جهاننجاتی؛
با همین روند
تا رسیدن به
هدفمان میرویم

جهاننجاتی سرمربی شهرداری سیرجان پس از برد  6بر  2تیمش برابر سپاهان عنوان کرد« :قطعاً
با قهرمانی در لیگ برتر ثمره سالها تالش در راه بازیکن سازی را خواهیم دید که در این عرصه
مدیران باشگاه نیز زحمات فراوانی متحمل شدند .وی گفت :قطعا میخواهیم جواب سرمایهگذاری
روی بازیکنان جوانی که سالها پرورش دادیم و تحویل فوتبال بانوان دادیم را بگیریم که در این
راه سخت باشگاه نیز با تمام توان امکانات را در اختیار پیشرفت این بازیکنان قرار داده است .ما
همین روند را ادامه خواهیم داد تا به هدفمان در لیگ امسال برسیم

هفته دوم دور نهایی لیگ برتر فوتبال بانوان،
یکشنبه  3اسفند ،ساعت  ،13:00با دو دیدار بین
سپاهان اصفهان  -شهرداری سیرجان و وچان
کردستان  -شهرداری بم برگزار شد.
نتایج هفته اول دور نهایی لیگ برتر بانوان
سپاهان اصفهان ( 6زهرا علیزاده  ،3زهرا چترنور
 ،2شبنم بهشت  - )1سپاهان اصفهان (2شقایق
روزبهان  ،1هاجر دباغی .)1
وچان کردستان  - 0شهرداری بم 0
گلیم سیرجان در نصف جهان

تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان ،در هفته دوم
دور نهایی مسابقات لیگ برتر ،یکشنبه  3اسفند،
در ورزشگاه صفائیه مبارکه اصفهان به مصاف تیم
سپاهان اصفهان رفت .دیداری که سبزپوشان
سیرجانی با نتیجه  3بر  1نیمه اول را به پایان و به
رختکن رفتند ،بانوان سیرجانی در نیمه دوم این
بازی 3 ،گل دیگر زدند و  1گل هم دریافت کردند،
تا نه تنها پس از سوت پایان این دیدار ،زمین را با
نتیجه  6بر  2ترک کرده باشند ،بلکه صدر جدول
را از تیم شهرداری بم بگیرند و صدر نشین لیگ
برتر فوتبال بانوان ایران شوند.
دبل  6تایی!

تیم شهرداری سیرجان جمعه  28آذر در ورزشگاه
سردار جنگل رشت ،در هفته چهارم لیگ برتر
ی چیها بود ،تیم ملوان بندر
روزی که مهمان انزل 
انزلی را با نتیجه  6بر  1شکست داد ،شهرداری
سیرجان  65روز بعد (یکشنبه  3اسفند) در
ورزشگاه صفائیه مبارکه اصفهان ،هفته دوازدهم
لیگ برتر در روزی که مهمان نصف جهانیها بود،
تیم سپاهان اصفهان را با نتیجه  6بر  2شکست
داد ،تا در فصل سیزدهم برای دومین بار موفق به
 6تایی کردن حریفان شود.

شماره 638

انتصابها در باشگاه گل گهر

به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان ،پس از شکست سنگین تیم فوتبال گل گهر سیرجان
مقابل پرسپولیس ،چند عضو جدید به هیئت مدیره باشگاه گل گهر اضافه شدند.
محمد اسفندیارپور در جلسه اعضای هیئت مدیره باشگاه گل گهر سیرجان ،به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره انتخاب شد.
اصغر حدیدی هم به عنوان نایب رئیس انتخاب شد .پیش از این محمد جواهری در سمت مدیرعاملی ابقا شده بود.

 6اسفند 1399

هفته دوم دور نهایی لیگ برتر فوتبال بانوان؛

مرتضی شول افشارزاده

تیم فوتبال شهرداری سیرجان هفته اول
رقابتهای مرحله پایانی ،تیم وچان را شکست
داد ،سبزپوشان سیرجانی یکشنبه  3اسفند در
هفته دوم این مرحله از رقابتها تیم سپاهان را در
اصفهان شکست داد ،تا دومین برد دور نهایی را به
دست آورده باشد .حال باید دید نماینده سیرجان
در  4بازی پایانی فصل چه نتایجی را برابر حریفان
خود رقم خواهد زد و چه عنوانی را به دست
خواهد آورد.
هفته دوم دور نهایی لیگ برتر فوتبال بانون

