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 ناصرصبحی
در زمان کسب عنوان قهرمانی آسیا توسط تیم فوتبال
بانوان شهرداری سیرجان ،درمیان انبوه نظرات مثبت هواداران
و همشهریان ،بودند افرادی که اهمیت کسب عنوان دومی
در رقابت میان  4تیم را کوچک میشمردند اما مدیرعامل
باشگاه شهرداری با برشمردن امکانات بیشتررقبا و بهره بردن
ایشان از بازیکنان لژیونر ،یادآور میشود که عنوان کسب
شده ،بسیارنیزحائزاهمیت است .مهدی جهاشاهی میگوید
ازنظرامکانات شبیه پراید بودند که میخواستند با مرسدس
بنز مسابقه بدهند .مدیرعامل باشگاه شهرداری سیرجان
معتقد است بازیکنان و کادرفنی فوتبال بانوان شهرداری با
جسارت توانستند برکمبود امکانات فایق بیایند و با کسب
عنوان نایبقهرمانی آسیا برای شهروجهه بخرند .او با حسرت
دلیل باخت تیم را نیز از دست دادن جسارت در نیمه اول
آخرین بازی عنوان میکند .شاید عمق این دستاورد را درکالم
جهانشاهی آنجا باید احساس کرد که با اشاره به زمانی که
نمیتوانستند بنر تیم فوتبال بانوان را در شهر آویزان کند،
میگوید«:مشروعیتپیدا کردیم».
 در ابتدا کمی در مورد مسابقات ،فضا وکلیات
بازیهایآسیاییتوضیحاتیارایهکنید.
از سال  2019که مسابقات جام باشگاههای زنان آسیا
شروع شد ،فدراسیون آسیا الزاماتی را برای تمام تیمها درنظر
گرفته بود اما به دلیل نوپا بودن جام باشگاههای زنان ،در این
مورد زیاد سخت نگرفتند.
 الزامات شامل چه مواردی بودند؟
استادیومها ،ساختار اداری ،تیمها و باشگاهها ،مسایل
پزشکی و ...اما کنفدراسیون آسیا برای زنان این مسایل را
سادهتر گرفت .سال  2019مسابقات جام باشگاهی زنان در
شرق آسیا و با حضورتیمهایی ازکشورهای ژاپن و کره برگزار
شد که رتبه باالیی دررنکینگ فیفا دارند .رتبه ما درفوتبال زنان،
 86جهان است و حضورتیم ما ،اولین حضور آسیایی بانوان
ایرانی بود .مسابقات امسال شامل کشورهای آسیای مرکزی و
غربی که مجموعا شامل  8تیم بودند ،میشد .به دلیل شیوع
کرونا مسابقات آسیای مرکزی که قراربود درتایلند برگزارشود،
لغو شد .بنابراین برنده دیدارهای گروهی تیمهای آسیایغربی،
قهرمان دومین دوره جام باشگاهها نام میگرفت .به دلیل نبود
تیمهای قدرآسیایی ،یک فرصت طالیی برای به دست آوردن
عنوان قهرمانی پیش آمده بود .البته ما روی کاغذ در برابر
همگروهیهایمان هیچ شانسی نداشتیم ،زیرا رنکینگ تمام
آنها ازما باالتربود .تیمهای مقابل ازنظرسرمایهگذاری روی
فوتبال بانوان ،امکانات و حتی داشتن بازیکنان لژیونربرترازما
بودند اما ما یک برگ برنده داشتیم.
 چه برگ برندهای؟
برعکس سایر تیمهای گروه که شناخته شده بودند،
باشگاه ما چندان شناختهشده نبود .قطعا حریفان فیلم یا
اطالعات آماری نیزبرای آنالیزتیم ما نداشتند .ما دو استراتژی
داشتیم که اولی؛ بهرهبردن ازتمام شرایط موجود و استفاده

ازفرصتها بود .دیدگاه و انگیزهمان کسب مقام
اول بود .استراتژی دوم ما؛ توجه به این نکته بود
که اولینها پایهگذار فرهنگ هستند .ما برای
ناکام شدن هزاردلیل موجه داشتیم اما تصمیم
باور«میتوانیم» به میدان برویم،
گرفتیم براساس ِ
حتی اگر امکانات نداریم .با اقتدارو جسورانه نیز
بازی کردیم و در نهایت عنوان دوم را به دلیل
شکست در مسابقه رودرو کسب کردیم وگرنه
اول میشدیم.
