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گفتوگوی پاسارگاد با مدیرعامل باشگاه گلگهر

دنبال این صندلی هستند

 نظارت ما روی جذب بازیکنان خارجی ضعیف بود
توآمد خانوادگی داریم ،مذاکره با آقای ایراننژاد را تکذیب میکنم
 من با محسن ایراننژاد دوستم و رف 
 ناصرصبحی
روزپنجشنبه،باشگاهفرهنگیورزشیگلگهرازخبرنگاران
جهت بازدید از امکانات مجموعه ورزشی این باشگاه و شرکت
در نشست خبری مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال گلگهر
دعوت کرد.
بخش اول این دعوت ،شامل بازدید از زمین چمن و
سالنهای فوتسال ،شنا ،کشتی ،ژیمناستیک ،ورزشهای
هوازی ،بدنسازی ،کلینیک پزشکی و ...بود .بنا به گفته رسول
بزاده؛ سرپرست مجموعه ورزشی اکثر این سالنها عالوه
عر 
بر ورزشکاران گلگهری در اختیار هیئتهای ورزشی برای
بزاده با اشاره به
استفاده عمومی نیز قرار داده میشود .عر 
اینکه استادیوم برای ورزشهای کارگری ساخته شده بود،
از افزایش صندلیها برای رسیدن به استانداردهای لیگ برتر
خبر داد .وی همچنین با اشاره به حذف زمین چمن مصنوعی
از کشت چمن استاندارد گفت .چمنی که برای آن سیستم
گرمایش از کف تعبیه شده .اسکوربورد نصب شده در ابعاد
ن اسکوربوردهای ایران
 5در  9متر مربع یکی از بزرگتری 
ب باران به صورت زهکش به
است .همچنین در این سیستم آ 
موتورخانه مرکزی رفته ،بازیافت و گرم شده و دوباره استفاده
میشود .برآورد هزینه برای زمین چمن حدود  3میلیارد
تومان 12،میلیارد برای سکوها و یک و میلیارد و 100میلیون
تومان هم برای اسکوربورد است .پیش از لیگ برتر و برای
این مجموعه  45میلیارد تومان هزینه ساخت و  20میلیارد
برای تجهیز هزینه شده است .نکته قابل تحسین در توسعه
این مجموعه بنا بر اظهارات علیرضا پوررضاقلی؛ مسئول روابط
عمومی باشگاه در نظر گرفته شدن سکوهایی برای معلوالن
است تا ایشان نیز بتوانند با حضور در ورزشگاه ،بازیهای سال
آینده را تماشا کنند.
 بخش دوم :نشست خبری
پس از پایان نشست خبری مدیرعامل باشگاه و سرمربی
تیم فوتبال گلگهر با خبرنگاران برگزار شد .نشستی که
که حدود یک ساعت آن به صحبتهای محمد جواهری؛
مدیرعامل باشگاه اختصاص یافت .سخنان جواهری از ب
ورزش کارگری به عنوان اولویت اول شرکت گلگهر آغاز
شد و بیشتر روی ارایه کارنامه جواهری و اقدامات او در
صندلی مدیرعاملی باشگاه متمرکز گردید .در ادامه نوبت به

خبرنگاران رسید تا پرسشهای خود را مطرح کنند .زمان
اندک هر خبرنگار برای طرح پرسش و تجمیع پرسشها و
پاسخگویی یک باره به آنها که موجب میشد از چالشی
بودن جلسه کاسته شود ،از جمله نقاط ضعف این نشست
بود .بنابراین پاسارگاد در اعتراض به این شیوه ،بدون طرح
پرسش در جلسه ،تقاضا کرد تا در پایان نشست ،گفتوگویی
اختصاصی با جواهری داشته باشد که با استقبال و موافقت
وی روبهرو شد.
 نام این جلسه ،نشست خبری با مدیرعامل
گلگهر بود اما سخنان شما طی جلسه ،بیشتر شبیه
دفاعیه شخصی بود و مدت زیادی را صرفا در مورد
سابقه خودتان در فوتبال صحبت کردید .به نحوی
که تصور کردم شاید قصد کنارگذاشتن شما را دارند
اما بعد یکی از حاضران خبر از کاندیداتوری شما برای
هیئترییسه فدراسیون فوتبال داد .کدامیک از این
موارد حقیقت جلسه امروز بود؟
در مورد موضوع مطرح شدن نام من برای هیئترییسه
فدراسیون فوتبال هنوز مرحله اول است و شاید اصال من
ثبتنام هم نکنم .این در حد یک ایده است که بتوانیم با توجه
به تعداد تیمهایی که در لیگهای مختلف و زیرساختهای
خوبی که داریم و یک باشگاه منظم هستیم ،یک کرسی در
فدراسیون فوتبال داشته باشیم .این نشست هیچ ربطی به
اینکه آیا برای انتخابات هیئترییسه فدراسیون فوتبال
ثبتنام بکنم یا نکنم ،ندارد .در حال حاضر (روز پنجشنبه)
فقط دو روز مانده و هنوز ثبتنام نکردم .ما کارهای خیلی
خوبی را بعد از صعود به لیگ برتر ،در مجموعه ورزشی گلگهر
شروع کردیم و این موارد را تاکنون جایی گزارش نداده بودیم.
ن طور نبوده که بخواهیم با این قضیه برای خودمان گزارش
ای 
عملکردی درست کرده باشیم.
اهالی رسانه شاکی بودند که چرا ما از رسانهها فاصله
گرفتیم و چرا کمتر نشست خبری برگزار میکنیم .هرچند
آنقدر حجم کار در لیگ برتر ،چالشها و حاشیهها زیاد است
که باور کنید کمبود وقت و عدم تمرکز باعث شد ما در این
حوزه مهم و تاثیرگذار جلسه نداشته باشیم.
 دلیل حضور خبرنگاران کرمانی در جلسه چه
بود؟

