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 هدی رضوانی
صدای شیپور و تشویق از وسط خیابان هم
شنیده می شود« .ما منتظر دومی هستیم ،هیچ
جا نمیریم ،همینجا هستیم» «شهرداری زلزله،
محبوب هرچی دله» «آسمون به این گپی گوشهش
نوشته ،تیمی که سیرجان داره ،هیچ جا نداره» «تیر
تپره تپر تره ،کی برتره؟ سیرجان» دختران با صدای
سرشار از شور و هیجان شعارهای خود را برای
حمایت از تیم فوتبال بانوان شهرداری از عمق جان
فریاد میزنند .در شیپور میدمند و یک صدا دست
می زنند .دخترانی که تعداد آنها شاید حتی ۱۰
ردیف از سکوهای ورزشگاه تختی را هم پر نمیکند
اما فریادشان از ته دل است و هیجانشان از عمق
جان .کمی آن طرفتر از پشت فنس و نردههای
مشرف به خیابان قدس ،پسران جوان از لبه دیوار
سرک میکشند تا بازی دخترانه شهرداری را تماشا
کنند .دو نفر داخل ماشین  ۲۰۶نشستهاند ،درهای
ماشین را باز گذاشتهاند و از همان جا پشت سر هم
میگویند« :بدو ،ضربه بزن ،توپ را از دست نده» انگار
اشتیاق پسران برای دیدن بازی تیم فوتبال بانوان
کمتر از دختران حاضر در ورزشگاه نیست که تا
دقیقه ۹۰از پشت همان فنسها و از باالی دیوار یک
نفسایستادهاندوبازیراتماشامیکنند
با اینکه میتوانم در جایگاه ویژه بنشینم اما
ترجیح میدهم در جمع هواداران حضور پیدا کنم.
خنده و شادی در چهره دختران به وضوح آشکار
است .آنچنان تیم را تشویق میکنند که گویی اگر
یک لحظه دست از تشویق بردارند تیم فوتبال بانوان
شهردارینمیتواندرسالتخودرابهسرانجامبرساند.
 شادی در میان تماشاگران موج میزد
با هر ضربه خطرناکی که تیم حریف به دروازه ما
میزند آه از نهاد دختران بلند میشود و با به خطا
رفتن آن ضربه نفس راحتی میکشند و در شیپور
میدمند .دقیقه ۱۱تیم فوتبال بانوان شهرداری گل
خودرابهتیمشهرداریبممیزندوجمعیتهرچند
اندکهوادارانسیرجانیدرپوستخودنمیگنجند.
شروعمیکنندبهتشویقودادنشعارهایانگیزشی.
«ما گل می خوایم یاال» «حمله ،حمله» و ...بازیکنان
تیم سیرجان را به اسم تشویق میکنند .تقریباً از هر
رنج سنی در میان آن ها دیده می شود .خانومی
تقریباً مسن با چادر در کنار دخترش نشسته است.
خانمدیگریباکالسکهبچهاشآمدهوخواهراندوقلو
رویباالترینسکوهانشستهاندودرشیپورمیدمند.
بازیکنان تیم شهرداری سیرجان از جان خود
مایه میگذارند .کم چیزی نیست نگه داشتن جام
قهرمانیدرشهرسیرجان؛شهریکهاینروزهاقرعه
به نام فوتبالش افتاده .گلگهر به لیگ برتر صعود

