در پایین
جدول وضعیت
بغرنج است

جاللی سرمربی تیم گلگهر بعد از بازی نفت مسجد سلیمان -گلگهر عنوان کرد« :بچههای تیم بازی خیلی
خوبی انجام داند ،خلق موقعیت زیادی داشتیم ،خوشحالم این بازی را بردیم ،واقعا نیاز به این برد داشتیم ،چرا که
وضعیت پایین جدول بسیار بغرنج است .وی گفت:به همه اعضای باشگاه و مردم سیرجان و همه بازیکنان که با تمام
وجودشان بازی کردند ،تبریک و صمیمانه میگویم و از آنها تشکر میکنم .جاللی افزود :ما روی گل زودهنگامی که
زدیم ،بچهها سهل انگاری کردند و عقب افتادیم ،بین نیمه بازیکنان دوباره متحد و اعتقاد راسخ داشتند که میتوانند
بازی را برگردانند .بچهها خیلی وفادارانه ،صادقانه ،صمیمانه با همهی وجودشان بازی کردند ،به ایدههای تیم وفادار
ماندند وتوانستند برنده بازی باشند .وی در مورد داوری گفت :داورخیلی خوب قضاوت کرد و هیچ مشکلی نداشت».

مس کرمان بد موقعی باخت

مس کرمان در هفته سی و سوم لیگ یک ،بازی با آلومینیوم اراک را باخت و رده دوم جدول را به این تیم اراکی
واگذار کرد .در حساس ترین بازی هفته آلومینیوم اراک با پیروزی برابر مس کرمان ،رتبه دوم را از مس کرمان
گرفت و یک هفته مانده تا پایان رقابتها شانس صعود به لیگ برتر را باالتر از مس کرمان به دست آورد.

شماره 613
 22مرداد1399

با پیروزی  3-2مقابل نفت مسجد سلیمان در خانه حریف:

مرتضی شول افشارزاده

هفته  28لیگ برتر فوتبال در حالی برگزار شد
که  3هفته مانده به پایان فصل هنوز  7تیم خطر
سقوط را احساس میکنند .در این هفته حساس
گلگهر در مسجدسلیمان به مصاف نفت رفت،
دیداری که نیمه اول با نتیجه  2بر  1به نفع حریف
به پایان رسید ،نیمه دوم با تالشی که بازیکنان
گلگهر داشتند 2 ،گل دیگر به ثمر رساندند و در
نهایت با نتیجه  3بر  2پیروز شدند .پس از پایان
هفته بیست و هشتم لیگ برتر نماینده فوتبال
سیرجان با دو پله صعود در رده  11جدول قرار
گرفت.
نفت خسته در جدال گل لیگ
بازی معوقه بین دو تیم نفت مسجد سلیمان
و فوالد خوزستان از هفته  24لیگ 16 ،مرداد
ساعت  21:00در ورزشگاه فوالد آرنا برگزار شد.
جدالی که در نهایت نفت با نتیجه  1بر  0واگذار
کرد تا در هفته  28لیگ در رویارویی با گلگهر،
احتیاج به ریکاوری روحی جسمانی فراوانی داشته
باشد .در این جدال نفت ضعیفتر از فوالد عمل
کرد از مالکیت توپ گرفته تا تعداد پاس ،شوت،
شانس گل ،کرنر و سانتر .نفتیها فقط در دریافت
کارت زرد  2بر  1از فوالد پیشی گرفتند .در پایان
این بازی نابرابر بازی را نفت با نتیجه  1بر  0واگذار
کرد .بی شک یکی از علل عدم نتیجه گیری ِ
نفت
میزبان برابر گلگه ِر مهمان ،خستگی بازی برابر
تیم فوالد بود.
جالل جنگ نفت را به آتش کشید..
تیم گلگه ِر رده سیزدهمی در هفته  28لیگ
برتر در ورزشگاه شهید بهنام بهمنی مهمان تیم
ِ
نفت م.م رده  8بود .این دیدار  20مرداد ،ساعت
 20:30شروع شد؛ دقیقه  1بازی بهنام برزای از
پشت محوطه جریمه پاس بلند هوایی پشت دفاع
انداخت و محمودآبادی با یک فرار خود را به داخل
محوطه جریمه و توپ روی هوا رساند ،این بازیکن
با سینه توپ را کنترل و با دروازهبان که برای مهار
توپ جلو آمد بود تک به نک شد ،محمودآبادی با
یک دریبل سرپای زیبا سنگربان نفت را از پیش
رو برداشت و در حالی که توپ روی هوا بود با
ضربه سر دروازه را گشود .صادق صادقی بازیکن
نفت دقیقه  15گل خورده را جبران و بازی را به
تساوی کشاند .حسین ابراهیمی دروازه فراهانی را
دقیقه  26باز میکند تا  3دقیقه مانده به استراحت
بین نیمهی اول ،تیم نفت را جلو بیندارد .دقیقه 64

ورزش

6

جالل جنگ ،نفت را به آتش کشید
گلگهر برای بقا  ،اسبش را زین کرد

بازیکن کناری گلگهر از مرکز زمین نزدیک خط
اوتی توپی را روی دروازه حریف ارسال میکند،
شاکری توپ ارسالی را با ضربه سر به برزای پاس
میدهد ،برزای در حالی که دفاع من تو من هست
یک کنترل و چرخش زیبایی رو به دروازه حریف
انجام میدهد و بالفاصله توپ را وارد دروازه
میکند.
دقیقه  79بازی احمد زندهروح از زمین گلگهر
پاس بلندی روی دروازه نفت میفرستد ،شاکری
مهاجم تنومند گلگهر پشت محوطه جریمه
حریف این ارسال را با یک ضربه سینه به برزای
پاس میدهد ،برزای هم با یک کنترل و حمل توپ
 5متری خود را به داخل محوطه جریمه میرساند
و با یک شوت دروازه را باز میکند.
علل نتیجهگیری گلگهر در چند هفته اخیر
خودباوری بازیکنان و آرامش تیمی .روحیه
جنگیدن و مبارزه طلبی تا پایان بازی؛ بازی
هفته  28با نفت گل دقیقه  80برزای که منجر

آگهی فقدان سند مالکیت

اداره ورزش و جوانان سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  134سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  5011فرعی از  2312اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام اداره تربیت بدنی سیرجان ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب
جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز
از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم
واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 662 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن ادبی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت یازده شانزدهم سهم
مشاع از نود و شش سهم ششدانگ قنات و اراضی مبارکه پالک  3996اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محسن ادبی ثبت
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه
قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند
ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت
قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 666 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن ادبی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 20
فرعی از  3996اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محسن ادبی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی

خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
تولیدی و بازار مبل

خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن ادبی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت  12سهم مشاع از

آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه،
گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 668 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن ادبی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت  12سهم مشاع از
ششدانگ پالک  22فرعی از  3996اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محسن ادبی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده
که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم
آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه،
گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 669 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

42338788 - 09164458335

امام علــی

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیــه عروس شامل؛
مبــــــل

میز جلو مبلی

میز آرایـــش

بوفــه بزرگ

رختکن،جاکفشی

پا تختـــی

سرویس خواب

تشک طبی فنری

ُکمد لباسی بزرگ

ششدانگ پالک  21فرعی از  3996اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محسن ادبی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده
که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم

جهت رافه حال مشتریان زعزی؛
ایام تعطیل و روزاهی جمعه باز هست می
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میـــز غـذا خـــوری  4نفره

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

فروش انواع کولر گازی اسپلیت

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

فروش  -نصب  -سرویس  -تعمیر

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

09132477057 -09136360013

هفته بیست و هشتم« ،هفت تیم بقایی» نباختند!

در هفته بیست و هشتم؛ شاهین(رده  )16با
تساوی  0بر  0برابر تراکتور شانس ماندن خود
را به حداقل ممکن رساند .پیکان(رده)15؛  1بر
 0صنعت را برد و شانس خود برای بقا تا حدودی
افزایش داد .پارس (رده )14با تساوی  1بر  1برابر
ماشین یک پله سقوط و فانوس به دست شد.
گلگهر (رده  )13با برد شیرین به رده  11صعود و
تا حدودی از خطر سقوط کاست ،ذوب (رده )12
 1بر  0قهرمان را برد و به رده  10صعود و شانس
خود را برا ی ماندن افزایش ،ماشین (رده )11با

کولرهای گـازی اسپلیت

کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض
صادر خواهد شد 667 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

دست یافت تا هتتریک کرده باشد.
 2بازی تا تکرار رکورد
گلگهر در  6بازی اخیر قبل از تعطیالت کرونایی
به هیچ تیمی نباخت ،این تیم در دیدار با
ماشین برای اولین بار موفق به برد در لیگ برتر
شد ،دیداری معوقه از هفته  11سهشنبه  3دی
(گلگهر  1ماشین  ،)0گلگهر بازی هفته  17را
در خانه با سایپا با نتیجه  1بر یک به پایان رساند،
هفته  18باز با نتیجه  1بر  1در شهر جم با پارس
جنوبی مساوی کرد ،هفته  19در ورزشگاه امام
علی (ع) باز با نتیجه  1بر  1بازی را به اتمام رساند،
هفته  20در آبادان صنعت نفت را با نتیجه  2بر 1
شکشت داد ،هفته  21در خانه موفق شد با نتیجه
 1بر  0استقالل را شکست دهد تا اولین برد متوالی
خود را بدست آورد ،بعد از  6بازی نباختن متوالی
گلگهر ،لیگ به تعطیلی رفت .پس از شروع مجدد
بازیها گلگهر  3باخت متوالی داشت ،هفته 25
در ورزشگاه امام علی (ع) با نتیجه  4بر  2شاهین

را شکست داد ،هفته  26ماشین را شکست داد تا
اولین و آخرین برد رفت و برگشت را رقم زده باشد،
هفته  27در خانه مقابل فوالد مساوی و هفته 28
نفت را زد تا  4هفته نباختن را بار دیگر در لیگ
ببیند؛ گلگهر اگر مقابل پرسپولیس و ذوبآهن در
دو هفته پایانی نبازد برای بار دوم به رکورد  6هفته
نباختن دست پیدا خواهد کرد.