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای فرهــاد خواجویــی وکیــل محمــود خواجویــی بــا ارایــه دو
برگ استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره  67ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  8فرعــی از
 591و  592اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام آقــای
فرهــاد خواجویــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم
گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده،
لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه
قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد
خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر
ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم
واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد
شــد 638 .م.الــف
تاریخ انتشار1398/11/21 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

به این دلیل از خبرنگاران کرمانی دعوت کردیم که آنها
هم اخبار تیم را پوشش میدهند و سوالهایی دارند .باالخره
امروز ما نماینده استان کرمان در لیگ برتر هستیم.
 شایعههای زیادی در مورد دستهبندیها و
افرادی وجود دارد که به نوعی به دنبال رسیدن به
صندلی مدیرعاملی باشگاه هستند .این جلسه ربطی
به این مسایل نداشت؟
نه .در جلسه هم عنوان کردم از روزی که مدیرعامل شدم،
خودم را آماده رفتن کردم .من هم شنیدهام که برخی در
حال تالش برای رسیدن به این صندلی هستند .نه برای
گروههای سیرجانی که در پایتخت و جاهای دیگر در حال
تالش هستند که مدیرعاملی یک تیم لیگبرتری را بگیرند.
شاید جاهایی خیلی مهمتر و تاثیرگذارتر از سیرجان ،به دنبال
این کرسی باشند ولی برای من مهم نیست .من وجدان دارم
و به عنوان یک فوتبالیست و کسی که رده به رده را پشت سر
گذاشتهام ،به صندلی مدیرعاملی باشگاه رسیدهام .در این پنج

 نیم نگاه
شرکت و باشگاه گلگهر هیچ پولی به
مارک ویلموتس نداده است
 با هزینه اسکان تیم در تهران
میتوانستیم دو تا زمین چمن در
سیرجان بسازیم
 پشت پردههای فوتبال را نمیشود گفت
 هنوز شهر فوتبالی نشدیم

سالی که مدیرعامل بودم ،تمام تالشم رساندن گلگهر و مردم
سیرجان به جایگاه شایسته آنهاست .در مورد اینکه موفق
بودم یا نه ،مردم باید قضاوت کنند باید بپذیریم به یک سطح
و رقابت حرفهای رسیدیم ولی به موازات حضور در لیگ برتر،
خیلی از حوزههایمان رشد نکردند که یکی از آنها همین
حوزه رسانه است .فقط به خاطر اینکه رسانههای داخلیمان
رقابت میکنند که زودتر خبر را منتشر کنند ،بازیکن خوب
و باکیفتی از دست ما پرید یا گاه ما اخبار زرد تیم رقیب را
علیه تیم گلگهر منعکس میکنیم .بیخبر از اینکه ماهیت
این خبر برای جنگ رسانهای است .هدفش تخریبی است.
ما چون حرفهای نیستیم و تشخیص نمیدهیم که جنگ

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد کورکینجــات قرائــی وکیــل آقــای شــهباز
کورکینجــات قرائــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  224ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  2047فرعــی از  2313اصلی واقع
در بخــش  35کرمــان بــهنــام آقــای محمــد کورکینجــات قرائــی
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه
علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک
اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت
اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت 10
روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی
بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 639 .م.الــف
تاریخ انتشار1398/11/21 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان
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هشت بازیکن را جذب کردیم و آقای جاللی نیز جز آقای
زیبدی که جدا شد و به تیم مسجدسلیمان پیوست و بازی
خوبی را هم هفته پیش از او شاهد بودیم .پس ما در جذب
بازیکنان لیگ برتر که توسط سرمربی اول انجام شد و سرمربی
دوم هم تایید کرده ،نمیتوانیم بد عمل کرده باشیم اما در
مورد جذب بازیکنان خارجی بد عمل کردیم .ما باید میرفتیم
سراغ بازیکن باکیفیت باال و هرچقدر هم که هزینه داشت،
میپرداختیم .ما در جذب بازیکنان خارجی هزینه زیادی
نکردیم ولی بازیکن باکیفیت میخواستیم که ناموفق عمل
کردیم؛ هم به دلیل اینکه در پنج سال اخیر تجربه جذب
بازیکن خارجی نداشتیم و هم اینکه در جذب چه بازیکن
داخلی و چه خارجی آقای بگوویچ اختیار تام داشت و ما کمک
میکردیم.
 قبولداریدنظارترویکیفیتبازیکنانضعیف
بوده؟
من هم دارم میگویم که نظارت ضعیف بوده .در آن مقطع
زمانی که ما در حال آمادهسازی استادیوم امام علی بودیم،

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحلهای موارد اجاره مستقر در شهر بازی
و سایر پارکهای سطح شهر(نوبت اول)
سـازمان سـیما ،منظر و فضای سـبز سـیرجان در نظـر دارد مزایـده عمومـی (شـرح مختصر:
موارد اجاره مسـتقر در شـهر بازی و سـایر پارکهای سـطح شـهر) به شـماره  5098090549000004را
از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسـناد
مزایـده تـا ارایـه پیشـنهاد مزایدهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مزایدهگران در صورت عدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در
مزایده محقق سـازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ  1398/11/21میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :ساعت  10روزپنجشنبه تاریخ 1398/12/08
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19روزپنجشنبه تاریخ 1398/12/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  8:00روز یکشنبه تاریخ 1398/12/11
اطالعات تماس دستگاه مزایدهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارایه پاکتها

