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یادداشتـــــــــــــروز

سعیدرضا امیرآبادی ـ روزنامه نگار

پیام 22

حضور پرشــکوه ،کلید واژههای مشترک همه
راهپیماییها در سالروز پیروزی انقالب اسالمی
است .اقشــار مختلف مردم در این روز بزرگ ،مهر تأییدی بر
آرمانهای انقالب و مشروعیت نظام زده و نشان میدهند که
مشکالت پیرامون و سمپاشیهای شبکههای معاند نمیتواند
خللی در اراده مردم وارد کند .اما حضور پرشکوه در راهپیمایی
 22بهمــن در بردارنــده پیامهای دیگری به مــوازات تأیید
مشروعیت نظام نیز هست .آنها از مسئوالن میخواهند تا با
تالشی مضاعف در زمینه رفاه عمومی آحاد جامعه گام برداشته
و در راستای نیل به این خواسته برحق از هیچ اقدامی فروگذار
نباشند .امروزه مردم نجیب و شریف ایران در شرایط اقتصادی
دشواری به ســر میبرند و با وجود همه چالشهای پیشرو،
مقتدرانــه در پای صندوق رأی و راهپیماییها حضور یافته تا
امید روزافزون خود را به آینده کشور طنینانداز کنند...

فردا را به امروز می آ وریم

w w w. s h i r a z n o v i n n e w s . i r
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مدیر كل امور مالیاتی استان عنوان کرد :اختیار بخشودگی 100درصدی جرایم مؤدیان مالیاتی تفویض شده است
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هفته بیست و سوم لیگ دسته اول

چهارمین شکست متوالی برق جدید

سه امتیاز ارزشمند طالییپوشان از بوشهر

عکس:علی رضا پرویزی ،شیراز نوین

شــیرازنوین :لیگ دســته اول فوتبال ایران عصر
دیروز با برگزاری  4دیدار هفته بیست و سوم خود
را آغاز کرد و در مهمترین بازیها ،یک پیروزی و
یک شکست برای شیرازیها رقم خورد.
ابتدا از ســاعت  14در ورزشگاه شهید دستغیب
شیراز ،برق جدید فارس میزبان مس کرمان بود.
در این مســابقه رحمان رضایی سرمربی جدید
نارنجیپوشان به دلیل عدم صدور کارت مربیگری
برای وی ،از جایگاه ویژه بازی را تماشــا میکرد.
او در این مسابقه این نفرات را به میدان فرستاد:
آرمان شهدادنژاد ،ميالد احمدی ،وحيد جاللینیا،
ايمان كيانی ،پوريا زارع ،ميثم شــاهمكوندزاده،
مجيد جاللینیا ،وحيد شاكر ،مرتضی سنجانكی،
سيامك كوهنورد و ميالد تاجی.
در نیمه نخست کمتر موقعیتی روی دروازههای
دو تیم پدیدار شــد امــا در دقیقــه  12آرمان
شهدادنژاد دروازهبان کرمانی برقیها با خروج از
محوطه جریمه توپ را با دســت دفع کرد که با
اغمــاض داور ،تنها یک کارت زرد دریافت کرد و
از بازی اخراج نشد.
همین ضربه آزاد با ضربه زیبای احمد حسنزاده
و ضعف شــهدادنژاد در مهار توپ ،به گل زیبایی
برای میهمان تبدیل شد .در ادامه بازی کمرمقی
را از برقیها شــاهد بودیم و این مس کرمان بود
که روی ضربات ایستگاهی دوبار دیگر خطرساز
شــد و احمد حسن زاده یک بار دیگر تیر دروازه
میزبان را به لرزه در آورد.
تنها موقعیت برق جدید در نیمه اول ،فرصت تک
به تکی بود که مرتضی سنجانکی در مصاف با گلر
مس از دست داد و نیمه اول با پیروزی کرمانیها

به پایان رســید .در نیمه دوم شــرایط برای برق
جدید بدتر هم شــد و این تیــم از لحاظ تعداد
حمالت بســیار ضعیفتر از نیمهنخست کار کرد
و حتی نتوانست همان تک موقعیت نیمهنخست
را تکرار کند و بدون هیچ حمله خطرناکی بازی
را به پایان رساند و چهارمین شکست متوالی این
تیم رقم خورد.
بدینترتیب برق جدید به رتبه دهم جدول سقوط
کــرد و در صورتی که امروز گل گهر برابر تیم ته
جدولی صبای قم به پیروزی برسد ،نارنجیپوشان
شیراز که در نیم فصل نخست یک مدعی جدی
برای صعود به لیــگ برتر بودند ،به رتبه یازدهم
سقوط خواهند کرد.

امــا در دیگر دیــدار مهم دیروز ،فجرسپاســی
هواداران فوتبال شــیراز را خوشــحال کرد و در
بوشهر به سه امتیاز مهم و ارزشمند دست یافت.
این تیم از ســاعت  15میهمان تیم ایران جوان
بوشــهر بود و با تــک گل دقیقه  44شــاهین
مجیدی که روی ارســال حمیــد جوکار به ثمر
رسید ،پیروز میدان شد و با این سه امتیاز ،موقتاً
به رتبه پنجم جدول صعود کرد .البته در صورتی
که امروز اکسین در ماهشهر یک نتیجه تساوی
کسب کند ،فجر به رتبه ششم باز خواهد گشت.
فجریهــا هفته آینــده ،روز یکشــنبه میزبان
آلومینیوم اراک هســتند و برق جدید در قم به
مصاف صبا خواهد رفت.

آ گهی جذب بازاریاب

امور مشترکین روزنامه شیرازنوین جهت تکمیل کادر خود به تعداد
محدودی بازاریاب نیازمند است.
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