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 پاسارگاد
«جز مسئوالن ارشد شرکت فوالد سیرجان
ایرانیان ،آقای فرماندار و مجموعه فرمانداری و
آقایحسنپورهیچ اداره ،ارگان،شرکت،باشگاهیا
فردیازماحمایتنکرد.منهمیشهبابتبردهای
هر کدام ازتیمهای ورزشی به عوامل آنها پیام
تبریکوبرایباختهاشانپیامدلداریمیفرستم
چ یک ازایشان با وجود افتخارآفرینیهای
اما هی 
والیبال یک پیام خشک و خالی هم به ما ندادند.
مسئوالن شهرهای دیگر از تیم والیبالشان
حمایتمیکنندامابرخیمسئوالنمافقطدنبال
گرفتن عکس با آدمهای بزرگ و مطرحی مثل
آقایقلعهنویییاآقایبهدادسلیمیهستند.من
معتقدم آنها آدمهای کوچکی هستند که فکر
میکنند با گرفتن عکس کنار انسانهای بزرگ،
خودشاننیزبزرگمیشوند».
آنچه خواندید بخشی از گالیههای مدیر تیم
والیبال سیرجان بود .تیمی که در سوپرلیگ امسال
درقامت یک مدعی شگفتیآفرین شده است .آنها
امسال ،رقبای قدری را برای رسیدن به یک پای فینال از
پیش رو برداشتند و توانستند ازنام سیرجان درعرصه
والیبال کشوری ،یک برند قدرتمند بسازند .هرچند
برای اولین بار است که این تیم ،بدون پسوند خاص
و تنها با عنوان سیرجان دررقابتها شرکت کرده اما
تیم والیبال یک تیم پرسابقه است .آنها  10سال در
لیگ اولو 10سالدرلیگبرترسابقهدارند.محمدرضا
شریفپور ،مدیرتیم والیبال سیرجان که نزدیک به11
سالمسئولیتهیئتوالیبالسیرجانرابرعهدهدارد،
میگوید که تا  4سال پیش تیم والیبال سیرجان به
نام گلگهر شناخته میشد .آنزمان شریفپور یا در
مسئولیتسرپرستیویامدیرفنیمشغولبه کاربوده
است .یکی از افتخارات آن تیم والیبال ،کسب مقام
دوم کشوربود .پس از آن ،با نظرمسئوالن مقررشد
هر یک از شرکتهای موجود در سیرجان از یکی از
رشتههای ورزشی حمایت کند و قرعه والیبال به نام
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان درآمد که ازسال1396
به عنوان حامی تیم والیبالی که حاال نام والیبال فوالد
سیرجان را داشت ،شناخته شد .به گفته شریفپور؛
این شرکت پیش از این نیز در مسابقات استانی
و کارگری در والیبال فعالیت داشته و با این ورزش
غریبه نبوده است .پس از تجربیات استانی ،مدیران
این شرکت عالقهمند به تیمداری درسطح کشوری و
لیگ برترمیشوند و بدینسان ازسال ،96حمایت از
تیموالیبالرابرعهدهمیگیرند اما امسال ،کمیشرایط
تغییر میکند و تیم والیبال سیرجان ،بدون پسوند
فوالدواردمسابقاتمیشود.
این مصاحبه روزشنبه و پیش ازدیداربرگشت با
سپاهانانجامشد.
 چراشرکتفوالدسیرجان ایرانیانتصمیم