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش  3قطعـه زمیـن مسـکونی از
پلاک ثبتـی  5087اصلـی واقـع در شـرق شـهرک نصـر بـا قیمـت پایـه کارشناسـی
از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزییـات منـدرج در اسـناد مزایـده بـا بهرهگیـری از سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی( )www.setadiran.irو بـا شـماره مزایـده  2098005674000010بـه صـورت
الکترونیکـی بـه فـروش برسـاند.
تاریخ انتشار آگهی 1398/11/21 :الی  1398/12/10ساعت 14
تاریخ بازدید :ساعت  1398/11/22الی  1398/12/10ساعت 14
تاریخ بازگشایی 1398/12/11 :ساعت 14:30
مهلت دریافت اسناد مزایده 1398/11/22 :الی  1398/12/10ساعت 9
مهلت ارسال پیشنهاد 1398/11/22 :الی  1398/12/10ساعت 14
تاریخ اعالم به برنده 1398/12/12 :ساعت 10
شرایط مزایده:
قیمـت پایـه قطعـات و سـپرده شـرکت در مزایـده بابـت هـر قطعـه کـه بایسـتی بـه صـورت واریـز بـه
حسـاب  3100003361004بانـک ملی شـعبه مقداد سـیرجان -به صورت ارایـه ضمانتنامه بانکی
معتبـر (بـا سـه مـاه اعتبـار) و یا پرداخـت الکترونیکی باشـد.
068/268886888

رسانهای است ،بلندگوی آنها میشویم و خبر را منعکس
میکنیم که متاسفانه در برخی مواقع اثر خودش را هم
گذاشته.
 یکی از دالیل میتواند این باشد که مدیرعامل
باشگاه بعد از چندین ماه از شروع لیگ ،با خبرنگاران
شهرشجلسهگذاشته.
این ایراد کامال وارد است .روزی که تیم به لیگ برتر رفت
و بعد از اینکه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
تغییر کرد ،هم به هیئت مدیره باشگاه و هم مدیران ارشد
شرکت اعالم کردم هر مدیرعاملی حق دارد گزینههایی را به
کار بگیرد که با او همسو و هماهنگتر باشد .رسما اعالم کردم
استعفا میدهم و این کار را کردم اما با استعفایم مخالفت
کردند .این اتفاق دو یا سه مرتبه دیگر هم افتاد.
 من برعکس شما معتقدم کار رسانه دسترسی
به اطالعات و انتشار سریع آن برای مردم است .اگر
خبری درز پیدا کرده ،مشکل از باشگاه بوده و نه رسانه.
در جلسه امروز اصال به بچههای رسانه انتقاد نکردم .من با
تیم مدیریتی باشگاه بودم .داشتم به آنها اعالم میکردم ما
هستیم که نباید اخبار محرمانه باشگاه را صرفا برای اینکه
نشان دهیم فرد مطلع هستیم ،در اختیار رسانه بگذاریم.
دانستن حق رسانه است .بگذارید قرارداد مثال پاتوسی منعقد
شود و بعد در اختیار رسانه بگذارید .شاید اگر ما هوشیارتر و
با درایت بیشتری عمل میکردیم ،چه بسا یک بازیکن خوب
یدادیم.
را از دست نم 
 میخواستم سوالی در مورد خبر مذاکرات
پیوستن محسن ایراننژاد؛ بازیکن آرمانگهر به
گلگهر بپرسم که این مذاکرات موجب دلخوری هم
شده بود.
من خبر مذاکره با آقای ایراننژاد را تکذیب میکنم .ما
توآمد خانوادگی داریم .محسن ایراننژاد را در
دوستیم و رف 
تداشتنی
لیگ برتر به عنوان یک بازیکن با اخالق و دوس 
میشناختند و میشناسند .در نقل و انتقاالت از ایشان کمک
گرفتم .این موضوع مربوط به االن نیست بلکه سال گذشته
و سال قبلتر هم آقای ایراننژاد به ما در نقل و انتقاالت
کمک کرد و کمکهایش بسیار هم تاثیرگذار بود .دوستان
آرمانگهری ناراحت شدند اما محسن ایراننژاد که همیشه

