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والیبال قهرمانی  سی و چهارمین دوره مسابقات 
شهریور   19 چهارشنبه  ایران  برتر  باشگاه های 
تیم  رقابت ها  این  نخست  هفته  در  شد،  آغاز   99
کردستان  ملل  راه یاب  مهمانش  خانه  در  سیرجان 
را با شکست بدرقه کرد، تا فصل را با برد استارت 
سیرجان  نماینده  لیگ،  ادامه  در  باشد.  زده 
نیم  در  که  طوری  به  داد،  ارایه  قبولی  قابل  نتایج 
داشت.  باخت   2 تنها  والیبال  رقابت های  فصل 
 ،)15 )هفته  فصل  نیم  آخر  هفته  سیرجان  تیم 
اردکان  خاتم  تیم  مصاف  به   99 آذر   24 دوشنبه 
رفت، نماینده سیرجان ست اول و دوم این دیدار 
تا کار به ست چهارم  را باخت  را برد و ست سوم 
بکشد، ست چهارمی که همچو ست های اول و دوم 
 1 بر   3 تنها  نه  تا  بود،  نماینده سیرجان  برنده اش 
صدر  زود  خیلی  و  داده  شکست  را  اردکان  خاتم 
جدول را پس گرفته باشد، بلکه با اقتدار قهرمان 

نیم فصل سوپر لیگ والیبال ایران شود.
تیم سیرجان در 7 هفته  نخست لیگ )غیر متمرکز(

هفته اول مسابقات سوپر لیگ والیبال ایران، تیم 
سیرجان میزبان نماینده راه یاب کردستان بود و 3 
بر 0 میهمان خود را از پیش رو برداشت. هفته دوم 
سیرجاِن مهمان با نتیجه  3 بر 1 لبنیات هراز آمل 
را شکست داد. هفته سوم تیم سیرجاِن میزبان با 
برداشت.  رو  پیش  از  را  گنبد  تیم   0 بر   3 نتیجه 
از  بر 0  نتیجه 3  با  هفته چهارم سیرجاِن مهمان 
تیم  پنجم  هفته  کرد.  عبور  ارومیه  شهرداری  سد 
سیرجاِن مهمان 2 بر 3 بازی را به تیم شهرداری 
وارمین واگذار کرد، تا طعم شکست را در این فصل 
چشیده باشد. هفته ششم تیم سیرجاِن میزبان با 
نتیجه 3 بر 1 بر تیم شهرداری قزوین فایق آید و 
به  مهمان،  نشیِن  صدر  سیرجاِن  تیم  هفتم  هفته 
مصاف  تیم آذرباتری رده سیزدهمی رفت و 3 بر 

1 برنده بازی باشد.
رسیدن به صدر احتیاج به 4 برد داشت

در 3 هفته نخست سوپر لیگ والیبال ایران، تیم 
سیرجان با وجود ارایه بازیهای قابل قبول و پیروزی 

در هر 3 دیدار، به صدر جدول رقابتها نمی رسید، 
تیم  شکست  با  چهارم  هفته  در  باالخره  اینکه  تا 
این  اما  رسید،  جدول  صدر  به  ارومیه  شهرداری 
موقعیت را خیلی زود در هفته پنجم با باخت مقابل 
ششم  هفته  کرد،  سایپا  تقدیم  ورامین  شهرداری 
دوباره به مانند 4 هفته نخست پیروز شد و به صدر 
برگشت و این صدر نشینی هفته هفتم هم با برد 

مقابل حریف پا بر جا ماند.
لیگ با صدر نشینی سیرجان به تعطیلی رفت 

لیگ  رقابت های سوپر  هفتم،  هفته  پایان  از  پس 
والیبال ایران، خیلی از بازیکنان لیگ دچار ویروس 
باالجبار  مربوطه  مسوولین  و  شدند،   19 کووید 
در  گرفتند،  لیگ  هفته ای  دو  تعطیلی  به  تصمیم 
اواخر تعطیالت کرونایی مسوولین رشته والیبال در 
که  گرفتند  این  بر  تصمیم  پایتخت طی جلسه ای 
برگزار  پایتخت  در  متمرکز  صورت  به  لیگ  ادامه 
منصفانه  غیر  نظر  به  اوایل  که  تصمیمی  شود، 
می آمد، اما با از سر گیری مسابقات و نظم حاکم 
بر بازی ها خارج از تصورات قبلی میزبانی پایتخت 

