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 زهرا خواجویینژاد
برای اولین باریک گروه ازسیرجان موفق شده اند
درماراتن  42کیلومتربینالمللی شرکت کنند .زهرا
ایراننژاد به همراه همسرو  4نفردیگردرماراتن دو
 42کیلومترشرکت کرده اند .ماراتنی بسیارسنگین
و نفسگیر که کمتر کسی ازسیرجان در آن شرکت
کرده است.یکشنبهی هفته گذشته زهرا ایراننژاد،
رضا درویشی ،مازیار رفعتی ،سیدمحمد حسینی
در ماراتن  42کیلومتر و هانیه یونسی و مهتاب
طالپور در ماراتن  15کیلومتر استانبول شرکت
کردند و موفق شدند کمتر از زمان تعیینشده این
ماراتن را به پایان برسانند .زهرا ایراننژاد که به همراه
همسرش رضا درویشی و سه فرزندش برای شرکت
در این ماراتن به استانبول رفته بود از سختیها و
شیرینیهای مسیر گفت .او عالوه بر دو ،در رشته
دوچرخهسواری و کوهنوردی نیز فعال است اما از
زمانی که دومیدانی را شروع کرده ،عالقهاش به این
ورزش بیشتر ازسایرورزشها شده است .ایراننژاد
یکی ازمشوقان و فعاالن ورزش درسیرجان است و
همه مردم را به ورزش تشویق میکند.
 چی شد سمت ورزش رفتید؟
من همیشه خیلی ورزش را دوست داشتم اما
به دلیل مشغله زندگی وقت نمیکردم سمت آن
بروم تا اینکه چند سال پیش برای تولد همسرم
دوچرخه خریدم .همسرم اوایل سوارش نمیشد
و زیاد عالقهای به ورزش نداشت اما من به دلیل
عالقهای که به ورزش داشتم ،مرتب باشگاه ایروبیک
و تیآرایکس میرفتم.با اینکه سه تا بچه کوچک
داشتم و کسی هم نبود از آنها نگهداری کند ،باز
هم مرتب باشگاه میرفتم .خیلی اوقات که همسرم
نبود بچه کوچکم را همراه خودم به باشگاه میبردم.
همیشه توی زندگی شعارم این است؛ هیچ چیز
نباید تو را از هدف و کاری که دوست داری دور
کند .همیشه دنبال یک راهحلی بودم .همان زمان با
عالقهای که به دوچرخهسواری داشتم و اصراری که
کردم همراه همسرم دوچرخهسواری را برای اولین
بار در سال  97-96با آقای قاسمی شروع کردیم.
اوایل دوچرخه بچهها را قرض میگرفتم و با شوهرم
دوچرخهسواری میرفتیم.زمانی که شوهرم عالقهی
من را به این ورزش دید ،برایم دوچرخه خرید و پس
ازآن مرتب شبها با گروههای دوچرخهسواری رکاب
میزدیم .سپس وارد گروههای کوهنوردی شدیم و با
گروه همنورد کوههای زیادی را رفتیم .بعد از متولد
شدن بچ ه سوم فعالیتهای ورزشی من و همسرم
بیشترشد .اینکهخیلیهامیگویندبچهمانعفعالیت
است و دست و پای آدم را میبندد ،از نظر من ربطی
ندارد .از نظر من آدم در شرایط سخت با انگیزهتر و

