گل گهر برایم
آرامش دارد

یکتا :علیرضا علیزاده گفت :درست است من چند پیشنهاد داشتم ولی به دلیل عالقه ام به آقای قلعهنویی و
بهخاطر آرامشی که در تیم گل گهر وجود دارد تصمیم گرفتم بمانم و من واقعا اینجا را همانند خانه خودم می
دانم .او در مورد شایعه حضورش در استقالل ادامه داد :من برای فصل آینده از استقالل پیشنهادی نداشتم و هر
چه بود مربوط به نیم فصل سال گذشته بود .وی گفت :صحبتهایی با پرسپولیس انجام شد اما در نهایت تصمیم
گرفتم در تیم خودم بمانم این که بازیکنان ما از تیم های بسیار خوب پیشنهاد داشتند یک چیز طبیعی بود چون
ما سال گذشته عملکرد خوبی داشتیم.

ورزش
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چهره متفاوت تیم فوتبال گل گهر در لیگ بیست و یکم
رضا فتح آبادی

همیشه شروع خوب یک تیم فوتبال در
فصل فوتبالی در همین روزها رقم میخورد.

روزهایی که رقبا در چالش مدیریتی،
انتخاب سرمربی و کادر فنی هستند.
در همین روزها که پنجره نقل و انتقاالت
بعضی از تیم ها بنا بر دالیلی بسته است
و بعضی تیم های صنعتی بادستی باز
پا به بازار نقل و انتقاالت می گذارند.
پیش فصل هر لیگ فوتبال برای
تمامی باشگاه ها از اهمیت ویژهای
برخوردار است که کادر فنی تیمها
با توجه به نقاط ضعف تیم خود
اقدام به یارگیری میکنند.
با این حال این کار با توجه به
رقابتهایی که میان تیمهای
مختلف برای جذب بازیکنان
با کیفیت لیگ در شرایطی
که هنوز چگونگی جذب
خارجیها نیز مشخص
ماموریتی
نیست،
دشوار به شمار میرود.
تیم فوتبال گل گهر
که در فصل گذشته
یکی از مدعیان
کسب سهمیه
لیگ آسیا بود اما
با ا دست دادن
امتیازات حساس
انتهای فصل این فرصت را از دست
داد در این روزها بسیار به موقع
وارد مل شده است و از هم اکنون
عزم خود را کرده تا با بستن تیمی
قدرت مند در لیگ جدید فوتبال
ایران برای رقبا خط و نشان بکشد.
این موضوع حداقل در این
روزهای ابتدایی پیش فصل نقل و
انتقاالت به وضوع مشخص است.
مدیران باشگاه گلگهر با لیستی
که امیرقلعهنویی سرمربی این تیم
در اختیار آنها قرار داده ،کارشان را
زودتر از سایر تیمهای لیگ برتر برای

حضور قدرتمندانه در لیگ بیست و یکم آغاز
کردهاند.
بازیکنانی که به تیم گل گهر پیوستند

ابتدا «مهدی تیکدری» را گلگهر 
ی
کردند و بالفاصله پس از شکست این تیم
در نیمه نهایی جام حذفی مقابل استقالل
از او رونمایی شد ،تا یکی از مورد توجهترین
بازیکنان لیگ جذب تیم گلگهر شود.
البته جذب مدافع و وینگر راست سابق
تراکتور تا اینجا پر سر و صداترین خرید
«امیرقلعهنویی» بوده و در ادامه از سه بازیکن
دیگر رونمایی شده که خیلی توجهی در
بازار نقل و انتقاالت به آنها وجود نداشت.
«حسین نخودکار»  21ساله ،مهاجم و
وینگر چپ سابق ،دومین خرید گلگهر بود و
این بازیکن جوان و آیندهدار که مقطعی نیز
مورد توجه باشگاه روبین کازان قرار گرفته
بود ،امیدوار است مانند بازیکنانی دیگر بتواند
با کار کردن زیر نظر «قلعهنویی» خودش را به
عنوان یک ستاره در فوتبال ایران مطرح کند.
«ایمان سلیمی» سومین خرید گلگهر
بود ،بازیکنی که پس از جدا شدن از تراکتور،
فصل گذشته در اسلواکی روزهای خوبی
را تجربه نکرد و زمزمههای حضورش در
لهستان نیز شنیده میشد ،با این وجود
در حالی که علیرضا ابراهیمی کاپیتان
فصل گذشته گلگهر به پرسپولیس
پیوست ،خیلی زود از ایمان سلیمی 25
ساله برای جایگزینی او رونمایی شد.
اما سلیمی نیامده از گل گهر جدا شد!
این بازیکن متاسفانه در یک بای محلی دچار
آسیب دیده گی شد و این فصل را از دست داد!
اما سومین خرید مدیران باشگاه گل گهر
هم رونمایی شد و آنها که فصل گذشته
شرایط خوبی در چارچوب دروازه نداشتند و
گلهای زیادی به خاطر ضعف در این پست
توسط «علیرضا حقیقی» دریافت کردند،
«محسن فروزان» را به خدمت گرفتند.