گزارش اختصاصی پاسارگاد از بازی تیمهای بانوان شهرداری سیرجان و شهرداری بم؛

کرده ،آرمانگهر به دسته اول و قهرمانی تیم
بانوان میتواند سرآمد همه این پیروزیها باشد.
چند نفر از بازیکنان مصدوم هستند اما آنچنان
انگیزهدارندکهاینمصدومیتآنهاراازحرکت
یدارد .نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به
باز نم 
سود تیم شهرداری سیرجان به پایان میرسد.
دخترها نفسی تازه می کنند .شیپورها را به
کنار میگذارند .صدای موسیقی با تم ورزشی
ازبلندگوپخشمیشود.دخترهامیگویندزیاد
حرکت از خودتان نشان ندهید ممکن است
همینراهمازمابگیرند.ترجیحمیدهندفاصله
بین دو نیمه را خوراکی بخورند و گپی بزنند.
 بازی ادامه داره
نیمه دوم با حرارت بیشتری شروع می
شود .صدای فریاد دخترکان به آسمان بلند
میشود و پسران جوان همچنان از دیوار و
فنسها آویزانند و بازی را تماشا میکنند .نیمه
دوم بازیکنان تیم بم حمالت طوفانی خود را به
سمتزمینسیرجانیهامیکشانند.برایشان
سنگین است که بخواهند به سیرجانیها
ببازند و با نتیجه واگذارشده اینجا را ترک
کنند .سیرجانیها تالش میکنند و شعارهای
تماشاگران به آنها انگیزه میدهد .نرگس
کنار دستم نشسته است .از حس و حال او و
حضورشدرورزشگاهمیپرسم.خوشحالاست
هم
ومیگوید:باالخرههمینهمغنیمتاست.
عکس :الله خواجویی | روابط عمومی شهرداری سیرجان
بازیرامیبینیم،همانرژیمانتخلیهمیشودو
هم اگر کسی از ما پرسید ورزشگاه چه شکلی است؟ با انگیزه بیشتری بازی میکنند .اما بمیها خیال
حداقل میتوانیم برایش توضیح بدهیم .مریم یکی ندارند نتیجه مساوی را به این راحتی از دست بدهند.
دیگر از هواداران است .او میگوید :با دخترخالهام باجدیتدفاعمیکنندوعلیرغمتالشسیرجانیها
آمدم برای اینکه در خانه حوصلهمان سر نرود .به سوت پایان بازی با نتیجه مساوی زده میشود .گویی
هر حال این هم یک نوع سرگرمی است .تیم بم خستگی در جان بازیکنان مانده است .این تساوی
حملههایش را شدیدتر میکند تا اینکه در دقیقه شاید آنها را یک قدم از به دست آوردن جام قهرمانی
 ۳۰بازی موفق میشود یک ضربه پنالتی بگیرد .آه دور کند .دختران تماشاچی کمکم سکوها را ترک
از نهاد بازیکنان سیرجانی و تماشاگران بلند میشود میکنند .آن طرف زمین را نگاه میکنم .انگار که
یکِنند از تماشای
و آنچه نباید بشود اتفاق میافتد .ضربه پنالتی در دل پسران جوان هم باالخره دل م 
دروازهسیرجانمینشیندونتیجهبهتساویکشیده بازی و عازم خانه میشوند .وارد زمین چمن میشوم
میشود .دختران تماشاگر فریاد میزنند« :هیچ تابامربیوبازیکنانصحبتیداشتهباشم.
ازنتیجهراضینیستم
اشکالینداره،بازیادامهداره»بازیکنان تیمسیرجان

هیچ جا نمیریم ،همینجا هستیم

استعدادهای
سپکتاکرا
سیرجانشناسایی
میشوند

جناب آقای حبیب بداک
درگذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد متعــال
بــرای آن مرحــوم غفــران الهــی و
بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر
و اجــر خواهانــم.

فرهاد اسماعیلی

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

 پاسارگاد :فستیوال یک روزه استعدادیابی
و طرح آموزش اولیه «سپک تاکرا» در سیرجان
برگزارشد.
اینفستیوالیکروزهزیرنظرنسیمرضوانیپوررییس
کمیته سپک تاکرا بانوان سیرجان و برومند محمودی
رییس کمیته آقایان سپک تاکرا سیرجان ،با همکاری
رییس هیات انجمن های ورزشی و مسئول ورزش بانوان

مربی تیم سیرجان در حال بستن پای بازیکن
مصدومتیمبماست.برایمصاحبهصدایشمیکنند
امامیگویدبازیکنتیمملیهستبایدپایشراببندم.
برای بازیهای تیم ملی الزمش دارم .جهاننجاتی از
نتیجه بازی راضی نیست .به تیم پرمهره بم اشاره
میکند و میگوید :تمام تیم ملی بزرگساالن ما در
تیم شهرداری بم بازی میکنند .کل قراردادهای تیم
ما ۲۱۰میلیوناستدرحالیکههرکدامازبازیکنان
بم حدود  ۵۰-۶۰میلیون قرارداد دارند .ما خیلی با
آنها تفاوت داریم .وی اضافه میکند :یکشنبه با تیم
ارومیه بازی کردیم .سهشنبه به سیرجان برگشتیم.
اما بمیها یکشنبه تیم مقابلشان با آنها بازی نکرد