زهرا ایراننژاد از حضور خود و پنج دونده سیرجانی دیگر در ماراتن استانبول میگوید

ماراتنهای یک زن

بچهها را نگه میداری منم همراهشان بروم.
فعالترمیشود .یادم هست اولین جلسه
آن سفر  13روز طول کشید و بیشترین
دوچرخهسواری که رفتم چون بعد از 20
زمانی بود که بچهها را از خودمان جدا
سال روی دوچرخه نشسته بودم ،سرگیجه
کردیم.
گرفتم و زمین خوردم .دست و پاهایم
 چه شد دویدن را شروع کردید؟
زخمی و کبود شدند ولی بازهم نگفتم دیگر
من از بهمن پارسال دویدن را شروع
دوچرخهسواری نمیکنم .روزبعدش بازهم
کردم.چون در دوچرخه قدرت بدنیام خوب
تمرین دوچرخهسواری داشتیم با اینکه درد
بود اما گاهی نفس کم میآوردم ،یوگا را
داشتم دوباره رفتم دوچرخهسواری کردم .با
شروع کردم خب نفسام خیلی بهترشد اما
خودم گفتم اگرمیخواهی کاری کنیبایدبا
بازهم دربرابربچههای سرعتی کم میآوردم.
همهی شرایط انجام دهی ،چون اگرفاصله
برای همین با یکی از دوستانم هانیه یونسی
بیفتدبهانههاقویمیشوند.بهانههاهمیشه
دویدن را شروع کردیم.چون دو خیلی
هستند .آن موقع همزمان دوچرخهسواری
هوازی شدیدی دارد و برای دوچرخهسواری
میکردم ،باشگاه تیآرایکس میرفتم،
خیلی کمک میکند .زمانی که دویدن را
کوهنوردی هم شروع شده بود ،واسه
شروع کردم دیدم چه حال خوبی دویدن
کوهنوردی هم چون بچه داشتم سعی
دارد بعد از دویدن هورمون شادی ترشح
میکردم کوههای سبک که زمان کمی
میشود .کمکم این حال خوب به همه چی
را میخواهند بروم.در کل من بچههایم
غلبه کرد و باعث شد به صورت جدیتر به
را از همان اول خودکفا بار آوردم و سعی
دوندگی نگاه کنم .عید پارسال تهرانکالب
کردم به تنها ماندن در خانه عادت کنند؛
یک چالش دو گذاشت؛ اینکه در طول 14
تلفن یادشان دادم ،آماده کردن صبحانه
روزعید هرروزدو داشته باشید .از 5کیلومتر
و تلویزیون روشن کردن بهشان آموختم
شروع میشد و بعد هر روز اضافه میشد
که از همان بچگی قوی بار بیایند .پس از
تا روز  14میبایست 21کیلومتر بدویم .با
آن سمت دوچرخهسواری کوهستان رفتم.
همسرم و دوستانم ثبتنام کردیم و خودمان
در خانمها دوچرخهسوار کوهستان خیلی
را به چالش کشیدیم .بعد از آن به صورت
کم است.چون کمی اعتماد به نفسشان
حرفهایتر دویدن را شروع کردیم و در این
پایین است و زمانی میبیینند آقایان در
بین خیلیها هم همراهمان شدند.پس از آن
دوچرخهسواری کوهستان سرعتی میروند
در چالش  15کیلومتر پازن شرکت کردیم و
یا زمین میخورند ،کنارمیکشند.بیشترین
خانمی که دردوچرخهسواری زمین خورده ،ازراست به چپ :رضا درویشی ،زهرا ایراننژاد ،مهتاب طالپور ،هانیه یونسی ،محمد حسینی  ،مازیاررفعتی ،سیرجانیهایی بودند که دراین رویداد توانستند ازخط پایان عبورکنند پس از آن فهمیدم دویدن و هرروز دویدن
چقدر سخت است .سپس در یک مسابقه
من هستم ولی هیچوقت زمینخوردن
باعث نشده جلوی من را بگیرد .من دو سال مداوم اما کمکم رفتم و لوازم را خریدم .افراد اول باید وارد رکاب میزدم آمدم پشت سرم را نگاه کنم ببینم درمسیر کوهستان با مسیرجاده فرق میکند .در کل دو  21کیلومتر در تهران شرکت کردم و همهی اینها
دوچرخهسواری کوهستان میرفتم .البته شوهرم آن ورزش بشوند ،ببینند به آن عالقه دارند و بعد اقدام سگها رفتند دوچرخه ازدستم دررفت و پرت شدم ،دوچرخه کوهستان الستیکهایش پهنترو کنترلش حکم کالس آموزشی و کسب تجربه برایم را داشت.
 شنیدیم درماراتن دو  42کیلومترشرکت
نقش زیادی در فعالیتهای ورزشی من داشت.ما به خرید تجهیزات آن کنند .زمانی میخواستم بروم دست و پاهایم زخمی شده بود،زانویم سوراخ شد اما سختتر و بنابراین خطراتش بیشتر استاما دوچرخه
است ،ترک دارد و میتوانیم کردید ،از سیرجان چند نفر در ماراتن شرکت
باهم ورزش را شروع کردیم اما او به دوچرخهسواری تمرین کوهستان از بچههای همکار دوچرخه قرض ازشانس خوبم شکستگی نداشتم .دوچرخه هم سالم جاده الستیکاش باریکتر َ
خورجینببندیم،دوچرخهکورسی الستیکهایباریک کردند؟
کوهستان عالقهای نداشت و برای همین همراه من میگرفتمچونهمسرمبهدلیلخطرات احتمالیزیاد بود و فقط چندتا ازسیمهایش پاره شده بود.
در این ماراتن از سیرجان  6نفر شرکت کردند 4
با دارد و ترک ندارد تا بتوانی سرعتی حرکت کنی.
کوهستان
دوچرخهسواری
موافق دوچرخهسواری کوهستان نبود .یادم میآید
دوچرخهسواریکوهستاننمیآمد.
نفرمان که شامل:زهرا ایراننژاد ،رضا درویشی ،سید
 شنیدم کوه آرارات ترکیه هم رفتهاید؟
دفعه دوم سوم بود که دوچرخه یکی از دوستان را دوچرخهسواری درشهرو جاده چه تفاوتی دارد؟
 چنددوچرخهدارید؟
بله .من به دلیلعالقهای که به کوهنوردی داشتم ،محمد حسینی ،مازیاررفعتی درماراتن  42کیلومتر
در دوچرخه سواری کوهستان شیب وجود دارد،
درحال حاضرما سه تا دوچرخه داریم؛ کوهستان ،قرض گرفته بودم و رفته بودیم تنبور ،داشتیم پایین
جاده ،کورسی ساده .البته اینها کمکم طی این میآمدیم و تو سراشیبی بودیم ،همانطورکه میدانید خاکی دارد ،یک کیلومتر رکاب زدن در خاکی مساوی مرتب جمعهها کوه میرفتم تا اینکه برنامه قله آرارات و دو نفر هانیه یونسی و مهتاب طالپور در ماراتن 15
سالها اضافه شدهاند .بسیاری این بهانه را دارند که کنترل دوچرخه تو خاکی بسیاردشواراست وازطرفی با  5کیلومتر رکاب زدن در جاده است .در کوهستان ترکیه که یکی ازبلندین قلههای ترکیه است پیش آمد کیلومترشرکتکردیم.
 چی شد تصمیم به شرکت در این ماراتن
وسایل و لوازم دوچرخهسواری یا کوهنوردی گران تجربهی من هم کم بود .یک سگ دنبال من افتاد مسیرها سرباالیی و سرپایینی دارد و یکسری از و همسرم آن زمان ثبتنام کرد تا با گروه دراین برنامه
است .من اوایل با پالتو و کفش سالنی کوه میرفتم و نمیدانستم چیکارباید بکنم تا جایی قدرت داشتم مسیرها پیشبینی نشده هستند .نوع کنترل دوچرخه شرکت کند .شب خانه مامانم بودیم ،گفتم مامان تو گرفتید؟

