سپاهان با شکست
سایپا از پرسپولیس
سبقت گرفت

هفته نوزدهم لیگ برتر با صدرنشینی سپاهان و پیروزی گلگهر تمام شد .در یکی از دو دیدار
پایانی این هفته ماشینسازی از ساعت  ۱۶میهمان گلگهر سیرجان بود که با نتیجه  ۳بر یک
شکست خورد تا شاگردان قلعهنویی به رده هفتم جدول صعود کنند .یونس شاکری بازیکن
نیشابوری گلگهر در این بازی جور توقف گلزنیهای منشا را کشید و ارزشهای خود را به نمایش
گذاشت .اما در دیگر بازی مهم سپاهان که در کورس با پرسپولیس قرار دارد موفق شد با نتیجه
یک بر صفر مقابل سایپا در تهران به پیروزی برسد و صدر را از پرسپولیس پس بگیرد.
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4
شماره 641
18فروردین1400

سرمربی تیم بسکتبال سیرجان :با هدف صعود پیش میرویم

خبــر

تیم بسکتبال نظمآوران سیرجان این روزها در حال انجام تمرینات سخت و فشردهی خود برای ادامه مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال
کشور گروه جنوب است که در این خصوص گفتوگویی با بازیکنان و کادر فنی این تیم انجام دادیم .علی شمسالدین سرمربی تیم
بسکتبال نظم آوران سیرجان اظهار کرد :تیم نظمآوران از شهریورماه کارش را آغاز و تمرینات خود را با برنامه شروع کرده و از آغاز
تمرینات با برنامه و برای رسیدن به هدفی مشخص کارمان را شروع کردیم و تا به اینجای لیگ به همت بازیکنانم و حمایت باشگاه ،خوب
نتیجه گرفتیم و االن در حال آمادهسازی تیم برای ادامه بازیها هستیم .وی همچنین در رابطه با صعود تیم به لیگ برتر گفت :ما تالشمان
را انجام میدهیم و مجموعه تیم هدفمان از ابتدا قهرمانی بوده است و قطعا به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.

فصل بیستم ،مهاجم شماره بیست گلگهر ،در بیست دقیقه هتتریک کرد؛

بیست!

مرتضی شول افشارزاده

میزبان
هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ،تیم گلگهرسیرجان
ِ
تیم ماشین سازی تبریز (تیم قعر جدولی) بود ،دیداری که
گلگهر میزبان روی گل محمد ابراهیمی (اف  )14بازیکن
ماشین سازی عقب افتاد ،اما در ادامه این یونس شاکری
ِ
هتریک تاریخ لیگ برتریاش ،گلگهر
بود که با اولین
را با اختالف  2گل پیش انداخت ،تا نه تنها در پایان این
دیدار ،بازی را با نتیجه  3بر  1برده باشند ،بلکه آبیپوشان
سیرجانی با این برد در جدول  3پله صعود داشته و با یک
بازی کمتر به رده  7جدول راه یابند.
گلگهر سیرجان  -ماشینسازی تبریز

و شوت پای راست و گل ،گل ،گل ،چه دقیقهای مهاجم
نیشابوری گلگهر کار را به تساوی میکشاند دقیقه
.3+45
نیمه دوم؛ صادقی بازیکنان تیم گلگهر از سمت راست
توپ را داخل محوطه جریمه ماشین به عاشوری
میرساند ،عاشوری پاس رو به بیرون برای شاکری و شوت
تک ضرب شاکری پس از برخورد به مدافع ماشین سازی
منجر به گل میشود؛ دقیقه  53بازی شاکری دبل میکند
و گلگهر را پیش میاندازد .دقیقه  64بازی یونس شاکری
هتتریک میکند و اختالف را به دو گل میرساند .ارسال
کرنر از سمت چپ روی دروازه سبزپوشان تبریزی ،دفع
ناقص رضایی دروازهبان ماشین ،بالفاصله یونس با نوک
پا توپ را وارد دروازه ماشین میکند ،به نظر میآید که
این مهاجم قبل برخورد توپ با زمین ،ضربه به توپ زد،
چه فرصت طلبی و چه گلی! .در  30دقیقه پایانی توپی از
خط دروازهها رد نمیشود تا بازی با نتیجه  3بر  1به نفع
گلگهر به پایان برسد.

