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یک سیرجانی
در آکادمی
استقالل

مس با حسینی به کوچه آخر رسید/
گل گهر اندر خم کوچه اول

زمان؛ به ضرر
گلگهرمیگذرد
گ�روه ورزش :در حالی که دو س��ه ماه
بیش��تر به آغاز فصل جدید لیگ دس��ته
اول کشور باقی نیست ،تیم فوتبال گلگهر
هن��وز نمی داند با کدام مربی پا به رقابت
های فصل جدید می گذارد و این درحالی
است که بسیاری رقبای گلگهر از جمله
مس کرمان ،مربیان خود را شناخته و در
حال بازسازی و ترمیم تیم های شان برای
ورود ب��ه فصل جدید مس��ابقات لیگ 1
فوتبال هستند..
گلگهر که دو فصل پر فراز و نش��یب را با
وینگو بگوویچ سپری کرد بعید است برای
سومین فصل پیاپی با این مربی کنار بیاید
چ��ه آنکه دیگر ضریب پذی��رش و حرف
ش��نوی او در می��ان بازیکنان تیم پایین
آمده و از سویی هوادارن نیز چشم انتظار
جلوس سرمربی جدیدی روی نیمکت گل
گهر هستند تا تنوع و تحول بیشتری در
تیم مورد عالقه شان شاهد باشند .شاید به
همین دالیل احتمال ریسک باشگاه برای
ابقای او بسیار کم باشد هر چند که البته
در دنیای بی حساب و کتاب «سیاست و
ورزش» هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
به هر روی زمان به سود رقبا و به ضرر گل

گهر در جریان است و این تیم نباید بیش
از این زمان را از دست بدهد.
◄ بدنبال آرزوهای مشترک
اما کرمانی ها خیلی زود پس از اتمام فصل
قبل ،س��رمربی خودش��ان را شناختند تا
تفاوت های اساسی خود را نسبت به سال
قبل نشان دهند و با عدم تکرار اشتباهات
سال گذش��ته ،زمینه را برای صعود خود
دراین فصل بیش��تر فراهم کنند .س��ایت
ورزش��ی «تک به تک» با بیان جمله باال
چنین نوش��ت« :م��س در واق��ع یکی از
معضالت س��ال های قبل خود را در این
فصل خیلی زود حل ک��رد و آن انتخاب
س��رمربی تیم در وقت مناسب و از دست
رفتن کمترین زمان ممکن بود.
در س��ال های گذش��ته چال��ش انتخاب
س��رمربی و طوالنی ش��دن این پروس��ه
سبب می شد که برنامه ریزی های مس
برای ج��ذب بازیکن و انتخ��اب نفراتش
و اقدامات برای اردوهای آماده س��ازی با
مشکالت اساسی روبرو ش��ود که در این
فصل با انتخاب مجتبی حسینی به عنوان
سرمربی مس در سریع ترین زمان ،به نظر
می رسد که مس از این چالش تلف شدن

| مجتبی حسینی  /مربی جدید مس |

وقت به سالمت عبور کرده باشد.طبیعی
اس��ت که انتخاب هر نامی برای نیمکت
یک تیم نظ��رات مثبت و منفی زیادی را
به دنب��ال می آورد و انتق��ادات اصوالً در
یک راس��تا قرار نگیرد اما آنچه که نظرات
را در نهایت جهت می دهد ،نتایجی است
که تیم در زمین مس��ابقه کسب می کند
وقطعا تیم مس با حسینی در داخل زمین
در نهای��ت با نتایجش می تواند عیار خود
را مشخص کند .حسینی هم مثل تمامی
مربیان فوتبال در دنیا دارای نقاط ضعف
و قوت مختلفی است که قطعا این روزها
در کرمان بیش��تر در رابطه با آن صحبت
خواهد شد  ...این مربی جوان فوتبال کشور
در دسته موج نو مربیان فوتبال ایران قرار
دارد که به دنبال یک تغییر نس��ل برروی
نیمکتهای فوتبال ایران هستند ...مربیانی
که ثابت کردند شایستگی اعتماد را دارند.
شاید در مرحله اول نام مجتبی حسینی
مث��ل برخی از گزینه ه��ای دیگر چندان
برای قاطبه فوتبال کرمان و هواداران این
تیم جذابیت نداشته باشد اما با نگاهی به
مربیانی که در چند س��ال اخیر تیمهای