خالصه آگهی مزایده (نوبت دوم)

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان قصــد دارد یــک بــاب مغــازه بــه
مســاحت  26متــر مربــع متعلــق بــه موقوفــه حاجمحمدعلــی ســیرجانی واقــع در خیابــان
ابــوذر غفــاری را از طریــق آگهــی مزایــده بــرای مــدت یــک ســال بــا قیمــت پیشــنهادی
ماهیانــه  6/000/000ریــال بــه اجــاره واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه
عمــل میآیــد تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه  1400/09/08پیشــنهاد خــود را بــه
اداره اوقــاف شهرســتان ســیرجان واقــع در بلــور دکتــر صادقــی تحویــل نماینــد .تلفــن
تمــاس034 -42270444 :

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان بــه اتفــاق هیئــت امنــا مســجد

صاحبالزمان(عــج) قصــد دارنــد یــک بــاب مغــازه متعلــق بــه مســجد مذکــور واقــع در کیلومتر
 23جــاده ســیرجان -بندرعبــاس را از طریــق آگهــی مزایــده کتبــی بــرای مــدت یــک ســال بــا
اجــاره بهــاء ماهیانــه  9/000/000ریــال بــه اجــاره واگــذار نمایــد .متقاضیــان میتوانند جهت
اطالعــات بیشــتر بــا مراجعــه بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان ،واقــع در
بلــوار دکتــر صادقــی پیشــنهادات خــود را تا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 1400/09/08
تحویــل دبیرخانــه اداره اوقــاف نماینــد .تلفــن تمــاس034 -42270444 :
هیئتامنای مسجد صاحبالزمان(عج)،سیدصادق طباطبایی ،رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