تصمیمی درست و بجا قلمداد شد.
متمرکز)هفت  غیر  بازی های  در  سیرجان  تیم  کارنامه 

هفته نخست(
)بازیهای  تیم سیرجان در مسابقات غیر متمرکز 
اول فصل(، 7 بازی انجام داد، 6 بازی را برد، 1 بازی 
را باخت و با 19 امتیاز به تعطیالت کرونایی رفت.   
هفته نخست لیگ برتر متمرکز مردان )هفته های هشتم، 

نهم و دهم(؛
هفته  از  روز  نخستین  بازی  حساس ترین  در 
)هفته  مردان  والیبال  متمرکز  لیگ  نخست 
هشتم(، تیم صدرنشین سیرجان، تیم شهداب یزد 
تیم  داد.  1 شکست  بر   3 نتیجه  با  را  سومی  رده 
متمرکز  نخست  هفته  بازی  دومین  در  سیرجان 
از   0 بر   3 نتیجه  با  را  تهران   پیکان  نهم(  )هفته 
سومین  در  سیرجان  نماینده  برداشت.  رو  پیش 
به  دهم(  )هفته  متمرکز  نخست  هفته  دیدارهای 
همراه آذرباتری ارومیه استراحت داشت. در روزی 
که تیم سیرجان استراحت داشت، سپاهان ها 3 بر 

0  پیکان تهران را بردند و به صدر رسیدند، تا از 
فرصت استراحت تیم سیرجان رقیب قدر خود در 

هفته دهم لیگ، نهایت استفاده را برده باشند.
یازدهم  )هفته های  برتر متمرکز مردان  لیگ  هفته دوم 

تا سیزدهم(
لیگ  دوم  هفته  شروع  در  سیرجان  والیبال  تیم 
متمرکز )هفته یازدهم(، به مصاف تیم صدر نشین 
سپاهان اصفهان رفت. نماینده سیرجان در حساس 
هم  تا  شدند،  پیروز  هفته  بازی  مهمترین  و  ترین 
توانسته باشند سپاهان را با نتیجه 3 بر 0 ببرند و 
مهمتر اینکه صدر جدول را از زرد پوشان اصفهانی 

پس بگیرند.
رقم  را  سیرجان  شکست  دومین  سایپا  نارنجی پوشان 

زدند؛
)هفته  متمرکز  لیگ  دوم  هفته  بازِی  دومین  در 
را  سیرجان  تیم   1 بر   3 تهران  سایپا  دوازدهم(، 
شکست داد، تا سیرجان اولین شکست لیگ متمرکز 
را متقبل شده باشد. گر چه تیم سیرجان بازی را 
واگذار کرد، اما همچنان با 9 برد و 2۸ امتیاز در 
صدر جدول باقی ماند. و تیم های شهرداری ارومیه 

و سپاهان اصفهان با 9 برد و 26 امتیاز در رتبه های 
دوم و سوم قرار گرفتند. 

)هفته  متمرکز  لیگ  دوم  هفته  از  سوم  بازی 
رتبه  گرفتن  پس  دنبال  به  سپاهان  سیزدهم(، 
نخست جدول بود و با توجه به استراحت دو تیم 
اصفهان  نماینده  ارومیه،  شهرداری  و  سیرجان 
تیم سایپا را با نتیچه 3 بر 1شکست داد و دوباره 
در  که  است  بار  دومین  برای  این  صدرنشین شد؛ 
روزی تیم سیرجان استراحت دارد، سپاهان بازی را 

می برد و صدر جدول را از سیرجان می گیرد.
صدری که توسط تیم سیرجان پس گرفته شد

در بازیهای نخستِ  هفته سوم لیگ برتر متمرکز 
یک  در  سیرجان  تیم  چهاردهم(  )هفته   والیبال 
را  رامسر  بر 2 هورسان  نتیجه 3  با  دیدار سخت، 

شکست داد و به صدر جدول رقابت ها باز گشت.
سه مدعی و یک عنوان قهرمانی نیم  فصل

تیم های  پانزدهم(  )هفته  فصل  نیم  آخر  هفته 
اصفهان  سپاهان  و  ارومیه  شهرداری  سیرجان، 
مدعیان قهرمانی در نیم  فصل این رقابت ها بودند 
مصاف  به  هفته  بازی های  حساس ترین  در  که 

حریفان خود رفتند؛ 3 دیداری که حکم 
قهرمانی نیم فصل را مشخص می کرد.