بیستم لیگ برتر فوتبال ايران ،دوشنبه
نوزدهم فصل
هفته
ِ
ِ
 16فروردین  ،1400ساعت  ،16:00تیم گلگهر سیرجان
در ورزشگاه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی میزبان تیم
ماشینسازی تبریز بود .دیداری که گلگهر  23امتیازی
و رده دهمی (پایان هفته هجدهم با یک بازی کمتر) باید
به مصاف ماشینسازی  9امتیازی و قعر جدولی میرفت.

آمار گواه برتری گلگهر

علیرضا حقیقی ،سیدعلیرضا ابراهیمی ،میالد زکی پور،
بهنام برزای ،علی اصغر عاشوری ( -80گادوین منشا)،
سعید صادقی ( -87محمد آقاجانپور) ،آرمین سهرابیان،
علیرضا علیزاده ،احمدرضا زنده روح ،مرتضی تبریزی و
یونس شاکری ،بازیکنانی در اولین برد گلگهر در سال
 1400را رقم زدند.

گلگهر در بازی برگشت عملکردی بهتر داشت

بازیکنانی که اولین برد  1400را رقم زدند

شاهکار شاکری

نیمه نخست؛ باقری بازیکن ماشینسازی از سمت راست
یک پاس در عرض برای محمد ابراهیمی میاندازد،
ابراهیمی بالفاصله پس از دریافت توپ وارد محوطه
جریمه میشود و بیدرنگ به سمت دروازه شوت میکند،
شوتی که با برخورد به کاپیتان ابراهیمی و تغییر مسیر از
روی دستان علیرضا حقیقی وارد دروازه گلگهر میشود؛
دقیقه  42ماشین سازی قعر جدولی ،از تیم گلگهر
میزبان پیش میافتد .درحالی که تیم ماشین سازی 11
نفره در حال دفاع کردن هست ،عاشوری پشت محوطه
جریمه توپ را به زنده روح پاس میدهد ،زنده روح یک
کنترل و یک پاس روی خط  18قدم برای یونس شاکری
میاندازد ،شاکری یک کنترل و چرخش زیبا با پای چپ

در بازی هفته نوزدهم تیم گلگه ِر میزبان ،آمار بهتری
از حریف به جای گذاشت؛ تعداد پاس گلگهر 623
ماشین ،293دقت پاس گلگهر  87درصد ماشین 78
درصد ،تعداد شوت گلگهر  16ماشین  ،5تعداد شوت در
چارچوب گلگهر  6ماشین  ،1شانس گل گلگهر 1.19
ماشین .0/25
با مقایسه آمار بازی رفت و بازی برگشت دو تیم گلگهر
سیرجان و ماشین سازی تبریز متوجه خواهید شد ،تیم
گلگهر در بازی برگشت (هفته نوزدهم) در تعداد پاس،
دقت پاس ،تعداد شوت و شوت در چارچوب عملکرد
بهتری نسبت به بازی رفت (هفته چهارم) داشته؛ در بازی
هفته چهارم ،تعداد پاس ماشین 380گلگهر  ، 612دقت
پاس ماشین  70درصد گلگهر  84درصد  ،تعداد شوت
ماشین  11گلگهر  ، 8تعداد شوت در چارچوب ماشین 3
گلگهر  ، 4شانس گل ماشین  2گلگهر .3
بهترین بازیکن زمین باز هم از تیم گلگهر

در بازی برگشت دو تیم گلگهر سیرجان و ماشین
سازی تبریز ،یونس شاکری با زدن  3گل (هتتریک)،
 3نبرد هوایی موفق 5 ،شوت 3 ،شوت در چهارچوب و

نمره ( 9/24نه و بیست و چهار) بهترین
بازیکن زمین شد؛ در بازی رفت دو تیم
هم احمد زنده روح با زدن  1گل 1 ،پاس
کلیدی 3 ،لمس توپ و  4تکل ،با نمره 8
بهترین بازیکن زمین شده بود.
هتتریک شماره  20در  20دقیقه

یونس شاکری مهاجم شماره  20تیم
گلگهر ،فاصله زمانی بین گل اول تا
سومش در بازی با ماشین 20دقیقه بود.
شاکری سومین بازیکنی که در فصل
جاری هتتریک کرد ،قبل از هتتریک
شاکری ،پیمان بابایی مقابل سپاهان و
گادوین منشا مقابل شهرخودرو موفق
به زدن  3گل در یک بازی شده بودند؛
فاصله زمانی بین گل اول تا سوم این 3
گلزن :شاکری 20دقیقه ،منشا  25دقیقه
و بابایی  38دقیقه.
عیدی کوچک برای مردم سیرجان و
کارگران گلگهر

سعید الهویی مربی تیم گلگهر پس از برد  3بر  1تیم
گلگهر سیرجان برابر ماشین سازی تبریز در کنفرانس
خبری بعد از بازی عنوان کرد :خیلی خوشحالیم که
اولین بازی در سال جدید را توانستیم با یک بازی و
برد خوب تمام بکنیم ،این پیروزی را به مردم خوب
سیرجان ،کارگران عزی ِز گلگهر سیرجان تقدیم میکنیم،
یک عیدی کوچک از طرف تیم برای این عزیزان هست؛
امیدواریم که بتوانیم این شکل بازی ،این کنترلمان روی
بازی ،ایجاد موقعیت و در کنارش کسب نتیجه هم در
بازیهای آینده هم ادامه بدهیم.
مربی ماشین 14 ،روز تمرین نداشتیم!

حسین بختیاریزاده مربی ماشین بعد از باخت سنگین
برابر گلگهر گفت« :ما جوان  20ساله را بازی دادیم و
مقابل گلگهر که تیم بسیار خوبی هست ،خیلی خوب
بازی کردیم ،ولی عامل اصلی این باختمان به نظرم
بر میگردد به بدن بازیکنان ماشینسازی که تمرین
نداشتند؛ تقریبا نزدیک  14روز تمرین نداشتند و این
باعث شد که ما در ادامه کار کم بیاوریم».
مهمترین علل برد گلگهر برابر ماشین

آمادگی روحی روانی؛ مشکالت مالی تیم ماشین ،ضعف
دروازهبان ماشین ،میزان آمادگی یونس شاکری مهاجم
گلگهر؛ جایگیری مناسب و سرعت عمل باالی شاگری
روی گلهایی که به ثمر رساند ،بی ثباتی کادر فنی
ماشین.
نیاز به بر ِد دو تیم

تیم گلگهر در نیم فصل دوم ،هفته اول برابر سپاهان در
نصف جهان با نتیجه  1بر  0مغلوب شد ،هفته دوم نیم
فصل دوم در دربی گلگهر  -مس روزی که میزبان بود
به تساوی بدون گل رسید ،هفته سوم نیم فصل دوم در
دیداری که باید به مصاف فوالد خوزستان میرفت بازی
لغو شد ،تا در نهایت هفته چهارم نیم فصل دوم ،ماشین
سازی را در خانه شکست داد و به اولین برد نیم فصل
دوم رسید؛ در سوی دیگر ماشین قعر جدولی برای فرار از
سقوط نیاز مبرم به برد داشت.
پوکر بر ِد گلگهر برابر ماشین؛

تیم گلگهر در بازیهای فصل نوزدهم و بیستم لیگ
برتر 4،بار با ماشین سازی روبرو شده که هر  4بازی
موفق به شکست تیم حریف شده .بازی رفت فصل
نوزدهم ،گلگهر در ورزشگاه امام علی (ع) نه تنها تیم
ماشین سازی را با نتیجه  1بر  0شکست داد بلکه اولین

برد لیگ برتریاش را به دست آورد .در بازی برگشت
فصل نوزدهم ،گلگهر نه تنها با نتیجه  2بر  1ماشین
را شکست داد بلکه «اولین و آخرین برد رفت و برگشت
ِ
رفت فصل
فصل نوزدهم گلگهر» رقم خورد .در بازی
بیستم هم این گلگهر بود که با نتیجه  1بر  0حریف
تبریزی خود را شکست داد ،تا برابر این تیم در بردنهای
لیگ برتری هتتریک کرده باشد .در بازی برگشت فصل
بیستم ،گلگهر نه تنها با نتیجه  3بر  1ماشین را شکست
داد ،بلکه موفق به سوبله چولبه (پوکر) کردن این حریف
تبریزی شد.
مجری رادیو ورزش :ماشینسازی در پایان فصل منحل
میشود

پس از باخت  3بر  1تیم ماشین برابر گلگهر ،مجری
رادیو ورزش عنوان کرد؛ مسوولین باشگاه میخواهند پس
از پایان رقابتهای لیگبرتر ،تیم فوتبال ماشینسازی را
منحل کنند !پس از این خبر هواداران تیم ماشینسازی
از مجری شبکه ورزش خواستند که یا باید مدیری که
چنین ادعای واهی را به زبان آورده معرفی کند ،یا این که
از همه هواداران و پیشکسوتان باشگاه ریشهدار و مردمی
ماشینسازی و از طریق همان تریبون رادیویی که در
اختیار گرفته عذرخواهی نماید.

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان تشریح نمود:

اقدامات عمرانی ،خدمات شهری و زیبا سازی شهرداری سیرجان در ایام عید نوروز

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان ،محمد رضا قلیچ خانی مدیر روابط
عمومی شهرداری ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید
که ابتدا و پایان آن با ایام مبارک نیمه شعبان مقارن
شده گفت  :مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای
(مدظله العالی) سال جدید را سال “ تولید ،پشتیبانی ها
و مانع زدایی ها ” نامگذاری فرمودند و یقینا ما نیز در
مجموعه شهرداری  ،رهنمودهای مقام عظمای والیت را
سرلوحه عملکرد خود قرار خواهیم داد.
مهندس محمدرضا قلیچ خانی مدیر روابط عمومی
شهرداری سیرجان ضمن تبریک به مناسبت عید نوروز
و بهاری دیگر از زندگی یکی از اقدامات شهرداری برای
ایام نوروز را راه اندازی کارناوال شادی در راستای
افزایش نشاط اجتماعی ذکر کرد و گفت :شهرداری
اصالح هندسی برخی معابر  ،تسطیح  ،آسفالت معابر
شهری و همچنین مرمت و لکه گیری آسفالت معابر قبل
از آغاز تعطیالت عید نوروز اقدامات الزم را معمول نمود.
وی خاطرنشان ساخت :معاونت خدمات شهری
شهرداری در تعطیالت ایام نوروز نسبت به جمع آوری
سگهای ولگرد  ،جلوگیری از تکدی گری در تقاطع
ها  ،میادین و معابر شهر  ،جلوگیری از ساخت وساز
های غیر مجاز  ،گودبرداری ها ،حفاری های غیرمجاز ،
تخلیه خاک ونخاله در سطح شهر  ،جمع آوری بنرها،
استندها  ،تابلوها و داربست های غیرمجاز  ،برخورد با
کیوسک ها با فعالیتهای غیرقانونی و دست فروشان در
تمامی مسیرها  ،جلوگیری از فروش میوه و سایر موارد
توسط وانت بارهای شخصی در معابر شهر و جمع آوری
خودروهای فرسوده در سطح شهر اقدامات سازنده ای
را انجام داد.
مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان ضمن بیان اینکه
اسفند ماه نهضت پاکسازی شهر سیرجان تخصیص داده
شد تصریح کرد  :سازمان مدیریت پسماند شهری در
طی اسفند ماه سال گذشته نسبت به پاکسازی کامل
شهر اقدام و در طول ایام عید نیز در طول شب نسبت
به گندزدایی جداول و پاکسازی شهر اقدام نمود.
وی در خصوص اقدامات شهرداری مناطق در این ایام
اظهارداشت :ساماندهی تابلوها  ،استندها و فضاهای
تبلیغاتی سطح شهر  ،رنگ آمیزی جداول سطح شهر
از جمله اقدامات مدیریت شهری بر شمرد.
قلیچ خانی تصریح کرد :سازمان سیما منظر و فضای
سبز شهری در این ایام موظف شده بود نسبت به آماده
سازی پارکها  ،تعمیر و مرمت آنها  ،رنگ آمیزی جداول
معابر  ،خیابان ها  ،بلوارها ومیادین سطح شهر و برخی
از پارک ها اقدامات شایان توجه ای را ارائه نماید.
مدیر روابط عمومی شهرداری پاسخگویی  24ساعته
حضوری و تلفنی به همشهریان گرامی ،فعال نمودن
سامانه  137به صورت  24ساعته و انتقال شکایات

