دو ملیپوش والیبال
راهی سیرجان
شدند

فارس :تیم والیبال فوالد سیرجان با هدایت محمدرضا تندروان توانست عنوان قهرمانی رقابتهای
لیگ برتر در فصل گذشته را کسب کند .مسئوالن این تیم تالش کردند تا شاکله تیم فصل گذشته
خود را حفظ کنند و در همین راستا قرارداد سرمربی و چند بازیکن کلیدی خود را تمدید کردند.
سیرجانیها که به دنبال تکرار عنوان قهرمانی خود هستند برای فصل آینده با علیاصغر مجرد و
آرمان صالحی ،مدافع و لیبروی تیم ملی والیبال ایران به توافق رسیدند .مجرد فصل گذشته در
سپاهان حضور داشت و مورد توجه چند تیم خارجی هم قرار گرفته بود.

ورزش

6
شماره 642

 25فروردین1400

مربی گل گهر :پیکان یک درس بزرگ به ما داد

جالل امیدیان مربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان اظهار داشت :به بازیکنان تیم ،یک خسته نباشید جانانه میگویم که از دقیقه یک
تا آخر ،با تمرکز بسیار باال بازی کردند .تمرینات یک هفته اخیر را به نحو احسن در زمین پیاده کردند .گل گهر با یک بازی مقتدرانه به
پیروزی رسید .او افزود :هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پیکان بعد از شکست ،به ما خسته نباشید گفتند که یک درس بزرگ برای ما
بود .این موضوع میتواند در ادامه راه به گل گهر کمک کند .امیدیان در ادامه بیان کرد :همه اذعان داشته اند که گل گهر یکی از تیمهای
با کیفیت لیگ برتر است .با نتایج خوبی که گرفتیم ،انتظارات از تیم باال رفت .در ادامه راه با بدشانسی ،اشتباهات داوری و فقدان تمرکز
مواجه شدیم و به دنبال فوتبال مالکانه هستیم .مطمئن هستم نتیجه امروز به ما کمک خواهد کرد.

هفته بیست ِم فصل بیست ِم لیگ برتر رقم خورد؛

مرتضی شول افشارزاده

گلگهر با پیکان به باالی جدول رفت

هفته بیستم لیگ برتر فوتبال ،تیم گلگهرسیرجان مهمان
گل
تیم پیکان تهران بود ،دیداری که نیمه اول آن با تک ِ
مرتضی تبریزی مهاجم گلگهر و نیمه دوم آن با تک گل
سعید صادقی وینگر گلگهر به پایان رسید ،تا گلگهر  2بر 0
میزبان را شکست داده باشد .بردی که گلگهر را با یک بازی
کمتر از رده هفتم جدول تا رده چهارم جدول باال آورد.
پیکان  -گلگهر

تیم پیکان در لیگ برتر را بلد نیست؛ پس از پایان دیدار
گلگهر  -پیکان از سری مسابقات هفته پنج ِم لیگ بیستم
(نیم فصل اول) عنوان کردم؛ گلگهر با  2سرمربی در  3دیدا ِر
لیگ برتری از  9امتیاز ممکن تنها  1امتیاز برابر پیکان (3
سرمربی) دشت کرده ،باید دید «هفته بیست ِم فصل بیستم»
برای گلگهر خوش یمن است .حال باید گفت بله خوش یمن
بود.

هفته بیست ِم فصل بیست ِم لیگ برتر فوتبال ایران ،تیم فوتبال
گلگهر سیرجان ،دوشنبه  23فروردین  ،400ساعت 17:30
در ورزشگاه شهدای قدس تهران مهمان تیم پیکان تهران بود.
 .دیداری که گلگه ِر  26امتیازی و رده هفتمی (پایان هفته
پیکان  25امتیازی
نوزدهم با یک بازی کمتر) باید به مصاف
ِ
و رده دهمی میرفت.
گلگهر ،پیکان را چپ و راست کرد!

تارتار و مهمان نوازیش با کرمانیهای خون گرم!