| وینگو بگوویچ  /مربی بالتکلیف گلگهر |

درحالیکه زمان به ضرر گلگهر در جریان
است ا ّما مس در این فصل با انتخاب سرمربی
خود در سریع ترین زمان ،از چالش
تلف شدن وقت به سالمت عبور کرده است.
خود را به لیگ برتر رس��انده اند مشخص
می ش��ود که عم��ده آنه��ا دقیقا همین
گزین��ه های جوان والبت��ه غیر جذاب در
ابتدا بودهان��د ...رزومه حس��ینی و تعداد
کم تی��م هایی که او به عنوان س��رمربی
هدای��ت آن ها را برعهده داش��ته اس��ت
ش��اید از دیگر مواردی باشد که منتقدان
این انتخاب برروی آن دس��ت بگذارند اما
بههرش��کل باید به یاد داشت که مجتبی
حسینی تجربه یک فصل حضور در لیگ
برتر به همراه ذوب آهن و بازیهای لیگ
قهرمانان با این تیم را دارد که س��بب می
ش��ود این مربی با همین تجربه که در دو
سال قبل کس��ب شده است از این منظر

خیلی جلوتر از سایر گزینه ها باشد.
همچنین حس��ینی در سال های گذشته
در کن��ار یحی��ی گل محم��دی یکی از
موفق ترین کادره��ای ف ّنی فوتبال ایران
را تش��کیل داده بودند ک��ه در تیمهای
مختلف همواره یکی از فنی ترین بازی ها
فوتبال ایران را به نمایش می گذاشتند و
از همین رو خیلی از کارشناس��ان فوتبال
ایران ،حسینی را مطلع از علوم روز فوتبال
وتمرینات آن ارزیابی میکنند و از همین
رو همه منتظر هس��تند ک��ه مس تحت
هدای��ت او نیز یک��ی از بهترین مسهای
تاریخ از نظر شکل بازی وکسب نتیجه در
لیگ این فصل باشد.

حسینی که رفته رفته قصد دارد خود را به
عنوان یک سرمربی تمام عیار معرفی کند،
در مس این فرصت و انگیزه را دارد و این
زمینه برای حسینی با لیگ برتری کردن
تیم مس به طور تمام قد فراهم خواهد شد.
اما قطعاً حسینی و مس برای این کار فراتر
از انتخاب سرمربی نیاز به ابزار داخل زمین
که همان نفرات اس��ت دارند ...مس که بر
اساس شخصیت فنی و رفتاری خود ،یکی
از گزینه های مهم نیمکت های لیگ یک
را برای هدایت خود انتخاب نمود وموجب
ناراحتی رقیبان خود را هم فراهم ساخت،
حاال منتظر است تا اندازه های جیب خود
بر اساس تعریف بودجه شرکت مس برای
این باشگاه را نیز بشناسد تا نفرات مد نظر
خود را جذب کند.
حاال ف��از بعدی حرکتی م��س در جذب
نفرات بسیار مهم و سرنوشت ساز است و
با توجه به شناخت کاملی که حسینی از
فوتبال ایران دارد و نوع فوتبال جذابی که
او از بازیکنانش می طلبد ،منتظر هستیم
ت��ا بهترین نفرات با کمترین حاش��یه ها
جذب لیست مس شوند.

به گزارش اس��تقالل نیوز ترکیب جدید
هیات امنای آکادمی و مدارس باش��گاه
اس��تقالل مشخص ش��د .بر این اساس
گ��ودرز حبیب��ی پیشکس��وت قدیمی
اس��تقالل بهعن��وان مدی��ر آکادم��ی و
مدارس فوتبال استقالل و صادق ورمزیار
ب��ه عنوان سرپرس��ت آکادمی باش��گاه
منصوب ش��د .همچنی��ن اعضای هیأت
امنای آکادمی باش��گاه استقالل که علی
جب��اری ،پن��دار توفیقی ،ج��واد قراب،
محمد سعیدی ،مهدی عبدیان هستند،
زیر نظر س��یدرضا افتخ��اری مدیرعامل
استقالل به فعالیت میپردازد .شایان ذکر
است محمد سعیدی پیشکسوت فوتبال
سیرجانی بهعنوان تنها و اولین نماینده از
اس��تان کرمان در این هیأت امنا حضور
دارد .س��عیدی از عالقمن��دان ورزش و
حامیان فوتبال در رده های مختلف است
که موفق ش��د به عضویت هیأت امنای
استقالل درآید .حضور وی در این سطح
از فوتبال باشگاهی در کشور می تواند در
فوتبال سیرجان نیز تاثیرگذار باشد.

آیا این شرکت ،پا جای پای گلگهر میگذارد؟

ظهور جهاد نصر در ورزش حرفهای

◄ همراهی در همه رشتهها
ج��دای از فوتبال جهادنصر ک��ه اخیرا ً موفق به
صعود به لیگ دس��ته  2کش��ور شد ،جهادنصر
در س��ایر ورزشها نی��ز از حامی��ان اصلی این

بمناسبت چهلمین روز درگذشت

جانباز شهید
سردار حاج محمدرضا ستودهنیا

مراسمی روز پنجشنبه  97/3/24در بهشت رضا
(آرامستان) ساعت  5بعدازظهر برگزار میگردد.

خانوادههای ستودهنیا -وحیدی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه  952676محکوم علیه آقای غالمعباس عربی محمودآبادی محکوم
به پرداخت مبلغ  1396335485ریال در حق محکوم له آقای علی خراسانی گردیده و نامبرده ملکی را
به عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است که توسط اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری
به مبلغ  4000000000ریال برآورد قیمت گردیده .مال معرفی شده در تاریخ  1397/4/3ساعت  12ظهر از
طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد .مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده
مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 .درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده
اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز می گردد.
متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را همراه فیش ده درصد حداکثر تا تاریخ  1397/4/3از طریق
پست سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه  1397/4/3می باشد.
مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد .ملک معرفی شده یک باب منزل مسکونی
واقع در شهرک سمنگان ،الدن جنوبی ،خیابان سمیه ،سمیه  ،1و در تقاطع با سمیه  5و شماره پالک ملک
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -وحید بروسان
 2441فرعی از  6518اصلی است.

◄ حمایت از ورزش پایه
گفتن��ی اس��ت ش��رکت جهاد نص��ر در بخش
ورزش کارگری نی��ز فعالیتهای بنیادی انجام
داده بهطوریک��ه اگر تالش این ش��رکت نبود
ورزش کارگ��ری ای��ن شهرس��تان حرفی برای
گفتن نداش��ت .حضور بیش از یک هزار نفر در
مسابقات کارگری منطقهی عمومی گلگهر به
مناسبت روز جهانی کارگر در  5رشته نمونهای
از اقدامات جهاد نصر در رش��د ورزش کارگری
در سیرجان است.
در این ش��رکت ج��دای از مهندس س��لطانی
رئی��س هی��أت تنی��س شهرس��تان بهعنوان
مدیرعام��ل که عالقهمند به ورزش اس��ت و از
هرگونه حمایت در ای��ن زمینه دریغ نمیکند،
مهندس اسماعیلپورمعاونت اجرایی و عملیاتی
شرکت نیز که ریاست هیأت کشتی سیرجان را
بر عهده دارد ،نامی آش��نا در ورزش سیرجان و
جهاد نصر است که یقیناً با توجه به این روحیه
مدیران ش��رکت و هموغم آنه��ا در ورزش در
صورت تأسیس باشگاه و متمرکز کردن اقدامات
ورزشی ،خروجی کار دوچندان خواهد بود.
در پای��ان این گ��زارش آرزو میکنیم به همت
باش��گاههای ورزش��ی ش��رکتهای معدن��ی و
صنعتی سیرجان و با توجه به وجود پتانسیلها
و اس��تعدادهای ورزش��ی در این شهر در آینده
شاهد بالندگی و افتخارات هرچه بیشتر ورزش
در سیرجان باشیم.

جناب آقای

حمید پور ابراهیم آبادی

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت برادر بزرگوارتان را
حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم و صبر
و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم.

