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پیام تبریک باشگاه صنعت مس کرمان به ریاست جمهوری محبوب ایران و

 منتخبین مردم در شورای شهر کرمان؛

شمارهچهارم: صعود در قلب ها



نونهاالن  تیم  برای  شود  می  تنگ  دلمان  حسابی 
مس کرمان که بازی زیبا و جذابشان سبب شد که 
تماشاگرانشان فقط پدران و مادران بازیکنان نباشند.

هوادارانی باشند که برای موفقیت این تیم تشویق 
کردند و حسابی کیف کردند از تاکتیک پذیری باالی 

این تیم دوست داشتنی.
حال چقدر جذاب خواهد بود پای صحبت کسی 

بنشینیم که این تاکتیک ها را فرا داده است.
گفتگوی جذاب با سرمربی خوشتیپ نونهاالن مس 

را از دست ندهید.
نتایج  براي  تبریک  کهندل  اقاي  جناب   *  
درخشان نونهاالن ابتدا از شكل گیري و روند 

اماده سازي تیم بفرمایید؟
امسال در شروع فصل با دو مشکل بزرگ یکی عدم 
موضوع  شاید  و  تیم  سازی  آماده  برای  الزم  زمان 
مهمتر این بود که 90 درصد بازیکنان سال گذشته 
تیم نونهاالن بدلیل شرایط سنی جدید فدراسیون در 
این فصل نمیتوانستند برای ما بازی کنند و مجبور 
با مدارس فوتبال و شهرستانهای  با رایزنی  شدیم 

پیام تبریک باشگاه صنعت مس کرمان به 

ریاست جمهوری محبوب ایران و

 منتخبین مردم در شورای شهر کرمان؛

منتخب مردم ایران

تیم 

فوتبال مس کرمان در بازی حساس هفته ی ملت 

ما هر چقدر هم غیر قابل پیش بینی باشند حداقل 
یک چیزشان قابل پیش بینی است که همیشه سر 

بزنگاه سر و کله شان پیدا می شود.
 به هر حال چه غیر قابل پیش بینی و چه قابل پیش 
بینی کارشان را می کنند و می روند. امیدواریم 

مسئولین هم این کاره باشند و قدر بدانند!
ملت، کالس نمی گذارند. آبستراکسیون نمی کنند 

به نفع هیج کسی کنار نمی کشند. 
در شرایط های حساس کنونی چرت نمی زنند. 
وقتی هم بیدارند جار و جنجال راه نمی اندازند.

 بی سر و صدا و با پای خودشان به پای صندوق 
های رای می روند و با دست خودشان دستی به سر 

و گوش سرنوشت شان می کشند. 
کلی الیک به مرامشان و گلی به جمالشان.

 انصافا اول تا آخر این انتخابات عجیب و جالب بود.

از  یکی  مثال 
دوستان بنده، به عنوان »رای اولی« در این انتخابات 
شرکت کرد. شاید اگر بدانید ایشان 50 ساله است 
برایتان جالب تر باشد! باری، به هر جهت، طی مراسم 
عظیم و باشکوهی »ملک پاستور« با یک قرارداد 

چهارساله، اجاره داده شد.
حاال این گوی و این میدان ... کسی که گفت بهتر 

می زند، باید بیاید و بستاند و بزند. نوبتی هم که باشد 
نوبت حماسه آفرینی او و کابینه اش هست. پیشنهاد 
ما این است که برنده انتخابات به جای کری خواندن 
به رقیبان و خس و خاشاک گفتن به رای ندهنگان 
و پز دادن و جشن گرفتن و ... یکی از پوسترهای 
تبلیغاتی خود را قاب کند و بگذارد سر طاقچه تا 
جلوی چشم و سر لوحه کارهایش باشد ... از این به 
بعد ملت بشدت تماشاگر می شوند و راستی آزمایی 
می کنند و مثل داوران مسابقات خوانندگی که به 
نشستن شعرها به روی آهنگ ها نمره می دهند. 
برای به ثمر نشستن شعارها در عمل امتیاز می دهند.
رئیس جمهور اگر دلسوز باشد، دلواپسی معنی ندارد. 
اگر معلم باشد بتدریج یاد می دهد که پریدن از 
دیوار سفارت ها و لغو کنسرت ها کار آبرومندی 

