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تمامی  ماه  چند  این  در  گابنی  بازیکن  پرونده 
عوامل گل گهر را درگیر کرد، تا آرامش این تیم و 
بازیکنان را بگیرد و در مسیر موفقیت یاران قلعه 
نویی اختالل ایجاد کند. اما دراین مدت مدیریت 
برای رفع بی عدالتی در  توانش  تمام  با  باشگاه 
فوتبال  تا حق  کرد  را  تالش خود  تمام  فوتبال 
سیرجان را بگیرد اما عوامل بیرونی نگذاشتند تا 

این امر محقق شود.
در این پرونده دخالت های بی مورد فدراسیون 
و سازمان لیگ به روشنی و وضوح دیده شد اما 
در نهایت توان گل گهری ها به مسایل پشت پرده 

نرسید و هفت امتیاز گل گهر به راحتی پرید.
بایست  می  که  بود  گل گهر  این  نهایت  در  اما 
سکوت کند و در این مسیر پر تنش همه چیز را 
فراموش کرده تا با توجه به این بی عدالتی خود 

را به روند عادی قبل برگرداند.
درایت  با  لیگ  ادامه  در  گل گهر  تیم  بازیکنان 
کادر فنی به خود آمدند و گذشته و امتیازاتی را 
که به ناحق از آنها گرفتند را فراموش کردند و 
با قدرت در لیگ حضور یافتند تا حق خود را در 

زمین فوتبال بگیرند.
البته گل گهری ها در ادامه لیگ چند بازی مهم 
را به دلیل اینکه هنوز در سردر گمی رای کمیته 
استیناف بودند امتیازاتی را از دست دادند اما بعد 
از رای کمیته استیناف با تمام وجود تمرکز خود 
به کار  با قدرت  و  ادامه لیگ گذاشتند  برای  را 

خود ادامه دادند و به نتیجه رسیدند.
تیم فوتبال گل گهر یکشنبه گذشته در ورزشگاه 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به مصاف فجر 
سپاسی رفت و موفق شد در خانه، حریف را با دو 

گل مغلوب کنند تا به ادامه لیگ امیدوار شود.
گل گهری ها در این بازی ابتدا با این بازیکنان 
وارد زمین شدند، محسن فروزان، بهنام برزای، 
شایان  سهرابیان،  آرمین  خانزاده،  محمدرضا 
نوید  پورعلی،  امین  علیزاده،  علیرضا  مصلح، 
تبریزی،  مرتضی  صادقی،  سعید  عاشوری، 

کی روش استنلی.
در این بازی از همان ابتدای شروع حاکم مطلق 

دروازه  سمت  به  حمله  تدارک  و  بودند  زمین 
حریف میل پیروزی خود را بیشتر نشان دادند.

اما علیرغم حمالت پی در پی تیم گل گهر این 
تیم با توجه به درخشش دروازه بان حریف ایمان 

صادقی موفق به گلزنی نشد.
نبود و  تاثیر  در هرصورت حمالت گل گهر بی 
در نهایت دروازه بان فجر سپاسی تسلیم شد و 
گل اول این بازی در دقیقه 41 توسط مرتضی 
تبریزی با یک شوت بسیار دیدنی  به ثمر رسید 
و در ادامه، باز تیم گل گهر صاحب توپ و میدان 
بود و در دقیقه 58 موفق شد یکبار دیگر توسط 
بازی  این  و  خود  دوم  گل  به  استنلی  کیروش 

برسد.
در این بازی روند تیم گل گهر بسیار موفق بود و 
میل بردن در تمامی بازیکنان و کادر فنی دیده 
پیروزی  در  تاثیرگذار  هم  نهایت  در  و  شد  می 

این تیم بود.
گل گهری ها با این برد 25 امتیازی شدند و در 
جایگاه هفتم جدول قرار گرفتند تا به بازی های 
امیدوار شوند و کم کم خود را به باالی  بعدی 

جدول نزدیک کنند.
هجدهم  هفته  در  گل گهر  تیم  است  گفتنی 
جمعه29 بهمن در قائم شهر میهمان تیم نساجی 

مازندران است.

سیرجان  فوالد  والیبال  تیم  سرمربی 
دور  دیدار  آخرین  گفت:  ایرانیان 
را  ارومیه  شهرداری  مقابل  مقدماتی 
به هیچ وجه خوب بازی نکردیم و باید 
با تفکرات جدید و مثبتی وارد کوران 

مسابقات پلی آف شویم.
والیبال  تیم  سرمربی  رضایی  سعید 
با  گو  و  گفت  در  سیرجان  فوالد 
خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: 
امروز شرایط خوبی در جریان مسابقه 
نداشتیم و با توجه به خستگی برخی 
از بازیکنانم نتوانستیم بازی همیشگی 

خود را به نمایش بگذاریم.
تیم  برای  باخت  و  برد  ادامه داد:  وی 
مهم  دیدار  این  در  ارومیه  شهرداری 
جایگاه  بهبود  برای  آنها  ولی  نبود 

به  توانستند  و  بودند  آمده  میدان  به 
پیروزی برسند.

