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 گروه خبر
 15سفیر و رایزن اقتصادی چهارشنبه به
سیرجان آمدند تا شاهد برخی از ظرفیتهای
سیرجانباشند.
اولین مکانی که قرار بود مهمانان از آن بازید
کنند ترمینال ضبطپسته جال لآباد بود .همه
مسئوالن ،خبرنگاران ،عکاسان و افراد مرتبط و
فآبادی
غیرمرتبطعصرچهارشنبهدرترمینالنج 
منتظر مهمانان بودند؛ سفرای کشورهای
انگلستان،تاجیکستان،افغانستان،آفریقایجنوبی،
قرقیزستان ،بالروس و رایزنهای اقتصادی
کشورهایدانمارک،گرجستان،قزاقستان،روسیه،
ونزوئال ،اتریش ،پاکستان ،کره شمالی و بلژیک
همگی با یک اتوبوس رسیدند .در کنار آنها
معاون وزیر امور خارجه ،استاندار و معاونانش هم
بودند .بازدید از بخش فرآوری ،بستهبندی ،کارگاه
شکستپستهازجملهبخشهاییبودکهمهمانان
از آن بازدید کردند.
مقصد بعدی سفرا دهکده جهانی گلیم یا
همان دارستان بود ،قبل از ورود مهمانان مردم
دارستان بسیار منظم ایستاده بودند و گروهی
هم به همراه سرنا و دهل رقص محلی میکردند،
بازدید از کارگاه متمرکز گلیم شرکت نظمآوران
از دیگر برنامهها بود .در نهایت هم برگزاری
جشنواره گلیم و پسته در سالن ورزشی دانشگاه
پیامنور،مراسمپایانیچهارشنبهبود.
مراسم روز پنجشنبه با بازدید از مجموعه
گلگهر ،گهرزمین و مجتمع فوالد سیرجان آغاز
و عصر آن روز سفر به رفسنجان و بازدید از موزه
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و خانه حاجآقاعلی و
جشنپستهاینشهرستانادامهیافت.پایانبخش
سفر سفرا و رایزنهای اقتصادی هم نشست با
فعاالناقتصادیاستانوبازدیدازبازارگنجعلیخان،
کاروانسرا،حماموکیلوباغشاهزادهکرمانبود.
بعد از این سفر راب مک ایر سفیر انگلیس
در تهران پس از سفر به سیرجان در توییتی
نوشت«:شهر بسیار جذاب سیرجان؛ نه تنها
برداشت شگفت انگیز پسته و خانه گلیم بلکه
بزرگترین معدن سنگ آهن در خاورمیانه نیز در
همینجاست،ازمیزبانانسیرجانینهایتسپاس
و قدردانی را دارم».
فقطبخشیاز ظرفیتهایسیرجان
آنها را بهتزده کرد تا جایی که سفیر
انگلیسدرتوییتیابرازشگفتیکردهبود
نمایندهمردمسیرجانبابیاناینکهمسئوالن
از معرفی پتانسیلها و قابلیتهای کشور غافل
هستند ،گفت« :همه نسبت به شناساندن
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پس از حضور  15سفیر و رایزن اقتصادی در سیرجان سفیر انگلیس توییت کرد:

شهر بسیار جذاب سیرجان

سرمایههای کشور به اقصی نقاط دنیا مسئول
هستیم و باید نهایت تالشمان را بکنیم ،از جمله
مسایلی که در این سفر برای من حائز اهمیت
بود؛ شناساندن جایگاه پسته و فرش سیرجان،
ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی شهرستان
سیرجانبود.ماباتعدادزیادیازکشورهایدنیادر
بحثگلگهر،گهرزمین،جهانفوالد،توسعهآهن
فوالد ،هلدینگ خاورمیانه ،مراوده اقتصادی داریم.
بعضی از پروژهها مربوط به بعضی کشورهایی
است که از بردن نام آنها به دلیل بحث تحریمها
معذورم .اینها چندماه است برای راهاندازی این
پروژهها نیامده بودند و حضور این سفیر میتواند
پیامی باشد برای شرکتهایی که با ما در دنیا
همراهی و همکاری میکنند ».شهبازحسنپور
گفت« :امروز مشکل اصلی کشور ما مشکل
اشتغال است ،اشتغال محقق نمیشود مگر اینکه
چرخهای تولید با سرعت بیشتری بچرخد ،تولید
رونق نمیگیرد مگر اینکه ما بحث صادرات را
داشته باشیم ،ارز وارد کشور نمیشود مگر اینکه
کاالییصادرشود،ومابهدنبالجایگزینیبخشی
از درآمدهای معدنی به جای نفت هستیم .حتی
دولت قرار است در بودجهی سال 1399نفت را از
بودجهخارجکند.پساولویتاصلیمابایدتوسعه
صادرات و فعال شدن معادن باشد .روز جمعه در
کرمان  5نفر از سفرا از کارهایی که در سیرجان
تانگیز
انجام شده است به عنوان کارهای شگف 

