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توگو
گف 
حال اجراست و احتماالً تا یکی دو ماه آینده
تغییرات سختافزاری برای تغییر مناسب
آنجا میشود انجام داد .چمن آماده است
اما صرفاً همین چمن خوب را دارد .فضای
مناسب برای تعویض لباس ،دوش آب گرم،
َفنسکشی در دستور کار قرار دارد و کارها
به صورت روزانه رصد میشــود و به امید
خدا امکانات سختافزاری مهیا میشود که
شرایط برای تمرین مناسب باشد.

گفتگو با محمد جواهری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر

مدیریت هزینه در فوتبال

 درست است که گلگهر یکی از بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور به شمار میآید اما بودجه باشگاه محدود و معین است .اهل
ریخت و پاش نیستیم .اهل کارهای خالف عرف و یا بازی کردن با رقمهای نامعقول هم نیستیم
بیژن ادبی

دادنشان بودیم وارد مذاکره شدیم و تقریباً
سعی کردیم ترکیب اصلی ۶بازی پایانی را
نگه داریم که منجر به  ۴بُرد و دو مساوی
روبهروی تیمهای َق َد ِر پرسپولیس و فوالد
شد.
برای انتخاب ســرمربی نیز ،چون ســال
گذشته یکی از ســختترین فصول لیگ
برتر ایران بود که بخاطر کرونا  ۱۵ -۱۴ماه
طول کشید و استرسهای زیادی به ما وارد
شد و به دلیل نتایج نامناسبی که گرفتیم
و لحظات را ب ه ســختی ســپری کردیم
همین موضوعات سبب شد که با مجموعه
همــکاران در گلگهر تصمیــم بگیریم از
همین ابتدا با انتخاب مناسب سرمربی در
فصل تازهای که از راه میرسد ،نه تنها تیم
استرس ســقوط نداشته باشد که در نیمه
اول جدول یا نیمه باالی جدول قرار گیرد.

 آقای جواهــری ضمن تبریک
بخاطر بازیهای خــوب تیمتان در
هفتههای پایانی که به بقای تیم در
لیگ انجامید آخرین وضعیت تیم را
برای خوانندگان ما توضیح میدهید؟
به نام خدا .با سالم به مخاطبان نگارستان و
سپاس از شما و همکارانتان در آن نشریه
وزین .روزی که سوت پایان بازی زده شد و
بازی با ذوبآهن تمام شد ،بالفاصله پس
از پایان بازی ،کار ما برای فصل بعد شروع
شد .ما در  VIPبودیم ،اولین دغدغه من،
صبح بعد از بازی و بازگشــت به سیرجان،
حفظ شــاکلهی اصلی تیم و انتخاب یک
سرمربی مناسب بود .اکثر بازیکنانی که با
ما همراهی کرده بودند عالقهمند به ادامه
همــکاری در فصل جــاری بودند ،ما هم
شروع به تمدید قراردادهای آنها کردیم.
تمــام تالشمان هم بر این بود که ترکیب
اصلــی فصل قبل را حفظ کنیم چراکه ما
ِ
تجربه خیلی بدی از سال گذشته داشتیم
زمانــی که تیم مــا به لیــگ برتر صعود
کرد ،متأســفانه شــاکلهی اصلی تیم را
حفظ نکردیم و از این جهت خیلی ضربه
خوردیم .من ،بازیکنانی را که موجب صعود
ما به لیگ برتر شده بودند ،از سال گذشته
و سال قبل از آن ،حفظ کردم اما سرمربی
اعتقاد داشت که باید ۳یا  ۴بازیکن خارجی
گرفت و بعضی از بازیکنان نیز کیفیت الزم
را ندارند .علیرغم تمدید قرارداد با بعضی از
بازیکنان سال گذشته در لیگ برتر و فصل
اول ،سرمربی وقت آقای «وینگو بگوویچ»
آنها را از تیم کنار گذاشت ،امسال نیز ما
برای اینکه تیم با مشــکل خاصی مواجه
نشود و یکباره تیم از بازیکن خالی نشود،
برای حفظ تیم ،بعد از ســوت پایان بازی
بــا ذوب آهن ،با تعــدادی از بازیکنان که
قرارداد یکساله داشتند و نگران از دست

برای انتخاب سرمربی چه کردید و
چه اهدافی در نظر داشتید؟
با توجه به آنچه گفتم در جلســه شورای
مدیران شــرکت به مثابهی هدف گلگهر
در قرار گرفتن نیمه باالی جدول ،انتخاب
یک ســرمربی خوب مــورد تصویب قرار
گرفت .یکی از گزینهها ،امیر قلعهنویی بود
که جلســات مذاکره را با او شروع کردیم.
نماینده هیأت مدیره نیز در جلسات گفتگو
حضور داشــت که خوشــبختانه به توافق
رسیدیم .با اســتراتژی که از ابتدا انتخاب
کردیــم ،االن هم درگیر نقــل و انتقاالت
شروع فصل هستیم.
چه شد که به قلعه نوعی رسیدید.
افراد دیگری هم گویا مطرح بودند؟
آقای قلعهنویــی از پرافتخارترین مربیان
ایران محسوب میشود .هیچکس نمیتواند
به عملکرد قلعهنویی خرده بگیرد .چندین

