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درکنفرانس خبری مدیرعامل باشگاه
و سرمربی تیم فوتبال گلگهر عنوان شد:

گروه ورزش نگارستان

حض��ور در لیگ برت��ر فوتبال ای��ران برای
سیرجانیها تجربه تازهای است که میتواند
در کن��ار تم��ام فرصته��ا و پیش��رفتها،
کمبودهای شهرستان را هم بهخوبی نشان
ده��د .وقتی قرار اس��ت امکان��ات رفاهی و
ورزشی و شهری سیرجان بهعنوان «بهشت
مع��ادن ایران» ،ب��ا تهران ،اه��واز ،اصفهان
و ...رقاب��ت کند ،نتایج ضعی��ف تیم فوتبال
گلگهر از ابتدای فصل کام س��یرجانیها را
تلخ میکند تا این رقابت چندان به چش��م
نیاید .ام��ا دلیل ای��ن ناکامیها چ��ه بود؟
خیلیه��ا معتقدند ادامه کار با وینگو بگویچ
اش��تباه بود .مرد کروات که طی س��ه سال
با فوتبال سیرجان اش��باع شده بود و دیگر
انگیزهای نداشت .او در میانه راه رفت تا پای
مجی��د جاللی مربی خ��وش اخالق فوتبال
کشور به س��یرجان باز شود .مربی که امید
میرفت با او روند ناکامیها متوقف شود اما
چرخ روزگار با گلگهر تا اآلن چنین نکرد.
گلگهر اکنون در لیگ برتر شرایط مناسبی
ن��دارد و در جمع  16تی��م در رده پانزدهم
قرار گرفته اس��ت .نتیجهای که نه مسئوالن
باش��گاه از آن راضیاند ،نه هواداران فوتبال
به آن گردن مینهند و نه رسانههای مستقل
آن را بر میتابند.
در چنین شریطی برای اولین بار مدیرعامل
باشگاه ورزش��ی گلگهر پای یک گفتگوی
مطبوعات��ی نشس��ت .در ای��ن گفتگ��وی
مطبوعاتی که مجید جاللی سرمربی گلگهر
هم حضور داشت اگر چه به دالیلی ،شرایطی
ایجاد نشد که خبرنگاران سواالت چالشی و
اساس��ی خود را مط��رح کنند ام��ا همین
مقدار که ب��رای اولین بار باش��گاه تصمیم

به اطالعرس��انی حداقل��ی گرفت خودش با
ارزش ب��ود .بخشهای��ی از اظهارات محمد
جواهری مدیرعامل و مجید جاللی سرمربی
تی��م فوتبال گلگهر را ب��ا به تفکیک با هم
میخوانیم.
◄ارتباطم�ان را با رس�انهها بیش�تر
میکنیم
مدیرعامل باشگاه ورزشی گلگهر در ابتدای
صحبت خود با عذرخواهی از عدم برگزاری
نشس��ت خبری با اهالی رس��انه س��یرجان
تا ام��روز ،تلویحاً پذیرفت ای��ن ارتباط کم
بوده اس��ت .محمد جواهری ارتباط موثر با
مطبوعات و رس��انههای مجازی را ضروری
دانس��ت و گفت :حمایت اصحاب رس��انه و
ه��واداران دو عام��ل موث��ر در موفقیت هر
تیم ورزش��ی اس��ت و ما باید ارتباطمان را
با ه��وادارن و رس��انهها بیش��تر کنیم .وی
در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار نگارستان در
جدی کانون
خصوص چرایی ع��دم فعالیت ّ
هوادارن باشگاه گلگهر ،این موضوع را یکی
جدی این مجموعه دانست و
از مش��کالت ّ
گفت :قصد داریم با الگوبرداری از چند کانون
موفق در کشور ارتباط با هواداران فوتبال را
ارتقا دهیم.
◄ تیم رس�انهای باشگاه نیاز به تحول
دارد
مدیرعامل باشگاه گلگهر گفت :تیمداری در
لیگ برتر فعالیت حرفهای در تمام بخشها
را میطلبد و با اینکه قصد داریم فوتبال پاک
و سالمی را ارائه دهیم بایستی تیم رسانهای
باش��گاه گلگهر پویاتر و فعالتر عمل کند.
وی گفت :تیم گلگهر متعلق به تمام مردم
است و در مقابل هجمه رسانههای شهرهای

قابل توجه همشهريان محترم

يک باب مغازه خشکش�ويی جديدالتأس�يس با دس�تگاههای
شيک در بهترين نقطه شهر ،دخل روزانه رضايتبخش به علت
مش�غله به فروش میرس�د .ضمن ًا مغازه  2دهنه كرايه اس�ت و
مشكلی برای واگذاری به شخص بعدی ندارد.
قيمت توافقی

تلفن09132787163 :

| عکس :مصطفی زیدآبادی |

به آینده گلگهر
امیدواریم

ب��زرگ ،نیازمن��د توجه رس��انههای محلی
هستیم که در مقابل حاشیهسازی تیمهای
مقابل به موقع و صحیح عمل کنند و البته
در این زمینه تیم رس��انهای باشگاه هم باید
به موقع عمل کند و وضعیت فعلی نیازمند
تح ّول است.

