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کشور  فوتبال  اول  دسته  لیگ  شانزدهم  هفته 
در شرایطی به پایان رسید که هر سه نماینده 
لقب  هفته  ناکام  هفته  این  در  کرمان  استان 
گرفتند. تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان که در 
این فصل با چهره ی متفاوت تر نسبت به فصول 
به میدان گذاشته است در هفته ی  پا  گذشته 
شانزدهم نتوانست در تبریز از سد حریف قعر 
تبریز عبور کند و  جدولی خود ماشین سازی 
رضایت  تساوی  یک  به   تنها  قاسم شهبا   یاران 

دادند.
تساوی  به  توجه  با  سیرجان  گهر  آرمان  تیم 
تبریز، 28  ماشین سازی  تیم  مقابل  دو  بر  دو 
امتیازی شد و در رده چهارم جدول قرارگرفت. 
این تیم در آخرین بازی خود در هفته هفدهم و 
آخرین بازی نیم فصل اول لیگ در خانه میزبان 
تیم انتهای جدولی استقالل مالثانی خواهد بود 
و در صورت کسب سه امتیاز این دیدار خانگی 

خود را به صدر جدول نزدیک تر  می کند.
که  شهربابک  مس  استان،  نماینده  دیگر  اما 
اولین حضور خود را در لیگ دسته اول در این 
فصل تجربه  می کند در خانه متوقف شد. مس 

شهربابک که سه هفته ای هست با توجه به تایید 
بازی های  در شهربابک  ورزشگاه خانگی خود 
خود را انجام  می دهد در هفته شانزدهم لیگ در 
مقابل تیم آستارا متوقف شد و به تساوی  یک بر 

یک رضایت داد.
امتیاز  یک  این   کسب  با  رضایی  وحید  یاران 
قرار  امتیازی شدند و در رده دهم جدول   24
گرفتند. شهربابکی ها در آخرین بازی نیم فصل 
اول خود در اهواز میهمان تیم مدعی استقالل 
با سهراب  این فصل  در  که  خوزستان هستند 

بختیاری زاده سودای لیگ برتری شدند دارند.
اما دیگر نماینده استان کرمان در لیگ دسته 
اول کشور مس کرمان که از همان ابتدای فصل 
در کورس برای رسیدن به صدر جدول با ملوان 
صد نشین بود در هفته شانزدهم باالخره پس از 
13 هفته نباختن در برابر تیم پارس جنوبی جم 

بازی را واگذار کرد.
این فصل چهره ی بسیار  تیم مس کرمان در 
متفاوت نسب به فصول گذشته به خود گرفته 
است و با حضور فرزاد حسینخانی مربی کرمانی 
و کادری بو می در لیگ دسته اول حضوری بسیار 
که  است  استان  تیم  تنها  است  داشته  موفق 
بیشترین بازیکن بو می  را در ترکیب خود دارد و 

با همین تحول تاکنون جزو  یکی از جدی ترین 
تیم های لیگ برای رسیدن به لیگ برتر بوده 

که در کنار ملوان بندر انزلی قرار گفته است.
این تیم پس از شکست در هفته دوم لیگ در 
برابر تیم سایپای تهران تا هفته شانزدهم هرگز 
باخت را به خود ندید و در این فصل موفق شد 
با کسب هفت برد پیاپی  یک رکورد را ثبت کند.

اول کشور  لیگ دسته  شانزدهم  هفته  در  اما 

باالخره  یاران فرزاد حسینخانی در  یک بازی پر 
از حرف و حدیث و پر حاشیه، و پر از حوادث 
داوری به هر شکل ممکن بازی را یک بر صفر 
چهار  که  جم  جنوبی  پارس  خود،  حریف  به 
هفته متوالی پیروز میدان مسابقه در هفته های 

گذشته بود واگذار کردند.
تیم مس کرمان با باخت در هفته شانزدهم با 
کسب 32 امتیاز به  یک رده پایین تر آمد و در 

رده سوم جدول قرار گرفت و تیم خیبر خرم آباد 
هم با همین امتیاز و با توجه به تفاضل گل بهتر 

در رده دوم جدول قرار گرفت.
اما در هفته هفدهم و آخرین بازی لیگ دسته 
اول در نیم فصل اول رقابت ها، تیم مس کرمان 
در  یک بازی شش امتیازی و حساس در خانه 
میزبان  یکی از رقبای اصلی خود خیبر خرم آباد 

است.
شهید  ورزشگاه  در  چهارشنبه  روز  بازی  این 
موعود  سوت  با   14 ساعت  راس  کرمان  باهنر 

بنیادی فر داور لیگ برتری شروع  می شود.
بازی  این  که  گفت  جرات  می توان  به  شاید 
مهمترین بازی هفته است چرا که هر دو تیم 
برای رسیدن و ماندن در جایگاه باالتر با تمام 

داشته های شان  می جنگند.
تیم خیبر خرم آباد هم که به عنوان گرانترین 
تیم لیگ دسته اول با حضور عبداهلل ویسی این 
تا  است  امیدوار  بسیار  دارد  خوبی  حال  روزها 
در آخرین بازی نیم فصل اول لیگ دسته اول 
با دست پر از کرمان برگردد و فاصله خود را با 
رقیب اصلی اش در جدول بیشتر کند. گفتنی 
است این بازی به صورت پخش زنده از شبکه 
5 کرمان راس ساعت 14 نمایش داده  می شود.

