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پایان  به  هم  سومش  هفته  والیبال  برتر  لیگ 
از خالی  پُر  رقابت در سالن های  رسید، همچنان 
خیلی  که  حالی  در  تماشاگر،  هیاهوی  از  دور  و 
و  ایتالیا  چون  کشورهایی  اروپایی  لیگ های  از 
والیبال  تماشاگر  ورود  محدود  اجازه ی  لهستان 
را دادند، و در ایران هم مجوز برگزاری مسابقات 
کشتی داده شد، رشته ای که دوبنده کاران کامال 
من تو من هستند. تیم والیبال سیرجان به مانند 
که  بازی  دو  در  و  داد  انجام  بازی  تیم ها 3  دیگر 
مهمان بوده بازی ها را بدون تماشاگر برگزار کرد. 
بازی هفته دوم و سوم تیم  تحلیل و بررسی دو 

سیرجان از نگاه تان می گذرد.  

تیم سیرجان لبنیات آمل را ُکپ کرد:
بردی با طعم شکست یک ستی

برتر ولیبال، تیم  در هفته دوم رقابت های لیگ 
سیرجان در آمل به دیدار تیم لبنیات هراز رفت 
 ۲۰ و  ساعت   ۲ حساس  و  نفس گیر  بازی  در  و 
دقیقه ای با امتیازات ۲۵ بر ۲۱، ۲۱ بر ۲۵، ۱۷ بر 

۲۵ و ۲۲ بر ۲۵ بازی را برد و به سیرجان برگشت.
نتایج کامل دیدارهای هفته دوم لیگ برتر

لبنیات هراز آمل ۱ - تیم سیرجان ۳ )۲۵ بر ۲۱، 
۲۱ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵(، هورسان رامسر 
۳ - شهروند اراک صفر( باخت فنی و سه ست ۲۵ 
بر صفر)، آذرباتری ارومیه ۱ - شهرداری ورامین 
۳)۲۴ بر ۲۶، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۰ بر ۲۵(، 
خاتم اردکان ۰ - سایپا تهران ۳ )۱۶ بر ۲۵، ۲۵ 
بر ۲۷ و ۲۱ بر ۲۵(، شهداب یزد ۱ - شهرداری 
ارومیه ۳ )۲۱ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۳ 
بر ۲۵(، راه یاب ملل کردستان ۰ - فوالد مبارکه 
سپاهان ۳ )۲۰ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵(، 
پیکان تهران ۳ - شهرداری گنبد ۲ )۱۵ بر ۲۵، 

۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۱۴(
برتر  لیگ  دوم  هفته  در  قزوین  شهرداری  تیم 

استراحت داشت.
واگذاری یک ست و یک پله سقوط 

تیم  آمل  در  سیرجان  دومی  رده  تیم  چه  گر 
و یک ست  داد  بر ۱ شکست  را ۳  لبنیات هراز 
را از دست داد و یک رده هم سقوط کرد، اما تیم 

مهمان هم با این نتیجه، ۳ پله  در جدول رده بندی 
ششم  رده  به  جدول  سوم  رده  از  و  کرد  سقوط 

جدول سقوط کرد.
تیم منتخب هفته دوم؛

کاپیتان سیرجان پاسور تیم منتخب؛ 
پاسور: علیرضا بهبودی )سیرجان)

جواد  و  )ارومیه(  فیاضی  پوریا  کننده:  دریافت 
معنوی نژاد )سایپا(

دفاع وسط: ولی علی پور )پیکان( و علی شفیعی 
)سایپا(

قطر پاسور: صابر کاظمی )سیرجان(
لیبرو: محمدرضا حضرت پور )ارومیه(.

