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 زهرا خواجویینژاد
سه ماه پیش بود که خبر غرق شدن سه کودک
ایزدآبادیدراستخرکشاورزی گوشبه گوششد،خبری
تلخ که کام همه را تلخ کرد .درآن خبرآمده بود بعد از
افتادن این سه کودک ،جنازه دو نفرشان سریع پیدا شده
است و جنازه نفرآخرپس ازیک ساعت و نیم گشتن در
نهایتتوسطغواصهاللاحمرپیداشد.
مرتضی زرندی غواصی است که پیدا کردن کودک
غرق شده در استخر کشاورزی توسط وی انجام شده
است ،میگوید« :هرماموریت کاری که باید انجام دهیم
اذیتم نمیکند چون به کارواردیم تنها چیزی که در این
حرفه اذیتمان میکند؛ چه در حوادث جادهای ،چه
غرقشدگی ،چه پرتاب از کوه و ...اطرافیانی است که
عزیزشان را در آن حادثه از دست دادهاند» او که حدود
 15سال استبه اینحرفهمشغول استمیگوید«:اگر
امروز خدمت شما رسیدم فقط برای این بود که این
غواصانی که کارنجات را انجام میدهند هیچکجا دیده
نمیشوند ،همه فکر میکنند ما که توی آب میرویم
لباس غواصی دارد کاری انجام میدهد یا اینکه فکر
میکنندمادرازایهرماموریتچقدرپولمیگیریدو»...
او 8سالنجاتگربرترکشورشده است،مدرسشیالت
دردانشگاهقشم استونشان ایثاردارد کهباالتریننشان
هاللاحمر است .او معتقد است غواصان جان کسی
را نجات نمیدهند و در 90درصد اوقات فرد غرقشده
فوت کرده است.
 چرا میگویید غواصان جان کسی را نجات
نمیدهند؟
در این  15-10سالی که کار غواصی انجام میدهم
فقطیک CPRتوانستهیکنفررابرگرداندونجاتدهد.
متاسفانهغواصیزمانیاتفاقمیافتدکهغریق،غرقشده
است و چون اکثر غواصیها خارج از شهر هستند تا
زمانی که ما حرکت کنیم و به آن محل برسیم دربسیاری
ازاوقات آن شخص را ازدست میدهیم.
 بزرگترینمشکلغواصیدرایرانچیست؟
بزرگترین مشکل غواصی ایران هم این است که
میگویندهرکجایکسدیایکسازهآبیساختهمیشود،
متولیاش کسی است که آن را ایجاد کرده است و
علیالحساببیشتراینسازههای آبیمتولیندارند.برای
همین وقتی اتفاقی میافتد اگر آن اتفاق داخل شهر
باشد آتشنشانیپوششمیدهدو اگرخارج ازشهرباشد
ما میرویم که البته وظیفهمان هم نیست .هاللاحمر
استان و کشورمنع کرده و گفته است درآوردن جنازهها
از داخل آب کار غواصان هاللاحمر نیست .چون
هاللاحمردربحثنجات است،ولیعلیالحسابچون
ما این حرفه و تخصص را داریم ،انجام میدهیم .ما
ش است
دوتا مشکل بزرگ داریم؛ یکی در بحث آموز 
و دیگری دربحث تجهیزات .االن هاللاحمردو تا ِست
غواصی دارد که کلی فرسوده شدند و مال چندین سال
پیش است و من درعملیاتها با ِست شخصی خودم
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این کارها را برای باقیات و صالحاتمان میکنیم

