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عشقما؛ سکوهای ورزشگاه

| عکس :اسماعیل خورتن|

گروه ورزش :حس�ن احمدی مش�هور
به دایی حس�ن س�رلیدر تماش�اگران
فوتبال سیرجان است .عاشق سکوها
و تماش�اگران اس�ت و س�رما و گرم�ا
نمیشناس�د تا در ه�ر آب و هوایی با
کمکهایش بیاید و با شیوههای خاص
خود هواداران را برای تش�ویق تیمش
هدایت کند .میگوید تا پای جان از تیم
حمایت میکنیم آنها هم باید قدر این
چیزها را بدانند.
دایی حس�ن در پاریزپیش�رو مشغول
است ولی وقتهایی که مسابقه هست
مرخصی روزان�ه یا س�اعتی میگیرد
ت�ا تیمش را تنها نگ�ذارد .میگوید به
عش�ق تیمهای ش�هرم از هم� ه چیز
حاض�رم بگ�ذرم همانطور ک�ه تمام
مرخصیهای�م را ب�رای تیم اس�تفاده
ک�ردهام .اما ای�ن روزها که ه�واداران
تیم گل گهر از نتایج تیم ناراضیاند او
هم در آخری�ن بازی این تیم که منجر
ب�ه تس�اوی با قش�قایی ش�د در پیچ
شخصیاش نوشت به احترام هوادارها
از سر لیدری خداحافظی خواهم کرد!
هرچند در کمتر از چند س�اعت دلش
نیامد این استوری بماند و پاکش کرد.
***
◄آق�ای احم�دی دریک�ی از
استوریهایتان نوشتید قصد دارید از
سر لیدری کناره گیری کنید چرا؟
بهخاط��ر نتیجهبازی ناراحت ش��دم و این

سر لیدر تماشاگران فوتبال در سیرجان:

استوری را گذاش��تم .آخر نباید این نتیجه
را در این زمان میگرفتند.
◄ ولی خیلی زود بر داشتید؟
از دل��م نیام��د اس��توری بماند .ن��ه من و
نه ه��واداران هیچک��دام تیم م��ان را تنها
نمیگذاریم.

◄فکر میکنی�د چرا هوادار دلس�رد
میشود؟
ببینید هوادار بهعشق دیدن یک بازی خوب
مقابل
و پر هیجان به استادیوم میآید و در
ِ
تش��ویقی که میکند و وقتی که میگذارد
انتظ��ار برد و یا یک بازی خ��وب را دارد اما

با حضور وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت گلگهر

کلنگ گندله سازی 2/5میلیون تنی
به زمین خورد

به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل ش��رکت معدنی و
صنعت��ی گل گهر کلنگ احداث کارخانه گندلهس��ازی 2/5
میلیون تنی شهرس��تان خرامه روز دوش��نبه با حضور دکتر
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،مهندس تقیزاده
مدیرعامل و جمعی از مسئوالن شهرستان خرامه در استان
فارس به زمین زده ش��د .در این مراس��م که با تقدیر وزیر
صنع��ت و مع��دن و تجارت از اقدامات ش��رکت گل گهر در

توس��عه معادن و ایجاد اشتغال همراه بود ،مهندس تقیزاده
طی سخنانی گفت :این پروژه صنعتی و معدنی با مشارکت
ایمیدرو ،گلگهر و شرکت فرزانگان فارس نیکو احداث خواهد
ش��د .وی  ۴۳درصد سهام این کارخانه را متعلق به شرکت
گلگهر دانس��ت و گف��ت :عقد قرارداد اجرای ای��ن پروژه از
طریق مناقصه بینالمللی با مشارکت شرکت فکور صنعت و
انافسی چین انجام شده است .مدیرعامل شرکت معدنی و

وقتی میبیند در چند بازی نتیجه نمیگیرد
دلس��رد میش��ود .هوادار احس��اس دارد.
تماش��گر دل دارد .نباید با احساس هوادار
عاشق بازی شود.
◄آی�ا هوادارها درباره نتایج بازی
از ش�ما هم س�ؤال م�ی کنند چرا

صنعتی گلگهر افزود :کارخانه گندله سازی خرامه در زمینی
به مس��احت یکصد هکتار در جنوب آن شهرستان احداث
میش��ود و میزان قرارداد  EPCآن صد و پنج میلیون یورو
بهعالوه یکصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان میباش��د .وی
مدت زمان اجرای آن را از زمان قرارداد در بهمن ماه  ۹۷به
مدت  ۳۶ماه اعالم کرد.
◄کشت  ۲۱هزار اصله نهال در این هفته
خبر دیگری از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت معدنی
و صنعتی گل گهر حاکی است همزمان با هفته منابع طبیعی
و با هدف توسعه فضاهای سبز طبق روال سالهای گذشته
آئی��ن درختکاری با حضور مدیر عامل ،اعضای هیئت مدیره
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و جمعی از مسئولین استان
و شهرستان این هفته در کیلومتر  ۱۹جاده سیرجان به شیراز
برگزار میش��ود .مهندس تق��یزاده در این رابطه گفت :این
شرکت هر سال بخشی از مسیر سیرجان گلگهر را با کاشت
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مکی آبادی

مهندس

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عنوان عضو هیئت نمایندگی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش�اورزی اس�تان کرمان را
تبری�ک عرض نموده ،موفقیت روزافزون ش�ما را از خداوند
متعال خواهانیم.

