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 پاسارگاد
بچه که بودیم ،انیمیشنی پخش میشد به نام «دوردنیا در
 80روز»؛ براساس کتابی ازنویسنده شهیرفرانسوی ،ژول ورن.
داستانزیباییازماجراجوییودنیاگردیچندنفرباقطار،کشتی،
بالن که 80ورزه دوردنیا را چرخیدند .حاال درشهرما سیرجان،
محمدعظیم ایراننژاد دست به کاری مشابه زده و دور ایران را
طی کرده است .شاید درنگاه اول ،مسیر او کوتاهتر ازداستان
دوردنیایژولورنباشد اما کارایراننژاد،مختصاتخاصیدارد
که آن را متفاوتتر از دور دنیای ژولورن و در ایران بینظیر
کرده است .او نه با کشتی و ماشین و قطارکه تنها با دوچرخه
و ارادهای پوالدین 8 ،هزار کیلومترنوارمرزی ایران را طی کرده
است .ایراننژادباشعار« آشناییبافرهنگمرزنشینانوهمدلی
بین اقوام ایرانی» سفرش را ازخوزستان و اهوازآغازکرده و پس
از 170روزو طی تمام نوارمرزی ایران ،دوباره دراهوازبه کارخود
خاتمهداده است .او اززیباییهایمناطقمرزیو ازسختیهای
عجیب و غریب مردم مرزنشین یک روایت دست اول دارد.
 سفرخود را ازکجا آغازکردید؟
من ازشهراهوازرکابزنی مرزی ایران را شروع کردم.
درمسیری به طول ۸هزارکیلومترو با گذراز ۱۶استان
مرزی کشور در مدت  ۱۷۰روز و با شعار آشنایی با
فرهنگمرزنشینانوهمدلیبین اقوام ایرانی.
 ازچه روزی شروع کردید؟
از ۲۷اردیبهشت  ۹۹تا  ۱۹آذر.۹۹
چرا اهوازرابرایمسیرحرکتتان انتخاب کردید؟
وقتی خواستم این سفررا آغازکنم ،اواخراردیبهشت ماه
بود .میخواستم طوری دور ایران را رکاب بزنم که همیشه به
هوایمتعادلبرخوردکنم.اگرمیخواستمازبندرعباسحرکت
کنم ،به هوای گرم برمیخوردم اما به سمت شمال غرب هوا
خوببود.بعدهمینطورادامهدادمتارسیدمبهجنوبوزمان
رسیدنمباپاییزهمراهشد،هواخوببود.بنابراینبرحسبفصل
بایدمسیررا انتخابمیکردم.
 ۱6استانی کهطی کردید ،کدام استانهابودند؟
اولین استان،خوزستانبودبعد ایالم ،کرمانشاه ،کردستان،
آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،گیالن ،مازندران،
گلستان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهرو درنهایت دوباره وارد
خوزستانشدم.
چراشهرهایمرزی؟گویاشعارسفرتاننیزآشناییبا
فرهنگمرزنشینیبود.
اکثرمردم ،به استانهای مرکزی سفرکرده و مناطق دیدنی