 گفتید کنفدراسیون امسال الزامات را
ساده گرفته بود .آیا این حرف بدین معناست
که از این پس الزامات سختگیرانهترپیگیری
میشود؟
ازسال  2023مسابقات به صورت متمرکزو
شامل تمام آسیا خواهد بود .الزامات نیز خیلی
وقت است که به تمام باشگاههای ایران ابالغ
شده و اولتیماتوم دادهاند .این مشکل گریبانگیر
تمامباشگاههای ایرانشده است.نکته اینجاست
که تیم بانوان شهرداری همیشه در کشور مدعی
بوده و احتمال کسب عنوان قهرمانی و حضور
دوبارهدررقابتهای آسیاییبسیارمحتمل است.
 آیا هیچ برنامهای از سوی نهادهایی
مثل شورا و شهرداری به عنوان متولیان تیم
وجوددارد که به الزامات عمل نمایند؟
این تیم محصول اقدامات شورا و شهردار
سابق و اسبق است .قهرمانی ما دردوره قبل شورا
ازراست به چپ :رضا درویشی،د ازخط پایان عبورکنند
و مدیریت شهرداری به دست آمد .سال  92طبق
صورتجلسه فرمانداری تیم به شهرداری منتقل شد .آن زمان محقق شدن بودجه بازیهای آسیایی بود که با همکاری شورا
سابقه تیم خراب بود 2 ،بار کار به برنامه  90کشید و حتی مصوب شد .به ما قول ساخت یک استادیوم مختص بانوان
فدراسیون بارها از امکانات و وضعیت باشگاه ایراد گرفته و نیزداده شده است اما باید دید درعمل چه اتفاقاتی میافتد.
 برای عمل به الزامات ضرباالجلی نیزتعیین شده
تهدید کرده بود میزبانی را از سیرجان خواهند گرفت .تیم
متولی و سرپرست نداشت .البته باید از حامیان تیم تشکر است؟
خیر اما تا  2023باید به بسیاری از الزامات عمل شود.
کرد .به هرحال سال  92و طبق مصوبه فرمانداروقت باشگاه
به شهرداری منتقل شد .شهرداری در این سال حتی ریالی امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد چون شهرداری توان آن را دارد.
 با توجه به اینکه اولین حضورآسیایی تیم بود ،با
پرداخت نکرد .باشگاه نیز مشکالت خاص خود را داشت،
اتفاقات بدی افتاده و حسابهای باشگاه بسته بود .درسال چهچالشهاییروبروبودید؟
تجربیات شخصی من پس ازسالها مدیریت و حضور
 93که من به مجموعه اضافه شدم ،ابتدا براساس پتانسیل
موجود بررسی کردیم که آیا تیم قابلیت سرمایهگذاری را دارد در ورزش میگوید؛ داشتن امکانات ،تجهیزات و حمایت
یا خیر؟ با پیدا کردن شناخت و طبق نظر کارشناسان ،پاسخ خوب و تاثیرگذار است .با این وجود  2فاکتور مدنظر دارم
سوال مثبت بود .سال 93که پنجم شدیم ،به دنبال بازیکنان که تاثیر بیشتری دارد .با وجود اهمیت امکانات ،در نهایت
جوان 15یا 16ساله درسراسرکشورگشتیم تا به تیم بیاوریم .باید شما در زمین جسورانه و نترس بازی کنید .فوتبال به
براساس رویکرد جوانگرایی حرکت کردیم و سال  94تیم دلیل تلفیق هنر(تکنیک) و تفکر(تاکتیک) محبوب است.