میروم و آموزشهایی هم که تابهحال دربحث غواصی
گرفتم شخصی رفتهام .ولی به قول معروف در چنین
عملیاتهایی یک سری خانوادهها آنجا حیران هستند،
یک جنازه زیرآب است و دسترسی به آن سخت است.
ما این کاررا برای رضای خدا انجام میدهیم.
 چهشدمسیرتانبهغواصی افتاد؟
من در جوانی برای تیم گلگهر شنا میکردم ،یک
مسابقهبهقشمرفتیمو آنجارفتمدورهغواصیتکستاره
را گذراندم .سال  76امدادگر هاللاحمر شدم .سپس
یک دوره غواصی سال 79درسرچشمه برگزارشد که در
آن دوره هم شرکت کردم و اینچنین شد که من وارد
بحث نجات درهمهی رستهها مثل :کوهستان ،جاده،
سیالب ،آوار و غواصی شدم .در حال حاضر مدرس
کشوریسیالبدرقشمهستم،یکی ازپنجداورسیالب
کشورهستم .به ورزشهای آبی عالقهمندم و غواصی را
هم درکنارش انجام میدهم.
البته بحث غواصی آبهای شیرین و این کاری که
ما االن انجام میدهیم و غواصی فان و تفریحی دردریا،
زمین تا آسمان با هم فرق دارند.
 چه فرقی دارند؟
دریا در ارتفاع صفر است اما ارتفاع سیرجان 1700
متر است .یعنی پاسکال فشاری که آنجا روی غواص
است با اینجا خیلی متفاوت است .برای همین زمانی
اتفاقیاینجامیافتدوغواصانیازبندرعباسمیآینداصال
نمیتوانند کاری اینجا انجام دهند .دوم اینکه غواصان
دریا ،آب سرد به شکل آبهای ما ندارند چون ما تمام
عملیاتهایمان در روستاهای اطراف مثل اطراف
چهارگنبد است که درجهی هوا مخصوصا در زمستان
خیلی پایین است و حتی روی آب  40سانتیمتر یخ
وجود دارد ،و اینکه دور آب پوشیده ازبرف است ،سوم
اینکه دربارندگیهای فصلی سیمخاردار ،توری مرغی ،و...
ازباال وارد آب میشود و یک تله است .خطربعدی این
است اینچشمههاییکه اطرافسدهاوجوددارد اینها
خیلیهایشانچشمهنیستند،حفرههایمکشیزیرآب
است که اگر غواص به اینها نزدیک شود ،میرود به
این حفرهها میچسبد و شاید نتواند خودش را رها کند.
 چه جوری میفهمید در یک سد بزرگ غریق
کجاغرقشده است؟
غواص باید از روی جریانات زیرآب تشخیص دهد
غریق کجاست وگرنه دریک سد به این بزرگی نمیتوان
توجو کرد.
همهی آن را جس 
 چه جوری مثال؟
یک خاطره تعریف کنم؛ درسد لمیزبافت دو برادر
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شنا میکردند و یکی از آنها غرق شده بود .یک غواص
از بندرعباس و یک غواص از کرمان آمده بودند و دو
روز دنبال جنازه میگشتند و نتوانسته بودند آن را پیدا
کنند ،ما در کمتر از سه چهار دقیقه این جنازه را پیدا
کردیم .ذرات معلق درآب وقتی درروشنایی به آب نگاه
میکنی یا پروژکتوردرآب میاندازی این آب جهت دارد،
و اینکه اینتغییردمابهجنازهزیرآبجهتمیدهد .این
براساستجربهبهدستمیآید.
 عالوه بر سیرجان کل استان را پوشش
میدهید؟
تا چهار پنج سال پیش کل استان را پوشش
میدادیم .اما االن خوشبختانه دو غواص خوب در بم
داریم.درسیستمهاللاحمردرکل استاندرحالحاضر
به اندازه انگشتان دو دست غواص حرفهای داریم.
 درسیرجان ازسال گذشته تا االن چند حادثه
غرقشدگیداشتیم؟
فکر کنم  15-10تایی داشتیم و در 90درصد به باال
افراد فوت میکنند .چون بهترین زمان نجات فرد اززیر
آب حدود 25دقیقه است .درموارد خاص تا 40دقیقه
همفردمیتواندزندهبماند اماحتیدرصورتزندهماندن
فرد هم چون  40دقیقه به فرد اکسیژن نرسیده است
ممکن است اتفاقاتیبعدا برایشبیفتد.
 دراین سالها داشتید موردی که ازداخل آب
نجاتشدهیدوزندهبماند؟