خبــر

سه شنبه گذشته سيرجان ميزبان برگزاري تست از فرتباليست هاي زير شانزده سال منطقه جنوب
استان بود .اين تست گيري توسط نماينده فدارسيون فوتبال در بخش استعداد يابي رضا فتح ابادي برگزار
گرديد.گفتني از طبق اعالم هيات فوتبال شهرستان بيش از يك صد نفر از شهرهاي بافت ،اورزئيه ،رابر و
سيرجان براي انتخاب در اين تست گيري حضور داشتند و در نهايت ده نفر به مرحله نهايي معرفي شدند.
الزم به دكر است نفرات منتخب مي بايست جمعه همين هفته در كرمان خضور داشته باشند و در
تست نهايي با رقبا به رقابت بپردازند.

دغدغه والدین و سر در گمی مدارس فوتبال

فروزان فصل گذشته عملکرد درخشانی
در فوالد خوزستان داشت و «قلعهنویی»
که پیش تر در استقالل سابقه همکاری
با او را داشت ،اقدام به جذب او کرد.
بعد از جدایی سلیمی به دلیل مصدومیت،
مدیران باشگاه گل گهر دست به کار شدند
تا در پست دفاع میانی یک بایکن دیگر را
به تیم اضافه کنند که در این بین به گزینه
«محمدرضا خانزاده» مدافع وسط تراکتور
رسیدند.
شاید «خانزاده» گزینه اصلی قلعه نویی
نبوده ،اما در این پست تیم فوتبال گل گهر
شدیدا نیازمند یک بازیکن با خصوصیات
دفاع مرکزی بود و این انتقال صورت گرفت.
اما شنیده ها حاکی از آن است که به زودی
دروازه بان جوان و با تکنیک تیم سایپا هم
با گل گهری ها به توافق میرسد و «محمد
حسین اکبر منادی» به زودی شاگرد «امیر
قلعه نویی» می شود«.همچنین ساسان
حسینی مهاجم تیم نفت مسجد سلیمان
نیز با گل گهر به توافق رسید و به این تیم
پیوست»
در ادامه نقل انتقاالت فوتبال و علی الخصوص
باشگاه گل گهر نیز خبری مبنی بر اضافه
شدن یک مربی در کادر فنی این تیم رسید.
حضور مجتبی سرآسیابی در کادر فنی تیم
فوتبال گل گهر هم در جای خود جالب بود!
سرآسیابی که فصل قبل ابتدا به مس
رفسنجان رفت و چند هفته ای به مس
کرمان و در نهایت به مس رفسنجان
برگشت ،حاال در یکی تیم کرمانی دیگر آنهم
در گل گهر سیرجان ،گویا استان کرمان به
این مربی با دانش بسیار اعتقاد دارند و در این
استان بر سر این مربی دست و پا می شکنند!
گفتنی است تیم فوتبال گل گهر با چند
بازیکن کلیدی خود هم در ابتدای این هفته
تمدید کرده است و بر اساس شواهد امر
گل گهر در لیگ جدید با چهره ی متفاوت
حضور خواهد داشت.