دعوت به همکاری

ســال در فوتبــال ایران حضور داشــته و
بیشــترین قهرمانی را در کارنامه دارد .در
کار سرمربیگریِ استقالل و سپاهان ،موفق
بوده دو تیمی که همیشه از تیمهای مدعی
بودهانــد .انتخاب او با هدف ما هم تطبیق
داشــت که تثبیت در نیمه باالی جدول
لیگ برتر و حتی قهرمانی است .ایشان هم
وقتی آمدنــد و محیط را دیدند پذیرفتند
که باشــگاه گلگهــر رو انتخــاب کنند.
محیطی که هم زیرساختهای سطح باال
و همچنین آرامش و شرایط ایدهآل دارد.
آیا قرارداد او نهایی شده و دیگر
هیچ مشــکلی برای همکاری وجود
ندارد .قرارداد ایشان چه میزان است،
برای این میپرسم که اخبار و شایعات
درمورد ارقام باال در فضای مجازی و
رسانهها شکل گرفته است.
درست است که گلگهر یکی از بنگاههای
اقتصادی بزرگ کشور به شمار میآید اما
بودجه باشگاه محدود و معین است .اهل
ریخت و پاش نیستیم .اهل کارهای خالف
ُعرف و یا بازی کردن با رقمهای نامعقول
هم نیســتیم .آقای قلعهنویی هم اعتقاد
دارد که ما به دنبال بازیکنانی با رقمهای
عجیــب و غریب نیســتی م و پذیرفت که
یک اسپانســری به نام شرکت صنعتی و
معدنی گلگهــر دارد .قطعاً پس از بازدید
از زیرســاختهای ما اطالعات و بازخورد
مثبتی گرفت .متوجه شــدند که باشگاه
گلگهر ساختار حرفهای همانند مث ً
ال فوالد
مبارکه اصفهان ،سپاهان و فوالد خوزستان
دارد .ســاختار منظــم نیروی انســانی و
تشکیالت و هدف ما رو هم پذیرفت .پس
از چندین سال کار پر دغدغه و پراسترس
به دنبال یک فضای آرام بودیم که خدا رو
شکر به یک توافق خوب با وی رسیدیم.

 در مورد مبلغ قــرارداد چیزی
نگفتید؟
در مورد مبلغ قرارداد باید بگویم که به هیچ
عنوان این رقمها صحت ندارد .متأســفانه
نمیتوانم رقم را بگویــم ،از من نخواهید
که مبلــغ را بگویم ،مبلغ خیلی منطقی و
معقول است .با توجه با اینکه شایعاتی که
هســت اما این مبلغ قرارداد ،جزو اسرار ما
اســت و من باید َمحرم اسرار ایشان باشم.
واقعاً متأسف هستم که برخی نتایج خوب
درخشــان مــا را ندیدند .مــن معموالً
و
ِ
مصاحبه نمیکنم و بیشتر عالقه دارم که
کار کنم .امســال سال ششم مدیریت من
اســت .عملکرد خودم و باشگاه تحت امرم
را با نتایج نشــان میدهم .بعضیها تعمدا ً
نتایج خوب و عملکرد موفق را میخواهند
به مسائل مالی ارتباط بدهند که واقعاً هیچ
ربطی ندارد.
 اما همه جا صحبــت از مخارج
سنگین است..
ببینید ما با بودجهای که دوسال پیش تیم
گلگهر را به لیگ برتر آوردیم ،آنسال در
لیگ دسته یک کشور شاید بتوانم بگویم
تیم هشــتم یا نهم بازار نقــل و انتقاالت
شدیم و توانســتیم بازیکنان با کیفیت با
قیمت مناســب بگیریم .پایــان فصل که
گلگهر به لیگ برتر صعود کرد ،کل مبلغی
که گلگهر آنروزها در حوزههای ستادی،
پشــتیبانی ،هتلینگ و ترانســفر ،پاداش،
ن و کادر ف ّنی هزینه کرد ،باور
جذب بازیک 
اول دســته اول نبود .اما
کنید در ده تیم ِ
مبالغی بعدها در رســانههای کرمان دیدم
مطرح کردنــد که  ۴یا  ۵برابر رقم واقعی
بود .آنها میخواســتند صعود ما به لیگ
برتر را لوث و ضعیف کنند و وصلش کنند
به اینکه چون از منظر مالی خوب هستند
موفق میشــوند .حاضرم در هر رســانه
تصویری یا مکتوبی قراردادهای بازیکنهای
گلگهر و کادر ف ّنی را منتشر کنم و مقایسه
کنیم با همه لیگ برتــر .آقای «دادکان»
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تیــم فوتبــال گلگهــر کــه ســال گذشــته بــه لیــگ برتــر صعــود کــرد در نیــم فصــل اول نتایــج خوبــی نگرفــت و بــه
رغــم یکــی دو پیــروزی در بازیهــای بعــدی امــا رونــد ناکامــی تیــم تــا اواخــر فصــل نیــز دنبــال شــد تــا جایــی کــه تــا
ّ
چنــد هفتــه بــه پایــان ،کابــوس خطــر ســقوط تیــم بــه لیــگ پایینتــر ،کادر فنــی و بازیکنــان را هی ـچگاه رهــا نکــرد.
امــا در هفتههــای پایانــی و پــس از اســتعفای مجیــد جاللــی و برگردانــدن وی بــه تیــم ناگهــان ورق بــه نفــع گلگهــر
برگشــت تــا بــا چنــد ُبــرد پیاپــی و کســب امتیــازات متوالــی خــودش را از انتهــای جــدول جــدا و جایــش را در رده دهــم
کادر نگــران تیــم ،متصــور نبــود .محمــد جواهــری
لیــگ تثبیــت کنــد .جایــی کــه تــا قبــل از آن تصــورش هــم بــرای ِ
مدیرعامــل باشــگاه در رأس ایــن مجموعــه کــه بیشــترین فشــارها را در آن روزهــا تحمــل میکــرد و قطعــا در
صــورت ســقوط میبایســت نفــر اول پاســخگویی باشــد شــاید بیشــتر از همــه از نتایــج پایانــی و ابقــای ســرفرازانه
تیــم در لیــگ ابــراز خوشــحالی کــرده اســت .اکنــون امــا دو ســه هفتــه پــس از آن همــه اســترس در فضایــی آرام
مدیرعامــل باشــگاه را بــه یــک گفتگــو دعــوت کردیــم.
در ایــن گفتگــو کــه دو ســه ســاعت در دفتــر محمــد جواهــری بــه اتفــاق همــکارم مصطفــی زیدآبــادی صــورت گرفــت
وی بــه ســواالت مختلــف مــا بــا حوصلــه پاســخ گفــت...

