
باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر در اقدامي بي سابقه استارت تست گيري از عالقمندان به فوتبال در 
رده هاي سني اميد، جوانان، نوجوانان و رده هاي سني زير ١٧سال تا ٨سال انجام داد. د ر اين تست 
گيري حدود٢٧٠٠نفر از سراسر ايران شركت كردند كه سهم سيرجاني ها٩٠٠ نفر بود. گفتني است 
تست گيري تيم هاي پايه گل گهر به منظور كشف استعدادهاي فوتبال  ابتدا در شهرستان و استان 
و در نهايت در كشور است . الزم به ذكر است كه اين تست ها زير نظر عباس چمنيان نربي نام آشنا 

فوتبال ايران انجام مي شود.

تست گيري 
بي سابقه گل گهر
  در تيم هاي پايه

  بلیت آسیا رزرو شد
خبــر

 تیتر ورزشی :گل گهر با پيروزی دو بر يک برابر ميزبان خود نفت مسجدسليمان بليت رقابتهای ليگ قهرمانان آسيا را برای خود رزرو كرد.
به گزارش تيتر ورزشی، هفته بيست و نهم ليگ برتر در حالی برگزار شد كه گل گهر، تراكتور و فوالد برای كسب سهميه در كورس بودند. تراكتور 
در آزادی به پرسپوليس باخت تا گل گهر با پيروزی بر نفت به رده چهارم جدول صعود كند. جايی كه اگر موفق به حفظ آن در هفته آخر شود 
شانس زيادی برای كسب سهميه آسيايی خواهد داشت. گل گهر اگر بازی آخر خود برابر نساجی را پيروز شود و تيمی به جز فوالد خوزستان 

قهرمان جام حذفی شود، سهميه آسيايی را برای اولين بار در تاريخ اين باشگاه كسب خواهد كرد. شماره 656
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تعطیلی  و  کرونا  ویروس  شیوع  پنجم  خیز  آغاز  با 
باشگاه های ورزشی، نبود درآمد از یک طرف و اجاره ای 
سررسید  همچنین  و  ورزشی  مکان های  این  بودن 
باعث  دیگر  سوی  از  هزینه ها  سایر  و  بانکی  تسهیالت 
حتی  و  باشگاه داران  به  مضاعفی  فشار  تا  است  شده 
باشگاه داران  درآمد  روزها  این  در  شود.  وارد  مربیان 
پرداخت  در  حتی  که  بطوری   است،  رسیده  صفر  به 
خود،  کرونایی  تسهیالت  دریافت  از  ناشی  بدهی های 
عاجز و درمانده هستند و اگر تعطیلی باشگاه ها تداوم 
یابد در این صورت بدهی ها سیر صعودی به خود گرفته 

و در نهایت دچار ورشکستگی خواهند شد.

هجوم مردم به بوستان ها و پیست های پیاده روی 
ورزشی  باشگاه های  شدن  تعطيل  با  روی  همين  از 
به  بيماری كرونا  به  ابتال  از  نگرانی مردم  و  سرپوشيده 
در  آوردند.  روی  پارک ها  و  آزاد  فضای  در  روی  پياده 
روی  پياده  برای  مکان  دو  پارک ها  بر  عالوه  سيرجان 
تعبيه شده است يکی پيست پياده روی بلوار چمران و 
دومی بلوار قائم. عصرها و شبها هجوم به اين دو مکان 
شيوع  متخصين  و  پزشکان  گقته  طبق  كه  است  زياد 
امکان  پروتکل ها  رعايت  با  باز  فضای  در  بيماری  اين 
پذير است اگر چه با قرمز شدن وضعيت شهرها چراغ 
شهروندان  اما  شود  می  خاموش  پاركها  روشنايی  های 
همچنان اين مکان ها را ترک نکرده و به فعاليت ورزشی 
اما  نگرانيست  اين خود جای  ادامه می دهند كه  خود 

الزم است پروتکل ها رو رعايت كنند.
با تعطیلی باشگاه ها مشکل حل نمی شود

ورزشی مشکل  باشگاه های  تعطيلی  با  آيا  واقع  در  اما 
ويروس كرونا در سيرجان و كل كشور حل می شود؟ 

اين سوالی است كه مسولين امر بايد پاسخگو باشند.
آيا باشگاه داران بايد تاوان آنهايی كه دستورالعمل های 
ستاد مديريت مقابله با كرونا را رعايت نکرده و مسافرت 
با  كه  را  عزاداری  و  عروسی  مراسمات  و  دورهمی  و 

حضور انبوه مردم در تاالرها  راه انداختند را بدهند؟
در سيرجان كه يکی از پر طرفدار ترين شهرهای كشور 