یک مورد که یک خانواده چهارپنج نفره با ماشین
غرق شده بودند و ازبین آنها یک نفرزنده ماند.
 بزرگترینمشکلغواصانچیست؟
االن یک ِست غواصی مارک خوب که جنسش
تیتانیوم باشد و دینامهایش در آب گلآلود هم کار
کند و پروژکتورخوب هم داشته باشد چیزی حدود150
میلیون تومان است .من االن با ِست خودم غواصی
میکنم هر دفعه که غواصی میکنم تقریبا 300-200
هزار تومان خرجش است که گریس سلیکون و پودر
میخواهد ،و سالیانه حدود  15-10میلیون هزینهاش
است
 هر ِست غواصی تا چند سال قابل استفاده
است؟
بستگی به نگهداری فرد دارد مثال روی لباس غواصی
شما تاریخ انقضایش را سه سال زده است ،ولی لباس
غواصی ما داریم 12-10سال میشود با آن کارکرد.
 نگراننیستیدبهدلیلخطراتیکهزیرآبوجود
دارددریکیازعملیاتهایتاناتفاقیبرایتانبیفتد؟
ریسک در همهی شغلها وجود دارد .کار نجات
اینجوری است کههمیشهداخلششتاب است.زمانی
به یک تیمعملیاتی اعالم میکنند اتفاقی افتاده است و
میبینیمماشینباسرعت 170کیلومتربهسمتمنطقه
حادثه حرکت میکند .چون سرعت خیلی مهم است و
ممکن است درصورت زود رسیدن بشود کسی را نجات

داد .یعنی خطرازلحظه حرکت شروع میشود .بنابراین
اینخطرهمیشههست.
 در حادثهای که یکی دوماه پیش برای سه
پسربچه در روستای ایزدآباد افتاد و هر سه غرق
شدند،شمانیزحضورداشتید؟
بله ،سه تا پسربچه توی یک استخرکشاورزی افتاده
بودند و غواصهای آتشنشانی دو نفرشان را ازداخل آب
بیرون آورده بودند و بچه آخری پیدا نمیشد .به کمک
بچههای آتشنشانی موفق شدیم آن بچه را از زیر آب
پیداکنیم.
 سختترین عملیاتی که داشتید ،چه بوده
است؟
واال سختترین عملیات زلزله بم بود که  48روز
برای کمک به بم رفتیم .زمانی خانوادههای حادثه دیده را
میبینی کهعزیزیرا ازدستدادهاندخیلیسخت است.
 در بحث نجات هزینهای هم از خانوادههای
آسیبدیدهمیگیرید؟
نه اصال .نه من و نه دوستان دیگر در هاللاحمر
هیچنوعهزینهای ازخانوادههانمیگیریم.با اینکهدرهر
عملیاتبهوسایلمان آسیبواردمیشود،مثالماسک
غواصی االن شده دو میلیون و شما مجبورید هرچند
سالی یک بار آن را عوض کنید و باید از جیب خودت
هزینه کنی ولی ما همهی این کارها را برای باقیات و
صالحاتمانانجاممیدهیم.