گرفتنامخودراتیموالیبالجدا کند؟
ماجرا اینگونه نبود .این شرکت ،یک
گالیههای مدیرتیم والیبال سیرجان
شرکت صنعتی است و به همین دلیل مدیران
آن گفتند کار ما صنعتی است و باشگاه نیز
نداریم که بخواهیم باشگاهداری کنیم .آنها
تصمیم گرفتندهمچنانحامیو اسپانسرتیم
والیبالبمانند اما اینتیم،تحتعنوانوالیبال
سیرجان کاررا ادامهدهد.مسئوالن اینشرکت
دید بازی دارند ،بسیار تعهدپذیر هستند و به
تمامتعهداتشانعملکردهاند.آنهاحمایت
از تیم والیبال را در راستای مسئولیتهای
اجتماعی خود میدانند و حمایت خوبی ازما
داشتهاند.
 هزینههای امسال تیم والیبال
سیرجانچهمیزانبود؟
اصوال هیچ باشگاهی حقایق مالی را
نمیگویدولیما امسال،با احتساب ادامهلیگ،
بیشتر ازرقمی بین حداقل  6و نیم میلیارد تا
حداکثر 7و نیم میلیارد تومان هزینه نخواهیم
داشت .این رقم ،صفر تا صد هزینهها اعم از
قراردادها ،ایاب و ذهاب ،اقامت در هتل و...
است .دربین تیمهای لیگ برتری ،ازنظرهزینه
ما رتبه هشتم یا نهم را داریم .تیمهایی مثل محمدرضا شریفپور ،مدیر تیم والیبال سیرجان | عکس:روابط عمومی هیات والیبال سیرجان
سپاهان ،سایپا ،یزد ،ارومیه ،هراز آمل و...
باالی  15میلیارد تومان هزینه کردند 5 .یا  6تیم نیز محمدرضا تندروان است .درمورد انتخاب ایشان است .امسال نیزکه با ایشان تیم را بستیم ،با تالش و و تاییدیه جهانی را دارد بازی داریم .ما در سیرجان
سختکوشی ،تمرینات خوب و مناسبی انجام دادیم یک سالن مناسب از نظر زیرساخت نداریم .دقت
هزینههاشانمانندمابودو 3یا 4تیمهمهزینههاشان کمیتوضیحبدهید.
پارسال ما به دلیل آسیبدیدگیهای بازیکنان و نتیجه نیزگرفتیم به نحوی که هماینک جزو 4تیم کنید که منظورم کفپوش نیست .ما به هیچ عنوان
رقمی بین 5تا 6میلیارد تومان بوده است.
حتی یک سالن با زیرساخت مناسب والیبال نداریم.
 اما از نظر نتیجه ،عملکرد بسیار خوبی نتیجه ضعیفی کسب کردیم .گاهی دریک مسابقه برترایرانهستیم.
 بحث متمرکز شدن بازیها و اینکه به شما اگربه بازیکنهای ملیپوش و حرفهای باالترین
حساس 4یا 5بازیکن اصلیمانمصدومبودندومربی
داشتید.چگونهاینشرایطایجادشد؟
آنچه در تیم ما جاری است ،صداقت ،دوستی ،از نظر بازیکن دستش خالی میماند .آقای دامغانی ،عنوان یک تیم شهرستانی ناچاربودید درتهران و قرارداد را هم پیشنهاد کنید ،حاضرنیستند به سیرجان
یکدلی و کار و تالش است .ما  8تا  9ماه بهروزترین مربی وقت تیم جزو مربیان خوب کشور است و یک بدونداشتنامتیازمیزبانیوهوادارانرقابتکنید ،بیایند چون میگویند سالنهای سیرجان زیرساخت
ندارد .زیرساخت این است که تختههای مخصوص
تمریناترابایکدلیوبدونهرگونهحاشیهانجامدادیم .سالقبل ازآن،باهدایت ایشاننتیجهخوبی گرفتیمو آیاتاثیریدرروندعملکردداشت؟
البته در دور رفت ،حدود  7یا  8بازی به صورت ارتجاعی 10سانتیمتریوجودداردکهزیرکفپوشقرار
درلیگحرفهایحاشیهزیاد است اماتیمموفق،تیمی درکشورششمشدیم اماتصمیمباشگاهو کمیتهفنی
است که بدون حاشیه باشد .بچههای تیم ما تحت این شد که در ادامه آقای دامغانی به عنوان مدیرفنی رفت و برگشت و همراه با میزبان یا مهمان شدن میگیرند.متاسفانهدرسیرجاننداریموبازیکنانمطرح