دوچرخهسوار سیرجانی از خاطرات خوش با مرزنشینان میگوید

 170روز دور ایران

آنها را می بینند اما کمترکسی است که به آن نقاطی
که نزدیک مرزهستند و دیدنیهای خاصی دارند ،توجه
کند .مثال درنزدیکی شهرکوچک باجگیران درلب مرز
ترکمنستان،درهایبهنامشمخال؛چهارمیندرهدنیاست
و اصال هیچکس ازآن خبرندارد یا مثال درکالت نادری،
قدرت باستانی همرکاب وی در بخشی از این سفر بوده است
چه مناطق ،غارها و آبشارهای قشنگی وجود دارد که
کمترکسی دیده است و یا درشرق کشور ،کسی اصال
باورنمیکندیکروستاییبهنام کوچ کورینوجوددارد
که همزمان داخل آن روستا هم نخل خرما میدیدید و
هم شالیزاربرنج و هم زنبورهای عسل که بدون داشتن
کندوهای مرسوم ،به درختان آویزان بودند .این مسایل
برایمنبسیارجالببود.
شما ازقبلبا اینمسیرها آشناییداشتید؟
راهنماداشتید؟
منقبل ازآغازسفر ،اطالعاتمرتبطبه استانهای
مرزی را از اینترنت پیدا کردم و شهرهای نزدیک به
مرزها را شناسایی کردم .درمسیر ازنقشههای خودم
استفاده میکردم .البته گاه نقشه بعضی راهها را خاکی
نشان میداد اما ازمحلیها و مرزبانان راههای میانبررا
میپرسیدم .به طور مثال برای رفتن به سرخس باید
یک مسیر 150کیلومتری را طی میکردم .اما یک راه
مرزی خاکی ۱۰۰کیلومتر نیز وجود داشت .عین آن
 ۱۰۰کیلومتررا تنها لب مرزبودم و هیچ کس هم غیر
مرزبانان آنجا نبود .اصال نمیدانستم ازکجا باید بروم.
محمد عظیم ایراننژاد دوچرخهسوار سیرجانی | پاسارگاد
فقط سیمهای خاردارمرزرا میدیدم.
اینناآگاهیوناآشناییازمسیربرایتانعاملترس کردم و عمال ازمسیرخودم خارج شدم و یا مثال دره شمخال  ۴تا گوسفنددارندزندگیمیکنند .اگراینجریانقاچاقوبارگیری کردم و گفتم که جهانگردم و ازمردم بلوچ بدی ندیدم .کمی
درمسیرمن نبود اما برای دیدنش رفتم .اگربخواهیم اینها سوخت یا قاچاق افغانیهایی که به صورت غیرمجازوارد ایران آرامترشدند .درهمین هنگام یک راننده تریلی به همراه دو
واضطرابنبود؟
من از سال  ۹۰دوچرخهسواری را شروع کردم .در کشور را هم حساب کنیم تا  ۸هزارو  ۵۰۰کیلومترمی شود ولی من میشوند ،نبود ،مردم نمیتوانستند زندگیشان را بچرخانند .چون شاگردش به کمک من آمدند و آن دو نفررفتند .این مورد
روسیه بین مسکو و سنپترزبورگ را رکاب زدم یا در برزیل ،خط مستقیم مرزی را حساب کردم .هشت هزارکیلومترنوار آنجا نه آب است و نه چیزدیگری .حاال بازسمت کردستان ،آب و برایم پیش آمد اما واقعا مورد کوچکی بود .بلوچها بسیار
بزنی داشتم .حاال حساب کنید من در مرزی ایرانباتمام کشورهایی کههمسایههستیم .البتهمندر هوا خوب است ،انگورکاری بود و یک مقداراوضاع بهتربود .البته مردم مهربان و مهماننوازی بودند و مرتب از من دعوت
آذربایجان و ترکیه نیزرکا 
نقاطی که ما هیچ هموطنی نداشتیم ،رکاب زدم .اصال با جاده بخشهاییازاینمسیرهمرکابنیزداشتم.آقایقدرتباستانی درسمت آنها نیزمثال کارخانهای نبود تا مشغول به کارشوند .میکردند .با اینکه خودشان از کمترین امکانات برخوردار
و کمپین آشنایینداشتم.من کمپدارم.هرنقطهایبخواهم ،ازارومیهتا آستارایعنی 1300کیلومتروبازدرجنوب کشورازبندر ولی این سمت(جنوب شرق) واقعا مردم زندگیشان را با کمترین بودند ،بهترین غذا را برای من آماده میکردند.نمیشود آن
اتفاق را که درهرشهری ازجمله شهرخودمان هم ممکن
چادر م یزنم .از طرفی کوهنوردی هم زیاد رفتم .در روسیه ،چارک تا اهوازیعنی به طول  1200کیلومتردیگررا با من رکاب امکاناتمیگذرانند.واقعابرایمخیلیتعجبآوربود.
است رخ دهد ،بزرگ کنیم و در مقابل آنهمه خوبی و
درمسیرمشکلخاصیبرایتانپیشنیامد؟
آراراتترکیه ،آرارات ارمنستانوتمام کوههای ایراننیزکوهنوری زدند .با ایشان درمجموع بین 2500تا 2600کیلومترازمسیررا
سمتبلوچستان،خیلیبهمن گفتند که اینجایی که مهربانیمردمبلوچقراردهیم.منطقهشرقکشورجایبسیار
کردهام .سختی و دشواری یا ناآشنایی برایم زیاد مهم نیست .به همراه بودیم و باقی مسیرا تنها بودم.
دراین ۱۷۰روزچهچیزهاییدیدیدومشاهده کردید میروید،برخیجوانانباموتورمیآیندجلوی آدمرامیگیرند بکری است و بسیاردوست دارم دوباره آنجا را ببینم.
شرایط سخت عادت دارم.
 اگر بخواهید به مردم برای سفر پیشنهاد بدهید،
به خاطرنیازی که دارند ،گوشی موبایل یا وسایل باارزشتان
کهبرایتانجذاببود؟
دراینسفرچند کیلومتررکابزدید؟
برای من خیلی جالب بود که مردم مرزنشین با کمترین را میگیرند .اتفاقا در 20کیلومتری ایرانشهربه این موضوع کداممناطقرامعرفیمیکنید؟
 ۸هزارکیلومتر .البته وقتی میگویم ۸هزارکیلومتر ،جز
وقتی وارد غرب کشور میشوی و به سمت آذربایجان
آن است که مثال ۵۰کیلومتررفت و برگشت را به خاطردیدن امکاناتزندگیمیکنند.مثالاگرشماسمتشرقکشورمیرفتید برخورد کردم .دو تا موتوری آمدند جلوی من را گرفتند و
روستایباخونیککهمیگویندمحلزندگیکوتولههااستطی و بلوچها رامیدیدید که دریک کپربسیارساده و با داشتن مثال موبایل و وسایل من را میخواستند .من با آنها صحبت غربی میروی ،سردشت بسیارجای جالبی است .لب رود ارس