سیدصادق طباطبایی ،رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

امـالک امیـرکبیـر

منزل  8قصب درب ساختمان 360متر زیربنا اراضی نوساز کلید نخورده چمران
 4/500میلیارد

منزل  12قصب تربلکس  700متر زیربنا نوساز ولیعصر
منزل  8قصب درب به حیاط روبروی فضای سبز  3طبقه نیمهساز چمران  4میلیارد

منزل  11قصب درب حیاط نوساز  170متر زیربنا شیک کلید نخورده
قیمت 4/200 :میلیارد
میدان ازادی
منزل  12قصب نوساز  170متر زیربنا کلید نخورده تکمیل شهرک صدف 2/500-م
منزل  10/5قصب درب به ساختمان  3واحدی  15سال ساخت خیابان مولوی 4میلیارد

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

 50قصب باغ آب و برق و گاز نزدیک باغ دارای درختان بزرگ گردو و
بادام نیم ساعت آب قنات روستای هندیم پاریز توافقی
 110متر تجاری زیرزمین دو نبش بر خیابان امیرکبیر  900میلیون
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

امـالک هرم

زمین  11قصب لب خیابان شریعتی روبروی پارک هادی قیمت کارشناسی
زمین لب بلوار چمران  200 -متر دو کله قیمت 4 :میلیارد

زمین  8قصب مسکونی بلوار چمران درب ساختمان قیمت 2/150 :میلیارد
زمین مسکونی  8قصب بلوار چمران دو نبش قیمت 2/900 :میلیارد
منزل کلنگی لب بلوار چمران قیمت 6/500 :میلیارد
منزل مسکونی بلوار چمران  8قصب  3طبقه قیمت 7 :میلیارد
منزل مسکونی  16قصب کلنگی دهخدا شمالی قیمت 6/500 :میلیارد
منزل مسکونی کلنگی کوی پیکان  12قصب قیمت  4/300 :میلیارد
منزل مسکونی کوی پیکان کوچههای درختی قیمت 4/700:میلیارد
منزل مسکونی کلنگی  12قصب خیابان نرجسیه قیمت 5 :میلیارد
منزل مسکونی دو نبش شهرک الله قیمت 3/400 :میلیارد

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان بــه اتفــاق هیئتامنــای بقعــه متبرکــه
امــازاده علـی(ع) در نظــر دارد امــاک تجــاری و مســکونی متعلــق بــه بقعـهی امامــزاده علـی(ع)

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق مزایــده تفضیلــی بــه اجــاره واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان

میتواننــد پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه  1400/09/08تحویــل

منزل  10قصب دو نبش نیمه ساز سند تک برگ امتیاز آب و برق
شهرک سمنگان  1/500میلیارد
خانه باغچه  20قصب  2نبش دارای سند و کلیه امتیازات برای ساختمان
درختان بزرگ ثمری ابتدای شریف آباد قیمت 1/200 :میلیارد