تاثیر همین دوستی و صداقت ،با غیرت و تعصب تیمبه کارگرفتهشود.درادامهبابررسیهاوتحقیقاتی تیمها برگزارشد اما کرونا به تیمها خیلی ضربه زد .در به این دلیل در سیرجان حضور پیدا نمیکنند .حتی
مثالزدنی و با ظرفیتی بیش از توان خود کوشش که کردیم ،یک مربی جوان مسلط به علم روزوالیبال ،تیمها بین  8تا  12نفرنیز کرونایی شدند و به همین در زمان پیش از کرونا که مسابقات به صورت رفت
و تالش میکنند تا تیم والیبال سیرجان به جایگاه یعنی آقایتندروانرابهخدمت گرفتیم .ایشان 6سال دلیل رقابت تعطیل شد و کار به صورت متمرکز در وبرگشتبود،بازیکنانمطرح که(درقالبتیمحریف)
سابقه کاربا آقای والسکو ،سرمربی اسبق تیم ملی را تهران ادامه یافت .شک نکنید اگرویروس کرونا نبود به سیرجان میآمدند به ناظر مسابقه و فدراسیون
مطلوبی که درخوراین شهراست ،برسد.
دارد و 3سال نیزدریکی ازبهترین تیمهای کشورقطر و میزبانی همچنان برقراربود ،هیچ سالنی درسیرجان اعتراض میکردند که به دلیل زیرساخت نامناسب
 دراینتیمچندبازیکنبومیوجوددارد؟
در لیست  20نفره 9 ،بازیکن بومی ،در لیست  14سرمربیبود.همچنیندرایراننیزدرباشگاههایینظیر گنجایش تماشاگران سیرجانی را نداشت و جا کم سالنهای سیرجان دچارآسیب میشویم .فدراسیون
کمک آقای کارخانه میآوردیم .بنابراین کرونا و مسابقات متمرکزبه ضرر نیز به ما در این مورد تذکر میداد که مشکل را حل
نفره 5 ،بازیکن بومی و در لیست شروع مسابقه که بانک سرمایه و ارومیه به عنوان ِ
 6بازیکن بهعالوه لیبرو حضور دارند ،همیشه  2تا  4فعالیت داشتند .ایشان از نیمفصل سال گذشته به ما شهرستانیها بود که از حامیان اصلی خود یعنی کنیم امامتاسفانه اینکارانجامنشد.نهسالن امامعلی
سیرجانی حضور دارند .درحالیکه در تیمهایی مثل تیم اضافه شدند و با بهبود یافتن بازیکنان مصدوم ،تماشاگرانعزیزمانمحرومشدیم.قطعادرمسابقات و نه سالن گلگهردارای زیرساخت استاندارد نیستند.
ارومیه ،یزد یا سایپا اصال چنین شرایطی وجود ندارد .توانستیم در دور برگشت نتایج بسیار عالی کسب حساس ،تماشاگران به کمک ما میآمدند و دربرد ما پزشکانی که در بحث والیبال و فدارسیون هستند،
گفتهاند که 40درصد آسیبدیدگی درورزش والیبال
درمقایسه با بسیاری ازتیمها و باشگاههای سیرجانی ،کنیم.متاسفانهبهدلیل کرونا،لیگدرحالیکههنوز 8موثربودند.
 اگر از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم به خاطر کفپوش است .خود کفپوش استاندارد
چهدربینبازیکنانوچه کادرفنیمابیشتریننفربومی مسابقهباقیماندهبود،تعطیلشد.درمدتهمکاری6
ماهه با آقای تندروان ،دیدیم ایشان والیبال را به خوبی چطور؟بهطورمثالداشتنزمینباکیفیتوالیبال است اما زیر کفپوش سیمان یا موزائیک است.
داریم.
ورزشکار والیبال باید دو ساعت تمام در هنگام بازی
 بهگفتهکارشناسانیکیازعواملموفقیت میشناسد ،در کارش خبره است و یک مدیربه تمام درتهران،بهنفعتیمنبود؟
بله .ما در کمپ فدراسیون که بهترین استاندارد روی این زمین باال و پائین بپرد و به دلیل زیرساخت
تیم والیبال سیرجان ،سرمربی این تیم ،آقای معنا دربحث تغذیه ،روانشناسی،علم تمرین و آنالیز