نمیتواند فوتبال بازی کند .یک روزی فوتبالش تمام خواهد
شد و به عنوان یک سیرجانی که بیش از  10سال در لیگ
برتر تجربه اندوخته ،مورد مناسبی برای مدیریت تیم است.
ولی اینکه گفتهاند ما مذاکره کردهایم ،نه .ما مذاکره جدی و
رسمی نداشتهایم .این حدس و گمان برخیها است.
 در یکی از نشستهای خبری پس از بازی،
آقای شهبا با تشکر از اینکه گلگهر اجازه داده در
زمین استادیوم امام علی بازی کنند ،گفت که کاش
اجازه میدادند ،حداقل یک بار پیش از بازی در این
زمین تمرین کنیم تا بازیکنان عادت کنند .دلیل عدم
موافقت با این موضوع چیست؟
بعد از اینکه ما رفتیم لیگ برتر و فشاری که روی چمن
ورزشگاه امام علی آمد ،احساس کردیم این زمین در حال
خراب شدن است .این زمین کیفیت دو جلسه تمرین یا
مسابقه را در هفته دارد .حتا اگر دیده باشید ،بازی پیشین ما
با سایپا ،تمرین تیم را برای عرقگیری به این زمین نبردیم.
امروز (پنجشنبه و پیش از بازی با تراکتور) برای عرقگیری
به این ورزشگاه نرفتیم .زیرا چمن به شدت آسیب دیده و
ما بازیهای حساستر و مهمتری داریم .پس مجبور بودیم
در نیم فصل دوم حواسمان بیشتر به وضعیت چمن باشد تا
بتوانیم بازیها را در سیرجان برگزار کنیم.
 درنشستخبریبهیارگیریهایوینگوبگوویچ
پیش از شروع لیگ برتر اشاره کردید و گفتید چون
ایشان خارجی بودند ،نظرشان در مورد بازیکنان
خارجی را کهبسیار هم ضعیفظاهرشدند ،پذیرفتید.
شما به عنوان فردی که سالها بازیکن فوتبال بودید،
قاعدتا کیفیت بازیکنان جذب شده ایرانی و خارجی را
در تمرین دیده بودید.
سوال شما فقط در مورد بازیکنان خارجی است یا ایرانی؟
 هر دو مورد.
در مورد بازیکنان ایرانی وقتی قرارداد آقای بگوویچ به
عنوان سرمربی تمدید شد ،لیستی را به باشگاه دادند .اکثرشان
بازیکنان پرسابقه و باکیفیت اما با توقع مالی باال بودند که در
نهایت یا در تیمشان ماندند یا به تیمهایی مثل تراکتورسازی،
پرسپولیس ،استقالل و ...رفتند .ما در جذب آن بازیکنان
ناموفق بودیم و بعد آقای بگوویچ لیست جدیدی داد که

08265586888
05068006888

 -2در صورتـی کـه برنـدگان حاضـر به انعقاد قرارداد نباشـند ،سـپرده آنها به نفع شـهرداری ضبط
خواهد شد.
 -3سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.
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مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و عملیات اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح
شهر شماره  4سال ( 98بلوار حمزه سیدالشهدا مکیآباد) (نوبت دوم)

شهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و عملیات
اجـرای الیـه اسـاس و آسـفالت معابر سـطح شـهر شـماره  4سـال ( 98بلـوار حمـزه سیدالشـهدا مکیآباد))
بـه شـماره  2098005674000109را از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها
از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد
شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت
گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/11/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/11/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/12/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:00روز سهشنبه تاریخ 1398/12/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها

الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
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در بحث نظارت از اصل واقعیت فاصله گرفتیم .ما بایستی
میگفتیم یکی دیگر استادیوم را بسازد و صفر تا صد نظارت
ما روی نقل و انتقاالت باشد .اینجا میپذیریم ضعیف عمل
کردیم.
 من یکی از بازیهای جفرسون تاوارز را در
ورزشگاه دیدم ،حتا قدرت کامل کنترل کردن توپ
را نداشت.
دو هفته قبل از بازی با تراکتورسازی تبریز ،آقای پیمان
رنجبری؛ مهاجم ما دعوت شد تیم ملی .ایشان در بازی
دوستانه درون تیمی شدیدا مصدوم شد و ما دو ماه و نیم او
را نداشتیم .بنابراین دنبال مهاجم بودیم .مهلت نقل و انتقاالت
داخلی تمام شده بود ،به اضافه اینکه مهاجم خوب هم
داخل ایران نداشتیم و فقط بازیکن سهمیه فیفا میتوانستیم
بگیریم .از طرفی آقای بگوویچ هم فشار آورد که این بازیکن را
میخواهم .من این بازیکن را اصال ندیدم .من تماس گرفتم با
آقایان افسری ،بدخشان و اعضای کادر فنی و گفتند بازیکن
خوبی است .من شخصا به آقای افسری گفتم من که این

بازیکن را ندیدم و االن میخواهم قراردادش را امضا کنم.
شما کیفیت این بازیکن را تایید میکنید ،خوب است؟ به هر
حال به خاطر نداشتن مهاجم و نزدیک بودن بازی ،به بستن
این قرارداد تن دادیم .گفتیم وقتی دوستان؛ یعنی عوامل تیم
میگویند بازیکن با کیفیت و خوبی است ،من هم امضا کردم.
امامتاسفانهعملکردشخیلیضعیفبود.
 در مورد آقای بگوویچ گفته میشود ایشان با
داللها در ارتباط است و گاه از نقل و انتقال بازیکنان
سوددریافتمیکند.
در این چند سالی که آقای بگوویچ اینجا بود ،چنین
چیزی را ندیدم .ایشان ارتباطات خیلی گستردهای در اکثر
حوزهها در ایران داشت .در این هیچ شکی نیست .باالخره
نزدیک  20سال در ایران بود اما چنین مواردی که گفتید
را ندیدم و یکی دو بار هم اعالم کردم هر فردی هر مدرک و
مستندی مبنی بر ورود ایشان به چنین موارد زردی دارد ،به
باشگاه منتقل کند و ما برخورد میکنیم .همهاش حرفش زده
میشود اما هیچکس نتوانست اثبات کند.

