
دوم  فصل  نیم  آغازین  و  دهم  هفته  در  کرمان  مرکز  صداوسیما  گزاری  خبر  گزارش  به   
تهران جشنواره گل  بادرود  در خانه  بم  بانوان کشور، خاتون  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
به راه انداخت و هفت - صفر به برتری رسید تا با 28 امتیاز به صدر جدول برگردد.خاتون 
بم وشهرداری سیرجان در صدر جدول لیگ برتر فوتبال بانوان این صدرنشینی با توجه به 
شکست دیگر نماینده استان رقم خورد، جاییکه شهرداری سیرجان در خانه سپاهان اصفهان 

سه بر دو شکست را پذیرفت تا با 25 امتیاز در رده دوم جدول بازی ها قرار بگیرد.

خاتون بم وشهرداری 
سیرجان در صدر 
جدول لیگ برتر 

فوتبال بانوان

اقدام عجیب یحیی ؛ پرسپولیس این برد را مدیون گل محمدی استاقدام عجیب یحیی ؛ پرسپولیس این برد را مدیون گل محمدی است
پرسپولیسی ها بدون مهاجم و با ۶ هافبک موفق شدند با گل های محمد عمری و سینا اسدبیگی برابر تیم گل گهر به برتری 
2 برصفر رسیدند. پیش از این دیدار خیلی ها معتقد بودند بازی با ۶ هافبک در فوتبال ایران جواب نمی دهد اما اصرار یحیی 
گل محمدی باالخره جواب داد. شنیدیم یحیی گل محمدی برای جا افتادن بیشتر این سیستم جدید، فیلم بازی های تیم ملی 

اسپانیا ) بهترین مدل سیستم ۴-۶-۰( در جام جهانی 2۰۱۰ آفریقای جنوبی، را برای شاگردانش به نمایش گذاشته است.

خبــر

تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی مقابل گل گهر دوباره به 
صدر جدول رده بندی لیگ برتر بازگشت.

تیم های گل گهر سیرجان و پرسپولیس در چارچوب هفته 
چهاردهم لیگ برتر از ساعت ۱۶ )شنبه( گذشته در سیرجان 
به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با پیروزی 2 بر صفر 

شاگردان گل محمدی به پایان رسید.
پرسپولیسی ها با این پیروزی 2۹ امتیازی شدند و دوباره 

مقتدرانه به صدر جدول لیگ برتر صعود کردند.
بازی را محمد عمری و سینا  این  دو گل سرخپوشان در 
اسدبیگی به زیبایی و با شوت هایی از راه دور به ثمر رساندند. 
این دو بازیکن که معموالً در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار 
ندارند؛ در این بازی با تصمیم یحیی گل محمدی از ابتدا در 
ترکیب سرخپوشان قرار گرفته بودند و به نوعی سورپرایزهای 
این مربی  تغییرات  و  داد  یحیی دراین مسابقه کاماًل جواب 

نسبت به دیدارهای قبل باعث پیروزی تیمش شد.
اما در طرف مقابل گل گهري نتوانستند از پنالتي به دست 
امده خود استفاده کنند و این ضربه توسط امین پورعلي  از 

دست رفت!
گویا دیگر مدل بازي گل گهر و سبک بازي این تیم و شکل 
حمله و دفاع تکراري براي همه تیم ها رو شده است و کادر 

فني این تیم باید به فکر چاره باشند!

شایان  سهرابیان،  آرمین  فروزان،  حسن  گل گهر:  ترکیب 
مصلح )۴۶ – علیرضا آرتا(، مسیح زاهدی، مهدی تیکدری، 
امین پورعلی )5۷ – محمد خدابنده لو(،علیرضا علیزاده، نوید 
امین   –  ۴۶( شکاری  رضا  بانیاما(،  اریک   –  5۷( عاشوری 
و  شاکری(  یونس   –  ۷۳( تبریزی  مرتضی  قاسمی نژاد(، 

کی روش استنلی.
اسماعیلی فر  دانیال  بیرانوند،  علیرضا  پرسپولیس:  ترکیب 
)۴۰ – وحدت هنانوف(، علی نعمتی، مرتضی پورعلی گنجی، 
سعید  سرلک،  فرجی(،میالد  فرشاد   –  8۴( ترابی  مهدی 
صادقی )۹۰+2 – حامد پاکدل(، وحید امیری، سینا اسدبیگی 
عمری  محمد  گولسیانی،  گئورگی  کامیابی نیا(،  )-8۴کمال 

)8۴ – علیرضا خدادادی

دربی استانی لیگ برتر والیبال ایران به کام سیرجانی ها 
ایرانیان   سیرجان  فوالد  برگشت،  دور  نخست  هفته  از 
یکشنبه یازدهم دی ماه  در سالن امام علی )ع( میزبان مس 
رفسنجان بود. نبردی که در دور رفت با پیروزی سه بر صفر 
سیرجان به پایان رسیده بود این بار هم به نفع سیرجانی ها 

اما با نتیجه سه بر یک به پایان رسید.
شاگردان سعید رضایی با امتیازات 25 بر ۱8، 25 بر 2۷، 
با  تا  25 بر 2۳ و 25 بر ۱۴ حریف را مغلوب خود کردند 
با دو پله صعود در جایگاه چهارم  هشت برد و 25 امتیاز  

قرار گیرند 
خود  خونگرم  هواداران  حمایت  که  روزی  در  ها  فوالدی 
را به همراه داشتند با یک بازی جذاب در سرمای زمستان 

سیرجان دل عاشقان والیبال را گرم کردند 
و  پورکاشیان  وحید  صدری،  شهباز  دامغانی نژاد،  احمد 
علی اکبر پاکدالن به ترتیب ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول 

قائمی  فرهاد  و  دقیقه ایبودند   ۱۱۹ دیدار  این  دوم  داور  و 
از تیم فوالد و محمد علیپور بازیکن مس رفسنجان کارت 

زردهای این مسابقه را گرفتند.

این  گفت:  کرمان  مس  مربی 
تیم با کمبود بازیکن روبرو است 
که برای رفع این مشکل باید در 
و  شویم  بکار  دست  فصل  نیم 

فکری برای جذب بازیکن کنیم.
 رضا فتح آبادی عصر شنبه در 
نشست خبری پس از دیدار 2 تیم 
فوتبال مس کرمان و ملوان بندر 
باهنر  شهید  ورزشگاه  در  انزلی 
کمبود  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان 

نمی  وجود  این  با  افزود:  داریم  ها  برخی پست  در  بازیکن 
آنکه  و ضمن  کنیم  پیاده  بازی  در  را  سرمربی  نظر  توانیم 
سه بازیکن خارجی مورد توجه کادرفنی تاکنون به مسابقات 

لیگ برتر نرسیدند.
وی اظهار داشت: می دانستیم این بازی ۶ امتیازی است 
و همچنین می دانستیم که تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سه 
بازی گلی دریافت نکرده، نقاط ضعف و قدرت حریف را آنالیز 
کرده بودیم اما بازی ما شکل نگرفت و نتوانستیم موقعیت 

های مان را تبدیل به گل کنیم.
نیمه  تغییر سیستم در  باوجود  مربی مس کرمان گفت: 
به  دل  و  نشست  عقب  و حریف  بازی شدیم  بر  سوار  دوم 
ضدحمالت خوش کرد، همین امر باعث شد که نتوانیم نکات 

مد نظر سرمربی را در زمین پیاده کنیم.
وی عنوان کرد: نیمه دوم با 2 مهاجم بازی کردیم و ارسال 
را در دستور کار داشتیم، ملوان عقب نشست  از جناحین 

و نظر کادر فنی شکل نگرفت، ضمن آنکه تعویض اجباری 
کار  گیری  در شکل  ما  داشتیم.بازیکنان  دفاع  در خط  نیز 
تیمی موثر بودند اما امیدوارم که مردم کرمان تا کسب نتیجه 

مطلوب صبور باشند.
فتح آبادی در خصوص بازی هفته آینده این تیم نیز افزود: 
مس کرمان برای بازی با تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و 
پرسپولیس و استقالل تهران انگیزه خاصی دارد و با تمامی 
قوا به میدان می رود، ما تیم از پیش باخته نیستیم و تالش 

داریم امتیاز کامل را از بازی بعدی بگیریم.
وی تصریح کرد: به مردم کرمان قول می دهم که امسال 
قطعا تیم فوتبال مس کرمان در لیگ برتر می ماند و مردم 
نگران نباشند. تیم فوتبال مس کرمان در هفته چهاردهم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه شهید باهنر 
کرمان میزبان ملوان بندر انزلی بود که این مسابقه با نتیجه 

بدون گل خاتمه یافت.

فتح آبادي مربی مس کرمان : 

كمبود بازيكن با كيفيت داريم!

بزرگداشت  کرمان  استان  جوانان  قهرمانی  مسابقات 
امیر کوهپایه در سالن اختصاصی آکادمی کشتی گل گهر 

برگزار شد.
در این روز قشنگ و زیبا کاری ارزنده از سوی آکادمی 
کشتی گل گهر انجام شد و ضمن برکزاری این مسابقات 
با عنوان بزرگداشت امیر کوهپایه مردپرتالش و زحمتکش 
کشتی سیرجان از دیگر اساتید استان همانند آقایان رضا 

یوسف آبادی، مختار حاج ملک محمد یزدی آقای عرفانی 
حسین شیخ ذکریایداهلل زیدآبادی علی ایوبی و مجید تقی 

زاده تجلیل به عمل آمد...
نتایج تیمی مسابقات به شرح زیر است

مقام اول : سیرجان 2۱5 امتیاز 
مقام دوم : کرمان ۱85 امتیاز 

مقام سوم : رفسنجان ۱5۷ امتیاز 

مقام چهارم :  سیرجان )ب( ۹۱ امتیاز 
مقام پنجم : بافت ۹۰ امتیاز
مقام ششم : ازاد ۶۹ امتیاز 

مقام هفتم : سرچشمه ۳8 امتیاز 
مقام  هشتم :  شهربابک 2۴ امتیاز 

مقام نهم :عنبر اباد 2۳ امتیاز 
مقام دهم : زرند 22 امتیاز 

قهرمانی در روز تجلیل از اساتید و خاک خورده های کشتی استان کرمان
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گل گهر از پس پرسپولیس بر نیامد!

دربی استانی لیگ برتر والیبال ایران به کام سیرجانی ها 

دیدار تیم های سپاهان و شهرداری سیرجان در صورتي 
برگزار شد که جهانجاتي سر مربي تیم سیرجان با توجه 
به مصدومیت بازیکنانش با دست خالي پابه این مسابقه 
بانوان  فوتبال  برتر  لیگ  دهم  هفته  گذاشت.  حساس 
امروز با برگزاری 5 دیدار پیگیری شد که تیم سپاهان 
اصفهان مهمان شهرداری سیرجان بود.  دیدار رفت دو 
تیم در اصفهان با نتیجه 2 بر صفر به سود سیرجانی ها 
به پایان رسیده بود و سپاهانی ها مصمم به جبران نتیجه 
بودند تا فاصله خود با دوتیم دیگر باالی جدول یعنی 
شهرداری سیرجان و خاتون بم را کاهش دهند. مریم 
ایراندوست برای این دیدار زهره کودایی، افسانه اقبال، 
الهام فرهمند، کوثر کمالی، ملیکا محمدی، زهرا علیزاده، 
ثنا صادقی، فاطمه عادلی، مرضیه نیکخواه، هاجر دباغی و 

مینا داوودی را در ترکیب سپاهان قرار داده بود.
با تساوی دنبال  نیمه نخست  بازی در  در حالی که 
شهرداری  نیمه  این  اضافی  وقت های  در  اما  می شد 
سیرجان توسط فاطمه امینه به گل رسید تاطالیی پوشان 

با شکست به رختکن بروند.
در شروع نیمه دوم اما سپاهان خیلی زود و توسط ثنا 
صادقی به گل تساوی دست پیدا کرد؛ در ادامه ملیکا 
متولی موفق شد برای دومین بار شهرداری سیرجان را در 
این دیدار از سپاهان پیش بیندازد. شاگردان ایراندوست 
در سپاهان تالش زیادی برای جبران گل خورده کردند 
و در نهایت یک بار در دقیقه 85 و بار دیگر در دقیقه ۹۰ 
توسط ثنا صادقی به گل رسیدند تا در نهایت با نتیجه ۳ 
بر 2 از سد شهرداری سیرجان عبور کنند. به این ترتیب 
سپاهان با این پیروزی 2۴ امتیازی شد و در رده سوم 
جدول باقی ماند؛ شهرداری سیرجان نیز با 25 امتیاز به 
رده دوم جدول سقوط کرد، شهرداری بم با 28 امتیاز 

صدرنشین لیگ برتر فوتبال بانوان است.

دختران فوتبالیست سیرجان
 و باخت بد !

مدت هاست بهسازی آسفالت فرسوده خیابان شهید عباسپور از خیابان های 
پرتردد شهر، جزو درخواست  های مکرر شهروندان از شهرداری سیرجان ا ست. 

خیابان وحید نیز باتوجه به تردد زیاد، از آسفالت مناسبی برخوردار نمی باشد. 
در همین راستا مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری، خبر از 

بهسازی و اجرای عملیات آسفالت در این  دو خیابان داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، مجتبی پورخسروانی، گفت: اجرای 
عملیات زیرسازی و روکش آسفالت قسمتی از این دو خیابان با اعتباری بالغ بر 

8 میلیارد تومان در دست اقدام می باشد.
وی ادامه داد: آسفالت خیابان وحید از تقاطع خیابان هجرت تا انتهای خیابان 

وحید با متراژ ۷۰۰۰ متر مربع با اعتباری حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان به اتمام رسید. همچنین در الین جنوبی خیابان شهید عباسپور از تقاطع 
بلوار قائم تا تقاطع خیابان هجرت، 5۹۴۰ متر مکعب زیرسازی و تثبیت بستر با 
اعتباری حدود دو میلیارد تومان انجام گرفته و آسفالت این قسمت نیز به متراژ 
۱۹ هزار و 8۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در 
حال انجام است. پورخسروانی با بیان اینکه شرایط آب و هوایی، وجود بارندگی و 
سرما باعث ایجاد وقفه درکار شده است، گفت: به زودی عملیات اجرایی خیابان 

شهید عباسپور به  اتمام می رسد و در برنامه بعدی، فاز دوم آسفالت این خیابان 
از تقاطع خیابان هجرت تا میدان امام)ره( انجام خواهد شد

آسفالت خیابان وحید به اتمام  رسید؛ خیابان عباسپور 
در دست اقدام است

روز،  دو  مدت  به  محیط زیست شهری  مقررات  با  آشنایی  آموزشی  سمینار 
با حضور اساتید برجسته حوزه محیط زیست کشور و نمایندگانی از اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان کرمان و دستگاه های اجرایی شهرستان، موسسات، 
شهر  خدمات  سازمانی  مجتمع  دارالحسین )ع(  سالن  در  صنایع  و  شرکت ها 

شهرداری، برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، سودابه شهبا مدیر HSE شهرداری 
سیرجان، برگزاری این سمینار را به دلیل اهمیت باالی محیط زیست به عنوان 
یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری عنوان کرد و گفت: 
قوانین و مقررات محیط زیست می تواند به عنوان معیار عمل و اقدام دستگاه ها و 

صنایع تاثیر گذار بر محیط زیست باشد.
در این سمینار، سید علی جوزی استاد گروه مهندسی محیط زیست و عضو 
هیئت  علمی دانشگاه آزاد واحد تهران، نکاتی درباره مقررات محیط زیست شهری 
در قالب ضوابط استقرار صنایع و خدمات شهری و وضعیت محیط زیست طبیعی 
و ذخایر نفت، گاز و معادن کشور، شهرنشینی و تنش هایی موجود در حوزه 
مدیریت منابع آب و آلودگی هوای کالن شهرها ارائه کرد و درباره برخی مباحث 
حقوقی و قانون هوای پاک و وظایف مدیریت شهری در این زمینه و ماده ۴5 و 

ماده 55 قانون شهرداری ها سخن گفت.
این استاد حوزه محیط زیست، در دومین روز از برگزاری این سمینار به بیان 

قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن و ارائه کلیاتی از قانون شهرداری ها 
با تاکید بر قوانین خدمات شهری و محیط زیست در ارتباط با حقوق شهروندی 

پرداخت و بخشی از این جلسه را به پرسش و پاسخ اختصاص داد.
دکتر جوزی، با اشاره به انجام مسئولیت های اجتماعی در قبال محیط زیست و 
وجود بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه در نزدیکی سیرجان، سرآنه فضای 
سبز باال و استاندارد را نکته مثبتی برای شهر ارزیابی کرد و گفت: وجود سابقه ی 
علمی شهردار و مدیر HSE شهرداری در حوزه محیط زیست، یک فرصت 

طالیی برای سیرجان است و نیاز به توجیه مسائل محیط زیست نیست. توجه 
به محیط زیست در این شهر خوب پایه گذاری شده و واحد HSE شهرداری 

کارهای قابل توجهی را انجام داده است.
وی وجود صنایع بزرگ در حاشه شهر را تهدیدی برای محیط زیست سیرجان 
دانست و افزود: بایستی صنایع معدنی با مدیران شهری برای کاهش میزان 
آلودگی تعامل کنند. شهرداری اطالعات محیط زیستی شهروندان و آموزش های 
از  محیط زیستی  طرح های  در  و  دهد  ارتقا  را  معدن  حوزه  در  تخصصی 

پتانسیل های منابع انسانی و مالی صنایع معدنی جهت تحقق بخشیدن به اهداف 
محیط زیستی شهر استفاده نماید.

الزم به ذکر است؛ در این مراسم مسئول پایش آالینده های اداره کل محیط زیست 
استان کرمان، ضمن اعالم خبر تجهیز شهر سیرجان به ایستگاه پایش آنالین 
تهیه  و صنعتی گل گهر درخصوص  از همکاری شرکت معدنی  آلودگی هوا، 
تجهیزات ایستگاه پایش و شهرداری سیرجان جهت تامین زیرساخت های آن 

قدردانی نمود

به همت واحد HSE شهرداری سیرجان انجام شد؛

برگزاری سمینار آموزشی »قوانین و مقررات محیط زیست شهری«

مدیریت امالک و حقوقی شهرداری سیرجان از رفع تصرف زمینی محصور به 
مساحت حدود ۱۰۰ متر واقع در خیابان امام خمینی)ره( خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، محبوبه اسفندیارپور درباره جزئیات 
این موضوع اظهار کرد: این زمین در محدوده طرح احداث پارکینگ عمومی 

جنب بانک سپه، در معبر شهرداری قرار داشت و تحت تصرف بود. با تصمیم 
شهرداری سیرجان مبنی بر احداث پارکینگ عمومی در این خیابان، امالکی 
که در مسیر اجرای طرح قرار داشتند طبق توافق شهرداری با مالکان به 
تملک شهرداری درآمد اما این زمین محصور به دلیل تصرف غیر قانونی و 

عدم احراز مالکیت، بالتکلیف مانده بود. 
مدیریت شهری، بارها این مسئله را پیگیری و از متصرف، تقاضای همکاری 
کرده بود. اسفندیارپور افزود: با تالش واحد امالک و حقوقی مدیریت شهری 
در راستای حفظ امالک شهرداری و اخذ دستور قضایی الزم و همکاری 
نیروی انتظامی، با حضور همکاران سازمان آتش نشانی، شهرداری منطقه 
یک، پلیس ساختمانی، سازمان پسماند و هماهنگی واحدهای مربوطه، زمین 
مذکور رفع تصرف و تخریب شد و در طرح احداث پارکینگ عمومی قرار 

گرفت.

رفع تصرف معبر شهرداری 
واقع در خیابان امام)ره(


