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فرهنگ و ورزش دو بال هم وزن هستند که در کنار هم 
می توانند به توسعه و رشد یک مجموعه کمک کنند، 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان 
نیز در این زمینه معتقد است: اگر در جایی به توسعه 
هر  شود،  فراموش  فرهنگ  اما  داده  اهمیت  ورزش 
چقدر هم که در حوزه ورزشی پیشرفت حاصل شود 
باز هم نواقصی وجود خواهد داشت؛ همانطور که اگر 
تنها به فرهنگ توجه شود و از ورزش غفلت گردد باز 
هم یک جای کار می لنگد.به همین منظور در ادامه 
این مطلب گذری کوتاه داریم به برخی از فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر 
سیرجان که در کنار فعالیت های ورزشی این باشگاه 
در از ابتدای بیستمین لیگ برتر فوتبال کشور به اجرا 

در آمده اند.
مدافعین  با  »همدلي  نقاشي  نمایشگاه  برگزاري 

سالمت«

همزمان  سالمت  مدافعين  با  همدلي  نقاشي  نمايشگاه 
پيکان در هفته  فوتبال گلگهر و  تيم  برگزاري ديدار دو  با 
فرهنگي  باشگاه  توسط  کشور  فوتبال  برتر  ليگ  از  پنجم 
ورزشي گلگهر و کانون بسيج هنرمندان سيرجان در محل 
ورزشگاه امام علي)ع( سيرجان برگزار شد.در اين نمايشگاه 
22 اثر نقاشي رنگ روغن و آبرنگ از 12 هنرمند سيرجاني 
بار در  اولين  براي  با مدافعين سالمت  با محوريت همدلي 
محل برگزاري بازي گلگهر و پيکان به نمايش گذاشته شد. 
نمايشگاه مذکور با رعايت دستورالعملهاي بهداشتي کرونا، 
و  افتتاحيه  مراسم  از  اعم  تجمع  هرگونه  برگزاري  بدون 
اختتاميه بود و پس از اين، به صورت دوره اي و در هفته هاي 
متوالي در محل بيمارستان هاي دکتر غرضي و امام رضا)ع( 
سيرجان و نيز برخي ادارات و نهادها از جمله شهرداري در 

معرض ديد مراجعين قرار گرفت.

طراحي لباس تیم فوتبال گل گهر سیرجان
برگزيدگان فراخوان مسابقه طراحي لباس تيم فوتبال گل 

گهر سيرجان پس از داوري آثار رسيده، مشخص شدند.
 هيات داوران اين مسابقه که در سطح کشوري برگزار شد، 

هيچکدام از طرحهاي ارسالي را حائز رتبه هاي اول تا سوم 
ندانسته و 5 شرکت کننده را شايسته تقدير دانسته اند.

نيلوفرباقرزاده، مهدي رفيع زاده،  اين اساس آرش صفا،  بر 
اين  برگزيدگان  عنوان  به  شيردل  سجاد  و  افشين  ايمان 
مسابقه مشخص شدند. هيات داوران اين مسابقه را مجتبي 
از  نقاشي  ارشد  کارشناس  گرافيک،  )کارشناس  اسدي 
دانشگاه(،  علمي  هيات  و  تهران  زيباي  هنرهاي  دانشگاه 
مهدي جعفري )کارشناس گرافيک، کارشناس ارشد پژوهش 
هنر دانشگاه تهران و عضو رسمي انجمن طراحان گرافيک 
ايران( و مسعود سنجري پاريزي )کارشناس ارشد کامپيوتر، 

پژوهشگر و طراح ورزشي( تشکيل دادند.
دومین مرحله طرح »دري از عشق« اجرا شد

دومين مرحله طرح زيست محيطي و خيريه »دري از عشق« 
با مشارکت باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر سيرجان و هفته 
نامه پاسارگاد اجرا شد. طرح دري از عشق، يک طرح زيست 
نامه  هفته  توسط  سال 94  از  که  است  خيريه  و  محيطي 
پالستيکي  درهاي  آن،  در  و  شده  آغاز  سيرجان  پاسارگاد 
بطري ها توسط شهروندان جمع آوري شده و براي بازيافت 
تحويل مجريان طرح مي شود و عوايد فروش پالستيک هاي 
بازيافتي، صرف خريد ويلچر براي اهدا به نيازمندان مي شود.

باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر از سال گذشته به عنوان 
تيم  دو  ديدار  از  پيش  دارد.  مشارکت  طرح  اين  حامي 
گلگهر سيرجان و استقالل تهران، دومين محموله درهاي 
پالستيکي بطري ها که توسط خانواده ها و شهروندان جمع 
آوري و تحويل باشگاه، هفته نامه و مجريان طرح شده است، 
تهران  زباله  بازيافت  کارخانه  به  و  بندي  بسته  يکجا شده، 
بازيافتي  محموله  اين  فروش  ميزان  است  قرار  شد.  ارسال 
مالي  نيز حمايت  ميزان  به همان  آن  بر  و عالوه  مشخص 
باشگاه گل گهر افزوده شده و بر اساس اعالم نياز بهزيستي 
سيرجان، تعدادي ويلچر برقي و ويلچر خاص براي نيازمندان 
اين طرح 480خانواده  در  کنون  تا  اهدا شود.  و  خريداري 
سيرجاني با جمعآوري و تحويل درهاي پالستيکي مشارکت 
کرده اند و در مرحله اول اجراي طرح در سال گذشته، 11 

ويلچر از عوايد اين طرح خريداري شد.
حمل پرچم ایران تا مجتمع گل گهر توسط ورزشکاران

همزمان با چهل و دومين سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب 
مقدس  نظام  پرچم  حمل  نمادين  مراسم  ايران،  اسالمي 
دوندگان،  از  هاي  گروه  توسط  ايران،  اسالمي  جمهوري 
سوارکاري، دوچرخه سواري، موتورسواري، اتومبيل راني از 
مقابل شهرک مسکوني گل گهر واقع در بلوار مالک اشـــتر 
و  گهر  گل  مجتـمع  در  گمنام  شهداي  مطــهر  قبور  تا 
همچـنين غبارروبي و عطرافشاني قبور شـــهدا با حضور 
مديرعامل و جمعي از معاونين، مديران و کارکنان شرکت 

گل گهر برگزار شد. 
تقدير از کارگران نمونه شرکت معدني و صنعتي گل گهر و 
تجليل از بانوان شاغل در اين شرکت، از ديگر برنامه هاي اين 

روز از دهه مبارک فجر بود.
از مدافعین سالمت سیرجان تجلیل شد

پيش از آغاز مسابقه دو تيم گل گهر سيرجان و تراکتور تبريز 
در هفته دوازدهم از ليگ برتر فوتبال کشور، به همت باشگاه 
گل گهر چند تن از مدافعين سالمت شهرستان در ورزشگاه 

امام علي)ع( سيرجان تجليل شدند.
به پاس زحمات نزديک به يکساله پرسنل حوزه بهداشت و 
درمان در مقابله و کنترل بيماري کرونا، از مقام و خدمات 
ارزنده چند تن از مدافعين سالمت به نمايندگي از پرسنل 

حضور  با  سيرجان  درماني  بهداشتي  مراکز  و  بيمارستانها 
مسئولين باشگاه گل گهر، اداره ورزش و جوانان شهرستان و 
هيات فوتبال سيرجان، با اهداي لوح تقدير و هديه، تجليل 
شهداي  خاطره  و  ياد  گراميداشت  پاس  به  همچنين  شد. 
اين  سالمت  شهيد  سه  تمثال  سيرجان،  سالمت  مدافع 
اداي  ايشان  به مقام واالي  و  شهرستان در ورزشگاه نصب 

احترام شد.
را  سردارسلیماني  شهادت  سالروز  گهر  گل  باشگاه 

گرامیداشت

باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر سيرجان همزمان با برگزاري 
ديدار دو تيم گل گهر و استقالل تهران در هفته نهم از ليگ 
برتر فوتبال کشور، در ورزشگاه امام علي)ع( سيرجان، برنامه 
هاي فرهنگي به مناسبت اولين سالروز شهادت سردار شهيد 
حاج قاسم سليماني برگزار کرد. بيلبوردهاي باشگاه فرهنگي 
ورزشي گل گهر از بنر تمثال و ياد سردارسليماني پوشيده 
شدند، پوسترهايي که در تيراژ پنج هزار نسخه چاپ شد و 
همزمان با اين بازي در شهر توزيع شدند و بنرهاي بزرگ 
مزين به نام و تصوير آن سردار بزرگ و سي و پنج شهيد 
گرانقدر ورزشکار شهرستان سيرجان در جايگاه تماشاچيان 
به همراه فيلمي کوتاه که به مناسبت سالروز شهادت سردار 
مسابقه پخش شد،  ورزشگاه محل  اسکوربورد  از  سليماني 
قاسم  حاج  دلها  سردار  رشادتهاي  از  زيبايي  جلوههاي 
سليماني را به وجود آورد. پيش از آغاز اين ديدار فرمانده 
ابراهيمي  عليرضا  از  سيرجان  سپاه  بسيج  مقاومت  ناحيه 
بازيکن گل گهر که در تمامي مسابقات فصل جديد با لباس 
مزين به تمثال سردار شهيد سليماني به ميدان مسابقه رفته 

