در  فدراسیون  این  که  است  نوشته  ورزشکار  زنان 
این  و  کند  »فوری«  اقدام  باید  خود  اقدام  »اصالح« 
گیرد. قرار  بررسی  مورد  مربوطه  نهادهای  توسط   موضوع 

بدنی  تربیت  کمیته  رئیس  راستینه،  احمد  رابطه  همین  در 
کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس 
گفت: »موضوع طراحی لباس تیم فوتبال بانوان قابل توجیه و 

چشم پوشی نیست و فدراسیون باید پاسخ گو باشد.«
آقای راستینه در ادامه با اشاره به »افتخار جوانان ایرانی به فرهنگ 
عفاف و حجاب« گفته است که »برخی مدیران و مسئولین با 
 تسامح و برنامه ریزی به دنبال تغییر نگاه و باور جوانان هستند«.

این نماینده مجلس با اشاره به حضور یک ورزشکار زن  )سمیه 
حیدری( با چادر بر روی سکوی قهرمانی گفته است که این نوع 

کارها باید سرلوحه اقدامات مسئوالن ما باشد.
زنان  پوشش  موضوع  »پیگیری«  بر  ادامه  در  راستینه  آقای 
لزوم  و  ذیربط«  مسئوالن  به  شدید  »تذکر  ایران،  فوتبالیست 
»اصالح این رویه« تاکید کرد و گفت: »با کسانی که کوتاهی 

کرده اند حتما باید طبق قانون برخورد شود.«

   خبر

فراخوان شعار تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان 
در مسابقات جام قهرمانان باشگاه های فوتبال زنان آسیا

به نفر برگزیده جایزه نفیسی اهدا خواهد شد

گاه رفهنگی ورزشی شهرداری سیرجان روابط عمومی باش

باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری سیرجان؛ 
در نظر دارد نسبت به انتخاب شعار تیم فوتبال بانوان در مسابقات جام قهرمانان 

باشگاه های فوتبال زنان آسیا، از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.
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 از طریق پیامک یا پیام رسان واتساپ ارسال نمایند.

جناب  آاقی 

مجتبی احمد زاده 

اتزه سخن  انهم  هفته 

نبودن هایـی هست که هیچ 
بودنیجبرانشان نمی کند، مثل فقدان مادر

ضایعه درگذشت والده گرانقدرتان 
را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،  ازدرگاه 

ایزد منان  برای  آن  مرحومه  مغفوره ، علو درجات  و برای عموم 

بازماندگان  صبر مسئلت  داریم.

کاررگامی؛ هم

تحمل سوگ فقـــدان فرزنــــد
صبری الهی می طلبد...

ضایعه تلخ درگذشت فرزند عزیزتان 
را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،  ازدرگاه ایزد 

متعال برای  آن عزیز از دست رفته، رحمت واسعه الهی و برای 

شما صبر و شکیبایی مسئلت  داریم.

کاررگامی؛ هم

جناب  آاقی 

عباس رعب  گوئینی 

اتزه سخن  انهم  هفته 


