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سرویس ورزشی :محمدصادق رجبی

خبر

+

عادل الیقمند

سقوط قیمت سردار آزمون

ایسنا :سایت ترانسفر مارکت روسیه ،به
ارزشگذاری بازیکنان لیگ روسیه پرداخته
است .یکی از بازیکنانی که افت قیمت داشت،
سردار آزمون است که این فصل تنها یک گل
برای تیمش به ثمر رساند.
این بازیکن سال قبل یازده میلیون یورو در
بازار نقل و انتقاالت قیتداشت اما این عملکرد
ضعیف باعث شد تا قیمت او به  9میلیون برسد.

دوره قدرتنمایی مسی و رونالدو
رو به پایان است

گاردین :از سال  2008تاکنون ،رونالدو و
مسی دو ستارهای بودند که با یکه تازی در
دنیای فوتبال قدرتنمایی را بخصوص در
کسب توپ طال ازدیگر بازیکنان فوتبال گرفته
بودند اما احتمال میرود ستارههایی در سال
جدید جای آنها را بگیرند؛ نیمار و کلین ام
پایه از پاریسنژرمن و هریکین ازتاتنهام
رقبای سرسختی برای این دو محسوب
میشوند.

جراحی بینی

جان مربی ژیمناستیک را گرفت
باشگاه خبرنگاران :مربی ارزنده ژیمناستیک
استان مرکزی به دلیل خطای پزشکی فوت
شد.
پریسا خدری مربی  22ساله ژیمناستیک،
 2ماه قبل برای عمل بینی در یکی از
کلینیکهای تخصصی تهران بستری شد ،اما
در جراحی به بیهوشی رفت و پس از  2ماه کما
فوت کرد.

احتمال حذف دژاگه
از ترکیب تیم ملی!

هفتمین لژیونر نیریز در تراکتورسازی
مجید پاکیزهدامن :با پیوستن سعید
حامدی به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز،
جمع بازیکنان فوتبال نیریز در خارج از
شهرستان به  7نفر رسید.
حامدی که فصل قبل با حضوردر تمرینات
جوانان تراکتورسازی توانسته بود نظر
مربیان این تیم را جلب کند ،به دلیل
محرومیت تراکتورسازی در پنجره نقل و
انتقاالت و صادر نشدن کارتش ،موفق به
حضور در این تیم نشد تا در فصل جدید
رقابتهای لیگ برتر فوتبال فارس ،در
ترکیب ثابت پاس نیریز به میدان رود.
اما با حل مشکل باشگاه تراکتورسازی از
سوی فیفا و باز شدن پنجره نقل و انتقاالت
برای این تیم ،مدافع سابق تیمهای آزادی،
پویش پاسارگاد و پاس ،در نقل و انتقاالت
زمستانی به تراکتورسازی پیوست تا در
نیم فصلدوم برای جوانان این باشگاه بازی
کند.
قرارداد سعید حامدی به مدت سه
فصل اعتبار دارد که به گفته این بازیکن،
هیچگونه مبلغ مالیدر آن قید نشده است.
به دنبال این انتقال ،برخی تیمهای
نیریزی مدعی شده بودندکه
انتقال این بازیکن توسط آنها

صورت گرفته است اما سعید حامدی با رد
این موضوع ،از تماس مستقیم مسئوالن
باشگاه تراکتور با خود خبر داد و گفت :هیچ
تیم نیریزی در انتقال من نقشی نداشته
است.
سعید حامدی فوتبال خود را از مدرسه
فوتبال ثامن آغاز کرد و پس از آن به
مدرسه فوتبال پویش پاسارگاد با
مربیگری مسلم کرمی پیوست و
تا قبل از پیوستن به تراکتورسازی،
در تیم بزرگساالن آزادی با مربیگری
کرمی بازی کرد.
این بازیکن مستعد ،سابقه پوشیدن
پیراهن تیم شهیدان عباسنژاد اقلید در
رده نوجوانان را نیزدر کارنامهدارد.
پیش از این ،بازیکنانی همچون مهدی
زلفی ،محسن صنعتی ،جواد جاللی،
محمدجواد مرادزاده ،علیرضا شاهسوند
حسنی و رضا قرایی به ترتیب در تیمهای
پیام مخابرات شیراز ،شهید رضایی
فیروزآباد ،بزرگساالن فجر شهید سپاسی،
جوانان مس رفسنجان ،امیدهای پیکان
تهران و امیدهای فجر سپاسی بازی
کردهاند و سعید حامدی دیگر از بازیکنان
پر افتخار فوتبال نیریز محسوب می شود.

شهید منتظری قهرمان

بسکتبال آموزشگاههای نیریز

برترینها :قرارداد میلیوندالری یکی ازدالیلی
است که دژاگه هر پیشنهادی را نمیپذیرد و
اکنون در هیچ تیمی بازی نمی کند .از سوی
دیگر کیروش حساب ویژهای روی او باز
کرده؛ اما او زمان کمی دارد تا پیراهن یک
تیم باشگاهی را برتن کند .در غیر این صورت
شاید صبر کیروش لبریز شود و برخالف میل
باطنیاش تصمیمی چون خروج کاپیتان از
ترکیب اصلی تیم ملی بگیرد.