دقیقه  20بازی ،تدارک حمله گلگهریها از سمت چپ؛ پاس
میالد زکیپور برای سعید صادقی ،صادقی پاس زمینی به
داخل محوطه جریمه برای عاشوری ،ارسال بلند عاشوری و
تبریزی که مشخص نیست با دست یا سینه توپ را توی
دروازه جا میکند ،یک ارسال بینقص و زیبا و یک گل.
دقیقه  70بازی ،تدارک حمله گلگهریها از سمت راست؛
حرکت پا به توپ بازیکن گلگهر (از نزدیک دایره مرکز
زمین) ،تا پشت محوطه جریمه (چه حمل توپی) ،پاس داخل
محوطه جریمه برای شاکری ،ارسال تند و تیز شاکری از
سمت راست محوطه جریمه به عبداهللزاده بازیکن پیکان و
صادقی بازیکن گلگهر برخورد و توی دروازه جای میگیرد،
گلی که به نام صادقی به ثبت میرسد.
گلگهرروی دو ارسال از سمت چپ و راست محوطه جریمه
پیکان 2 ،گل بازی را به ثمر رساند و به  3امتیاز بازی رسید.
کارنامه دیدار پیکان  -گلگهر!

مالکیتی برابر؛ پیکان  50گلگهر  .50تعداد پاسی تقریبا
مشابه؛ پیکان  465گلگهر  .454دقت پاس نزدیک به هم؛
 84درصدر پیکان  80درصد گلگهر .شوت  8به  5و شوت
در چارچوب هم بسیار کم؛ پیکان  - 1گلگهر  .2اما چیزی که
کامال مشهود بود امید به گل بیشتر گلگهر ( )0/90نسبت
به پیکان ()0/19؛ در بازی رفت هم با اینکه گلگهر باخته
بود ،اما یادمان نرود ،گلگهر از لحاظ آماری بسیار سرتر از
پیکان بود.
همچو بازی رفت ،بهترین بازیکن از گلگهر

در بازی پیکان  -گلگهر بهترین بازیکن زمین کسی نبود جز
علیرضا علیزاده؛ این هافبک دفاع گلگهر  5نبرد هوایی موفق،
 1شوت در چارچوب 1،پاس کلیدی  ،ضمن اینکه تقریبا 88
درصد موفقیت در نبردها داشت و  7.87نمره این بازیکن بود.
در بازی دور رفت گلگهر  -پیکان ،میالد زکیپور و نوید
عاشوری بهترین بازیکن زمین شدند.

خبــر

از مس تا گلگهر؛ تارتار و یارانش از اولین بازی که
مهمان بودند (هفته دوم) ،تا قبل از هفته بیستم (پیکان -
گلگهر)« ،تنها یک باخت در خانه داشتند» ،دیداری که
پیکان میزبان با نتیجه  2بر  3بازی را برابر نارنجیپوشان
ِ
کرمانی در هفته دوازدهم واگذار کرد ،تا پس از « 5هفته
میزبانی با طعم امتیاز» ،مسیها ترمز «نباختنهای پیکان
در خانهشان» را بکشند .پیکان بعد از اولین واگذاری
دیدار خانگیاش برابر مس 3 ،میزبانی دیگر داشت که باز
هم به روند قبل از بازی با مس برگشت و هر  3بازی را
نباخت ،تا در هفته بیستم لیگ این بار در جدال با گلگهر
سیرجان ،میزبان باز مهماننوازیاش گل کند و دو دستی
در دو دروازه خود را به روی آبیپوشان سیرجانی باز بکند؛
تنها دو تیم کرمانی (مس و گلگهر) موفق به شکست
دادن پیکان در روزی که میزبان بوده شدهاند.

شاکری و تبریزی در بازی رفت نبودند

حضور شاکر و تبریزی دو مهاجم تنومند؛ در بازی ِ
رفت
گلگهر و پیکان ،هیچ یک از این دو بازیکن حضور نداشتند،
شاکری مصدوم و غایب بزرگ گلگهر بود و تبریزی هم هنوز
به عضویت باشگاه گلگهر در نیامده بود.
کمتجربگی گلگهر به تجربه پیکان چربید!!!

تیم پیکان تهران در جمع  10تیم برتر ایران در «کسب
بیشترین امتیاز لیگ برتری» هست ،تیمی که به ترتیب بعد
از استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان ،ذوبآهن ،فوالد ،سایپا،
ِ
«ردیف هشت ِم امتیاز آورترین
تراکتور ،با  568امتیاز در
تیمهای لیگ برتری» قرار دارد .اما سیرجان تیمی که کمتر
از دو فصل کامل از حضورش در لیگ برتر میگذرد ،با 59
امتیاز جایگاه آنچنانی در امتیازآورترینهای لیگ ندارد؛ در
واقع باید عنوان کنم که گلگهر  59امتیازی ،پیکان 568
امتیازی را له کرد.

