گل محمدی
در برابر

قلعه نویی؛

تیم فوتبال پرسپولیس این روزها برای نبرد با استقالل تاجیکستان آماده می شود .شاگردان یحیی
گلمحمدی چند روزی است تمرینات خود را آغاز کردهاند و در  ۲بازی به مصاف تیم ملی دانشجویان و
تیم امید خود رفته اند .پرسپولیس برای شبیه سازی شرایط بازی با استقالل تاجیکستان و مسابقه در زمین
چمن مصنوعی به گل گهر سیرجان پیشنهاد داد تا دیداری دوستانه در مجموعه اختصاصی این باشگاه انجام
شود و این درخواست از سوی سیرجانیها پذیرفته شد .با این حساب سرخپوشان چهارشنبه هفته جاری به
مصاف گلگهر سیرجان و شاگردان امیر قلعه نویی میروند.

گزارش

شماره 661

17شهریور1400

هاشمی :نظر ما برگزاری لیگ بسکتبال با  ۱۴تیم و رفت و برگشت بود /انتخاب سرمربی تیم ملی هوشمندانه و منطقی بود
امیر هاشمی درخصوص برگزاری لیگ برتر بسکتبال با  ۱۶تیم و به صورت متمرکز اظهار داشت :در جلسهای که برای تعیین و تکلیف نحوه
برگزاری لیگ برگزار شد ،نمایندگان باشگاهها حضور داشتند و این تصمیم جمعی بوده است ،اما ما به عنوان باشگاه مس رفسنجان پیشنهاد
برگزاری لیگ برتر با حضور  ۱۴تیم در قالب یک گروه را داده بودیم که در این روش بازیها به صورت رفت و برگشت انجام میشد ،اما در نهایت
نظر جمعی و نهایی این شد که لیگ در این فصل همانند فصل قبل با  ۱۶تیم و به صورت متمرکز برگزار شود .این در حالی بود که باشگاه مس
کرمان و نظم آوران سیرجان هم با پیشنهاد ما موافق بودند ،اما تصمیم نهایی چیز دیگری شد.

به بهانه آسیای شدن تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان

حضور محمودی نیا در کادر فنی مس
و چندین نکته مثبت به تبع آن

سعید قرایی :پس از انتخاب فرزاد حسین خانی به عنوان سرمربی مس
کرمان در این فصل ،روز گذشته اتفاق مهم و قابل توجهی دیگر در کادر
فنی این فصل تیم روی داد و محمود محمودی نیا یکی از چهره های
شناخته شده ورزش و فوتبال استان کرمان به جمع کادر فنی مس کرمان
اضافه شد تا در کنار فرزاد حسین خانی قرار بگیرد.
هرچند پس از سال ها حضور در عرصه مدیریت ورزش و باشگاه های مس
رفسنجان و مس کرمان ،درآمدن محمودی نیا از لباس رسمی و کت و
شلوار و پوشیدن لباس ورزشی و تمرین شاید برای خیلی ها ثقیل و عجیب
به نظر برسد ،اما جامعه فوتبال کرمان به خوبی می داند که اتفاقی بسیار
مثبت و مفید در عرصه جامعه مربیان فوتبال استان رخ داده است.
محمودی نیا که در سال های گذشته موفق به کسب باالترین مدرک
مربیگری بین المللی در ایران شده است ،بیگانه با نیمکت مربیگری نیست
و شروع فعالیت های جدی او در فوتبال استان با نشستن برروی نیمکت
مس رفسنجان در رقابت های لیگ دو و یک آغاز شد.
او که به عنوان یک تئوریسین و مدرس فوتبال در کشور فعالیت می کرد،
به طور قطع با دور ماندن طوالنی مدت از نیمکت مربیان ،جامعه مربیگری
فوتبال استان را از دانش کسب شده خود در این بخش بی نصیب می
گذاشت و حاال با بازگشت خود به این عرصه می توان امیدوار بود که بر وزن
نیمکت مربیان استان کرمان بیش از پیش افزوده شده باشد.
همچنین حضور او برروی نیمکت مس کرمان می تواند نکات مثبت
بسیاری برای تیم فوتبال مس کرمان و شخص فرزاد حسین خانی به
عنوان سرمربی تیم داشته باشد...بهرشکل حضور طوالنی مدت محمودی
نیا در عرصه مدیریت سبب می شود که حاال تجربه گرانبهای او در
زمینه مدیریت روانی و فنی بازیکنان بیشتر مددرسان تیم باشد و قطعا
یکی از نقیصه های بزرگ مس کرمان در سال های اخیر که موجب می
شد تیم در حساس ترین شرایط ،دچار تنش روانی و روحی شود و به
نوعی شاکله فکری تیم تحت تاثیر مسائل مختلف قرار بگیرد تا بحث
فنی تیم نیز با مشکل روبرو شود ،حاال با تجربه گرانبهای حسین خانی
و محمودی نیا و سایر همکاران آن ها برروی نیمکت مس امید بیشتری
برای دوری خود از تیم در این فصل ببیند ...موضوعی که بیشترین
ضرر را به مس در مقاطع حساس سال های گذشته وارد کرده بود.
قطعا شخصیت و حضور محمودی نیا در باالترین عرصه های مدیریتی
سبب می شود که حسین خانی با خیالی آسوده بهترین مشورت های
ممکن را از جانب وی در طول بازی های فرسایشی لیگ یک دریافت
نماید .جدا از مسائل فنی ،حضور شخصی مثل محمود محمودی نیا می
تواند از نظر روانی نیز تاثیرات مثبت خود را به شدت برای تیم فوتبال مس
کرمان نشان دهد و ثابت نماید چه از نظر مدیریتی و چه از نظر مباحث
مربوط به تیم ،یک اتحاد و همدلی ورای شعارهای همیشگی پیرامون تیم
فوتبال مس کرمان در این فصل وجود دارد که موجب جذب حداکثری
برای موفقیت تیم این فصل باشد.