آموزشگاه شهید منتظری

بهداد سلیمی:
به خاطر مردم خداحافظی نمیکنم

مشرق نیوز :بهداد سلیمی در رابطه با
خداحافظیاش گفت :از همان روزی که اعالم
کردم می خواهم خدا حافظی کنم خیلی از
مردم ،بزرگان و حتی وزیر ورزش پیام دادند
که از تصمیم منصرف شوم.
وقتی این محبت مردم ،و بزرگان را میبینم،
راغبتر میشوم تا به مسیر ادامه دهم.
مطمئنا اگر روزی مردم به من بگویند که به
درد وزنهبرداری نمیخوری ،خیلی زود
خداحافظیام را عملی می کنم.

آموزشگاه شهید قارینیا

حضور تیم کشتی آزاد ایران
در جام جهانی 2018

تسنیم :تیم کشتی آزاد ایران که در مسابقات
جهانی  2017به عنوان نهمی دست یافته و
موفق به کسب جواز حضور در جام جهانی
 2018نشده بود ،با انصراف یکی از تیمها راهی
جام جهانی میشود.
البته گفته میشود اسپانسر مسابقات
جامجهانی آمریکا یکی از شرطهای حضورش
در این مسابقات و حمایت مالی را حضور ایران
در این مسابقاتدانسته است.
همچنین وجود تماشاگران زیاد ایرانی نیز
دلیل دیگری است که حامی مالی امریکایی
برای حضور ایران عنوان کرده است.

آیا علی کریمی میتواند مربی
سپیدر ود شود؟

فارس :علی کریمی به عنوان سرمربی تیم
سپیدرود رشت انتخاب شده است با این حال
طبق قوانین فوتبال ایران نمیتواند کارت
سرمربیگری تیم را دریافت کند زیرا هنوز
مدرک مربیگری Bخود را هم دریافت نکرده
است؛ اما به دلیل سوابق ملی که دارد کارت
مربیگری سپید رود برایش صادر می شود.

آموزشگاه غیردولتی سایه مهر

تیم آموزشگاه شهید منتظری قهرمان مسابقات
بسکتبال آموزشگاههای ابتدایی نیریز شد.
این مسابقات از سهشنبه  21آذر آغاز و دوشنبه  6دی
به کار خود پایان داد.
در ایندوره از مسابقات  6تیم شهید قارینیا الف و ب،
شهید منتظری ،فرهمندی و سایه مهر الف و ب حضور
داشتند.
تیمهای حاضر به مدت  15روز به صورت دورهای
باهم رقابت کردند کهدر پایان شهید منتظری به مقام
قهرمانی رسید ،قارینیا الف دوم و سایه مهر ب سوم
شد.
داوری این رقابتها را محمد جواد سهیل ،محمد امین
شریفی ،محمدصادق رجبی ،ایمان شریفی ،مهدی
قانوننیریزی ،امیرحسین اهل و متین الیقمند و
سرپرستی آن را حسین کوچکزاده مسئول انجمن
بسکتبال پسران آموزش و پرورش عهدهدار بود.
گفتنی است این مسابقات زیر نظر کارشناسی
تربیتبدنی آموزش و پرورش با همکاری اداره ورزش
وجوانان و هیئت بسکتبال برگزار شد.
اسامی تیم منتظری:
محمدمهدی اکبری ،احمدرضا حسنزاده ،ابوالفضل
رفیعی ،امیرعلی حکمتآرا ،ابوالفضل مظفری،
ابوالفضل قرایی جمالی ،مبین دولت آبادینژاد ،علی
کشاورز ،اشکان مقصودی ،پوریا فرامرزینژاد ،امیر
محمد حسن الهی ،متین شریفی و ابوالفضل شکوهی
مربی  :محمد جواد سهیل
سرپرست :رحیم فنون

دانستنی های ورزشی

ﻭﻳﮋگیﻫﺎیکتانیﻣﻨﺎﺳﺐورزشی

علیاکبرعابدیننژاد
مربی رسمی کاراته و پرورش اندام

کتانی ورزشی باید مناسب باشد تادر هنگام
ورزش کمتر دچار آسیب شویم .در زیر چند
ویژگی کتانی ورزشی مناسب را میخوانید:
هنگام اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻔﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻧﻮک ﻛﻔﺶ ﭘﺎ ﺭا ﻧﺰﻧﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﭘﺎ ﺑراحتی
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﻔﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ و ﺁﺯاﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﻛﻔﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ.
ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻔﺶهای ﻭﺭﺯشی
ﻃﻮﺭی اﺳﺖ ﻛﻪ هرﮔﺰ اﻧﺪاﺯﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
نمیکند و ﺑﻪ اصطالح ﺑﺎﺯ نمی شود.
ﻛﻒ ﻛﻔﺶ ﺩاﺭای ﻗﻮﺱ مطابق ﺑﺎ ﻗﻮﺱهای
طبیعی ﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻤﻞ
ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺯ ﻗﻮﺱهای ﭘﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ،اﺯ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻔشهایی ﻛﻪ
ﺩاﺭای کفیهای ﺗﺨﺖ و ﺻﺎﻑ میباشند