شهرستان و با حضور افتخاری آزاده فرخیان مربی تیم ملی
بزرگساالنسپکتاکراونایبرییسکمیتهسپکتاکرااستان
و بازیکنان ملی پوش روز پنج شنبه  19اردیبهشت ماه از
ساعت  14الی  15در سالن ولیعصر نجف شهر برگزار و
طی آن طرح استعدادیابی بازیکنان فعال در این ورزش و در
منطقهنجفشهرانجامشد.اینفستیوالجهتاستعدادیابی
دانشآموزان رده سنی  19تا  15سال در نظر گرفته شده

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  970866بایگانــی اجــرای
احــکام شــوراها بــر اســاس صــدور اجراییــه محکــوم علیــه غالمرضــا
صادقــی محکــوم بــه پرداخــت اصــل خواســته مطالبــه وجــه در حــق
محکــوم لــه شــیما صادقــی پورگوغــری گردیــده کــه محکــوم علیــه دیســک
صفحــه فیلتــر هواکشــی -جعبــه بکــس -جعبــه بکــس یــک دوم -آچــار-
جعبهابــزار -گیــره -موتــور بــرق -ســینی قفســه -پایــه قفســه -صنــدوق
ابــزار -ســیم ســیار -میــز کار -شــیلد کالهــی -کولــر -بلبرینــگ -جنــت-
جــک -ســلینک موتــور -جعبــه اورینــگ -معرفــی کــه محکــوم لــه شــیما
صادقــی پورگوغــری تقاضــای فــروش فــوق را از طریــق اجــرای احــکام
شــوراها نمودهانــد کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بازدیــد و
امــوال فــوق واقــع میباشــد کــه بــه مبلــغ  13/000/000تومــان ارزیابــی
و تعییــن قیمــت گردیــده اســت .مــال معرفــی شــده در روز سهشــنبه بــه
تاریــخ  1398/03/07ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای
احــکام شــوراها بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی
شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد
نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در
صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب
درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای
خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی کــه واریــز بــه
شــماره حســاب  2171293825007ســپرده دادگســتری نــزد بانــک ملــی
گــردد ،داخــل پاکــت دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده
از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و یــا تحویــل دفتــر اجــرای
احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده
مورخــه سهشــنبه  1398/03/07میباشــد .در صــورت برنــده شــدن و
انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود .مزایــده در
صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد.
مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

به مناسبت اولین سالگرد شادروان

محمدجواد دعاگویی
مراسمی روز پنجشنبه 98/02/26
بر سر آرامگاه ابدیش واقع در
بهشت رضای زیدآباد برگزار میگردد.

ساعت حرکت 5:30 :بعدازظهر
زیدآباد -خیابان گلستان
منزل حاجعلی اسدی

خانوادههای دعاگویی ،اسدی و سایر بستگان

و استراحت داشتند .این مربی جوان خاطرنشان
میکند :فکر میکنم زیباترین بازی فوتبال بانوان
امشب انجام شد .اما مساوی نتیجه عادالنهای برای
این بازی نبود و بچههای ما موقعیتهای خیلی
زیادی روی دروازه بم ایجاد کردند ،ولی متاسفانه آن
پنالتی که نمیخواهم در موردش حرف بزنم بازی را
به تساوی کشاند .جهاننجاتی در خصوص تیم بم
میگوید :همه تیمها از قبل جلوی بم بازی را باختند
ولی ما واقعاً دو هفته تیم بم را آنالیز کردیم و نقاط
قوت و ضعف آنها را می دانستیم و بلد بودیم که
چطور میتوانیم به آنها گل بزنیم .همانطور که در
دقیقه ۱۱بازی این کار را کردیم ،کامال تکنیکی و از

بود که با استقبال خوب دانشآموزان نجفشهر ،امیرآباد،
دارستان و خواجوشهر روبهرو شد 50.نفر از داوطلبان شرکت
در فستیوال استعدادیابی از این مناطق بودند که از بین آن ها
 15نفر برای مرحله بعد این فستیوال انتخاب شدند .مرحله
بعدی استعدادیابی بازیکنان سپک تاکرا در خردادماه جاری و
به میزبانی سیرجان برگزار خواهد شد .آموزش تیم سیرجان
جهت شرکت در مسابقات کشوری نیز در شهریور ماه برگزار