 اگر طبق حرف خودتان ،گلگهر ایمان داشت که
به لیگ برتر میرسد ،چرا زودتر اقدم به آمادهسازی و
تکمیلزیرساختهانکرد؟
در نشست خبری گفتم که چیزی که در لیگ برتر و در
سیرجان ما با آن مشکل داریم ،چمن تمرینی است .اگر در
لیست تحریم آن شرکتی که مورد نظر ما بود قرار نگرفته
بودیم ،امروز بهترین چمن مصنوعی را در مجموعه ورزشی
گلگهر پهن کرده بودیم و حداقل تا پنج سال میشد در این
زمین هم تمرین و هم مسابقه برگزار کرد و زمین افت هم
نمیکرد .چون ما گشتیم و بهترین چمن از نسل چهارم را
پیدا کردیم .روی آن چمن میشد بازیهای جام باشگاههای
آسیا را برگزار کرد اما نوروز  98آن شرکت اعالم کرد که شما
در لیست تحریمها هستید و ما از ادامه همکاری و مذاکره با
شما منع شدیم ،عذرخواهی میکنیم و خدا نگ هدار.
 تیم گلگهر با وجود سیرجانی بودن ،در تهران
است .اختالف هزینه ماندن تیم در تهران و ماندن در
سیرجانچقدراست؟

آنچیزی که امروز من را در حد خفگی ناراحت میکند،
همین حضور تیم در تهران است .هزینه تغذیه تقریبا یکسان
است ولی هزینه اسکان وجود دارد که اصال هزینه اسکان در
تهران با سیرجان قابل مقایسه نیست و مورد دوم ،هزینه رفت
و آمد است .من به همکاران در باشگاه گفتم باید چهار زمین
چمن تمرینی در سیرجان درست کنیم .دو تا را خودمان
یدانم این حرف
و دو تا را بخش خصوصی درست کند .نم 
درست است یا نه اما من چون عاشقم و افراطی کار میکنم،
انتظار دارم باقی نیز همینطور باشند اما نگاه بقیه ،خاص
است .آنها میگویند خُ ب ما چمن درست کنیم ،هزینهاش
چقدر میشود؟ پس اول قرارداد ببندیم .نگاه درآمدزایی و
منفعتگراییبه قضیهدارنداما من میگویماگرخداییناکرده
و در بدترین حالت ممکن ،گلگهر در لیگ برتر نماند ،بقیه
تیمها که میتوانند روی این چهارتا چمن تمرین کنند .این
که چیز بدی نیست اما میگویند تو باید تضمین بدهی که
تیم در لیگ برتر بماند .من دارم تمام تالشم را میکنم .پارسال
مهمترین و آخرین دغدغه من بردن تیم به لیگ برتر بود و
امسال میبینم ماندن در لیگ دغدغه مهمتری است .جالب
است که رقابت هم رقابت نابرابری است .در فوتبال مسایل
پشت پرده زیاد است اما نمیشود بگویی.
 به نظر شما آیا نبودن تیم در سیرجان جزو
عوامل تاثیرگذار در میزان استقبال تماشاگران از
بازیهاهست؟
من فکر میکنم اولین دلیل عدم استقبال هوادارن نتایج
است .دومین مورد ،فوتبالی شدن زیاد سیرجان است .قبال
اگر مردم میخواستند فوتبال ببینند ،دنبال بازیهای ما
میگشتند اما امروز به موازات ما ،چندین مسابقه در سطوح
نزدیک به لیگ برتر چه در رده بانوان و چه آقایان برگزار
میشود .سومین نکته این است که بازیهای ما پخش زنده
دارد .چهارمین نکته این است که هرجور نگاه کنید ،ما در
مرحله گذر به یک شهر فوتبالی هستیم اما هنوز شهر فوتبالی
نشدیم ،هنوز به بدنه جامعه رخنه نکرده .ما هنوز با قائم شهر
یا آبادان شدن فاصله داریم.
 هزینه اقامت در تهران در قیاس با سیرجان
چقدراست؟
حقیقت این است که هنوز برآوردی نشده و من میتوانم
انتهای فصل این عدد را به شما بگویم ولی مطمئن هستم با
هزینهای که در تهران کردیم میتوانستیم حداقل دو تا چمن
تمرینی درجه یک را در سیرجان احداث کنیم .تصمیم داریم
سال آینده به جای ماندن در تهران به سیرجان بیاییم و با آن
هزینه دو تا زمین چمن تمرینی احداث کنیم.
 حدس میزنم حضور تیم گلگهر در تهران ،یکی
از دالیل موافقت بازیکنان مطرح برای پیوستن به این
تیم است .بنابراین اگر تیم گلگهر در سیرجان ساکن
شود ،جذب بازیکن مشکل خواهد شد .آیا بازیکنان
نامدار حاضر خواهند شد ساکن سیرجان شوند؟
چون شرایط اقتصادی برخی از تیمها بد است و در مقابل