پارس  1بر  1مساوی و در منطقه خطر ماند .سایپا
( )10با فوالد بدون گل تمام کرد تا  2رده سقوط
کند.
از  7تی م در معرض سقوط 3 ،تیم پیکان ،ذوب
و گلگهر بازیهای خود را بردند 4 ،تیم ماشین،
پارس ،سایپا و شاهین مساوی کردند و جالب
اینجاست که هیچ تیمی نباخت.
دو هفته پایانی سرنوشت ساز ته جدولیها
شاهین با تساوی مقابل تراکتور به کمارفت!
شاهین شهرداری بوشهر رده  16با امتیاز  22هفته
بیست و نهم مهمان صنعت نفت آبادان هست و
هفته سیام میزبان تیم استقالل تهران( ،دیدار با
نفت خنثی و استقالل دنبال سهمیه) ،کار شاهین
به «اما و اگری بزرگ» برخورد؛ شاهین باید هر دو
بازی آخر خود را ببرد و پیکان هر دو بازی آخر
خود را ببازد حتی با یک مساوی پیکان شاهین
سقوط کرده ،ضمن اینکه ماشینسازی هم یک
بازی خود را ببازد و بازی دیگرش را مساوی یا
بازهم ببازد تا شاهین بماند.
پارس جنوبی جم رده  15با  26امتیاز هفته بیست
و نهم میزبان فوالد خوزستان هست و هفته سیام
مهمان نفت مسجدسلیمان( ،دیدار با فوالد دنبال
سهمیه و نفت خنثی).
پیکان تهران رده  14با امتیاز  27هفته بیست
و نهم مهمان تیم استقالل تهران هست و هفته
سیام میزبان تیم سپاهان اصفهان( ،دیدار با
استقالل و سپاهان دنبال سهمیه) ،البته سپاهان
این روزها بدون سرمربی و مدیرعامل سپری
میکند .ماشینسازی تبریز رده  13با امتیاز 28
هفته بیست و نهم مهمان تیم تراکتور تبریز هست
و هفته سیام میزبان صنعت نفت آبادان( ،دیدار با
نفت خنثی و تراکتور دنبال سهیه).
سایپای رده  12با امتیاز  28هفته بیست و
نهم میزبان نفت مسجدسلیمان هست و هفته
سیام مهمان پرسپولیس تهران(دیدار با نفت و
پرسپولیس خنثی).
گلگهر رده  11با  29امتیاز هفته بیست و نهم
گلگهر میزبان پرسپولیس تهران هست و هفته
سیام مهمان تیم ذوب آهن با گلگهر( ،دیدار با
پرسپولیس خنثی ،البته پرسپولیس دو هفتهی که
رنگ برد ندیده و ذوبِ برای بقا).
ذوبآهن اصفهان رده  10با امتیاز  29هفته بیست
و نهم مهمان تیم نساجی مازندران هست و هفته
سیام میزبان تیم گلگهر سیرجان( ،دیدار با
نساجی خنثی و گلگه ِر برای بقا).

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هر

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

به برد تیم شد .بازی هفته  26با ماشین گل دقیقه
 88سید علیرضا ابراهیمی منجر به برد تیم شد.
پاسهای عمقی و پاسهای پشت دفاع یکی از
مهمترین شیوه به گل رسیدن بازیکنان جاللی
است ،کامال مشهود هست که تمرینات خاص
این تاکتیک به طور ویژه طراحی میشود .توانایی
فردی بازیکنان در اجرای تکنیک؛ به عنوان مثال
ارسالهای بی نقص زنده روح ،شاکری استفاده از
یاسهای بلند.
هتتریگ گلگهر در برد خارج خانه
اولین برد خارج از خانه تیم گلگهر بر میگردد
به دیدار هفته بیستم لیگ برتر مقابل تیم صنعت
نفت آبادان (هشت هفته پیش) ،گلگهر بعد از
اولین برد خارج از خانه نیاز به  6هفته زمان داشت
تا در هفته تا بیست وششم به دومین برد خارج از
خانه خود دست یابد ،گلگهر در بازی هفته بیست
و هشتم با تیم نفت مسجد سلیمان (ورزشگاه
شهید بهمنی) به سومین برد خارج از خانه خود

خبــر

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سیرجان  -انتهای بلوار اصلی حجت آباد
تلفــــن تماس 0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 :

