
تیم فوتبال گل گهر در شرایطی موفق شد نفت را در آبادان شکست دهد که ترکیب این تیم 
در مقایسه با دیدار قبلی دگرگون شده بود.شکست دو بر صفر برابر پرسپولیس در ورزشگاه 
به  و  باشد  را داشته  انتظارش  قلعه نویی  امیر  نبود که  قاسم سلیمانی شهر سیرجان چیزی 
همین دلیل وقتی یازده بازیکن منتخب خود را برای دیدار هفته پانزدهم در آبادان مقابل 
صنعت نفت آبادان روی تخته آورد، 5 مهره اصلی این تیم از جمله 2 کاپیتان تیم از ترکیب 

کنار گذاشته شده بودند.     

انعطاف پذیری 
گل گهر برگ برنده 

در لیگ و حذفی

اسفندیارپور: فدراسیون یا باشگاه استقالل پیشنهادی به ما ارائه ندادنداسفندیارپور: فدراسیون یا باشگاه استقالل پیشنهادی به ما ارائه ندادند
محمد اسفندیارپور مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص شایعات به وجود آمده در مورد 
حضور امیر قلعه نویی در تیم ملی و استقالل گفت : این صحبت ها فقط گمانه زنی ها رسانه ها است و هنوز هیچ نامه ای به صورت 
رسمی از سوی فدراسیون فوتبال و باشگاه استقالل به باشگاه ما در این خصوص ارائه نشده است. به هر حال فوتبال ما یک ساختار 
دارد و مربیان و بازیکنان با یک باشگاه قرارداد دارند. هر باشگاهی که نمی تواند سر خود کاری بکند و بخواهد کسی را جذب کند. 
وی افزود: باید بگویم در صورت پیشنهاد احتمالی نیز هم ما هم آقای قلعه نویی سفت و سخت به قرارداد و همکاری خود با 

یکدیگر پایبند هستیم.   

خبــر

مدیرعامل باشگاه گل گهر گفت: در این خصوص 
هیچ اعالم رسمی صورت نگرفته است و از سوی 
مسووالن فدراسیون هم صحبتی با ما نشده است 
و از نظر ما این موضوع گمانه زنی رسانه ای است و 
برای همین فعاًل نمی توانیم در موردش اظهار نظر 
کنیم. اگر پیشنهادی از سوی فدراسیون برسد آنگاه 
در خصوص آن فکر می کنیم و تصمیم می گیریم و 

در حال حاضر نمی توانم موضعی بگیرم.
بازگشت  شایعه  مورد  در  اسفندیارپور  محمد 
قلعه نویی به استقالل هم گفت: استقالل در حال 
حاضر سرمربی دارد و سرمربی این تیم هم آقای 

ساپینتو است و درست نیست در حال حاضر چنین موضوعی 
مطرح شود. به هر حال آقای قلعه نویی از مربیان خوب فوتبال 
وی  در خصوص  زنی  گمانه  که  است  طبیعی  و  است  ایران 

وجود داشته باشد ولی او به گل گهر سیرجان تعهد دارد، بند 
فسخی ندارد و ما هم هدف مان ادامه دادن با این کادرفنی 

است.

رییس هیات فوتبال استان کرمان نسبت به شایعاتی که 
از سوی مراجع  این هیات  انتخاباتی  ابطال مجمع  پیرامون 

قضایی منتشر شده، واکنش نشان داد.
انتخابات هیات فوتبال استان کرمان در شرایطی در اسفند 
ماه سال گذشته برگزار شد که هم فدراسیون فوتبال و هم 
این  می شدند.  اداره  سرپرست  با  استان  این  فوتبال  هیات 
انتخابات با حضور 6 کاندیدا برگزار و به دور دوم کشیده شد 
تا مهدی جهانشاهی به عنوان رییس هیات فوتبال انتخاب 
شود اما این پایان کار نبود و پس از پایان انتخابات، یکی از 
کاندیداها، مدعی شد که تخلف گسترده ای صورت گرفته و 

به همین دلیل اقدام به شکایت کرد.
متعاقب آن خبری منتشر شد که در آن عنوان شده بود: 
و  تخلفات  به  مربوط  مستندات  و  اعتراضات  آنکه  از  »پس 
ابهامات فرآیند برگزاری این مجمع انتخاباتی، دو مرتبه به 
وقت  دبیر  کامرانی فر  حسن  و  سرپرست  ماجدی  میرشاد 
ارسال  فدراسیون  حقوقی  کمیته  همچنین  و  فدراسیون 
نشد،  داده  آن ها  جانب  از  موجهی  پاسخ  هیچ  و  بود  شده 
اعتراض مذکور به دستگاه قضایی هدایت و در نهایت پس 
از پیگیری های مستمر، مهر ابطال بر پیشانی این انتخابات 