نام بردهاند .به دلیل ضیق وقت ما نتوانستیم تمام
گلگهروظرفیتهایمنطقهویژهرامعرفیکنیم.
فقط بخشی از این ظرفیتها آنها را بهتزده کرد
تاجاییکهسفیرانگلیسدرتوییتیابرازشگفتی
کرده بود .عالوه بر آن همه سفرا تعجب کرده
بودند».
حسنپور افزود« :یک سال و نیم در حال
تالش هستم تا این سفر را انجام دهیم .گرفتن
مجوز سفر سفرا بسیار دشوار است که فقط با
همکاریشخصآقایظریفانجامشدکهجادارد
بهجایتقدیرازدیگرانوبندهازآقایدکترظریف
تشکرشود».
منتظر باشید هفتهی آینده آقای
رییسجمهورسفرمجددیبهاستانکرمان
وسیرجانخواهدداشت
بسیاری معتقدند چنین سفرهایی هیچ
نتیجهای برای سیرجان ندارد فقط باعث تضییع
تالمال میشود .این سفر چه نتایجی برای
بی 
سیرجان در بر داشته است؟ حسنپور گفت:
«در پایان سفر تفاهمنامهای امضا شد که طی آن
استاندارکرمانکمیتهایرابهمنظورسرمایهگذاری
کشورهای خارجی در استان کرمان مسئول این
کارنمود.ازطرفیباحضورسفرادرسیرجان،شما
حساب کنید چقدر شیرینی پخته و خریداری
میشود .آیا اشتغال در سیرجان رونق میگیرد یا
نه؟ از همه مهمتر اینکه روزنامه حادثه یک قتل

را تیتر روزنامه کند بهتر است یا سفر 15سفیر و
رایزناقتصادیکهمقابلعظمتایرانسرتعظیم
فرود آوردهاند ».از نظر او؛ «این سفر نتایج بسیار
خوبی برای سیرجان داشته است و از همه مهمتر
باعث تقویت همکاری بین مردم شده است که
با استقبال گستردهشان این را نشان دادند .من
تعجبمیکنمبعضیهاچرامریضهستند،االن
وقتی یک نفر در تبریز میشنود سفیر انگیس،
دانمارک و . .به سیرجان آمدند ترغیب نمیشود
او هم از سیرجان دیدن کند؟ آیا این خودش
نوعی تبلیغ برای سیرجان محسوب نمیشود؟»
او تاکید کرد؛ «در جواب منتقدانی که این سفر
را زیر سؤال بردند اعالم میکنم منتظر باشید
احتماالهفتهیآیندههمآقایرییسجمهورسفر
مجددیبهاستانکرمانوسیرجانخواهدداشت.
بیسابقه است در یک دوره رییسجمهور دو بار به
یک شهرستان بیاید .و االن تهران هستم و داریم
هماهنگیهایاینسفرراانجاممیدهم».
عدهایدرسیرجانباهمهچیزمخالف
هستند
فرماندار سیرجان هم گفت« :نفس این
کار بسیار خوب و سازنده بود .با توجه به اینکه
سیرجانظرفیتهایفراوانیدربخشکشاورزی،
صنایعدستیوصنایعومعادندارداینسفرفرصت
خوبی بود تا این مهمانان با ظرفیتهای سیرجان
آشنا شوند و خیلی از این بازدیدکنندگان متمایل