وی تبدیل باشگاه به شرکت را اقدام مهمی
در جهت حرفهای شدن دانست و اضافه کرد:
باش��گاه فقط باید تیم داری کند و اگر قرار
باش��د وقت مدیران باشگاه صرف ساخت و
تجهیز ورزشگاهها شود از اصل موضوع عقب
میمانیم.

◄اولویت ما ورزش کارگری است
محم��د جواه��ری گف��ت :علیرغ��م اکثر
باش��گاههای ورزشی در کش��ور که فوتبال
را ب��ه صورت حرف��های و قهرمانی پیگیری
میکنند در باشگاه گلگهر اولویت ما ورزش
کارگری اس��ت .سیاس��ت مدیران گلگهر
و هیئت مدیره باش��گاه نی��ز توجه به حوزه
کارگری و ورزش شهرستان در تمام رشتهها
است .هماکنون سالنهای کشتی ،شطرنج،
فوتس��ال و  ...باش��گاه به ص��ورت کامل در
اختیار هیئتهای ورزشی سیرجان است و
سعی ش��ده که میزبان بسیاری از مسابقات
کشوری و استانی در مجموعه ورزشی مجهز
سردار سلیمانی باشیم.

◄ نوس�ازی چم�ن و زمی�ن فوتب�ال
باشگاه
مدیرعامل گلگهر گفت :ساخت  2زمین
چمن جدید ،ساخت یک ورزشگاه جدید
و نوسازی چمن ورزشگاه سردار سلیمانی
با بهترین نمونه چمن و با امکان سرمایش
و گرمای��ش چم��ن از ک��ف در دس��تور
کار ق��رار دارد و دکت��ر کاف��ی مدیرگروه
کشاورزی دانش��گاه تهران و مشاور زمین
چمن ورزش��گاه آزادی نظارت بر طراحی
و کاش��ت زمین چمن جدی��د را برعهده
دارد و این نوید را میدهم که سال آینده
یکی از حرفهایترین چمنهای کشور در
ورزش��گاه گلگهر آماده بهرهبرداری شود.
س��کوهای ورزش��گاه نیز در حال ساخت
بوده و اس��کوربرد نصب ش��ده اس��ت .در
زیر س��کوها نیز اتاقهای رختکن ،داوران
و  ...پیشبینی ش��ده اس��ت .زمین چمن
ورزش��گاه ش��ماره  2گلگهر نیز در حال
جم��عآوری بوده و ی��ک چمن مصنوعی
باکیفی��ت در آن نصب میش��ود .س��الن
بدنس��ازی مجه��ز و کلینی��ک پزش��کی
وررزشی باشگاه نیز افتتاح شده و در حال
اخذ مجوزهای مربوطه هس��تیم .بخشی
نیز در بیمارستان گلگهر جهت پزشکی
ورزشی اختصاص یافته است.

◄ تبدیل باشگاه به شرکت
وی از تبدیل باش��گاه به شرکت خبر داد و
افزود :چارت سازمانی جدید تعریف و مورد
تصویب شورای مدیران قرار گرفت .در چارت
جدید  3مدیر مالی و پشتیبانی ،امور ورزش
و مجموعههای ورزش��ی تصوی��ب و آقایان
حلواییپ��ور ،عابدینی و قاس��می به ترتیب
مشغول به فعالیت ش��دهاند .تعداد پرسنل
باشگاه نیز به  30نفر افزایش یافته که قریب
به  6نفر در آینده از طریق برگزاری آزمون و
مصاحبه جذب باشگاه گلگهر خواهند شد.

◄  25میلیارد تومان در وزش�گاه امام
السالم) هزینه شد
علی(علیه ّ
محمد جواهری از آمادهس��ازی ورزشگاه
امام علی (ع) سیرجان با هزینهای بالغ بر
 25میلی��ارد تومان خبر داد و اضافه کرد:
قبل از شروع لیگ میبایست برای اینکه
بازیها در سیرجان برگزار شود ورزشگاه
را آم��اده کنی��م .خیل��ی از اس��تانداردها
تغییر پیدا کرده و س��ختتر شده بودند.
آمادهس��ازی ورزش��گاه وقت زیادی از ما
گرفت .نیاز به گیت بازرس��ی الکترونیک،
سیس��تم ش��بکه قدرتمن��د دوربی��ن
مداربس��ته ،برجهای نوری با لوکس باال،
سکوهای مجهز و  ...بود .تجربه بستن تیم
در لیگ برتر را هم نداشتیم .اشتباهاتی
ه��م در جذب بازیکن خصوصاً بازیکنان
خارجی داش��تیم .روابط بسیار خوبی با
فدراسیون فوتبال دارم اما سعی کردهایم
در فوتب��ال ناس��الم وارد نش��ویم .نگ��ه
داش��تن تیم گلگهر در لیگ برتر بسیار
سخت است و نیازمند کمک رسانهها و
هواداران همیش��ه همراه هستیم .زمانی
ک��ه تیم ما به لیگ برت��ر صعود کرد به
هیئ��ت مدی��ره پیش��نهاد دادم که فرد
دیگری را بهعن��وان مدیرعامل انتخاب
کنن��د اما قبول نکردند .هنگامی هم که
تیم نتیجه نمیگرفت تمام مسئولیت را
به عهده گرفتم و باز پیش��نهاد تغییر را
مطرح کردم که موافقت نش��د .شایعات
زیادی هم مطرح کردند که گلگهر تیم
را با  60میلیارد تومان بس��ته اس��ت اما
هزینهای که ما کردیم یک شش��م این
مبلغ هم نیست.