باز هم ویروس کرونا ،مانع از روند عادی زندگی ،کار ،ورزش و هزاران مسایل عادی زندگی که حاال برایمان یک آرزو بزرگ
شده است ،آرزویی که شاید در کشور ما نسبت به دیگر کشورها به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است!
در شرایطی که مدارس فوتبال صرفا در مناطق زرد کشور از نظر رنگبندی ستاد کرونا ،مجوز فعالیت دارند اما اعالمیه
فدراسیون فوتبال باعث شده تا این مدارس در تمامی شهرهای کشور اعم از قرمز و نارنجی هم فعالیت کنند.
فعالیت مدارس فوتبال بال مانع است
ن کرمان فعالیت مدارس فوتبال استان با رعایت تمامی دستورالعمل
چندی پیش با اعالم سرپرست هیات فوتبال استا 
های بهداشتی بالمانع شد .وی در خصوص از سرگیری فعالیت مدارس فوتبال استان بیان کرد با توجه به نامه ارسالی از
سوی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ،فعالیت مدارس فوتبال با رعایت تمامی
دستورالعملهای بهداشتی از جمله حضور حداقل نفرات (حداکثر  ۳۰نفر در هر جلسه تمرینی در زمین استاندارد فوتبال)،
توجه به تهویه در فضاهای بسته ،انجام تست  ،PCRرعایت فاصله فیزیکی ،استفاده از وسایل محافظت فردی ،گندزدایی
سطوح تماس مشترک بالمانع است .اما در سیرجان به دلیل وضعیت قرمزکرونایی شهر ،هنوز استارت مدارس فوتبال
نخورده بود که ستاد کرونا مانع از شروع کار این مدارس شد و در نهایت باعث اعتراض والدین نسبت به تعطیلی مدارس
فوتبال گردید  ،چرا که پرداخت شهریه از یک طرف و جلوی گیری از حضور مشتاقانه بچه ها و لحظه شماری آنهای
برای لذت در زمین چمن بسیار دشوار شده بود .تعطیلی مدارس ،ندیدن همکالسی ها و خانه نشینی دیگر حوصله تمامی
بچه های پر انرژی را سر برده بود و از طرفی موج جدید کرونا و خطرات ناشی از آن برای سالمتی فرزندان این سرزمین
معضل بسیار بزرگی شده است .شاید االن دیگر بحث درآمد زایی مدارس فوتبال در مرحله آخر باشد ،زیرا مدیران مدارس
فوتبال هم باز با مشکالت زیادی دسته و پنجه نرم می کنند ،اما اکنون سالمت بچه ها بسیار حائز اهمیت است و در نهایت
مسولین امر هم نباید مدیران مدارس فوتبال را تنها بگذارند.
دغدغه مدیران مدارس فوتبال
دغدغه مدیران مدارس فوتبال به این دلیل است که یک دستور عمل مدون و تکمیل شده برای ادامه کار مدارس فوتبال
در این شرایط اعالم نشده است! نکته قابل اینکه بر اساس گروهبندی جدید مشاغل مرتبط با فعالیت باشگاههای ورزشی که
از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی تهیه شده و به تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده نشانی از مدارس
فوتبال نبوده است .مطابق گروهبندی جدید مشاغل مرتبط با فعالیت باشگاههای ورزشی که از اواخر خردادماه سال جاری
ابالغ شد ،هرچند وضعیت فعالیت فوتبال سالنی نیز مشخص شده اما در رابطه با مدارس فوتبال هیچ مطلبی عنوان نشد و
مشخص نیست که مدارس فوتبال در کدام گروه مشاغل باشگاه های ورزشی قرار میگیرند! موضوعی که با توجه به حضور
در فصل تابستان و هجوم بسیاری از خانوادهها برای نام نویسی فرزندانشان به منظور حضور در مدارس فوتبال جای سوال
دارد و ابهام در مورد نحوه فعالیت مدارس فوتبال به این مورد باز می گردد که گروه فعالیت مدارس فوتبال در مشاغل
ورزشی مشخص نبوده و معلوم نیست که نحوه فعالیت آن ها در شهرهای کشور از نظر رنگ بندی کرونا چگونه است؟
مدارس فوتبال در گروه شغلی دوم
با این وجود و بر اساس اعالم فدراسیون پزشکی ورزشی ،اخیرا درخواستی از سوی این فدراسیون به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ارسال شده است تا بر اساس آن ،مدارس فوتبال در گروه شغلی دوم قرار گیرد ،هرچند هنوز از
سوی وزارت بهداشت اصالحیه گروهبندی مشاغل مرتبط با فعالیت باشگاههای ورزشی مورد تایید قرار نگرفته است و در
صورتی که با درخواست فدراسیون پزشکی از سوی وزارت بهداشت در رابطه با مدارس فوتبال موافقت شود مدارس فوتبال
این امکان را خواهند داشت تا در مناطق نارنجی هم فعالیت کنند اما تا آن زمان ،مدارس فوتبال صرفا در مناطق زرد
امکان فعالیت دارند و فعالیت آن ها در مناطق نارنجی و قرمز ،غیرقانونی است .حال استقبال والدین ،شور هیجان بچه ها،
بالتکلیفی مدیران همه دست در دست هم داده تا در شرایط کنونی تکلیف فعال بودن و غیر فعال بودن مدارس فوتبال
در هاله ی از ابهام باشد .اما چیزی که روشن و واضح است پس از تعطیلی مدارس فوتبال در مرحله اول در شهرستان
سیرجان اگر باز این وضعیت تکرار شود باز هم اعتراضات والدین شروع می شود و در نهایت بی انگیزه گی بچه ها و
بالتکلیفی مدیران و ضررهای مالی به همراه خواهد داشت.حال باید منتظر ماند و دید که ستاد کرونا و اداره ورزش و
جوانان شهرستان در این زمینه برای سالمت و حمایت از مدیران مدارس فوتبال چه تدبیری می اندیشد.