 نجاتغریقدرزمستانسخت است؟
بله .خیلی زیاد .مثال چند سال پیش خانمی همراه
نامزدش روی سد پلنگی بودند و که یک دفعه یخ
میشکند و خانم داخل آب میافتد .به ما خبردادند تا
ما رسیدیم ساعت 8شب بود ،متاسفانه درجامعهی ما
چنین حوادثی را به 125اطالع میدهند ،حوادث جادهای
هم به  115اطالع میدهند و همکاران ما از اورژانس و
آتشنشانیسرصحنهمیروند اگرتوان انجامشراداشته
باشند آن کار انجام میشود و اگرنداشته باشند سپس
بههاللاحمرخبرمیدهند،درحالیکهدرتمامدنیازمانی
اتفاقی میافتد شما باید ازهمه ارگانها کمک بگیرید
یعنی ولو این که سایرتجهیزات الکی به منطقه حادثه
دیدهبیایند.نیروهایهمکارهمخیلیبهتراستازهمان
ابتدا همدیگررا ساپورت کنند .هم امکان نجات بیشتر
است هم زمان کمتری ازدست میرود.
 در آن اتفاق توانستید فرد غرق شده را پیدا
کنید؟
چون چندساعت گذشته بود ،زمان زنده بودن از
بین رفته بود و خواستیم بگذاریم برای فردا صبح اما
زمانی چهره آن خانواده را دیدیدیم گفتیم امشب انجام
میدهیم .ساعت  9شب بود که داخل آب شدیم و
پس از 12دقیقه چون شیرکپسولهای ما یخ زد مجبور
شدیم ازآببیرونبیاییم .ازطرفیلباسمالباسغواصی
خشک نیست لباس غواصی خشک بسیار گران است
االن با این دالر ،باالی 600میلیون است و خوبیاش این
است هیچ آبی داخلش نمیرود .اما لباسهای غواصی
ما ابتدا باید خیسش کنیم و وقتی وارد آب میشویم پر
ازآب میشود .یک جاهایی مانند صورت مدام با آب در
ارتباط است اما لباس طوری است که با حرارت بدن به
مرورگرم میشود و درآبهای سرد اذیتمان نمیکند.
آن شب که کپسولهای ما یخ زدند مجبورشدیم ازآب
بیرون بیاییم چون سد بزرگ بود و آن زمان پروژکتورزیر
آب نداشتیم و کار به فردا صبح افتاد .صبح روز بعد
ساعت  8صبح داخل آب رفتیم و جسد را پیدا کردیم
و بیرون آوردیم.
 ازابتدای کارتان تا االن چند نفررا ازداخل آب
بیرونآوردید؟
سالی حدود 38نفراست .ازابتدای سال 98تا االن
هم  11نفر البته تا جایی تو ذهنم است ،این عالوه بر
ماموریتهایی است که به شهرهای دیگر به عنوان
پشتیبانمیرویموکارینمیکنیم.
 آیا دربحث خرید تجهیزات ازسوی شرکتها
کمکیبههاللاحمرمیشود؟

