خبــر
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رضا کرمانشاهی ،داور احتمالی دربی استقالل و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا ،شهرآورد پایتخت روز دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد .دیداری که برای
هر دو تیم بسیار حساس بوده و بردش میتواند برای رسیدن به صدر جدول به دو تیم کمک کنند .از همین حاال گمانهزنیها برای نام
داور دربی شروع شده و در این بین سه داور از شانس باالیی برای قضاوت در شهرآورد برخوردار هستند .محمدحسین زاهدی فر  ،رضا
کرمانشاهی و سیدمهدی سیدعلی .به نظر میرسد کمیته داوران برای دلجویی از رضا کرمانشاهی بابت اتفاقات فصل گذشته قضاوت
شهرآورد  94را به وی واگذار کند.

با شکست تمامی حریفان؛

مرتضی شول افشارزاده
تیم فوتبال شهرداری سیرجان در فصل سیزدهم لیگ برتر،
با شکست تیمهای پاالیش گاز ایالم ،وچان کردستان ،ملوان
بندر انزلی ،سارگل بوشهر و قشقایی شیراز ،بین 11تیم لیگ
(هر دو گروه) قهرمان دور رفت مرحله گروهی شد .شهرداری
سیرجان جدا از قهرمانی به عناوین مهم تیمی و فردی مهمی
دست یافت ،که در متن زیر عنوان شده است.
دیدار معوقه فرصتی مناسب برای تیم شهرداری

اول دو تیم شهرداری سیرجان قشقایی
دیدار معوقه هفته ِ
شیراز(زاگرس) جمعه  12دی  99ساعت  14در ورزشگاه
حافظیه شیراز برگزار شد .نتایج ضعیف تیم قشقایی ،جدال
صدر نشین با قعر نشین ،بهترین موقعیت برای افزایش امتیاز و
فاصله گرفتن تیم شهرداری سیرجان از تیم وچان رده دومی و
ملوان رده سومی در راه صعود به مرحله بعد بود.
پُر گلترین بازی لیگ سیزدهم بانوان رقم خورد

تیم فوتبال شهرداری سیرجان در روزی که مهمان شیرازیهای
همسایه بود ،موفق به شکست  11بر  0تیم قشقایی شیراز
(زاگرس شیراز) شد.
گل بازی بانوان سیرجانی

بازیکنان شهرداری سیرجان با گلهای هستی فروزنده ( ۲و
 ،)۱٨افسانه چترنور ( ۶و  ۱۲و  ۴۱و  ۴۳و  ،) ۷٨شبنم بهشت
( ۳۶و ۴۵و  ۷۵و  )٨۴تیم قشقایی را  11تایی کردند.
ملیکا متولی بهترین پاسور دور رفت مرحله گروهی

ملیکا متولی مدافع شهرداری سیرجان ،با  ۵پاس گل عنوان
بهترین پاسور نیم فصل اول لیگ برتر بانوان را از آن خود کرد،
آماری که برای یک مدافع بسیار ارزنده و جالب توجه است.

تیم صدر نشین لیگ

هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال ایران ،دوشنبه 15
دی  ،99تیم آرمانگهر سیرجان در ورزشگاه امام علی
سیرجان به مصاف تیم صدرنشین هوادار تهران رفت .تیم
آرمانگهر نیمه اول این بازی یاران قاسم شهبا  2گل زدند

دور برگشت مسابقات باید با همین آمادگی جلو حریفان
ظاهر شویم

پس از پایان بازی معوقه شهرداری سیرجان  -قشقایی شیراز
(پایان دور رفت مرحله گروهی) ،تیم سیرجان با  15امتیاز نه
تنها در گروه دو صدر نشین است ،بلکه در هر دو گروه بین

