یک شرکت
صنعتیمعدنی
حامی مالی
کشتیسیرجان

در جلسه ای که با حضور دکتر گل محمدی؛ معاون مدیرکل و رئیس ورزش و جوانان
سیرجان با مجید یزدانی؛ رئیس جدید هیات کشتی شهرستان و جمعی از اعضای هیات در
محل دفتر هیات کشتی؛ برگزار شد .در این جلسه در خصوص برنامههای هیات ،جهت توسعه
رشته کشتی و همچنین جذب حامی مالی و احداث خانه کشتی سیرجان ،بحث و تبادل نظر
شد و مقرر شد در آینده نزدیک یکی از شرکتهای صنعتی معدنی به عنوان مشارکت کننده
مالی در برنامههای توسعهای کشتی سیرجان انتخاب شود.

ورزش
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مقیمیزادهخبرنگارکرمانیمشاوررسانهپیکانتهرانشد

خبــر

طی حکمی از سوی اکبر محمدی؛ مدیرعامل باشگاه پیکان تهران ،میالد
مقیمیزاده از خبرنگاران و فعاالن رسانه کرمانی به عنوان مشاور رسانه و
روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی پیکان منصوب شد .مقیمیزاده در
حال حاضر مدیر روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام است.

شماره 630
 3دی 1399

هفته هفتم لیگ برتر و تکرار نتیجه هفته اول برای گلگهر؛

باز پس گیری صدر با هتتریک گادو
مرتضی شول افشارزاده

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران ،تیم گلگهر
سیرجان  28آذر  99در ورزشگاه امام علی (ع)
سیرجان به مصاف شهرخودرو مشهد رفت .دیداری
که گلگهر موفق به شکست  3بر  1این تیم شد و پس
از یک هفته دوری از صدر نشینی ،صدر جدول را از
استقالل پایتخت پس گرفت.
چه کرد این گادو
بازی در نیمه اول رو به اتمام است ،تنها یک دقیقه مانده به
پایان این نیمه ،و منشا مهاجم گلگهر از روی پاس زکیپور
گل اول بازی را میزند ،تا گلگه ِر میزبان را پیش بیندازد ،دو
تیم در ادامه نیمه اول گلی نتوانستند بزنند و بازی در این
نیمه با نتیجه  1بر  0به پایان رسید .در نیمه دوم دقیقه 65
باز منشا روی پاس برزای گل میزند و دبل میکند ،تا گلگهر
با اختالف  2گل از شهرخودرو جلو بیفتد .تنها  4دقیقه بعد
از این گل منشا دوباره دروازه میالد فراهانی را روی پاس
عاشوری باز و کار خود را با هتتریک تکمیلتر میکند .دقیقه
 76صادق صادقی دروازه گلگهر را با شوت از راه دور زیبا باز
کرد و اختالف گل را دوباره به  2گل رساند .در  20دقیقه
پایانی ( 15دقیقه وقت قانونی و  5دقیقه وقت اضاقه) ،هیچ
یک از بازیکنان دو تیم نتوانستند گلی به ثمر برسانند ،تا تیم
گلگهر با هتتریک منشا با نتیجه  3بر  1شهرخودرو مشهد را
شکست داده و با  13امتیاز به صدر جدول بر گردد
گلگهر َسر تر از حریف مشهدی بود
در بازی هفته هفتم تیم گلگه ِر مهمان آمار بهتری از حریف
به جا گذاشت؛ مالکیت توپ گلگهر  53درصد شهرخودرو
 47درصد ،تعداد پاس گلگهر  484شهرخودرو  ،424دقت
پاس گلگهر  82درصد شهرخودرو  77درصد ،تعداد شوت
گلگهر  12شهرخودرو ،5تعداد شوت در چارچوب گلگهر
 5شهرخودرو  ،1امید گل گلگهر  2.34شهرخودرو .0.18
صدرنشینی لیگ گره خورده به شهرخودرو
تیم شهرخوردوی مشهد هفته اول مسابقات لیگ برتر  3بر
 0تیم ماشین سازی تبریز را شکست داد و خیلی زود به صدر
جدول لیگ برتر رفت.
هفته دوم مسابقات لیگ در روزی که دیدار «پیکان -

