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ورزش

 شماره 1206
 شنبه  28دی 1398

گفتگو با بازیکن باتعصب سیرجانی
که با همه دلخوریها از دنیای بازیگری خداحافاظی کرد

حمزه مظفری
کفشهایش را آویخت
 شاید روزی در قامت مربی گلگهر دینم را به فوتبال این شهر ادا کنم

گروه ورزش

◄جن�اب مظف�ری از کج�ا ش�روع
کردی�د و فوتبال چگونه وارد زندگی
شما شد؟
من از دوران مدرس��ه ب��ه فوتبال عالقه
داش��تم .خبره��ای فوتبال��ی را دنب��ال
میکردم و آرزو داش��تم خودم هم روزی
یک فوتبالیست خوب بشوم .سالهای73
به بعد در مدرس��ه فوتبال آموزش دیدم
و به تدریج از س��ال  78وارد تیم گلگهر
شدم.
◄چند سال در گلگهر توپ زدید؟
از ابتدای تشکیل تیم فوتبال این باشگاه
در زمان جناب داوود فرزامیفر به این تیم
آمدم و تا قبل از صعود هم در این تیم به
مدت حدود بیست سال بازی کردم.
◄در این سالها تلخترین شکست
و شیرینترین بردی که داشتی کدام
بود؟
شکس��ت مقابل پرس��پولیس در ضربات
پنالتی تلخترین شکس��تم بود و پیروزی

مقاب��ل م��س سرچش��مه در یک��ی از
دربیهای استانی در دقیقه  92که خودم
گل پیروزی را به ثمر رساندم شیرینترین
ب��ردی بود ک��ه تجرب��ه کردم .ب��ازی با
پرس��پولیس س��ال  93در ج��ام حذفی
کش��ور بود .در آن جام تیم منس��جمی
داشتیم و پس از پیروزی بر نفت مسجد
سلیمان و س��پاهان اصفهان که با قاسم
شهبا بهدس��ت آوردیم ،با پرسپولیس در
سیرجان مساوی کردیم ولی در پایان در
ضربات پنالتی شکست خوردیم که نتیجه
برای من ناراحت کننده بود.
◄چن�د بازی ب�رای گلگه�ر انجام
دادهای و در مجموع چند گل زدی؟
بال��غ بر 300بازی انجام دادم و نزدیک به
 10ال��ی  11گل هم به ثمر رس��اندم که
با توجه به پس��تی که بازی میکردم آمار
بدی نیست.
◄بهترین گل به کدام تیم بود؟
به تیم بادران تهران که گل زیبایی بود.

| عکس :اسماعیل خورتن|

ای�ن هفته و در جریان مس�ابقه دوس�تانه
فوتبال که میان گل گهر و نفت مس�جد س�لیمان در
سیرجان برگزار ش�د «حمزه مظفری »کاپیتان سابق
گلگهر برای همیش�ه با دنی�ای بازیکنی خداحافظی
ک�رد .او در حالیک�ه از س�وی تماش�اگران تش�ویق
میش�د و اش�ک در چش�مانش حلقه زده ب�ود زمین
مستطیل سبز را بوس�ید و برای همیشه کفشهایش
را آویخ�ت .مظفری از بازیکنان ب�ا تعصب گلگهر در
این س�الها بود و با وجودی که نقش تعیین کنندهای
در پیروزیه�ای گلگه�ر در لیگ  1داش�ت اما پس از

صعود این تیم به لیگ برتر ،ناباورانه کنار گذاشته شد
تا هم خود پس از س�الها خدم�ت در این تیم دلخور
شود و هم تماشاگران فوتبال با عکسالعملهای خود
تعصب بومی و
روی س�کوها به کنار نهادن بازیک�ن با ّ
جایگزین�ی او را ب�ا بازیکنان کمانگی�زه غیربومی که
بیش�تر مواظب ساقهایش�ان هس�تند تا پیروزی بر
حریف برنتابند.
او خ�ود ای�ن دلخ�وری را بارها ب�ا انواع نوش�تهها و
عکسها در صفحه اینس�تاگرامش به نمایش گذاشته
بود .درس�ت دو روز پس از خداحافظی حمزه مظفری
از فوتب�ال با او گفتگویی ترتی�ب دادیم که از نظرتان
میگذرد.
◄به شما بازیکن با تعصب میگفتند.
شاید به همین دلیل بود که هیچ وقت
تیمت را عوض نکردی .چرا؟
اتفاقاً چندین پیش��نهاد خوب هم داشتم
حتی از تیمهای لیگ برتری اما هیچ وقت
دلم نخواس��ت از گلگهر جدا شوم چون
تیم زادگاهم هس��ت و احس��اس خوبی
نس��بت به این تیم دارم .افتخارم هم این
بودکه با تیمی که ش��روع کردم با همان
تیم هم از فوتبال خداحافظی کنم.
◄ ای�ن هفت�ه در بازی دوس�تانه با
نف�ت مس�جد س�لیمان از فوتب�ال
خداحافظ�ی کردید .چه احساس�ی
داشتید آن روز؟
میدانید که س��خت هست آدم از دنیایی
که دارد و برای خودش فراهم کرده کنار
برود .احس��اس خوبی نداش��تم اما باید با
واقعیتها کنار آمد.
◄ برنامهت�ان ب�رای آین�ده زندگی
فوتبالی چیست؟