استان  بهزیستی  عمومی  روابط  گزارش  به 
لیگ  مسابقات  برگشت  مرحله  کرمان 
میزبانی  به  که  کشور  گلبال  باشگاهی  برتر 
بود  برگزارشده  بهمن   11 تا   ۷ واز  سیرجان 

با نایب قهرمانی تیم گل گهر سیرجان به کار 
خود پایان داد

ورزشی  مجموعه  در  که  مسابقات  این  در 
شهید   ، تیم   ۶ شرکت  وبا  سیرجان  گلگهر 
 ، اصفهان  ابابصیر  جهرم،   ، تهران  هرندی 
سیرجان  گلگهر  و  تبریز  اصفهان،  بهزیستی 
برگزار گردیدتیم گلبال گل گهرموفق شد به 
مقام نایب قهرمانی دست پیدا کند. همچنین 
حضور  با  که  بازیها  این  اختتامیه  مراسم  در 
ورزشهای  فدراسیون  رییس  مظلومی  مهدی 
دبیر  کشور،عزیزی  بینایان  کم  و  نابینایان 
بینایان  کم  و  نابینایان  ورزشهای  فدراسیون 

باشگاه  اسفندیاریمدیرعامل  کشور،دکتر 
هیات  رییس  زاده  ،صادق  گهرسیرجان  گل 
بینایان استان ،گل  نابینایان و کم  ورزشهای 
محمدی معاون مدیرکل و رییس اداره ورزش 
رییس  حسینی  سیرجان؛دکتر  جوانان  و 
بهزیستی سیرجان و.... حضور داشتندبه تیم 
ارزنده  جوایز  و  کاپ  و  تقدیر  لوح  برتر  های 

ای اهدا گردید
مسابقات  این  مجموع  در  است  ذکر  شایان 
و  نخست  مقام  به  تهران  هرندی  شهید  تیم 
تیمهی گل گهرسیرجان و هیات جهرم دوم 
و سوم شدنددور رفت این مسابقات آبان ماه 

گل گهر،  گلبال  تیم  و  شد  برگزار  بابلسر  در 
با چهار  گلبال،  برتر  لیگ  در  نماینده کرمان 
در  بود  شده  موفق  شکست  یک  و  پیروزی 

رتبه ی دوم رده بندی جدول قرار گیرد.
بینایان  کم  و  نابینایان  فدراسیون  رئیس 
در  ما   : گفت  مسابقات  این  کشوردرحاشیه 
۹ رشته ورزشی گل بال ، دوومیدانی ، وزنه 
و  شودان   ، جودو   ، کشـتی   ، شنا   ، برداری 

شطرنج و پاورلیفتینگ فعالیت داریم 
پوشان  ملی   : افزود  مظلومی  محمدرضا    
مسابقات  در  حضور  برای  را  خود  بال  گل 
کنند  می  آماده  چین  آسیایی  المپیک  پارا 

ورزشی  های  زیرساخت  در  ما  متاسفانه  اما 
مسئوالن  اگر  ؛  داریم  کمبود  قشرخیلی  این 
کنندقطعا  رابر طرف  و کمبودها   ها  کاستی 
مسابقات  در  میتوانند  ما  گلبال  بازیکنان 
در سطح  را  توجهی  درخور  عنوانین  ورزشی 

جهان کسب کنند
رییس  مظلومی  مهدی  است  ذکر  شایان 
بینایان  کم  و  نابینایان  ورزشهای  فدراسیون 
کشور و همراهان همچنین با حضور در مرقد 
سردار دلها ، با آرمانهای شهدا تجدید پیمان 

کردند.

هفته پایانی نیم فصل لیگ و بازی های حساس

ناکا می سه نماینده استان در لیگ یک فوتبال

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آموزشگاه های استان، ابتدای هفته گذشته با شرکت ۹۷ 
کشتی گیر در قالب 14 تیم به میزبانی خانه کشتی کرمان برگزار شد. 

