 ۴۰مربی

سیرجانی ارتقا
یافتند

به گزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان سيرجان به نقل از هيات فوتبال،سرپرست
هیات فوتبال سیرجان در پایان دوره مربیگری فوتبال  Dآسیا و فوتسال سطح یک ایران گفت؛
امسال مجوز  ۵دوره آموزشی دریافت کردیم که  ۳دورهی آن را تا به امروز برگزار کرده ایم
و ۲دوره دیگر نیز طی ماه آینده داریم .رسول بلوردی گفت :دورهی مربیگری  Aبانوان آسیا
س در مراکز استانها
را فرصتی کم نظیر برای فوتبال سیرجان دانست و گفت؛ این سطح کال 
برگزار می شود وبرای اولین بار در بهمن ماه ،سیرجان میزبان مربیان بانوی سراسر کشور است.
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دعوت بازیکنان فوتبال تیم شهرداری به اردوی تیم ملی

خبــر

اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال بانوان از روز سهشنبه  ۱۴دیماه در جزیره کیش آغاز شد .به گزارش مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان ،مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۲۶بازیکن را به اردوی کیش فراخواند و عارفه السادات
سیدکاظمی ،فاطمه امینه برازجانی ،ملیکا متولی و افسانه چترنور از تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان به این اردو دعوت شدند
که هیچ کدام سیرجانی نیستند .گفتنی است آخرین اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال بانوان پیش از اعزام به رقابتهای جام
ملتهای آسیا  ۲۰۲۲هند ،از  ۱۴تا  ۲۳دیماه جاری به میزبانی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار میشود.

راى كميته انضباطى عليه باشگاه گل گهر سيرجان پا برجاست

پرونده بازیکن گابنی هنوز برای هواداران نامعلوم است
گروه ورزش
گروه ورزش  :محمد تقي ابوالهادي؛ وکيل پايه يک
دادگستري در مورد پرونده راي کميته انظباطي
عليه باشگاه گلگهرگفت :كميته انضباطى فدراسيون
فوتبال كشور در تاريخ 25آذر ،رايي عليه باشگاه
گلگهر سيرجان صادر كرد كه به موجب آن عالوه
بر جزاى نقدى ،تيم فوتبال گلگهر در سه بازى به
صورت 3برصفر بازنده اعالم شد.
اریک باگناما ،بازیکن «غیرمجاز» نیست
حسب ماده  62مقررات فدراسيون فوتبال ،استفاده از
بازيكن غيرمجاز ممنوع میباشد .اين درحاليست كه
اريک باگناما ،بازيکن «غيرمجاز» نيست.
چراكه حسب بندهاي  23و  24مقررات نقل و
انتقاالت ،بازيکن مجاز خارجي شخصي است که
داراي شناسنامه ،پاسپورت و مليت غيرايراني است
که در دوره زماني مجاز به استخدام باشگاه در میآيد.

كه اين بازيكن همه اين شرايط را دارد و مشمول ماده
 61نمى شود.
در هر صورت در دستورالعمل جذب بازيكنان
دوسال اخير،
خارجى ،بازيكن آفريقايي بايد حداقل در
ِ
چهار بازى ملى داشته باشد.
بازيكنان تيم
از
يكى
انضباطى،
به گفتهى كميته
ِ
اهل افريقا اين شرايط را
باگناما
اريك
گلگهر به نا ِم
ِ
نداشته ودر نتيجه اين باشگاه با اين مجازات سنگين
روبرو شده است .صرف نظر از صحت و سقم آن ،در
اين مجال چند مطلب قابل تامل است:
زمان ثبت نام ،اين شرايط
شايد امكان داشت كه در
ِ
مسئوالن ثبت نام ،به دقت مورد بررسى قرار
توسط
ِ
مى گرفت تا اين مشكل ايجاد نشود.
ادعاى جعلى بودن مدارك هم مطرح شده كه صرف
نظر از اينكه در مراجع قضايى ثابت نشده است ،به
نظر مىرسد كه باشگاه مقصر نبوده و همانطور كه
مسووالن مربوطه در زمان ثبت نام متوجه نشدند،

مديران باشگاه هم متوجه اين اشتباه نبودند .لذا
تعميم خطاى يك فرد به مجموعهى باشگاه ،ممكن
است با اصل شخصى بودن مجازاتها تعارض داشته
باشد.
مضافاً اينكه در مواد  94و  107مقررات انضباطى
فدارسيون ،جهات تخفيف و تعليق مجازات در نظر
گرفته شده است .با اين توضيح كه با توجه به شرايط
و اوضاع و احوال ،با رعايت اصل انصاف ،اين مجازاتِ
سنگين و كم سابقه تعديل گردد.
نظر به اينكه راى صادره قطعى نبوده و باتوجه
به عدم اثبات تقصير باشگاه ،اميد است كه كميته
استيناف ،تجديدنظر اساسى به عمل آورد.
نظر رییس کمیته استیناف در مورد کسر امتیاز
به دنبال اعالم صالحي؛ رييس کميته استيناف
که نبايد راي اوليه مبني بر بازنده کردن گلگهر
بالفاصله در جدول اعمال میشد برخي نقطه نظرات
حقوقي در مقابل اين نظريه ايجاد شد که از يک سو