شهرخودرویِ صدر نشین» به دلیل بارندگی شدید لغو و به
فردا موکول شد ،تیم گلگهر نخستین دربی لیگ برتریاش
را برد و صدر جدول را از شهرخودرو پس گرفت (شهرخودرو
برابر پیکان باخت).
گلگهر هفته سوم گر چه در خانه برابر فوالد با یک تساوی
متوقف شده بود اما در صدر ماند و هفته چهارم در تبریز برابر
ماشین سازی  1بر  0برد ،تا  3هفته متوالی در باالی جدول
جوالن دهد .هفته پنجم گلگهر برابر پیکان باخت اما با توجه
به اینکه بازی «نساجی  -پرسپولیس  8امتیازی» لغو شده بود،
باز هم صدر برای گلگهر ماند.
آبی پوشان سیرجانی هفته ششم با باخت خارج از خانه برابر
صنعت نفت آبادان صدر را به استقالل تهران تعارف زدند
و آبیپوشان پایتخت هم با شکست شهرخوردرو صدر را از
گلگهر گرفتند.
هفته هفتم باز این شهرخودرو بود که این بار مقابل گلگهر
بازی را واگذار تا دوباره تیم شهرجهانی گلیم به صدر برگردد.
تیم گلگهر بهترین تیم هفته
تیم گلگهر از  7بازی که بین  14تیم (پرسپولیس ذوب لغو
آسیایی) در هفته هفتم لیگ برگزار شد« ،بهترین تیم هفته»
شناخته شد .گلگهر هفته هفتم  5شوت در چارچوب (بیشتر
از  13تیم دیگر) 12 ،شوت 3 ،گل ،پیروزی در بیش از 57
درصد از نبردهای و مالکیت توپ باالتری هم نسبت به حریف،
باالترین امید گل ( )۲.۳۴و کمترین شوت متحمل شده ( )۵و
نمره  7.7بهترین تیم هفته شد.
منشا برای دومین بار بهترین بازیکن هفته
در بازی هفته هفتم گادوی آقای گل 7 ،شوت 1 ،پاس کلیدی
که خلق موقعیت شد و هتتریک کرد ،تا تعداد گلهای فصل
خود را به  9برساند و ثابت کند مرد شماره یک گلزنان لیگ
برتر ایران است .همچنین این بازیکن با  9گلی که زده ،بهترین
آمار گلزنی در  7هفته ابتدایی تاریخ لیگ برتر را به نام خود
کرده است.
 4بازیکن گلگهر در تیم منتخب هفته هفتم
تیم منتخب هفته هفتم لیگ برتر؛ محمدرضا اخباری
دروازهبان تراکتور ،بهنام برزای مدافع راست گلگهر (11
پاس گل دوم و  8عملکرد دفاعی و نمره 8.60
نبرد موفق،
ِ
) ،میالد زکیپور مدافع چپ گلگهر ( 2پاس کلیدیاش،

جناب آاقی

یک مغازه  ۳۰متری در همکف

مح مب
ی
ن
مد ی

پایین پاساژ کوثر

دارای امتیاز برق و تلفن مجزا
و درب منتهی به کوچه

بازنشستگی فصل نوینی از زندگی است و آغازی برای
زندگی با شیوه ها و ایده های جدید.
امیدواریم این دوران جدید از پربارترین و با نشاط ترین
مراحل زندگی پرثمرتان باشد ..نایل شدن به این افتخار
را به شما تبریک می گوییم.

شم
محم
ارادتمندشما :ودآبادی  -اه ی

پاسگل اول 2 ،دریبل موفق 4 ،توپگیری و  4قطع پاس)،
ِ
بهروز نوروزیفرد مدافع نفت مسجد سلیمان ،مرادمند مدافع
استقالل ،اشکان دژاگه هافبک تراکتور ،نیما انتظاری هافبک
نفت مسجد سلیمان ،مصطفی احمدی هافبک آلومینیوم اراک،
نوید عاشوری هافبک گلگهر؛ تعویض طالیی و زودهنگام امیر
پاس گل شوم و  1دریبل موفق )،
قلعهنویی ( 2پاس کلیدیِ ،
محمد عباسزاده مهاجم تراکتور ،گادوین منشا مهاجم گلگهر
(هتتریک).
گلگهر به سپاهان رسید!!!
فصل بیستم لیگ برتر ،تیم گلگهر برای نخستین بار در «تیم
منتخب هفته»  4بازیکن داشت؛ هفته اول شاکری و زنده
روح بازیکنان تیم گلگهر در تیم منتخب هفته قرار گرفتند،
هفته دوم منشا و برزای ،هفته سوم منشا و زکیپور (در این
هفته سپاهان  4بازیکن در تم منتخب هفته داشت (نیازمند،
نژادمهدی ،منصوری و رفیعی) ،هفته چهارم زندهروح ،هفته
پنجم عاشوری و زکیپور (با توجه به اینکه  2بر  1به پیکان
هم باخته بودیم) ،هفته ششم بازیکن در تیم منتخت هفته
نداشتیم (باخت  2بر  1برابر صنعت نفت آبادان) و هفته هفتم
منشا ،برزای ،عاشوری و زکیپور در تیم منتخب هفته جای
گرفتند ،تا برای اولین بار در  7هفته نخست لیگ 4 ،بازیکن
در تیم منتخب هفته داشته باشیم و در این راستا با سپاهان
برابری داشته باشیم.
گلگهر دومین شکست سنگین شهرخودرو را رقم زد
تیم شهرخودرو هفته اول میزبان تیم ماشینسازی تبریز بود
و موفق به برد شیرین اول فصل  3بر  0شد .هفته دوم این
تیم مشهدی  1بر  0بازی را در پایتخت به پیکان واگذار کرد،
یاران رحمتی هفته سوم در مشهد برابر صنعت نفتآبادان به
تساوی  1بر  1رسیدند ،این تیم هفته چهارم  3بر  0باخت
تا دومین شکست فصل را تجربه کرده باشد ،هفته پنجم در
اصفهان ذوب را  2بر  0شکست داد ،هفته ششم در مشهد
 10نفره  2بر  0متوقف شد ،یاران دیار خراسان هفته هفتم
در دیار کریمان به مصاف گلگهر رفتند و  3بر « 1دومین
شکست سنگین فصل» را پذیرا شدند؛ اولین شکست سنگین
«پرسپولیس پایتخت» و دومین
شهرخودرو هفته چهارم برابر
ِ
شکست سنگین فصل هم برابر «گلگه ِر شهر جهانی گلیم»
رقم خورد.

علل برد گلگهر
مالک محوری باشگاه شهرخودر؛ از دست دادن سرآسیایی
با وجود گرفتن نتایج خوب در فصل گذشته ،کم تجربگی
رحمتی سرمربی تیم شهرخودرو (لیگ برتر تا هفته هفتم؛
 7بازی 2 ،برد 4 ،باخت و  1تساوی .لیگ قهرمانان آسیا؛ 4
بازی 3 ،باخت و  1تساوی) ،ضعف دفاعی تیم شهرخودرو؛
آزاد گذاشتن گادو روی گل اول 3 ،بازیکن شهرخودرو در
مهار منشا روی گل دوم ناموفق بودند ،گل سوم گلگهر هم
مدافعین شهرخودر از جریان بازی خارج بودند .در اختیار
داشتن بهترین مهاجم لیگ (منشایِ گلگهر).
رحمتی؛ در حد و شان شهرخودرو نبودیم
سید مهدی رحمتی سرمربی تیم شهرخودرو بعد از بازی
مقابل گلگهر سیرجان اعتراف کرد؛ بازی با گلگهر اصال در
حد شهرخودرو نبودیم .ما تیممان خصوصی است و یک مقدار
به لحاظ مالی و هزینه باید مدیریت بکنیم 50 .در صد تیم ما
دچار تغییر شده و یک مقدار زمان میبرد که هماهنگ شویم.
برابر گلگهر آن چیزی که مد نظرمان بود ،چه از لحاظ کیفیت
و چه از لحاظ نتیجه اصال در شان تیم شهرخودرو نبودیم.
رحمتی نام گلگهر را کنار استقالل و پرسپولیسآورد
چه زود گلگهر به یکی از تیمهای بزرگ لیگ برتری ایران
تبدیل شد ،حاال پس از گذشت تنها  37بازی در لیگ برتر تیم
ِ
بزرگ لیگ برتریِ پایتخت نشین»
گلگهر در ردیف «تیمهای