 برای نقل و انتقاالت چه کردهاید؟
ضمــن اینکه مــا ترکیــب اصلی فصل
قبل رو حفــظ کردیم اما در باشــگاه به
دنبــال بازیکنان با کیفیتی هســتیم که
تفکرات تاکتیکی ســرمربی را انجام بدهد
و از نظر اخالقی مورد تأیید ایشــان باشد.
قلعهنویــی را در این چندروزه مربی دیدم
اهل مشــورت و کار گروهی است و به
که ِ
خِ ر ِد جمعی اعتقــاد دارد .امیدوارم مابقی
بازیکنان که مورد تأیید ایشان هستند هم
به تیم اضافه شوند.

مشــاور وقت ورزشی وزیر صنعت بودند و
در جریان ریز مســائل گلگهر و صعود ما
هستند .ما با سقف محدودی که داشتیم،
قرارداد بسته بودیم اما بازیکنانی با کیفیت
انتخاب کردیــم .چون منتظر نماندیم که
وارد بازار کاذب نقل و انتقاالت شویم.
زمانی که همه درگیر جام جهانی بودند ،با
یکسری بازیکن با کیفیت قرارداد بستیم
که بسیاری شخصیتهای مطرح فوتبالی
شهرستان به من کمک دادند .در آن بازه
زمانی ،محسن ایراننژاد ،قاسم شهبا ،اصغر
حدیــدی ،دکتر قرایی ،آقای بدخشــان،
مهندس عتیقی کمک دادند .پشــت پرده
مشورت میکردیم که مث ً
ال بهترین بازیکن
باالزن لیگ چه کســی اســت ،یا بهترین
بازیکن سرعتی در لیگ دسته اول کیست.
با مشــورت گرفتن از جامعــهی فوتبالی
و پیشکســوتهای فوتبال ســیرجان به
ویژه آقایان ایراننژاد و شــهبا ،بازیکنهای
خوب را با قیمــت منطقی جذب کردیم.
یک روزی مــن صادقانه اعداد قراردادهای
بازیکنان و کادر ف ّنی و هزینهها را منتشر
خواهم کرد .برخی رسانههای مغرض حتی
نه صرفاً  ۲برابــر که با کمال بیانصافی ۴
برابر هزینه واقعی رفتــن ما به لیگ برتر
را به دروغ منتشر کرده بودند .ما با همان
بودجه محدود و مشــخصی که داشتیم
بــه موقع هزینه کردیــم و تعهداتمان را
پرداخت کردیم .باشــگاه گلگهر قبل از
اینکه من به عنــوان مدیرعامل انتخاب
بشــوم در مدیریتهای قبلی زمان آقای
رادفر ،زمان آقای کشــاورز ،آقای ایراننژاد
در حــوزه تعهدات پرداخــت موفق بود و
همواره به تعهدات مالیاش عمل میکند.
ورود ما به لیگ برتر نیز صرفاً بر اثر همدلی،
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ب�ه یک اس�تادکارصافکار واردب�رای کاردرکارگاه
صاف�کاری ش�هرک تعمی�رکاران نیازمندی�م.
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خواجویی

مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما

جناب آقای

و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده از خدای

سید مهدی هاشمی

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
از خدای متعال علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و برای شما
بزرگواران صبر و اجر مسئلت داریم.

متعال علو درجات برای آن مرحوم و برای ش�ما

صبر و اجر مسئلت دارم.

خانواده حسین سپهری رنجبر

مهدی مکی آبادی

اطالعیه فوری

م
شرکت تعاونی سکن فرهنگیان سیرجان

احتراما بدین وسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان سیرجان ( اعضای شهرک

بعثت ،شهرک غرضی ،شهرک  120هکتاری ،و سایر اعضا که از مزایا شرکت استفاده نکرده اند) تقاضا می شود
ظرف مدت یکماه جهت تعیین و تکلیف ( تکمیا مدارک پرونده  ،اخذ س�ند و غیره) به دفتر ش�رکت واقع در

خیابان فرمانداری مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن  42265665-42252302از ساعت  10الی  12تماس حاصل
فرمایند ( .در صورت عدم مراجعه عضو ،عواقب آن برعهده خود عضو می باشد.