لطفا و
حتما قبل از خرید
قیمت
ها را مقایسه کنید

فروش ویــژه ماه مبارک رمضــان آغاز شد

روحیه با طعم تساوی به کار پیکان نیامد

تیم پیکان تهران هفته قبل از جدال با گلگهر ،در ورزشگاه
آزادی مهمان تیم استقالل تهران بود ،از میزبان  1امتیاز
شیرین گرفت و آنها را روانه مسابقات آسیایی کرد؛ هر چند
این نتیجه استقالل را در همان رده سوم جدول نگه داشت
و پیکان را از رده نهم به رده دهم هل داد ،ولی پیکانیها
خوشحال گرفتن تک امتیاز از دربی پایتخت بودند و با این
ِ
روحیه جلوی گلگهر صف آرایی کردند ،که حاصلی در بر
نداشت.
عطر و بوی گلهای شاکر در پیکان

تیم گلگهر سیرجان هفته قبل از جدال با پیکان ،ماشین
سازی«مهمان رده آخری» را با هتتریگ شاکر له کرد و
ِ
عجیب نشاط و انرژی حاکم بر کاروان عازم به تهران شد؛ عطر
و بوی گلهای شاکر در پیکان پیچیده بود.

یاد و خاطرهی دن دیگو!

برتری گلگهر برابر پیکان
اولین برد لیگ
ِ

اولین تقابل لیگ برتری گلگهر  -پیکان بر میگردد به دیدار
رفت فصل نوزدهم در ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان ،گلگه ِر
پیکان حسین فرکی نرسید و
مجید جاللی هفته نهم زورش به
ِ
با تساوی  0بر  0متوقف شد .دور برگشت فصل نوزدهم ،هفته
 24لیگ برتر ،تیم جاللی در ورزشگاه شهدای قدس تهران
پیکان عبداهلل ویسی بود که بازی را با نتیجه  2بر
مهمان تیم
ِ
 0واگذار کرد تا در این فصل بردی مقابل پیکان نداشته باشد.
اما فصل بیستم لیگ برتر (فصل جاری) ،در هفته پنجم
گلگه ِر امیر قلعهنویی روزی که در ورزشگاه امام علی (ع)
پیکان مهدی تارتار بود ،بازی را با نتیجه
سیرجان میزبان تیم
ِ
 2بر  1واگذار کرد تا مشخص شود فعال گلگهر راه بردن

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

هس
تعطی
ایام ل و روزاهی جمعه باز تیم

رختکن،جاکفشی

دقیقه  21مرتضی تبریزی گلی زد که به نظر این گل با دست
صورت گرفت ،این گل یاد و خاطره مارادونا را زنده کرد (دست
خدا).

ِ
باخت پیکان با بیش از یک گل
دومین

قبل از دیدار پیکان و گلگهر ،پس از گذشت  19هفته
از رقابتهای فصل بیستم ،از جمع  14تیمی که با پیکان
ِ
شکست
به رقابت پرداخته بودند ،تنها تراکتور موفق به
پیکان با اختالف بیش از یک گل شده بود؛ پیکان به
ترتیب ،هفته اول برابر صنعت ِ
نفت میزبان با اختالف 1
گل بازی را واگذار کرد ،هفته هفتم برابر تراکتور میزبان
با اختالف  2گل بازی را واگذار کرد ،هفته یازدهم برابر
سپاهان میزبان با اختالف یک گل بازی را واگذار کرد،
ِ
رفسنجان مهمان با اختالف 1
مس
ِ
هفته دوازدهم برابر ِ
پرسپولیس
گل بازی را واگذار کرد،هفته پانزدهم برابر
ِ
میزبان با اختالف  1گل بازی را واگذار کرد ،هفته هفدهم
برابر شهرخودر ِو میزبان با اختالف  1گل بازی را واگذار
کرد؛ هفته بیستم گلگهر در روزی که مهمان تیم پیکان
ِ
باخت پیکان با بیش از یک گل» را
تهران بود «دومین
رقم زد.

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 :

مبـــل

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

09124158001

جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  2سال  )1400به شماره 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 7

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 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  1400/01/25می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـــه
تاریخ 1400/02/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/02/12

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1400/02/13

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
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  1سال 1400

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  1سال  )1400به شماره 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 6

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 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  1400/01/25می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـــه
تاریخ 1400/02/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/02/12

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1400/02/13

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  2سال 1400

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

میز آرایش

سرویس خواب

کمد لباسی

تشک طبی فنری