صابری امتیاز آورترین بازیکن هفته دوم؛
کاظمی  صابر  هفته:  بازیکنان  آورترین  امتیاز 
)سیرجان( ۳۲ امتیاز،  رضا رضایی ) شهداب ( ۲۷ 
امتیاز، بنیامین ایگدری )گنبد( ۲۳ امتیاز، رضا قرا 

)هراز( ۲۱ امتیاز.
تیم منتخب دوم؛تشکری در جمع تیم منتخب

امیرحسینی )سایپا(، بابک امیری )شهداب(، صابر 
)سیرجان(،  تشکری  آرمین  )سپاهان(،  جواهری 
ایگدری  بنیامین  )سایپا(،  موسوی  محمد  سید 

)گنبد(، مهرشاد کمایی )سپاهان(.
پدیده هفته: مختار بوش )گنبد(.

تیم سیرجان، گنبِد نماینده کاوس را فرو ریخت 
تیم سیرجان برد و به رده دوم برگشت

والیبال  برتر  لیگ  رقابتهای  سوم  هفته  در 
تیم  میزبان   ۹۹ شهریور   ۳۰ یکشنبه  سیرجان 
در  سیرجان  تیم  بود.  کاوس  گنبد  شهرداری 
نهایت با نتیجه ۳ بر ۰ تیم گنبد را از پیش رو 
متوالی  ست   ۳ بردن  با  سیرجان  تیم  برداشت. 
گرفت.  اصفهان پس  سپاهان  از  دوم جدول  رده 
قزوین  شهرداری  سوم؛  هفته  نهایی  نتایج  دیگر 
خاتم   ۰- اراک  شهروند  ارومیه۰،  ۳آذرباتری    -
اردکان ۳، شهرداری ورامین ۲ - شهداب یزد ۳، 
سایپا تهران ۳ - راهیاب ملل مریوان ۰، شهرداری 
ارومیه ۳ - پیکان تهران ۱، سپاهان اصفهان ۳ - 

لبنیات هراز آمل ۲.
تیم منتخب هفته سوم لیگ برتر والیبال؛
رامین خانی، قدرتی دریافت کننده هفته 

پاسور: اشتروگا ) خاتم اردکان(، قطر پاسور: پوریا 
یلی ) شهرداری ارومیه (، قدرتی دریافت کننده: 
مجتبی میرزاجانپور ) سپاهان ( و رامین خانی ) 
 ( فوالد سیرجان(، مدافعان میانی: رضا عابدینی 
شهداب یزد ( و علی اصغر مجرد ) سپاهان(، لیبرو: 
برتر: محمد عمده  پور، مربی  محمدرضا حضرت 

غیاثی ) شهداب (، داور هفته: 
مرتضی اکرمی 

تیم منتخب دوم؛
مهدی جلوه مدافع میانی تیم 

دوم هفته 
پاسور: علی نودوزپور

قطر  قزوین(،  شهرداری   (
شهداب   ( رضایی  رضا  پاسور: 

 ( مباشری  علی  قدرتی:  کننده  دریافت  یزد(، 
سپاهان ( و علیرضا صفایی ) شهرداری ورامین(، 
مدافعان میانی: سید محمد موسوی ) سایپا ( و 
مهدی جلوه ) تیم سیرجان (، لیبرو: رضا اصالنی ) 
شهرداری ورامین (، پدیده هفته: علیرضا شاه علی 
) پیکان ( ، عرفان علی نژاد ) شهرداری ورامین 
( و امیرحسین صداقت ) شهداب(، مربی هفته : 

مسعود آرمات 
امتیاز آورترین بازیکنان هفته :

رضا قرا )هراز آمل(۲۵ امتیاز، علیرضا شاه علی 
)پیکان( ۲۲ امتیاز،  مجتبی میرزاجانپور )سپاهان( 