براتي رييس قبلي کميته تطبيق مقررات معتقد بود
که در ماده  112انضباطي ايران و بند يک ماده 61
انضباطي فيفا آمده که آرا انضباطي به جز در موارد
مالي داراي اثر تعليقي نيست از طرف ديگر هوشنگ
نصيرزاده؛ کارشناس حقوقي معتقد است که بر طبق
بند  2ماده  61انضباطي فيفا هرگاه راي بدوي صادر
شد شخص متضرر از راي میتواند تقاضاي توقف
راي نيز داشته باشد و دستور توقف میتواند از طرف
رييس يا نايب رييس يا قديمیترين عضو استيناف
هم پذيرفته شود .و لذا از آنجا که باشگاه گلگهر در
دفاعيات خود تقاضاي توقف اجراي راي را داشته لذا
نبايد راي بدوي در جدول اعالم ميشد نصيرزاده ادامه
داد بيانات رييس استيناف اتفاقاً مطلب جديدي را در
حقوق ورزش آموزش ميدهد مبني بر آنکه اجراي
فوري تنبيهات بدوي به طور صد در صد نيست و
قانونگذار اين حق را داده است که شخص متضرر از
راي در کنار اليحه دفاعيه درخواست توقف اجراي

آن را هم داشته باشد پس عوامل اجرايي بايد اوال
هفت روز اول را هيچ اقدامینکنند و منتظر استيناف
خواهي متضرر باشند و پس از ارسال اليحه و پرونده
به استيناف اگر تجديد نظر خواه درخواست توقف را
داشت که هيچ اقدامیدر تغيير جدول نبايد انجام شود
و اگر درخواست توقف حکم نبود حاال جدول موقتا
تغيير پيدا میکنند.
پس نظر رييس استيناف کامال منطقي بود و میگفت

تیم فوتبال شهرداری سیرجان در خانه متوقف شد

باخت در جم زیر بارش شدید باران
تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان که تا
به اینجا از فصل عملکرد بسیار خوبی
داشته،در روزی که نه حال فنی تیم
زیاد خوب بود نه زمین کیفیت باالیی
داشت و بارش شدید باران در حال
باریدن بود ،حریف پارس جنوبی جم
نشد و بعد از دریافت گل هرچه به
دروازه روزبه سینکی فشار وارد کرد موفق نشد از سد محکم دفاعی این تیم و
البته خروجهای عالی و شجاعانه روزبه ،عبور کند و نهایتا با نتیجه یک بر صفر
برابر نماینده جم شکست خورد.
در این دیدار خط جلو تیم آرمان گهر توان الزم را نداشت و در مصافهای تک
به تک و البته توپهای بلند برابر مدافعان پارس ناکام میدان بودند.
البته ناگفته نماند این نتیجه در حالی به دست آمد که آرمانگهر  ۶بازیکن
اصلی خود علی قربانخانی ،رضا دهقان ،علی وزیریپناه ،سجاد موسوی،
مرتضی نگهداری و ایمان رازانی را به دلیل مصدومیت و علی دهقان را به دلیل
محرومیت در اختیار نداشت.

تساوی فوتبال بانوان شهرداری سیرجان پس از یک فصل و نیم در لیگ
برتر ایران درصورتی رقم خورد که کمتر کسی تصور این را داشت که
یاران جهان نجاتی در خانه با تساوی متوقف شوند.
مریم جهانجاتی در پایان این بازی اظهار داشت  ،شش بازیکن ملی
پوشان ما با تب بسیار باال بازی کردند!
وی ادامه داد :تیم ملی بزرگساالن چهل و هشت ساعت قبل از بازی
هفته هفتم لیگ به ملی پوشان واکسن آسترازیکا تزریق کرده است!
سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان پس از تساوی مقابل
نماینده البرز از وضعیت نا مطلوب سالمتی بازیکنان خود گفت و از
برنامه ریزی فدراسیون گالیه داشت.
وی ادامه داد :شش بازیکن تیم ما حدود به  ۱۴روز است در اردو تیم
ملی بودند.
عارفه سیدکاظمی (گلر) ملیکا متولی  ،فاطمه برازجانی(مدافع) رقیه
جالل نسب (هافبک) شبنم بهشت و افسانه چترنور (مهاجم ) از اواخر
آذر ماه به اردو تیم ملی دعوت شدند این بازیکنان روز سه شنبه  ۷دی

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها
به شماره /1400/13ف (نوبت دوم)

