مهران درخشانمهر
به گلگهر پیوست

مهران درخشانمهر ،مدافع چپ  24ساله فصل قبل فوالد خوزستان با قراردادی دو ساله به
گلگهر پیوست .این بازیکن سابقه بازی در تی م ملی جوانان ،نوجوانان و امید ایران را در کارنامه
دارد و در باشگاه ذوبآهن نیز شاگرد امیرقلعهنویی سرمربی فعلی تیم گلگهر ،بوده است.
درخشانمهر همچنين با پوشیدن پیراهن نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا تجربیات
ارزشمندی در این مسابقات دارد .او در حالی که تنها  18سال داشت در هر  6بازی ذوبآهن
در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت.او که با تیم فوالد نیز در رقابتهای لیگ قهرمانان حضور
داشته و در سال  ،2021در ترکیب تیم منتخب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته بود.

خبر کوتاه
دختران فوتبالیست اردوی تیم ملی را بایکوت کردند؟

مریم آزمون به انتخاب خود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زنان
واکنش نشان داد و در مورد ابهامات پیرامون این تیم توضیحاتی ارایه
داد.
به گزارش ایسنا ،مریم آزمون در حاشیه اردوی تیمملی فوتبال زنان در
مورد انتخاب خود به عنوان مربی تیم ملی گفت :خوشحالم که یک بار
دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگساالن در خدمت بازیکنانی هستم
که تقریباً در تمام ردهها با آنها کار کردم .احساس خوبی است که
میتوانم یک بار دیگر به عنوان سرمربی در خدمت فدراسیون و بازیکنان
باشم ،امیدوارم بتوانیم در آینده عملکرد خوبی از خود به جای بگذاریم.
او در مورد وضعیت آمادگی بازیکنان ،گفت :از نظر فنی تیم را زمانی
جمع کردیم که تقریباً لیگ برتر به پایان رسیده بود ،یعنی یک پروسه
 ۲۰روزه بازیکنان در استراحت بودند .لیگ طوالنی شده بود و بچهها در
حالت استراحت بودند ،از طرفی مسابقات کافا را هم در پیش داشتیم و ۵
ماه اردوی تیم ملی تعطیل شده بود که باید این تیم را آماده میکردیم.
آزمون افزود :بازیکنانی که انتخاب کردیم جوان و با انگیزه هستند .با
توجه به بازیکنانی که در حال حاضر در اردو نیستند ،بازیکنان جوانی را
در اختیار داریم .زمان ما بسیار کم است و در این زمان فقط توانستیم
یک سری کارهای فنی و بدنی را انجام بدهیم تا بدنهایشان را آماده
کنیم .در حال حاضر بازیکنان خوب هستند و توانستیم تاکتیک مورد
نظر خود را به آنها القا کنیم.
آزمون در مورد غیبت بازیکنان بم و چند بازیکن دیگر عنوان کرد :تیم
بم قهرمان که لیگ برتر شده حدود  ۸بازیکن که مورد نظر کادر فنی
است را به تیم ملی نداده .مدیریت و مربی این باشگاه تصمیم گرفتند
با قدرت بیشتری در مسابقات آسیایی حاضر شوند و بازیکنان خود را
به تیم ملی ندادند .بازیکنانی هم که نیامدند دالیل خود را اعالم کردند،
ما به نظر آنها احترام میگذاریم در این مرحله نیستند و این فرصتی
برای بازیکنان دیگر و جوان شد .در حال حاضر هم خیلی خوب تمرین
می کنند.
سرمربی تیم ملی فوتبال زنان خاطرنشان کرد :باید بدانیم با تیم ملی
ارزش پیدا میکنیم؛ کادر و بازیکنان زمانی که در تیم ملی هستیم ارزش
و اعتبار به دست میآوریم و باید این را مدیون تیم ملی بدانیم .تیم ملی
بزرگتر از همه ماست و باید برای سرافرازی آن تالش کنیم.
او در پاسخ به این سوال که دعوت  ۱۱بازیکن از تیم سیرجان این
شائبه را به وجود آورده که به خاطر حضور سرمربی این تیم در اردوی
ملی است ،تصریح کرد :این فقط یک شائبه است ،ما خیلی دوست
داشتیم بازیکنان سپاهان و ذوب آهن هم در اردو باشند ۸۰ .درصد تیم
ملی اصلی اینجا حضور ندارند ۶ ،بازیکن تیم سیرجان عضو تیم ملی
جوانان هستند که با آنها قهرمان کافا شدیم و جزو بازیکنان خوب ایران
هستند .تیم سیرجان هم به نوبه خود نایب قهرمان لیگ شده است۱۱ ،
بازیکن از بم ۱۱ ،بازیکن از سپاهان ۹ ،بازیکن از سیرجان ۳ ،بازیکن از
ایالم ۲ ،بازیکن از ذوبآهن و از کیان نیشابور هم دعوت کرده بودیم.
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 12نفر از تیم فوتبال شهرداری سیرجان در جمع تیم ملی