بودند که در بحث گلیم ،محصوالت را خریداری
کنندوارتباطاتیباصادرکنندگانوتولیدکنندگان
گلیمسیرجانداشتهباشند».محمدمحمودآبادی
افزود« :به هر صورت پس از مذاکراتی که در سطح
استانانجامشدوجلسهایکهباحضوراستانداردر
اتاقبازرگانیکرمانبرگزارشدبهدنبالاینهستیم
مبادالت اقتصادی بین سیرجان و این کشورها را
برقرارکنیم،بههرصورتاینسفربهنوعیمعرفی
این ظرفیتها بود ،و انشاال در آینده بتوانیم بحث
سرمایهگذاری و صادرات پسته و گلیم را با این
کشورهاداشتهباشیم».
او در پاسخ منتقدان گفت« :این یک دیدگاه
خیلیسطحیاستکسیکهاینجوریاظهارنظر
میکندنشاندهندهیایناستکهنهکارتجاری،
نهاجراییونهکارمعرفیمحصوالتراکردهاست.
بههرصورتهرحرکتیهزینهداردولیشماباید
بسنجیدکههزینهاشبیشتراستیافوایدش،به
هر شکل هر اتفاقی که در آینده میخواهد بیفتد
مقدمهاشهمینسفرهاوجلساتوآمدورفتها
هستواالبسیاریازگروههایتجاریایرانهمبه
سایر کشورها سفر میکنند و مبادالت اقتصادی
در نمایشگاههای مختلف انجام میدهند».
محمودآبادی گفت«:عدهای در سیرجان با همه
چیزمخالفهستند.البتهمنتقدینهممیتوانند
نقدکنندامااینکهبگویند 15نمایندهاز 15کشور
به سیرجان آمدند و هیچ عایدی برای سیرجان
نداشتهباشدبیعدالتیاست.همینکهسیرجان
نالمللی مطرح شد برای بنده به
در سطح بی 
عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان کافی
است .بسیاری از شهرهای دنیا هزینه میکنند
که خودشان را معرفی کنند .وقتی سفیر بریتانیا
یک پست میگذارد و از مردم سیرجان و
مهماننوازیسیرجانیهاومعادنوصنایعدستی
سیرجان تعریف میکند این یعنی درواقع کل
سفارتخانههای دنیا این پست را میخوانند.
شما بفرمایید با چه هزینهای امکان دارد چنین
کاری را انجام دهیم؟ من با احترامی که برای همه
منتقدینقائلاماعتقادمایناستکهایننوعنگاه
کردن به سیرجان و این انتقادها یعنی کسانی که
متاسفانه دوست ندارند سیرجان پیشرفت کند،
توسعه پیدا کند ».فرماندار سیرجان گفت«:برای
ت
رسیدن به سیرجانی آباد و توسعهیافته این رف 
و آمدها الزم است و هر کاری الزم باشد بنده با
همراهیسایردوستانمخصوصانمایندهمحترم
انجام میدهیم .امیدوارم بتوانیم عدهای که خیلی
مته روی خشاش میگذارند آنها را هم توجیه و
همراهکنیم».

سرمقاله

در شورای ترافیک چه خبر است؟
 رضا مسلمیزاده
پیشفرضمان این است که
در شورای ترافیک عدهای از
مسئوالن و متخصصان دور هم
مینشینند و عقلشان را روی
هم میگذارند تا اوضاع عبور و
مرور شهر سامان بهتری پیدا
توآمد کنند .اما وقتی که
کند و مردم راحتتر رف 
ناگهانمیبینیگذرگاهیکهسالهابهعنوانچهارراه
شناختهمیشده،باحجمهایزمختسیمانیمسدود
شده و چهارراه از معنا تهی شده است ،در همه چیز
شکمیکنی.
پاک کردن صورت مسئله هنر نمیباشد .اما ظاهرا این
تنها هنری است که مدیران و تصمیمگیران ما در حل
مسایل بروز میدهند .چند سال پیش دوربرگردان
کمربندی شاهد را در انتهای خیابان ابنسینا بستند
چرا که عدهای در عبور از آن قانون را رعایت نمیکردند
و حادثه میآفریدند .از آن زمان خودروهای بسیاری
که از شریف آباد و فخرآباد و باسفهرجان و و حجتآباد
و روستاهای آن مسیر به شهر میآیند ،مجبور هستند
مسیری طوالنی را تا نزدیکی خیابان غفاری بروند و
دور بزنند .هزینه استهالک و بنزین اضافی مصرفی
این خودروها را حساب کردهاید؟ شلوغی بیدلیل این
بخش از بلوار و خطرهای احتمالی را چطور؟
همان هنگام رییس راهنمایی و رانندگی در مصاحبه با
پاسارگاد اعالم کرد به دنبال محل مناسبی میگردند
تا دوربرگردانی تازه احداث کنند که مخاطرات قبلی را
نداشته باشد .از تاریخ آن وعده چند سال میگذرد؟
چرا توقع دارید مردم به حرفهایتان اعتماد کنند؟
آیا هنری به جز پاک کردن صورتمسئله هم دارید؟
روزهایی که آتشسوزی و فروریختن پالسکو همه
را جوگیر کرده و به یاد قشر زحمتکش آتشنشان

