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 گروه جامعه
بازیکنانبالباسهایسبزرنگ،یکی،یکیوارد
زمینچمنمصنوعی استادیومتختیمیشوند.
از نظر سنی ،همگی در رده جوانان و نوجوانان
قرار دارند .مربیشان هم که منتظر ورود تمام
بازیکنان به چمن است ،جوان است .به گفته
مریم جهاننجاتی؛ سرمربی تیم بانوان شهرداری،
میانگین سنی این تیم در حد  17سال است،
اما همین تیم توانسته جایگاهی کمنظیر در
فوتبال بانوان به دست بیاورد .رویاها و آرزوهای
دور از دست فوتبالیستهای مرد تیمهای
سیرجانی،برایبانوانفوتبالیستسیرجانیعادی
است؛ بانوان فوتبالیست سیرجانی برای قهرمانی
میجنگند .یک بار در سال  94این عنوان را به
دست آوردهاند و درسالهای بعد نیزدرجایگاه
دوم یا سوم ایستادهاند .امسال در مرحله دوم
لیگفوتبالبانوان،باحضورتیمهایقدرینظیر؛
شهرداری بم ،وچان کردستان و سپاهان اصفهان
در صدر ایستادهاند .در مرحله گروهی نیز که
بازیهای انتهاییناتمامماند،با کسب 28امتیازاز
 10بازی صدرنشین شدند تا با وجود توقف لیگ،
هیچحرفوحدیثیدرموردصعودشانبهمرحله
دومباقینماند.
دختران پرانگیزه و با انرژی تیم فوتبال بانوان
شهرداری به دستور مربی خود به چند بخش
تقسیمشدهوپاسکاریراتمرینمیکنند.تصمیم
براینبودکهبابرخی ازبازیکناننیزمصاحبهکنیم.
زهرا علیزاده که ستاره بازی در مقابل سپاهان
اصفهان بود و با زدن سه گل ،هتتریک کرد تا
بنیانگذار پیروزی شیرین تیمش باشد و افسانه
چترنورکه مانند هرسال ،با زدن گلهای فراوان،
هم امید اول تیم فوتبال بانوان شهرداری برای
رسیدنبه گل استوهمهمیشهنامشدرمیان
برترینگلزنانلیگبانوانمیدرخشد.اماهیچیک
ازایندوحاضربهمصاحبهنمیشوند.
درحقیقت اگرقراربود امکانات و توجهات
براساس دستاوردها و جایگاه میان تیمهای
مختلف فوتبال سیرجان توزیع شود ،تیم
شهرداری بانوان باید در صدر این توجهات و
اختصاص امکانات قرار میگرفت اما شرایط
ورزش سیرجان ،عادالنه و منصفانه نیست.
مهدیجهانشاهیدرمصاحبهباپاسارگادهمچون
مصاحبههای پیشین بازهم ازنبود ساختارها و
توجهات الزم به تیم بانوان گالیه کرده است.
جهانشاهیمعتقد استبهعنوانمدیرعامل
باشگاه و با توجه به محدودیت بودجه ،توانسته
مدیریتخوبیبرمجموعهداشتهباشدوحاصل