نیست. سرش را می اندازد پایین و به دست های

پشت پرده جواب سر باال می دهد.
»خدمت گزار« به معنی واقعی کلمه می شود. حق 
تقدم را به عزت کشورش می دهد. شایسته ساالری 
را تصادفا از بین هم جناحی های خودش شروع 
نمی کند، مخالفانش را الیک می کند تا آنها هم 
رسم ادب بیاموزند و بفهمند ادب مرد به ز دولت 
شان است. فقط و فقط آدم حسابی ها را بر سر 
کار می نشاند نه کسانی را که به آنها مدیون است. 
دوران پساانتخابات هم مثل دوران پساتحریم است 
...اصوال همه یکجورایی چشم به راهند تا وضعشان 
از اینی که هست بهتر شود. این درست که مردم 
معموال منتظرند اتفاقی بیفتد و خوشبخت شوند. 
اما مهم این است که اگر هم نرسند باز به آینده 
به رئیس جمهورشان تحت  یعنی  باشند.  امیدوار 
هر شرائطی اطمینان کنند. امید هم یعنی همین. 
زندگی برای مردم مثل یک پاکت تخمه است؛ ته 
پاکت تخمه را با همه تخمه های تلخ و شیرینش 
باال می آورند و با چند تخمه تلخ معامله را بهم نمی 
زنند و تحمل می کنند. اما اگر کل پاکت تخمه تلخ 
باشد پاکت را بدون هیچ ترحمی دور می اندازند. 

)فرزین پورمحبی(
به مناسبت این پیروزی پرافتخار و بزرگ، باشگاه 
فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان انتخاب مجدد 
دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری به ایشان 
تبریک عرض می نماید.  بی شک این امید می رود که 
در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید شاهد چرخ 
بیشتر صنعت و اقتصاد کشور و در پی آن رشد و 
از  باشگاه های کشور  و  ایران  ورزش  تعالی جامعه 
جمله صنعت مس کرمان باشیم. همانگونه که در 4 

سال قبل نیز این اتفاق مهم روی داده بود.
به منتخبین مردم  باشگاه مس کرمان  همچنین 
پراهمیت  شورای  این  در  شهر  شورای  در  کرمان 
تبریک و شادباش عرض می نماید و آرزوی موفقیت 
در  خود  مهم  سمت های  در  عزیزان  این  برای 

شوراهای شهر برای ساختن شهری آباد دارد. 
قطعا در این انتخابات مردم پیروز شدند.

 مردم حضور پیدا کردند و نشان دادند هر زمان که 
اراده کنند می توانند دست در دست یکدیگر اتفاقات 

بزرگ را رقم زنند. 
مردم منتخب خود را انتخاب کردند...

تحلیل و بررسی

غیور مردان مس نوین مورد تحسین و تقدیر مدیران خود قرار گرفتند؛

پیام مقامات ارشد صنایع مس 

ایران و باشگاه صنعت مس

و  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  ارشد  مقامات 
باشگاه صنعت مس کرمان در پیام مشترکی صعود 
تیم فوتبال مس ب به رقابت های لیگ دسته دوم 
کشور را تبریک و به بازیکنان این تیم خسته نباشید 

گفتند.
در این پیام آقایان مهندس مراد علیزاده مدیر عامل 
شرکت مس، دالوری مشاور مدیر عامل شرکت مس، 
اخالقی رئیس هیات مدیره باشگاه مس، محمودی نیا 
و رضایی زاده اعضای هیات مدیره باشگاه مس و سید 
امجد مسعودزاده مدیر عامل باشگاه مس صعود تیم 