انداخته بود ،فرمانده آتشنشانی سیرجان را برای
تجلیل به شورای شهر دعوت کردند و او دردمندانه
از دردسری گفت که کلید آن در شورای ترافیک زده
میشود؛سرعتکاههاییکهنشانگرهنرودرایتمدیران
دستاندرکارترافیکشهریهستند،برایخودروهای
آتشنشانی که به ماموریت اعزام میشوند و ثانیهی
تاخیرشان با جان همشهریان گره خورده است ،در
حکم بال هستند .آیا گوشی شنوا برای حرفهای
آتشنشانان شهر وجود دارد؟ از آن روز تا االن چند
سرعتکاهدیگربهخیابانهایشهراضافهکردهاید؟
نمیدانم آیا در شورای معظم ترافیک کسی هم از
حوزه محیط زیست حضور دارد یا خیر .اگر ندارد
لطف کنید و یک بار از آقای علیرضایی رییس سابق
محیط زیست سیرجان دعوت کنید تا برایتان بگوید
که با هر ترمزی که در هنگام رسیدن یک خودرو به
این سرعتکاهها زده میشود ،چه مقدار مواد خطرناک
و بیماریزا در محیط زیست رها میشود.
نگاه مهندسی و یا پاک کردن صورت مسئله به شهر،
نگاهزیانباروخطرناکیاست.اینراهحلهایمهندسی
و موقتی معموال از نتایج و آثار عمیقی که بر فرهنگ و
اجتماع میگذارند ،غافل هستند و همین غفلت دیر یا
زود همه ما را در آیندهای نهچندان دور گرفتار خواهد
کرد.
«جاهایی که میبینیم مشکالتی وجود دارد .سرعت
زیاد است و یا نزدیک تقاطع و دوربرگردانهاست به
شورای ترافیک نصب سرعتکاه را پیشنهاد میدهیم.
خیلی جاها مصوب میشود و خیلی جاها هم مصوب
نمیشود».
باز هم جای شکرش باقی است که نصب سرعتکاه
را در «خیلی جاها مصوب نمیشود ».اگر قرار بود
همه پیشنهادها مصوب بشوند ،ما چگونه باید به خانه
میرسیدیم؟

خبر

رییس شورای شهر خواستار تسریع
در تهیه و تدوین طرح جامع شهری شد

گزارش پاسارگاد از بازی تیم فوتبال گلگهر و پیکان

 گروه خبر
روز جمعه تیم فوتبال گلگهر سیرجان
میزبانتیمفوتبالپیکانتهرانبود.مسابقهایکه
درچارچوبهفتهنهملیگبرتربرگزاروبانتیجه
مساوی بدون گل تمام شد .نتیجهای که با دالیل
مختلف،رضایتمربیاندوتیمرابههمراهداشت.
حسینفرکی،سرمربیتیمفوتبالپیکانضمن
تمجید از بازی تیمش و تاکید بر برتری پیکان
در این بازی ،کسب یک امتیاز در خانه حریف را
یدانست.ازدیگرسو،مجید
نتیجهایقابلقبولم 
جاللی ،سرمربی تیم فوتبال گلگهر با اشاره به
مصدومیتچندبازیکناصلیتیم،معتقدبوددر
اینبازیبازیکنانشعملکردقابلقبولیداشتندو
شاهدروندروبهرشدیازنظرتاکتیکپذیریتیم
و اجرای دستورات سرمربی در زمین بوده است.
یداد
با این وجود ،چهره ناامید هواداران نشان م 
این نتیجه برای ایشان راضیکننده نبوده است.
آنهانگرانسقوطتیمبهدستهپایینترهستند.
مجیدجاللیاشارهمیکند؛تطبیقتیمباتفکرات
سرمربی زمانبر است و بازیکنان بیش از دو بازی
برای درک و شناخت متقابل نیاز دارند و او باید با
تیمی که با تفکرات شخص دیگری بسته شده،
برنامههای خویش را اجرا کند .طبیعی است این
کار بسیار دشوار است و جاللی مجبور است
حداقل تا پایان نیم فصل و باز شدن پنجره نقل
و انتقاالت که البته بنا به محدودیتها ،بیشتر
قابلیت تعمیر دارد تا تغییر ،با آنچه «امکانات
موجود» میخواند سر کند .با این وجود نباید از
این نکته غافل شد که پذیرفتن هدایت یک تیم
توسط سرمربی جایگزین ،بدین معناست که او
قابلیتهای خود و تیم را مورد ارزیابی قرار داده
و براساس شناخت وارد این مبارزه شده است.
جاللی خوشبین است .او تاکید دارد که
پتانسیل بازیکنان گلگهر را شناخته و بر این
یداند.
تیافتنیم 
اساس،ماندگاریدرلیگرادس 
جاللی روی نیم فصل دوم حساب ویژهای باز
کرده و معتقد است اگر گلگهر بتواند از هفت
ی باقیمانده نیم فصل اول  10امتیاز کسب
باز 
کند ،در نیم فصل دوم قادر است به هدف خود
برسد.
 مصدومیت؛یارمنفیگلگهر
جاللی در کنفرانس خبری پس از بازی
به مصدومیت  6بازیکن گلگهر اشاره میکند.
نکتهای که باعث میشود یکی از خبرنگاران در
مورد دلیل مصدومیتهای پی در پی بازیکنان
گلگهرسوالبپرسد.جاللیسفتیزمینتمرین
یداند .اما نکتهای که از دقیقه 35نیمه
را مقصر م 
اول و به طور کامال مشهود از دقیقه  40دیده
میشود ،به اصطالح نفسبریدن برخی بازیکنان