ه بیمعرفت
هم 
هستند

غیراستاندارد ،به مچ پا ،زانو ،لگن و ...آسیب
میرساند و این همان دلیلی است که بازیکنان
حرفهایحاضرنیستندبهسیرجانبیایند.امسال
نیزبهخیلیهادراینمورد گفتیم اماهیچکس
به حرف ما گوش و عمل نکرد.
 چرا مسئوالن ما برای حل مشکالت
تیم افتخارآفرینی مثل والیبال گوش
شنواییندارند؟
مسئوالن باید جوابگوی این سؤال باشند.
شرکتها یا باشگاههایی که میخواهند سالن
بسازند یا تجهیزکنند باید بیایند و ازافرادی که
درراسوالیبالوواردبه این امرهستند،بپرسند
که چگونه باید سالن را تجهیزکنند .زیرساخت
هیچگونه هزینهای ندارد .کفپوش سالن امام
علی اصال استاندارد نیست و زیرساخت نیزدر
حد صفر است .متاسفانه مسئوالن اهمیت
ندادند.بودجهکارنیزچندانزیادنبود.تختههای
مربوط به زیرساخت را فدراسیون به صورت
رایگانبههیاتوالیبالهدیهکردهبودکهاکنون
نیزدربیرون سالن امام علی زیرباران هستند و
مافقطبایدهزینهنصبرامیپرداختیم.بهنظر
منمشکل ،اطالعنداشتنبسیاری ازاشخاص
و مسئوالن از بحث زیرساخت والیبال است.
منوقتیباآنهاصحبتکردم،متاسفانهخیلی
متوجهنمیشدند.
 هزینه اینتختههایمخصوصزیرساخت
کهفدراسیونبهرایگانهدیهداد،چقدراست؟
حدود 400تا 500میلیون تومان.
 هزینهنصبچقدراست؟
خیلی بشود ،بین 100تا 150میلیون تومان.
 وگفتیدآنتختههادرحالتخریبهستند؟
بله .استفادهای ازآنهانمیشودوبهدردجایی(جز
زیرساخت)نمیخورند.
ی برگشت نیمهنهایی
 روحیه تیم برای باز 
چگونهاست؟
بچهها بسیارباروحیه ،با نشاط و به دورازحاشیه ،با
همدلیتمرینمیکنندو آمادههستند.مادردوررفت،
رتبه اوللیگبتررا کسب کردیم.بازیهایمهمیمانند
بازیباسایپارابردیم.بنابراین ازنظرروحیهعالیهستند.
میخواهم نکتهای را مطرح کنم .من غیر از کلیه
ادارات ،ارگانهاوباشگاههابسیارگلهمندهستم.مادر
 27بازی لیگ 23 ،بازی را بردیم اما حتی یک باشگاه،
اداره ،ارگان یا مسئول حتی یک پیام ساده و خشک و
خالینیزنفرستادند.منسیاسینیستمامادراینمدت
جزآقایفرماندارومجموعهفرمانداری،آقایحسنپور
و همچنین مسئوالن ارشد شرکت فوالد سیرجان
ایرانیانو دررأس اینشرکتمهندس ابراهیمیو آقای
فیضبخشیان،هیچکس ازماحمایتنکرد.بچههای
ما از این موضوع خیلی ناراحت هستند و میپرسند

که این چه وضعی است؟ من خیلی شرمنده هستم
وقتی میبینم زمانیکه تیم ارومیه ،یزد و ...بازی دارند،
تمام مسئوالنشان در سالن حضور دارند .از شروع
مسابقات تا امروز ،جز سه موردی که نام بردم،
هیچفردی حمایت نکرد .باشگاههای سیرجان خیلی
بیمعرفتهستند.منبهعنوانرییسهیئتوالیبال،
به تکتک تیمهای مختلف ورزشی اعم از فوتبال،
فوتسال ،بسکتبال و ...برد یا مساویشان را تبریک و
خداقوت میگویم اما هیچفردی یک پیام خشک و
خالی به ما نداد .برای شهرما خیلی زشت است .این
همه شرکت و باشگاه ورزشی داریم و من ازهمه یاد
میکنم امامدیران ایشان ازگهرزمینتا آرمانگهرفقط
شعارمیدهند و درکارخودنمایی هستند .دوستان ما
فقطبلدندعکسبگیرندودررسان ههامنتشرکنند.من
 53سال دارم که 40سال آن را درورزش سپری کردم
اما هیچ ارگان و رییسی کوچکترین یادی از والیبال
نمیکند .گلگهر 5گل از پرسپولیس خورد اما من
به حتی به آقای قلعهنویی پیام دادم و دلداری دادم
که ورزش برد و باخت دارد و انشاهلل در بازیهای
بعد جبران میکنید .من تمام بردهای مجموعههای
ورزشی شهرداری ،گلگهر ،گهرزمین و آرمانگهر
را به کادر فنی و عوامل باشگاه با پیام ،تبریک گفتم
زیرا معتقدم ورزشیها یک خانواده هستند اما دراین
مسیرجزمواردی که اشاره کردم ،یک نفرنیز ازما یاد
نکرد .انگاروالیبالی اصالوجودنداردیاچنینجایگاهی
ندارد .در مقابل ،هرجایی که میروم شاهد قدردانی
و تشکرمردم هستم که میگویند والیبال ما و شهر
را سربلند کرده است و ما شرمنده آنها میشویم.
مردمی که من آنها را نمیشناسم اما آنها از روی
عکس ،من را میشناسند و اظهارلطف میکنند .مردم
میدانند امامسئوالنومدیرانشرکتهاوباشگاههای
ورزشی نمیدانند و فقط به فکرتیم خودشان هستند
تا اخبار دستاوردشان را در رسانهها بگذارند و شلوغ
کنند .من برای مدیران ورزش سیرجان متاسفم .من
تک تک تیمهای سیرجانی را دعوت کردم و گفتهام
وقتی به تهران آمدید ،بیایید هتل پیش ما و شام و
ناهارو صبحانه هم با ما ولی هیچکدام افتخارندادند.
همهمیروندباآقایانقلعهنوییوبهدادسلیمیعکس
میگیرند .این دو نفر عزیز ،بزرگ ،قابل احترام و پر
از افتخار هستند اما آنهایی که هر لحظه با ایشان
عکس میگیرند ،فکرمیکنند اینگونه خودشان نیز
بزرگمیشوند.بهنظرمنچنین افرادیخیلی کوچک
هستند که برای تیم شهرخودشان ،برای تیمی مانند
تیم والیبال که به چنین جایگاهی رسیدهاند ،هیچ
ارزشیقائلنیستند.باشگاههایمانیزمیروندچندنفر
صاحب اسم را میآورند و خود را پشت ایشان مخفی
میکنند اما به نظرم ازنظرتوانایی ضعیف هستند که
چنینکاریمیکنند.مانبایدفکرکنیمبا ایستادنکنار
افرادمطرح،مطرحمیشویم.