گلگهر واقعا خوشحساب است ،ما میتوانیم تالش کنیم تا
بازیکنانباکیفیتبهسیرجانبیایند.
 به نظرم خیلی خوشبینانه نگاه میکنید .چون
یک طرف پول آماده گلگهر است و طرف دیگر اعتبار
تیمهایمطرح.
البته خیلی سخت است .االن نساجی مازندران ،پارس جم
و نفت مسجد سلیمان به موازات ما تهران هستند .چرا؟ چون
همه ما شهرستانی هستیم و قطعا امکانات و جذابیت تهران
میتواند یک سری بازیکن را جذب کند .ولی ما خوشبین
هستیم که به دلیل خوشحسابیمان بتوانیم بازیکنان
باکیفیتی را بیاوریم و در سیرجان مستقر شویم.
 امروز آقای جاللی گفتند که راننده اتوبوس تیم
بارسلونا  700ساعت کالس گذرانده تا شایسته این
مقام شده .بنابراین برایم سوال است که چرا ترکیب
هیئتمدیرهتیمفوتبالگلگهرغیرفوتبالیاست؟
ببینید ،من در مورد مسئوالن باالدستی خودم نه میتوانم
اظهارنظر کنم و نه در مورد چیدمان صحبت کنم .باالخره من
مدیری هستیم که همین هیئتمدیره من را انتخاب کرده .یکی
از اعضایش مهندس عتیقی است .یک فرصت فوقالعاده عالی
برای شهر .باید با ایشان صحبت کنید تا ببینید چه دید وسیع،
باز و توسعهای به ورزش دارند .بسیار تا بسیار فرد شایسته،
ورزشدوست و عالقهمند به سیرجان است .دو نفر دیگر هم یکی
مدیر حقوقی و دیگری مدیر مالی است .یعنی افرادی هستند که
هر هیات مدیرهای نیاز دارد .در اکثر باشگاهها یک مدیرمالی در
ترکیب هیئتمدیره حضور دارد .دیگری نیز مدیر حقوقی است.
کار حقوقی اصال کار راحتی نیست .به ویژه که در لیگ برتر شما
قراردادهای خاص ،بادقتتر و با وسواستر دارید .شاید اگر دو
گزینهفوتبالیهمبهاینجمعاضافهکنید،تکمیلتربشودوگرنه
من فکر میکنم افراد فعلی گزینههای خوبی هستند.
 در نشست خبری به شایعات اشاره کردید از
جمله پرداخت یکی از قسطهای مارک ویلموتس؛
سرمربی سابق تیم ملی توسط گلگهر .این موضوع از
سوی برخی افراد مطرح هم پذیرفته شده.
آقای علوی و ساکت از فدراسیون فوتبال تماس گرفتند
و گفتند آقای مارک ویلموتس میخواهد در تمام شهرهایی
که در لیگ برتر تیم دارند ،حضور یابد و بازیها را در آن
شهرها ببیند .هفته سوم و بازی گلگهر و پارسجنوبی
بود که خواستند به سیرجان بیایند .گفتند یک برنامهای
بگذارید که بتوانیم نهایت استفاده را از حضور ایشان ببریم.
ما هم برنامههای سیاحتی ترتیب دادیم ،ایشان را به خانه
خانم مویدمحسنی بردیم تا با فرهنگ سیرجان و مباحث
سیرجانشناسی آشنا شود .حتا غذای سیرجانی و ایرانی هم
جزو برنامههامان بود .برنامه خوب و جذابی بود .روز بعد ایشان
را بردیم منطقه گلگهر .بازتابی که از عکسهای ایشان در
شرکت گلگهر و حضور صمیمی در میان کارکنان شکل
گرفت ،این احساس ایجاد شد که شاید ما پول او را دادهایم.
 شما از کجا میدانید شرکت گلگهر دخالتی

نداشته؟
من از مدیران گلگهر پرسیدم و همه تکذیب کردند.
 آیا ممکن است ناداوریهایی که در حق
گلگهر میشود ،نتیجه فرعی شایعاتی مانند ماجرای
ویلموتس باشد .یعنی به نوعی علیه گلگهر جبههای
به وجود آمده باشد؟
اصال این شایعه را قبل از یکی از بازیهای حساس ما
مطرح کردند و هدف فقط جنگ رسانهای بود که داور و مردم،
حواستان باشد که اینها اینقدر ارتباطات خوبی دارند پس
بایدسختگیرانهتربرخوردشود.
 ماجرای جابجاییهای چراغ خاموش آقای
بدخشانچیست؟
ایشانچهارسالرییسهیئتمدیرهبودندوبسیارتابسیار
شخصیت مثبت ،فوتبالی ،توسعهنگر و زحمتکش هستند.
ایشان خودشان از هیئتمدیره استعفا دادند.
 به چه دلیل؟
ایشان با یکی از اعضای هیئتمدیره که غیربومی و
اصفهانی بودند ،مقداری زاویه پیدا کردند و استعفا دادند .بعد
از این استعفا و از آنجا که من دنبال گزین ه خیلی خوبی
برای مدیر تیم بودم .ایشان را چهار سال میشناختم ،اعتماد و
ارتباط داشتم و خواهش کردم این پست را بپذیرد.
 شنیدهام باشگاه باید بابت حضور یگان ویژه
مبلغیبپردازد.تاکنونچقدرپرداختهاید؟
تا این لحظه هیچ مبلغی پرداخت نشده است.
 قرار است بپردازید یا خیر؟
صحبتهایی مطرح شده ولی هنوز تصمیم گرفته نشده
است.
 بعد از آمادهسازی ورزشگاه فعلی ،سرنوشت
ورزشگاه امام علی چه میشود؟
ما  20سال ورزشگاه امام علی را در اختیار گرفتیم و هر
دو تا را در یک شرایط عالی نگه خواهیم داشت .ما روز اول
گفتیم که  20سال این ورزشگاه را میخواهیم .جز ما نیز
کسی نمیتوانست در بحث نگ هداری و تجهیزات ورزشگاه امام
علی هزینه کند .مطمئن باشید ما با وسواس و جدیت بیشتر
در بحث تعمیرات و نگ هداری ،محکم پای ورزشگاه امام علی
ایستادهایم.
 نکته پایانی یا حرفی که باقیمانده؟
ما از این به بعد به دوستان رسانهای بیشتر احتیاج داریم .به
کمک ما بیایید .قبول داریم که یک سری ضعفها به من ،به
سیستم و اینکه باید به سرعت خودمان را به سطح حرفهای
برسانیم ،وارد است اما من مطمئن هستم اگر همه دست
به دست هم بدهیم ،مدیران شهرستان ،مدیران گلگهر،
عوامل رسانه و هواداری که چهار ضلع یک مربع هستند ،به
عالوه تالش کادر فنی و بازیکنان در زمین فوتبال ،انشاهلل
یداریم و مطمئن باشید در این
تیم را در لیگ برتر نگه م 
صورت ،گلگهر برای سال دیگر باید یک هدف بهتر و نگاه
بلندپروازانهتری را برای خودش تعریف کند.