منگالیهام این است؛باوجود اینکه اینقدرنقدینگی
در سیرجان وجود دارد ،این همه شرکتهای بزرگ
صنعتی و معدنی داریم که میتوانند به ما کمک بدهند
امامتاسفانهتااالندرخواستهایمابهجایینرسیدهاند.
حتی کسی نمیآید همین تجهیزاتی که خراب شده را با
یکمبلغ 30-20تومانبهروزکند.یکقسمتش که کار
ماست و ما باید برای این شهر و مردم و جامعه کاری
انجام بدهیم روی چشم میگذاریم .ولی یک چیزهایی
با حقوق کارمندی جور در نمیآید .مثال االن یک شیر
کپسولمان خراب شده دیروزقیمت گرفتیم 90دالر ،با
این وضعیتی هم که االن دالردارد ،میشود 5میلیون،
درحالی که کپسولش را ما  5سال پیش یک میلیون
تومانخریدیم.
 عالوهبرغواصیدرزمینههای امدادونجاتدر
چهزمینههایدیگریفعالیتدارید؟
دربخش امداد و نجات نشان ایثاردارم که دراستان
چند نفربیشتراین نشان را ندارند .نشان ایثارزمانی اهدا
میشود که فرد همه شرایط  9گانه را در بحث نجات
داشته باشد آوار ،جاده ،سیالب ،ارتفاع ،کار با بالگرد،
ارتباطات،غریقو...
 درزمانهایی که حادثهای نباشد به چه کاری
مشغولید؟
ما یک اتاق به نام اتاق آماده عملیات داریم که در
حال حاضر تحویل من است .در آن اتاق  33تا کوله
نجات داریم که در این کولهها هرآنچه که شما فکر
کنید وجود دارد .اینها تجهیزات انفرادی است .غیر از
این یک سری تجهیزات عملیاتی داریم که شامل ِست
کوهستانِ ،ست سیالب ،و ...است اینها همه بسته
شده و آماده هستند .یعنی فقط نیرو ازخانه میآید این
تجهیزات را داخل ماشین میگذارد و به سمت منطقه
حادثه دیده حرکت میکند .سه تا پایگاه جادهای داریم؛
جاده بندرعباس ،جاده شیرازو جاده کرمان که برحسب
نیازجمعیت یک تعداد روزمحدود را در این پایگاهها
حضورداریم و بقیه روزها هم درهاللاحمرهستیم.
 تداخل بین کارآتشنشانیو هاللاحمرگاهی
اوقاتمشکلسازنمیشود؟
درسیرجان چون رابطه ما با نیروهای همکارخوب
استهیچوقت اذیتنشدیمولی اینتداخلراضررش
را مردم میکنند .من فکرمیکنم مردم با فعالیتهای
هاللاحمرآشنا نیستند .اصال نمیدانند درزمانی اتفاقی
برایشان میافتد میتوانند به هاللاحمر زنگ بزنند
و اصال نمیدانند شماره  112شماره هاللاحمر است.
یادتان است یک مدتی  115را هیچ کس نمیشناخت،
اما بعد ازمدتی که صداوسیما تمام وقتش را گذاشت و
تبلیغ کرد مردم شماره 115را درذهن سپردند اما شماره
 112هاللاحمررابا اینکهچندینسال استراه افتاده اما
کسینمیشناسدو اینکهمردمنمیدانند انتقالمصدوم
کارهاللاحمرنیست و فقط کارش نجات و رهاسازی
افرادودسترسیبه آسیبدیدگان است.

برای پنجمین سال پیاپی تیم فوتبال بانوان شهرداری حایز مقام شد

کسب رده سوم تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در لیگ برتر
 مهدی جهانشاهی :سیرجان یکی از قطبهای فوتبال بانوان کشور است

 بتول باللی
در بحبوحهی خبرهای ناخوشایند کرونایی
خبرپیروزیتیمفوتبالبانوانشهرداریسیرجان
خبری خوشایند و خوشحال کننده بود .کسب
مقام سوم تیم فوتبال بانوان شهرداری در لیگ
برتر بانوان خبری بود که از بار منفی خبرهای
شهرمان در شبکههای اجتماعی کاست و خنده
بر لبها نشاند .تیم فوتبال بانوان شهرداری
سیرجان از سال  93تا کنون به طور پیاپی هر
سال یک افتخار ارزشمند را برای سیرجان رقم
زده است؛ به طوریکه هرجا صحبت از باشگاه
شهرداری سیرجان میآید تیم بانوان شهرداری
و نتایج خوبی که کسب کرده در ذهنها تداعی
میشود .این تیم مقام پنجم در لیگ برتر فوتبال
در سال  ،93قهرمانی در سال ،94سال  95مقام
سوم در لیگ برتر،سال  96مقام دوم در لیگ برتر،
سال  97مقام دوم در لیگ برتر و سال  98مقام
سوم در لیگ برتر و امسال نیز مثل سال قبل با
تالش و پشتکار مقام سوم در لیگ برتر فوتبال
بانوان را به خود اختصاص داد.
همین موضوع بهانهای شد تا با مهدی
جهانشاهی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی
شهرداری در مدت هفت سال مدیریتاش در این
توگوبنشینیم.
باشگاهبهگف 
ی این تیم قوی است
 منابع انسان 
مهدی جهانشاهی مدیرعامل باشگاه فرهنگی
ورزشی شهرداری سیرجان در مورد شرایط تیم
بانوان شهرداری سیرجان به پاسارگاد گفت :این
پنجمین سال پیاپی هست که روی سکو میرویم.
واقعا سخت است که بتوانیم تیم را از سال  93و
ظرف مدت  6سال در یک شرایط نگه داریم .از
باشگاههای هستیم که وضع مالی خوبی نداریم
و با حداقلها کار میکنیم .جا دارد تشکر کنم
از مدیران قبلی آقای علی اسدی و آقای قاسم
مظفری که قبل از من خیلی زحمت کشیدند.
او درباره نقش باشگاه شهرداری در پیشرفت این
تیم گفت :مدت  6سال است که برنامهریزیهایی
برای این تیم انجام دادیم .از اوایل دهه  90تیم
فوتبال بانوان به لیگ برتر آمده است و  7-6سال
زیر نظر مجموعه شهرداری است .چون بازیکن در
فوتبال بانوان کم است ،بازیکنسازی و استفاده از
نیروهای بومی در دستور کارمان بود .منابع انسانی
این تیم قوی است و خانم جهاننجاتی مربی
خوب و کاربلدی است؛ کمکهای همراهشان هم
همینطور .فقط در بحث منابع مالی مشکالت و