به سمت جلفا ،بسیارزیبا است .ازاین منطقه میتوان
روستاهای سمت کشورهای آذربایجان و ارمنستان را
نیزدید .همچنین درشمال شرق کشوردرسرخس،
یک پل دوستی بین ایران و ترکمنستان است .یک سد
بسیارعظیمدرآنجازدهشده کهخیلیزیباست.پشت
کوههای تفتان (جنوب شرق) یک جای کوهستانی و
بسیاربکروجود دارد که کمترکسی رفته است .جالب
است که مثال در بخشهای پایینتر جنوب شرق،
میبینید که بهترین خرما را دارند اما برای آنکه فروش
برود،بهاسمخرمایبمصادرمیشود.همچنینساحلی
که ازچابهاربهسمتخلیج گواتراست،یکساحل100
کیلومتریصخرهایدرلبدریا کهبسیاربکروزیباست.
همچنینازسمتبندرچارککهبهسمتاستانبوشهر
میروی،مناطقبسیاربکروزیباییداشتند.
 در سفر 170روزهتان چه خاطره خاصی به
یادتانمانده؟
یک خاطره که برای خودم جالب است ،مربوط
بود به بچههای بلوچی که در حال دوچرخهسواری
بودند .در این بین یک بچهای بود که دوچرخهاش
گویا باد نداشت .پرسیدم و گفت دوچرخهام تیوپ
ندارد و پول خریدش را ندارم .درحقیقت روی رینگ
چرخ حرکت میکرد اما روحی ه این بچهها با اینکه
کمترینامکاناتراداشتند،ازبچههایماکهامکانات
خوبی دارند ،خیلی بهتر است .بسیارشاد و سرزنده
بودند و امیدشان ازما بیشتربود.
هزینهسفرتانچهقدرشد؟
ُخب با دوچرخه که شما نیازبه سوخت ندارید .درمسیر

نیزاکثرایامهمانبودمیامثالدرروستاهابانکتهجالبیمواجه
میشدم .تمام روستاهایی که سمت شرق کشوربودند و به
اصطالح کپر داشتند ،حاال یا خودشان یا با کمک خیران،
بهترین مسجد را به همراه یک مهمانسرا ساخته بودند .در
در مسجد و مهمانسرا
هر روستا این صحنه را میدیدی و ِ
بازبود .من نیزمیرفتم آنجا استراحت میکردم .پس پولی
برای هتل یا مهمانسرا نمیدادم .تنها نکته ،بحث غذا بود که
من وسایل آشپزی و پیکنیک به همراه داشتم و از مغازه
وسایلی میخریدم و غذا درست میکردم .به همین دلیل
هزینه آنچنانی کهبشود گفت ،نداشتم.
بزنی انرژی زیادی ازفرد میگیرد.
 170روزرکا 
بله،بسیار.بهطورمثالدربحثتغذیهمیگویندنبایدنوشابه
یا برخی از تنقالت را خورد اما چون من به سوخت (تغذیهای)