یک واحد آپارتمان  ۷۹متری
واقع در

خیابان ولی عصر فرعی خواجو
نوساز ،کاغذ دیواری

کمددیواری ،پکیج
کابینت ام دی اف ،کناف
به فروش می رسد

مناسب برای انبار
به قیمت کارشناسی
به فروش می رسد.

۰۹۱۳۹۴۷۰۶۸۲

۰ ۹۱۳۷۶۹ ۰ ۳ ۸ ۲

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

قرار میگیرد؛ سید مهدی رحمتی سرمربی تیم شهرخودرویِ
مشهد ،پس از بازی گلگهر سیرجان  -شهرخودروی مشهد
عنوان کرد 4 :باختی که دادیم  3تایش برابر «استقالل،
پرسپولیس و گلگهر» بوده که از لحاظ شرایط مالی شان
و با توجه به بودجه سنگینی که کردند ،برای لیگ امسال
بازیکنان خیلی خوبی جذب کردند ،به اینها باختیم ،دقیقا
تفاوت کیفیت بازیکنان توی این بازیها مشهود بود .ولی باز
هم سعی کردیم جلویشان فوتبال بازی بکنیم.
فراهانی و کسب پایینترین نمره بازی
میالد فراهانی دروازهبان فصل گذشته گلگهر سیرجان و این
فصل شهرخودرو ،در بازی گلگهر  -شهرخودرو با دریافت
 3گل از گادوین منشا و کسب پایینترین نمره بین تمام
بازیکنان زمین موجب تعجب و ناراحتی هواداران این تیم
مشهدی شد.
رحمتی فهمید گلگهر از استقالل قویتر است
گر چه تیم شهرخودرو هفته ششم برابر تیم استقالل بازی را
واگذار کرد ،اما  10نفره بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت،
جوان این مربی جوان در این دیدار امید به گل
چرا که تیم
ِ
بیشتر ،مالیکیت توپ بیشتر ،دقت پاس برابر و تعداد پاس
نزدیک به حریف داشت؛ در هفته هفتم نمایش یاران قلعه
برابر یاران رحمت طوری بود که رحمتی به درستی فهمید
گلگهر ،استقالل نیست.

یک مغازه ۱۶متری واقع در
خیابان آیت ا ..سعیدی
طبقه زیرین مجتمع تجاری مهر
دکور کامل mdf
به قیمت  190میلیون تومان
به فروش میرسد
09363914224

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

09917665969
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسین بهروز بهنام با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  45سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ از شش

دانگ پالک  2682فرعی از  2112اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای حسین بهروز بهنام 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 می

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند 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 .ضمنا رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات لوازم یدکی ایران خودرو می باشد و همچنین حسب شماره -139905919067000678

 1399/09/15اجرای اسناد رسمی سیرجان بازداشت است.

 837م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/10/03

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

میز آرایش

سرویس خواب

پا تختی

بوفه بزرگ

برگ سبز پیکاپ ریچ دوکابین رنگ
سفید روغنی ،مدل 1395
شماره موتور ZG244929901
شماره شاسی NAPDB4P27G1005179

مبـــل

همگی یکجا  17/800/000 :تومان

سیرجان  -انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد

کمد لباسی

تشک طبی فنری

جم هس
تعطی
ت
ی
ع
ایام ل و روزاهی ه باز م

تلفـن تماس 0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 :

شماره پالک  49ب  -396ایران 75
بنام علی اسدی زیدآبادی
با مالکیت فعلی اسماعیل
شهاب الدینی پاریزی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