۲۲ امتیاز، رضا رضایی )شهداب یزد( ۲۲ امتیاز
طالیه داران هفته سوم؛

علیرضا بهبودی در جمع بهترین پاسورهای هفته
مهدی جلوه در جمع سرعتی های هفته

اشتروگر  )شهرداری(  مهدوی  مهدی  پاسورها: 
)خاتم(، علیرضا بهبودی )سیرجان( 

رضا  )سپاهان(،  مجرد  اصغر  علی  ها:  سرعتی 
عابدینی )شهداب( و مهدی جلوه)سیرجان( 

سعید  )سپاهان(  میرزاجانپور  مجتبی  قدرتی: 
شیرود )قزوین( بابک امیری )شهداب( 

قطر پاسور: پوریا یلی )شهرداری ارومیه( رضا قراء 
)هراز( رضا صفایی )سایپا( 

طالبی  )ورامین(اسماعیل  اصالنی  رضا  لیبرو: 
)خاتم(

بازیکن هفته: مهدی مهدوی
تیم هفته: شهداب 

مربی هفته: محمد عمده غیاثی
داور هفته: علیرضا قریب داور اول و امید فوالدی 

وندا داور دوم
)قزوین(،  پدیده هفته: محمدحسین چرخالویی 
ومحمدکاظم  )شهداب)   صداقت  امیرحسین 

غفاری )هراز)
کمتر از 24 دقیقه تندروان پاسخ داد 

نظر  سیرجانی،  خبرنگار  دو  بازی  پایان  از  پس 
سیرجان  تیم  مورد  در  را  گنبد  تیم  سرمربی 
جواب  نخواست  ابتدا  در  گنبد  مربی  پرسیدند، 

دهند بعد که اصرار خبرنگاران را دید، پاسخ دادند 
»سیرجان، در مورد سیرجان حرف بزنم شاید به 
هر حال ناراحت بشوند، تیم سیرجان قابل احترام، 
بازیکنان بزرگی دارد ولی ضعف هم خیلی دارد، 
تیم   ۴ جزو  گرفتن  قرار  برای  شاید  حال  هر  به 
بکند ولی ضعف خیلی دارد«،  بتواند خیلی کارا 
البته قبل از این نظرخواهی در مورد تیم سیرجان 
قابل  بزرگی،  تیمی  سیرجان  »تیم  کرد:  عنوان 
خوب  خیلی  می گویم  تبریک  برایشان  و  احترام 
بازی کردند«. بعد از گذشت چند دقیقه تندروان 
سرمربی تیم سیرجان در پاسخ به نظر سرمربی تیم 
حریف عنوان کردند: »بله من توجه به ضعف های 
خودم دارم، ان  شاء ا... همه به ضعف های خودشان 
توجه کنند بهتر است حتما من به تیم خودم واقف 
هستم و می دانم چه ضعف هایی دارم. ان شاء ا... 

همه سرمان به کار خودمان باشد«.
اتحاد و همدلی 

یکی از علل نتیجه گیری تیم سیرجان
حضور و همراهی شریف پور رییس هیت فوتبال 
سیرجان در روز بازی با بازیکنان، به عنوان مثال 
بعد از پایان بازی هفته سوم شریف پور در سالن با 
تمام بازیکنان تیم به صحبت های پرداختند که در 

آینده به آن خواهیم پرداخت.
تیم  تندروان سرمربی  بازی؛  و حین  قبل  آنالیز 
قبل از بازی با گنبد در راستای آنالیز این حریف، 
بازیکنان را کامال توجیه کرده بود که با یک تیم 
بازی  دارند. در حین  بازی  آماده  و  خیلی خوبی 
بیان و در مواقعی  را  بازیکنان نکات فنی  به  هم 
هم از نظر روحی روانی به بازیکن انگیزه الزم را 
می دادند. رهبری کاپیتان معبودی، برای مثال در 
بازی با گنبد، در تایمی که بازی متوقف شده بود، 
بازیکنان را صدا زد و با تشکیل حلقه اتحاد، نکات 

کلیدی را برای ادامه گوش زد کرد.       
جبران پوئن های عقب افتاده، خوشحال 

کننده تر از پیروزی! 
تندروان در رابطه با ست سوم )آخر( که تیمش 
داشت با اختالف ۴ پوئن می باخت بیان کرد: »ست 