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان سیرجان

تالش مضاعف و پایبندی بازیکنان و کادر
ف ّنــی روی داد.آقــای دادکان وقتی رقم
قرارداد را فهمید ،به من گفت کار بزرگی
کردی اما متأسفانه در همین شهر و یا در
استان کرمان ،بعضیها خواستند پیروزی
پرافتخار تیم را کمرنگ کنند .بخش مهمی
ن بازیکنان را امسال مس رفسنجان
از هما 
آورده اســت ،اسامیشان مشخص است و
میدانید چه کسانی هستند ،بالغ بر ۷-۶
نفر از بازیکنان ســابق ما اکنون در آنجا
هستند ،بازیکنانی با اخالق ،با کیفیت باال
و البته کمتوقع در حوزه مالی .االن هم در
لیگ برتر ،هر زمان سایر باشگاهها بخواهند
شفافسازی کنند ما نیز ارقام را به صورت
عمومی بیان خواهیم کرد.
 پس از صعود تیــم ،روند آماده
السالم)
سازی ورزشگاه امام علی(علیه ّ
در نوع خودش کمنظیر بود .توضیح
میدهید چگونــه این تصمیم گرفته
شد؟
روزی که باشگاه قرار بود بیاید لیگ برتر،
در آن زمان ما قراردادی با یکی از بهترین
شرکتهای تولیدکنندهی چمن مصنوعی
دنیا که هلندی هم بود ،منعقد کردیم که
رول چمن مصنوعی موجود در ورزشــگاه
ِ
اختصاصی گلگهر (شــهید سلیمانی) را
جمعکنیم و رول چمن مصنوعی هلندی
را ظــرف  ۴۵روز پهنکنیــم و بازیهای
گلگهر را برای ســال اول حضور در این
لیگ ،در ورزشــگاه اختصاصی خودمان با
چمن مصنوعی درجه یــک انجامدهیم،
اما آن شــرکت با یک ایمیــل اعالم کرد
شما در لیست تحریمهای جدید هستید
و ما نمیتوانیم به قرارداد متعهد باشیم و

عذرخواهی میکنیم .شــما درنظر بگیرید
که دو ،سه ماه مانده به بازیهای لیگ برتر
با یک ایمیل صرفاً مواجه شویم که حاکی
از عدم همکاری است .در این بازهی زمانی
اندک ،تنها راه ما این بود که استادیوم امام
السالم) که خو ِد باشگاه گلگهر
علی(علیه ّ
یک چمن طبیعی بسیار خوب آنجا کشت
کرده بود ،ساز و کارهایش را انجام دهیم.
با ســختگیریهایی که انجام شد برای
حفاظت از سالمت هواداران ،سازمان لیگ
گفت که باید گیــت الکترونیک ،دوربین
مدار بسته تعبیه شود و جایگاه صندلیها و
سکوها همه شمارهگذاری شود و باید vip
و  vvipو جایگاه مناسب و جداگانه داشته
باشــید و این جایگاهها از هم جدا باشند.
جدی مواجه شدیم.
با حجمی از کارهای ّ
سیرجان ،استادیوم نداشت ،مجبور شدیم
یک تیم ،یک کارگــروه ،مدیریت پروژه را
آقای مهندس عتیقی به عنوان عضو هیئت
مدیره باشــگاه و مدیر مجتمع گلگهر به
عهده بگیرند و به دســتور آقای مهندس
مالرحمان ،مدیرعامــل گلگهر با حضور
معاونان ف ّنی مهندسی و مدیران عمرانی،
ایمنی ،انرژی ،رفاهی ،باشــگاه ،حراست،،
یــک کارگروهی از  ۷تــن از مدیران زیر
نظــر مدیریت پروژه یعنــی آقای عتیقی
کار را شــروع کنند .مهندس مالرحمان،
خودشــان و معاونین و مدیران ارشــد به
صورت هفتگی سر میزدند ،به موازات آن
فرمانــدار وقت ،رییس اداره ورزش جوانان
وقت و رییس هیئــت فوتبال وقت مرتب
جلسات روزانه داشــتیم تا ورزشگاه امام
علی را به وقــت آماده کنیم .در این میان
بین مسئولین و نماینده محترم شهرستان
یک اهتمامی ایجاد شــده بود که 
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حاج اسماعیل
خواجویی

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عنوان رئیس ش�ورای شهرستان

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عنوان رئیس ش�ورای شهرستان

متعال مسئلت می نماییم.