قبلتعیینشده.
فکر میکنم اگر آن پنالتی اتفاق نمی افتاد
بم هرگز نمی توانست در روند بازی به ما گل
بزند .تبریک میگویم به تیم پر مهره بم و تشکر
میکنم از بچههای تیم خودم که خیلی خوب
بازی کردند .من افتخار می کنم به تیمی که
حدود  ۷۰درصد آن بچههای بومی سیرجان
هستند و این افتخار خیلی بزرگی برای من
است .امیدوارم بتوانیم در ادامه روند مسابقات
این دو امتیازی را که از دست دادیم جبران
کنیم.تیمشهرداریبسیارجواناست.میانگین
سنی ما  ۱۷سال و  ۶ماه است اما تیم بم بسیار
ماهر و با تجربه است و فکر میکنم این تجربه
امروزبهآنهاخیلیکمککرد.بااینکهمابیشتر
از آن ها صاحب توپ بودیم.
پنالتیراقبولندارم
وی اضافه میکند :من ناراحت آن پنالتی
هستم .نمیخواهم در مورد داوری قضاوت کنم
چون واقعاً برای قضاوت خانم رضوی احترام
زیادی قایلم اما حرف من این است که بچههای
تیم بم از شروع نیمه دوم به هر روشی ولو با
انداختن خودشان به زمین ،به دنبال گرفتن
ضربات ایستگاهی و پنالتی بودند که توانستند
به آن هم دست پیدا کنند .جهاننجاتی تصریح
میکند :ولی من از نتیجه بازی راضی نیستم.
نمیخواهم وارد بحث داوری شوم اما اگر آن
پنالتی شکل نمیگرفت تیم بم هرگز به گل
نمیرسید.خیلیازدقایقبازیماصاحبتوپبودیم
و آنها فقط دفاع میکردند .از نتیجه راضی نیستم
ولی از بچهها چرا .از مربی تیم شهرداری سیرجان در
خصوص قهرمانی و به دست آوردن جام میپرسم،
میگوید:فوتبالیعنیزندگی،یعنیامیدوهرچیزی
اتفاق میافتد .امروز یک خسته نباشید به تیم خودم
میگویم که توانست پیروزیهای بم را متوقف کند.
ما بازیکن مصدوم زیاد داشتیم یکی از بازیکنان ما
در ارومیه آسیب دید ،یکی هم در تمرینها .پزشک
تیم تالش کرد بازیکنان ما به این بازی برسند .با این
حالبایدمنتظربقیهنتایجبمانیم.امشبشبیبودکه
فکر میکنم همه رقبای ما بازی را بردند و ما مساوی

میگردد .هدف این کمیته پایهگذاری این رشته ورزشی در
سیرجانوجذباستعدادهایشهرستانوتشکیلتیمسپک
تاکرایسیرجانجهتاعزامبهمسابقاتکشوریاست.
ورزش سپک تاکرا ( )sepak takrawورزشی شبیه
والیبال است که به جای دست ،از پا برای گذراندن توپ از
تور استفاده میشود .سپک به معنای لگد زدن و تاکرا به
معنیتوپاست.