قهرمان شد .ازآن سال تا امروزنیزهمیشه روی سکو بودهایم درچنین میدانی باید جسوربود که خوشبختانه تمرکزما نیز
تا این دوره که دوباره قهرمان شدیم .شورا و شهردار جدید روی جسارتمان بود .شکست ما در بازی آخر ،به خصوص
باید استراتژی خود را تعیین کنند؛ میخواهند این تیم باشد درنیمه اول ،حاصل نبود جسارت بود .ما دربازی اول و دوم
یا خیر؟ البته شهردارفعلی دربحث بودجه بسیاربه ما کمک این پیام را منتقل کردیم که دختران این سرزمین جسورانه و
کرد و حتی پیش از صدور حکم ریاست شهرداری نیز دنبال نترس بازی میکنند .انتهای فوتبال همین است وگرنه کسی

گفتوگو با مدیرعامل باشگاه شهرداری سیرجان

مشروعیت
پیداکردیم

روی کاغذ برنده نمیشود .ما تمرینات خودمان را ساعت 8
صبح روی چمن مصنوعی زمین گلگهر انجام میدادیم .به
هرکه این حرف را بزنید ،میگوید این تیم ازابتدا بازنده است
اما ما شرایط دیگری را رقم زدیم.
 آیا پیروزی دردو بازی اول و ایجاد توقع قهرمانی،
دربازی آخر ،بار استرس زیادی را روی تیم تحمیل کرده
بود؟
من میگویم شاید ما بازیکنان را ازنظرروانی خوب تغذیه
نکردیم .شاید دستوراتی دادیم که جسورانه بازی نکنند.
 یعنی با توجه به اینکه کسب تساوی هم موجب
قهرمانیبود،دیگرجسورانهبازینکردند؟
بله .در دستور کارمان احتیاط وارد شد .سبک بازی
جسورانه ما تمام رقبا را له میکرد اما نیمه اول آخرین بازی
اشتباه کردیم .احتیاط موجب کم شدن جسارتمان شد.
البته ازمنظرامکانات ،گویی ما با پراید آمدیم و با بنزو بیامو
کورس گذاشتیم .وگرنه مثال در تاریخ فوتبال بانوان سابقه
نداشته ما ازبکستان را ببریم اما ما بردیم ،درحال ی که 5لژیونر
داشتند.سایررقبایماننیزهمچنین.
 درهنگام اعزام تیم ،یکسری ازحواشی به دلیل
حضوردوتن ازاعضایشورادرمیانهمراهان ایجادشد.

تیممیخواهدبهعنواننماینده کشوربهمسابقات آسیایی
برود .آیا میشود به صورت محلی تیم را اعزام کرد؟ هزاران
مسئله پیشبینی نشده رخ میدهد .باید بازیکن اهمیت
موضوع را درک کنید که این افراد حامی و پشتیبان هستند.
کاروان ما به دلیل جو حاکم بر مجموعه شهرداری و شورا،
کاروان سبکی بود .وگرنه باید خبرنگاران ،صداوسیما ،مسئوالن
باالتراستانی و ...را با خود میبردیم زیرا این مسایل باعث ایجاد
شرایط بهتر و تقویت روحی روانی برای تیم میشد .اما جو به
گونهای بود که برای همین تعداد اندک همراه نیزخرده گرفته
میشد .ما فرد اضافه را به همراه نبردیم .خاطرم هست باید
شب در مراسم بدرقه تیم در تهران حاضر میشدم اما صبح
در شورا بودم و بابت چرایی حضور دو ،سه عضو توضیح
میدادم .در باشگاه شهرداری ،هیئتمدیره ،شهرداری و شورا
تصمیمگیرانو ارکانتاثیرگذاربرباشگاههستند .ازهرکدام این
نهادهایکنفرحضورداشتند .آقای امینصادقینمایندهشورای
شهردرباشگاه بود .آقای عسکری سرپرست وقت شهرداری و
معاون شهردارو نماینده شهرداری و آقای گلستانی نیزنماینده
هیئتمدیره بود .حضورآقای جوان نه به خاطرعضویت ایشان
در شورا که به دلیل سابقه  15 ،10ساله سرپرستی و مدیریت
اجرایی همراه ما بود ،زیرا باید یک نفر را به عنوان سرپرست

کاروان میداشتیم که بحثش جدا ازسرپرست تیم
و وظایف او است .بهترین فرد با توجه به سوابق،
آقای جوان بود .اگرفردی ازبیرون مجموعه شورا
و شهرداری میآمد ،خودش یک بحث بود و اگر
از داخل مجموعه ،یک بحث دیگر .آقای جوان
هم جزوی ازمجموعه بوند و هم تجربیات خوبی
خارج از مجموعه داشتند .حاال اینکه ایشان از
شورا مرخصی گرفت و هزینههاشان را گلگهرداد،
بحث دیگری است اما انتخاب ایشان از سمت
باشگاه بود .اگرفردی غیرمرتبط را آورده بودیم ،بله،
شماحق انتقادداشتید.