بسياری  دامن  معضل  اين  است  بدنسازی  ورزش  در 
تعطيلی  به  بسياری  و  است  گرفته  را  باشگاه داران  از 

باشگاه ها معترض هستند.
باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام سيرجان با شيوع 
از جهات مختلف آسيب ديده اند كه جز  ويروس كرونا 
برطرف  آسيب ها  اين  امر،  متوليان  حمايت  و  كمک  با 
ورزشی  مکان های  اين  مديران  شد.  نخواهد  جبران  و 
معتقدند كه به جرات می توان گفت سالم ترين فضا در 
اين برهه از زمان باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام 
رشته  اين  در  فعال  ورزشکاران  آنها  گفته  به  هستند. 
اين  كه  شده اند  مبتال  كرونا  بيماری  به  كمتر  ورزشی 
مقابل  در  را  بدن  ايمنی  ورزش سيستم  نشان می دهد 
بيماری هايی چون اين ويروس منحوس و مهلک، ارتقا 
می بخشد كه به نظر بهتر است در اين شرايط حاكم از 

فعاليت ورزشی ها حمايت و پشتيبانی شود.
برخی باشگاه ها تهویه مناسب ندارند

البته ناگفته نماند فضای برخی باشگاه های ورزشی در 

برای  سيرجان 
فقط  تهويه  لحاظ  از  و  نشده اند  طراحی  كرونا  بيماری 
می طلبد  اين  و  مناسبند  غيركرونايی  شرايط  برای 
تهويه  به  را  خود  ورزشی  مکان های  باشگاه ها  مديران 

بهتر تجهيز كنند. 
كرونا  ستاد  رييس  موقری  دكتر  با  همين خصوص  در 
كرد:  عنوان  اينگونه  وی  كرديم.  گفتگو  سيرجان  در 
طبق دستور ستاد كرونا تمامی فعاليت های ورزشی در 
بايد تعطيل باشند تا مانع از شيوع  مکان های سربسته 

اين بيماری شويم.
ستاد  كه  است  اين  دليل  تنها  داد:  ادامه  موقری  دكتر 
كرونا می خواهد از تجمع ها جلوگيری كنند و چون در 
فضای بسته به دليل نبود تهويه مناسب انتقال ويروس 
همانند  هميشه  مکان ها  اين  است  پذير  امکان  بيشتر 
تاالرهای پذيرايی و ديگر مکان هايی كه تجمع در آنها 

زياد است  در اولويت تعطيلی هستند.
بدنسازی  باشگاه های  تعطيلی  مورد  در  موقری  دكتر 

معيشتی  وضعيت  خاطر  به  مکان  اين  شدن  متضرر  و 
باشگاه دارن گفت: همه ما می دانيم شرايط بسيار دشوار 
شده است اما چاره ای نيست چرا كه ما بايد برای ريشه 
كه  بکنيم  را  تالش مان  تمام  ويروس  اين  شدن  كن 
متاسفانه مردم ما در واقعيت بيشر از ورزشکاران باعث 

انتقال اين ويروس هستند!
و  گروهی  تجمعات  جمعی،  دسته  ميهمانی های 
توسط  بهداشتی  ها  پروتکل  رعايت  عدم  متاسفانه 
كار  به  شروع  مجور  درصد   3٠ مجوز  با  كه  تاالرهايی 
دارند اما متاسفانه با حداكثر ظرفيت كارشان را ادامه 

می دهند.
داران  باشگاه  از  دولت  حمايت  مورد  در  موقری  دكتر 
مربوط  ورزش  اداره  به  امر  اين  گفت:  شده  متضرر 
شرايط  اين  در  خودش  بهداشت  وزارت  و  می شود 
دست  بايد  و  باشد  می  بيشتر  كمک  به  نياز  بحرانی 
در دست هم بدهيد تا هرچه زودتر از شر اين ويروس 

رها بشويم.
قانون باید برای همه اجرا شود 

نشريه،  دفتر  با  تماس  در  باشگاه داران  از  تعدادی 
همچنان  ورزشی  باشگاه های  برخی  كه  داشتند  اظهار 
قرمز  كرونا  ستاد  اعالم  طبق  كه  كنونی  وضعيت  در 
خود  اين  كه  دارند  ورزشی  فعاليت  همچنان  هست 
كرونا  ستاد  و  جوانان  و  ورزش  اداره  رييس  نظارت 
اين  مديران  می طلبد.  را   ذيربط  مسوولين  ديگر  و 
برای  بايد  است  تعطيلی  قانون  اگر  می گويند  باشگاه ها 
تمامی باشگاه ها اجرا شود نه اينکه برخی باشگاه ها كه 
مديران شان افراد ذی نفوذ هستند باشگاه های شان باز و 
ناصر  دكتر  با  همين خصوص  در  هستند.  تعطيل  بقيه 
وضعيت  از  وی  تا  داشتيم  گفتگويی  نيز  محمدی  گل 