مجتمع رنگدانه

نانونخ و گرانول سیرجان

 | ----برخی تیمهای ورزشی جهاد نصر | ----

گروه ورزش :کمتر کسی است که تردید کند
ورزش سیرجان منهای ورزش گلگهر و جهاد
نصر که در غالب رش��تهها فعالاند چیزی برای
گفتن داش��ته باشد .س��یرجان به خودی خود
البته روزی مهد قهرمانی و تربیت ورزش��کار و
عرض اندام تیمهایی همچون کش��تی ،بوکس،
دو میدانی ،فوتبال ،والیبال و بس��کتبال بود که
در هر کدام از این رشتهها در استان کم و بیش
آقایی میکرد اما با تغییر شرایط از بالندگی این
تیمها کم ش��د تا به تدریج ورزش سیرجان کم
فروغ شود .این ش��رایط ،خاص سیرجان نبود،
چراکه ورزش اس��تان نیز همین مس��یر را طی
کرد تا کار به مرور بهدست باشگاههای صنعتی
و دولت��ی و نیمه دولتی بیفت��د و در این میان
ش��هرداریها و یا باش��گاههایی همچون مس،
گلگهر ،جهاد نصر و زغالس��نگ چرخ ورزش
استان را بچرخانند .در سیرجان در کنار باشگاه
گلگهر ،جهاد نصر پدیده نوظهوری است که به
اتفاق محور ورزش شهرستان شدهاند.
از تیمداری در ورزشهای گروهی تا ورزشهای
پای��ه و کارگ��ری و غیره؛ بخص��وص در ورزش
فراگیر فوتب��ال .حاال باید در کن��ار «گلگهر»
بهتدری��ج ن��ام «جهادنص��ر» س��یرجان را هم
اضافه کرد .ش��رکتی که در س��الهای اخیر با
درک مس��ئولیت اجتماع��ی خ��ود ،در ورزش
س��رمایهگذاری کرده و اولین ثمر خود را اخیرا ً
با صعود تیمش به لیگ  2فوتبال کش��ور از باغ
ورزشیاش چید .بهنظر میرسد از این پس نام
جهاد نصر که قبل از این نیز در س��ایر ورزشها
از میزبانی تا حمایت و همراهی کم نگذاش��ته
بیشتر در استان و کشور شنیده شود.

رشتههاست .بهعنوان نمونه در کشتی حمایت
و همراه��ی کام��ل از میزبانی مس��ابقات گروه
«ج» کش��تی آزاد و فرنگ��ی در رده نوجوانان،
کس��ب مقام اول آزاد و فرنگی در برخی وزنها
و راهیاب��ی به گروه «ب» کش��ور ،میزبانی گروه
«ب» درس��یرجان که قرار است در سال جاری
برگزار ش��ود .میزبانی از مسابقات جوانان گروه
«ج»کشور که سیرجان در فرنگی اول و در آزاد
دوم شد و به گروه «ب»کشور راه یافتند.
کس��ب عنوان نایب قهرمان��ی مرحلهی پایانی
انتخابی تیم ملی نوجوانان آزاد توس��ط حسین
رضوانیان و اعزامی بهمس��ابقات آموزشگاههای
جه��ان که در مراکش برگزار و مقام س��وم نیز
توسط نامبرده کسب شد.
کس��ب عنوان اولی مسابقات جام شاهد توسط
احسان اس��ماعیلپورکه این جام از معتبرترین
جامهای بینالمللی بود که پس از لغو میزبانی
س��یرجان در کرج برگزار ش��د .یا میزبانی جام
ی��ادگار امام که قرار اس��ت در ش��هریور برگزار
ش��ود همچنین در کشتی فرنگی در رده سنی
نوجوانان که میزبان مسابقات نوجوانان فرنگی و
آزاد اّپن کشور بود که با حضور  1000ورزشکار
برای اولین بار خارج از تهران برگزارشد .برگزاری
مرحله پایانی انتخابی تی��م ملی نوجوانان آزاد
و فرنگی کش��تی در س��یرجان با حضور 700
ورزشکار .همچنین در بوکس برگزاری  5اردوی
استانی ،برگزاری  5مسابقهی دوستانه استانی،
اعزام به مس��ابقات کشوری و استانی ،برگزاری
کالس مربیگ��ری درجه  3ارتقاء ،کس��ب مقام
اول جوانان اس��تان ،دو مقام اول کش��وری در
ردههای نونهاالن که اولین بار در تاریخ اس��تان
صورت گرفت .کسب  4مدال طال و یک نقره و
 2برنز از مس��ابقات منطقه  5کشور برای اولین
بار در س��یرجان .همچنین درخشش در تنیس
روی میز که هیأت تنیس به ریاس��ت مهندس
سلطانی مدیرعامل جهاد نصر در این چند سال

س��بب تحوالت بزرگی ازنظر س��ختافزاری و
بهکارگیری مربی متخصص از شمال کشور بوده
و خروجی آن اس��تقبال نونهاالن و نوجوانان و
سایر عالقهمندان از این رشته بوده بهطوریکه
هر هفته مسابقات در سطوح پایه بهطور منظم
برگ��زار و هرماهه به مس��ابقات اس��تانی اعزام
میشوند .در این رشته در سال  96خانم سوگل
سعیدی از سیرجان جزو  10نفر کشور شد.

جناب آقای مهندس محسن اسدیپور
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور شما و خانواده معززتان
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و
صبر و سالمت بازماندگان گرانقدر را مسئلت مینماییم.
مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان

