لیگ برتر فوتبال
بانوان نایب قهرمانی
بانوان شهرداری
سیرجان

در هفته آخر لیگ برتر فوتبال بانوان کشور عصر امروز تیم فوتبال بانوان شهرداری
سیرجان میزبان تیم بانوان ملوان بود که به دلیل عدم سفر اعضای تیم فوتبال ملوان
و اعالم این باشگاه نتیجه دیدار پایانی لیگ با نتیجه سه بر صفر به نفع شهرداری
سیرجان به پایان رسید.
تیم فوتبال بانوان شهردای سیرجان پس از قهرمانی رقیب سنتی خود یعنی تیم
خاتون بم به نایب قهرمانی لیگ برتر فوتبال بانوان ایران شد .گفتنی است بانوان
سیرجانی با  ۵۰امتیاز وبا  ۲امتیاز اختالف نایب قهرمان شدند.
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تکرار اتفاق تلخ برای شروع تابستان پرشورها

باشگاههای لیگ برتر فوتبال پس از اتمام بیست و یکمین دوره این رقابتها تصمیم به ایجاد تغییرات زودهنگام گرفتند
تا بتوانند بر اساس تفکرات سرمربیان خود در بازار نقل و انتقاالت فعالیت کنند .تیمهایی همچون پرسپولیس ،ذوب آهن،
سپاهان ،گل گهر سیرجان و مس رفسنجان با حفظ سرمربیان خود تالش برای جذب بازیکنان را آغاز کردهاند .باشگاههایی
همچون استقالل تهران ،فوالد خوزستان ،نساجی مازندران ،مس کرمان ،هوادار و ...همچنان در حال انتخاب سرمربی برای
خود هستند تا نگرش سرمربی را در جذب بازیکنان جدید برآورده کنند.

مروری بر عملکرد تیم فوتبال گلگهر در فصلی که گذشت

گروه ورزش

سالی که گذشت برای تیم فوتبال گلگهر سال
بسیار پر از فراز و نشیب بود .تیم پر هزینه قلعه نویی
عملکرد خوبی در جام حذفی نداشت! اما این تیم در
لیگ نسبت به فصل قبل بهتر عمل کرد.
تیم فوتبال گلگهر لیگ بیست و یکم را در حالی
شروع کرد که امیر قلعه نویی به دلیل محرومیت ،حق
نشستن روی نیمکت را نداشت .اما بعد از بازگشت
سرمربی این تیم بر روی نیمکت گلگهر ،باز هم
حاشیهی جدید برای این باشگاه ایجاد و شاهد کسر
هفت امتیاز از گلگهر و خروج غیرمنتظره از جمع
مدعیان قهرمانی لیگ بیست و یکم بودیم.
اشتباهاتی که به تیم ضربه زدند

اتفاقات مرتبط با بازیکن بیکیفیت گابنی و مشخص
نشدن پشت پرده این بازیکن نه تنها تمام هزینههای
این باشگاه را به هدر داد بلکه به هیچ عنوان عوامل
تاثیرگذار این پرونده در تیم و کادر فنی نه مشخص
شدند و نه پاسخگو هواداران و مردم بودند.
با تمام این اوصاف حمایت تمام قد هیات مدیره
و مدیرعامل باشگاه از قلعه نویی و کادر فنی وی تا
آخرین روزهای لیگ ادامه داشته و دارد.
بسیاری معتقدند اگر آن شرایط کسر امتیاز اتفاق
نیفتاده بود شاید االن تیم فوتبال گلگهر حداقل

ظلمی که بر فوتبال سیرجان رفت
کسب سهمیه کرده بود!
اما در واقع اشتباهاتی که به تیم ضربه زد همه و همه
به فدراسیون ربط داده شد.
اما در ادامه این اتفاقات نیز وقتی لیست نفرات تیم
ملی ایران اعالم شد باز هم گلگهریها به بیعدالتی
شکایت داشتند و دست به بیانیه شدند.
باشگاه گلگهر در آخرین روزهای سال با انتشار
بیانیهای ضمن گالیه از اتفاقات یاد شده ،نسبت به
دعوت نشدن بازیکنانش به تیم ملی واکنش نشان داد.
این باشگاه در بیانیه خود ذکر کرد ،برای نوشتن از
آنچه که بر باشگاه گلگهر سیرجان در فصل جاری
فوتبال ایران تحمیل شد ،ساعتها وقت الزم است .از
کس ِر ناعادالنه هفت امتیاز و اشتباهات مکرر و ادامهدار
داوری گرفته تا عدم دعوت از بازیکنان شایسته و آماده
گلگهر به تیم ملی که عالمت سوالهای متعددی را
برای هواداران این تیم ایجاد کرده است .در همه جای
دنیا مالک دعوت بازیکنان به تیمهای ملی فوتبال،
آمادگی یک بازیکن در زمین مسابقه است.
عملکرد و
ِ
در واقع آمار و ارقام بازیکنان در طول یک فصل

خدمات گل گهر

در حمایت از ورزش
سیرجان و اثرات
آن در منطقه

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به عنوان یکی از شرکتهای
بزرگ معدنی با نقشآفرینی پررنگ در میان شرکتهای
بورسی ،در سالهای اخیر بر توسعه فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی به ویژه موضوعات ورزشی متمرکز شده است.
گلگهر بر این باور است که توسعه پایدار نیازمند همراهی
مردم منطقه و حمایت از آنهاست .به همین دلیل توجه به
مسئولیت های اجتماعی در اولویت مدیران مجموعه قرار دارد.

کادرفنی تیم ملی ،این مالک مهم به شکلی وارونه
جلوه کرده است ،که جای بسی تأسف دارد.
تیم فوتبال گل گهر یکی از بهترین های فصل

و میزان تاثیرگذاریِ آنها در نتایج تیمی که در آن
مشغول به بازی هستند ،میتواند اصلیترین مالک
ملی یک کشور
برای قرار گرفتن آنها در لیست تیم ِ

درواقع توسعه فعالیتها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ،پا
به پای توسعه در حوزه تولید ،اجرایی شده است.
توجه ویژه گل گهر در حوزه ورزش
یکی از بخشهایی که گلگهر توجه ویژهای به آن داشته و
توانسته عملکرد خوبی از خود به جای بگذارد ،در حوزه ورزش
است .توجه به ورزش به ویژه ورزش قهرمانی از سوی این شرکت
باعث شد تا برای اولین بار تیمی از سیرجان راهی لیگ برتر شود.
حمایت شرکت گل گهر از تیم فوتبال گل گهر سیرجان و حضور
در لیگ برتر در حوزههای مختلف قابل بررسی خواهد بود .بدون
شک اینکه تیمی از یک شهرستان راهی لیگ برتر شود ،برای
مردم آن منطقه اتفاقی مهم خواهد بود .زیرا عالوه بر تزریق
نشاط اجتماعی به جامعه ،سبب ایجاد شغلهای جانبی و رونق
برخی از حرفهها از جمله صنعت گردشگری و هتلداری میشود.
این حمایت در بخش های دیگر زندگی فردی مردم منطقه
قابل رویت است .ایجاد زیرساختهای ورزشی استاندارد از سوی
شرکت گلگهر باعث شده تا اهمیت ورزش در بین مردم افزایش
پیدا کند ،موضوعی که در ارتقای سالمت منطقه هم میتواند

ملی
باشد .اگر نگاهی به آخرین لیست ارایه شده تیم ِ
فوتبال ایران برای انجام بازیهای مقدماتی جام جهانی
بیندازید ،متوجه این تناقض خواهید شد که در تفکر

قابل بررسی باشد .به هر حال توجه به ورزش میتواند بسیاری
از آسیب های اجتماعی را کاهش داده و بخشی از هزینه های
مربوط به درمان را هم حذف کند.
کاهش اعتیاد در استان یا شهرستان که گاهی بهدلیل شرایط
اجتماعی در بین جوانان رخ می دهد ،از مهمترین تاثیر این
اتفاق خواهد بود .از سویی دیگر حضور تیم گلگهر در لیگ برتر
میتواند برای جوانان به ویژه آنهایی که در این حوزه فعالیت
دارند اعتماد به نفس ایجاد کرده تا این مسیر را با قدرت و
جدیت طی کنند.
این اتفاق نشان از آن دارد که ارتقای کیفیت زندگی مردم برای
گل گهر به اندازه توسعه صنعتی مهم است و در این زمینه نیز
می تواند همچون فعالیت های معدنی موفق باشد.
البته توجه به ورزش تنها به حمایت از تیم فوتبال ختم نمی
شود .بلکه گل گهر در حوزه تامین زیرساخت ها از جمله ساخت
ورزشگاه نیز حضور داشته و توانسته رضایت مردم را جلب کند.
چنین اتفاقاتی چالش میان مردم منطقه و بنگاه های اقتصادی را
کاهش میدهد و توسعه پایدار را محقق می کند.

خبــر

فوتبال گلگهر سیرجان در فصل جاریِ فوتبال
تیم
ِ
ایران ،یکی از بهترين و آمادهترین تیمهای لیگ برتر
بوده است ،و اگر به ناحق آن هفت امتیاز را از این
تیم کسر نکرده بودند ،قطعا در کورس قهرمانی قرار
داشت .حتی پس از این اتفاق نیز که فشارهای روحی
و روانی حاصل از آن ،میتوانست منجر به فروپاشی
شاکله تیم فوتبال گلگهر شود ،باز هم این تیم و
علیرغم اشتباهات ادامه دار داوری با صالبت به جمع
مدعیان لیگ برگشت تا این امر اثبات کند که باشگاه
گلگهر در مسیر حرفهای شدن ،قدمهای خود را
بهدرستی برداشته است.
حال چگونه است که در لیست جدید تیم ملی ،نام
هیچ بازیکنی از تیم گلگهر دیده نمیشود؟ بازیکنان
سکونشین ،نیمکت نشین و حتی مصدوم دعوت
میشوند ،اما از سعیدصادقی که با ثبت هفت گل و
هشت پاس گل و آمار خیره کننده در میزان دوندگی،

برگزاری یازدهمین جشنواره اسب عرب

تاثیرگذارترین بازیکن لیگ برتر امسال بوده ،دعوتی
صورت نمیگیرد .سرمربی و کادر فنی تیم ملی چگونه
میتوانند به این تناقض بزرگ پاسخ دهند؟
آمار و ارقام گواهی میدهند که دیگر بازیکنان
گلگهر نیز از جمله محسن فروزان ،آرمین سهرابیان،
امین پورعلی ،علیرضا علیزاده ،نوید عاشوری ،زکیپور
و تیکدری ،جملگی در جمع بهترین و آمادهترین
بازیکنان لیگ برتر بودهاند .اما چون مالک دعوت
به تیم ملی ربطی به شایسته ساالری ،میزان حضور
در زمین ،آمادگی و عملکرد فردی نداشته ،برای
هیچکدام از بازیکنان شایسته گلگهر و برخی از
تیمهای خوب شهرستانی ،جایی در لیست جدید تیم
ملی دیده نشده است .در این بیانیه و دیگر اعتراضات
گلگهر درفصل گذشته به گفته این باشگاه فصلی با
فراز نشیبی زیاد بوده که فقط و فقط سازمان لیگ،
فدراسیون ،کمیته انضباطی ،کمیته نقل انتقاالت و
دیگر عوامل فدراسیون مقصر این نا کامی ها بوده،
اما حتا یک مرتبه هم هیچ کدام از عوامل اجرایی و
کادر فنی این باشگاه خود را یکی از بعضی عوامل این
ناکامی ها ندانست!
امیدواریم در فصل جدید مدیریت این باشگاه با
بررسی دقیق ناکامی های این تیم در فصل گذشته
فارغ از مسایل سلیقه ی و سیاسی با قدرت بیشتر در
لیگ جدید حضور یابند.

جامعهمحلی با گلگهر ،سبب شده تا سیرجان تبدیل به یکی از
ورزشی کشور شود.
قطبهای فعال
ِ
کما اینکه باشگاه گلگهر در چشمانداز جدید خود با هدف
پشتوانهسازی و حضور فعال در چرخه شناسایی ،پرورش و شکوفا
ساختن استعدادهای ورزشی ،اقدام به راهاندازی آکادمی قهرمانی
با رویکردی جدید ،متفاوت و حرفهای کرده است .از جمله
آکادمی فوتبال ،دو و میدانی ،بسکتبال ،والیبال ،وزنهبرداری و
کشتی که قرار است بهصورت ساختارمند ،و با برخورداری از
ی کشوری ،ایفاگر تحولی
عملی مربیان برجست ه 
تجربیات علمی و
ِ
نو در عرصه ورزش کشور باشند.
سهم اندک منطقهی جنوبشرق کشور در
در واقع با توجه به ِ
سبد مدالآوریِ کاروانهای ورزشی ایران در بازیهای آسیایی و
المپیک ،مجموعه گلگهر سعی خواهد کرد؛ برای تقویت ورزش
حرفهای جنوبشرق کشور ،با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و
ساختاری ،برنامهریزی جدیتری داشته باشد ،تا نسل جدید و
پرافتخاری از قهرمانان ایران در رشتههای دارای ظرفیت پرورش
یابند و برای ایران اسالمی ،افتخارآفرینی کنند.

اما توجه گلگهر تنها معطوف به ورزش قهرمانی نیست ،بلکه در
بخش های دیگر نیز توانسته حضور پررنگ داشته باشد .به عنوان
مثال گل گهر به تازگی میزبان یازدهمین جشنواره زیبایی اسب
عرب است در مجموعه ورزشی شماره  2گل گهر بود .جشنوارهای
که برای مردم منطقه بسیار جذاب بود.
چنین برنامه هایی نشان از افزایش سطح تعامالت گلگهر با
منطقه دارد که منجر به توسعه منطقه می شود .گل گهر مردم
منطقه را جزئی از خانواده خود می داند و برای ارتقای سطح
کیفی زندگی آنها تالش میکند .امری که در نهایت میتواند از
مهاجرت به شهرهای دیگر جلوگیری کند.
سرمایه گذاری در ورزش حرفهای

معدنی گلگهر
خالصه اینکه سرمایهگذاریِ شرکت صنعتی و
ِ
در راستای توسعهی ورزش حرفهای در سیرجان که همان
اوج آن در صعود و حضور تیم فوتبال
گونه گفته شد ،نقطهی ِ
گلگهر در لیگبرتر فوتبال ایران و همچنین ارتقای چشمگیر
زیرساختهای ورزشی در سیرجان بوده ،عالوه بر تقویت ارتباط

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا  YFمدل 2015
شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا  YFمدل  2015را از

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)
این فرصت بی نظیر را از دست ندهید

خرید کنید ،تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید
سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند  .لذا از متقاضیــان دعوت به عمل میآيد جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ
 1401/03/18به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.
_۱شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

_۳سپرده شركت در مزایده 500،000،000 :ریال

_۴هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.
 -5تاریخ بازدید از موضوع مزایده1401/03/21 :

 -5تاریخ تحویل پیشنهادات  :ساعت  13:30مورخه 1401/03/28
_6کلیه مشخصات الزم در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
_7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان کیلومتر  ۵۰جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ساختمانهای
هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ۵شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

_7تلفن و ساعت جهت هر نوع هماهنگی ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ :آقای بلوردی (به غیر از ایام تعطیل)
از ساعت  8:00الی 15:00
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میز جلو مبلی

پا تختی
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دمرییت امور حقوقی و رقارداداه
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همگی یکجا  36/000/000 :تومان
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