تبریک عرض نموده موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم

سیرجان را تبریک عرض نموده ،موفقیت روافزونتان را از خداوند

شهرداری و شورای اسالمی بخش پاریز

این ورزشــگاه راهاندازی شود .تمام تمرکز
باشــگاه معطوف به آماده کردن ورزشگاه
السالم) با استانداردهای روز
امام علی(علیه ّ
شد و در یک بازه زمانی نزدیک به دو ماه،
استادیوم آماده شد که خودش یک سرمایه
برای شهرستان است
 چه شد که تمرینات تیم به تهران
منتقل شد.؟
ببینیــد چمن اســتاندارد در ســیرجان
الســام) بود.
فقط همین امام علی(علیه ّ
اســفند  ۹۸چمن کشت شد .داشتیم کار
زیرســازی را میکردیم .چمن پیام نور را
قب ً
ال نداشتیم .ســیرجان در ابتدای فصل
یک چمن داشت که روزانه  ۴۰۰نفر نیروی
انسانی در آن کار میکردند و قابل تمرین
نبود .باالجبار با تأکید ســرمربی به تهران
رفتیــم و در کمپ تمرینــی الیاف که در
حاشیه شهر تهران است ،تیم مستقر شد.
پــس از آنکه تمرینات در تهران شــروع
شد و وارد مســابقات شدیم و تیم نتیجه
نگرفت و آقای بگویــچ خداحافظی کرد
و آقــای جاللی آمد تأکید داشــت که به
سیرجان بیاییم .سیرجان ارتفاع از سطح
دریا  ۱۸۰۰متر است و تیمهایی که اینجا
میآیند به ســختی بازی میکنند ،اما اگر
تیم ســیرجان در خود ســیرجان تمرین
میکرد میتوانســت نهایت استفاده را از
میزبانی بهسبب راحتتر بودن بازی در این
ارتفاع ببرد و هم اینکه خستگی پروازهای
هفتگی را کم کند .یکی از چیزهایی که به
ما ضربه زد ،اســتقرار دائم تیم در تهران و
پروازهای مستمر بود .اما سیرجان ،زمین
نداشتیم و مجبور بودیم که تهران تمرین
کنیم.

 گویا یک مدت هم در ســیرجان
تمرین داشتید...
بله آقای جاللی که گفت به سیرجان بیاییم،
بعد از حضور در سیرجان یک هفته تمرین
کردیــم اما بعد از این مدت تمرین مداوم،
آنچنان کیفیت زمین افت کرد که سازمان
لیــگ در یک نامه مکتوب ،اولتیماتوم داد
که در زمیــن برگزاری مســابقات نباید
هر روز تمرین شــود و اگر قرار باشــد که
هرروز تمرین کنید ،ما بازیهای شما را از
سیرجان جابهجا میکنیم و بعد از حضور
یکهفتهای در ســیرجان دوباره به کمپ
الیاف رفتیم.
 در فصل جدید برنامه تمرینی تیم
چگونه است؟
برای فصل جاری زمین تمرینهای خوبی
داریــم و قطعاً برنامه ما این اســت که در
سیرجان تمرین کنیم و تیم در سیرجان
مستقر باشــد .االن زمین چمن ورزشگاه
شــهید ســلیمانی زمین چمــن مهیا و
آماده اســت اما به دلیل آنکه میخواهیم
گنجایش تماشــاچیها که به  ۶هزار نفر
رســیده ،باز هم  ۳هزار نفر افزایش دهیم،
کار عمرانی پشت دروازهها آغاز شده است.
در این اســتادیوم اختصاصی دو جایگاه
 vipرا شروع کردیم و فعالً به همین سبب
غیرقابل اســتفاده برای تمرین هست و تا
یک ماه آینده ،کارهای عمرانی آن را جمع
میکنیــم که قابل اســتفاده برای تمرین
باشد ،در مورد زمینهای پیام نور که برای
تمرین کشــت کردیم و دوماه از عمر این
زمینهای عمرانی میگذرد ،هنوز ساخت
رختکنها ،ســاخت فضای مناسب برای
دوش گرفتن و سرویسهای بهداشتی در

 پس چرا دوبــاره با کمپ الیاف
قرارداد بستید؟
از ابتدای ســال قراردادما بــا این کمپ
شروع میشد و تا آخر مرداد ادامه داشت.
شــش ماه اول ســال در کمپ بودیم و با
آنان قرارداد سالیانه داریم .هر زمان زمین
تمرین ما در سیرجان آماده بشود تمرینات
اینجا انجام خواهد شد .قرارداد بهگونهای
است که در صورت حضور ما و استفاده از
کمپ پرداخت داریم ،در غیر این صورت ما
میتوانیم از زمین چمن سیرجان اگر آماده
باشند استفاده کنیم و ادامه ندهیم.
 مسابقات فصل جدید کجا برگزار
میشود .ورزشــگاه گل گهر یا امام
السالم)؟
علی(علیه ّ
فصل جدید در اواخر مهرماه یا اوایل آبان
شروع میشود و شــروع هم با یکی دو تا
از مســابقات حذفی خواهد بود ،االن که
صحبت میکنم یک ماه و نیم بعد شروع
میشود و با شرایطی که ویروس منحوس
کرونا دارد ،هــر  ۵روز در میان یک بازی
انجام شــود که خیلی ســخت است .اگر
ورزشگاه شهید ســلیمانی استانداردهای
مــورد نظر ســازمان لیــگ را در آن بازه
زمانی پیدا کند ،ما دوست داریم از همین
ورزشگاه اختصاصی خودمان شروع کنیم
که همانگونه که اشاره کردم چون بحث
افزایش گنجایش است ،بعید میدانم برای
شروع فصل بعد برسیم.
 اگر درورزشــگاه خودتان بازی
کنید پس تکلیف هزینههایی که برای
السالم) شد
ورزشگاه امام علی(علیه ّ
چه میشود؟
آنجا طی یک قرارداد ۲۰ساله در اختیار
گلگهر است .همین اآلن از منظر تکمیل
زیرساختها ،چه برج نور و چه گیتهای
الکترونیک و هر هزینهی دیگری که برای
این ورزشگاه کردیم ،برای ما ارزش افزوده
دارد .تمام تیمهای پایه و تیم بزرگســال
میتوانند استفاده کنند.
 توســعهی ورزش شهرستان از
ابتدا قرار بود که با اهداف ورزشــی
باشگاه همپوشــانی داشته باشد که
یکی از آنها بومیگرایی است .تکلیف
بومیگرایی در اســتراتژیهای شما
چه شد .سالها پیش تیم اولیهای که
باشگاه روانه میدان کرد از بازیکن تا
مربی دســتپرورده همین سیستم
بودند.
وقتی وارد دنیای حرفهای و لیگ حرفهای
میشــوید ،بحث حرفهای بــودن مطرح
میشــود .نه صرفاً در باشــگاه گلگهر و