ورزش

6

درخشش تیم شهرداری سیرجان در نصف جهان
پوشیدند که همرنگ لباس بازیکنان
سپاهان بوده ،ولی با توجه به رصدی
که من روی حدود  8گل کردم،
علیالخصوص روی  3گل نیمه
اول ،داور دخالتی توی این موضوع
نداشت یعنی دخالتی در بازی تیمها
نداشته .ای کاش نماینده فدراسیون
و ناظر بازی بیشتر دقت میکردند
و در جلسه مشخص میکردند،
داورن همان لباس زرد فسفوری را
میپوشیدند ،باالخره در لیگ برتر
این کار به نظر من اشتباه بوده ،ای
کاش انجام نمیشد».

جهاننجاتی سرمربی شهرداری سیرجان؛

جهاننجاتی سرمربی تیم شهرداری سیرجان بعد
از بازی سپاهان و شهرداری سیرجان بیان کرد:
فکر میکنم یکی دیگر از بازیهای جذاب و زیبای
لیگ را شاهد بودیم ،تیم سپاهان نیمه اول را خیلی
خوب شروع کردند ،توی  10دقیقه اول ما طی
آنالیزی که از فیلم تیم سپاهان داشتیم ،خیلی
زود به گل رسیدیم و فکر میکنم این به زود گل
رسیدن ما یک کم کار را برای آنها سختتر کرد.
نیمه اول را  3بر  1بیرون آمدیم و  3گل بعدی
هم توی نیمه دوم به ثمر رسید ،میدانستیم که
باید از کجا حمله بکنیم و چطور برایشان گل
بزنیم ،این هفته برای ما هفتهی حساسی بود ،ما
با مصدومهای که بعد از بازی وچان داشتیم ،کار
سختی بود جوانترها را با بچهها هماهنگ کردن،
اما خدا را شکر میکنم از بچههایم تشکر میکنم،
واقعا بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشتند.
جهانجاتی در پاسخ با سوال خبرنگار که پرسید؛
«فکر این را میکردیم که  6گل به ثمر برسانید؟»
بیان کرد :نه اصال .داوری خوب بود ،بازی اینقدر
در جریان بود اینقدر دو تیم داشتند فوتبال بازی
میکردند و توپ در جریان بازی بود ،کمتر صحنه
خاص و عجیب قریبی داشتیم.
در پایان خبرنگار سوال جالبی پرسید؛ «مشکلی
که در این بازی بود لباس داور هم رنگ لباس
سپاهان بود ،بعد یکی از بازیکنانتان به جای بازیکن
سپاهان ،داور را گرفته بود؟» ،جهاننجاتی هم در
پی پاسخ به این سوال گفت :کامال صحیح هست،
دقیقا این اتفاق افتاد ،من نمیدانم چی شده که
جلسه شب گذشته این ناهماهنگی به وجود آمد،
ولی بالفاصله هم برطرف شد و در شروع نیمه دوم
داور لباسش را عوض کرد.
امیر شقاقی سرمربی سپاهان؛ داور باید کاور
میپوشید!

بازی خیلی خوب بود ،همش تو بازی فکر میکردم
اینجا تمرین تیم ملی هست ،بچههای خودم

سیرجان هفته دوم دور نهایی به
صدر رسید

نصفشان تو تیم سپاهان و نصفی در تیم شهرداری
سیرجان ،چون بچههای خودم ،جلوی خودم بازی
کردند .خوب هم بازی کردند همچین انتظاری
داشتم.
بازی قشنگی بود ،منتها ما از اول بازی گفتیم که
داور لباسش را عوض بکند 25 ،دقیقه اول بازی
بچههای ما فکر میکردند که داور هم تیمیمان
هست 3 ،گل اولی که در نیمه اول دریافت کردیم
به همین دلیل بود ،داور مشکی پوشیده ،ما از همان
اول هم گفتیم که این لباس را عوض بکند ،یا کاور
بپوشد من نمیدانم چرا باید این اتفاق بیفتد ،سر
این قضیه واقعا معترضم ،ولی در خصوص بازی،
بازی فوقالعاده قشنگ بود ،حتی نیمه دوم ما بازی
را دستمان گرفتیم ،ولی خب همان  3تا گل اول
دیگه شیرازه تیم ما را به هم ریخت ،تا این نتیجه
در نیمه اول رقم بخورد.
برای یک تیم دریافت  3گل ،زیاد هست و یک ذره
جبران کردنش سخت هست ،ولی خب بازی خیلی
قشنگ بود ،عالی بازی کردند ،ما هم خوب بازی

کردیم ،منتها دو تا از بازیکنانمان که آسیب دیدند
و مجبور شدیم که تعویض اجباری بکنیم ،این بود
که یک مقدار تیممان از هم پاشید.
فکر میکنم که فیلم بازی را کارشناسی کنید ،من
نمیخواهم که در مورد داور صحبت بکنم ،قطعا
نظر داور با نظر من یکی نیست ،شاید زاویه دید ما
نداریم و تمیخواهم حرفی بزنم ولی خیلی دوست
دارم که این فیلم در اختیار کارشناسان قرار بگیرد،
ببینیم که خوب بوده یا بد بوده را کارشناسی
بکنند.
رنگ لباس داورها روی گلها تاثیر نداشت

در پی صحبتهای مهناز امیر شقاقی سرمربی تیم
سپاهان در راستای لباس داوران دیدار شهرداری
سیرجان و سپاهان اصفهان ،علی خسروی
کارشناس داوری کشورمان بیان کرد« :خب
با توجه به اینکه در قوانین بازی فوتبال کامال
پیش بینی شده که رنگ لباسها به چه رنگی
باشد (رنگ لباس بازیکنان و داورها) ،واقعا یک
اشتباه بزرگ بوده که در نیمه اول داورها لباسی

اصغر فیروزآبادی فرزند نوراهلل به شناسنامه  4کد ملی  3071391749صادره از سیرجان با نمایندگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان درخواست صدور

سند شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک  2372فرعی از  6518اصلی به مساحت  350/14متر مربع واقع در سمنگان سیرجان بخش  37کرمان را نموده
متصرفی نامبرده صادر نموده ،بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است

مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه نماید .چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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  1399/12/06می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـــه

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

نامبرده صادر نموده ،بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه

را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه نماید .چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم

دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید .سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد .م الف  936تاریخ انتشار :چهارشنبه 1399/12/06

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

هفته دوم لیگ برتر در اولین دربی فصل ،تیم
سپاهان اصفهان با نتیجه  3بر  2ذوب آهن ،دیگر
تیم اصفهانی را از پیش رو برداشت ،در دور برگشت
مرحله گروهی هفته هفتم این دو تیم اصفهانی
 2بر  2به تساوی رسیدند ،تا دومین دربی لیگ
برندهای نداشته باشد؛ سومین دربی فصل جدال
کرمانی شهرداری سیرجان و شهرداری
دو تیم
ِ
بم هست ،باید دید که سومین دربی فصل چه
نتیجهای رقم خواهد خورد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر آقای
ناصر پور نظری فرزند رحمت اهلل به شناسنامه  616کد ملی  3070561985صادره از سیرجان با نمایندگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان درخواست
صدور سند شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک  10808فرعی از  5087اصلی به مساحت  225متر مربع واقع در بلورد سیرجان بخش  37کرمان را
نموده است که پس از رسیدگی رای شماره  10028مورخ  1399/11/21هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور
سند ملک متصرفی نامبرده صادر نموده ،بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده
معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی
تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه نماید .چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ
اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید .سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.
م الف  937تاریخ انتشار :چهارشنبه 1399/12/06

از رسیدگی رای شماره  10029مورخ  1399/11/21هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند ملک متصرفی

سومین دربی فصل لیگ برتر فوتبال بانوان

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 4 7را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید .سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد .م الف  938تاریخ انتشار :چهارشنبه 1399/12/06

شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک  1فرعی از  279اصلی به مساحت  398/26متر مربع واقع در بلورد سیرجان بخش  39کرمان را نموده است که پس

تیم شهرداری سیرجان ،شنبه  9اسفند ساعت
 ،13:00از سری مسابقات هفته سوم مرحله نهایی
لیگ برتر فوتبال بانوان ایران ،در ورزشگاه فجر بم
به مصاف تیم شهرداری بم خواهد رفت ،از آنجا
که این دو تیم در مرحله گروهی در یک گروه
نبودند ،برای اولین بار در این فصل رو در روی هم
قرار خواهند گرفت .دو تیم سپاهان و وچان هم
 9اسفند در ورزشگاه صفائیه مبارکه به مصاف هم
خواهد رفت.