تعطيلی باشگاه های ورزشی به ما بگويد:
وجوانان شهرستان سيرجان گفت:  ورزش  اداره  رييس 
در اين مدت ما بيشترين چالش را داشتيم چرا كه ما با 
قشر جوان و ورزشکاری سر و كار داشتيم كه می بايست 

مانع از ورزش كردن آنها بشويم.
ناصر گل محمدی ادامه داد: ما طبق نامه رسمی ستاد 
كرونا و طبق ابالغيه همين ستاد باشگاه ها و رشته های 
ورزشی را در درجه های مختلف اولويت بندی كرديم و 

فرمانداری  با  و هماهنگی  كرونا  ابالغيه ستاد  طبق 
بازگشايی  يا  و  تعطيلی  جهت  باشگاه ها  به  شهرستان 

دوباره اطالع رسانی می كرديم.
كه  نمی كند  فرقی  هيچ  ما  برای  افزود:  ادامه  در  وی 
كدام باشگاه متعلق به چه كسی و يا زير نظر چه نهادی 
می  تصميم  باالتر  مقامات  دستور  طبق  فقط  ما  است، 

گيريم و نظارت را انجام می دهيم.
رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان در مورد اينکه 
نجات  برای  تدبيری  چه  خانه  وزارت  يا  و  اداره  اين 
است،  داشته  خصوصی  های  باشگاه  های  موسس 
وام هايی  ورزشی  باشگاه   6٠ حدود  به  كنون  تا  گفت: 
كنون  تا  و  است  شده  پرداخت  خسارت  جبران  جهت 
است  داشته  وام  دريافت  نويسی جهت  نام  هم هركس 

بررسی و پرداخت شده است.
دكتر گل محمدی در خصوص اينکه چرا بعضی باشگاه 
بسته  ديگری  عده   و  هستند  باز  سليقه ای  طور  به 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  برای  گفت:  هستند 
اما  باشد!  بسته  يا  باز  باشگاه  كدام  كه  نمی كند  فرق 
به  مربوط  تعطيلی  اولويت  داريم  ما  كه  آماری  طبق 
معنی  بدان  اين  البته  می شود  جمعيت  پر  باشگاه های 
نيست كه مابقی باشگاه ها مجوز كار دارند بلکه فقط به 
دليل تعدد باشگاه ها ابتدا به باشگاه های اسم و رسم دار 

بيشتر توجه می شود.
وی افزود: اين كم لطفی بعضی دوستان است كه ما را 
متهم می كنند كه از ما در تعطيلی باشگاه ها سليقه ای 

عمل می كنيم.
بدنسازی  های  باشگاه  داد:  ادامه  محمدی  گل  دكتر 
به  برسد  باشند چه  بايد تعطيل  نارنجی هم  در وضيت 
وضعيت قرمز! اما ما خودمان هم شرايط و مشکالت اين 
دوستان را درک می كنيم، و به جرات می گويم كه همه 

را به يک چشم نگاه كرده ايم و خواهيم كرد.
افزود:  درآخر  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رييس 
اماكن ورزشی روباز هيچ ممنوعيت آنچنانی جهت عدم 
اخطارها  تمامی  ما  هم  با  اما  ندارند  ورزشی  فعاليت 
جهت رعايت پروتکل های بهداشتی داده ايم و اميدواريم 
اين  تر  سريع  هرچه  بهداشتی  موارد  تمامی  رعايت  با 

بيماری ريشه كن شود. 

گزارشی از وضعيت تعطيلی يا نيمه تعطيلی باشگاه های ورزشی

تازیانـه کرونـا بر ورزش 
      رضا فتح آبادی

  عکس : سید محسن فروزنده
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جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شمـــاره 1400/10/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »ساخت و نصب دیوار بتنی پیش ساخته حصار سایت « 
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 5 
در رشته ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین کنندگان 
از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/5/20 در 

محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/5/11 مقرر شده است و الزامی می باشد. 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره 1400/24/ع

» عملیات احداث ساختمان نگهبانی، سرویس بهداشتی ،  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
خود را واقع در شهر سیرجان کیلومتر 30 جاده شیراز از طريق  پاركینگ و محوطه سازی سایت دهکده گردشگری« 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه 
از سازمان مديريت و برنامه ريزی واگذار نمايد. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي 
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و    WWW.GEG.IR
مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 1400/5/18 در محــل دفترکمیسیون 

معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/5/11 مقرر شده است و الزامی می باشد. 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد.
                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 


