ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل »ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ« ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﭘﯿﺘﺎنﻫﺎی دو ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و
اﺳﺘﻘﻼل» ،ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ« و »ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ« و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ را
راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪاﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را
ﭘﺮورش دﻫﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ »ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ« و »ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ«

ﮐﺎﭘﯿﺘﺎنﻫﺎی دوﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ از زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آن اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﯿﺰ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺳﺎﺑﻖ دو ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل و
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای در آﺳﯿﺎ را دارﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز  ۱۱دی ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﯾﺮاﻧﺴﻞ از ﺳﯿﻢﮐﺎرت
ﻫﻮاداری ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ آﺑﯽ ﭘﻮش اﺳﺘﻘﻼل و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﺳﺮخ ﭘﻮش ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ:

»اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﻮاداران اﯾﻦ دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﮑﺲ و اﻣﻀﺎی آنﻫﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻮاداراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﻫﻮاداری ،از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﯾﮏ ﺷﺎم ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی،
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ از ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل،
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داد و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﯿﮓ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ،
ﻻﻟﯿﮕﺎ ،ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻻﻟﯿﮕﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
»ﻟﻨﺰ« اﻣﻀﺎ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