فوتبال مس ب را قدر دانستند.
در این پیام آمده است: در فصلی که گذشت تیم های 
مختلف باشگاه مس کرمان با نتایج خود تمام سعی 
و تالش خود را جهت شادی جامعه ورزش استان 
داشتند اما بدون شک یکی از بهترین این اتفاقات 
صعود تیم فوتبال مس ب از رقابت های لیگ دسته 
سوم کشور به لیگ دو کشور بود که سبب شادی و 
رضایت هواداران و خشنودی جامعه ورزش کرمان 

شد.
 بدون شک این صعود از لیگ سخت دسته سوم 
با زحمت طاقت فرسای تمامی عوامل این تیم رخ 
داده است که در همین جا باید از کادر فنی این 
تیم، سرپرستی، عوامل تدارکات، بازیکنان، هواداران، 
رسانه ها و همه ی عزیزانی که در راه این صعود با 
تمام جان تالش کردند قدردانی وخدا قوت گفته 

شود. 
این صعود می تواند یکی از دست آوردهای ماندگار 
رقابت های  از  فصل  دراین  کرمان  مس  باشگاه 
تیم های مختلف خود باشد چراکه زمینه ساز حضور 
هرچه بیشتر جوانان و استعدادهای فوتبال کرمان را 

در رقابت های معتبر کشوری فراهم خواهد کرد.

قطعا 
قدردان  مس  ورزش  بزرگ  خانواده ی 
این تالش فرزندان دلیر خود در تیم 
فوتبال مس ب خواهد بود و این امید 
با فراهم کردن زمینه های  را دارد که 
تداوم  شاهد  آینده،  فصول  در  بیشتر 
تیم های  سایر  و  مذکور  تیم  موفقیت 
ورزشی باشگاه مس در رقابت های آتی 

خود نیز باشیم.

قابل ذکر است تیم مس نوین در یک صعود رویایی 
توانست در بندر گناوه پس از 12 سال درجا زدن 
در لیگ سوم، با شایستگی توسط دانش کادرفنی 
و غیرت و تالش بازیکنان به لیگ دو صعود کرده و 

اتفاقی تاریخی را برای باشگاه بزرگ مس رقم زند.
 قرار است مسئولین باشگاه مس کرمان به مناسبت 
این اتفاق بزرگ مراسم جشن و اهدای پاداش به 
اعضای تیم باغیرت مس نوین داشته باشند که این 
خبر موج شادی و نشاط خاصی را این روزها در 

شبکه های اجتماعی بازیکنان ایجاد کرده است.
در این فصل که یکی از فصول موفق باشگاه صنعت 
مس کرمان بوده است، عالوه بر موفقیت تیم مس 
نوین، تیم تازه تاسیس تیراندازی با کمان بانوان نیز 

در اولین حضور به مقام سوم کشور رسید.
همچنین دیگر تیم بانوان باشگاه مس کرمان، تیم 
تنیس روی میز نیز نایب قهرمان کشور شد تا هر دو 
تیم بانوان در این فصل به مقام های ارزشمند سه 

گانه کشوری دست یابند.
تیم جوان بسکتبال مس کرمان نیز که در فصل 
قرار  لیگ یک  انتهایی جدول  رده  در  آن  از  قبل 
گرفته بود، در این فصل فوق العاده بود و توانست 

یک به مرحله  لیگ  نیز صعود کند حذفی 
پیروزی مرحله نتوانست که در آن  به 

ه  سید ز و ر رسیدن به لیگ ا
برتر بازماند.

فوق  تیم 
ه  د لعا دوچرخه ا

مس سواری 

نیز توانست سوم کشور باشد تا تیم های 
موفق باشگاه را تکمیل کند.

در  که  باشگاه  تیم  تنها 
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نتوانست مطابق انتظار عمل کند تیم هندبال بود که 
امید است در فصل جدید جبران کند.

تیم های پایه مس کرمان نیز در این فصل در هر 
چهار رده در لیگ برتر بودند که این یک افتخار 
بزرگی است که پس از سالها تالش حاصل شده 
از معدود باشگاه های  است و باشگاه بزرگ مس 

برتر ایران است که هر 4 تیم پایه خود در لیگ 
با قرار دارند. فصل رویایی 95-96 میتوانست 
نتایج تیم ویترینی خود رویایی تر شود که 
لیگ  به  نتوانست  کرمان  مس  اصلی  تیم 
برتر صعود کند اما با توجه با اتفاقات بسیار 
هستند  امیدوار  بسیار  هواداران  خوشایند 
های  تیم  های  موفقیت  تکرار  بر  عالوه 
مختلف باشگاه در فصل جدید، در پایان 
فصل جشن صعود لیگ برتر تیم فوتبال 

ر کرمان را نیز در کرمان  ا گز بر
کنند.

بزرگ  باشگاه 
مس کرمان با 
تمامی 

خود  اعضای 
جدید  فصل  آماده 

مسابقات است.

تحلیل و بررسی

اعضای تیم مس ب 
پرانگیزه برای لیگ دو

بزرگی به نام مس نوین...

به مناسبت این پیروزی پرافتخار 
و بزرگ، باشگاه فرهنگی ورزشی 
صنعت مس کرمان انتخاب مجدد 
دکتر حسن روحانی را به ریاست 
جمهوری به ایشان تبریک عرض 

می نماید....

خبرگزاری فارس در یاداشتی که برروی خروجی سایت خود قرار دارد نسبت به صعود تیم فوتبال 
مس ب به رقابت های لیگ دسته دوم کشور واکنش نشان داد.

در این یاداشت که به قلم عباس آقاموالیی نوشته شده است می خوانیم: » صعود تیم فوتبال مس 
نوین به رقابت های دسته دوم فوتبال کشور آن هم پس از گذشت زمان بیش از یک دهه را می توان 

آغاز فصلی نو از باشگاه داری حرفه ای در کرمان و باشگاه صنعت مس دانست.
فوتبال کشور  برتر  لیگ  رقابت های  به  بزرگساالن صنعت مس کرمان  فوتبال  تیم  پروسه صعود 
برای سومین سال پیاپی با شکست مواجه شد و بار دیگر فوتبال دوستان کرمانی باید برای دیدن 

نارنجی پوشان دیار کریمان در لیگ برتر فوتبال یکسال دیگر به انتظار بنشینند.
اما در بحبوحه رفتن و یا نرفتن تیم به لیگ برتر فوتبال کرمان و باشگاه صنعت مس شاهد یک 
اتفاق مهم و البته مبارک بود، اتفاقی که کرمانی ها و به ویژه بسیاری از مدیران و مربیان فوتبال 

کرمان و به ویژه باشگاه مس سال های سال به دنبال آن بودند.
اتفاق  باید مهم ترین  صعود تیم مس نوین به رقابت های دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور را 
مس  باشگاه  آکادمی های  محصوالت  که  جایی  دانست،  کرمان  فوتبال  اخیر  سال  چند  فوتبالی 
باالخره و پس از سال ها توانستند مزد شایستگی و ارزش باالی کار خود را گرفته و عرضه کنند و با 
ارائه نمایش قابل قبول به عنوان تیم نخست از گروه خود راهی لیگ دسته دوم فوتبال کشور شوند.
بودند،  انتظار آن نشسته  به  اتفاقی که سال ها بسیاری  فال نیک گرفت،  به  را  راهیابی  این  باید 
اکنون رخ داده است تا به واسطه آن هم جوانان شایسته کرمانی بتوانند با حضور در لیگ دسته 
دوم توانایی های باالی خود را به معرض نمایش گذاشته و هم اینکه حضور این تیم حتی المقدور 
زمینه ساز توجه هرچه بیشتر مسؤوالن و تصمیم گیرندگان در باشگاه مس به وجود این سرمایه های 
گرانبها شود. مسی ها اگر خواهان حرکت در مسیر باشگاه داری حرفه ای باشند و بخواهند با اجرای 
برنامه هایی که همواره در حد شعار آن را مطرح کرده اند  اقدامی کنند، باید قدر فرصت به وجود 
آمده را دانسته و با ایجاد یک سیستم هماهنگ شرایط را برای بهره برداری از ذخایر آکادمی خود 
در ترکیب تیم اصلی خود، تیم بزرگساالن فراهم آورده و با قدم برداشتن در این مسیر به اهداف 
مختلفی دست یابند.در واقع مس نوین از  این پس با جذب سرمایه ها و استعدادهای فوتبال استان 
از این ظرفیت ها در لیگ دسته دوم فوتبال کشور استفاده می کند تا این بازیکنان با کسب تجربه 

و آمادگی الزم برای حضور در تیم اصلی مس به پختگی و حداقل های الزم دست یابند.
به نظر می رسد باید راهیابی مس نوین به لیگ دسته دوم فوتبال کشور را یافتن حلقه گم شده 
موفقیت فوتبال استان پس از سال ها عنوان کرد، حلقه مفقوده ای که اگر برای آن برنامه داشت، 
می توان موفقیت های بیشتری را برای آینده باشگاه مس و فوتبال کرمان ترسیم کرد، موفقیت هایی 
که یک بخش آن در حوزه  اقتصادی فوتبال است که می توان با اتکا به آن باشگاه های فوتبال ما 

را در بخش درآمدزایی به خودکفایی و بی نیازی از بودجه های دولتی رساند.«
در این تحلیل به خوبی به باشگاه داری اشاره شده است که مورد توجه نویسنده این مطلب قرار 

گرفته است.
این موضوع حرفه گری باشگاه نشان می دهد سران باشگاه تا چه حد توانسته است موفق باشد و 

مدیران صنایع مس، هییت مدیره و مدیریت باشگاه نقش کلیدی را ایفا کردند.
در حالی که بسیاری از                                                           باشگاه های در ایران فقط
و تنها فقط یک تیم است                                                        و نمونه یک باشگاه معمول

نیز نیستند.
اما قضیه باشگاه صنعت                                                          مس کرمان با تمام این 

تیم ها متفاوت است.                                                             باشگاهی که به معنی واقعی
آکادمی حرفه ایی فوتبال                                                        دارد و خود را از دیگر ..

باشگاه های ایران جدا                                                            کرده است.
تیم های پایه باشگاه بزرگ                                                       مس کرمان از زیر 6 سال 
تا تیم مس ب در آکادمی                                                        فعالیت دارند و بازیکنان 

بزرگی را تحویل داده و
بازیکنان بسیاری را نیز در حال تربیت است.

باشگاه مس حتی در رشته های دیگر نیز تیم داری می کند و این نشان می دهد که مس به یک 
باشگاه کامال حرفه ایی بدل شده است و صعود مس ب به لیگ دو کامال نشان می دهد کالس 

خاصی بر ظاهر و باطن باشگاه داری حرفه ایی مس کرمان ایجاد کرده است.
ایمان و  باشگاه خود  به  بیشتر  ایران  باشگاه جنوب شرق  ترین  قطعا همینک هواداران محبوب 
اعتقاد دارند و جالب آنکه دیگر تنها مشوق تیم فوتبال باشگاه نیستند و تعصب خاصی بر روی 

تمامی تیم های باشگاه مس کرمان دارند که بسیار قابل تقدیر است.

عكاس و خبرنگار 
نشریه الله های نارنجی 

باشید
هفته  نارنجی  های  الله  الکترونیکی  نشریه 
نامه ویژه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس 
ایی  تیم حرفه  با  کرمان است که سعی دارد 
به  را  بهترین  گرافیکی  طراحی  و  خبرنگاری 

مخاطبین خود انتقال دهد. 
سایت  طریق  از  شنبه  هر  نامه  هفته  این 
شود  می  منتشر  مجازی  فضاهای  باشگاه، 
نوین  پرافتخار مس  دلیل صعود  به  البته  که 
بسیار مسرت بخش دکتر روحانی  پیروزی  و 
این  بر  در ریاست جمهوری، در نشریه سعی 
شد تا با انتشار ویژه نامه ای اختصاصی بیشتر 
باشیم.  بزرگواران  شما  خدمت  در  بیشتر  و 
مفتخر هستیم تا شماره سی و هفتم نشریه را 
تقدیم شما بزرگواران کنیم و با انتشار 2 ویژه 
نامه دیگر در خصوص صعود مس نوین و یک 
شماره در خصوص اخرین وضعیت باشگاه به 
پایان دور اول نشریه برسیم و سال اول انتشار 

را در کنار شما خوبان به پایان برسانیم.
در این فصل حمایت و پشتیبانی شما عزیزان 
از این نشریه وصف نشدنی و باورنکردنی بود تا 
جایی که ما به رکورد 40 هزار بازدید منفرد و 
رسمی رسیدیم که یقینا قدردان این حمایت 
شما عزیزان هستیم و با انگیزه و انرژی بسیار 
هواداران  شما  رضایت  جلب  برای  بیشتری 
عمل  جدید  فصل  در  کرمان  مس  بزرگ 

خواهیم کرد.
و  حمایت  این  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن 
اعتماد، انتقادات و پیشنهادات هواداران بزرگ 

باشگاه صنعت مس کرمان می تواند بهترین 
راهگشا در بهبود این نشریه باشد. 

نشریه  تحریریه  گروه  های تالش  الله 
ایده  با  تا  است  این  بر  یی نارنجی  ها
جدیدتر، ظاهری زیباتر و استایل 
فصل  در  متفاوت  گرافیکی  و 
بزرگواران  شما  خدمت  جدید 

باشیم.
البته این دوری، بسیار کوتاه خواهد 
سریعا  کرد  خواهیم  سعی  و  با بود 

همراهان   شما  خدمت  در  باالتری  قدرت 
باشیم.

نظرات،  منتظر  صبرانه  بی  مدت  این  در 
هستیم  عزیزان  شما  انتقادات  و  پیشنهادات 
نشریه  در  به همکاری  از کسانی که عالقه  و 
الله های نارنجی دارند نیز به شدت استقبال 

خواهیم کرد.
به پیشنهاد یکی از هواداران قسمت عکس و 
مطالب تحلیل و بررسی از سوی هواداران به 
به دلیل شور و هیجان  اضافه شد که  نشریه 
انتخاب  جهت  به  ایران  بزرگ  و  فهیم  مردم 
رییس جمهور محبوب دکتر روحانی در راس 
قوه مجریه، عکس ارسالی از هواداران باشگاه 
شما  تقدیم  را  مردم  پیروزی  جشن  از  مس 

عزیزان میکنیم.

ضمن قدردانی از این هموطنان و همشهریان 
تصاویر  این  دادن  اختیار  در  جهت  به  عزیز 
ارسال  برای  که  عزیزی  هواداران  از  باشکوه، 
عکس مطلب و تحلیل و بررسی برای انتشار 
شود  می  دعوت  هستند؛  عالقمند  نشریه  در 
با  ارتباط  قسمت  به  را  نظر خود  مورد  موارد 
ما در سایت باشگاه صنعت مس کرمان ارسال 

نمایند.

سامانه هواداری پل ارتباطی بین باشگاه 
الله  فهیم  هواداران  و  کرمان  بزرگ مس 

های نارنجی
هوادارای  فاسین مجری طرح سامانه  شرکت 
از  قدردانی  با  کرمان،  مس  بزرگ  باشگاه 
دارد  می  اعالم  هواداران  نظیر  بی  حمایت 
دوم  فصل  نیم  های  هفته  تمامی  برندگان 
مشخص شده و برای احراز هویت به شرکت 
مخابرات ایران تحویل داده شده است. لذا پس 
ترتیب هفته  به  تایید در مراسمی رسمی،  از 
ها، جوایز برندگان تقدیم هواداران وفادار مس 

خواهد شد. 
نیز  آنکه قرعه کشی جایزه ویژه فصل  ضمن 
در هفته های منتهی به فصل جدید از اعضای 