ودرخواست های مردمی در کوتاهترین زمان
به سازمانها و ارگانهای خدمات رسانی از دیگر
اقدامات محوله در ایام تعطیالت نوروز به
شهرداری می باشد.
روابط عمومی شهرداری سیرجان خاطرنشان
کرد  :یکی از عوامل نشر فرهنگ شهروندی
در بین شهروندان  ،نصب بنرهایی با مضامین
پیام های فرهنگی شهروندی است که کارکنان
مجموعه اداره روابط عمومی شهرداری در ایام
نوروز این کار را در اولویت قرار داده و شهروندان
عزیز در طول این مدت و مخصوصا در روز ۱۳
فروردین روز طبیعت شاهد بنرهایی با مضامین
نامگذاری سال  1400مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) ،تبریک سال نو ،هشدار های
کرونایی ،حفظ و مراقبت از محیط زیست بودند.
رضا قلیچ خانی در پایان به صورت تیتر وار
اقدامات مجموعه شهرداری را خاطرنشان
ساخت:
پاکسازی و تنظیف گسترده شهر ( افزایش
تعداد نیرو و ماشین آالت بمنظور جمع آوری
زباله  ،نخاله های ساختمانی و رفت و روب معابر
) و اجرای طرح ضربتی پاکسازی محالت و
ورودی های شهر
شروع اجرای پروژه شهر نور ،اجرای چندین
المان نوروزی ،اجرا و راه اندازی پارک متحرک،
اجرای المان دیوار گلیم در ورودی از سمت تهران،
اجرای سه مورد سفره هفت سین نوروزی،گل
کاری تمامی بلوارهای اصلی سطح شهر و ورودی
ها،فعال سازی آب نمای کف خشک پارک الله،
بهسازی پارک الله،فعال سازی تمام آب نماهای
شهری،امحاء و پاکسازی بخشی از تبلیغات دیوار
معابر اصلی شهر ،زیبا سازی انتهای ولیعصر
(عج) ومیدان امیر المومنین (ع) و ورودی
شهر از سمت کرمان (بلوار سردار سلیمانی)
با استفاده ازسنگهای رنگی وگل ،ریسه کشی
و نصب پرچم ،خط کشی معابر شهری ،پروژه
نصب المان عکس های شهدای معزز در بلوار
شاهد ،نصب پایه پرچم های پل صنعت مکی
آباد ،تعویض کلیه پرچم های شهری ،آذین
بندی و فضا سازی شهر ،اجرای دیوار مشاهیر،
بهسازی جداول و زیباسازی بلوار سردار جنگل،
لکه گیری آسفالت معابر ،آسفالت و سنگ فرش
معابر ( فردوسی  ،وحید ،شریعتی و ،)...رنگ
آمیزی تقاطع مکی آباد(پل صنعت) ،مناسب
سازی بنرهای سطح شهر با شعار سال مقام
معظم رهبری  ،دارالحسین و نوروز ،نگارخانه
شهری "سیرجان ما" مشترک با گل گهر ،آبنمای کف
خشک پارک 17شهریور وآبنمای انتهای بلوار ولیعصر،

حذف تابلوهاو عناصر نازیبا ،نصب سطل تفکیک زباله،
نصب استیکرهای فصل بهار روی  ۳۰ایستگاه اتوبوس
و ساخت  ۴ایستگاه جدید ،تسطیح نخاله های حاشیه

شهر (جاده شیراز ،
میدان منطقه ویژه  ،بلوار خلیج فارس  ،حاشیه بلوار
والیت  ،حاشیه بلوار قائم  ،جاده کرمان  ،جاده تهران و

دپو نخاله) ،اجرای برنامه های فرهنگی و اتوبوس شادی
و روز درختکاری ،بهسازی و نوسازی اتوبوس های
شهری،اجرای گسترده كاشت نهال در سطح شهر