ورزش
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هاشمی :نظر ما برگزاری لیگ بسکتبال با  ۱۴تیم و رفت و برگشت بود

خبــر

شهرداری هم راه تیم های لیگ برتر استان را برود
رضا فتح آبادی

سال پيش بود که تيم فوتبال بانوان
سيرجان علیرغم مخالفتها و
مشکالت زيادی که پیش رو داشت،
با پافشاری بانوان عالقمند پا به
عرصه مسابقات ليگ کشور گذاشت.
در آن روزها بانوان فوتباليست
سيرجاني به همت «مريم جهان
نجاتي» و کمکهاي هيات فوتبال
شهرستان و تالش و همکاری
«علي اسدي» ،رييس سابق اداره
ورزش و جوانان شهرستان ،با
تالشهاي فراوان پا به مسابقاتی
گذاشت که همه آن روزها به
این موضوع خورده میگرفتند.
 در اين مسير دشوار نقش «جهان
نجاتي» و «بازيکنان بومي» و «علي
اسدي» بسيار پر رنگ بود تا که اين
تيم به روزهاي خوب امروز برسد.
البته ناگفته نماند حمايتهاي
«مهندس آبياري» مديريت سابق
شرکت فريکو ،مردي از جنس
ورزش را هم نبايد فراموش کرد و
در کنار اين بزرگ مردان بي ادعاي
سيرجان همچون «علي گوييني»
در روزهای سختي در کنار اين تيم
بودند را نبايد فراموش كرد.

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

0 9 1 3 5 3 2 0 8 4 2 -09132794372

از یک نفر نیروی خانم
برای کار در رستوران و
یک نفر نیروی آقا
برای گارسونی
با حقوق و مزایای مناسب
دعوت به عمل می آید.
0933 178 4093
0913 178 9552

مشکالت زیرساختی باید برطرف شوند

حاال که تيم شهرداري آسيايي شده،
بايد شهرداري سيرجان بداند در
اين سالها کمبود زير ساختهاي
ورزشي بوده و مديران ورزشي در
رأس باشگاه شهرداري بايد به فکر
حداقلهاي نياز در ورزش داشتن
چمن تمرين ،ورزشگاه اختصاصي

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

خرید دو دستگاه خودروی وانت بار مزدا

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

خودروی وانت بار مزدا ) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 7را 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  1400/06/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/06/25

از یک نفر شاگرد آقا
ترجیحأ مجرد برای
تاسیسات ساختمان
(لوله کشی آب و فاضالب و)...