والیبال  متمرکز  لیگ  رفت  دور  آخر  هفته 
)دیدار تیم سیرجان - خاتم اردکان(

هفته  دیدارهای  آخرین  و  دومین  در 
)هفته  والیبال  متمرکز  لیگ  سوم 
خاتم   1 بر   3 سیرجان  تیم  پانزدهم(، 
اردکان را شکست داد و خیلی زود صدر 
پس  ارومیه  شهرداری  تیم  از  را  جدول 
گرفت و قهرمان نیم فصل شد؛ پیش از 
بازی های هفته پانزدهم، تیم سیرجان با 
30 امتیاز صدرنشین سوپر لیگ والیبال 
تیم  پانزدهم  هفته  در  اما  بود،  ایران 
»تیم  دیدار  از  پیش  ارومیه  شهرداری 
شهرداری  اردکان«،  خاتم   - سیرجان 
را  جدول  و صدر  داد  را شکست  قزوین 
از نماینده سیرجان پس گرفت، نماینده 
اردکان و گرفتن 3  با شکست خاتم  سیرجان هم 
نشینی شهرداری  نگذاشت صدر  دیدار  این  امتیاز 

ارومیه به 5 ساعت برسد.
تالش همه ما کسب قهرمانی نیم فصل بود

از  بعد  خبری  کنفرانس  در  تندروان  محمدرضا 
خاتم  »دیدار  کرد:  عنوان  فصل  نیم  دیدار  آخرین 
بود،  دشواری  کامال  بازی  یک  سیرجان   - اردکان 
شما ببینید بعد از هفته ها که تیم ما اول یا دوم بود، 
می شوند،  ظاهر  احترام  با  ما  جلوی  تیم ها  قاعدتا 
اینکه  برای  سیرجان،  تیم  مقابل  پیروزی  برای 
بتوانند انگیزه های خودشان را باال ببرند. ما برای این 
بازی خیلی تالش کردیم که این احترام از طرف ما 
هم باشد مقایل این تیم. البته ما خیلی خوب بازی 
این کیفیت کل لیگ  با  اگر  اردکان  کردیم، خاتم 
باشد.  جدول  اینجای  نمی کنم  فکر  کند،  بازی  را 
جلوی  راحت  و  ریلکس  البته  مهره،  پر  کامال  تیم 
تیم  عوامل  برای  تبریک می گویم  بازی کردند،  ما 
اردکان برای داشتن چنین تیمی، امیدوارم در ادامه 
مسابقات و در تمام بازی ها همین انگیزه را داشته 
باشند. ما از نظر کیفیت بازی خیلی خوب بودیم، 

بودم  این  نگران  هفته  این  از شروع  قبل  ولی من 
که بازیکنانم فکر کنند، دو تا بازی را خیلی سریع 
بازی کنند و ببرند و تمام شود و قهرمان شوند و 
بروند، در هر دو بازی هم به همین مساله خوردیم، 
ما در دو هفته آخر بیشتر تالش داشتیم که زودتر 
رخ  بودیم،  کرده  که  تالشی  واسطه  به  اتفاق  این 
دهد. من فکر می کنم یک مقدار صبور نبودیم و این 
صبور نبودنمان در این دو تا مسابقه آخر باعث شد 
تیم مقابل هم توانست بهتر بازی کند، البته که آنها 
کیفیت بازی هایشان هر دو تا تیم فوق العاده بود، از 
بازیکنان خودم هم راضی ام آنها فوق العاده بودند و 
می بینید داریم پیروز می شویم، در شرایطی که تیم 