پرحرف وحدیث زده شد.«
هیات  رییس  جهانشاهی،  مهدی  با  خصوص  همین  در 
این  صحت  درباره  او  از  تا  گرفتیم  تماس  کرمان،  فوتبال 

ماه   ۱۰ گفت:  رابطه  این  در  جهانشاهی  کنیم.  سوال  خبر 
ارکان  در  پرونده ای  نه  لحظه  این  تا  و  گذشته  انتخابات  از 
قضایی فدراسیون فوتبال تشکیل شده و نه کسی از طرف 
فوتبال  هیات  و  ورزش  کل  اداره  از  فوتبال  فدراسیون 

توضیحاتی خواسته است.
وی افزود: ساختار فوتبال هم طوری است که اگر کسی 
طرف  فدراسیون  خود  قضایی  ارکان  باشد،  داشته  شکایتی 
حساب هستند و دیوان عدالت اداری به مسائل فوتبال ورود 
پیدا نمی کند. تا االن هیچ درخواستی از طرف سازمان های 
قضایی و غیرقضایی مبنی بر خواستار توضیحات ارائه نشده 
نیست.  و هیچ مشکلی  االن سر کارم هستم  و منهم  است 
جهانشاهی با انتقاد از منابعی که این خبر را منتشر کرده اند 
عنوان کرد: منبعی که این خبر را منتشر کرده، یک کانال 
بدون مجوز و غیررسمی است و هیچیک از مراجع رسمی 

این خبر را اعالم نکرده اند.
مثل  فوتبال،  فدراسیون  قضایی  ارکان  پایان گفت:  در  او 
کمیته اخالق، مرجع رسیدگی به چنین پرونده هایی هستند 
و دیوان اداری به مسائل فوتبال ورودنمی کند اما با این حال 
یا هیئت  استان  اداره کل ورزش و جوانان  به  هم شکایتی 
قصایی  مراجع  سوی  از  دعوتی  هیچ  و  نشده  ابالغ  فوتبال 

نشده و کسی هم خواستار توضیحات نشده است.

مس کرمان تا پایان نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر 
فوتبال نتوانسته است نتایج مطلوب و دلخواه هوادارانش را 
بدست آورد و این عدم موفقیت باعوامل و دالیلی مختلفی 

همراه بوده است.
اما آن چیزی که بیش از سایر موارد در این عدم نتیجه 
سیاست  سو  اثر  به  بوده  دخیل  کرمان  مسی های  گیری 
گذاری جریان مدیریتی حاکم بر شرکت ملیمس ایران  و 

نگاه َسرَسری آن ها بر ورزش مربوط می شود. 
اما در بخش فنی مس درگیر مسایل دیگری است و به 
از موضوع  تفکرات و حمایتش  شکلی حسینخانی هزینه 
جوانگرایی را می پردازد. جوان گرایی یکی از شاخصه های 
تیم فوتبال مس کرمان در رقابت های این فصل لیگ برتر 
تیم  سرمربی  عنوان  به  حسینخانی  فرزاد  و  بوده  فوتبال 
مس کرمان و پاسخگو در قبال نتایج این تیم، با شهامتی 
مثال زدنی ، در دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال، تصمیم 
گرفت تا تیمش را با استفاده از نفرات جوان و کم تجربه 
از سوی  آن  بخش  یک  که  انتخابی  کند.  مسابقات  روانه 
اهالی فوتبال قابل ستایش بود و بسیاری جسارت سرمربی 
را  تجربه  کم  و  جوان  نیروهای  به  دادن  میدان  در  مس 
نگاه  با  مقابل  نقطه  در  ای هم  عده  اما   ، کردند  تحسین 
واقع بینانه تری به ماجرا، نتیجه نگرفتن مس را تا پایان 
نیم فصل به همین اتفاق ارتباط می دهند و بر این باورند 
که پروژه جوان گرایی مس با فرزاد حسینخانی حداقل برای 
یک نیم فصل بایستی ُمعلق شده تا کرمانی ها با جذب چند 
بازیکن با تجربه و میدان دیده از همین حاال و در شروع 
دور برگشت مسابقات دنبال راه چاره ای برای جدا کردن 

تیم شان از انتهای جدول باشند.
مس کرمان برای بقا در لیگ برتر هنوز فرصت کافی در 
اختیار دارد. چهل و پنج امتیاز دست نخورده و برنامه ریزی 
کوران  در  تا  ترازاول  و  بازیکن شاخص  برای جذب چند 

مسابقات ، کار را برای کرمانی ها در آورند.
اما در این بین موضوع دیگری که برای کرمانی ها نگران 
کننده است، عدم حمایت مالی شرکت مس و رفتارهای 
حساب و کتاب شده علی رستمی است. مدیر عاملی که 

از زمان حضورش در این مجموعه با تصمیماتش حسابی 
خبرساز بوده، چندان هم از نتایج کرمانی ها ناراضی به نظر 

نمی آید!
آنگونه که مشخص است شرکت تحت مدیریت رستمی، 
مس  خصوص  به  و  مس  باشگاه های  حساب  شارژ  برای 
لرزانی دارد. آن ها حتی حدمیانه ای  کرمان دست و دل 
را هم برای پُر کردن حساب خالی باشگاه ها مد نظر ندارند 
و انتخاب های قطره چکانی و در تنگنا گذاردن باشگاه ها 
حاصل این سبک و سیاق حمایت های ماه های اخیر شرکت 

ملی مس و مجموعه علی رستمی از باشگاه ها بوده است.
اما موضوع نگران کننده دیگر پیرامون باشگاه های مس 
کرمان )بر اساس شواهد موجود( رخنه جریانی برای ایجاد 
شکاف و مقابل هم قرار دادن سرمربی و مدیرعامل باشگاه 
مس کرمان است. در ماه های گذشته، سناریوهای مختلفی 
که  حسینخانی  و  کهندل  میان  شکاف  این  ایجاد  برای 
روزگاری همبازی و رفیق یکدیگر بوده اند، طراحی شده. 
جریانی که مقامات بلند پایه مس برای یک بار هم به آن 
عمیق  با  تا  گرفت  صورت  هم  تالش هایی  و  نکرده  ورود 
از  این شکاف، که بسیاری گمانه زنی ها حاکی  تر کردن 
تعمدی بودن آن است، همدلی و اتحاد مثال زدنی فصل 
و کم رنگ تر شود.  باشگاه مس کرمان کم رنگ  گذشته 

اتفاقی که شاید در محاسبات برخی با کمتر شدن یک تیم 
لیگ برتری برای شرکت مس در استان کرمان حق السهم 
و آورده خوبی برای شریک جدید منافع ورزش مس در 

آذربایجان هم به دنبال داشته باشد !
در  رستمی  علی  رفتارهای  و  تصمیمات  نوع  متاسفانه 
بخش ورزش مس در ماه های اخیر انعکاس و بازتاب منفی 
که  فردی  از  توان  نمی  و  داشته  استان  در سطح  زیادی 
انتظار  باشگاه ها تنگ کرده  بر  را  اخیر عرصه  ماه های  در 
هم  آن  داشت  را  جدیدی  مدیریتی  شیوه  و  رفتار  تغییر 
در شرایطی که باشگاه مس کرمان در این روز ها به شدت 
نیازمند منابع مالی خوب برای تقویت تیمش برای حضوری 

متفاوت در دور برگشت لیگ است.
تایید  است  نتوانسته  گفته می شود حتی  که  رستمی 
برای  خاص  نهاد های  سوی  از  هم  را  الزم  صالحیت های 
ریاست بر شرکت ملی مس ایران بگیرد، حاالبا تصمیمات 
اشتباهش بحران های زیادی را به مجموعه باشگاه های مس 

وارد کرده است .
و  قدرت  صاحبان  جریان  سکوت  رسد  می  نظر  به 
سیاسیون استان و به ویژه استاندار و نمایندگان مجلس 
در قبال این نوع رفتارها تهدید جدی برای آینده ورزشی 

باشگاه های ورزشی مس، به خصوص مس کرمان باشد.

نگاهی به شرایط بحرانی حاکم بر باشگاه کرمان 

مس در َتنگنا
      رضا فتح آبادی
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واکنش باشگاه گل گهر به رفتن قلعه نویی به تیم ملی یا استقالل

 او به ما تعهد دارد 

نه حکمی ابالغ شده و نه توضیح خواسته اند

و  کار  اصالح  روند  از  خدامی پور،  حسن 
شهری  معابر  آسفالت  عملیات  پیشرفت 
رضایت  ابراز  سیرجان،  شهرداری  توسط 

کرد.
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  رییس  سیرجان، 
کارهای  آسفالت  بحث  در  اینکه  بیان  با 
بیشتری باید صورت گیرد، گفت: در بحث 
عمرانی،  معاونت  حوزه  تالش   آسفالت، 
سال  در  شهرداری  زیربنایی  و  فنی 
۱4۰۱ قابل قبول بوده است؛ خصوصا در 
محالت کم برخوردار شهر بسیاری از معابر 
بهسازی و آسفالت شده است؛ جا دارد از 

زحمات این مجموعه تشکر کنم.
خدامی پور همچنین از سازمان عمران و 
به  سیرجان  شهرداری  شهری  بازآفرینی 

و  بی وقفه  آسفالت،  عملیات  اجرای  دلیل 
اجرای  با  و همزمان  در هر شرایط جوی 

پروژه فاضالب شهری، تقدیر کرد.
وی گفت: این سازمان بدون تعطیلی کار 
می کند و شهرداری سیرجان واقعا در این 

بخش موفق عمل کرده است.
رییس شورای اسالمی شهر، اظهار کرد: 
عملیات آسفالت شهر تمام نشده و هنوز 
داریم  فاصله  آسفالت  مطلوب  وضعیت  با 
تغییر  و  اقتصادی  مشکالت  باوجود  ولی 
هزینه های عمرانی، روند اصالح و سرعت 
با  که  شهرهایی  دیگر  نسبت  به  آسفالت 
آن ها در ارتباط هستیم، مورد قبول است 
شهرداری  در  همکارانم  تالش های  از  و 

سیرجان، تقدیر و تشکر می نمایم.

سیرجان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
و  شده  انجام  کارشناسی  های  بررسی  به  توجه  با  گفت: 
این  از  ضرورت ساماندهی روش های جمع آوری پسماند، 
پس زمان جمع آوری زباله در منطقه یک از ساعت 9 شب 

الی 6 صبح در روزهای زوج و فرد تغییر می کند.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، 
علی رضایی در این باره گفت: با توجه به انتخاب پیمانکار 
جمع آوری زباله، تنظیف و رفت و روب در منطقه یک از 

امروز دوشنبه توسط پیمانکار جدید آغاز می شود.
زمان  تغییر  خصوص  در  شهروندان  از  پوزش  ضمن  وی 
زمان  کاهش  کرد:  عنوان  منطقه  این  در  زباله  آوری  جمع 
جمع آوری زباله ، کاهش زمان ماندن زباله کنار خیابان ها و 
معابر عمومی، جلوگیری از مناظر بد شهری به دلیل انباشت 
زباله در ساعات پرتردد شب و سهولت تردد آسان ماشین 

های زباله گیر از اهداف کلی حوزه پسماند است.

سیرجان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
بهبود  و  نگهداشت شهر  ارتقای وضعیت  راستای  افزود: در 
و  شهری  معضالت  کاهش  و  شهروندان  به  رسانی  خدمت 
از بیرون گذاشتن زباله قبل از  زیست محیطی، شهروندان 
تا  کنند  توجه  زمان  این  به  و  تعیین شده خودداری  زمان 

چهره شهر عاری از هرگونه زباله باشد.
بین  آمده،  به  دست  آمار  بر  بنا  کرد:  اضافه  رضایی  علی 
روزهای جمع آوری  درصد شهروندان سیرجانی  تا ۳۰   2۰
پسماندهای تر بر اساس تقویم را فراموش می کنند و بهتر 
است روزهای زوج و فرد هفته مبنای جمع آوری زباله باشد؛ 
لذا از امروز دوشنبه ۱9 دیماه، این پسماندها روزهای زوج 
فرد  روزهای  و  چهارشنبه  و  دوشنبه  شنبه،  شامل  هفته 
هفته شامل یکشنبه، سه شنبه و جمعه شب بر اساس برنامه 

زمانبندی از درب منازل شهروندان جمع آوری می شود

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سیرجان، گفت: 
از ابتدای آذر ماه تا ابتدای دی ماه ۱4۰۱ به مدت یک ماه، ۱۸ معبر اصلی 

و فرعی در مناطق مختلف شهر آسفالت شده است.
پورخسروانی  مجتبی  ارتباطات شهرداری سیرجان،  مدیریت  گزارش  به 
ادامه داد: به منظور بهسازی معابر و رفاه حال شهروندان، زیرسازی و اجرای 
عملیات آسفالت معابر در دستور کار سازمان عمران و بازآفرینی شهری 

شهرداری است.