بشدتﭘﺮهیز ﻛﻨﻴﺪ.
ﻛﻒ ﻛﻔش ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﺭای انعطاف کافی ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪا ﺷﺪﻥ ﭘﺎ اﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰاﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻢ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﺭاﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻳﺎ
ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﮕﻴﺮﺩ .اﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻛﻔﺶهایی ﻛﻪ ﺩاﺭای انعطاف ﻛﺎفی نیستند
میتوانند ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺭﺩ و خستگی عضالنی در
پاها و همچنین ﺩﺭﺩ ﻋﻀﻼنی ﺩﺭ ﻛﻒ ﭘﺎ ﺷﻮنﺩ .
ﻛﻔﺶها ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﺭای ﻧﺮمی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺯ ﻣﻴﺰاﻥ ﻧﻴﺮﻭیی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ
میشود ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ به ﮔﺮﻳﭗ ﻛﻒ ﭘﺎ ﻧﻴﺰ ً
ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﻪ
ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺩاﺭای ﻋﺎﺝ مناسبی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻔﺶ ورزشی ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﺭای ﻋﺎﺝ ﻣﻨﺎسبی ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ اﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﻤﺎ هنگام ﻭﺭﺯﺵ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﻛﻨﺪ.
ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻛﻔﺶ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶهای ﻣﻬﻢ ﻛﻔﺶ
اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﻴﻪ میشود کفشی را ﺭا اﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اصطالح ﺳﺎﻕﺩاﺭ ﺑﺎﺷﺪ .یعنی
ﻣﻴﺰاﻥ اﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻒ ﻛﻔﺶ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺷﻨﻪ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ناگهانی ﻣﭻ ﭘﺎ
ﭘﻴﭻ ﺑﺨﻮﺭﺩ .اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻔﺶهایی ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﭻ ﺩاﺭای اﺭﺗﻔﺎﻉ اندکی میباشد
ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺭدهایی ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﭻ ﭘﺎ ،ﺯاﻧﻮ،
ﻛﻤﺮ و ﮔﺎﻫی ﺳﺮﺩﺭﺩ میشود.
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﺎﺝ ﻛﻔﺶ ﻧﻴﺰ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی اﺯ ﺳﺮ
ﺧﻮﺭﺩﻥ اﺳﺖ.

برگزاری کالس مربیگری والیبال بانوان
درنیریز

حوادث
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به کوشش حسین قانع

بیرون آوردن  150تکه سنگ
ازکلیه یک بیمار

دستگیری فروشنده قرصهای مخدر در نیریز
فردی که اقدام به فروش قرصهای مخدر میکرد،
توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر نیریز شناسایی
ودستگیر شد.
بنا بر اعالم فرمانده انتظامی شهرستان ،مأموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر نیریز از مدتها قبل به
دنبال فروشنده قرصهای مخدر در شهرستان
بودند .سرانجام با اقدامات اطالعاتی و پلیسی ،این

فرد شناسایی و زیر نظر گرفته شد.
سرهنگ عزیز برزگر گفت :در هماهنگی با
دادستان شهرستان ،دستور قضایی ورود به منزل
این فرد صادر شد .سرانجام در صبح چهارشنبه 6
دیماه مأموران با حکم قضایی و در یک عملیات
پلیسی وارد منزل این متهم شدند و فرد متخلف
رادستگیر کردند.در بازرسی از منزل این فرد هزار

عدد انواع قرصهای مخدر و روانگردان و مقداری
شربت مخدر بهدست آمد.
این متخلف  40ساله سابقهدار ،اکنون در زندان
بسر میبرد .الزم به ذکر است که فروش انواع
داروهای مخدر و روانگرداندر بیرون ازداروخانهها
ممنوع است و فروش بدون نسخه این داروها در
داروخانهها نیز جرم میباشد.

//

فرونشست زمین ،نشانه یا پایان بحران؟
روابط عمومی هیئت والیبال :نیریز برای
سومین بار میزبان کالس مربیگری درجه
 3والیبال بانوان شد.
در این دوره شرکت کنندگان ،آخرین
متدهای روز والیبال را فرا گرفتند.
شرکت کنندگان از  2تا  7دی زیر نظر

مهرانگیز جمشیدی و طاهره بهرامزاده،
مدرس فدراسیون والیبال کشور و دبیر
هیئت والیبال استان آموزشهای الزم را
دیدند.
به گفته سکینه ایزدپناهی نایب رئیس
و مسئول کمیته بانوان هیئت والیبال

نیریز ،سطح کیفی ایندوره بسیار باال بود
و  24نفر از شهرستانهای نیریز ،کازرون،
خرامه ،بوانات ،فسا و استهبان موفق به
شرکتدر این کالس شدند.
این کالس به همت هیئت والیبال و اداره
ورزش و جوانان برگزارشد .

//

برگزاریجشنوارهغذایسالمدرنیریز
محبوبه ناصری :جشنواره غذای سالم
به مناسبت کمپین ملی بسیج تغذیه در
نیریز برگزار میشود.
این جشنواره با شعار «کنترل چاقی با
تغذیه سالم» و با همت شبکه بهداشت و
درمان و همکاری اداره ورزش و جوانان
نیریز ،چهارشنبه  20دی از ساعت

 14/30تا  17در استادیوم ورزشی شهدا
انجام میشود.
در این جشنواره هفت تیم ورزشی آقایان
حضور یافته و به معرفی رشتههای
ورزشی خود خواهند پرداخت.
همچنین بانوان میتوانند با تهیه غذای
سالم کم چرب،کم نمک و کم شکر

در منزل ،در جشنواره شرکت کرده و با
هم رقابت کنند .شرکت در جشنواره
برای عموم مردم آزاد است و در پایان به
برندگان جوایزی اهدا خواهد شد .
جهت آگاهی بیشتر برای شرکت در این
جشنواره با شماره 0917 706 2979
تماس بگیرید.

//

هدیهکریسمسپادنا به پاس

مجید پاکیزهدامن :با حضور نیافتن تیم پادنا

در ورزشگاه شهدای نیریز برگزار شود ،اما با

اما تیم پاس در حالی قرار بود در اولین بازی

میمند مقابل پاس نی ریز ،سه امتیاز شیرین،

حضور نیافتن تیم میهمان ،این بازی لغو و از

نیم فصل دوم مقابل پادنا میمند قرار بگیرد

هدیه کریسمس پادنا میمند به پاس تعلق

سوی کمیته برگزاری مسابقات ،نتیجه این

که  %95این تیم تغییر و از بازیکنان بومی

گرفت.

دیدار  3بر صفر به سود پاس اعالم شد.

استفاده می کرد.

در حالی که قرار بود اولین بازی ازدور برگشت

پس از لغو بازی ،بازیکنان پاس به دو گروه

حال با این  3امتیاز ،پاس  14امتیازی شد و تا

مسابقات لیگ برتر فوتبال فارس پنجشنبه

تقسیم و به بازی تمرینی مقابل یکدیگر

حدودی توانستدر اولین بازی ازدور برگشت

14دی بین تیمهای پاس نیریز و پادنا میمند

پرداختند.

این رقابتها ،سر و سامان بگیرد.

در مراجعه به پزشک تعلل کرده و کلیهاش
بشدت آسیب دیده بود .او اظهار امیدواری کرد
که کلیه این فرد بتواند کارکرد مطلوبش را به
دست بیاورد؛ زیرا کلیه چپ او نیز متأسفانهدچار
مشکل است .در این عمل جراحی ،یک سنگ
بزرگ شاخ گوزنی و  149قطعه سنگ دیگر
بیرون آورده شد.
دکتر اشرفزاده درباره جنس این سنگها گفت:
جنس سنگ را آزمایشگاه مشخص میکند و
احتماالً از جنس کلسیم است.
وی افزود :شهروندان باید مراقبتهای دورهای
را زیر نظر پزشک خانواده انجام دهند و اگر
مشخص شد که سنگ کلیه دارند ،هر چه زودتر
مراحلدرمان را طی کنند.

بیماری که دچار ناراحتی شدید کلیه بود ،در
بیمارستان شهدای نیریز مورد عمل قرار گرفت
و از کلیه او  150تکه سنگ بیرون آورده شد.
صبح چهارشنبه  13دیماه مرد  60سالهای
که دچار ناراحتی کلیه بود ،توسط عبدالصمد
اشرفزاده متخصص کلیه و مجاری ادراری و تیم
جراحی اتاق عمل بیمارستان شهدای نیریز
مورد عمل قرار گرفت.
عمل جراحی بر روی کلیه راست این مرد سالمند
انجام شد و  90دقیقه به طول انجامید .از درون
کلیه این فرد 150 ،تکه سنگ بزرگ و کوچک
خارج شد.
دکتر عبدالصمد اشرفزاده در این رابطه گفت:
کلیه این مرد بسیار ضعیف عمل میکرد؛ چون

//

دستگیری  26نفر با  40کیلو مواد مخدر
گرم ماریجوانا و تعدادی آالت و ادوات مصرف
و توزین مواد مخدر کشف شد .در این طرح،
12خرده فروش و  13معتاد دستگیر شدند.
گفتنی است چند نفر از این معتادان در یک
پاتوق مواد مخدر شناسایی ودستگیر شدند.
سرهنگ عزیز برزگر گفت :همچنین غروب
جمعه  1دیماه مأموران مستقر در ایست و
بازرسی قطرویه به یک پژو  405که به شهرستان
وارد میشد مشکوک شدند .در بازرسی از این
خودرو 25 ،کیلو تریاک که به طرز ماهرانهای در
صندلی راننده جاسازی شده بود ،کشف گردید.
متهم  44ساله و اهل استان همجوار نیز با تشکیل
پرونده تحویلدستگاه قضایی شهرستان شد.