از یک نفر
نیروی خدماتی خانم
جهت همکاری در
آشپزخانه غذای آماده
با حقوق عالی
دعوت به عمل می آید.

09133458299

از ۲نفر خانم ترجیحا مجرد

با روابط عمومی باال
برای حسابداری و فاکتور نویسی
در فروشگاه قطعات یدکی اتوبوس
دعوت به عمل می آید.
آدرس :پلیسراه /بلوارخلیج فارس
مجتمع خدمات فنی پورمعصومی
ساعت کاری ۸تا۱۳
حقوق عالی

۰۹۱۳۱۴۵۴۴۵۰

آگهی مزایده اموال منقول مشاع

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

نظر به اینکه در پرونده کالسه  - 0000069اجرای احکام مدنی در خصوص
درخواست آقایان سعید ساردویی نسب و جواد امیری مقدم به طرفیت خانم طاهره
صادقی گوغری بخواسته صدور دستور فروش مال مشاع
یک دستگاه :کامیون که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل برآورد
قیمت گردیده است یک دستگاه کشنده بنز آکسور ال اس ،مدل  ،1382رنگ
سفید روغنی ،نقایض ظاهری ،درب کابین سمت راست دارای رنگ ،دستگیره بیرونی
شکسته داشبورد :سالم صندلی و تودوزی سالم الستیک جلو و عقب  15درصد
موتور :روشن نشد ،گیربکس و دیفرانسیل مشخص نگردید تجهیزات :باطری ندارد
قیمت پایه دستگاه 1/900/000/000 :تومان (یک میلیارد و نه صد میلیون تومان)
مبلغ اعالم شده بر مبنای صحت موتور و گیربکس و دیفرانسیل می باشد .چنانچه
بعد از روشن شدن موتور عیوبی مشهود گردید از قیمت مبنا کسر می گردد.
لذا کامیون فوق الذکر در تاریخ یکشنبه  1400/06/21ساعت  12صبح از طریق
مزایده به فروش می رسد .متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری
مزایده از کامیون بازدید نمایند .متقاضیان خرید می توانند پس از بازدید از خودرو
واقع در سیرجان  -پارکینگ حمایت از زندانیان جاده راه آهن پیشنهادهای خویش
را به انضمام فیش  10درصد مبلغ پیشنهادی حداکثر تا زمان برگزاری مزایده
به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند .مربوط به مزایده مورخه یکشنبه
 1400/06/21می باشد .و در صورت برنده شدن و انصراف  10درصد واریزی به
نفع دولت ضبط می شود.

زهره ایرانمنش
اجرای احکام شعبه دوم حقوقی سیرجان