دعوت به عمل می آید.

0913 760 4849

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/07/04

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز سه شنبه تاریخ 1400/07/06

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 :

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

جوشکـاری سیــار

فوتبال بانوان لیگ برتری شد

در نهايت فوتبال بانوان پس از سالها
ليگ برتري شد ،در اين پروسه بلند
مدت و مشقت بار باالخره باشگاه
شهرداري سيرجان احداث شد و
باز هم استارت اين باشگاه با «علي
اسدي» رقم خورد و پس از آن باز
هم «اسدي» از تيم بانوان حمايت
کرد و اين کشتي متالطم را به

ساحلی آرام رساند تا بانوان ورزشکار
سيرجان به آرامش برسند و در ليگ
برتر کشور خودنمايي کنند.
هر چند که پس از «اسدي»،
«مهدي جهانشاهي» يک مدير
فوتبالي ،روز به روز به ادامه روند
حرفهاي اين باشگاه و تيم بانوان
اعتبار بخشيد تا در کشور فوتبال
بانوان هم خود نمایی کند و حاال
تيم بانوان شهرداري به يکي از
قطبهاي فوتبال ايران تبديل شده
است.

«مريم جهان نجاتي» که جزو مربیان
ملي کشور است در کنار«مهدي
جهانشاهي» مدير فوتبالي و کار بلد
اين تيم را يک تيم کامال حرفهاي
را چيدند.
حاال ميتوان گفت که بانوان
سيرجان در کشور و در تمامي
ردههاي سني حرفهاي زيادي
براي گفتن دارد ،حضور ملی
پوشان سیرجانی در تمامی ردههای
سنی خود گواه این امر است.
نکته جالب اين موضوع اين

است که در کادر فني «جهان
نجاتي» مربيان کامال بومي ديده
ميشوند که در کنار مربي خود
براي کسب تجربه در زمينه
مربيگري خود به نسل مربيگري
هم به فوتبال سيرجان کمک کند.
روند موفق یک مربی در پروسه
مربیگری ضمن بازیکن سازی
مربی سازی هم هست و باید دید
که جهانجاتی آیا در این زمینه با
اقداماتی که انجام داده است گوی
سبقت در امر مربیسازی هم

میرباید یا اینکه راه و پای مربیان
یر بومی به سیرجان باز میشود و
مانند دیگر تیم لیگ برتری سیرجان
میشود.

است با توجه به شرايط ويژه و
شرايط خاص بانوان باشند.
مديران اين باشگاه بايد به فکر زير
ساختها ورزشی باشند و در کنار
بازیکن سازی و کسب افتخار در
زمينههاي داشتن امکانات هم خود
کفا شوند و شهرداری با حمایت از
بانوان به نسل آینده مادران این شهر
کمک شایانی می کند.
گفتنی است در همين راستا تيم
فوتبال شهرداري قرارداد دروازه
بان خود «عارفه سید کاظمی» و
مهاجم تیم خود «زهرا علیزاده» را
براي ليگ برتر امسال تمديد کرد.
الزم به ذکر است که تیم فوتبال
بانوان شهرداری سیرجان تمرینات
خود از هم اکنون شروع کرده
است و ضمن یارگیری در فصل
جدید از بازیکنان جوان ملی هم
در حال تست گیری میباشد
تا حضوری قدرتمند در آسیا و
لیگ جدید برتر داشته باشد.
اميدواريم که در اين روند رو به
رشد و با حمايت هاي مسؤولين
شهرستان سيرجان از ورزش بانوان
سيرجاني بيشتر ببينيم .
زهرا علیزاده مهاجم این تیم هم
برای فصل جاری لیگ در این تیم
ماندنی شد.
شهرداری سیرجان قهرمان فصل
گذشته لیگ برتر فوتبال بانوان
ایران است که سهمیه حضور در
جام باشگاههای آسیا را نیز دارد.
همچنین در روزهای گذشته غزاله
صالحیپور بازیکن فصل پیش وچان
کردستان ،با انتشار تصاویری از عقد
قرارداد خود با تیم خوونتود حاضر
در لیگ دسته سوم اسپانیا خبر داد.

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