احتیاجداشتم،هرنمونهموادخوراکیرامیخوردم امابا اینحال
از ابتدای سفرتاکنون  5کیلو وزن کم کردهام .زیرا بسیاررکاب
میزدم.روزی 100کیلومتررکابمیزدمومیانگینسرعتمنیز20
کیلومتردرساعتبود.سمتشمال،ساعت 21شبمیشد اما
طرف جنوب چون زودترشب میشد ،باید مثال ساعت 5صبح
بیدارمیشدم ،ظهربه اندازه یک ساعت استراحت میکردم و تا
ساعت 17که غروب میشد دوباره رکاب میزدم.
بزنیتان ،آشنایی با فرهنگ
 شعار شما در توررکا 
مرزنشینانبود.اینآشناییفقطبرایشخصخودتانبود
یا به طورمثال برای آشنایی سایرین با این فرهنگها کار
خاصینیزانجامدادید.بهطورمثالگرفتنفیلمیاعکس؟
من اززمانی کهحرکت کردم،لحظهبهلحظهفیلموعکس
گرفتهودراینستاگراممیگذاشتم.بهطورمثال،منحرکتمرا از
اهوازآغازکردمُ .خبمخاطبانیدراینشهر،شروعمیکردندبه
دنبال کردن من دراینستا و بازدرشهربعدی ،مخاطبان جدیدی
پیدامیکردم کهپیگیرسفرمنبودند.بنابراینزمانی کهمننوار
مرزی را دورمیزدم ،سراسرمرزنشینان ازاینکه به نوعی درآن
نقاط چه خبر است ،خبرداشتند و در ارتباط بودند .همچنین
مردمی که درسایرنقاط کشوربودند و من را دنبال میکردند نیز
بهنوعیمرزنشینانباهم آشنامیشدند.
زندگیدرمرزهاسخت است؟
ببینید ،وقتی حکومت میخواهد یک کارخانه یا پروژه
بزرگی را احداث کند ،نمیآید کنار مرز این کار را انجام دهد
چونمشکالتزیادیداردومثالممکن استجنگیامسایل
دیگریرخدهدو اینپروژههانابودشوند.بنابراین کارخانههارا
درمرکزکشوراجرامیکند.منندیدمهیچیک ازمرزنشینانما
شغلاداریداشتهباشندمگرمعلمی.ندیدمبیمهداشتهباشند
یا بازنشست شده باشند .شغلشان ماهیگری یا حتی قاچاق
سوخت بود .جالب است که در غرب کشور ،کوهی است
که میگویند کولهبران از این مسیر و از حلبچه بار به داخل
حمل میکنند .من این کولهبران را دیدم و با آنها صحبت
کردم .حتی درزمستان ،مجبورهستند این کاررا انجام دهند
و حتی  2برادر نیز از این روستاها کشته شده بودند .وقتی با
ایشانحرفمیزدی،میگفتند کارنیست.حتینمیتوانستند
ازدواج کنند و جز این شغل ،شغل دیگری برایشان وجود
نداشتُ .خب میرفتند و با خطراتی هم مواجه بودند .آنها با
کمترین امکانات زندگی میکنند و همین امکانات کم را نیزبا
سختی به دست میآورند .زندگی درمرزواقعا سخت است و
مردممرزنشین انسانهایسختکوشوشجاعیهستند که
ازمرزهای ایرانپاسداریمیکنند.

موفقیتهای تیم فوتبال بانوان ،به تیم و باشگاه شهرداری سیرجان شخصیت داده است
 مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان :ورزش میتواند به عنوان ابزاری برای ارتقاء مسائل فرهنگی ،مسائل آموزشی و توسعه ورزش همگانی باشد
مهدی جهانشاهی مدیرعامل باشگاه فرهنگی
ورزشی شهرداری سیرجان در گفتوگو با واحد
خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،با اشاره به اینکه باشگاه شهرداری
سیرجان در سالهای اخیر و پس از حضور در لیگ
برتر فوتبال بانوان موفق به کسب عناوینی همچون
قهرمانی و نایب قهرمانی ،معرفی استعدادها و حتا
معرفی مربی به تیمهای ملی فوتبال شده است،
اظهار داشت :باید دید که این موفقیتها چه
تاثیری بر رشد ورزش بانوان شهرستان سیرجان
داشته است.
وی بـا بیـان اینکـه شـکلگیری تیـم فوتبـال بانـوان
شـهرداری سـیرجان در لیـگ برتـر فوتبـال زنـان ایـران
بـه غیـر از کارکردهـای ورزشـی ،اولویتهـای دیگـری
بهویـژه در حـوزهی فرهنگی بـرای مجموعهی باشـگاه و
شـهرداری سیرجان داشته اسـت ،گفت :در بخش ورزش
قهرمانـی بـا ایـن تیـم عناویـن خیلـی خوبـی به دسـت
آوردیـم و ایـن موفقیتهـا برنـد مـا را در سـطح کشـور
را ارتقـا داده و بـه تیـم و باشـگاه شـهرداری سـیرجان
شـخصیت داده اسـت.
 در فوتبال زنان ،خبری از ریختوپاش مالی
نیست
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان با
اشاره به اینکه با تشکیل این تیم توانستیم مباحث فرهنگی
را از طریق فوتبال به جامعه انتقال دهیم و این تیم برای
ما کارایی خیلی باالیی داشته ،افزود :یکی از این کاراییها
در حوزهی فرهنگی نگرش ما به مسائل اجتماعی بود .در
فوتبال زنان خبری از ریخت و پاش مالی نیست؛ تمام
بودجه باشگاه به اندازه یک بازیکن ذخیره لیگ برترمردان
نیست.
وی با بیان اینکه از طریق این تیم ،بانوان شهرستان
سیرجان با ورزش و به خصوص فوتبال بیشتر آشنا شدند،
گفت :با موفقیت این تیم اعتماد به نفس و خودباوری در
جامعهی زنان افزایش یافت و حتا با فوتبال و تیم شهرداری
سیرجان جامعه ی بانوان سیرجانی الگو پذیر شدند.
جهانشاهی با ابراز اینکه اکنون تب فوتبال در بین بانوان
سیرجانی فراگیر شده است ،ادامه داد :در شهرهای شهرستان
سیرجان نیز این امید در بین دختران ایجاد شده که با ورزش
میتوان به لحاظ اجتماعی هم صاحب جایگاه خوبی شد.
وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال میخواهد هر کاری را
که برای فوتبال مردان انجام میدهد ،برای بانوان نیز انجام
دهد ،گفت :این در حالی است که ما باید بپذیریم فوتبال
بانوان نوپاست و به لحاظ جایگاه و از نظر شرایط فنی آنها

خیلی عقبتر از مردان هستند و فدراسیون باید این کمبود و
خال را با برنامهریزی قوی پر کند.
جهانشاهی با ابراز اینکه فدراسیون فوتبال حتا نتوانسته
بستههای حمایتی و حسابشدهای را برای حضور حامیان
مالی و مشوقین فوتبال بانوان فراهم کند ،افزود :کسی که
برای سرمایهگذاری در ورزش پیشقدم میشود نیاز به
حمایت دارد.
وی با عنوان اینکه فوتبال بانوان ما پخش تلویزیونی
ندارد و برنامهریزی آنچنانی هم برای رشد آن نداریم،
گفت :در صورتی که اگر به این آیتمها توجه شده بود،
سرمایهگذار خیلی بهتر و آسانتر به آن ورود میکرد ،چرا که
هزینههای فوتبال بانوان به مراتب برای سرمایهگذار کمتر از
سرمایهگذاری در فوتبال مردان است.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان
در پاسخ به این سوال که حضور خانم جهاننجاتی را به

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای جــواد عربــی محمودآبــادی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 113
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  1283فرعــی از  2313اصلــی واقع در
بخــش  36کرمــان بــه نــام آقــای جــواد عربــی محمودآبــادی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم
گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی ماده
 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 .ضمنــا
مــورد ثبــت در رهــن بانــک مســکن ســیرجان میباشــد 816 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/09/24 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

عنوان سرمربی بر روی نیمکت تیم شهرداری سیرجان چگونه
میبینید ،گفت :حضور وی به عنوان سرمربی بزرگترین
سرمایه برای باشگاه است و خانم جهاننجاتی سرمایه انسانی
خیلی باارزشی است.
وی با بیان اینکه اگر این روند در سالهای آتی ادامه
داشته باشد جهاننجاتیهای زیادی در فوتبال سیرجان
متولد میشوند ،افزود :تیم ما اگر امروز پول داشت اما
جهاننجاتی را در اختیار نداشت ،ضرر میکرد اما همین که
جهاننجاتی امروز بر روی نیمکت ما حضور دارد اما پول
نداریم ،ما برنده هستیم ،چرا که نگرانی از بابت مسائل فنی
نداریم ،چرا که چرخه تولید فعالیت دارد.
 قصد داریم بازیکنان مستعد تحویل ورزش کشور
دهیم
جهانشاهی با اشاره به قهرمانی تیم شهرداری سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم ویــدا آزادیخــواه بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 113
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  3فرعــی از
 1112اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم ویــدا آزادیخــواه ثبــت و ســند مالکیت
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 به 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 817 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/09/24 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