پیکان و گلگهر راضی ،هواداران ناراضی
گلگهر بود که در بیشتر این دقایق عمال تنها راه
میرفتند .این وضعیت در دقایق پایانی نیمه دوم
نیز در مورد چند بازیکن مشهود بود که گویا کم
آورده بودند .این موضوع در کنار مصدومیتهای
ذکر شده ،این سؤال را ایجاد میکند که آیا
وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان در بحث
استقامت و قدرت دوندگی به حد کافی مناسب
است؟
متاسفانه فرصت اندک کنفرانس خبری
مجال کنکاش در این موضوع را نداد.
بررسیتاکتیکگلگهردرفازحمله
اصرار بازیکنان گلگهر در نفوذ از جناحین و
سانتررویدروازه،سؤالیبودکهپاسارگادازمجید
جاللیپرسید.جاللیضعفتیمپیکاندرمقابل
سانترها را دلیل این تاکتیک دانست .او گفت
براساس آنالیز گلهای خورده پیکان ،این تیم در
مقابل سانتر روی دروازه آسیبپذیر است .با این
وجود نه تنها نتیجه بازی چیز دیگری میگفت
کهروندسانترهاوحتاانتخابمهاجمنیزبرخالف
اینتاکتیکبود.
گلگهر در ریختن توپ روی دروازه پیکان
چندان موفق نبود .در بسیاری از نفوذها از
جناحین ،ارسال سانتر به پاس زمینی ختم
میشد که تمام موارد توسط مدافعان پیکان دفع
شدند .بیشترین موفقیت گلگهر در ارسال توپ
روی دروازه پیکان ،در پرتاب اوت دستی بود .با
اینوجود،بازیکنانگلگهرتالشیبرایبهدست
آوردن موقعیت پرتاب اوت نداشتند و اوتهای
به دست آمده تاکتیکی نبودند و در روند بازی
ایجادمیشدند.
بهنام برزای مهاجم وسط گلگهر در بازی
با پیکان بود .او بازیکنی بلندقامت نیست .از
طرفی 80درصد توپهایی که بازیکنان گلگهر
به سمت برزای سانتر میکردند ،به جای سانتر
از جناحین ،سانتر در طول بود که از زمین
گلگهر یا میانه زمین به صورت مستقیم برای
برزای فرستاده میشد و غالبا در چند متری 18
قدم به او میرسید که تمامشان توسط مدافعان
بلندقامت پیکان دفع میشدند .برزای در طول
بازی در اکثر نبردهای هوایی شرکت نکرد که از
قضادرمقابلمدافعانبلندقامتپیکان،استراتژی
درستی بود .دلیلی نداشت برزای انرژی خود را
صرف نبردی کند که از پیش بازنده بود .بنابراین
یداد روی زمین و با
در این موقعیتها ترجیح م 
ایجاد پرس و حتا گاه تالشی پنهان برای خالی
کردن زیر مدافعان ،منتظر اشتباه ایشان بماند
کهالبتهتقریباهرگزاتفاقنیفتاد.شایداگربرزای
چند قدم عقبتر به عنوان مهاجم کاذب ایفای
نقش میکرد و یک مهاجم بلندقدتر در نوک