حاضر در سامانه برگزار خواهد شد.
باشگاه مس کرمان می توانند  هواداران عزیز 
با ارسال عدد 34 به سرشماره 309134 برای 
قوی  بازوی  لیگ  در  قدرتمندانه  حضوری 
باشگاه خود باشند و حمایت خود را از باشگاه 

اعالم بدارند.
اعضای محترم این سامانه عالوه بر اطالع 
بدون  هفته  هر  باشگاه،  اخبار  اخرین  از 
برنده  امتیاز(  باالترین   ( کشی  قرعه 
گوشی  تاپ  لپ  تبلت  دستگاه  هزاران 

 ... و  هوشمند 
هند  ا خو

شد. 

با هواداران

گر که نامردی زنی، 
مالونک خوری...

مالونک

از چند شماره باالخره ما اومدیم. مگه این مس نوینی ها  اقا خیلی مخلصیم. بعد  به  به  سالم 
ازشون  میزنن  نامه  ویژه  هی  هم  ما  دوستان  این  و  زدن  بترکون  صعود  یه  یعنی  میذارن. 
نمیذارن ما بیاییم. ولی خدایی حقشونه. دمشون گرم. اصال اینجوری شد صدتا ویژه نامه میریم. 

خدا رو شکر خیلی هم استقبال شده از این ویژه نامه ها.
اقا دم رییس جمهور محبوبمون گرم دم مردم گرم
خدایی چکار کردیم. واقعا یک حماسه بزرگ بود و 
تونستیم به همه دنیا ثابت کنیم مردم ایران پشت
یکدیگر هستن و تکرار کردند آنچه که می خواستن.
این شماره هم در اصل یه نوع ویژه نامه صعود بود
صعودی در قلب ها که هم در ریاست جمهوری و هم

در شورای شهر رخ داد و اتفاقات بسیار بزرگ و 
ارزشمندی روی داد. مبارکه همه باشه.

اقا بریم سراغ این هفته خیلی سوژه داشتیم ولی 
اینو دوست دارم بهش بپردازیم اونم مختصر .

توی یکی از گروه ها که بیشتر مدیران باشگاه ها
حضور دارن ما هم یواشکی یکی عضومون کرد 

هر چند همه هنوزم میپرسن من کی ام !! دیدیم توی این گروه خیلی مباحث خوشگلی دارن 
میگن خدایی. ولی مباحثی میگن که شاید برای بقیه خیلی جدید و جذابه ولی برای باشگاه 

بزرگی مثه مس واقعا جدید نیست و ما االن با اینا خاطره داریم.
همطو که میبینین یکی از دوستان اومدن گفتن که اقا هدف اصلی آکادمی باشگاه ها بزرگ 
در یک سال  باشگاه مس  امسال  که  کاری  دو ساله.  در  نفره   11 ترکیب  در  بازیکن  اروپایی 3 
انجامش داد و 2 بازیکن آکادمیشو اورد تو ترکیب اصلیش. بعد از 220 بازیکن در آکادمی نام 
برده میشه که در آکادمی باشگاه مس بیش از 300 بازیکن در حال پرورش داره که جالب اونه که 
میگن اروپایی ها 75 درصدشون در آکادمی از همان منطقه هست و این سند افتخارشون می 

دونن. همون بومی گرایی خودمون. درحالی که ما
100 درصد بازیکنان آکادمی از منطقه خودمونه.

آکادمی  بودجه  از  می گن که 6 درصدو 
جه  د آکادمی میشه در بو

لیکه   بودجه آکادمی مس حا
10 درصده!نزدیک به 

به  نظرتون مس چقدر به حال 
ه  شگا های اروپایی نزدیکه؟با

از  بخشی  تنها  بزرگی باشگاه مسه.این 
این  پایان  عکس فوق العاده رو انتخاب در 

یه  فقط  می کردم.  را  دستتان  و  شده  خم  احترامتان  به  بوسم. یا علیجمله: 

باشگاه داری حرفه ای در باشگاه 
مس کرمان

مس نوین