رئیس و اعضاء مجمع خیرین
سالمت شهرستان بردسیر

اینجور شد؟
بله بسیاری از هوادارها میآیند و میپرسند
که دایی حس��ن چرا تیم نتیجه نمیگیرد.
صدالبته من اج��ازه دخالت درامور مربی و
کادر فنی را ندارم ولی واقعاً متعصب هستم
در قب��ال هواداران��ی که در هر ش��رایطی
میآیند و به تشویق تیم میپردازند .یکبار
میشود هوادار را دلداری داد .دوبار میشود
ولی همیشه نمیشود که توجیه کرد .هوادار
حداقل در خانه پیروزی میخواهد آن هم از
تیمی که صدر جدول است.
◄س�رلیدر ک�دام تیم ه�ای فوتبال
هستید؟
تیم های فوتبال گلگهر ،آرمانگهر ،والیبال
فوالد ایرانیان ،گهر زمین هم قرار اس��ت در
فوتس��ال تیم بدهد که قطعاً از آن تیم هم
حمایت خواهی��م کرد .فرقی نمیکند و در
یک جمله هر تیمی که مال ش��هرم باش��د
حمایت میکنیم.
◄کانون هواداران هم دارید؟
ببینید کانون هوادار داریم ولی خیلی فعال
نیست و آنگونه که باید از هواداران حمایت
نمیش��ود .مردمی که بهعنوان هوادار وارد
استادیوم میشوند هر چند به عشق تیمشان
میآیند ولی اگر حمایتی هم بش��ود قطعاً
هواداران بیشتری جذب خواهند شدکه به
نفع تیمهاست.
◄چه شد شما اص ً
ال سر لیدر شدید؟
زمانی که گلگه��ر درلیگ یک بود یک بار
با دوستانم به استادیوم رفتم و وقتی دیدم

محمدرضا

قهرمانی تیم فوتسال دبیرستان پسرانه شاهد امام مهدی (عج)
متوسطه اول

در سطح شهرستان و منطقهای و راهیابی تیم به مسابقات استانی را به اعضای تیم و مدیر محترم آقای شبانی
و دبیران محترم و مربی تیم آقای بهنام مرس�لنژاد تبریک و تهنیت عرض مینماییم .از همکاری و مس�اعدت
آقای حاج مسعود منصوری تقدیر و تشکر بعمل میآید ،توفیقات همگان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.
اعضای تیم فوتسال:

سینا قهستانی ،حمیدرضا منصوری ،امیرحسین شاهمرادی ،علیاکبر ابراهیمی ،مهدی صفینژاد،
ابوالفضل پورخسروانی ،محمد پورشهسواری ،علی پورشهسواری ،علی اسکندری ،امیرمهدی اسفندیارپور

شد و امس��ال نیز تعداد بیست و یک هزار اصله نهال از نوع
ش��ورگز ،گز ش��اهی ،اتریپلکس و کازورینا در فاز دوم پارك
جنگلي در زمینی به وسعت  ۱۲۰هکتار کشت میشود .وی
افزود :طبق برنامهریزیهای انجام ش��ده این شرکت در پی
ایجاد  ۵۰۰۰هکتار فضای سبز در منطقه گلگهر است.

تقدیر مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان از

فعاالن اقتصادی

موفقیت شما در کسب کمربند دان  3تکواندو را تبریک
عرض می گوییم ،امید است در سایه الطاف الهی شاهد
موفقیت های روز افزون ش�ما باشیم .با تشکر فراوان از
استاد بزرگوار جناب آقای مهدی محمدی