حملهقرارمیگرفت،اوضاعمتفاوتبود.مهاجمی
که میتوانست با کمک قد بلندش ،سانترهای
مستقیم را رو به عقب و به برزای پاس دهد.
در این صورت هم امکان پاس توی عمق فراهم
میشد ،هم بردن توپ به کنارهها ،هم حمله
مستقیم و هم شوت از پشت محوطه جریمه که
این مورد آخر بسیار مهم بود.
هم پیکان و هم گلگهر سانتر از جناحین را
دردستورکارداشتنداماازقضا،بیشترینموقعیت
خطرناک برای هر دو تیم توسط شوت از پشت
محوطهجریمهفراهممیشد.هرچندپیکانچند
بار با استفاده از پاس کوتاه در گوشههای داخلی
محوطه جریمه صاحب موقعیت شد که حداقل
دو مورد آن با جاگیری خوب میالد فراهانی؛
دروازهبان گلگهر دفع شد.
تیم پیکان آمار جالبی در حمله و دفاع دارد.
آنها تا پیش از بازی با گلگهر ،طی  8بازی 15
گل زده و 15گل خورده داشتند .به عبارت دیگر،
پیکان در شرایطی مقابل گلگهر قرار گرفت که
از نظر آماری ،گویی تقریبا به طور میانگین در
هر بازی  2گل زده و  2گل خوردهاند .بنابراین از
منظر آمار ،بسته ماندن دروازه گلگهر در بازی با
پیکان،نشانازعملکردخوبمدافعانودروازهبان
این تیم دارد و در مقابل گل نزدن گلگهر نشان از
ضعف در خط حمله .گلگهر در طی هشت بازی
با زدن تنها 3گل ،عنوان ضعیفترین خط حمله
لیگ را به خود اختصاص داده است .گلگهر در
بازی با پیکان ،با وجود آنکه در بیشتر نیمه اول
در حال دفاع بود ،به تدریج از الک دفاعی خارج
شد و در نیمه دوم با ارایه بازی هجومی پیکان
را به عقب راند و هرچه به پایان بازی نزدیک
میشدیم ،گلگهر خطرناکتر و شدیدتر حمله
میکرد اما عجله و استرس بازیکنان باعث هدر
رفتنموقعیتهامیشد.
آنچه که در بازی با پیکان زیاد به چشم
میآمد ،عدم موفقیت هافبکهای گلگهر
در تغذیه مهاجمان بود .در نیمه دوم با اضافه
شدن تاوارز و رنجبری تازه از دام مصدومیت
رها شده ،تعداد مهاجمان گلگهر افزایش یافت
که نشان از میل و جسارت جاللی برای پیروزی
داشت .گلگهر در پاسکاری چندان موفق نبود.
بازیکنان گلگهر شتاب فراوانی برای رساندن
توپ به کنارهها یا برزای داشتند .به طور میانگین
زمانهایی که گلگهر توپ را در اختیار داشت،
تنها سه پاس رد و بدل میشد .اکثر تیمهای
ایرانی در پاسکاری ضعیف هستند و گلگهر
حداقلدراینبازی،جزوضعیفترینهابود.
 بررسیتاکتیکگلگهردرفازدفاع
همانطور که گفتیم ،مدافعان و دروازهبان

گلگهرروزخوبیراپشتسرگذاشتند.مدافعان
این تیم جز در چند مورد که در دفع یا گرفتن
توپ کم دقت یا ناموفق بودند ،در اکثر مواقع
مهاجمانپیکانرادرهنگامسانترهامهارکردند.
با این وجود هرگاه پیکان در نزدیکی محوطه
جریمه گلگهر ،به جای سانتر رو به بازی زمینی
میآورد،مدافعانگلگهردچارمشکلمیشدند.
دراینمیانشایدبزرگترینلطفبهتیمگلگهر
را حسین فرکی؛ سرمربی پیکان انجام داد.
بیش از  70درصد حمالت پیکان از سمت
چپزمینگلگهرانجاممیشد.بازیکناناینتیم
اصرار فراوانی در حمله از سمت چپ داشتند که
موجبشدهبودبیشترینتمرکزوتجمعبازیکنان
گلگهر به این سمت خالصه شود .علی حمودی،
بازیکن باتجربه پیکان که در سمت راست زمین
حضورداشت،دراکثرمواقعبدونمدافعمستقیم
باقی میماند .این موضوع چند بار باعث شد تا
بازیکنان پیکان با دو یا سه پاس سریع ،منطقه
بازی را عوض کنند و توپ را به حمودی بسپارند.
حمودی در نفوذ به عمق خط دفاعی گلگهر،
تمایل زیادی برای رفتن به سمت محوطه شش
قدم داشت که همین موضوع وی را خطرناکتر
میکرد .با وجود نفوذهای مدام وی عجیب بود
که در اکثر مواقع نه مدافعان و نه هافبکهای
گلگهر ،با حمودی یارگیری من تو من نداشتند.
گلگهریها خوششانس بودند که بازیکنان
پیکان به دلیل تمرکز بر نفوذ از چپ ،حمودی
را نمیدیدند و از سوی دیگر ،حسین فرکی در
نیمه دوم و در اقدامی عجیب ،حمودی را به
خط دفاعی آورد تا سمت راست پیکان از یک
بازیکن فرصتطلب خالی بماند .شاید آزاد بودن
حمودی را بتوان بزرگترین نقطه ضعف خط
دفاعیگلگهردانست.اینبازیبانتیجهمساوی
تمام شد تا گلگهر خود را برای بازی بعدی با تیم
قعر جدولی شاهین شهرداری بوشهر آماده کند.
تیمی که با 4گل زده ،عملکرد بهتری از گلگهر
در بخش حمله داشته اما با  21گل خورده و با
اختالف زیاد ،ضعیفترین خط دفاعی لیگ را به
خود اختصاص داده است .بدون شک پیروزی در
برابر شاهین بوشهر میتواند امید و انگیزه را در
بازیکنان گلگهر بدمد تا نگرانی جاللی از روحیه
بازیکنانتیم،برطرفشود.
حواشیبازی:
حرکتفرهنگیباشگاهگلگهر
پیش از شروع بازی ،در اقدامی به ابتکار
معاونت فرهنگی باشگاه گلگهر ،از استاد
محمدعلی آزادیخواه؛ نویسنده شهیر سیرجانی
و خالق کتاب مرادو تقدیر شد.
بنا به گفته علیرضا پوررضاقلی؛ باشگاه