است، تقدير کرد. در هنگام ورود بازيکنان دو تيم به زمين 
چمن، بازيکنان و کادر فني تيم هاي گل گهر و استقالل با 
اهداي شاخه هاي گل در کنار قاب تصوير سردار سليماني، 
تمامي  و  کرده  احترام  اداي  ايران  ملت  عزيز  آن  مقام  به 
بازيکنان تيم فوتبال گل گهر در ابتداي اين بازي با پيراهن 

منقش به نام و تصوير سردار سليماني به ميدان آمدند.
آئین هفته درختکاری در ورزشگاه گل گهر برگزار شد

به مناسبت هفته منابع طبيعی و درخت کاری، پيش از آغاز 

ديدار دو تيم گل گهر سيرجان و مس رفسنجان در هفته 
در  درختکاری  آيين  کشور،  فوتبال  برتر  ليگ  از  هفدهم 

محوطه ورزشگاه شهيد سليمانی گل گهر برگزار شد.
در اين مراسم، سرمربيان دو تيم گل گهر و مس رفسنجان، 
مديران باشگاه گل گهر سيرجان ، رييس اداره منابع طبيعی 
سيرجان، رييس اداره ورزش و جوانان سيرجان، رئيس هيات 

فوتبال استان و سيرجان درخت کاشتند.
در اين آئين امير قلعه نويی و محمد ربيعی سرمربيان دو 
تيم، دو نهال درخت به ياد زنده ياد علی انصاريان و زنده ياد 
مهرداد ميناوند، دو اسطوره فوتبال کشورمان که اخيرا به 

خاطر ابتال به بيماری کرونا درگذشتند، کاشتند.
 ادای احترام به زنده یاد عباس سعادت؛ پیشکسوت 

فوتبال سیرجان

پيش از آغاز ديدار دو تيم فوتبال گل گهر سيرجان و مس 
رفسنجان در هفته هفدهم از ليگ برتر فوتبال کشور، ياد 
و خاطره زنده ياد عباس سعادت پيشکسوت فوتبال باشگاه 
و  شد  داشته  گرامی  سيرجان  گل گهر  ورزشی  فرهنگی 

بازيکنان دو تيم به احترام او يک دقيقه سکوت کردند.

توجه ویژه باشگاه گل گهر سیرجان
 به فعالیت های فرهنگی

شرکت سنگ آهن گهرزمین شرکتی پیشرو در صنعت بوده 
اجتماعی سیرجان  اقدامات بسیار در جهت مسولیت های  و 
انجام داده است درهمین راستا از سال 1396 باشگاه فرهنگی 
ورزشی گهر زمین تاسیس و فعالیت های خود را جهت ارتقاء 
انجام  ای شهرستان  ورزشکاران حرفه  و مطرح شدن  ورزش 
داده است. این باشگاه در مدت زمان کوتاهی به پیشرفت های 
چشمگیری رسیده و با همکاری اداره ورزش و جوانان سیرجان 
گام های مفید و موثری در جهت رشد و ارتقاء سطح ورزش در 
عرصه های مختلف برداشته است و عالوه بر آن حمایت های 
بین پرسنل و  الزم در زمینه ی ورزش و فرهنگ سالمتی در 
همشهریان، را انجام داده، طبق شنیده ها این باشگاه اخیرا از 
دو رشته  فوتسال و وزنه برداری را به طور تخصصی حمایت و در 
همین مدت کوتاه این دو رسته ورزشی سطح قابل توجهی در 
سطح کشور رسیدند. در همین رابطه گفتگویی با مهرداد یزدی 
مدیر روابط عمومی باشگاه گهرزمین انجام  دادیم که در ادامه 

میخوانید؛ 

جناب یزدی برای شروع بفرمایید از چه زمانی فعالیت خود را در 
باشگاه ورزشی شروع کردید؟ 

نابينايان  هيات  رييس  با  را  کارم  بگويم  بايد  شروع  برای 
ادامه  در  و  شورع  سيرجان  شهرستان  بينايان  کم   و 
نايب رييس هيات کبدی شهرستان سيرجان و هيات رييسه 
هيات انجمن های ورزشی شهرستان سيرجان و مدير سايت و 
امار هيات فوتبال و روابط عمومي اداره ورزش و جوانان در سال 
1٣94 را عهده دار بودم و چند صبحی است که در روابط عمومی 

باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمين خدمت می کنم.

باشگاه گهر زمین حمایت از چه رشته های ورزشی را شروع کرده 
است؟

 با توجه به اينکه يکی از اقدامات شرکت گهر زمين در راستای 
از ورزش و ورزشکاران  مسووليت های اجتماعی اش حمايت 
مديرعامل  عنوان  به  مهدوي،  رضا  بود، حضور سيد  سيرجان 
که  مجموعه  اين  راس  در  گهرزمين  ورزشي  فرهنگي  باشگاه 
سوابق درخشانی در ورزشی و قهرمانی و حضور در تيم ملي را  
در کارنامه خود دارد اين باشگاه يک فرصت براي پيشرفت و ارتقا 
سطح ورزش شهرستان شد و با حمايت جدی از اين مهم موجب 
پيشرفت سطح رقابت و تالش ورزشکاران شهرستان شد  اين 
باشگاه در بخشهاي مختلف ورزش همگاني، ورزش فوتسال، وزنه 
برداری، ياري رسان ادارهي ورزش و جوانان بود و با حمايت اين 
مجموعه اين ورزش ها به شکوفايی و نتايج چشمگيری رسيدند.  

انجام شده  اقدامی  چه  فوتسال  ورزش   از  حمایت  زمینه  در 
است؟

  باشگاه گهرزمين در اقدامی برای آغاز کار خود اعالم آمادگی 
جهت حمايت از تيم های مختلف ورزشی کرد و طی جلساتی 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس  با  اعضا  ديگر  و  عامل  مدير  که 

از دو ورزش فوتسال و وزنه  ما  تا  بر آن شد  داشتيم تصميم 
برداری حمايت کنيم و در مورد ورزش فوتسال بايد بگويم با 
توجه به اينکه در ساله ای اخير حمايت و توجهی به  ورزش 
فوتسال نمی شد مدير عامل باشگاه گهر زمين حمايت از اين 
تيم را بر عهده گرفت و در مدت کوتاهی ورزش فوتسال سيرجان 
جان دوباره ای گرفت و وارد رقابت با تيم های برتر ديگر شد 
و اخيرا با جذب سرمربي و جذب تعدادي بازيکن از تيم ملي و 
حمايت باشگاه گهرزمين، تمرينات ورزشی گستره را شروع کرده 
است. الزم است بگويم در کنار مربی و چند بازيکن تيم ملی 
بازيکنان و مربيان شهرستان سيرجان نيز فعاليت دارند. منتظر 
اتفاقات خوبی در تيم های بزرگسال آقايان، بزرگساالن بانوان، 
جوانان و اميد گهرزمين همگی در ليگ دسته اول حضور دارند، 
هستيم الزم است بگويم و سال گذشته هم تيم فوتسال جوانان 
گهرزمين با کسب مقام دوم در ليگ مناطق توانست به ليگ 

دسته يک راه پيدا کند که موفقيت قابل توجهی است. 

تمهیداتی  چه  گهر  باشگاه  فوتسال  تیم  تمرینات  سالن  برای 
اندیشیده است؟

 باشگاه گهرزمين سالن فوتسال ندارد طبق پيشنهاد مديرعامل 
باشگاه تمرينات تيم در سالن باشگاه امام علي)ع( انجاوم و در 
قبال آن باشگاه تعويض کف پوش، ارتقاء سيستم روشنايي و 
سيستم گرمايشي و سرمايشي را انجام می دهد و اداره ورزش و 
جوانان هم با اين موضوع موافقت نموده. در حال حاضر هم مکان 
مناسبی برای تمرين تيم فوتسال ايجاد شد و هم سالن براي 

ورزش ديگر تيم هايی که اکنون تجهيز می شود. 

در رابطه حمایت باشگاه گهر زمین از ورزش وزنه برداری بفرمایید؟
 طبق گفته رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان وزنه برداري، 
ولی  قهرمانان مستعدی داشت  بود که در شهرستان  ورزشي 
سالها از نبود امکانات و نداشتن حامي مالي رنج ميبرد، در همين 
رابطه با پيشنهاد مدير عامل باشگاه گهر زمين اين ورزش هم زير 
چتر حمايت باشگاه گهر زمين رفت. اميدواريم با حمايت های 
اين باشگاه از ورزش وزنه برداري و بهره بردن از مجربان اين 
رشته در آينده شاهد ترقي اين رشته ي ورزشي در شهرستان 

خواهيم بود.
 

از دیگر فعالیت های باشگاه گهر زمین بفرمایید؟
 هدف باشگاه گهرزمين از آغاز شروع به کارش، در حد توان 
حمايت از رشته های مختلف ورزشی و جامعه ورزشی است و 
اين موضوع را همواره سرلوحه کار خود قرار داده تا در تمام زمينه 
هايی که بتواند حمايت داشته باشد. الزم است در ادامه بگويم؛  
سال گذشته حمايت از تيم های راگبی، کاراته، شطرنج، هندبال، 
و  آقايان  تکواندو  و  اندازی  تير  کوهنوردی،  سواری،  دوچرخه 
بانوان با هدف تعامل با هيئت های ورزشی و کمک به پيشرفت 
ورزشکاران در اين رشته های ورزشی فعال داشتيم، همچنين 
قهرمانی تيم وزنه برداری گهرزمين در اولين سال ورود حرفه ای 
به اين رشته افتخار بزرگی برای تاريخ ورزش سيرجان و باشگاه 
گهرزمين بود و اميدوارم روند رو به رشد ورزش وزنه برداری در 

سال های آينده هم ادامه دار باشد. 
باشگاه در زمینه فرهنگی چه اقداماتی انجام داده است؟ 

در راستای اقدامات فرهنگی در سال 99، راه اندازی کمپين های 
کرونايی بود و تمام تالشمان را بکار گرفتيم تا فرهنگ سازی در 
خصوص جلوگيری شيوع بيماری کرونا و مقابله با آن داشتته 
قاسم  حاج  شهيد  سردار  موکب های  برپايی  همچنين  باشيم. 
سليمانی در مناسبت ها و مکان های مختلف، کار کوچکی برای 
گراميداشت يادبود آن مرد بزرگ بود و همچنين ورزشکاران 
باشگاه گهرزمين در تمامی رده های سنی به طور مجزا به غبار 
روبی و عطرافشانی آرامگاه شهدا پرداختند در زمينه فعاليت های 

اجتماعی باشگاه گهرزمين می توان به اهدا تعداد زيادی بسته ی 
معيشتی به خانواده های نيازمند در رزمايش کمک مومنانه بود 
و بازديدهای متعددی به مناسبت های مختلف از قوه قضاييه، 
تيم  اعضای  با  ارگان ها  ديگر  و  نشانی  آتش  انتظامی،  نيروی 

داشتيم.

آیا باشگاه گهر زمین فعالیت مجازی در زمان شیوع بیماری 
کرونا دارد؟

 باتوجه به اينکه اکنون فضای مجازی رو به پيش است ، امسال 
يکی از اقدامات ما فعاليت های مثبت در فضای مجازی بود 
از همين رو کليپ های مختلف فرهنگی و ورزشی مناسبتی 
بسياری ساخته و در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود. 
همچنين هرساله برای مناسبت های مختلف در اماکن ورزشی 

شهرستان بنر از سوی باشگاه گهرزمين نصب می شود.

در پایان اگر صحبتی مانده بفرمایید؟
 در پايان بايد بگويم راهی که باشگاه گهرزمين با درايت مهدوی 
مديرعامل باشگاه و با آگاهی در آن گام نهاده و يک مسير خوبی 
را در جهت آبادانی زيرساخت ها و کمک به ورزش و حمايت از 
ورزشکاران سيرجانی طی خواهد کرد که قطعا با برنامه و انگيزه 
و چشم اندازی طوالنی مدتی اين راه را ادامه خواهد داد به بنده 
همينجا از تالش های دلسوزانه و شبانه روزی سيدرضا مهدوی 
مديرعامل باشگاه گهرزمين تشکر می کنم، بنده نيز به عنوان 
شخصی که خود را در برابر شهر و همشهريانم مسوول ميدانم 
تالش دارم تا لحظه ای که ميتوانم در کنار ديگر دوستان همراه، 
به رشد و توسعه ورزش سيرجان کمک کنم و در آينده ای 
نزديک شهر خود را به عنوان يکی از قطب های مهم و موفق 

ورزشی کشور ببينم.

در گفتگو با یزدی؛  مدیر روابط عمومی باشگاه گهرزمین مطرح شد:  

باشگاه گهر زمین پیشرو در حمایت از ورزش سیرجان 