  برای انتخاب
سرمربی جدید چون سال
گذشته یکی از سختترین
فصول لیگ برتر ایران بود
که بخاطر کرونا  ۱۵ -۱۴ماه
طول کشید و استرسهای
زیادی به ما وارد شد و به
دلیل نتایج نامناسبی که
گرفتیم و لحظات را
بهسختی سپری کردیم
همین موضوعات سبب
شد که با مجموعه همکاران
در گل گهر تصمیم بگیریم
از همین ابتدا با انتخاب
مناسب سرمربی در فصل
تازهای که از راه میرسد ،نه
تنها تیم استرس سقوط
نداشته باشد بلکه در نیمه
باالی جدول قرار گیرد

دیگر باشــگاههای اســتان که در سطح
کشور ،اولویت با ورزش حرفهای و بازیکن
با کیفیت است .با این حال سعی کردیم به
بازیکنهای بومی نیز توجه داشته باشیم.
در هفتههای پایانی لیگ حضور  ۴بازیکن
بومی را در ترکیب ثابت داشــتیم .مهران
گلزاری ،رضا محمودآبادی ،احمد زندهروح
و علیرضــا ابراهیمــی .باالخــره  ۴بومی
اســتان در لیگ برتر بازی میکردند .اگر
در تیمهای لیگ برتر بررســی کنید شاید
یک بازیکن بومی هم نداشته باشند ،چون
سطح رقابت خیلی باالست.
 چرا در تیمهــای پایه از بازیکن
غیربومی اســتفاده میکنید .اصوالً
تیمهای پایه باید بازیکنساز باشند؟
در تیمهــای پایــه هــدف اصلــی بــر
بازیکنسازی هســتیم .برای این کار ،هم
باید زمان بیشــتری صرف شــود ،حداقل
 ۳تا  ۵ســال .مطمئن باشــین تیمهای
پایه ما به بزرگســاالن و حضور در ترکیب
تیم اصلی ما دســت پیــدا خواهند کرد.
مــا به بازیکن بومی هم توجه داشــتهایم.
این مطلــب را قبول نــدارم .پس بگویید
چرا ما تالش کردیــم تا تیم امیدمان هم
به لیگ برتر بــرود؟ در برنامههایی که در
هیئت مدیره داشتیم توسعه در سه حوزه
بود .توســعه در ســطح ورزش حرفهای و
کســب نتایج که خدا را شــکر موفق هم
شــدیم .تمامی تیمهای پایــه ،نوجوانان،
جوانان ،امید و بزرگســاالن در حوزه لیگ
برتر هســتند .همچنین توسعهی حوزهی
زیرســاخت که در ســطح کشــور گمان
میکنم ،از باشــگاههایی بودیم که در این
زمینــه اگر نگوییم بهترین ،دســتکم از
بهترینها بودیم .در زمینه توسعهی انسانی
شــدت آدم فوتبالی
من چون خــودم به
ّ
هســتم ،اعتقاد به پرورش اســتعدادهای
بومــی دارم .در این لیگ ،جوانگرایی هم
در حوزه کادر ف ّنی و هم بازیکنان کردیم.
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هر سال در هر رده سنی  ۳تا  ۴بازیکن با
کیفیت عالی به رده ســنی باالتر میآیند.
در زمینه پرورش نیروی بومی اعتقاد داریم.
بازیکنــان بومی مــا در ردههای مختلف
حضــور دارنــد .امیر زیدآبــادی ،مهدی
فریدونــی ،رضا فخرآبــادی ،علی باقری،
محســن مقبلی ،امیرمحمد علیپور ،امین
حاجی زاده ،امیر محمدگلزاری ،حســین
پایمرد و برخی دیگر ،بچههایی هستند که
در لیگ امسال با ما بودند .کاپیتان تیم امید
در لیگ برتر بازی کرد .بقیه هم پتانسیلش
را دارند ۷-۶ .نفر بازیکن مستعد سیرجانی
هســتند که در سال جاری از آنها بیشتر
خواهید شنید.
 یکی از انتقادها در همین زمینه
این اســت که از دو مربی بومی یعنی
رضا فتحآبادی و منصور احمدی که
با هزینه باشــگاه مدرک مربیگری
گرفتهاند استفاده نمیشود ولی یکی
از مربیان بدون مدرک مربیگری در
م مشغول به کار است.
تی 
فتحآبادی از ابتدا با باشــگاه بوده است.
اصل کار در باشــگاه ،آموزش اســت .ما
همــواره هزینهی دورههای آموزشــی را
تقبل میکنیم چون اعتقــاد به پرورش
نیروی ُزبده داریم .فتحآبادی را با هزینه
باشــگاه به کالس  Aآســیا فرستادیم.
شــخصاً ورود کــردم و ثبتنامش کردم
چون احســاس کردم دانــش و بینش
ف ّنی خوبی دارد .وی را ســال گذشته به
عنوان ســرمربی امید به کار گرفتیم که
نتیجــه گرفت و تیم امید را به لیگ برتر
برد .از آقای منصور احمدی در چند سال
گذشته استفاده شده .این که برای فصل
جاری بــرای تیمهای پایه چه تصمیمی
گرفتیم ،هنوز مشخص نیست ،اما این دو
شــخص که اسمشان در میان آمد ،قطعاً
از مربیهای توانمند و با دانش هســتند.
انشــاءا ...برنامه اســتفاده از آنها ُمثمر
ثمر خواهد بود .اما در بحث حضور آقای
مظفری باید بگویم که یکی از ضربههایی
که گلگهر در گذشته خورد این بود که
فاقد یک کاپیتان و یک بزرگتر شخصیتی
در بین بازیکنها بود که ســایر بازیکنان
نســبت به او حرفشنوی و تأثیرپذیری
داشته باشند .در حقیقت دیدم که نقش
مرد اول را کسی به طور شایسته نمیتواند
ایفا کند و از آقای مظفری دعوت کردیم
که چندسال کاپیتان گلگهر بود و تمام
بازیکنان از او حرفشنوی داشتند و هم
یک عالقهی خاصی به ایشــان داشتند و
یکی از مهرههای تأثیرگذار ،خود ایشان
در کنار تیم بود.
 در حالی که تیم و باشــگاه برای
فصل جدید نیاز به آرامش داشــت
به یکباره اعالم شــد آقای عتیقی از
هیئت مدیره باشگاه خداحافظی کرد.
آیا برای برگردانــدن او کاری انجام
دادهاید؟
من روزی که آمدم میدانستم که صندلی
ابدی ندارم و خودم را مســافر دیدم .هر
جا هم احساس کمکاری دیدم استعفایم
را مطرح کردم که موافقت نشــد .با آقای