خبــر

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان از حضور  ۱۱بازیکن و مربی تیم فوتبال بانوان در جمع ملی پوشان خبر داد.
بصیری نیا با بیان این مطلب افزود ۱۲ :نفر از اعضای تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در تیم ملی بزرگساالن
برای شرکت در مسابقات کافا به میزبانی کشور تاجیکستان حضور دارند .وی یادآور شد :مریم جهان نجاتی (سرمربی
تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان) به عنوان مربی و عارفه سیدکاظمی ،ملیکا متولی ،فاطمه امینه برازجانی ،شبنم
بهشت ،افسانه چترنور ،هستی فروزنده ،فاطمه سادات ستوده بحرینی ،رقیه جالل نسب ،زینب عباسپور ،حدیث بساط
شیر و فاطمه مخدومی  11بازیکن باشگاه شهرداری سیرجان در جمع ملی پوشان هستند.
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از بازیکن سوزی سیرجانی ها تا بازیکن سازی کرمانی ها!

رضا فتح آبادی

فصل نقل و انتقاالت از چندهفته
گذشته برای تیم های لیگ برتری استان
کرمان استارت رسمی خورد.
تیم فوتبال گلگهر سیرجان که در
این چند سال اخیر به یکی از تیم های
پرهزینه استان مشهور شده ،در بازار نقل
و انتقاالت آنچنان دست به اسکلت خود
نزد و ابتدا با بازیکنان فصل قبل خود
تمدید کرد البته چند مهره کلیدی خود
را هم از دست داد و در این بین چند
بازیکن جوان هم به خدمت گرفت.
تیم گلگهر در کادر فنی خود نیز
تغییراتی نداشت و در عوض یکبار دیگر
مجتبی سرآسیابی مربی فصل پیش
خود را پس از پایان ماموریت اش از
تیم فجر سپاسی باز به خدمت گرفت
و شنیده می شود هاشم بیگ زاده نیز
به کادر فنی این تیم اضافه شده است.
گفتنی است تمرینات این تیم از ابتدای
همین هفته در زمین شماره  2آزادی
تهران شروع شده و گویا سرمربی این
تیم قصد ندارد هنوز پس از گذشت سه
سال حضورش در تیم گلگهر تمرینات
خود را در سیرجان ادامه دهد.
از طرف دیگر تیم تازه به لیگ برتر
راه یافته مس کرمان کمی دیرتر وارد
بازار نقل و انتقاالت شده .البته آن طور

مهاجم جوان فصل گذشته ماشین
سازی قرارداد خود را با باشگاه گل
گهر سیرجان رسمی کرد.
به گزارش ورزش سه ،از اواخر هفته
گذشته این شایعه بر سر زبانها
افتاده بود که امیر شهیم مهاجمی
که در فصل نقل و انتقاالت مدنظر
پرسپولیس بود و در دفتر این باشگاه

مشخص است این تیم به موقع زنبیل
خود را برای خرید نفرات به بازار برده
است.
این تیم ابتدا با تمدید قرارداد با بازیکنان
موثر فصل قبل خود نشان داد با حفظ
اسکلت تیم فصل قبل خود ،همانند سال
گذشته نه قصد دارد که اسیر جو بازار
نقل و انتقاالت شود و نه می خواهد که
با شتاب زدگی در خریدهایش ،خود را
در طول بازی های لیگ دچار چالش
مسایل فنی کند.
مس از تجربه سال قبل خود به خوبی
بهره گرفته و بر اساس نیاز فنی و ترکیب
مد نظر سرمربی ،نفراتش را جذب می
کند نه بر اساس میل و خواسته های
هیجانی بازار که تنها بر مبنای صفرهای
قرارداد پیش می رود.
تيم فوتبال مس كرمان که در فصل
قبل با تكيه بر بازیکنان جوان و
محصوالت آکادمی خود يك ركورد
در داشتن بازيكنان بومي در بين تيم
هاي هم استاني زد تا به هدف خود
برسد ،این در صورتی است که متاسفانه
تیمهای گلگهر سیرجان و مس
رفسنجان فقط و فقط به بازیکنان اسمی
در ایران بسنده کرده اند.
نگاهی به اسامی و نفرات تمدیدی
روزهای اول مس کرمان نشان می

دهد که فوتبال استان به شایستگی به
یک پیروزی بزرگ دست یافته است
چراکه نفرات شایسته استان هشت که
سال گذشته شایستگی خود را تمام قد
اثبات کردند ،قرار است زیر نظر اولین
مربی کرمانی حاظر در لیگ برتر ،حجم
عظیمی از بازیکنان طراز اول این استان
را به رخ فوتبال ایران بکشند.
هرچند این رویه از سال ها قبل در
فوتبال ایران از باشگاه مس کرمان آغاز
شده بود و همین امروز هم  90درصد
از حجم گسترده بازیکنان استان کرمانی

