سرمربی قهرمان
فوتبال زنان به تیم
ملی جوانان رفت

ورزش سه :در ادامه انتخابهای فدراسیون فوتبال برای تکمیل کادرفنی تیمهای ملی فوتبال
در ردههای سنی پایه و بزرگسال ،رایزنیها برای تکمیل کادرفنی جوانان با چند گزینه انجام
گرفت و در نهایت مریم جهاننجاتی به عنوان مربی به کادرفنی تیم ملی جوانان زنان ایران اضافه
شد و به عنوان دستیار مریم آزمون معرفی شد .جهاننجاتی در فصل گذشته در لیگ برتر فوتبال
زنان توانست تیم شهرداری سیرجان را به عنوان قهرمانی لیگ برتر برساند و حاال باید با این تیم
در تورنمنت جام باشگاههای غرب آسیا شرکت کند؛ دختران جوان ملیپوش ایران هم خود را برای
حضور در تورنمنت کافا (آسیای مرکزی) آماده میکنند.
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خبــر

فتح آبادی رییس امور فنی تیم های پایه گل گهر شد
با پیشنهاد عباس چمنیان مدیر آکادمی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر ،رضا فتح آبادی
سرمربی اسبق تیم امید گل گهر به عنوان رییس امور فنی تیم های پایه گل گهر انتخاب
شد .گفتنی ست فتح آبادی دارای مدرک مربیگری  Aآسيا است که تیم امیدگل گهر تحت
هدایتش به لیگ برتر صعود کرد .همچنین وی مدتی نیز مسوولیت سرپرستی تیم فوتبال
بزرگساالن گل گهر را در کارنامه دارد.

عضو هیئت مدیره و معاون اداری پشتیبانی شرکت سنگ آهن گهرزمین در مراسم تجلیل از تیم امید گهرزمین؛

اخالقمداری باید اولویت کار هر ورزشکاری باشد
شرکت گهرزمین تمام قد از ورزش حمایت میکند

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین
دکتر محمدرضا خضریپور عضو هیئت مدیره و معاون
اداری پشتیبانی شرکت سنگ آهن گهرزمین عصر
امروز در مراسم تجلیل از تیم امید گهرزمین از اهمیت
اخالقمداری ورزشکاران و حمایت شرکت گهرزمین از

ورزش صحبت کرد
دکتر خضریپور تشریح کرد :افتخاری که تیم امید
گهرزمین در لیگ دسته اول فوتسال بدست آورد برای ما
و مردم سیرجان افتخار بزرگی است ،ارزش این افتخار را
میدانیم و اعالم میکنیم که شرکت سنگ آهن گهرزمین

حمایت همه جانبه خود را از ورزش اعالم میکند
عضو هیئت مدیره شرکت گهرزمین در ادامه گفت:
موفقیت و کسب پیروزی در ورزش شیرین است اما یک
ورزشکار هیچوقت نباید اخالقمداری را فدای نتیجه کند،
اولویت کاری برای هر ورزشکاری باید اخالق باشد و نباید

تحت هیچ شرایطی اخالق را در ورزش ببازیم.
دکتر خضریپور در پایان از تمامی مدعووین ،عوامل
باشگاه گهرزمین ،کادر فنی و بازیکنان تیم امید
گهرزمین بابت کسب این افتخار تقدیر و برای این تیم
در لیگ برتر آرزوی موفقیت کرد

کاپ قهرمانی لیگ دسته اول امید کشور
به باشگاه گهرزمین سیرجان اهدا شد

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین ؛ کاپ و مدال قهرمانی لیگ دسته اول امید کشور با حضور آرش
جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال در مراسمی به اعضای تیم گهرزمین سیرجان اهدا شد .و همچنین مراسم تجلیلی از
این ورزشکاران ارزنده برگزار شد
این آیین تجلیل به مناسبت قهرمانی تیم فوتسال امیدهای باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین در لیگ یک کشور و صعودشان
به لیگ برتر امیدهای فوتسال کشور با حضور نمایندگان فدراسیون فوتسال و تنی چند از اعضا هیئت مدیره شرکت گهر
زمین از جمله دکتر محمد رضا خضری و مهندس گلسرخی و مسئوالن باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین آقایان دکتر سید
رضا مهدوی فرزند سید ورزش استان کرمان مهدوی کبیر و مهندس سلیمان زاده در سالن غدیر اداره ارشاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین آرش جابری رئیس سازمان لیگ فوتسال در مراسم اهدای جام
به تیم فوتسال امید گهرزمین گفت :از حضور پرشور امام جمعه محترم و مسئوالن سیرجان در این مراسم شگفت زده شدم،
پیداست که اتحاد و انسجام خاصی در بین مدیران سیرجانی وجود دارد و یکی از دالیل موفقیت ورزش سیرجان در کشور
همین است ،با این اوصاف میتوانم بگویم در آینده هم از سیرجان بیشتر خواهیم شنید
جابری در ادامه گفت :گهرزمین یکی از حرفهایترین باشگاههای حاضر در لیگ دسته اول فوتسال است و از وجود چنین
باشگاهی در لیگ فوتسال خرسندیم ،برای گهرزمین آرزوی موفقیت دارم و مطمئن هستم که به زودی از گهرزمین در
فوتسال بیشتر خواهیم شنید و شاهد پیشرفت این باشگاه در لیگهای مختلف خواهیم بود .رئیس سازمان لیگ در ادامه
از میزبانی سیرجانیها و باشگاه گهرزمین تشکر و ضمن تبریک قهرمانی تیم امید گهرزمین از حضور این تیم در لیگ برتر
فصل آینده ابراز خرسندی کرد.

پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 2را 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  1400/02/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنجشنبـــه
تاریخ 1400/02/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1400/03/10

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز سه شنبه تاریخ 1400/03/11

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

لطفا و
حتما قبل از خرید
قیمت
ها را مقایسه کنید

فــروش ویــژه عید سعید فطر

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

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

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای
پروژه هدایت آبهای سطحی شماره (3بلوار عباسپور) سال )1400به شماره

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 1را 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

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  1400/02/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنجشنبـــه
تاریخ 1400/02/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1400/03/10

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز سه شنبه تاریخ 1400/03/11

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 :
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رختکن،جاکفشی

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
پروژه هدایت آبهای سطحی شماره (3بلوار عباسپور) سال1400

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