مریم جهان نجاتی سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری
سیرجان پس از برد  11بر  0برابر تیم قشقایی شیراز عنوان
کرد« :بازی مقابل قشقایی از بازیهای معوقه هفته اول بود که
به دلیل نا آمادگی این تیم در هفته اول برگزار نشد و این هفته
به مصافشان رفتیم ،امروز شاهد بازی خوبی بودیم موقعیتهای
زیادی داشتیم که توانستیم  11گل به ثمر برسانیم ،چتر نور .
بهشت و فروزنده توانستند در این بازی گلزنی کنند و خود را
به صدر جدول گلزنان لیگ برسانند افسانه چترنور با زدن 5
گل  11گله شد و شبنم بهشت هم با زدن  4گل  8گل شد و
به ترتیب در ردههای اول و سوم جدول گلزنان قرار گرفتند،
هستی فروزنده هم با دو گلی زد  3گله شد ،زهرا علیزاده و
لیال معلم را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم ،حدیث
بساط شیر مدافع سمت چپمان به دلیل مصدومیت در دقیقه
 25تعویض شد و زهره عرفانی بازیکن جوانمان به جایش وارد
زمین شد و درنیمه دوم فاطمه ستوده دیگر بازیکن جوانمان
بازی کرد ،هستی فروزنده و رقیه جالل نسب بازیکنان جوان
و با کیفیتمان هستند که در دو بازی اخیر فیکس بودند ،بر
این اعقتاد هستم که بازی دادن به جوانان سطح کیفیت بازی
شان را باال تر میبرد ،تیم قشقایی تیم نو پایی است و در ادامه
راه برایشان آرزوی موفقیت دارم ،به لطف خدا و تالش بچهها
توانستیم همه بازیهای مرحله رفت گروهی را با پیروزی پشت
سر بگذاریم ،در دور برگشت مسابقات باید با همین آمادگی
جلو حریفان ظاهر شویم.

ما به  3امتیاز نیاز داشتیم ،خیلی
با کیفیت بازی کردند و به گل
هم رسیدیم ،موقعیت خوب خلق
کردیم و بازی خیلی خوبی انجام
دادیم .این مربی در رابطه با نیمه
دوم این دیدار هم بیان کرد :اما
نیم دوم با توجه به اینکه شرایطی
طوری رقم خورد که از  2گلمان
محافظت بکنیم و  3امتیاز بازی را
بگیریم ،قطعا استرسی در بچهها به
وجود آمد و کال بازی را به عقب
کشیدیم ،به نوعی که توپ و میدان
در دست تیم هوادار بود .شهبا در
پایان از بازی که تیم آرمانگهر
ارایه داد چنین گفت :در هر صورت
بچهها با تالشی که کردند و دفاع خوبی که انجام دادند،
توانستیم  3امتیاز بازیِ واقعا حساسی را بگیریم ،من باز

تاکید میکنم  3امتیاز گرفتن از هوادار واقعا کار سختی
بود که بچهها تیم ما دست به کار بزرگی زدند.

افسانه چترنور مهاجم شهرداری بهترین خط حمله لیگ

افسانه چتر نور مهاجم تیم شهرداری سیرجان قبل از بازی
معوقه برابر زاگرش شیراز با  6گل زده در رده دوم جدول
گلزنان لیگ برتر قرار داشت ،زهرا قنبری مهاجم تیم وچان
کردستان هم با  9گل زده در صدر قرار داشت .چترنور مهاجم
گل کرد و با
شهرداری با زدن  5گل به تیم قشقایی خود را ِ 11
اختالف  2گل از قنبری به صدر جدول گلزنان لیگ برتر رفت
وعنوان بهترین گلزن نیم فصل اول را به خود اختصاص داد.
تیم سیرجان تیم وچان را پشت سر گذاشت

در گروه دو ،تیم شهرداری سیرجان ،قبل از بازی با نماینده
تیم استان همسایه (قشقایی شیراز) ،با  ۴بازی به همراه تیم
وچان کردستان (با  ۵بازی) ،با  ۱۶گل زده بهترین خط حمله
لیگ را در اختیار داشتند ،در حالی که در گروه یک تیم سپاهان
با  ۴بازی  ۱۰گل به ثمر رسانده و  ۶گل از تیم سیرجان و وچان
کمتر زده بود؛ نماینده بانوان سیرجان در لیگ برتر فوتبال ایران
با زدن  11گل به تیم قشقایی ،عنوان بهترین خط حمله را با
 ۲۷گل زده به خود اختصاص داد .ضمن اینکه در گروه ( ۲گروه
نماینده سیرجان) تعداد بازیها بیشتر بود اما میانگین گل زده
در هر بازی تیم شهرداری سیرجان هم بیشتر از سایر تیمها بود.
عنوان بهترین خط دفاع لیگ برای ذوب

تیم ذوب آهن اصفهان با  ۳گل خورده و  ۳بازی بسته نگه
داشتن دروازه تیم خود در  4بازی ،به عنوان بهترین خط دفاع

عنایتی؛ نیمه اول نتوانستیم افکارمان را ارایه بدهیم.
نیمه دوم نتوانستیم از فرصتهای بیشمار استفاده بکنیم

تیم آرمانگهر سیرجان ،در هفته هشتم تیم صدر نشین
"هوادارتهران" را شکست داد .آرمانگهر با این برد به دومین
برد فصل خود دست یافت و امید را در دل هواداران خود با
شکسن "هوادار" زنده کرد.