 انتقادبیشترحولاینمسئلهاستاگر
دوستان واقعا به این تیم اهمیت میدهند،
چرا فقط برای بازیهای آسیایی حاضرشدندو
دربازیهایداخل کشورحاضرنیستند؟
آقای صادقی که  4سال است نماینده
شورا و عضو هیئتمدیره باشگاه است .من از
شورای قبلی باید دفاع کنم .شاید هفتهای 3
جلسه درتمرینات حاضرمیشدند .آقای زینلی و
خانم جهانشاهی هم حمایت میکردند و حضور
داشتند .چون ما یک حمایت مادی داریم و یک
حمایتمعنوی.
 اگرتیم جسوربازی کند ،چه نیازی به
حضوراین افرادوحمایتمعنویشان؟
جسارت از کجا نشات میگیرد؟ از احساس
مهم بودن و حس تعلق داشتن .فرد خود به خود
که به این احساس نمیرسد .باید این حس را به
او تزریق کرد .اگرتیم بدون همراه عازم میشد ،اولین پیام به
بازیکنان این بود که آنقدر اهمیت نداشتید که  2نفرهمراه
شما بیایند .ما در شهری که مسابقات برگزار شد ،قرنطینه
بودیم .شهرتوریستی نیزنبود .برنامه ما فقط رفتن ازهتل به
محل تمرین و برعکس بود .برخی دوستان این سفررا با سفر
تفریحی اشتباه گرفتند .فشارروانی زیادی را تحمل میکردیم.
به دلیل امکان وقوع هزاران مسئله پیشبینی نشده ،حضور
این افراد تاثیرگذاربود.
 چهمسایلی؟
فرض کنید اتفاقی میافتاد و نمیخواستیم درمسابقات
شرکت کنیم .من که شخصا نمیتوانستم تصمیم بگیرم.
نماینده شورا ،شهردارو هیئتمدیره باید حضورمیداشتند.
 اخباراین حواشی به شماو بازیکنان میرسید؟
بازیکنان خیر اما به من به طورمرتب اطالع میدادند .ما
سعی کردیم حرفهای عمل کنیم و بازیکنان را ازحاشیه دور
نگهداریم .یکی ،دو مورد پیش آمد که خیلی سخت بود و
سعی کردیم ایشان خبردارنشوند.
 آیا کسب عنوان نایبقهرمانی آسیا موجب شد تا
جزشورا و شهرداری ،افراد یا نهادهای دیگری به حمایت
ازاینتیمعالقهمندشوند؟

(میخندد)منهمیشه گفتهام کهحمایتمعنویباالتر
ازسایرحمایتها است .اینکه فضا به نحوی باشد که امکان
کار کردن وجود داشته باشد .یک زمانی فضا ،چندان برای ما
مناسب نبود .حتی یک بنرنیزتوی شهرنمیتوانستیم بزنیم.
اما امروزهبهما کمکمیکنند،حمایتمیدهند،مشروعیت
میبخشند و در کنار ما حضور دارند .شاید فردی مثال یک
سکه به ما بدهد .اثر آن فقط برای  2روز است و ...هنوز هم
برخی انتقاد میکنند که شهرداری چه کار دارد به تیمداری.
برود سراغ آسفالتش .این تیم هیچ ربطی به آسفالت و
جدولگذاری یا فضای سبزشهرداری ندارد.
 منظوربیشتربحثبودجه اختصاصیافتهبهتیم
استو میگویند این بودجه باید درشهرهزینه شود.