خریـــــد یک دستگاه تراکتــــور دو دیفرانسیل  110اسب بخار ) به شماره

اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی

ناصر بلوردی فرزند محمود به شناسنامه  22کد ملی  3071517696صادره از سیرجان با نمایندگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان درخواست صدور سند

تیم سیرجان سومین شکست سپاهان را رقم زد

سپاهان اصفهان فقط به کرمانیها باخته؛ در این
فصل متفافت کرونایی ،تیم سپاهان طی  10بازی
ِ
که انجام داده ،هفته هشتم با نتیجه  1بر  0به

دربی کرمان در بم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:

است که پس از رسیدگی رای شماره  10024مورخ  1399/11/21هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند ملک

آگهی رای هیات

تیم بدون باخت لیگ برتر فوتبال ایران

تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان ،از هفته
نخست تا هفته ششم تمامی حریفان را شکست
داد ،شهرداری در هفته هفتم در ورزشگاه عدالت
ایالم ،برابر تیم پاالیش گاز ایالم با تساوی  2بر 2
بازی را به پایان رساند تا اولین دیداری باشد که 3
امتیاز کامل را دریافت نکرده (اولین تساوی) ،بعد
از این تساوی نماینده سیرجان از هفته هشتم تا
هفته دوازدهم (آخر دیدار) ،هر  4دیدار خود را
پیروز شد ،تا کماکان تنها تیم بدون باخت لیگ
برتر فوتبال بانوان ایران بوده باشد.

 4گام دیگر تا تکرار قهرمانی

تیم صدر نشین شهرداری سیرجان تنها  4بازی
تا قهرمانی این فصل لیگ برتر فوتبال بانوان ایران
فاصله دارد ،باید دید که نماینده سیرجان توان
تکرار قهرمانی فصل  94-95را دارد.

تاریخ 1399/12/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1399/12/24

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1399/12/25

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 034 - 41325077

(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

09917665969

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

هس
تعطی
ایام ل و روزاهی جمعه باز تیم

لطفا و
حتما قبل از خرید
قیمت
ها را مقایسه کنید

رختکن،جاکفشی

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

آگهی رای هیات

نهایی
پایان هفته دوم دور
در
ِ
ِ
لیگ برتر فوتبال بانوان ایران ،تیم
شهرداری سیرجان با تفاضل گل  5و  6امتیاز در
صدر جدول رقابتها قرار گرفت ،تیمهای شهرداری
بم ،وچان کردستان و سپاهان اصفهان هم به
ترتیب در ردههای دوم تا چهارم جدول قرار دارند.

تیم شهرداری بم باخت ،زردپوشان اصفهانی هفته
اول دور نهایی هم باز به تیم بم باخت ،جالب
اینکه هفته دوم دور نهایی هم برابر تیم شهرداری
ِ
باخت این فصل
سیرجان شکست خورد ،تا هر 3
نصف جهانیها برابر دو تیم استان هشتی رقم
خورده باشد.
مهاجم سیرجان از مهاجم کردستان پیشی گرفت
پیش از بازیهای هفته دوم دور نهایی ،افسانه
چترنور مهاجم تیم شهرداری سیرجان و زهرا
قنبری مهاجم تیم وچان کردستان ،با زدن 19
گل زده رقابتها را در اختیار
گل عنوان بیشترین ِ
داشتند ،در هفته دوم چترنور با دو گلی که به
سپاهان زد ،از قنبری پیشی گرفت (قنبری
نتوانست به تیم شهرداری بم گلی به ثمر برساند)،
تا به تنهایی با  21در صدر جدول گلزنان لیگ برتر
قرار یگیرد.
شبنم بهشت هم با زدن  1گل به سپاهان خود را
 13گله کرد .حال باید دید در  4هفته پایانی کدام
مهاجم عنوان خانم گلی را به دست خواهد آورد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خریـــــد یک دستگاه تراکتــــور دو دیفرانسیل  110اسب بخار

در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر آقای

در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر آقای

خبــر

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
بیش از  100مدل انواع مبلمان راحتی ،کالسیک ،ا ِل و سلطنتی
میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی
تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی
میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد
تلفـن تماس :

09124158001

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

شرایط نقد و اقساط به مدت محدود همگی یکجا  24/500/000 :تومان

کمد لباسی

تشک طبی فنری

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم

