پیکان سواری،
سیرجان

در پایتخت

در دومین بازی از هفته دوم لیگ متمرکز والیبال مردان (هفته نهم) ،تیم صدرنشین سیرجان ،تیم
پیکان رده دوازدهمی را با نتیجه  3بر  0شکست داد .هفته نهم دور ِ
رفت لیگ برتر والیبال ایران جام
شهید سردار قاسم سلیمانی ،تیم سیرجان  20آبان  99ساعت  ،11:00در سالن خانه والیبال تهران به
مصاف تیم پیکان تهران رفت .دیداری که نماینده سیرجان مهمان تیم پیکان تهران بود .دومین هفته
لیگ متمرکز والیبال مردان کشور تیم مهمان و صدر نشین سیرجان ،در سه ست متوالی به ترتیب با
نتایج  25بر  25 ،20بر  25 ،15بر  21پیروز شد ،تا هفته نهم را با نتیجه  3بر  0پشت سر بگذارد و
صدر نشینی خود را حفظ کرده باشد.
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رضا فتح آبادی :به درخواست بختیاریزاده به خوشه طالیی رفتم

خبــر

رضا فتحآبادی مربی تیم خوشه طالیی ساوه عنوان کرد :به درخواست بختیاریزاده سرمربی تیم خوش ه طالیی ساوه ،به جمع کادر فنی
این تیم به عنوان کمک مربی ملحق شدم ،مدت قرار دادم یک فصل است و از اوایل مهر در تمرینات این تیم حضور داشتم و اوایل
آذر هم مهمان تیم فجر سپاسی شیراز هستیم.وی بیان کرد :مسوولین مس نوین کرمان پیشنهاد مربی گلرها این تیم را برایم دادند،
ولی ترجیح میدهم به عنوان کمک کارم را ادامه بدهم .فتحآبادی در مورد مربیگریاش در استانی دیگر گفت :برای پیشرفت در امر
و کسوت مربیگری در ابتدای را هستم ،دو پیشتهاد داشتم و با توجه به اینکه دوست داشتم مربیگری در شهری دیگر را تجربه کنم،
تیم خوشه طالیی ساوه را انتخاب کردم .سرمربی فصل پیش امیدهای گلگهر در این راستا ادامه داد :در واقع گاهی برای پیشرفت باید
شهری دیگر هم تجربه کرد و اولین مربی کرمانی هستم که در خارج از استان مربیگری خواهم کرد.

تحلیلی بر بازی تیم گل گهر سیرجان و سپاهان در هفته اول لیگ برتر ؛

مرتضی شول افشارزاده

تیم گلگهر سیرجان در هفته نخست لیگ برتر تیم سپاهان
اصفهان را شکست داد و با این برد موفق به کسب رده سوم
جدول در هفته اول این رقابتها شد .سبک بازی تیمی و
مهارت فنی بازیکنانی که نوید روزهای خوش را به هواداران
و اهالی فوتبال سیرجان داد.

فرهنگ در فوتبال گلگهر
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر ،به مانند فصل گذشته جدا
از مسایل فنی در بخش فرهنگی هم در هفته نخست استارت
کار خود را زد؛ تعدادی از هواداران باشگاه گلگهر سیرجان
به محمدرضا ساکت مدیرعامل و اعضای تیم سپاهان اصفهان
خوشآمد گفتند ،جمعی از هواداران گلگهر به نمایندگی از
باشگاه گلگهر ،با «اهدای گل و نصب بنر خیرمقدم» در هتل
محل اقامت تیم سپاهان از اعضای تیم استقبال کردند .در این
استقبال ،هواداران باشگاه گلگهر ضمن مالقات با ساکت ،برای
مجموعه سپاهان و بازگشت تیم زرد پوشان اصفهانی به روزهای
طالیی آرزوی موفقیت کردند .حضور محسن ایراننژاد بازیکن
سیرجانی سابق تیم گلگهر و سپاهان در محل اقامت کاروان
ِ
تیم سپاهان اصفهان یکی دیگر از کارهای فرهنگی بود که
صورت گرفت .سیامک قلیچخانی مدیر رسانه تیم گلگهر هم
در آغاز نشست خبری بعد از بازی گلگهر  -سپاهان ،برد با
ارزش یاران قلعهنویی را به رضا بیگلربیگی هوادار تازه درگذشته
باشگاه گلگهر و کارگران معدن گلگهر تقدیم کرد ،تا در مسایل
فرهنگی هم به مانند فصل قبل لیگ برتر پیشرو باشیم.
سکوهای پُر از خالی
اولین نکتهای که در نگاه اول به چشم آمد سکوهای پُر از خالی
بود ،این طور به نظر میرسد که این فصل از ابتدا تا انتها بدون
«شور و شوق تماشاگران» پیش خواهد رفت.
شی ِر اردشیر
قرعه بازی هفته اول گلگهر ،در لیگ برتر با تیم قدری چون
سپاهان در آمد ،تیمی که فصل قبل امیر (اردشیر) قلعهنویی
سرمربی تیم گلگهر هدایت آن را بر عهده داشت ،هدایتی که
مدیران سپاهان نگذاشتند پایان خوشی داشته باشد و امیر را
چند هفته مانده به پایان فصل کنار گذاشتند ،این بازی جدای
از اهمیت استارت عالی ،برای مربی تیم هم از اهمیت ویژهای
برخوردار بود ،گر چه قلعهنویی به علت محرومیت در این بازی

شیراردشیر
ِ

اجازه نشستن روی نیمکت را نداشت.
تغییر زیا ِد تیم گلگهر نسبت به فصل قبل
وقتی بازیکنان تیم گلگهر وارد زمین ورزشگاه امام علی (ع)
شدند ،متوجه تغییرات زیاد تیم گلگهر نسبت به فصل قبل
شدیم ،تیمی که متشکل از خریدهای جدیدی چون :علیرضا
حقیقی دروازهبان سابق تیم ملی و فصل پیش نساجی مازندران،
آرمین سهرابیان مدافع میانی و دفاع چپ  25ساله فصل پیش
سایپا ،میالد زکیپور مدفع چپ  25ساله فصل پیش استقالل
تهران ،علیرضا علیزادههافبک  27ساله فصل پیش نفت مسجد
سلیمان ،سعید صادقی وینگر  26ساله فصل قبل شهرخودرو،
نوید عاشوریهافبک  32ساله فصل پیش نساجی مازندران و
بازیکنان فصل گذشت ه چون :سیدعلیرضا ابراهیمی ،بهنام برزای،
احمدرضا زنده روح ، ،گادوین منشا ،یونس شاکری .بازیکنان
ذخیرهای که وارد زمین شدند :امین پورعلی ،علی قربانخانی
و پیمان رنجبری بازیکنانی که فصل پیش هم در تیم گلگهر
حضور داشتند.
کم فروغی بازیکنان تیم ملی برابر گلگهر
تیم سپاهان از بازیکنانی چون پیام نیازمند دروازهبان تیم ملی،
محبی (مصدوم) و امید نورافکن بهره میبرد .عزت اهلل پورقاز و
محمدرضا خلعتبری هم بازیکنان سابق تیم ملی سپاهان هستند.
در بازی گلگهر-سپاهان ،بازیکنان نامبرده و با سابقه هم توان
بازی در آوردن برای نماینده اصفهان را نداشتند.
گلی گم کردم میجویم او را
بازی گلگهر و سپاهان بدون گل پیش میرفت ،سپاهان تنها
 12دقیقه زمان الزم داشت تا بازی را از بی گلی دربیاورد ،بدین
ترتیب که سروش رفیعی بازیکنان سپاهان توپ را روی دروازه
ارسال کرد و محمدرضا حسینی با گلی زیبا زردپوشان نصف
جهان را پیش انداخت.
تیم گلگهر تنها  18دقیقه زمان الزم داشت تا در ورزشگاه
خانگی بازی باخته را روی پاس شاکری و ضربه سعید صادقی
در دقیقه  30به تساوی بکشاند و دست خالی زمین را به مقصد
رختکن ترک نکند.
شاگردان قلعهنویی تساوی در سیرجان هم برایشان خیلی
سنگینی میکرد ،از این روی طی حمالتی که روی دروازه
سپاهان داشتند ،باالخره منشای مهاجم ارسال بهنام برزای را با
یک ضربه سر به گل تبدیل کرد تا آبیپوشان شهر جهانی گلیم

جناب آاقی مهندس
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انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار پاریز تبریک

دقیقه  55برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر در بازی هفته نخست
خود طعم پیش افتادن از حریف را بچشند.
منشا مهاجم دقیقه  58روی یک ضد حمله پاس بسیار زیبا
برای شاکری دیگر مهاجم گلگهر انداخت ،این بازیکن بلند باال
هم توپ را به تور دروازه چسباند ،تا هر دو مهاجم کالسیک
گلگهر  1گل و  1پاس گل داشته باشند و کار را برای نماینده
نصف جهان تمام کنند.
آمار بازی گلگهر  -سپاهان
مالکیت توپ گلگهر  48درصد سپاهان  52درصد ،تعداد
پاس گلگهر  404سپاهان  ،442دقت پاس گلگهر  80درصد
سپاهان  78درصد ،تعداد شوت گلگهر  11سپاهان  ،10تعداد
شوت در چارچوب گلگهر  5سپاهان .3
شاکری و زندهروح در تیم منتخب هفته
اکبر منادی دروازهبان سایپا ،غفوری مدافع راست استقالل،
شیری مدافع وسط نساجی ،کولیبالی مدافع وسط فوالد ،جعفری
مدافع راست شهرخودرو ،اسالمیهاهبک کناری نساجی ،احمد
زندهروحهافبک دفاع گلگهر؛ دقت پاس  92درصد 3 ،توپگیری
و  4دفع توپ ،انصاریهافبک فوالد ،قاسمی نژادهافبک کناری
شهرخودرو ،بیدوف مهاجم ذوبآهن ،شاکری مهاجم گلگهر؛ 3
شوت 2 ،شوت در چارچوب 1 ،گل (شوت گل) ،خلق  3موقعیت
با پاسکلیدی 1 ،پاسگل بود و پیروزی در  9نبرد.
شاکری بهترین بازیکن زمین
یونس شاکری خرید نیم فصل دوم فصل گذشته گلگهر با
نمایش خوبی که از خود در هفته نخست فصل بیستم لیگ برتر
به جای گذاشت بهترین بازیکن زمین لقب گرفت ،بازیکنی که
باالترین نمره ( )8/10بازی را به دست آورد .نساجی هم بهترین
تیم هفته لقب گرفت.
آمادگی باالی بازیکنان گلگهر
با توجه به اینکه گلگهر تمرینات خود را زود شروع کرد ،اردوی
تدارکانی خوبی در کیش داشت و بازیهای دوستانه خوبی در
پایتخت انجام داد ،سطح آمادگی بازیکنان گلگهر بسیار باال
رفت .میزان آمادگی بازیکنان گلگهر را به خوبی میتوان از
کسب نمرهی آنها در بازی نخست فصل جویا شد .به غیر از
برزای تمام  11بازیکن اصلی گلگهر نمره باالی  7گرفتند ،در
این میان زکی پور هم نمره باالی  6داشت که به این بازیکن
باید حق داد چرا که چند روز قبل از شروع فصل با رایزنی امیر

قلعهنویی به تیم گلگهر پیوست.
شناخت قلعهنویی از سپاهان
شناخت قلعهنویی سرمربی تیم گلگهر از تیم سپاهان؛
قلعهنویی در دو فصل گذشته هدایت تیم سپاهان را بر عهده
داشته و این عاملی بر شناخت وافی این مربی از تیم سابق بود.
شناخت که سرمربی تیم سپاهان هم در مصاحبه قبل از بازی
هم از آن یاد کرد.
خط حمله آتشین گلگهر
حضور منشا و شاکری در خط حمله گلگهر برای هر حریفی
بسیار خطرناک قلمداد میشود ،چرا که این دو مهاجم از قدرت
گلزنی و پاسوری بسیار باالیی بهرمند هستند .از این رو تیم
نویدکیا نباید بی مهابا حمله میکرد تا روی ضد حمله گلگهر به
این راحتی گل دریافت کند.
سبک بازی مستقیم گلگهر
امیر قلعهنویی مربی است که هدایت هر تیمی را بر عهده داشته
بازی مستقم در دستور کارش بوده ،حتی زمانی که در استقالل با
این شیوه توسط مهاجمانی چون علی سامره ،فراز فاطمی و علی
موسوی به گلهای زیادی دست مییافت .خط دفاعی گلگهر،
خط دفاعی که در دفع و قطع پاس و ارسالهای حریف خوب
ظاهر شد ،هر چند توانمندی بیش از این هم دارند.
ضعف بازیکنان تیم سپاهان
بازیکنان تیم سپاهان بعد از گذشت تنها نیم ساعت از بازی،
قدرت و کیفیت الزم برای رویاروی برابر تیم قدرتمندی چون
گلگهر را از دست دادند.
در لیگ برتر ایران که فیزیکی است بازیکنان باید یک سری

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
( 0919 230 5036خدائی)