در لیگ برتر زنان ایران در سال  94گفت :فکر نمیکردیم
در انتهای آن فصل و در دومین سال حضور در لیگ برتر
قهرمانی لیگ را بدست آوریم .باشگاه تا به امروز در راستای
پیشرفت بازیکنان بومی و میدان دادن در سطح لیگ برتر
فوتبال کشور بوده و با شرایط سنی جوانان در ترکیب این
انگیزه داده میشود که بتوانیم بازیکنان مستعد تحویل
ورزش کشور دهیم.
وی ادامه داد :برنامهریزی ما به شکلی بود که برای
سالهای نخست حضور تیم در لیگ ،حضور در بین سه تیم
باالی جدول را داشته باشیم اما انگیزه و تالش باالی بازیکنان
در کنار حمایت و پشتیبانی شهرداری سیرجان موجب شد
تا جوانترین تیم لیگ در فصل  94-95قهرمانی لیگ برتر
زنان ایران را به دست آورد .طبق روال هرساله کار خودمان را
آغاز کردیم و این فصل جاری با توجه به تعویق افتادن لیگ
برتر ،یک مقطع تعطیلی داشتیم و  35روز قبل از شروع لیگ

با برنامهریزیهای از پیش تعیین شده در خصوص جذب و
فراخوانی بازیکنان مورد نظر و کادر فنی ،تمرینات را استارت
زدیم.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان
با بیان اینکه شهرداری سیرجان ورزش را تنها ابزاری برای
قهرمانی و ارتقا برندینگ خود نمیداند گفت :ورزش میتواند
به عنوان ابزاری برای ارتقاء مسائل فرهنگی ،مسائل آموزشی
و توسعه ورزش همگانی باشد.
وی با اشاره به اینکه شهراری سیرجان در سالیان اخیر
با راهاندازی مدارس فوتبال در مناطق محروم و کمتر
توسعهیافته در شهر و توابع سیرجان زمینه را برای پرکردن
اوقات فراغت و همچنین استعدادیابی ورزش زنان ایجاد کرده
است ،افزود :شهرداری سیرجان با برگزاری مسابقات ورزشی
مختلفی به رونق بیشتر ورزش در جامعه زنان و مردان کمک
کرده است.
جهانشاهی با اشاره عملکرد تیم در این فصل از مسابقات
گفت :استراتژی تیم برای حضور در رقابتهای این فصل
جوانگرایی بود و باتوجه به حضور بازیکنان جوان و کم
تجربه در ترکیب تیم پیشبینی این نتایج را داشتیم.
وی با بیان اینکه به هر حال این بازیکنان چند سال
آموزشهای الزم را دیده و میبایست به چرخه تیم ورود
میکردند ،تا منابع انسانی تیم را به سرمایه انسانی تبدیل
کنیم.
همچنین وی خاطر نشان کرد :با شرایط کرونایی حاکم
بر جامعه ،نتوانستیم اردو و بازیهای تدارکاتی مناسبی انجام
دهیم ولی سعی کردیم تیم را برای حضور در لیگ آماده
کنیم ،همهی تیمهای حاضر برایمان قابل احترام میباشند
و در صورت راهیابی به مرحله بعدی با قدرت ادامه خواهیم
داد ،اهداف و برنامهریزیهای انجام شده ،همانند هر سال
به این صورت است که بتوانیم روی سکو قرار بگیریم و در
کنار این موضوع پرورش بازیکنان بومی از هر نظر مهم و در
اولویت کارمان است.
جهانشاهی گفت :امیدوارم بهترین عملکرد را داشته
باشیم هرچند اتفاقات فوتبالی قابل پیشبینی نیست و سعی
میکنیم که اشتباهات را به حداقل برسانیم تا با بهترین نتایج
جایگاهمان را در فوتبال کشور تثبیت کنیم.
وی در پایان بیان کرد :اگر میخواهیم فوتبالی مدرن و
همراه با ساختارها و استانداردهای روز دنیا را در دو بخش
زنان و مردان داشته باشیم ،باید به دنبال ایجاد ساختار
حرفهایتری در فوتبالمان باشیم .ضمن اینکه جا دارد از
شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسالمی شهر تقدیر
و تشکر کنم به واسطهی اینکه حمایت بیدریغی از ورزش و
فرهنگ شهر دارند.
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