خانواده

هوادارها با ش��ور و شوق در حال طبل زدن
و ش��یپور زدن هس��تند و تیم را تش��ویق
میکنند عالقهمند ش��دم این تش��ویق را
سازمان دهی کنم .اکنون بعد از  15سال از
آن روز همچنان سر لیدر هستم.
◄شما سر لیدر هستید .لیدرهای تیم
چند نفر هستند و چه کسانی؟
محس��ن شهریاری پیشکس��وت لیدرها در
سیرجان بود و اکنون آقایان اسفندیار روح
االمینی ،جابر ستوده ،سعید صیادی ،محسن
س��بزعلی و میث��م س��بزعلی از لیدرهایی
هستند که دلسوزانه کمک میکنند.
◄شعارها را خودتان درست میکنید
یا از جایی میگیرید؟
از اینترنت و تلویزیون و مشاهده شعارهای
هواداران تیمهای استقالل و پرسپولیس و
بقیه تیمها.
◄در بازیهای خارج از خانه هم تیمها
راهمراهی میکنید ؟
بازیهایی که تا شعاع کمتر از  400کیلومتر
باشد هوادارها را میبریم ولی راههای دور نه.
◄بهترین و بدترین خاطره؟
پی��روزی در جام حذفی مقابل س��پاهان با
قاسم شهبا که پس از آن پیروزی باعث شد
در مقابل پرس��پولیس قرار بگیریم بهترین
خاطره من اس��ت .اما واگ��ذاری نتیجه به
پرس��پولیس ناراحتم ک��رد هرچند که در
آن بازی هم بچههای ما خیلی خوب بازی
کردند و اولین گل را زدند.
◄طرفدار قرمز هستید یاآبی؟

نهال درخت پوشش میدهد و هدف از این کار توسعه فضای
سبز و ایجاد چش��م انداز زیبا در این محور است .وی افزود:
سال گذش��ته نیز  ۲۵هزار اصله نهال از گونههای شورگز،
طاغ  ،اتریپلکس ،گز ش��اهی ،قره داغ ،خرزهره ،اکالیپتوس،
ایالنتوس ،زیتون تلخ و بادام کوهی در  ۲۵۰هکتار کش��ت

خودم قرمزم اما طرفدار تیم شهرم هستم و
از مردم میخواهم اگر قرمز را دوست دارند
طرفدارآرمانگهر باش��ند و اگر طرفدار آبی
هس��تند باگلگهر باشند .اینجا آبی و قرمز
نداری��م همه آرمانگه��ری و گلگهریایم
(باخنده)
◄ انتظارت�ان از مس�ئولین باش�گاه
چیست؟
ن��ه تنها من ک��ه تم��ام ه��واداران تیم ها
انتظار دارند که تیمش��ان بردهای خوب و
ی��ا بازیهای خوبی ارائ��ه دهد و بزرگترین
خواهش��ی که از کادر فنی فوتبال دارم این
اس��ت که به شعور هوادارها احترام بگذارند
و قدر ای��ن حمایت ها را بدانند .همیش��ه
احساسات هوادارها را در نظر بگیرند چرا که
همین هوادار بزرگترین سرمایهی تیم است
و اگر این س��رمایه را از دس��ت بدهند هیچ
چیز نخواهند داشت.
◄نظرت�ان درباره کانون هواداران تیم
فوتبال بانوان چیست؟
با وجود نو پا بودن ولی توانس��تهاند حرفی
ب��رای گفتن داش��ته باش��ند؛ و همانطور
که فوتبال دوس��تها میدانند توانس��تند
رکورد بیش��ترین هوادار تیم فوتبال بانوان
را در مسابقهی س��یرجان با اصفهان به نام
خودش��ان ثبت کنند و این شور و نشاط را
بین بانوان جامعه گسترش دهند.
◄حرف دیگری ندارید؟
فقط آرزوی پی��روزی و موفقیت برای تیم
شهرمان.

شهرستان سیرجان
بنام خدا
درود و س�پاس بیکران به همشهریان ش�ریف ،فهیم و بزرگوار سیرجانی که با مشارکت
مس�ئوالنه و حضور مؤثر و حداکثری خود در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی کرمان،
جلوه باشکوه دیگری از همبستگی و اتحاد مردمی این سرزمین را رقم زدند.
حضور پرنشاط و وحدت آفرین شما بار دیگر نشان داد که فعالین اقتصادی دیار سیرجان
نقش عمده و بسزایی در ارتقاء ،پیشرفت و توسعه استان دارند.
بدینوس�یله الزم میدانم از صمیم قلب از تمامی اعض�ای محترم اتاق بازرگانی و فعاالن
اقتصادی شهرستان سیرجان ،مسئولین و مقامات عالی شهرستان ،رسانهها ،کاندیداهای
محترم همشهری ،انجمنها و نهادهای حامی اینجانب و باالخص مسئولین دفتر نمایندگی
سیرجان و همشهریان شریف و بزرگوار که با صمیمیت و دلگرمی خود ،مشوق و پشتیبان
بنده در قبول این مسئولیت و خدمتگزاری در این بخش بودهاند ،کمال تشکر و قدردانی
نموده و از خداوند متعال بهروزی و موفقیت روزافزونتان را طلب مینمایم.
امیدوارم با همت و همراهی همه ی شما و با استعانت از خداوند متعال ،در احقاق حقوق
فعالین اقتصادی شهرس�تان و پیش�برد برنامهها و تحقق اهداف اتاق و همچنین اعتالی
بیش از پیش جایگاه اقتصادی شهرستان سیرجان گام برداریم.

با تجدید احترام
انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان پسرانه شاهد امام مهدی (عج) متوسطه اول
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