محدودیتهایی داریم.
با این حال برای این
تیم برندسازی و
هویتسازی کردیم .در
این چند سال بازیکنان
متعدد سیرجانی در
این باشگاه رشد کردند
و باال آمدند و االن در
تیمهای مختلف ملی
حضور دارند و در
اردوهای تیمهای ملی
شرکت میکنند .اتکا
تیم بیشتر به نیروهای
بومی بوده است .به هر
نحوی سیرجان یکی
از قطبهای فوتبال
بانوان کشور است.
بودجه

باشگاه شهرداری
کافینیست
ویعمدهمشکالت
تیم را مشکل مالی
عنوان کرد و گفت:
در فوتبال بانوان
باشگاههایی هستند
که چند برابر ما هزینه
دارند.باشگاههاییمثل
سپاهان ،ذوبآهن یا شهرداری بم که از لحاظ
هزینهکرد در بحث دستمزدها با آنها قابل مقایسه
نیستیم .بودجه ما کفاف نمیدهد .شاکلهی اصلی
را بر این گذاشتیم که از بازیکنان بومی استفاده
کنیم .واقعا ما نمیتوانیم از بازیکن غیر بومی که
شاخص باشد استفاده کنیم و از بازیکنان با قیمت
پایین استفاده میکنیم تا در باشگاه ما رشد کند.
تمام بازیکنان بومی نیستند و مجبوریم برای
پوشش نقاط ضعف از غیر بومیها هم استفاده
کنیم .با توجه به مشکالت شهری تنها  4الی نیم
دهم درصد از کل بودجه شهرداری به این باشگاه
اختصاص داده میشود.
مدیرعامل باشگاه شهرداری با بیان اینکه
سرمایه تیم فوتبال بانوان شهرداری مربیانی است
که در سطح ملی دارند کار میکنند ،افزود :امسال
فکر نمیکردیم حتی سوم شویم .سیرجانیها
استعداد و پشتکار خوبی دارند .قرارداد چند بازیکن
غیر بومی را لغو کردیم اما بازیکنان نوجوان خوب

بازی کردند .چون در ردههای سنی کار کرده
بودند و با آنها نتیجه گرفتیم .تعامل خوبی با
باشگاه گلگهر داریم و در بحث استعدادیابیها
بخشی را آنها انجام میدهند .فوتبال بانوان در
سیرجان نهادینه شده است .حتی در روستاها هم
استعدادهایی هستند که به ما مراجعه میکنند و
کارمیکنند.
وی ادامه داد :این باشگاه عالوه بر تی مداری در
فوتبال بانوان در بحث توسعه ورزش همگانی نیز
پیشقدم است .در محالت پایین شهر و مناطق
کمتر توسعه یافته در طول تابستان مدارس فوتبال
دایمی داریم .در نقاط محروم شهر جامهای ورزشی
ت ورزشهای همگانی
یا مراسماتی همراه با هیئ 
برگزار میکنیم .بخشی از فعالیت باشگاه هم در
حوزه ورزش پرسنل شهرداری و خانوادههاشان
است .این باشگاه خدمات ورزشی را به کارکنان
ارایه میدهد و استخر ،سالن بدنسازی در طول
سال در اختیار پرسنل شهرداری و خانوادههاشان