کردیم،آنهمباضربهایکهفکرمیکنمپنالتینبود
چون به صحنه خیلی نزدیک بودیم .تمام بازیکنان
بم هم از نیمه دوم به دنبال این موقعیت بودند و
توانستندبازیرابهتساویبکشانند.امیدوارمبتوانیم
دربازیهایبعدیجبرانکنیم.
 تالش می کنیم جام را در سیرجان نگه
داریم
سارا ظهرابی روی زمین نشسته ،کفشش را
درآورده و در حال تجدید بانداژ پاهایش است .با این که
به شدت مصدوم بوده اما در بازی شرکت کرده است .از
او در خصوص بازی میپرسم ،میگوید :ما برای برد به
زمینرفتهبودیمولیمتاسفانههمهآسیبدیدهبودیم.
من و چند نفر از بازیکنان به خاطر اردوی تیم ملی و
فشارهایی که بود به شدت آسیب دیده بودیم و این
کار را مشکل میکرد .وی اضافه میکند :در جریان
بازی خوشبختانه آن چیزی که کادرفنی گفته بود را
بازیکنانتیمبمنتوانستنداجراکنندودرجریانبازی
نتوانستندبهماگلبزنندامامتاسفانهروییکقضاوت
درست یا نادرست ،بازی مساوی شد در حالی که
مساوی حق ما نبود .از موقعیتهایی هم که داشتیم
نتوانستیم درست استفاده کنیم در صورتی که تیم بم
به جز همان پنالتی موقعیت چندانی به دست نیاورد.
اینبازیکنبهتاثیرمصدومیتهمتیمیهایشدربازی
اشاره دارد و میگوید :مصدومیت ما روی بازی خیلی
تاثیرداشت.حدودچهارتاازبازیکنانماآسیبدیدگی
داشتند که یک هفته کامل در استراحت بودیم و فقط
با تجویز پزشک توانستیم به بازی برسیم .با توجه به
اینکه پزشک تیم اعالم کرده بود که نمیتوانیم بازی
کنیم اما آنقدر تیم و نتیجهای که میخواستیم
به دست بیاوریم برای ما مهم بود که همه بازی
کردیم .با این حال متاسفانه نتوانستیم آن چیزی را
که میخواستیم به دست آوریم .این بازیکن به بازی
هفته آیندهشان اشاره میکند و میگوید :امیدوارم
مصدومانبهبازیبعدیبرسندچونبازیباذوبآهن
همبازیخیلیمهمیاست.بایدببینیمکادرپزشکی
چه تصمیمی میگیرد .وی به قهرمانی امیدوار است
و میگوید :تمام تالشمان را میکنیم که با چنگ و
دندان جام را در سیرجان نگه داریم.
زمین خالی میشود .بازیکنان هم میروند
تماشاگران به خانه رفت هاند .دخترانی که در جایگاه
بازیکن و تماشاگر به دنبال آن هستند که سهم
کوچکی از شادیهای این زمانه را به خود اختصاص
دهند .روی زمین چمن دنبال توپ بدوند یا روی
سکو بنشینند ،شیپور بزنند ،فریاد شادی سر بدهند
ولحظهایگللبخندرویلبانشاننقشببندد.کاش
میشد فرصتی برای شادیهای بیشتر برای دختران
سرزمینمفراهمآورد.

آگهی به کارگیری نیرو به صورت قراردادی
امــور دهیاریهــای بخــش مرکــزی از توابــع شهرســتان ســیرجان بــه اســتناد مــاده  1و  4آییننامــه اســتخدامی دهیاریهــای کشــور
بــرای تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــه تعــداد  1نفــر از بیــن متقاضیــان بومــی و دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی و کارشناســی ارشــد
حســابداری و مدیریــت کلیــه گرایشهــا بــا حداکثــر  27ســال ســن بــرای خانمهــا و  29ســال ســن بــرای آقایــان بــا احتســاب طــول خدمــت نظــام
وظیفــه در مقطــع کارشناســی و  30ســال ســن بــرای خانمهــا و  32ســال ســن بــرای آقایــان بــا احتســاب طــول خدمــت نظــام وظیفــه در مقطــع
کارشناســی ارشــد بعــد از برگــزاری آزمــون و مصاحبــه تخصصــی و تاییــد صالحیــت توســط هســته گزینــش و همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن ســایر
شــرایط بــه صــورت قــراردادی دعــوت بــه همــکاری مینمایــد .لــذا متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــد جهــت تکمیــل فــرم ثبتنــام و ارایــه
مــدارک تــا پایــان وقــت اداری مــورخ  98/03/02بــه امــور دهیاریهــای بخشــداری مرکــزی مراجعــه نماینــد.
امور دهیاریهای بخش مرکزی سیرجان
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جناب آقای مهندس مهران تیموری
مدیر کارخانجات تعمیرات لکوموتیو

جناب آقای مهندس رضا شهبا
مدیر کنترل کیفیت

جناب آقای مهندس مهدی مالسلمانی

مدیر امور مهندسی
برخــود الزم میدانیــم از زحمــات و محبتهای شــما در جهت تســهیل
و پیشــبرد امــور مربــوط بــه کلیــه پرســنل شــرکت راهآهنکشــش
نهایــت ســپاس و قدردانــی را از شــما عزیــزان داشــته باشــیم .از
خداونــد منــان ســامتی ،ســربلندی و توفیــق خدمتگزاری برای شــما
خواســتاریم .ســربلند و پیروز باشــید.
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