مقابل هم ما را تحت فشار قرار داده بود«.
کارنامه تیم سیرجان در پایان نیم فصل

تیم سیرجان در نیم فصل سوپر لیگ والیبال ایران 
در مجموع 13 بازی انجام داد، که 11 بازی را با 
پیروزی پشت سر گذاشت ، 2 بازی مغلوب حریفان 
تیمی   14 لیگ  در  امتیاز   33 با  نهایت  در  و  شد 

قهرمان نیم فصل شد.
تندروان سرمربی تیم سیرجان مربی تیم ملی شد

محمدرضا تندروان سرمربی تیم سیرجان با توجه 
ایران  والیبال  لیگ  سوپر  در  قبول  قابل  نتایج  به 
آلکنو  والدیمیر  رسید؛  ایران  والیبال  ملی  تیم  به 
توتولو  توماس  ایران،  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
به  خود  اول  دستیار  عنوان  به  را  ایتالیایی  مربی 
ایران معرفی کرد و این پیشنهاد مورد  فدراسیون 

تایید مسووالن فدراسیون هم قرار گرفت.
 چند روز پیش در نشستی که در دفتر محمدرضا 
شد،  برگزار  والیبال  فدراسیون  رئیس  داورزنی 
محمدرضا تندروان سرمربی سیرجان، پیمان اکبری 
محمدی راد  رحمان  ارومیه،  شهرداری  سرمربی 
سرمربی سپاهان و سعید رضایی مترجم کوالکوویچ 
ملی  تیم  تمرینات  در  ایرانی  مربیان  عنوان  به 
و  تمرینات  در  ایرانی  مربی   4 این  شدند.  انتخاب 
رسمی  بازیهای  در  هستند،  تیم  همراه  به  اردوها 
تنها یک نفر از جمع آنها به تصمیم آلکنو بر روی 

نیمکت تیم می نشیند.

      مرتضی شول افشارزاده

تیم فوتبال گل گهر سیرجان در نبود یونس شاگرِی مهاجم )3 بازی آخر( دو بازی هفته پنجم برابر پیکان و بازی هفته ششم 
برابر صنعت نفت آبادان باخت و 6 امتیاز و نهایتا صدر جدول را از دست داد، از این رو امیر قلعه نویی سرمربی تیم گل گهر به 
کادر پزشکی تیمش دستور داده که شاکری را تحت هر شرایطی به بازی مقابل شهر خودرو برسانند ظاهرا قلعه نویی روی 
شاکری حساب باز کرده است. حال باید دید که تالش های کادر پزشکی گل گهر برای رساندن یونس شاکری به بازی جمعه 
مقابل شهر خودرو به کجا می رسد. مهاجمی که در بازی هفته نخست گل گهر برابر سپاهان 1 گل زد و 1 پاس گل داد و فصل 

گذشته هم یکی از بهترین گلزنان گل گهر بود.

خبــر

 بازی در
 خوزستان همیشه 

سخت بوده

قاسم شهبا؛ سرمربی تیم آرمان گهر سیرجان قبل از بازی با صدرنشین لیگ دسته اول عنوان کرد: 
استقالل خوزستان یکی از تیم های خوب است و تا االن هم نتایجی خوبی گرفته و صدرنشین لیگ 
می باشد. از طرفی هم آرمان گهر تیمی است که با تمام قدرت برای گرفتن امتیاز تالش خواهد کرد. 
بازی در خوزستان  سخت و نفس گیر بوده اما تیم ما روند رو به رشدی داشته و قطعا در تمام بازی ها 
برای پیروزی به میدان خواهیم رفت چون به بازیکنانم اعتماد دارم که مثل همیشه حس مبارزه طلبی 
و تالش مضاعف دارند و  تا پایان بازی تالش خواهند کرد. تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و 
امیدوارم بازیکنانم تمام نکات گفته شده را به خوبی در زمین پیاده کنند چون جزو بهترین ها هستند.

 با شکست تیم خاتم اردکان در هفته پانردهم به دست آمد؛

قهرمانی تیم والیبال سیرجان در نیم فصل لیگ برتر

 قلعه نویی؛ شاکری را به بازی شهر خودرو برسانید 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم
 و انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0913 145 2643
0913 278 3052

 0919 230 5036
)خدائی(

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

همگی یکجا : 17/800/000 تومان
تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم

ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه
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لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 
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