آیین درختکاری در شهرک صدف برگزار شد؛

توسعه فضای سبز شهری توسط شهرداری سیرجان
 پاسارگاد

همزمـان بـا  ۱۵اسـفند مـاه ،روز
درختـکاری و از  ۱۵تا  ۲۲اسـفندماه
که بـه عنـوان «هفته منابـع طبیعی
ی شـده
و آبخیـزداری» نامگـذار 
اسـت و همگام با دیگـر پویشهایی
کـه بـه مناسـبت گرامیداشـت روز
درختـکاری در جایجـای کشـور
برگـزار شـد ،برنامه کاشـت درخت

در سـیرجان نیز توسط شـهرداری و
با همـکاری سـازمان سـیما ،منظر و
فضای سـبز شـهری سـیرجان اجرا
شد .
بـا توجـه بـه اهمیـت روز
درختـکاری ،این مراسـم روز شـنبه
شـانزدهم اسـفند مـاه بـا شـعار
«درخـت دوسـتی بنشـانیم» بـه
منظور توسـعه فضای سـبز و ترویج

فرهنـگ حفـظ و احیـای منابـع
طبیعـی ،در یکـی از شـهرکهای
حاشـیه شـهر سیرجان-شـهرک
صـدف -و در خیابـان امامحسـن
مجتبـی(ع) بـه مسـاحت حـدود 8
هـزار متـر مربـع در فضایـی بـه نام
بوسـتان شـمس برگـزار شـد.
در مراسـم گرامیداشـت روز
درختـکاری ،دکتـر رضا سـروشنیا

شـهردار سـیرجان ،امامجمعـه
موقـت شهرسـتان ،اعضای شـورای
اسلامی شـهر سـیرجان و تنـی
چنـد از مسـئوالن ادارات و نهادهـا
و معاونـان و رؤسـای سـازمانهای
شـهرداری حضور یافتنـد و اقدام به
کاشـت نهـال درخـت کردنـد.
در این مراسـم ،شـهردار سیرجان
ضمـن تبریـک روز درختـکاری بـه

مـردم ،بـا تاکید بـر اهمیت توسـعه
فضـای سـبز در کاهـش و کنتـرل
آلودگـی هـوا ،کمـک بـه حفـظ
محیطزیسـت و تامیـن محیـط
زندگـی سـالم بـرای مـردم ،گفـت:
سـرآنه هر فردی در شـهر سیرجان
بیـن  8تـا  10متـر مربع فضای سـبز
اسـت کـه در اقلیـم گرم و خشـک
سـیرجان و بـا توجـه به مشـکالت

عدیـد ه از جملـه کمآبـی ،بایسـتی
بحـث تنفسـی شـهر را در ایـن
شـرایط اقلیمـی حفـظ کـرد.
سـروشنیا توضیـح داد :درختانی
مناسـب با اقلیم سـیرجان و مناسب
بـا شـرایط کمآبـی انتخـاب شـده
اسـت .بـه همیـن منظور حـدود 100
اصلـه درخت سـرو 100 ،اصله درخت
زیتـون مثمـر و  90اصلـه درخـت

زیتـون زینتـی در نظـر گرفته شـد.
وی علـت انتخـاب منطقـه غرب
شـهر سـیرجان را بـرای اجـرای
مراسـم درختـکاری ،پراکندگـی
فضـای سـبز در ایـن منطقـه عنوان
کـرد و افـزود :پراکندگـی فضـای
سـبز در شـهرک صـدف کم اسـت؛
لذا ایـن منطقه برای کاشـت درخت
و ایجـاد فضـای سـبز انتخاب شـد.