گلگهر قصد دارد این حرکت فرهنگی خویش
را تداوم بخشد و در هر بازی خانگی ،از نامآوران
عرصه فرهنگ ،هنر و ورزش سیرجان تجلیل و
تشکرکند.
بازگشتنعنوانشهرجهانیگلیم
درج عنوان شهر جهانی گلیم بر روی لباس
بازیکنان گلگهر ،اقدامی بود که حتا معاون
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی را به وجد
آورده بود .عنوانی که با پیشنهاد ابوذر خواجویی؛
رییس مرکز سیرجانشناسی و استقبال باشگاه
گلگهر بر روی لباس این تیم درج شده بود و
باعثخشنودیاستکهاینحرکتکهمیتواند
برای سیرجان وجهه بخرد ،همچنان از سوی
باشگاه ادامه دارد.
 مصدومیتآشوری
در دقایق پایانی نیمه اول ،سجاد آشوری از
ناحیه کتف دچار مصدومیت شد .بنا به گفته
پزشکتیمگلگهر،خوشبختانهاینمصدومیت
پس از  15روز برطرف میشود .گفتنی است
بهترین موقعیت گلگهر برای خلق گل توسط
شوت آشوری خلق شد .شوتی که هرچند به
همانجایی که دروازهبان پیکان حضور داشت،
شلیک شد اما در طول مسیر با برخورد به زمین،
تغییر مسیر و اوج گرفتن ناگهانی به شکلی
خطرناک از نزدیکی دروازه پیکان به بیرون رفت.
همچنین برزای نیز از ناحیه سر دچار
مصدومیت شد اما با این وجود به بازی ادامه داد.
 جایگاه مشکوک
یکی از حواشی جالب این بازی ،شعارهای
خاصی بود که از سوی برخی هواداران حاضر
در جنب جایگاه خبرنگاران داده میشد .اولین
شعار که حتا پیش از شروع بازی توسط عدهای
معدود سر داده شد ،در حمایت از علی دایی بود.
از آنجا که با وجود تالش گلگهر برای استخدام
علی دایی ،وی به صراحت عنوان کرده فعال قصد
مربیگری در لیگ برتر را ندارد ،این شعار آشکارا
با هدف تخریب روحیه و جنگ روانی سر داده
میشد .همچنین با توجه به اینکه این عده در
طول بازی علیه برخی عوامل باشگاه نیز شعار
دادند،میتواننتیجهگرفت،شعارحمایتازعلی
دایی بیش از آنکه مجید جاللی و عملکرد او را
نشانه گرفته باشد ،برخی عوامل باشگاه را نشانه
گرفتهاست.برخیشنیدههایغیررسمیحکایت
از اختالف بین یکی دو نفر از لیدرها با برخی
عوامل درون باشگاه دارد و گویا سر داده شدن این
شعارهاازهمیناختالفاست.همچنینشایعاتی
مبنیبردخالتبرخیافرادصاحبنامدرتحریک
لیدرها و هواداران برعلیه برخی عوامل باشگاه به
دالیلفرامتنیشنیدهمیشود.