وی ابراز داشت: طی مدت یک ماه حدود 42 هزار متر مربع آسفالت انجام 
گرفته و 52۰۰ تن آسفالت برای ۱۸ معبر مورد استفاده قرار گرفته است.

لیست معابر آسفالت شده طی یک  ماه بدین شرح است:
اقاقیا ۳- دو  ۱- خیابان هنر 2- شهرک نصر، خیابان گل سرخ، فرغی 
معبر واقع در کمربند سبز بلوار قائم 4-شهرک صدرا، انتهای خیابان ابن 
انتهای خیابان شهرک ثاراهلل  سینا 5- پارکینگ بلوار شهید زندی نیا 6- 
7- انتهای خیابان ابن سینا جنب زمین چمن ۸- خرم آباد شهرک صدف، 

خرم آباد،   -9 پنج  شماره  کوچه  پاریز،  خیابان 
مسجد  کوچه  پاریز،  خیابان  صدف،  شهرک 
مسجد  جنب  کوچه  خرم آباد،   -۱۰ فاطمه الزهرا 
رسالت  شهرک  اصلی  ۱۱-خروجی  رضا)ع(  امام 
ثاراهلل  شهرک  ورودی   ۱2- کمربندی  سمت  به 
محوطه  رسالت۱4-  شهرک  اصلی  خیابان   -۱۳
آتش نشانی شماره سه ۱5- شهرک طالقانی جنب 

پل دفاع مقدس ۱6- مکی آباد، کوچه بسیج، آخرین کوچه سمت راست 
خیابان   ۱۸- وحید  خیابان  انتهای  تا  هجرت  تقاطع  وحید،  ۱7-خیابان 

وحید، کوچه جنب گلخانه

رییس شورای اسالمی شهر سیرجان:

شهرداری در بحث آسفالت، موفق عمل کرده است

توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری؛

»۱۸ معبر« طی یک ماه آسفالت شد

زمان جمع آوری زباله در منطقه یک تغییر یافت

گسترش  منظور  به  گفت:  سیرجان  شهردار 
نوآوری،  و  پژوهشي  همکاري هاي  و  همفکري 
شهرداری  میان  همکاری  ی  نامه  تفاهم 
سیرجان و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی 
فضای  حوزه  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 

سبز و پسماند به امضا رسید.
ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
پور  کریمی  اکبر  علی  سیرجان،  شهرداری 
طبق  گفت:  نشست  این  در  سیرجان  شهردار 
های  تماس  طریق  از  شده  انجام  های  بررسی 

مردمی، موضوعات مهمی همچون فضای سبز، 
ولگرد  آوری سگهای  و جمع  پسماند  آسفالت، 

در دستور کار قرار گرفت.
اهداف  از  یکی  را  آبی  مخازن  توسعه  وی 
بالغ بر  مهم حوزه فضای سبز دانست و افزود: 
که  داریم  سیرجان  در  سبز  فضای  5۰۰هکتار 
کشوری،  میانگین  اساس  بر  و  استاندارد  طبق 
سرانه فضای سبز در سیرجان رقم بسیار خوبی 
است و با توجه به شرایط منطقه ای سیرجان 
در خصوص کمبود منابع آب، فرآیند نگهداری 

نظامنامه جدید در حال  و  نامه  با شیوه  از آن 
انجام است.

شهردار سیرجان تصریح کرد: به منظور ایجاد 
آموزشی  های  همکاری  گسترش  و  همفکری 
عملیاتی  و  اجرایی  اقدامات  نیز  و  پژوهشی  و 
میان  همکاری  ی  نامه  تفاهم  ها،  توانمندی  و 
فناوری  پژوهشکده  و  سیرجان  شهرداری 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات 
پروژه  در  تخصصی  و  فنی  مشاوره  ارایه  برای 
های مرتبط با حوزه فضای سبز شهری، احداث 

ایستگاه تحقیقاتی، راه اندازی مرکز کلکسیون 
)باغ گیاه شناسی( گونه های مختلف درختان 
با  متناسب  دارویی  گیاهان  زینتی  گلهای  و 
ها  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  شهرستان  اقلیم 
به  تحقیقاتی طرفین  و  علمی  های  پتانسیل  و 

امضا رسید.
از طرح در  نامه پس  تفاهم  این  گفتنی است 
مصوبه  و  سیرجان  شهر  شورای  علنی  جلسه 

شورا به مرحله اجرا خواهد رسید

انعقاد تفاهم نامه همکاری  شهرداری سیرجان و دانشگاه شهید باهنر کرمان


