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گفتگو با قاسم شهبا؛ سرمربی تیم فوتبال آرمانگهر

به آینده این تیم امیدوارم

تیم ما به رغم کمبود تجربه در چنین بازیهایی اما تیمهای بزرگی مثل ملوان بندرانزلی،
مس کرمان ،مس رفسنجان ،بادران تهران ،فجرشیراز و سپیدرود رشت را متوقف کرده
و از همهی این تیمها امتیاز گرفته است
علی حاج محمدی

قاس�م شهبا چگونه به این میزان
از موفقیت رسید؟
موفقیت یا عدم موفقیت دست خداست.
من همیش��ه به لطف خ��دا ایمان دارم و
معتقدم هر کس نان داشتههای خودش
را میخورد.
شما از کجا شروع کردید؟
در نوجوان��ی ب��ه فوتبال عالق��ه زیادی
داش��تم .بزرگتر که ش��دم ابت��دا با تیم
یاران فوتب��ال را عم ً
ال ش��روع کردم .در
هم��ان س��ال در زم��ان مدیری��ت آقای
داوود فرزامیفر به تیم گلگهر پیوستم.
همینج��ور ادامه دادم و تا س��ال 94به
عن��وان بازیکن و مرب��ی در تیم گلگهر
بودم و افتخارات زیادی در این س��الها
نصیبم شد.
اشاره میکنید چه افتخاراتی؟
قهرمانی استان ،قهرمان زیرگروه استان،
قهرمانی در مس��ابقات دسته دوم و سوم
تا اینکه سال 86با گلگهر به لیگ دسته

اول کش��ور صعود کردیم .کس��ب عنوان
مرب��ی برتر اس��تان در دو مرحله نیز در
این سالها از افتخاراتی است که نصیبم
شده است.
خاطراتی از آن دوره دارید؟
بازیهای حساس��ی در آن زم��ان انجام
شد و پیروزیهای ش��یرینی با بچههای
سیرجان بهدس��تآوردیم .بعضی از این
خاطرهها هنوز در خاط��ره من و ورزش
دوس��تان س��یرجان باقی است .شکست
نفت مسجد سلیمان ،سپاهان اصفهان و
آن بازی ماندگار با تیم پرس��پولیس در
سیرجان که ابتدا گل پیروزی را ما زدیم
بازیهایی بودند که تب و تاب زیادی در
میان مردم سیرجان برانگیخت
پ�س از آنک�ه به تی�م آرمانگهر
پیوستید با این تیم چه موفقیتهایی
کسب کردید؟
با تی��م آرمانگهر  2قهرمانی در س��طح
ش��رکتهای صنعتی درکش��ور بهدست

| عکس :محمد احمدی |

به تازگی از قهرمانی در مس�ابقات ش�رکتهای صنعتی و
کارگری در موناکو فرانس�ه آمده بود .جایی که تیمش اول
جهان شد و نام سیرجان را در سطح بینالمللی و فوتبال کشور بیش
از پی�ش مطرح کرد .آرمانگهر لیگ یکی ،دیگر تیم تحت هدایتش
اینجا روز به روز بهتر میشود .جایگاه خاصی میان هواداران فوتبال
در سیرجان دارد و افتخاراتش با آوردن دو تیم گلگهر و آرمانگهر
به لیگ  1و اخذ اولین مدارک مربیگری  Aو  Bآس�یا بیش�تر از هر
پیشکس�وت دیگری در این شهر است .با این وجود متواضع است و
کمترین حاشیه را دارد و نمیخواهد با وجود تمام نامهربانیهایی که
با او شده علیه کسی صحبت کند.