 26نفر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در دهه
اول دیماه توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر
نیریز دستگیر شدند و از آنان بیش از  40کیلو
مواد مخدر بهدست آمد.
بنا بر اعالم فرمانده انتظامی نیریز ،مأموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی موفق
شدند در  10روز نخست دیماه سال جاری و
در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ،در مدت یک
هفته  25نفر از خردهفروشان و معتادان به مواد
مخدر را دستگیر و یا روانه مراکز ترک اعتیاد
کنند .در این طرح 9 ،کیلو و  500گرم تریاک،
 1کیلو و  600گرم سوخته تریاک 30،گرم
هروئین و شیشه 150،گرم شیره تریاک100 ،

//

//

جدول لیگ برتر فوتسال بزرگساالن فارس گروه اول تا هفته هشتم

نی ریز توقیفگاه خودروهای گرانقیمت قاچاق

نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

شهدای گراش

8

ناحیه مقاومت زرین دشت

8

4

0

3

29

21

8

15

منتخب قیر

8

4

1

3

15

10

5

15

شهید بیاتی نیریز

8

1

3

3

15

18

-3

9

شهید برمن داراب

8

1

2

5

15

14

-1

8

رینگ اسپرت نیریز

8

1

3

4

19

19

0

7

1

3

4

14

25

-11

7

جدول ردهبندی لیگ برتر بزرگساالن فوتبال فارس در نیمفصل اول
نام تیم

تعداد بازی

برد

باخت

مساوی

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

گلستان فاروق مرودشت

11

امیر کبیر نورآباد

11

7

2

2

16

11

5

23

استقالل لطیفی الرستان

11

6

2

3

22

10

12

21

شهدای فخاران کازرون

11

6

3

2

18

14

4

20

شریف بتن نورآباد

11

5

3

4

13

8

5

19

هالل احمر گراش

11

5

3

3

18

12

6

18

فداییان المهدی جهرم

11

4

3

4

14

11

3

16

پادانا میمند

11

4

4

3

10

11

-1

15

پاس نیریز

11

3

6

2

8

11

-2

11

پارسه شیراز

11

3

6

2

12

18

-6

11

پارسه مرودشت

11

3

7

1

11

19

8

10

خلیج فارس شیراز

11

1

4

6

9

13

-4

9

2

7

2

15

22

7

8

نیز مشخص شد خودروها به طور غیر قانونی از
مرزهای جنوبی کشور وارد شده و قاچاق هستند.
این محموله همراه کشنده حامل آنها توقیف
و راننده نیز با تشکیل و تکمیل پرونده ،تحویل
تعزیرات حکومتی شهرستان شد.
برزگر افزود :این محموله شامل  4خودروی
سانتافه و  2بی ام و است کهدر مجموع  1میلیارد و
 304میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
اودر پایان از شهروندان خواست تا ضمن همکاری
با مراجع قانونی و بویژه نیروی انتظامی در رابطه
با کاالهای غیر مجاز و قاچاق ،هرگونه قاچاق کاال
و محل انبار آنها و افراد مرتبط را به پلیس 110
اطالعدهند و یا پیامک کنند .زیرا قاچاق به عرصه
تولید و زیربناهای اقتصادی کشور ضربه میزند.

 6خودروی گرانقیمت خارجی که در حال قاچاق
به مرکز کشور بودند ،توسط مأموران فرماندهی
انتظامی نیریز توقیف شدند.
بنا بر اعالم فرمانده انتظامی نیریز ،عصر شنبه
 9دیماه مأموران انتظامی مستقر در ایست
و بازرسی قطرویه به یک تریلر کشنده حامل
 6خودروی سواری خارجی که در حال عبور از
نیریز بود مشکوک شدند .مأموران با توجه
به ارزش زیاد محموله اقدام به کنترل مدارک و
مجوز خودروها کردند.
سرهنگ عزیز برزگر گفت :مأموران مبارزه
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی نیریز ،در
بررسیهای خود متوجه شدند این خودروها
هیچ مجوز قانونی ندارند .در تحقیق از راننده

//

دستگیری سه متخلف با یک الشه شکار
سه شکارچی که اقدام به شکار در پارک ملی
بختگان کرده بودند ،دستگیر شدند.
بنا بر اعالم مسئول پارک ملی بختگان ،مأموران
این پارک ملی در ساعت  1بامداد پنجشنبه
 7دیماه ،حین گشتزنی به سه شکارچی که در
تاریکی شب و در پنهانکاری کامل قصد خروج از
این منطقه حفاظت شده را داشتند ،مشکوک
شدند .با دستور توقف و سپس بازرسی از آنان،
یک الشه کل وحشی شکار شده و یک قبضه برنو
دوربیندار به همراه فشنگ و ابزارآالت شکار کشف
شد.
مهدی محمدجانی گفت :این سه نفر که حدوداً 40
ساله بودند ،با تشکیل پرونده قضایی تحویل دادگاه

عمومی آباده طشک شدند .این افراد که یکی از آنها
سابقهدار بود ،از اهالی شهرهای همجوار بودند و
اکنون در زندان بسر میبرند .متخلفان عالوه بر
جریمه کیفری ،به  10میلیون تومان جریمه ضرر و
زیان به طبیعت محکوم شدند.
محمدجانی افزود :همچنین در هفته آخر آذرماه،
مأموران این پارک ملی توانستند یک گروه  3نفره
از شکارچیان را حین گشت و کنترل در این پارک
ملی و قبل از شروع به شکار دستگیر کنند .از این
شکارچیان ،یک اسلحه غیر مجاز ساچمهزنی پنج
تیر پران کشف شد .آنها از اهالی نیریز بودند که با
تشکیل پرونده تحویل دادگاه عمومی آبادهطشک
شدند.

بروز پدیده فرونشست یا فروچاله ،از موضوعاتی
بهشمار میرود که طی یکسال گذشته بسیار
پررنگتر در مجامع مختلف تخصصی و رسانهای
به آن پرداخته شده است؛ بروز این پدیده را باید
نشانهای از وقوع حوادثی بزرگتر تلقی کرد یا این که
فرونشستنها پایان کار خواهد بود؟
به گزارش ایسنا منطقه فارس ،فرونشست،
فرورفتگی یا نشست ناگهانی بخش یا بخشهایی
از یک سرزمین ،از نگاه همه صاحبنظران پدیدهای
نگران کننده محسوب میشود؛ پدیدهای که پشت
سر خود عوامل و بهدنبال خود عوارض بیشماری را
خواهدداشت.
این پدیده ،رخدادی طبیعی نیست زیرا عامل
انسانی دخالت مستقیم در بروز و تشدید آن داشته
و دارد؛ پدیدهای که میتواند خسارتهای سنگین
مالی و جانی به همراه داشته باشد و قطعاً قابل
پیشگیری است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارسدر گفت
و گو با ایسنا منطقه فارس ،فرونشست و فروچاله
را از تبعات خشکسالیهای یک دهه گذشته و آن
را پدیدهای بسیار خطرناک میداند و میگوید:
برداشتهای بیش از حد از منابع آب زیرسطحی،
یکی از عوامل بروز این پدیده است.
حسن فیاضپور تأکیددارد که این پدیده را میتوان
مدیریت و پیشگیری کرد و البته در مناطقی که
شاهد بروز آن هستیم ،باید راهکارهای ممانعت از
توسعه را مد نظرداشت.
مدیر کل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی
منطقه جنوب کشور نیز در گفتگو با ایسنا منطقه
فارس میگوید :پدیده تهدید کننده فروچاله و
فرونشست 100درصد دشتهای استان فارس را
تهدید میکند؛ این یعنی شیراز هم در دایره تهدید
قراردارد.
طهمورث یوسفی با بیان این که شرایط نرمال
فرونشست حدود  4میلیمتر در سال است،
میافزاید :فرونشت در دشت شیراز در مناطق
جنوب ،شرق و جنوب شرق حدود  5سانتیدر سال
است .
او نرخ فرونشست در دشت زرقان را  10سانتی متر
در سال و ضخامت رسوبات را  300سانتیمتر اعالم
و اضافه میکند :در نقاطی نظیر ششده از توابع
شهرستان فسا ،فرونشستی که در سالهای گذشته
حدود  30الی  32سانتیمتر در سال بوده ،به 6
سانتیمتردر سال رسیده است.
یوسفی با اشاره به این که کم شدن فرونشست در
برخی دشتها را نمیتوان خبر خوبی تلقی کرد؛
میگوید :تخلیه آبدر غارهای آهکی زمین میتواند
زمینهساز فرونشست یا فروچاله باشد.
وی با اشاره به این که آب و شرایط زمینشناسی از
عوامل اصلی بروز پدیده فرونشت است ،میافزاید:
در شهرستانهای شیراز ،داراب ،فسا ،استهبان و ...
برداشت آب و عوامل زمین شناسی ودردشت ارژن
و سورمق عوامل زمینشناسی ،باعث ایجاد پدیده
فرونشست شده است.
به اعتقاد این کارشناس زمینشناسی ،نه تنها
برداشت از چاههای غیرمجاز باید کام ً
ال ممنوع شود،
بلکه برداشت آب از چاههای مجاز هم باید تحت
کنترل کامل باشد.
یوسفی همچنین این پدیده را شوم و تهدیدی جدی
برای میراث کهن خطه پارس نظیر تختجمشید
میداند و میافزاید :نمونه بارز این تهدید ایجاد
فرونشست زمین در قسمت جنوبی بنای تاریخی
نقش رستم و تختجمشید است؛در محدوده تخت
جمشید شاهد شکافهایی در سطح زمین و در
طول و عرض بیشتری بودهایم.
این کارشناس زمینشناسی گفت :فرونشست و
فروچاله باعث از بین رفتن زیر ساختهایی نظیر راه،