◄ در سیرجان نمی توانیم تمرین کنیم
در ای��ن گفتگ��و مجی��د جالل��ی هم که
مدیرعامل را همراهی میکرد اما محافظه
کاری جواه��ری را نداش��ت ب��ه برخ��ی
کاس��تیها اش��اره کرد .مجید جاللی در
پاس��خ به س��وال خبرنگار ما درخصوص
چرایی عدم تمرین تیم در سیرجان گفت:
ال شرایط مهیا نیست و این قول را قب ً
فع ً
ال
هم دادهام ک��ه اگر تم��ام امکانات فراهم
ش��ود تیم را به سیرجان میآوریم اما این
امکانات شامل زمین چمن مناسب ،سالن
بدنس��ازی ،استخر شنا ،س��الن کنفرانس،
س��الن غذاخ��وری و خوابگاه ب��ه صورت
یکجا فع ً
ال در س��یرجان وجود ندارد .هر
لحظه که ای��ن امکانات فراهم ش��د قول
میدهم که تیم را به سیرجان بیاوریم .وی
ادامه داد :در سیرجان ظرفیتهای زیادی
وجود دارد .صعود به لیگ برتر کار راحتی
نیست اما س��ختتر از آن ماندن در لیگ
برتر اس��ت .ما باید بدانی��م با چه تیمهای
رقابت میکنیم .سطح خود را تعریف کنیم
و تیمهای باثبات برای رقابت مدنظر باشد.
◄ قول میدهم بهتر شویم
سرمربی گلگهر افزود :وقتی تیم گلگهر را
تحویل گرفتم یک نظرسنجی انجام دادم.
اکثر بازیکنان معتقد بودند با این ش��رایط
در لی��گ برتر نمیمانیم .فض��ای ناامیدی
تیم را فراگرفته بود و من ابتدا سعی کردم
که این فضا را بش��کنم 9 .بازیکن آس��یب
دی��ده داش��تیم .وضعیت اس��کان تیم در
تهران نامناسب بود .فاصله خوابگاه با زمین
تمری��ن زیاد بود و وقت زیادی از بازیکنان

در ترافیک گرفته میش��د .گروه پزش��کی
قوی ،آنالیزور و روانش��ناس نداشتیم .این
مشکالت ذره ذره کم شد .تیم گلگهر در
یک کمپ مجهز اسقرار پیدا کرد که تمام
امکانات مورد نی��از را دارد .وضعیت روانی
بچهها را بهبود بخش��یدم .روی کار دفاعی
ه��م کار ک��ردم .در نیم فصل ه��م با یک
هزینه معقول  6بازیک��ن را جذب کردیم.
االن وضعیت تیم بس��یار بهتر ش��ده و در
حال پوس��ت اندازی هستیم .قول میدهم
در بازیهای آینده بهتر ظاهر شویم .سطح
امیدواری در بازیکنان باال رفته و این قدم
بس��یار مثبتی اس��ت .ما تا الن  12امتیاز
گرفتهایم که  5امتیاز آن مربوط به  3بازی
آخر بوده است.
◄ به آینده گلگهر امیدوارم
مجی��د جالل��ی گفت :دغدغ��ه و نگرانی
م��ردم را درک میکن��م .دوس��ت ندارم
مربی تیمی باش��م که س��قوط میکند.
خدا روش��کر از لحاظ مالی نیازی ندارم
و انس��ان بلند پروازی هم نیستم و شأن
کاریام برایم مهم اس��ت .مطمئن باشید
تم��ام تالش��م را میکنم که تی��م را در
لیگ برتر نگه دارم .ام��ا در فوتبال هیچ
چی��ز تضمینی و قولدادنی نیس��ت .اما
اگ��ر ذرهای در کارم تردید داش��تم یک
لحظ��ه در گلگه��ر نمیمان��دم .من به
آینده گلگهر بس��یار امیدوار هستم .در
زم��ان نقل و انتقاالت و هنگامی که همه
تعطی��ل بودند .با کمک مدیرعامل با 70
بازیک��ن رودر رو صحب��ت کردیم که در
نهایت  6بازیکن جذب شدند.

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
خيابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659
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