 11تیم باالتر از همه قرار دارد؛ بعد از شهرداری سیرجان تیم
سپاهان از گروه یک با  12امتیاز در رده دوم قرار دارد.

بانوان شهرداری سیرجان قهرمان نیم فصل

و با نتیجه  2یر  0به رختکن رفتند .نیمه دوم این دیدار
یاران غالمرضا عنایتی موفق به زدن تنها  1گل شدند ،تا نه
تنها این بازی را با نتیجه  2بر  1واگذار کرده باشند ،بلکه
صدر جدول هم در سیرجان از دست داده باشند.

برد آرمانگهر برابر

آرمانگهر هوادار صدر نشین را شکست داد

ورزش
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روشن :عیار
استقالل در دربی
مشخص می شود

ایلنا :حسن روشن ،پیشکسوت استقالل تهران میگوید انتقادات از صدرنشین جدول رده بندی
لیگ برتر منصفانه نیست .استقالل امسال پُرمهرهترین تیم لیگ است .هیچ تیمی را پیدا نمیکنید که
سه مهاجم مانند مطهری  ،قایدی و دیاباته داشته باشد .حتی فصل گذشته بازیکنانی مانند زکیپور و
محمدیمهر در این تیم حضور داشتند که در حال حاضر آنها جزو ستارههای تیمهای خودشان هستند.
همچنان معتقدم عیار استقالل از سه الی چهار هفته دیگر مشخص خواهد شد و بازی با تیمهایی مانند
سپاهان و پرسپولیس میتواند عیار کادرفنی و بازیکنان این تیم را مشخص کند.

غالمرضا عنایتی سرمربی تیم هوادار تهران ،پس از
شکست  2بر  1تیمش برابر تیم آرمانگهر سیرجان در
ورزشگاه امام علی سیرجان ،در نشست خبری بعد از بازی
عنوان کرد :بازی امروز باز خوبی بود ،برای تیم ما حداقل
دو تا نیمه متفاوت بود ،نیمه اول نتوانستیم افکار و اتفاقاتی
را که در هفته گذشته تمرین کرده بودیم ،انجام بدهیم ،دو
تا گل بعد خوردیم ،ولی نیمه دوم فکر میکنم شرایط کامال
متفاوت شد با تغییراتی و تعویضهایی که انجام دادیم
توانستیم کامال بازی را در دست بگیریم ،در نیمه دوم بازی
کامال یک طرفه بود و فرصتهای بی شماری که متاسفانه ما
نتوانستیم از این فرصتها استفاده بکنیم ،تبریک میگویم

دور رفت ،برگزیده شدند .الزم به ذکر است ،تیم شهرداری
سیرجان هم در  5بازی تنها  4گل دریافت کرد.
بهترین دروازهبان لیگ در دور رفت

زهرا خواجوی سنگربان ذوب آهن در  ۴بازی تنها  3گل
دریافت کرد و تعداد  ۳کلین شیت داشت ،تا عنوان بهترین
دروازه بان نیم فصل اول به او برسد.
دختر طالیی فصل

به تیم سیرجان ،امیدوارم که در ادامه راه موفق باشند.
قاسم شهبا؛ بچههای تیم ما دست به کار بزرگی زدند

قاسم شهبا سرمربی تیم آرمانگهر سیرجان بعد از برد 2
بر  1تیمش برابر تیم هوادار تهران در نشست خبری بعد
از بازی عنوان کرد :تبریک میگویم به تمام طرفدارانمان،
به مجموعه بزرگ آرمانگهر و یک تشکر ویژه بکنم قبل
از اینکه راجع به بازی صحبت بکنم؛ ممنون از مهندس
سلطانی و هندیزی مدیرعامل باشگاه ،که در این هفته از
بنده و از مجموعه حمایت کردند ،از این دوستان تشکر
ویژه داریم.
شهبا در مورد تیم هوادار تهران اظهار داشت :بازی سختی
بود با تیم خوب هوادار ،تیمی که مدعی صعود هست،
از نظر من یکی از بهترین تیمهای امسال هست ،تیم با
کیفیتی دارد من هم همین جا تبریک میگویم به عنایتی
بابت این تیمش و مطمین باشید چیزی از ارزشهای تیم
هوادار کم نخواهد شد .سرمربی تیم آرمانگهر در راستای
نیمه اول این بازی گفت :نیمه اول بچهها با توجه به اینکه