بعد ازشرکت درمسابقه دو درتهران متوجه ماراتن
استانبول شدیم و همسرم گفت میخواهد در این
ماراتن شرکت کند و او چون آمادگیاش بیشتر بود
تصمیم براین شد شرکت کند .سپس توی گروهمان
اعالم کردیم و به همراه همسرم سیدمحمد حسینی،
مازیاررفعتی ،هانیه یونسی و مهتاب طالپور ثبتنام
کردند .من به خاطر بچهها دودل بودم که ثبتنام
کنم .در همان زمانی که آنها میخواستند ثبتنام
کنند و تمرینات داشت خیلی خوب پیش میرفت،
پای من شکست و همین باعث شد ثبتنام نکنم.
ده روزی شد دیدم دیگرنمیتوانم گچ را تحمل کنم
و خودم گچ را باز کردم و سعی میکردم رعایت کنم.
پس از آن دکتر گفت رکاب میتوانی بزنی چون فشار
روی کف پا نیست ولی دویدن فعال ممنوع است.
برای همین تمرینات دوچرخهسواری را شروع کردم تا
باالخره پایم برگشت و خوب شد .بعد دیدم میتوانم
روی پایم راه بروم و زیاد اذیت نمیشوم و تصمیم
گرفتم در ماراتن شرکت کنم .اول گفتم ماراتن 15
کیلومتر شرکت میکنم چون ماراتن  42کیلومتر
بسیارسنگین است .درلحظات آخرتصمیمم عوض
شد و درماراتن  42کیلومترثبتنام کردم.
 ازماراتن بگویید؟
همراه گروه  6نفرهمان و بچههایم به استانبول
رفتیم و آنجا نزدیک محل پایان مسابقه خانهای
اجاره کردیم .من به خاطر شکستگی پایم تمرین
زیاد نداشتم و بیشترین تمرینم مسافت  15کیلومتر
بود .ماراتن ساعت  9صبح شروع شد و تا ساعت 3
بعدظهرزمان داشتیم که ماراتن را به پایان برسانیم .به
خودم میگفتم اگربتوانم دراین فاصله زمانی ماراتن
را به پایان برسانم ،ازخودم راضیام اما درنهایت موفق
شدم یکساعت زودتراززمان تعیین شده مسیررا طی
کنم .البته همسرم و آقای حسینی و رفعتی زودتر از
من ماراتن را تمام کردند.
 سخت بود؟
خیلی سخت و نفسگیر بود .چون تنها بودم اگر
خانم دیگری همراهم بود روحیه میگرفتم.مهتاب
و هانیه هم در ماراتن  15کیلومتر شرکت کردند.
خیلیها در ماراتن کم میآورند و میایستند یا ادامه
نمیدهند .درطول مسیرمدام بچههای سیرجان یادم
میآمد که چقدر بهم روحیه دادند ،چقدر تشویقم
کردند .بچههای خودم که درخانه بودند یادم میآمد.
شرکت دراین ماراتن برای همهی بچههای دونده یک
آرزوی دست نیافتنی و سخت است و برای همه جای
تعجب بود که من چگونه بدون تمرین توانستم در
این ماراتن و کمتر از زمان تعیین شده آن را به پایان
برسانم .البته به جز من همه گروهمان زودتر از زمان
تعیین شده ماراتن را به پایان رساندند.

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

منزل مسکونی خیابان نجات الهی بعد از فلکه سنایی نیمهساز  3/500میلیارد
منزل مسکونی  12قصب لب بلوار صفا قیمت 3/700 :میلیارد
منزل مسکونی  16قصب روبروی خانه حاج رشید (نصیری شمالی) قیمت 5 :میلیارد

زمین مسکونی نصیری شمالی کوچه حاج رشید بنبست قیمت 1 :میلیارد
امتیاز فاز  2چمران 1/2
امتیاز کامل فاز  2چمران

قیمت 650 :میلیون

خانه باغ کران  40قصب

کارشناسی

قیمت 1/700 :میلیارد

خانه باغ حافظ آباد زیدآباد  35قصب

قیمت 800 :میلیون

خانه باغ کهنشهر  40قصب
زمین جهت خانه باغ موجود میباشد مراجعه جهت اطالع از
اطالعات مراجعه به دفتر فرمایید

آدرس :بلوار چمران  -روبروی پمپ بنزین
09128573931 - 09131453027

ردیف

مورد مزایده

1

یک باب مغازه تجاری بر خیابان انقالب

2

افروز

یک واحد زیرزمین بر خیابان انقالب

حداقل اجاره بهاء ماهیانه
(ریال)

0404440444
1004440444

مدت اجاره
یک سال
یک سال

3

یک باب مغازه تجاری خیابان انقالب داخل کوچه جهاد

2204440444

یک سال

0

یک باب مغازه به شماره  1بلوار نماز

2004440444

یک سال

0

یک باب مغازه به شماره  0بلوار نماز

2004440444

یک سال

6

قیمت 1/370 :میلیارد

 16قصب دو کله بلوار قاآنی

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان نماینــد.

یک باب مغازه به شماره  8بلوار نماز

2004440444

یک سال

7

یک باب مغازه به شماره  14بلوار نماز

0704440444

8

یک باب آپارتمان ضلع شرقی

1604440444

یک سال

9

یک باب آپارتمان ضلع غربی

1604440444

یک سال

14

یک باب آپارتمان ضلع جنوبی

1104440444

یک سال

یک سال

هیئتامنای بقعه متبرکه امامزادهعلی(ع) ،سیدصادق طباطبایی ،رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