س��عی میکنم برنامهه��ای مربیگری را
پش��ت سر بگذارم و از این پس اگر بتوانم
در این حوزه به فوتبال شهرم کمک کنم
و انش��اءا ...حتی اگر قسمت باشد روزی
در قامت مربی گلگهر دینم را به فوتبال
این شهر ادا کنم.
◄قصد شرکت در دورههای حرفهای
مربیگری را دارید؟
بدون شک در همه کالسهای مربیگری
ش��رکت میکنم و س��عی میکنم تمام
دورههای مورد نیاز را بگذرانم.
◄الگ�وی فوتبال�ی ش�ما در دنیای
فوتبال چه بازیکنی است؟
بازیکن��ی که خیلی دوس��تش دارم و به
عنوان یک الگو به او نگاه میکنم ،کریم
باقری است.
◄ک�دام مربی و بازیکن بیش�ترین
تأثیر را روی شما داشتهاند؟
مدیون علی تبریزی و قاسم شهبا هستم.

دو س�ال از غ�روب ناباوران�ه عزیزمان گذش�ت .دس�ت تقدی�ر او را از باغ
زندگی جدا کرد و جز خاطراتی بر ما باقی نگذاش�ت .این دو سال را با یاد و
بیحضورش چه تلخ و مبهوت به پایان بردیم و در فراقش چه خونها که از
دل چکید و چه اش�کها که بر رخ دوید .هنوز به یادش اش�ک میریزیم تا
شاید آرام گیریم.

به مناسبت دومین سالگرد

عزیزمان محسن شهبا

روز پنجش�نبه  98/11/3ساعت  15:30در کنار آرامگاه ابدیش (بهشت زهرا
قدیم) گرد هم میآییم تا یاد و خاطرهاش را گرامی داریم.

خانواده

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای عملیات تنظیف ،نگهداری،

سط
تخلیه و باز کردن مجرای سرویساهی بهداشتی اپرکاهی ح شهر و مسجد جامع

دس��ت علی آقا را میبوسم به عنوان یک
بزرگتر و حامی همیشه همراه .همچنین
حاج قاسم شهبا که به فوتبال من خیلی
کمک کرد .این دو من را به فوتبال کشور
معرف��ی کردند و نقش بس��یار زیادی در
پیش��رفت من داش��تند .در میان مربیان
خارج از شهرستان هم آقای نامجو مطلق
مربی بزرگ و ب��ا اخالقی برای من بود و
آرزوی موفقیت برای ایشان دارم.
م م ّلی و باشگاهی
◄کدام بازیکن،تی 
جهان مورد عالقهتان است؟
تیم برزی��ل از تیمهای م��ورد عالقه من
اس��ت .در سطح باش��گاهی هم منچستر
یونایت��د .ام��ا در میان بازیکن��ان «روی
کین»« ،اس��کولز» و «اری��ک کانتونا» را
دوست دارم.
◄ش�ما با وج�ود نق�ش کاپیتانی و
تالش برای صع�ود ،اما پس از صعود
به لیگ برتر دیگر این تیم را همراهی

نکردی�د ،ی�ا ب�ه قول�ی نخواس�تند
همراهی کنید .دلیلش چه بود؟
متأسفانه به خاطر تنگنظریهایی که بود
برخیها نخواس��تند من ادامه بدهم و از
اینک��ه با این تیم به عن��وان کاپیتان در
لیگ برتر مطرح ش��وم ناخشنود بودند و
نمیخواستند نام خودشان تحت شعاع نام
من قرار بگیرد.
◄بیشتر توضیح نمیدهید؟
نه نمیخواهم از کسی اسم ببرم.
◄شما گهگاهی با نوع استوریهایی
ک�ه در پیجت�ان میگذاش�تید ب�ه
نح�وی ماج�رای دلخوریت�ان را از
این تصمیم باشگاه بیان میکردید.
مخاطب استوریهای شما که بود؟
تنها میخواستم به نوعی دلخوریهایم
را با هواداران و دوس��تانم به اش��تراک
بگذارم.
◄ماج�رای قهر ش�ما و چن�د نفر
دیگر در شب جشن صعود چه بود؟
اون شب اتفاق عجیبی افتاد .به اصطالح
از هم��هی افرادی که ب��رای صعود این
تیم زحمت کشیده بودند قدرانی کردند
اال از بازیکنانی که بیش��تر در متن این
افتخار بودند .من به عنوان کاپیتان این
تیم توقع داش��تم آن ش��ب به بازیکنان
اهمیت بیش��تری داده شود که ندادند و
س��بب ناراحتی ما ش��د .ما هم جشن را
ترک کردیم.
◄کس�ی نخواست ش�ما به جشن
برگردید؟
چ��را بعد از آن آقای جواهری خواس��ت
برگردی��م ما هم برگش��تیم ولی اجرای
آن ش��ب اص ً
ال برای بازیکنان قابل قبول
نبود .آن ش��ب الزم بود مردم بیشتر از
حقایق این صعود آگاه ش��وند که چنین
نشد.
◄گلگهر یک نیم فصل را در لیگ
برتر پشت سر گذاشت بدون اینکه
نتای�ج خوب�ی بگیرد .نظر ش�ما در
مورد عملکرد تیم تاکنون چیست؟
گلگه��ر به نس��بت امکانات��ی که از آن
برخوردار اس��ت و با توجه به بازیکنان و
کادر ف ّن��ی که در اختیار گرفت عملکرد
قابل قبولی تا اینجا نداشت و در ابتدای
فص��ل زمان��ی که بای��د ب��رای مربی و
همت زیادی میگذاش��ت خوب
بازیکن ّ