شبکههای گاز ،آب و برق و از بین رفتن تراکم خاک
و ایجاد مخاطره برای بناهای تاریخی خواهد شد .
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز با
بیان این که منطقه دیندارلو شهرستان فسا ،ایج
در استهبان ،سپیدکوه داراب و مشایخ در ممسنی،
بخشهایی از مناطق جنوب شهر شیراز ،قرهباغ و
دشت بیضا تحت تأثیر پدید ه فرونشست قرار گرفته
است ،میگوید :حدود  45واحد مسکونیدر منطقه
دیندارلو از توابع شهرستان فسا و یک قطع ه باغ در
منطقه ایج از توابع شهرستان استهبان به دلیل
ب شده است.
فرونشستدچار آسی 
حسن فیاضپور در گفتگو با ایسنا و با اشاره به این
که مطالعات اجمالی توسط سازمان زمینشناسی
و دانشگاه شیراز شروع شده است ،میافزاید:
اعتباراتی توسط سازمان زمینشناسی استان
فارس و کشور و تسهیالت ارزانقیمت با بهره 5
درصدی و حدود  20میلیون وام و  5میلیون کمک
بالعوض برای آسیبدیدگان این پدیده پیشبینی
شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در
خصوص انتقال آبهای زیرسطحی شیراز با استفاده
از زهکشی به دشت سروستان و اثر این اقدام بر
تشدید احتمال فرونشست در شیراز نیز میگوید:
بیشتر بحث پساب حاصل از روانآبهای سطحی

را قرار است منتقل کنیم و قرار نیست با زهکشی آب
از سفرههای زیرزمینی به سروستان منتقل شود.
فیاضپوردر حالی اعتقاددارد انتقال آب از شیراز
به دشت سروستان تأثیری بر تشدید احتمال
فرونشست دشت شیراز ندارد ،که صاحبنظران
در این خصوص بر اعتقادی دیگر پافشاری
میکنند.
مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی
منطقه جنوب کشور از کارشناسانی است که انتقال
آب از شیراز به سروستان را توصیه نکرده و میگوید:
انتقال آب از یک حوزه به حوزهای دیگر شرایط
طبیعی را از تعادل خارج کرده و قطعاً انتقال آب
زیرسطحی از شیراز به سروستان ،فرونشست در
دشت شیراز را تشدید خواهد کرد .
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر شیراز نیز میگوید :با
توجه به این که از علتهای عمده فرونشست زمین
استحصال بیش از حد مجاز آب از حوزههای آب
زیزمینی است ،لذا هرگونه اقدامی از این دست
میتواند زمینهساز فرونشست شود.
علی ناصری در خصوص انتقال آب از شیراز به
سروستان در حالی میگوید که این طرح  20سال
پیش مطرح شده و در حال حاضر دنبال کردن آن
محلی از اعراب ندارد و منتفی است! که همچنان
برخی شواهد از تداوم آن حکایتدارد.
ناصری همچنین میگوید :از آنجایی که هر اقدام
تأثیرگذار بر افت سطح آبهای زیرزمینی زمینهساز
بروز فرونشست تلقی میشود ،لذا برای جلوگیری

از وقوع بحران الزم است با تصفیه فاضالب و
برگرداندن آن به چرخه طبیعت ،گامی در مسیر
جبران کمبودها برداشت.
او با یادآوری این که هماینک آب مورد نیاز فضای
سبز در شیراز از  140حلقه چاه تأمین میشود،
اعتقاد دارد که با چنین اقدامی میتوان از استفاده
آب چاهها برای آبیاری فضای سبز شهر شیراز
پیشگیری کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس هم
یادآوری میکند که در شهرستانهای مردشت،
جهرم ،الرستان ،کازرون ،اقلید و سپیدان استفاده از
پساب فاضالب در دستور کار سازمانهای ذیربط
قراردارد.
فیاضپور همچنین با اشاره به این که اجرای طرح
آبیاری نوین در  70هزارهکتار از اراضی کشاورزی
فارس ،با هدف مدیریت منابع آب تصویب و اجرای
مرحلهای آن آغاز شده است ،میگوید :موضوع
کشت گلخانهای نیز با هدف مدیریت منابع آبی مد
نظر قرار دارد و خوشبختانه کشاورزان از این طرح
استقبال کردهاند.
این مقام مسئول با بیان این که اقداماتی در مسیر
مدیریت علمی منابع آب در پیشگیری از تداوم و
تشدید بحران فرونشست تأثیرگذار است ،میافزاید:
اگر مدیریت منابع آبی ،صرفهجویی در مصرف،