 گروه خبر
جلسه کمیسیون عمران شورای شهر
سیرجان با حضور اعضای این کمیسیون و رییس
دفتر فنی شهرداری و معاونت عمرانی شهرداری در
حالی برگزار گردید که طرج جامع شهری سیرجان
جهت بررسی و ارسال به شورای شهر مورد بحث و
گفتوگوی این کمیسیون قرار گرفت.
در این جلسه خانم ثانی رییس دفتر فنی
شهرداری سیرجان با بیان توضیحاتی در
خصوص چگونگی تهیه و تدوین مراحل نهایی
طرح جامع شهری سیرجان جهت ارایه به
شورای شهر و ارسال به استان ،جهتهای توسعه
و تدوین برنامه مورد نظر و تامین نیازهای آن
بر مبنای پیشبینیها و اهداف توسعه شهری

را بیان کرد.
امین صادقی رییس شورا که در این جلسه
حضور داشت ،با بیان اینکه طرج جامع شهری
یک طرح بلندمدت که بایستی به صورت راهنما
عمل کند و به سفارش اداره کل مسکن و
شهرسازی و توسط مهندسان مشاور در حال
تهیه و تدوین است و جهت تصویب نهایی در
شورای عالی شهرسازی نیاز به بررسی و تصویب
شورای شهر دارد ،با انتقاد از روند کند تهیه
و تدوین طرح جامع شهری از سوی مشاور
گفت« :این طرح که هنوز مراحل نهایی خود
را طی نکرده ،شهرداری بایستی هرچه سریعتر
این مهم را پیگیری و جهت بررسی بیشتر و
تصمیمگیری نهایی به شورا ارسال نماید».

طرح نصب پالک هوشمند افتخار شهدا
در شهر سیرجان به زودی اجرا می شود
 گروه خبر
شهردار سیرجان از اجرای طرح
نصب پالک هوشمند افتخار معرفی
شهدا بر سردرب منازل خانوادههای معزز
شاهد شهر سیرجان خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان ،رضا
سروشنیا در خصوص اين طرح اظهار
كرد« :اقدامات ارزشمند شهرداری
سیرجان در راستای حفظ و حرمت
خون شهدا سبب شده است در راستای ترويج فرهنگ
ايثار و شهادت گام بردارد».
وی با بیان اینکه خون شهیدان واالمقام و صبر و
بردباری خانوادههای معظم شهدا ،عزت و اقتدار را برای
نظام مقدس جمهوری اسالمی به ارمغان آورده است،
افزود« :نصب پالک افتخار بر سر درب منازل شهدا به
منظور یادآوری دوران دفاع مقدس برای نسل امروز
شهرمان است؛ چون معتقدیم به برکت ایثار ،رشادت و
خونهای مقدس شهدا است که امنیت و آسایش امروز
کشور به ما هدیه داده شده و باید شکرگزار این موهبت
الهیباشیم».
رضا سروشنیا نصب پالك هوشمند افتخار بر
سردرب منازل شهدا را ماندگارترين اقدام شهرداری
سیرجان در حوزه ايثار و شهادت برشمرد و خاطرنشان كرد:
«پالك افتخار در قالب تابلوی هوشمند بر روی سازه فلزی
طراحی شده كه بر روی آن اطالعاتی شامل پالک منزل

شهید ،کد پستی ،مشخصات و زندگینامه شهيد ،تاريخ و
محل شهادت و قسمتی از وصيتنامه شهيد در قالب QR
 Codeو لینک صفحه اختصاصی شهید در سامانه جامع
معرفی شهدای سیرجان درج شده كه اين تابلوها به زودی
بر سر درب منازل خانوادههای شهدا نصب خواهد شد».
شهردار سیرجان بیان کرد« :پروژه «پالک هوشمند
افتخارشهدا»توسطکارگروهسیمایشهریوگردشگری
شهرداری سیرجان و با همکاری اداره بنیاد شهید و امور
ایثارگران شهرستان سیرجان طی برگزاری جلسات
متعدد کارشناسی شده و عالوه بر آن سامانه جامع
معرفی شهدای سیرجان و برنامه کاربردی (اپلیکیشن)
معرفی شهدا نیز در حال اجرا است که انشااهلل برای نصب
پالک هوشمند افتخار ،شناسایی خانواده شهید ساکن در
محالت مختلف شهر انجام شده و طبق برنامهریزیهای
صورت گرفته ،به زودی و با حضور خانوادههای معزز شهدا
و مسووالن ،از این پالکهای افتخار رونمایی خواهد شد».