سهم ما درسال  99ازبودجه  400یا  500میلیارد تومانی
شهرداری  2میلیارد تومان بوده است .اگر آبادانی شهر
سیرجان درگرو این 2میلیارد است ،بگویید ندهند.
 در آخرین مصاحبهای که با شما داشتم ،نگران
سرنوشت و مباحثی نظیر جذب یا حفظ بازیکنان تیم
بودید .آیا با عنوانی که درآسیا کسب کردید ،هنوزباید
دلنگراناینمبحثباشید؟
همه این مسایل به سیاستهای شهرداری و شورای
شهر وابسته است .این عزیزان باید برنامه  4ساله خود را
برای باشگاه ترسیم کنند .سال  93که تیم را تحویل گرفتم،
دیدمبازیکنانحتیلباسمتحدالشکلهمندارند .گفتممربی
کجاست؟ گفتند چند روزی رفته مرخصی .اولین کاری که ما
درتیم انجام دادیم ،آوردن نظم و انضباط به تیم ازسویی و
ترمیم چهره آن از دیگر سو بود .خاطرتان هست که گفتم
فدراسیون تهدید کرده بود میزبانی را از سیرجان بگیرد؟ در
همان سال اول کاری کردیم فدراسیون به دلیل میزبانی خوب
از ما تقدیر کرد .پله به پله به اینجا رسیدیم .حاال نیز هم ه
چیز به نگاه شورا و شهرداری بستگی دارد .باید دید شورا و
شهرداری تا چه حد خود را برای چالشها آماده کردهاند زیرا
بدون چالش ،پیشرفتی نیزحاصل نمیشود.
توانستیداسپانسرپیداکنید؟
این مسئله بر عهده مسئوالن شهرداری است .آقای
کریمیپور؛ شهردار سیرجان برای جذب اسپانسر خیلی تالش
کرده ولی مشکالتی نظیر نبود پخش مستقیم بازیها مانع از
جذب اسپانسر میشود .این معضل ما نیست بلکه معضل
کل ورزش ایران به دلیل وجود اقتصاد دولتی است .در
انتهای مصاحبه میخواستم جدا ا از مسئوالن مختلف بابت
حمایتهاشان ،ازمردمشهربهدلیلحمایتبیدریغشانتشکر
کنم .کامنتهایی که برای ما گذاشته میشد ،مثبت بود .برای ما
نیزمهم ،همین بازخوردهای مثبت ازکف جامعه بود که باعث
ایجاد انگیزه در ما میشود .تیم ما ابتدا در ایران قهرمان شد و
بعد در آسیا نایبقهرمان تا این پیام را به همین جامعه مخابره
کند که شهرستانی بودن ،کوچک بودن ،نداشتن امکانات کافی
و ...نباید سد راه رسیدن به موفقیت باشد .هرفردی به خودباوری
و اعتماد به نفس برسد ،قطعا موفق خواهد شد.

فراخوان مزایده عمومی
فروش آهنآالت اسقاطی ،اثاثیه اداری و لوازم یدکی شهرداری (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مزایـده عمومی خدمـات (شـرح مختصـر :قـرارداد فروش
آهنآالت اسقاطی ،اثاثیه اداری و لوازم یدکی شهرداری) به شماره 1000005764000001
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مزایـده از دریافـت
اسـناد مزایـده تـا ارایـه پیشـنهاد مزایدهگران(حقوقـی و حقیقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهد شـد و الزم اسـت
مزایدهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مزایـده محقـق سـازند.
تاریخ انتشـار اسـناد مزایده در سامانه مورخ  1400/08/29میباشد.
مهلت بازدید از انبارها :از تاریخ  1400/08/29تا تاریخ  1400/09/09سـاعت  8صبح تا 14
مهلت زمانی دریافت اسـناد مزایده از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مزایده تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
مورخ 1400/09/09
مهلت زمانی ارائه پیشـنهاد :از تاریخ انتشـار اسـناد مزایده تا سـاعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/09/20
زمان بازگشـایی پاکتها :سـاعت  14:40روز یکشنبه مورخ 1400/09/21
اطالعات تماس دسـتگاه مزایدهگزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مزایده و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتـر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