است.
 کارکردهای اجتماعی ورزش را در
نظرمیگیریم
جهانشاهی در جواب سئوال«هیچوقت تحت
فشار نبودید که سرمایهگذاری روی تیم بانوان
انجام نشود و تیم را منحل کنید» ،عنوان کرد:
همیشه همینطور بوده و انتقاداتی به ورزش بانوان
بوده است .مدیرعامل باشگاه ورزشی شهرداری در
خصوص رویکرد این باشگاه در زمینه تی مداری در
فوتبال بانوان به پاسارگاد گفت :بررسی کردیم و
دیدیم چون این تیم منابع انسانی قوی دارد و با این
تیم میتوانیم کارکرد اجتماعی قوی داشته باشیم
تمرکزمان را روی این تیم گذاشتیم .سعی کردیم
اخبار مثبت برای سیرجان رقم بزنیم 4.الی 5دهم
درصد از بودجه شهرداری به باشگاه شهرداری
اختصاص دارد ولی برد رسانهای باشگاه بیشتر از
این است .مرتب خبر مثبت ورزش بانوان شنیده
میشود .برخی معتقدند پول آسفالت را شهرداری

در زمینه ورزش بانوان هزینه میشود .معتقدم
هرچه خدمات داده شود اما کار فرهنگی انجام
نشود سودی ندارد .ورزش باالترین و عالیترین ابزار
فرهنگی است و باید مسئولیتهای اجتماعی رادر
نظرگرفت.
جهانشاهی از کسانی یاد کرد که باشگاه
شهرداری و تیم بانوان را مورد حمایت قرار دادهاند:
مشکالت و محدودیتها زیاد بود و با کمک دیگران
سعی کردیم نقاط ضعفمان را پر کنیم .مسئولین
و جامعه فوتبال و باشگاههای دیگر مثل باشگاه
گلگهر از ما حمایت کردند .هیئت فوتبال و تربیت
بدنی و امور بانوان تربیت بدنی و ...به ما کمک
شایانی کردند 5-6 .سال قبل هیچکس زیر بار تیم
فوتبال بانوان نمیرفت .چون برد رسانهای نداشت و
بازیهای بانوان از رسانه ملی پخش نمیشود .همه
فکر میکردند که این تیم فقط هزینه است .تشکر
میکنم از آقای اسدی که قبل از من برای این
تیم خیلی زحمت کشیدند .االن این تیم معرف

شهرستان شده است.
اعتقادم این است این
تیم خیلی مفید واقع
شده است و فوتبال
بانوان دین خود را دارد
به این شهر ادا میکند.
هم شهرت برای شهر
آورده است و هم
هویت و هم به مسایل
اجتماعی و فرهنگی
کمک میکند .در
ورزش کارکردهای
اجتماعی را نیز در
نظر میگیریم و سعی
میکنیم با بحث
برندسازی به باشگاه
هویت بدهیم و باعث
شویم که ورزش در
جامعهی بانوان تبلیغ
و در جامع نهادینه
شود .خودباوری به
دختران و بانوان
میدهیم که شما هم
میتوانید یک چهرهی
ملی و ورزشکار بشوید
و حتی در عرصههای
بینالمللی بدرخشید
و با همین تیم داریم این کار را انجام میدهیم.
جهانشاهی برنامهی تیم بانوان شهرداری را
شرح داد :اگر امروز به اوج هم رسیده باشیم باید
کاستیها و مشکالت را شناسایی کنیم تا یک گام
به باال برداریم .االن سعی میکنیم به پیشرفت تیم
فکر کنیم .هنوز اول راه هستیم .بچههای سیرجان
کمکم دارند روی کار میآیند و بازیکنان کوچکتر
طعم بازی در لیگ برتر را میچشند .قصد داریم
تعداد مربیان را بیشتر کنیم و سکوها را پرتر کنیم.
تاثیرگذاری تیم را باید تا عمق جامعه پیش ببریم.
بازیکنان و مربی را باید کمک کنیم تا از لحاظ کمی
تعدادشان باال برود.
وی تاکید کرد :بودجه مشکل عمده ما است.
کمبودزیرساختهایورزشی،نبودزمینچمنو...
از دیگر مشکالت ما است .دکتر سروشنیا(شهردار)
موافق است که مشکالت ما رفع شود .از کارهای
خوبی که شورای شهر و شهرداری امسال انجام داد
بودجهای مصوب کرد که  6چمن مصنوعی داخل