این مدیریت و به خصوص اعتماد
او به جهاننجاتی ،تیمی شده که
هر فصل به عنوان یک مدعی
بیچو نوچراپابهمیدانمیگذارد.
در ورزشی مانند فوتبال که رد
و بدل شدن ارقام میلیاردی کامال
عادی شده ،به گفته جهانشاهی
تیم بانوان تنها با حدود 800میلیون
تومان بسته شده است .این رقم
شامل تمام هزینههای این باشگاه
از قراردادها تا اسکان و حم لونقل
است.بیشترینحمایت ازتیمبانوان
متعلق به شرکت پاریزپیشرو است.
جهانشاهیمیگوید کهدوستان این
شرکت ،چندان تمایلی برای عنوان
کردن این مسئله ندارند و ترجیح
میدهند دور از تبلیغات مرسوم
شرکتها به حمایت خویش ادامه
دهند.
با وجود آنکه جهانشاهی عنوان
مدیرعاملی این باشگاه را بر دوش
میکشدامامعتقداستبرایگرفتن
نتیجه و جلب رضایت شرکتها
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
جهت کمک به تیم بانوان ،باید
افرادی درموقعیتهای باالترازاو دست به رایزنی اولویت کاری دوستان نیست ».اشاره او به وظیفه
بزنند .او ازکسی نام نمیبرد اما به طورمشخص ،شهرداری برای هزینه دربخش ورزش محلهای و
منظورش فردی در جایگاه شهردار است که همگانی،نشان ازنوعیهمراهی اوباسیاستکلی
به سبب همین جایگاه میتواند راحتتربا این شهرداریداردهرچندتاکیدمیکند کهتیمبانوان
شهرداریمستحقتوجهبیشتراست.
شرکتهابهتفاهمبرسد.
بنا به قانون ،شهرداری تا نیم درصد ازبودجه
او ترجیح میدهد در مورد دلیل انجام
نشدن این اتفاق ،نظر قطعی ندهد و با حدس خود را میتواند در بخش ورزش هزینه کند
و گمان بگوید که «شاید تیم بانوان شهرداری در که این میزان با توجه به بودجه  460میلیاردی

گزارشی از تیم فوتبال بانوان شهرداری

افتخارآفرینی با دست خالی
امسال،رقمی درحول و حوش  2میلیارد تومان
است که ازاینمبلغ،حدود 800میلیونتومانبه
تیم بانوان شهرداری اختصاص یافته است .با این
وجودبه گفتهجهانشاهی،قانوندستشهرداری
را برای هزینه در ورزش تا سقف  3درصد نیز
بازگذاشتهاست.
جهانشاهیدرموردمیزانهزینهکردشهرداری
برای تیم بانوان و ماندگاری یا عدم ماندگاری این

تیم میگوید که همهچیز به سلیقه شهردار
بستگی دارد .به عبارت دیگر ،اگربه جای شهردار
فعلی که از این تیم حمایت کرده ،شهرداری بر
سرکاربیاید که اعتقادی به تیمداری نداشته باشد،
کار تیم فوتبال بانوان تمام است .این موضوع
نشان میدهد تا چه حد خاکی که ریشههای تیم
بانوان در آن قرار گرفته ،میتواند سست باشد.
اگرمقامها و جایگاههای مدام این تیم درسطح

کشورنبود،شایدپرونده اینتیمپیش ازاینبسته
میشد .ممکن است روزی با تغییر شهردار و یا
نتیجهنگرفتن،پرافتخارترینتیمفوتبالیسیرجان
به انتهای کاربرسد.جایخالی اندیشیدنراهکاری
پایداربرای ماندگاری این تیم ،به شدت احساس
میشود.
هدف اصلی ما شناسایی و پرورش
استعدادهای دختران عالقهمند به فوتبال

است
هرچند دختران فوتبالیست
سیرجانیزیرنظرمربیخودباجدیت
تمرین میکنند اما ورود سرمربی به
زمین ،بیش ازپیش به جدیت قبلی
میافزاید.بامریمجهاننجاتیدرحالی
مصاحبهمیکنیمکهبانوانبهدوتیم
تقسیم شده و با یکدیگر مسابقه
گذاشتهاند .درتمام مدت مصاحبه،
بیشترحواس جهاننجاتی به زمین
بازی و شاگردانش است .آنقدر
حواسش به بازی جمع است که گاه
وسط مصاحبه ،دستور جابهجایی
فالن بازیکن یا اجرای فالن تاکتیک
را میدهد .با این وجود رشته کالم
گفتوگو را نیزازدست نمیدهد.
او متولد سال  1362و دارای
مدرک کارشناسی ارشد تربیت
بدنی از دانشگاه تهران است .او از
سال  1386تا امروز ،موفق شده
در ردههای مختلف لیگ عناوین
گوناگونی را با تیم بانوان کسب کند.
پیش از آنکه شهرداری به حمایت
ازتیم بانوان برخیزد ،این تیم حامیان
دیگری از جمله فریکو داشته که هر یک بنابه
دالیلی همکاری خود را ادامه ندادند .در سال
 ،1393جهاننجاتی قراردادی  5ساله منعقد
میکند و جهانشاهی قول میدهد در این پنج
سال به گونهای برنامهریزی کند که تیم بانوان
قهرمانلیگشود .اینتیمدرسال 1394قهرمان
میشود و خانم جهاننجاتی هم جایگاه برترین
مربی کشوررا کسب میکند .تیم فوتبال بانوان

بیاعتمادی مردم
 زهرا خواجویینژاد :هفته
گذشته خبری با این مضمون در فضای مجازی
منتشر شد«مرگ بیمار مبتال به کرونا به علت سقوط از
طبقهیسومبیمارستان امامرضا»سپسدرمتنخبرفقط
چندجمله آمدهبود«سقوطیکبیمارمبتالبهکرونا ازبالکن
طبقهی سوم بیمارستان امام رضای سیرجان مرگ وی را به
دنبال داشت .این حادثه برای یک آقای حدودا  40ساله
عصرچهارشنبه 6اسفند به دالیل نامعلومی رخ داد و هنوز
اظهارنظررسمی در این رابطه نشده است» یک خبر کامال
بسته با هزاران سؤالی که برای مخاطب به وجود میآید.
اینکه آیا این خودکشی بود یا سقوط؟ فرد مشکل روانی
داشتهیا اعتیاد؟و....

بسیاری ازمردم زیراین پست درپیج نگارستان کامنت
گذاشتهبودند؛«فردموردنظریکیازافرادمعتادکارتنخواب
بوده است»« ،شاید بنده خدا ازترس کرونا خودش را پرت
کرده»« ،یه کاسهای زیرنیمکاسه هست»« ،چند روزپیش
مادرم همونجا بستری بود به پرستار گفته چرا پنجرهها
دستگیره ندارن ،چرا درها قفلن گفته بعضی ازمریضها
میخواستن خودکشی کنن ازشدت درد»« ،این بنده خدا
از نداری این کار رو کرده .وقتی روزی باید یک آمپول 7
میلیونیبزنیونداشته؟»«،کرونادروغمحضه»و...
یکی ازافرادی که ازماجرا خبرداشته است به پاسارگاد
گفت :این فرد با بیماری کرونا و درگیری  80درصد ریه و
باداشتن چند بیماری ویروسی دیگردربیمارستان بستری

میشود .به دلیل داشتن بیماریهای دیگرباعث وحشت
سایر بیماران شده بود .البته اعتیاد هم داشته است و به
همهی ایندالیلتصمیمبهفرارداشتهکه این اتفاقبرایش
پیش آمده است .البته بعد ازفوت خانوادهاش پیدا شده
ومدعیبیمارستانهستندکهپنجرهحفاظنداشتهو ایمنی
رعایتنشدهوچون اینفردبیماربوده ازاودرستنگهداری
نکردیدوشکایتمیکنیم
برای صحت و سقم ماجرا به سراغ دکتر جهانشاهی
رییس بیمارستان امام رضا میرویم و او فقط میگوید« :در
مورد این موضوع هنوزنمیتوانم اظهارنظری داشته باشم
زیرا همچنان موضوع از طریق مراجع ذیصالح در حال
بررسی است ».وی با بیان اینکه بیمار مذکور ،مشکالتی

درزمینههای مختلف داشته ،گفت« :با این وجود ما هنوز
اطالع دقیقی ازعواملی که باعث بروز این معضل برای این
بیمارشده ،نداریم اما امیدوارهستیم با پیگیری موضوع به
نتیجهبرسیموحتمانتیجهرابه اطالعمردمخواهیمرساند».
سپس میگوید« :با توجه به اینکه مردم درشرایط خوبی به
سرنمیبرندلطفا ازپیگیری اینموضوع امتناعکنید».
به نظرم در سیرجان مسئوالن عالقهی زیادی به
اطالعرسانی درخصوص موضوعات اینچنینی ندارند و هر
زمان اتفاقی رخ میدهد با بیان یک جمله که این موضوع
دردست پیگیری است یا فعال نمیتوانیم اظهارنظرکنیم،
مردم و مخاطبان را با هزاران سوال تنها میگذارند و با این
حرکت آب در آسیاب شایعات میریزند .بهطور مثال در

چندماه گذشتهچندین اتفاقپرحاشیهدرسیرجانرخداده
است؛ بریدن سر زن جوان با کارد میوهخوری توسط مرد
معتاد،سرقتمسلحانه ازمغازهطالفروشیو کشتهشدن
یک پسر جوان در آن حادثه ،و ...در همهی این حوادث
مسئوالن مربوطه پاسخی به سؤاالت خبرنگاران ندادند و از
مصاحبهوبرگزارینشستخبری امتناعورزیدندتاسؤاالت
مردم همچنان باقی بماند و حاشیه پشت حاشیه درست
شود .خیلی وقت است در این شهر و کشور مسئوالن با
مردم غریبه هستند و تنها نتیجه این فاصلهی بین مردم
و مسئوالن بیاعتمادی است که درمردم شکل میگیرد.
به راستی چرا مسئوالن از پاسخگویی به رسانهها گریزان
هستند؟

ازسوی معاون فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان بيان شد:

گزارشی ازبرخی اقدامات عمرانی شهرداری
معاونت فني و شهرسازي شهرداري سیرجان در گزارشی
به شهروندان سیرجانی برخی فعالیتهای شهرداری را در
حوزهی عمرانی تشریح کرد .به گزارش واحد خبر و امور رسانه
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان مهندس رامين يگانه،
گفت :یکی از مشکالت عمده سیرجان ،نبود زیرساختهای
مناسب در حوزههای عمرانی و شهری است .زیرساختهایی
که عدم وجود آنها یقینا زندگی روزمره شهری را دشوار
میسازد .در همین راستا با هماهنگی شهردار محترم و شورای
اسالمی شهر سیرجان مقرر شد جهتدهی اصلی بودجهی
شهرداری به سمت احداث زیرساختهای مناسب باشد .يگانه
در یک تقسیمبندی کلی پروژههای عمرانی انجام شده را
شش بخش کلی عنوان کرد و گفت :اقدامات این حوزه شامل
پنج بخش ،احداث مسیرهای ارتباطی و بهبود عبورومرور،
نهضت آسفالت ،پروژههای عمرانی فرهنگی ورزشی و عمران
و بهسازی شهری است .معاون فني و شهرسازي شهرداري در
تشریح بخش اقدامات عمرانی انجام شده ،اظهار داشت :این
اقدامات به صورت تیتروار در ادامه از نظرتان میگذرد:
 هدایت آبهاي سطحی شهر بلوار نبوت و والیت و هجرت اجراي عملیات کانال هدایت آبهاي سطحی بلوار والیتو شاهد
 فاز اول مصالي نماز (سوله شامل پی سازه و سقف)بهشت رضا(ع)
 -ساخت قبور آماده بهشت رضا(ع)

امـالک امیـرکبیـر

منزل 8قصب درب ساختمان دو طبقه نوساز با موقعیت عالی مسکونمی شهرک 1/900 CBGم
منزل  10قصب دوبلکس  3واحدی شهرک آب معاوضه با ماشین سنگین یا نقدی    1/700م
زمین  10قصب درب ساختمان با حصار دارای پروانه شفته شده فاز  3فخرآباد
جنب شهرک ثاراهلل  400م
آپارتمان  108متر دو خوابه دو نبش نوساز خیلی شیک بین سید جمال و سردار جنگل  1/300م
زمین  10قصب دارای پروانه حجت آباد    500م
خانه باغچه حدود  25قصب نوسازی شده با طرح قدیمی سنتی بسیار شیک محمودآباد  700م
باغ پسته  140قصب  1حبه آب کنار آباده  1/100میلیارد
اجاره ای

زمین  150قصب دارای حصار  3متری مخصوص اجاره برای انبار و ماشین
آالت نزدیک دهیادگار جاده شیراز
منزل نوساز  2خوابه  90متری دارای آسانسور و پارکینگ واحد جنوبی خیلی شیک
کلید نخورده  20م با  1/700م

چند مورد زمین بزرگ برای ایجاد کارخانه و هر طرح صنعتی موجود است.
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
   09923963619 -  09132799667-09217593889  -   42205360