  بله اگر من را با
مدیران قبلی مقایسه کنید
قطعًا هزینه بیشتری در زمان
من شده چون قبًال هدف،
بقا در لیگ دسته یک بود،
بودجه کمتری الزم بود.
با آن بودجه نمیشد که
صعود کرد .االن طبیعتًا
بنا به هدف مهمتر صرف
بودجهی بیشتری الزم است.
اختالف هزینه هم واقعًا
بین من و مدیران قبلی
این میزان که گفته میشود،
نیست .ما منطقی و عاقالنه
هزینه کردیم .بودجه را
از سهامدار گرفتیم و
بریز بپاش نکردیم و
هدفمان هم تاکنون
محقق شده است

عتیقی قرار گذاشــتم که پایان نیمفصل
بروم که من نمیدانم چرا ایشــان رفت.
استرس زیاد و فشار بر روی خانواده بر اثر
کار زیاد ،موجب میشد که گاهی تصمیم
به جداشدن بگیرم .دلیل این خداحافظی
ایشــان را نمیدانم و بایــد از خود آقای
عتیقی بپرســید .ایشــان ده سال عضو
هیئت مدیره بودند و از اعضای باســابقه
هیئت مدیره باشگاه و از عناصر اساسی و
جدی و درجه یک باشگاه هستند.
حامیان ّ
از رفتن ایشان اص ً
ال خوشحال نیستیم و
واقعاً نگران از خداحافظی او هســتیم و
امیــدوارم یا خودش تجدیدنظر کند و یا
مدیران ارشد استعفای ایشان را نپذیرند
و کماکان وی را در جمع باشــگاه داشته
باشیم.
 میگویند محمد جواهری مدیریت
پرهزینهای دارد .خودتان این حرف را
قبول دارید؟
اگر من را با قبلیها مقایســه کنید قطعاً
هزینه بیشــتری در زمان من شده چون
قبــ ً
ا هدف ،بقای لیگ دســته یک بود،
بودجــه کمتری الزم بود .بــا آن بودجه
نمیشــد که صعود کرد .االن طبیعتاً بنا
به هدف مهمتر؛ صرف بودجهی بیشتری
الزم اســت .اختالف هزینه هم واقعاً بین
من و مدیــران قبلی این میزان که گفته
میشــود ،نیســت .ما منطقی و عاقالنه
هزینــه کردیــم .بودجه را از ســهامدار
گرفتیم و بریز بپاش نکردیم و هدفمان
هم تاکنون محقق شده است .برخی افراد
متأســفانه به فکر تخریب هســتند و به
جای آنکه در شــادیها شریک باشند،
موفقیتها را کمرنگ جلوه میدهند .ما
ی صعود به
در مورد هزینهکرد در زمین ه 
لیگ برتر حاضر به شفافسازی هستیم و
همانطور که گفتم گلگهر از اغلب تیمها
کمتر هزینه کرده .امسال هم همین گونه
هزینه کردیم.
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 اما نتیجه به اندازه هزینه نبود.
خطر سقوط تا پایان بیخ گوش تیم
بود.
ً
قطعا آمار ،بهترین معیار برای بررســی
عملکرد اســت .همین که به لیگ برتر
رفتیم تــا االن به هدفمان رســیدیم.
من معتقــدم تیم بــه طــور کامل به
هدفش رسیده اســت .معیار این است
که نوجوانــان ،جوانان ،بزرگســاالن به
لیگ برتر آمدند .باید لیگ تمام شــود
تا آمار و نتایج را بررســی کرد .استادیوم
السالم) و شهید سلیمانی
امامعلی(علیه ّ
ســاخته شــدند و در آخریــن مراحل
بهرهبرداری هســتند .احداث چمنهای
تمرینی و مصنوعی شروع شدهاند .پس
در حوزه زیرســاخت به هدف رسیدیم.
تیمی که بخواهد صعود کند ،سال اول،
سختترین سالش اســت .حفظ کردن
جایگاه در لیگ برتر ،به مراتب سختتر
است .برای حفظ کردن موقعیت ،چون
ما ظرفیت محدود جذب بازیکن  ۷تا را
داشتیم پس با همان بازیکنان دستاول
وارد ماراتن نفسگی ِر مسابقات لیگ برتر
شدیم .برای سال اول جایگاه دهم خوب
بود ،ما هم حفظش کردیم .امســال غیر
از پرســپولیس که حضورش در جایگاه
اول جدول را قطعی کرده بود 6-۵ ،تیم
برای سهمیهی آسیا میجنگیدند ۸ ،تیم
برای ســقوط نکردن .تا روز آخر ،جنگ
بقا در لیگ برتــر ادامه دارد .نمیتوانیم
با توجه به شرایط لیگ بگوییم گلگهر
ضعیف عمل کرده است .شرایط امسال
شرایط خاص و ســختی بود .بله خطر
سقوط را بعضی مواقع احساس کردیم.
آن زمان که  ۸بازی را مســاوی کردیم