محمد جواهری در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد:

حوزه ورزش کارگری از اولویتهای اصلی باشگاه گلگهر است
 تیم فوتبال گلگهر در مسائل اخالقی در کشور سرآمد است

 مجموعه ورزشی گلگهر نه تنها متعلق به پرسنل گلگهر بلکه متعلق به عموم شهروندان است
ی ورزشی گلگهر روز
 پاسارگاد :باشگاه فرهنگ 
پنجشنبه  17بهمن از ساعت  9صبح میزبان جمعی از
خبرنگاران و عکاسان استان کرمان بود .ابتدا اهالی رسانه
ی ورزشی سردار
از بخشهای مختلف مجموعهی فرهنگ 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی بازدید کردند .پس از این
برنامهی بازدید یکساعته ،برای حضور در نشست خبری
مشترک مدیرعامل باشگاه گلگهر و سرمربی تیم فوتبال
بزرگساالن گلگهر به سالن اجتماعات گلگهر در شهرک
گلگهررفتند.
 در خدمت ورزش شهرستان هستیم
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان
در نشست خبری روز پنجشنبه گفت« :باشگاه گلگهر
تمام تالش خود را میکند تا بتواند در زمینههای متنوع
و مختلفی فعالیت داشته باشد .یکی از اولویتهای اصلی
باشگاه گلگهر حوزه ورزش کارگری است و چنانچه از نتایج
آن برمیآید توانستیم در این زمینه فعالیتهای خوب و
درخشانی ارایه دهیم .این در حالی است که سایر باشگاههای
ورزشی اهمیت چندانی به ورزش کارگری نمیدهند».
محمد جواهری افزود 40« :رشته ورزشی برای پرسنل
مجموعه گلگهر و خانوادههای آنها تدارک دیده شده تا در
هر لحظه و هر زمان که اراده کنند ،بتوانند به فعالیتهای
ورزشی مورد عالقه خود بپردازند .همچنین عالوه بر انجام
ورزشهای مختلف حوزه کارگری ،تالش کردیم تا در زمینه
میزبانی ورزش کارگری نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم».
وی با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه ورزش
کارگری هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده است،
خاطرنشان کرد« :معتقدم هرچه در زمینه ورزش کارگری
با جدیت بیشتری کار شود ،این امر موجب افزایش انگیزه
و نشاط نیروی انسانی و افزایش بهرهوری و فعالیت پرسنل
خواهد شد .چنانچه رییس فدراسیون ورزشهای کارگری
کشور نیز بارها به این موضوع اشاره کرده و گفته است
گلگهر را میتوان به عنوان یک الگوی نمونه در حوزه
ورزش کارگری معرفی کرد».
جواهری به تاثیرات مثبت و انگیزشی اولین جشنواره
فرهنگی ورزشی گلگهر ،جشنوارهای که در آذر ماه برای
پرسنل شرکت گلگهر برگزار شد ،اشاره کرد و گفت:
«تصمیم داریم این جشنواره ورزشی را در اواخر اردیبهشت
ماه برای عموم شهروندان سیرجانی نیز برگزار کنیم تا آنها
نیز بتوانند از این فرصت پیشآمده استفاده نمایند».
جواهری با اشاره به تالش این مجموعه در تامین
زیرساختهای ورزشی مورد نیاز شهرستان گفت« :معتقدیم
توسعه زیرساختهای ورزشی در گلگهر نباید متوقف شود.
کما اینکه با تجهیز زیرساختهای مجموعه ورزشی گلگهر
سالنهای مختلفی را تهیه کردیم و میتوانم بگویم این

مجموعهورزشینهتنهامتعلقبهپرسنلگلگهربلکهمتعلق
به عموم شهروندان است و تمامی افراد میتوانند از امکانات
این مجموعه بهرهمند شوند .ما در خدمت ورزش شهرستان
هستیم چرا که امروزه ورزش در برنامه روزانه خانوادههای
سیرجانی نهادینه شده و به یک فرهنگ تبدیل شده است و
از همین رو میطلبد که ما در حد توان خود اقدامات بیشتری

را در حوزه توسعه ورزش شهرستان انجام دهیم».
 نخواستیم وارد فوتبال ناسالم شویم
وی صعود تیم فوتبال گلگهر به لیگ برتر را یک
اتفاق خوشایند عنوان کرد و گفت« :به گفته بسیاری از
کارشناسان حوزه ورزش ،با صعود تیم گلگهر به لیگ برتر
شور و نشاط به میان خانوادههای سیرجانی آمد و فضای

شادی و نشاط بر شهر حاکم شد .تیم نوجوانان و جوانان ما
در لیگ برتر حضور داشت و تیم بزرگساالن نیز امسال به
لیگ برتر صعود کرد .همچنین امسال میزبان مسابقات تیم
امید در سیرجان بودیم .امیدواریم با صعود تیم امید به لیگ
برتر و بقای تیم بزرگساالن فوتبال در لیگ برتر این زنجیره
لیگ برتری را در سیرجان حفظ کنیم و سهمی در افزایش