شاغل در لیگ برتر را نفراتی تشکیل می
دادند که از آکادمی و تیم فوتبال باشگاه
مس کرمان به سطح اول فوتبال ایران
راه یافتند اما حاال که مس کرمان خود
به شایستگی پیراهن لیگ برتر را بر تن
کرده است ،می تواند از محصوالت تازه،
جذاب و خوش رنگ خود در لیگ برتر
سود ببرد و با افتخار به تمام فوتبال ایران
اعالم کند از محدود باشگاهای بازیکن
ساز در فوتبال ایران بوده است.
این در صورتی است که دیگر تیم
های استان مثل گلگهر و مس

رفسنجان آنچنان عالقهای
به بازیکنسازی و استفاده
از نسل جوان بومی ندارند
و در تفکرات این باشگاه ها
گنجانده نشده است!
با صعود مس کرمان به
لیگ برتر ،آمار بازیکنسازی
این باشگاه در باالترین سطح
فوتبال ایران به رقمی رویایی
می رسد و اي كاش تيم
فوتبال گلگهر هم حداقل
از اين رويه الگو برداري مي
كرد!
آمار خود گویای همه چیز
هست ،حضور بازيكنان زياد
كرماني در ليگ هاي مختلف
خود گواه همه چيز است و از آن طرف
تيم گلگهر نه تنها بازيكني در حد ليگ
برتر ندارد بلكه روند حضور بازيكنان غير
بومي زياد در آكادمي گلگهر خود گواه
اين است كه فوتبال سيرجان رو به نزول
است!
در آن طرف سيرجان ،تیم مس کرمان
با سرمربی بومي خود فرزاد حسينخانی و
لشکری تازه نفس و با انگیزه از بازیکنان
کرمانی تیمی برای تمام استان کرمان
محسوب می شود ،تیمی که همه اهالی
استان هشت آن را از آن خود می دانند.

دومین گزینهای که گل گهر از پرسپولیس گرفت
هم حضور یافت ،با باشگاه گل گهر به
توافق رسیده است.
این خبر امروز قطعیت یافت تا گل
گهر دومین بازیکن جوان را هم از
چنگ پرسپولیس دربیاورد.
قبل تر محمد خدابندهلو با قراردادی

یکساله از پرسپولیس به سمت
سیرجان تغییر مسیر داده بود.
با حضور شهیم که فصل گذشته آمار
خوبی د ر گلزنی در رقابتهای لیگ
دسته یک داشت گل گهر صاحب
سومین مهاجم بلند قامت خواهد

بود؛ چیزی که بسیار مورد عالقه
امیر قلعهنویی است .آنها که امروز
با یونس شاکری هم تمدید کردند؛
کیروش استنلی و شاکری را بهعنوان
آپشنهای اصلی در اختیار دارند و
شهیم نیز بهعنوان یک گزینه بکآپ

در اختیار امیر قلعهنویی است.
گل گهر که امسال میالد زکیپور
و سعید صادقی را ا ز جمع بازیکنان
مهم خود از دست داده و توانسته
اغلب بازیکنان فصل گذشته را حفظ
کند ،هنوز خرید پر سر و صدایی بنا

اما از گلگهر تنها نام آن برای مردم
سيرجان مانده است ،تيمي كه امروز مي
بينيم از عوامل اجرايي گرفته تا بازيكنان
متعلق به افراد كامال غير بومي است.
متاسفانه در سالهاي اخير هيچ يك
از مسوولين بلند پايه شهرستان هم به
مانند كرمان ورود نکردند تا حق جوانان
مستعد اين شهرستان را بگيرند.
وقتي درتيمهاي پايه هاي گلگهر
روند حضور بازيكنان غيربومی به تعداد
زیاد مشاهده مي شود ديگر از تيم
بزرگساالن اين باشگاه توقعي نيست!
شاید بسیاری خرده بگیرند که در
فوتبال حرفهای دنیا دیگر بحث بومی و
غیر بومی نیست اما سوال ما اینجاست
ما کدام یک از پروسه های فوتبالی و
مدیریتی مان به مانند فوتبال حرفه ای
است؟
آیا در بازیکن سازی ما به مانند اروپا
هستیم؟
آیا در بخش مربی گری و مربی سازی
ما در حد معیارهای و هدف های دنیا
هستیم؟
در بخش مدیریت فوتبال چگونه
هستیم؟
پس فوتبالی می تواند بحث از حرفهای
گری و مدل های دنیا بزند که بر اساس
روند شایسته ساالری جلو بروند!
بر آنچه که قلعهنویی هر سال در نظر
دارد نداشته اما ممکن است چه با
بازیکنان خارجی و چه با برخی از
گزینههای مطرح داخلی در روزهای
آینده به توافق برسد تا قلعهنویی تیم
قویتری را به رقابتهای لیگ برتر
بفرستد.