فاکتورها را دارا باشند ،یکی از این فاکتورها وزن مناسب بازیکنان
است ،تنها با یک نگاه به عزت اهلل پورقاز متوجه خواهید شد ،وزن
مناسب و استاندارد برای بازی در لیگ برتر ایران را ندارد .ضعف
بازیکنان خطهافبک و خط دفاعی سپاهان عاملی دیگر در باخت
این تیم بود .ببینید بازیکنان سپاهان در بازی برابر آبی پوشان
سیرجانی هیچ کدام نمره باالی  7نداشتند ،این یعنی بازیکنان
این تیم احتیاج به تمرین و هماهنگی بیشتری دارند.
فاصله تجربه محرم تا قلعه خیلی زیاده
کم تجربگی محرم نویدکیا و دیر ملحق شدن مرزبان به تیم
بیستم لیگ
سپاهان؛ محرم نویدکیا مربیگری خود را درفصل
ِ
برتر با هدایت تیم سپاهان برابر گلگهر استارت زد ،گلگهری
که سکان هدایتش در دست پر افتخارترین مربی لیگ است،
مربی که  16قهرمانی در طول دوران بازی کردن و مربیگری
در کارنامه از خود بر جای گذاشته .علیرضا مرزبان هم پس از
برگشت از آلمان و ورود به ایران ،مستقیما به سیرجان آمد و
قرارداد خود را پس از باخت به گلگهر ،با حضور در دفتر مرکزی
باشگاه سپاهان و مالقات با مدیرعامل این باشگاه امضا و رسما به
کادرفنی سپاهان اضافه شد.
هفته نخست مهمان بودن و طعم شکست چشیدن
سپاهان در  20دوره لیگ برتر ،تنها  7بار در خارج از اصفهان
لیگ را شروع کرده است و  2پیروزی 3 ،تساوی و  2شکست
در مهمانی دشت کرده .هفته نخست فصل نهم تیم سپاهان در
ورزشگاه آزادی مقابل تیم استقالل شکست را تجربه کرد ،هفته
بیستم هم گلگهر میزبان تیم سپاهان بود و این تیم را به یاد 11
فصل پیش (فصل نهم) انداخت.

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
شما را خریـداریم.

09917665969

جوشکـاری سیــار

عرض نموده ،موفقیت و سربلندی شما را در این عرصه
آرزومندیم.

فتح
حسن و علی ستوده نیا رکانی

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

شورای اسالمی و دهیاری رکان

09135320842 -09132794372

آگهی تاسیس شرکت همیار ایمن گهر سمنگان

شرکت با مسئولیت محدود همیار ایمن گهر سمنگان درتاریخ  1398/09/09به شماره ثبت
 4772به شناسه ملی  14008799680ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :طراحی و اجرا سیستم ایمنی ،
خدمات شارژ  ،فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی درصورت لزوم

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله

شهرک مشتاق  ،خیابان امامت  ،کوچه (بلوک  ، )C1پالک  ، 0مجتمع سالمت ساختمان

 ، s1واحد  ، 15طبقه دوم کدپستی  7816879390سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  5000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محسن فعله گری
به شماره ملی  1911817590دارنده  2500000ریال سهم الشرکه آقای رشید خضری پور
قرائی به شماره ملی  3071279442دارنده  2500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره

خانم الله خضری پور قرائی به شماره ملی 3060003394و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت نامحدود خانم عذرا نجمی نوری به شماره ملی 3060006776و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت نامحدود خانم مینا خضری پور به شماره ملی 3060039488و به سمت نایب

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری شبکه سیرجان

رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم آرزو نجمی نوری به شماره ملی 3060375410و شرکت پیشگامان فناوری شبکه سیرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اسماعیل علی پور لری به شماره ملی  2937و شناسه ملی  14004947877به استناد صورتجلسه مجمع

3071288255و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سجاد فرهادی افشار عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/06/05منضم به نامه شماره
به شماره ملی 3071922531و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فریدون /99/2988ص مورخ  1399/6/30اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان
فرهادی افشار به شماره ملی 3091215547و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان

حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقود

سیرجان الف-خانم حمیده زینلی کد ملی  3071243308به عنوان بازرس

اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء مدیر عامل آقای فریدون فرهادی اصلی و آقای احمد ستوده نیا کرانی کد ملی  3071011253به عنوان
افشار و رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل علی پور لریهمراه با مهر شرکت معتبر میباشد  .بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  .ب-ترازنامه
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سخن تازه جهت درج آگهیهای منتهی به تاریخ  1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت  .ج-نقل و انتقال

شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد سهام بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/5/20صورت گرفت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1034746 :

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1029782 :

دکتــر سعدالـه صمدی (عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحیهای پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )
برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

پروتز چانه و گونه

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلکها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحیهای ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