استفاده از تکنولوژیهای نوین در توزیع و بهرهبردن
از روشهای نوین در آبیاری اراضی کشاورزی و ...
مد نظر نباشد ،یقیناً در کل استان فارس با مشکل
مواجه خواهیم بود؛ فرونشست یا فروچاله هم یکی
از مشکالت است.
فیاضپور با اشاره به نقش مردم و نهادهای مردمی،
میگوید :فضاسازی مناسب رسانهای و ارتقاء
آگاهیهای مردم در ابعاد مختلف میتواند در
جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم برای مقابله با
فرونشست و سایر تبعات خشکسالی تأثیر داشته
باشد.
مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی
منطقه جنوب کشور نیز میگوید :با مدیریت و
فرهنگسازی میتوان مانع افزایش و تشدید پدیده
فرونشست شد.
یوسفی اعتقاد دارد که در شیراز هم با توسعه و
تکمیل شبکههای فاضالب میتوانیم از افزایش و
توسع ه فرونشست پیشگیری کنیم.
به گزارش ایسنا ،علیرغم آن که سال گذشته شاهد
بارندگی نسبتاً مناسبی در بخشهایی از فارس
بودیم ،اما امسال با طی شدن فصل پاییز ،مردم در
استان فارس همچنان چشم بر آسماندارند تا نزول
رحمت الهی بخشی از نگرانیهادر مورد تبعات شوم
خشکسالی را کمرنگ کند.
اگرچه تمام کارشناسان اعتقاد دارند که برای
جبران خسارتها و مشکالتی که خشکسالی یازده
ساله فارس به دنبال داشته ،به سالهای متمادی
فرصت نیاز است.

کشفلپتاپهای
قاچاق درنیریز

فردی با  10لپتاپ قاچاق در نیریزدستگیر
شد.
فرمانده انتظامی نیریز گفت :مأموران
این فرماندهی مستقر در گلوگاه قطرویه،
دوشنبه  11دیماه در بازرسی اتوبوس
شیراز -کرمان به مسافر میانسالی با یک
کیف بزرگ مشکوک شدند.در بازرسی از این
کیف ،تعداد  10لپتاپ نو و پلمب ،اما فاقد
هرگونه مدارک و مجوز قانونی بهدست آمد.
سرهنگ عزیز برزگر گفت :با تحقیقات از این
قاچاقچی  45ساله زاهدانی ،مشخص شد
او در حال انتقال این محموله قاچاق از بندر
بوشهر به کرمان است .این محموله قاچاق
شامل  5لپتاپ «لنوو» 3 ،لپتاپ «ایسوز»
و  2لپتاپ «ایسر» به ارزش  28میلیون
تومان بود .متهم با تشکیل پرونده تحویل اداره
تعزیرات حکومتی نیریز شد.

4حادثهترافیکیو
 8مصدوم

در  4حادثه ترافیکی که در هفته گذشته
روی داد 8 ،نفر مصدوم و روانه مراکز درمانی
شدند.
بنا بر اعالم مدیر اورژانس 115شهرستان،
نخست در ساعت  5دقیقه بامداد پنجشنبه
7دیماه ،خبر واژگونی یک خودرو سواریدر
زیرگذر نزدیک پلیسراه نیریز به اورژانس
اعالم شد .با حضور تکنسینهای اورژانس
 115در محل ،دو مرد مصدوم  22و  25ساله
مشاهده شدند .این مصدومان دچار ضربه به
سر و پا بودند .یکی از آنها برای تکمیلدرمان
به بیمارستان شهدا منتقل شد و دیگری
در محل به طور سرپایی خدمات درمانی را
دریافت کرد.
محمدحسین کچویی گفت :ساعت 11:15
جمعه  8دیماه ،در برخورد موتورسیکلت
با یک خودرو در میدان فضل 3 ،نفر مصدوم
شدند .یک دختر  22ماهه جهت معاینه و دو
مرد  21و  25ساله که دچار ضربه به سر و پا
بودند ،به مرکزدرمانی منتقل شدند.
در ساعت  20:15همین روز و در برخورد
 2موتورسیکلت 2 ،نفر مصدوم شدند.
مصدومان  14و  34ساله این حادثه که دچار
صدمه به سر و پا بودند ،به بیمارستان شهدا
منتقل شدند.
کچویی درباره آخرین حادثه ترافیکی که
منجر به مصدومیت شدید یک نفر شد گفت:
ساعت 18:30دوشنبه 11دیماهدر نزدیکی
مسجد ابوالفضل ،برخورد خودرو با عابر پیاده
او را دچار صدمات متعدد بدنی کرد .این مرد
 40ساله با دریافت خدمات درمانی توسط
تکنسینهای اورژانس به بیمارستان شهدا
منتقل شد.

سامانه پیامک
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بصورت
 24ساعته
آماده دریافت
درخواستهای
انتظامی،
اطالعاتی و امنیتی
شماست