 محوطهسازي مجموعه مشاهیر(استاد جهانبخش صادقی) اجراي موزاییکفرش پیادهروهاي سطح شهر(خیابانابومسلم ،خیابان امامزاده احمد ،خیابان ابوفاضل شمالی و
ابوفاضل جنوبی ،خیابان اماممحمدباقر(ع))
 جدولگذاري بلوار مخابرات(خیابان اصلی خرمآباد)،بلوار اقیانوس(بلوار شهرك صدف) یک الین ،سایر خیابانهاي
اصلی شهرك صدف
 جدولگذاري خیابان سعدي ،خیابان فردوسی شمالی،خیابان فردوسی جنوبی ،خیابان انقالب شمالی ،خیابان
طالقانی جنوبی
 تکمیل جدولگذاري فضاي سبز حاشیه بلوار قائم و فضايسبز جنب جمعهبازار
 بهسازي جداول سطح شهر با بتن درجا اجراي حصارکشی انبارهاي سازمانها و شهرداريهايمناطق واقع در انتهاي شهرك صنعتی
 تکمیل محوطهسازي بازار روز بهسازي ساختمان زورخانه پوریاي ولی احداث سوله ورزشی شماره یک(خیابان ابن سینا) احداث سوله ورزشی شماره دو(خیابان کمیل) اجراي فاز یک کتابخانه صفر انرژي اجرای آسفالت معابر شهری جدولگذاري ترافیکی و اصالح هندسی میدان مادر -اصالح شبکه برق خیابان شریعتی و روشنايي سطح شهر

شهرداریسیرجاندرسالهایبعددرجایگاهدوم
و سوم لیگ قرارمیگیرند تا توان تجربی و دانش
فنی جهاننجاتی مشخص شود وبه تیم ملی نیز
میرسد.
جهاننجاتی توجهی جدی به بحث پرورش
بازیکنان دارد .او در پاسخ به سوال ما که آیا
هدف این تیم از قهرمانی در لیگ به پرورش
بازیکنان تغییریافته ،تاکید میکند که همچنان
قهرمان شدن جزو اهداف ماست اما شناسایی و
پرورشاستعدادهایدخترانعالقهمندبهفوتبال
در اولویت باالتری قرار دارد .او میگوید که به
سبب همین برنامه ،امروزتیم بانوان شهرداری،
یک تیم بازیکنساز است .عالوه بر بازیکنان
فعلی ،استعدادهایسرشارینیزپشتدرباشگاه
وجود دارند که منتظرفرصت برای رسیدن به تیم
هستن .د
این برنامهریزی مدون ،حاصل راهاندازی
آکادمی فوتبال بانوان در سیرجان ،زیر نظر
جهاننجاتی است .این آکادمی در ردههای
مختلف  7تا  12سال به شناسایی و پرورش
استعدادهامشغول استوبه گفتهجهاننجاتی
تا امروزحدود 90فوتبالیست تربیت کرده است.
او ازجاافتادن این آکادمی درمیان مردم خشنود
است .به خصوص وقتی آکادمی را با روزهایی
مقایسهمیکند کهتعدادفوتبالیستهایدختر
بسیارکمتربود و دربرخی ردههای سنی با کمبود
بازیکنمواجهبودند.
 تمرین در چمن مصنوعی یکی از
مشکالتتیمبانوان
یکی ازمشکالت جدی تیم بانوان شهرداری،
تمرین در چمن مصنوعی است .چمنی که
به گفته جهاننجاتی دلیل اصلی مصدومیت
بازیکنانش است .اومیگویدیکی ازدالیلپیروزی
درخشان بانوان شهرداری سیرجان بر سپاهان
اصفهان ،بازی در زمین چمن طبیعی است که
موجب بروز استعداد و هنربیشتربازیکنان شد.
جهاننجاتیامیدچندانینداردکهمسئوالنزمین
چمنطبیعیدراختیاربانوانقراردهند.زیراتعداد
تیمهای فوتبال آقایان به خصوص با توجه به
تیمهای ردههای مختلف سنی زیاد است و نوبت
بهبانواننمیرسد.
یکی دیگر از مشکالت تیم بانوان شهرداری
مباحث مالی است .تفاوت بودجه و پرداختیها
بین تیم شهرداری سیرجان و تیمهایی نظیر
سپاهانبسیارزیاد استو این امر،حفظبازیکنان
مؤثری را که قراردادشان به اتمام میرسد ،دشوار
کرده است.