مسابقات  این  قهرمانی  عنوان  به  امتیاز   21۰ کسب  با  رفسنجان  تیم  اساس  این  بر 
یافت.  دست  قهرمانی  نایب  عنوان  به  امتیاز   145 با  کرمان  دو  ناحیه  تیم  و   رسید 
همچنین تیم های سیرجان و ناحیه یک کرمان به ترتیب با 133 و 124 امتیاز عناوین سوم 

و چهارم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

مسابقات کشتی آزاد 
قهرمانی آموزشگاه 

های استان در 
 کرمان برگزار شد. 

خبــر
 حضور بوکسور سیرجانی در مسابقات انتخابی تیم ملی

به دعوت کادرفنی تیم های ملی نوجوانان و جوانان، امیرمحمد شهبا در مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس وارد رینگ خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان، بنا به اعالم فدراسیون بوکس؛ شهبا در کنار 18 بوکسور دیگر 
جهت حضور در مسابقات انتخابی تیم های ملی نوجوانان و جوانان، با هدف حضور در مسابقات قهرمانی بوکس رده های پایه آسیا 
دعوت شده  است. شایان ذکر است مسابقات انتخابی تیم ملی از شنبه آینده به مدت یک هفته به میزبانی شهرستان سقز در استان 

کردستان آغاز خواهد شد. همچنین مسابقات آسیایی نیز از 8 اسفندماه به مدت 1۷ روز در اردن شروع شد.

پرسپولیسصدرجدولراازاستقاللمیگیرد؟
 رای  کمیته استیناف تکلیف جدول رده بندی لیگ برتر را 

مشخص خواهد کرد. 
سرانجام بعد از مدت ها جنجال و حرف و حدیث در خصوص 
پرونده پر سروصدا و پرحاشیه بازیکن گابنی گل گهر، کمیته 
استیناف امروز نشستی برگزار خواهد کرد و تصمیم نهایی 
خودش را در خصوص حکمی که کمیته انضباطی مبنی بر 
۰-3 شدن سه دیدار گل گهر با حضور این بازیکن داده بود 

اعالم خواهد کرد.
گل گهر سیرجان بازیکنی گابنی به خدمت گرفته که از او 
در سه دیدار سپاهان، پیکان و استقالل استفاده کرد و بعد 
از آن نسبت به صحت مدارک او برای ثبت قرارداد شبهاتی 
ایجاد شد و با شکایت سه باشگاه روبرو شد و در نهایت کمیته 
انضباطی هر سه بازی را ۰-3 به سود حریفان گل گهر اعالم 

کرد و این حکم جدول لیگ را حسابی زیر و رو کرد.
بعد از آن بود که گل گهر پرونده را به استیناف برد و حاال 
این کمیته بعد از گذشت مدت زمان زیادی از ارجاع پرونده 
و برگزاری 4 جلسه، امروز نظر نهایی خودش را صادر خواهد 
کرد که آخرین نظر مراجع داخلی در این خصوص خواهد 
بود و بعد از آن اگر باشگاهی بخواهد بیشتر این موضوع را 
 CAS پیگیری کند باید آن را به مراجع بین المللی و دادگاه
ببرد که وقت و هزینه زیادی صرف آن خواهد شد و بعید 
است به این زودی در موردش تصمیم گرفته شود و بنابراین 
حکم امروز کمیته استیناف تا پایان فصل جاری برقرار خواهد 
بود و تکلیف جدول رده بندی لیگ برتر را مشخص می کند.

پرسپولیس و استقالل دو تیم باالی جدول هستند و با امتیاز 
برابر و البته یک بازی بیشتر برای سرخپوشان، به دلیل تفاضل 
گل این استقالل است که در جایگاه نخست لیگ قرار گرفته 
است. استقالل از حکم کمیته انضباطی 2 امتیاز سود برده و 
نتیجه واقعی بازی با گل گهر که در زمین رقم خورد تساوی 
صفر – صفر بود و حاال اگر استیناف آن نتیجه را برگرداند دو 
امتیاز از امتیازات فعلی استقالل کسر و صدرجدول را البته 
با یک بازی کمتر به پرسپولیس واگذار می کند. الزم به ذکر 
است حتی در این صورت هم استقالل با برتری مقابل هوادار 
در دیدار معوقه هفته شانزدهم می تواند دوباره به صدر برگردد 

ولی اختالف امتیاز از 3 به یک خواهد رسید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/11/06 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/11/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/11/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبه  تاریخ 1400/11/25 

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 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 تهیه مصالح و  اجرای جدولگذاری معابر بهشت رضا )ع(  فاز یک

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

جدولگذاری معابر بهشت رضا)ع( فاز یک ( به شماره 2000005674000105 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

از تعدادی راننده خانم 
برای همکاری در 

آژانس بانوان عفت 
دعوت به عمل می آید.
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