نشاطشهروندانداشتهباشیم».
مدیرعاملباشگاهگلگهرسیرجاندرکنارتالشهایی
که برای صعود تیم گلگهر به لیگ برتر انجام شد به یک نکته
مهم هم اشاره کرد و گفت« :اعتراف میکنم تجربه بستن
تیم برای لیگ برتر را نداشتیم چرا که همزمان با تشکیل تیم
دغدغه ساخت ورزشگاه و برگزاری مسابقات ورزش کارگری

سرمربی تیم گلگهر سیرجان؛

تیم گلگهر در حال پوستاندازی است
مجید جاللی :به ماندن در لیگ برتر ،امید داریم

سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان روز پنجشنبه
در نشست مشترک خود با مدیرعامل باشگاه گفت:
«در ده سال گذشته از استان کرمان ،سه تیم به لیگ
برتر صعود کرده اند و این ظرفیت باالی استان را در
حوزه فوتبال نشان میدهد .اما سوالی که مطرح است
و بایستی بررسی شود این است که چرا آن دو تیم
نتوانستند جایگاه خود را در جدول حفظ کنند؟»
مجید جاللی افزود« :صعود به لیگ برتر کار
بزرگی است اما حفظ تیم و باقیماندن در لیگ برتر
کار بسیار بزرگتری است .اگر میخواهیم خودمان را
به سطح حرفهای برسانیم ،باید اول دیدگاه و نیروی
انسانی خود را در سطح حرفهای تقویت کنیم» .وی
ادامه داد« :در مجموع  ۱۲امتیاز از بازیهای نیم فصل
اول و بازیهای ابتدایی نیم فصل دوم کسب کردهایم

که  ۵امتیاز آن مربوط به سه بازی آخر بود و این نشان
میدهد که پس از ناکامیهای شروع لیگ ،ما داریم
پوست اندازی میکنیم .بایستی با کار و تالش بیشتر
باقی مشکالت را نیز حل کنیم .سطح امیدواری تیم در
حال حاضر بسیار خوب است و انتظارات بازیکنان از
بازی خودشان بسیار باال رفته و این نشان میدهد که
در مسیر خوبی قرار گرفتهایم».
سرمربی تیم فوتبال گلگهر خاطر نشان کرد:
«باید بگویم نگرانیها و دغدغههای من از همه شما
بیشتر و باالتر است .سقوط تیم برای من مثل یک
کابوس است .بنابراین خودم را بیشتر از هر زمانی
متعهد به این تیم میدانم .اگر همان ابتدای کار حتی
یک درصد احتمال میدادم که تیم به لیگ دسته اول
سقوط کند با گلگهر نمیآمدم .تمام تالش خود را

برای حضور تیم در لیگ برتر به کار میبندم» .جاللی
به نااخالقیهای داوری در زمین بازی نیز اشاره کرد
و گفت« :متاسفانه نیمکتهای شلوغ سود میکنند و
میتوانند حقوق خود را به دست بیاورند ،اما این تفکر
باید اصالح شود .چرا بایستی در فوتبال ما تفکری
باشد که باید شلوغ کرد تا حقوقت ضایع نشود؟ من
نمیتوانم در کنار زمین شلوغ کنم .متاسفانه این یک
باور تاسفبار برای فوتبال ما است .به هر حال نمیتوان
منکر این خطاهای داوری در بازیها شد و بایستی با
تقویت روحیه و بازی تیم بتوانیم نتایج بهتری کسب
نماییم» .وی اظهار کرد« :آقای جواهری را آدم پرانرژی
میبینم که خستگیناپذیر است ،یک مدیر خوشفکر
است و در مسیر خوبی قدم گذاشته است .فوتبال به
چنین افرادی نیاز دارد».

را هم داشتیم .بنابراین به دلیل بیتجربگی در لیگ برتر کمی
تعلل کردیم اما هیچ عمدی در کار نبود و در ادامه نیز به
دنبال رفع نواقص موجود بودیم .در همین راستا مدیرعامل
و مجموعه گلگهر نیز قاطعانه از صعود تیم و پس از آن
از تی مداری و توسعه زیرساختهای باشگاه حمایت جانانه
کردند که جای تشکر دارد» .وی خاطرنشان کرد« :روابط
باشگاه گلگهر سیرجان با فدراسیون فوتبال حسنه است و
عملکرد ما شفاف است و تا این زمان که با شما صحبت
میکنم نخواستیم وارد فوتبال ناسالم شویم .تیم فوتبال
گلگهر در مسائل اخالقی در کشور سرآمد است».
 مدیون تالش پیشکسوتها در حوزه ورزش
هستیم
وی به اهمیت حضور رسانهها در کنار ورزش اشاره
کرد و گفت« :تی مداری در لیگ برتر کار بسیار سختی است.
این کار دو بازو دارد؛ یکی رسانهها و دیگری هواداران و در این
حوزه باید کارهای زیرساختی و اساسی انجام شود .بایستی
به هواداران توجه ویژهای کرد .نمیتوان نواقص را منکر شد
اما از اهالی رسانه میخواهم که ما را در این امر مهم یاری
کنند تا بتوانیم در حوزه ورزش ،توجه به هواداران و اصحاب
رسانه گامهای موثرتری برداریم .همچنین آموزش حوزه
اصحاب رسانه را در دستور کار داریم که به زودی عملی
خواهدشد».ویهمچنینبهاهمیتحضورپیشکسوتاندر
موفقیتهای ورزشی باشگاه اشاره کرد و گفت« :ما مدیون
تالش و زحمت پیشکسوتها در حوزه ورزش هستیم .برای
آنها تیم تشکیل دادهایم و تمام تالش خود را برای ارج
نهادن به این قشر به کار خواهیم بست».