آوردیم .همزمان صعود تیم بزرگس��االن
آرمانگهر به لیگ دس��ته دوم و س��پس
صعود این تیم به لیگ دس��ته اول کشور
موفقیتهای��ی بود که ب��ا برنامهریزی و
تالش تمامی دستاندرکاران این شرکت
همت بازیکنان کس��ب شد .اکنون هم
و ّ
که به لط��ف خدا و ت�لاش همه عوامل
تیم موفق شدیم در مسابقات بینالمللی
فوتب��ال کارگری ش��رکتهای صنعتی،
قهرمان��ی را برای کش��ور و ش��هرمان به
ارمغان آوریم.
به قهرمانی در مسابقات کارگری
ش�رکتهای جه�ان اش�اره کردید.
مسابقات چگونه برگزار شد؟
ما ک��ه قبل از ای��ن قهرمان ایران ش��ده
بودیم مجوز حضور در بازیهای جهانی را
بهدست آوردیم .دومین دوره این مسابقات
بود که در سطح جهانی برگزار میشد ولی
ایران اولین بار بود که شرکت میکرد.
مواجهه ش�ما با تیمه�ای مطرح
دنی�ا در اروپا چه حس�ی در ش�ما و
بازیکنانتان بَر میانگیخت؟
خب طبیعی بود که در این میدان جهانی
حس بهخصوصی داش��ته باشیم ولی در
ابتدای مسابقات با ارزیابی که از تیمها به
دس��تمان آمد احساس کردیم میتوانیم
همت و
قهرمان شویم که خوشبختانه با ّ
ت�لاش اعضای تیم و حمایت همه جانبه
مدیران شرکت و مس��ئوالن ورزش این
مجموعه ،توانس��تیم به این عنوان مهم
جهانی برسیم که خود افتخار ارزشمندی
برای کشور و شهرمان است.
در زمانی که شما در این مسابقات
حضور داشتید در یکی از کانالهای
ورزشی مطلبی منتشر شد و حضور

ش�ما در خارج از کش�ور ب�ا هزینه
شرکت را مورد انتقاد قرار داد.
اط�لاع ن��دارم از این نوش��ته ولی ممکن
اس��ت آن مطلب از روی ناآگاهی نوش��ته
شده باشد چون که تیم آرمانگهر در این
مس��ابقات به عنوان نماینده ایران شرکت
کرده بود و فدراسیون ورزشهای کارگری
کش��ور تمام هزینهه��ای تی��م را در این
مسابقات پرداخت.
یکی از نش�ریات محل�ی هم در
انتقاد از نتای�ج آرمانگهر در لیگ 1
طوری مطلب مینوشت که مغرضانه
ب�ودن آن از دور پی�دا ب�ود .نظ�ر
خودتان در این رابطه چیست؟
من فرصت مطالعه همه نشریات را ندارم
و وقتم رابیش��تر برای تیم��م میگذارم.
آنهایی که اینگونه مینویس��ند باید به
کارنامه و سابقه خودشان هم رجوع کنند
ببینند اگر بیشتر از بنده به فوتبال شهر
کم��ک کردهاند خب بنویس��ند و انتقاد
کنند اما اگر دنبال س��همخواهی هستند
دیگر حرفی باقی نمیماند .همیش��ه به
این امر اعتقاد داشتهام که با کار و تالش
و سخت کوشی به اهدافی که برای خودم
تعریف میکنم برسم و توجه چندانی به

رفتارهای ناآگاهان��ه و احتماالً مغرضانه
اف��راد نمیکن��م .چون معتق��دم توجه
ی که بایس��تی
به حاشیهس��ازیها ،انرژ 
در مس��یر پیش��رفت و تعالی خرج شود،
مصروف امور بیارزش میشود.
ش�ما تاکن�ون بازیکن�ان زیادی
رش�د دادهای�د ک�ه به باش�گاههای
مختلف ایران رفتهاند .مهمترین این
بازیکنان کدامند؟
م��ن کاری نکردم خودش��ان اس��تعداد
داش��تهاند .عباس پورخسروانی ،محسن
ایراننژاد ،امیر رفعتی ،حکمت فوالدپور،
می�لاد صادقی��ان ،آرمان اکوان ،مس��لم
فیروزآبادی ،ابوالفضل شهس��واری و علی
شهس��واری ج��زو بازیکنان با اس��تعداد
س��یرجان هستند که توفیق من این بود
مربی آنها باشم .اصوالً من به استفاده از
بازیکنان بومی زیاد اعتقاد دارم و معتقدم
اگر س��رمایهگذاری قرار اس��ت بشود تا
جاییکه ممکن است باید روی بازیکنان
بومی سرمایهگذاری شود.
برگردیم به لیگ .سیاستگذاری
تی�م آرمانگهر برای حضور در لیگ
دسته یک کشور و افق دیدش برای
لیگ برتر چگونه است؟