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور«بومي سازي تپ چنجر غیر

ماه بازیکنان ملی پوش در اقدامی عجیب از سوی کادر پزشکی بدون
هیچ هماهنگی با باشگاه اقدام به تزریق دوز سوم واکسن آسترازینکا به
بازیکنان کردند این در صورتی بود که امروز مقابل نماینده البرز بازی
سختی داشتیم و این شش بازیکن در تب باال و بدن درد به میدان
رفتند که همین سبب شد که بازیکنان ما کیفیت فنی الزم را نداشته
باشد.
جهانجاتی در ادامه افزود :بازیکنان می بایست  ۱۴دی روز سه شنبه
دوباره به اردو تیم ملی بروند و تا  ۱۷بهمن در اختیار تیم ملی باشند،آیا
بهتر نبود در راستای همکاری باشگاهها با تیم ملی آنها هفته آینده به
بازیکنان واکسن می زدند؟ نه  ۴۸ساعت مانده به بازی لیگ !واقعا چه
کسی پاسخگو تصمیماتت این چنینی باشند.
این در صورتی است که دیگر باشگاهها لیگ از جمله دو باشگاه خاتون
بم و سپاهان به این مسئله اعتراض کردند و ماهم معترض هستیم واین
موضوع را کتبا به سازمان لیگ اعالم می کنیم.

دعوت دانشجوی کرمانی به اردوی تیم ملی کامپوند
حانیه اسالمی بانوی کرمانی به اردوی تیم کامپوند دانشجویان دعوت شد.
مسابقات انتخابی تیم ملی کامپوند و انتخابی تیم ملی دانشجویان با حضور
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ،مریم کاظمیپور معاون بانوان وزارت ورزش،
داداشپور معاون وزیر علوم ،شعبانیبهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان،
بشیریان رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در سایت تیراندازی با کمان برگزار
شد.
در این مسابقات  46کماندار در بخش بانوان و  65کماندار در بخش آقایان با هم
به رقابت پرداختند.
در پایان  6دانشجوی برتر در بخش بانوان و  6دانشجوی برتر در بخش مردان به
اردوی تیم دانشجویان دعوت شدند تا در نهایت از بین این افراد سه نفر در بخش
بانوان و سه نفر در بخش مردان در مسابقات یونیورسیاد چین در سال آینده
شرکت کنند.
بدین ترتیب ،سیده فرین سلیمانی وند ،بیتا عاشق زاده ،فائزه جعفریان ،حانیه
اسالمی(کرمان) ،فاطمه عزیزی ،پریسا سپاهانی در بخش کامپوند بانوان و کیارش
فرزان ،آرمین پاکزاد ،امیرمحمد قربانزاده ،حسینهادی نیا ،رضا دهپور در بخش
کامپوند مردان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
تیم ملی کامپوند ایران هم خود را برای بازیهای آسیایی  2022آماده میکند.

برگ واگذاری یک قطعه زمین واگذاری بنیاد مسکن
بخش پاریز روستای دهسراج بخش  38قطعه 21
فرعی از 1904فاز سه به مساحت  375مترمربـــــع
به شمــاره پروانــــه /262س 96/صــدور پروانـــه
 1396/9/20کد 5بنام رضا آخوندی زاده کرانــی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی رای هیات

مکانیکی  on loadبا سطح ولتاژ  7کیلوولت» مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی ،اقدام به

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2

شناسایی و ارزیابی شركت هاي دانش بنيان واجد شرايط نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند

خانه پالک  1276فرعی از  1914اصلی واقع در هماشهر بخش  38به مساحت  35/3متر مربع رای  1400/10/12-10109که پس از رسیدگی

جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها و سازندگان (دانش بنيان) به آدرس

مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان

الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود

سیرجان ارائه نماید .چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست

نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي ميباشد ،حداكثر
تا تاريخ یکشنبه مورخ  1400/10/26به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند .شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت
ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

اجازه بدهيد پرونده نزد ما بيايد ببينيم دستور توقف
راي را دارد يا خير؟ آنگاه در جدول اعمال کنيد که
کامال با بند  2ماده  61فيفا مطابقت دارد.
اما گفتني است تمامیاين کش و قوسها ادامه دارد
ولي نکته جالب اين است که هيچ یک از مسوولين
گلگهر تاکنون با عاملين اين موضوع برخوردي
نکردند و کماکان همکاري با متخلفين ادامه دارد که
اين هم در نوع خود جالب است.

اداره ُپست سیرجان
جهت توزیع بسته های پستی
از  ۲نفر نیرو آقــــا
دعوت به عمل می آید.
مراجعه حضوری به آدرس:

ماده  1این قانون مورد تقاضای آقای علیرضا حافظی قهستانی فرزند ابراهیم به شناسنامه  2کد ملی  3071716524صادره از سیرجان شش دانگ

ابتدای خیابان ابن سینا ،اداره پست

هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده ،بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف

ساعت مراجعه

تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد

به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید .سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد .م الف  1393تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/10/15

 7:30صبح تا  13:30بعد از ظهر

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

جوشکـاری سیــار

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

09135320842 -09132794372