محالت شهر عوض شوند.
جهانشاهی افزود :اگر بخواهیم ورزش در
شهرمان توسعه پیدا کند باید زیرساختهای
ورزشی شهر تقویت و کمبودهای زیرساختی در
شهر برطرف شود .در جهت توسعه ورزش همگانی
اگر ساختار شهری طوری بود که کمتر از ماشین
استفاده میکردند و پیادهمدار یا دوچرخهسوار
طراحی میشد ،سبک زندگی مردم هم تغییر
میکرد و زندگی مردم پرنشاطتر بود.
مدیرعامل باشگاه شهرداری در پاسخ اینکه غیر
از شهرداری تحت حمایت سایر ارگانها هستید،
بیانکرد:حمایتمسئوالندرپیشرفتتیمدخیل
است .باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر با ما در بحث
استعدادیابی همکاری دارد .یکی از شرکتهای
صنعتی هم کمکهایی پشتیبانی در طول سال به
ما دارد ولی ریالی نیست .شورای شهر نیز تا جایی
که بتواند از ما حمایت میکند .نگاه سیستم(شورا
و شهرداری) به باشگاه شهرداری خیلی مهم است.
آنها با بررسی کارکردها ،همیشه نگاهشان مثبت
بوده است.
 سخن پایانی
از شهردار محترم جناب دکتر رضا سروشنیا
که همیشه ما را حمایت کرده و بودجه را در
اختیارمان گذاشته است ،تشکر میکنم .امامجمعه
معزز که نگاه مثبت به توسعه ورزش داشتند،
مهندس صادقی رییس شورا همه نوع همکاری و
پشتیبانی را داشتنهاند و سرکار خانم جهانشاهی
که هر کاری از دستشان برآمده انجام دادند.
هیئتمدیره محترم باشگاه و کسانی که در این
باشگاه عضو هیئتمدیره بودند و شهرداران
و مدیران و فرمانداران قبلی ،آقای بهاءالدینی
سرپرست فرمانداری ،نماینده محترم مردم
سیرجان در مجلس شورای اسالمی ،اداره ورزش
ت فوتبال شهرستان،
و جوانان ،کانون هواداران ،هیئ 
مدیرکل محترم آقای پاریزی و مدیران اسبق کل
ت فوتبال استان و شهرستان،
ورزش و جوانان ،هیئ 
دوستان رسانه و نیروی انتظامی ،تربیتبدنی
آموزشگاهها که نگاه مثبت به توسعه ورزش داشتند
و تمامی بازیکنان و اعضای تیم به همراه همکارانم
در باشگاه شهرداری تشکر میکنم.
همچنین تشکر میکنم از کانون هواداران
باشگاه شهرداری که خوب کار میکنند .بدون
هزینهکرد از طرف باشگاه پای بانوان به استادیم
باز میشود و با دیدن فوتبال شور و نشاطی که در
آنها ایجاد میشود را به خانوادهها منتقل میکنند.