آنچه امروز ما موفق به کسب آن شدهایم و
موفقیتهایی که به دست آوردهایم نتیجه
یک تصمیمگیری  4ساله است که اکنون
به بار نشس��ته و نتیجه داده است 5 .سال
پیش تصمیم بَر این شد تیم آرمانگهر در
یک بازه زمانی پنج س��اله به لیگ دست
اول کش��ور وارد شود و پس از آن در یک
چش��مانداز  5س��اله دیگر با آمادهسازی
زیرس��اختهای ورزشی ش��رکت ،مانند
مجموعه ورزشی مستقل و کامل به سوی
لیگ برتری شدن حرکت کنیم.
اآلن ش�رایط تی�م را چگون�ه
میبینید؟
خدا را ش��کر اوضاع در حال بهتر ش��دن
اس��ت .قب��ول کنی��د این تیم ب��ا وجود
تجربه کم ،اما تا همینجا هم نتایج بدی
نگرفته .امتی��از گرفتن از تیمهای بزرگ
و با س��ابقهای چون ملوان ،مس کرمان،
مس رفسنجان ،بادران تهران ،فجر شیراز
و سپیدرود رش��ت با مربیان کهنهکاری
که دارند کم نتیجهای نیست .قرار نیست
ما همهی این تیمها را شکس��ت بدهیم
که اگر اینچنین بود قانون فوتبال به هم
میخورد(با خنده).
آینده تیمتان را چگونه میبینید؟
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همین موفقیتی که در سطح بینالمللی
کسب شد روحیه خوبی به تیم داده است.
با تصمیماتی هم که برای تیم گرفته شده
در کنار استفاده بهتر از بازیکنان با انگیزه
بومی و یا جذب بازیکن��ان مورد نیاز در
نیمفصل بدون تردید جایگاه خوب و قابل
قبولی در لیگ 1به دست خواهد داد.
چ�ه تص� ّوری از آین�ده فوتب�ال
بطورکلی در سیرجان دارید؟
ب��ا وجود صع��ود گلگهر به لی��گ برتر،
حض��ور آرمانگه��ر در لیگ دس��ته ،1
حض��ور بان��وان در لیگ برتر و فوتس��ال
گهرزمین در سطح اول باشگاههای کشور
چنانچ��ه ارکان مختلف و مرتبط فوتبال
در سیرجان خوب کار کنند آینده خوبی
برای فوتبال س��یرجان به شرط استفاده
مفید از این موقعیت ها متص ّور هستم.
اگر مطلبی دارید میشنویم...
تش��کر میکنم از ش��ما که ب��ه ورزش به
خص��وص فوتبال اهمی��ت میدهید .من
معتقدم رس��انهها میتوانند به اندازه خود
باشگاهها حتی بیشتر به فوتبال ما کمک
کنند .نگارس��تان هم که روزی من خودم
افتخ��ار همکاری داش��تم ،امتحان خوبی
در ای��ن زمینه پس داده اس��ت .در اینجا
اگر اج��ازه بدهید من ابت��دا از خانوادهام
تحم��ل و همراهی میکنند
که همیش��ه ّ
و بخش��ی از موفقیتهایم را مدیون آنها
هستم تشکر کنم .همچنین الزم میدانم
از هی��أت فوتب��ال س��یرجان و اس��تان و
تمامی مدیران عامل باش��گاههای گلگهر
و آرمانگهر که در طول س��الیان گذشته
همکاری با آنها برایم آموزنده بوده است
تشکر کنم .از حمایتهای جناب حسنزاده
مدیرعامل محترم شرکت جهادنصر کرمان
و مهن��دس س��لطانی مدیرعامل محترم
شرکت آرمانگهر سیرجان و هیأت مدیره
محترم شرکت ،همچنین جناب هندیزی
مدیرعامل س��خت کوش باشگاه ورزشی
آرمانگهر تقدیر و تش��کر ویژه دارم .الزم
است از ورزشکاران ،مردم شریف سیرجان
و ب��ه ویژه پیشکس��وتانی که در مراس��م
اس��تقبال از تیم آرمانگهر حضور یافتند
تشکر کرده و در پایان الزم میدانم به پاس
زحمات ارزش��مند و همراهی همیش��گی
کارگران زحمتکش شرکت آرمانگهر این
موفقیت را تقدیم این عزیزان نمایم.