سوم یک بازی بود که بازی نزدیک شد، در پوئن 
حساس عقب افتادیم، ولی در نهایت خوشحالم از 
اینکه توانایی تیمم این هست که بعد از چند پوئن 
بتوانند برگردند و  باال  افتادن در پوئن های  عقب 
این برای من خوشحال کننده بود، از پیروزی این 

موضوع برای من بیشتر خوشایند بود«.  
تیم سیرجان به دنبال اولین هفته صدرنشینی

ارومیه  شهرداری  تیم  اول  هفته  پایان  از  پس 
دوم جدول  رده  در  سیرجان  تیم  و  اول  رده  در 
لیگ برتر والیبال ایران قرار گرفتند و یک هفته 
این  بازی های هفته دوم  اتمام  از  بعد یعنی پس 
تیم سایپا بود که رده نخست جدول رقابت ها را 
به  را  چهارمی اش  رده  و  برد  تهران  به  ارومیه  از 
با  ارومیه تعارف زد، تیم سیرجان هم  شهرداری 
یک پله سقوط به رده سوم رفت، در آخرین هفته 
برگزار شده دیدارهای لیگ برتر یعنی پایان هفته 
اولی  رده  متوالی  پیروزی  با سومین  سایپا  سوم، 
را حفظ کرد و تیم سیرجان رده دوم خود را از 
فوالد سپاهان پس گرفت. حال سایپایی که هفته 
هفته  دو  داشت،  قرار  رده چهارم جدول  در  اول 
آخر تابستان ۹۹ در باال باالها جدول یکته تازی 
می کند. در هفته چهارم تیم  شهرداری ارومیه در 
پی پس گرفتن »رده اولی هفته نخستش«، تیم 
نشینی«.  صدر  هفته  »اولین  دنبال  به  سیرجان 
سپاهان رده چهارمی هم به مانند سایپا، سیرجان 
و شهرداری ارومیه باختی نداشته و بدنش نمی آید 

رده اول جدول را تقدیم مردم نصف جهان کند.
هفته چهارم لیگ برتر،

 ارومیه میزبان تیم سیرجان
نماینده   - ارومیه  شهرداری  چهارم  هفته 
سیرجان، چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۱۶  به میزبانی 
ارومیه. تیم سیرجان هفته چهارم باید به مصاف 
بدون  تیم  چهار  از  )یکی  ارومیه  شهرداری  تیم 
باخت( رده سوم جدول یعنی یک رده پایین تر از 
خود برود. دو تیم هفته بعد برای رسیدن به صدر 
جدول و حداقل حفظ جایگاه فعلی خود به رقابت 

خواهند پرداخت. 

   پرش سه گام عالی والیبال سیرجان! 
 3 بازی 3 برد 

       مرتضی شول افشارزاده

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.
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آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/07/09

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه : 000، 500،000 ریال

4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجــــــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیــــــــراز

شرکت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوك 5 

)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

» تدوین برنامه جامع مدیریت محیط زیسـت منطقه گل گهـر«

را  به  متقاضیان واجد شرایط اعم از اشخاص حقوقی، دانشگاه ها و پژوهشکده ها که دارای 

رزومه  مرتبط با موضوع مناقصه می باشند، واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل 

می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/07/01 به سایت این شرکت به آدرس 

www.geg-area.com مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه
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ارائه پیشنهاد مناقصه گران)شخص حقوقی( و بازگشایی  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/07/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه 
تاریخ 1399/07/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/07/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/07/21 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه فک 250 تُنی جهت سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان
یک  خرید  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

به شماره  دستگاه فک 250 تُنی جهت سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان ( 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 7

جناب آاقی ابورذ زینلی
انتخاب جنابعالی را به عنوان رئیس شورای اسالمی 
شهر سیرجان تبریک عرض نموده ، موفقیت شما را 

در این عرصه آرزومندیم.

مسعود  منتظری  و   خانواده

خانم کشور قادری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 8352 

فرعی از  2312 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم کشور قادری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی 

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

مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز 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. 

 567  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/06/31

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

  عکس ها : مرتضی شول افشارزاده