و تیم نتیجه نگرفــت من به مردم قول
دادم این تیم به لیگ برتر میرود .حتی
برای شوک دادن به تیم از حذف خودم
حرف زدم و استعفا دادم .به هیچ عنوان
قبول ندارم که ضعیف بودیم .بودجهای
که تیم گلگهر سال اول هزینه کرد ،در
حد پایین جدول بود.
 بــرای اســتفاده از تجــارب
پیشکســوتان ورزش گلگهر چه
برنامهای دارید؟
ما کمیته پیشکســوتان تیم را درســت
کردیم .تیمشــان را تشکیل دادیم اینها
در ایّام نداری چراغ فوتبال را روشن نگه
داشــتند .از نظرات این عزیزان به عنوان
هدایتکنندگان و پیشانی تیم در کارگروه
استفاده میکنیم.
 کمتر با رسانهها میجوشید چرا؟
من عذرخواهی میکنم که در این بخش،
قدرتم پایین بوده و نتوانستم یک ارتباط
صحیح با رسانههای محلی داشته باشم .از
این پس ،در اتاق من به روی پیشنهادهای
همکاران رسانهای شهرستان و دلسوزان
مطبوعاتی باز است .ما اینقدر بیتجربه
بودیم یاد گرفتیم لیگ برتر کام ً
ال متفاوت
بود.
 موفق باشید...
متشکرم شما هم موفق باشید

دعوت به همكاری

دعوت به همكاری

دعوت به همكاری

دعوت به همكاری

به يک حسـابدار خانـم وچند بازاريـاب با حقوق
ثابت وپورسانت عالی نیازمنديم.

بـه يک نفر شـاگرد جهت لوله کشـی سـاختمان
نیازمنديم.

به يک نفر شـاگرد جهت کار در تپوپلسی ماشین
سنگین نیازمنديم.

به يک خانم مجرد با مدرک روانشناسی يا بهیاری
نیازمنديم
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س�یرجان که نش�ان از مدیریت و س�ابقه درخش�ان شماست را

شهرداری و شورای اسالمی هماشهر

عم
آگهي مناقصه ومي تجدید شده شماره /99/30ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد"برچیدن واجرای کفپوش پیست تارتان
مجموعه ورزشی سردار شهید قاسم سلیمانی گل گهر" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت
پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسنادمناقصه به آدرس
الكترونیكيWWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي کیفي و فني را به همراه
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین کنندگان از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند.مهلت تحويل
پاکات ساعت  9الي 14روزشنبه مــورخ99/07/05در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و يا
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.ضمن ًا بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 99/06/29
براي متقاضیان بالمانع ميباشد  ،الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد
هر يک يا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد

مديريت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

عم
آگهي مناقصه ومي شماره /99/32ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد"عملیات بهسازی و تقويت گريزلی
جاوکراشر خط  4تولید کنسانتره آهن"خود را بصورت  ،EPCاز طريق برگزاري مناقصه عمومي به
پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسنادمناقصه به آدرس
الكترونیكيWWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین
کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاکات ساعت
 9الي 14روزشنبه مــورخ99/7/5در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران مي باشد.ضمن ًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روزشنبه مورخ99/6/29مقرر
شده است و الزامي ميباشد.شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات
بدون نیاز به ذکر دلیل و جبران خسارت مختار ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