فرهاد اسفندیارپور مدیرعامل شرکت جهان عمران سیرجان خبر داد:

با حکم مقام قضایی پروژه جهان پس از  ۳سال رفع توقیف شد
آغاز مجدد عملیات اجرایی۱۲۰واحد از پروژه مسکونی جهان هرگز کیفیت را فدای سرعت نخواهیم کرد
در مهرماه س�ال  ۹۵بود که پروژه بزرگ
مسکونی جهان واقع در فاز ۳نجف شهر با
حکم مقام محترم قضایی توقیف شد و از
همان زمان شرکت جهانعمران بهدنبال
رفع توقیف از این پروژه مسکونی بود که
با توجه به ش�رایط پرونده ،پروس�ه رفع
توقیف از آن زمانبَر شد و در نهایت پس
از گذش�ت حدود  ۳سال در اواخر خرداد
ماه پروژه مذکور با حکم قطعی از ش�عبه
 ۹دادگاه تجدید نظر و نامه اجرای احکام
دادگستری س�یرجان پس از تبرئه ،رفع
توقیف گردید.

پ�س از رف�ع توقی�ف ،مج�ددا ً عملیات
اجرای�ی آن ه�م اکنون ش�روع و پروژه
مذکور به ۲فاز تقس�یم ش�ده که فاز اول
ش�امل ۴۰واح�د  ۱۲۰متری میباش�د که
دیوارچین�ی آن ب�ه اتمام رس�یده و کار
نماس�ازی واحدها آغاز ش�ده و همزمان
طی روزهای آینده لولهکش�ی تأسیسات
آب و فاضالب و همچنین اجرای کاشی و
سرامیک آن شروع خواهد شد.
فرهاد اس�فندیارپور مدیر عامل ش�رکت
جهانعمران در این رابطه اظهار داشت :با
توجه به اینکه اولویت اول برای ما ساخت

واحده�ا کیفی�ت باال میباش�د لذا هرگز
کیفیت را فدای س�رعت نخواهیم کرد و
با برنامهریزی و زمانبندی که انجام شده
ظرف ۳الی ۴ماه آین�ده  ۴۰واحد مربوط
به فاز اول را انشاءا ...تحویل میدهیم.
وی همچنی�ن در مورد فاز دوم این پروژه
که ش�امل ۸۰واحد  ۱۰۰متری میباش�د
گف�ت :با توجه ب�ه اینک�ه ۸۰واحد در ۴
بلوک  ۲۰واحدی میباش�ند و فنداسیون
آنها قب ً
ال انجام شده ،هم اکنون در حال
س�اخت و احداث س�ازه فلزی واحدهای
مذکور هستیم که قرار است طی یک ماه

آینده ساخت و نصب باقی مانده ستونها
نیز به اتمام برسد.
مدیرعامل ش�رکت جهان عم�ران افزود:
در ادامه س�ایر مراح�ل اجرایی عملیات
 ۸۰واحد مس�کونی بدون وقفه و با د ّقت
و س�رعت انج�ام خواهد ش�د و همزمان
تحویل مشتریان عزیز میشوند .مهندس
اس�فندیارپور در خصوص زم�ان تحویل
نی�ز گف�ت :تم�ام تالشم�ان را خواهیم
کردکه در کوتاهترین زمان ممکن بتوانیم
واحدهای با کیفیتی را تحویل مش�تریان
دهیم.