نگین زندی مهاجم  ۱۶ساله ذوب آهن اصفهان می رسد ،با
زدن  ۳گل و  1پاس گل برای گاندوها به ثبت رساند ،تا عنوان
دختر طالیی نیم فصل اول را به نام خود بزنند.
یکه تازی شهرداری سیرجان در هر دو گروه

جشنواره سراسری مطبوعات ،خبرگزاریها و پایگاههای خبری سردار آسمانی با همکاری شرکت گلگهر برگزار میشود
روز گذشته و در مراسمی با حضور جمعی از مسئولین و اصحاب رسانه ،از پوستر جشنواره

جشنواره سراسری مطبوعات ،خبرگزاریها و پایگاههای خبری سردار آسمانی با موضوع

شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شده امکان شرکت در جشنواره را دارند و متقاضيان

سراسری مطبوعات ،خبرگزاریها و پایگاههای خبری سردار آسمانی رونمایی شد.

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف نکوداشت نام و یاد سردار بزرگ ایران و جهان اسالم،

میتوانند حداكثر در دو رشته و در هر رشته ،حداكثر با سه اثر در جشنواره شركت كنند.

به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،مراسم رونمایی

حاج قاسم سلیمانی و تجلیل از تولیدکنندگان محتوا با موضوع این شهید بزرگوار با حمايت

به نفر اول در هر رشته ،تنديس جشنواره ،لوح تقدير و مبلغ  ۳۰میلیون

از پوستر جشنواره سراسری مطبوعات ،خبرگزاریها و پایگاههای خبری سردار آسمانی

روابطعمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر ،خانه مطبوعات استان ،اداره کل فرهنگ و

ریال ،نفر دوم در هر رشته ،لوح تقدير و مبلغ  ۲۵میلیون ریال و نفر

با حضور سردار شریف مسئول روابطعمومی سپاه پاسداران ،سردار معروفی فرمانده

ارشاد اسالمی استان ،سپاه ثاراهلل استان و مکتب حاج قاسم برگزار میشود .اطالعات تکمیلی

سوم در هر رشته ،لوح تقدير و مبلغ  ۲۰میلیون ریال اهدا میشود.

سپاه ثاراهلل استان کرمان ،تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی،

جشنواره نیز در سایت  kerman.pressfestival.irبرای عالقهمندان موجود میباشد.

عالقهمندان میتوانند از تاریخ  99/۱۰/13به مدت  ۱۰روز آثار خود را از طریق سایت

جمعی از مدیران کل استان ،خانواده سرداران شهید سلیمانی و پورجعفری ،مدیر

آثاری که در رشتههای «تیتر ،خبر ،گزارش ،مصاحبه ،یادداشت و سرمقاله ،عکس

جشنواره به نشانی  kerman.pressfestival.irارسال کنند.

روابطعمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر و جمعی از اصحاب رسانه استان برگزار شد.

خبری ،صفحهآرایی ،طرح» و در بازه زمانی  ۱دیماه  ۹۵تا  ۱۳دیماه  ۹۹با موضوع

ن کت ضی تش
پ
رسکار خا م د ر رم ه آ ی ور

انتخاب رساله دکترای سرکار عالی ،بعنوان رساله برتر سیزدهمین دوره جایزه ادبی
جالل آل احمد (مهمتریــن و ارزشمندترین جایـزه ملی در ادبیـــات داستانی ایران)
که نشان از پشتکار و زحمات شما در این حوزه بوده است را صمیمانه تبریک می گوییم.

آگهی فراخوان شماره /99/5ف
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « مهندسي معکوس ،تهیـه

نقشه های فنی و ساخت یک دستگاه پمپ پالنجری تزریق هیدروکسید سدیـم»را از طريق
فراخوان عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند

با آرزوی موفقیت های روزافزون برای شما

حس
همس
ی
ن
ن
س
ر ،رفزند و خا واده حاج یداندمار ی

دکتــر سعدالـه صمدی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

چهارشنبه مــورخ  99/10/24در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

پروتز چانه و گونه

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )

مرکزی تهران مي باشد .الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا تاييد

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

صالحيت شركت ها مختار مي باشد و ارسال مدارك هيچ گونه حقي براي ارسال كننده ايجواد

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

نخواهد كرد .

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