عمل نک��رد .تیمی را که ب��ه لیگ برتر
صعود کرده بود کام ً
ال شخم زد و از نگاه
من عام��ل اصلی نتیجه نگرفتن گلگهر
همین عملکرد بود.
◄پیشبینی ش�ما ب�رای نیم فصل
دوم تیم چیست؟
ب��ه ق��ول فوتبالیه��ا نی��م فص��ل دوم
دروازهه��ا کوچکتر و گرفت��ن امتیاز از
تیمها س��ختتر میشود .اما با این حال
م��ن پیشبینی میکنم ک��ه گلگهر در
نیم فصل دوم بهتر عمل بکند و با کمک
هم��هی عوامل از باش��گاه و مدیریت و
کادر ف ّنی و بازیکنان در لیگ برتر بماند.
◄یکی از مواردی ک�ه مورد انتقاد
اهالی فوتبال و رسانهها است اینکه
عالوه بر تیم بزرگس�ال گلگهر ،در
حال حاضر ش�اهد حضور بازیکنان
غیربوم�ی زیادی در تیمه�ای پایه
این باشگاه هس�تیم .از نظر شما به
عنوان کس�ی که سالها در این تیم
حضور داش�تهاید آیا ای�ن رویکرد
قابل قبول است؟
م��ا باید این نقیص��ه را با ف ّع��ال کردن
کانون اس��تعدادیابی و م��دارس فوتبال
تقوی��ت کنی��م و حرف��های به س��مت
پرورش بازیکن برویم در غیر این صورت
مربیانی ک��ه میآوریم مجبور هس��تند
بازیکن خود را از ش��هرهای دیگر تأمین
کنند .چرا که آنها دنبال این هس��تند
تیمهایش��ان نتیجه بگیرند .اگر ما این
کانونها را ف ّعال کنیم و بازیکن پرورش
دهیم نیازی نیس��ت برای تیمهای پایه
از بی��رون بازیکن بیاوری��م که با تقویت
زیرساختهایی که گفتم در تضاد است.
◄اگ�ر مطلبی فک�ر میکنید الزم
اس�ت از ای�ن طریق عن�وان کنید
بفرمایید.
جا دارد از طریق نش��ریه ش��ما از کلیه
م��ردم و عوامل باش��گاه و همه مدیران
و کارکنان ش��رکت گلگهر تشکر کنم.
امی��دوارم گلگهر بتوان��د تیم خوبی در
لیگ برتر بسازد .از خانوادهام هم تشکر
میکنم که در این سالها همیشه حامی
م��ن بودهاند .از هم��ه مربیانی که برایم
زحمت کش��یدهاند و هم��هی هواداران
هم متش��کرم و امی��دوارم روزی بتوانم
جواب لطف و محبتشان را بدهم.

دعوت به همکاری
شرکت تعاونی مسکن نواندیشان گهرجهان سیرجان

قصد دارد اجرای اسکلت بتنی پروژه تجاری مسکونی خود را به متراژ

 6000متر از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید،
لذا جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره
 09350673168تماس حاصل نمایید.

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای

(نوبت دوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات
تنظیف ،نگهداری ،تخلیه و باز کردن مجرای سرویسهای بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع) به
شماره  2098090549000018را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/10/21میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز سهشنبه تاریخ 98/11/1
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  10روز شنبه تاریخ 98/11/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10روز یکشنبه تاریخ 98/11/13

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :سیرجان ،بلوار شهید زندینیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن03442338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

عملیات بهسازی اپرک بنفشه
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات
بهسازی پارک بنفشه) به شماره  2098090549000020را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی
پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/10/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 1398/11/8
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  9روز شنبه تاریخ 1398/11/19
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10روز یکشنبه تاریخ 1398/11/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :سیرجان ،بلوار شهید زندینیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن03442338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