اصال  امروز  بازیکنانم  افزود:  رضایی 
والیبال  وقتی  و  نکردند  بازی  والیبال 
هم  برد  انتظار  نباید  کنیم  نمی  بازی 

داشته باشیم.
اضافه  سیرجان  فوالد  تیم  سرمربی 
به  بازگشت  از  پس  مطمئنا  کرد: 
خواهیم  صحبت  بازیکنان  با  سیرجان 
ای  روحیه  جدید،  تفکری  با  تا  کرد 
جنگنده و مثبت وارد مرحله پلی آف 

شوند.
رضایی ادامه داد: تیم ما یکی از خسته 
ترین تیم های لیگ برتر ایران است چرا 
که امسال در جام باشگاه های آسیا و 
باشگاه های جهان نیز حضور داشتیم و 

بازیکنانم تا حدودی زیادی خسته و کم 
انگیزه هستند و باید به شرایط روحی و 

روانی خوبی برسیم.
سیرجان  فوالد  والیبال  تیم  سرمربی 
سیرجان  فوالد  تیم  گفت:  ایرانیان 
از  را  خود  قبل  فصل  بازیکنان  بیشتر 
به  اقدام  میان  این  در  و  داده  دست 

جذب 2 بازیکن خارجی کرده ایم.
تیم شهرداری ارومیه در آخرین هفته 
باشگاه  والیبال  برتر  لیگ  گروهی  دور 
های کشور با نتیجه سه بر صفر مقابل 
فوالد سیرجان ایرانیان به برتری دست 

یافت.
با 1۶  ارومیه  نتیجه شهرداری  این  با 
برد و 4۷ امتیاز در پایان دور گروهی 
پنجم شد و تیم فوالد سیرجان ایرانیان 

تیم  عنوان  به  امتیاز  و ۳8  برد  با 1۳ 
ششم راهی دور بعد شد. 

سرمربی تیم فوالد سیرجان ایرانیان با 
بازی  در  تیمش  اینکه  از  تاسف  اظهار 
امروز والیبال مطلوبی ارائه نداد افزود: 
پس توقع برد در هیچ ست از بازی را 
ذهنی  تفکر  با  باید  بنابراین  و  نداشت 

وارد بازی های آینده شود.
فوالد سیرجان  تیم  کرد:  تصریح  وی 
ایرانیان جزو تیم های خسته لیگ برتر 
از  پس  چون  می رود  شمار  به  والیبال 
بازی های آسیایی و جهانی، این سومین 
جام است که شرکت می کند و خستگی 
نداشته  مناسبی  باعث شد که شرایط 

باشد.
تیم  بی تردید  کرد:  تاکید  رضایی 

می کند  سعی  ایرانیان  سیرجان  فوالد 
تا شرایط مناسبی در بازی های پلی آف 
داشته باشد و نتایج مطلوبی را کسب 
پیش بینی  داشت:  بیان  کند.وی 
بازی های  در  فوالد  تیم  که  می شود 

پلی آف با تیم هراز آمل که از توان فنی 
مناسبی برخوردار است بازی کند و در 
این بازی ها نیز هر تیمی که از لحاظ 
پیروز  می تواند  باشد  قدرتمند  ذهنی 

میدان شود.

     رضا فتح آبادی

خبــر هیات ورزش روستایی در جمع برترین های کشور
طبق ارزیابی فدراسیون، حوزه بانوان هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان، رتبه برتر کشور را در اجرای برنامه 
های فصل پاییز به خود اختصاص داد. عذرا ریاحی با اعالم این خبر گفت: خوشبختانه با پیگیری هیات های شهرستانی و به ویژه نواب 
رییس بانوان، استان کرمان توانست رتبه برتر کشور را به خود اختصاص دهد.نایب رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی 
استان اظهار داشت: با رویکرد جدید فدراسیون، نگاه ویژه ایی به ورزش بانوان روستایی شده که همکارانم در سراسر استان به بهترین نحو 
در این زمینه خدمت می کنند. ریاحی تاکید کرد: ارسال عملکرد در زمان خواسته شده، برگزاری جشنواره و مسابقه به مناسبت های 

مختلف، انجام طرح های ملی و... از جمله مالک ارزیابی انجام شده بود. 

 گهرزمین یک قدم تا نایب قهرمانی ایران
تیم فوتسال امید گهرزمین با پیروزی بر فرش آرای مشهد 
نایب قهرمان امیدهای کشور خواهد شد.  در دومین روز از 
رقابتهای فوتسال امیدهای کشور تیم گهرزمین سیرجان با 
هدایت احمد صادقی چهار بر سه بر درخشان مشهد غلبه 
کرد. این دیدار در حالیکه به دقیقه پایانی رسیده بود و تیم 
حریف با اخراج بازیکنش شانسی برای پیروزی نداشت مجبور 
به ایجاد حاشیه و ترک زمین شد تا داور پایان بازی را اعالم 
کند. با این پیروزی اگر گهرزمین موفق شود در بازی عصر سه  
شنبه تیم فرش آرای مشهد را از پیش رو بردارد، پس از مس 

سرنگون در رده دوم این رقابت ها قرار خواهد گرفت.
این بازی ها به میزبانی گهرزمین سیرجان در سالن امام علی 
سیرجان برگزار می شود و گهرزمین به بهترین نحو ممکن 

رسم میزبانی از تیم ها را به جا آورده است.

رییس سازمان لیگ فوتسال کشور در سیرجان
در  منظور شرکت  به  فوتسال کشور  لیگ  سازمان  رییس 
آیین اختتامیه رقابت های لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور 
به سیرجان آمد. دکتر آرش جابری مورد استقبال بلوردی 
سلیمانزاده  و  هیئت  دبیر  سون  فوتبال،  هیئت  سرپرست 
سرپرست باشگاه گهرزمین قرار گرفت و هماهنگی الزم برای 

هر چه بهتر برگزاری آیین اختتامیه صورت گرفت.
دیدار پایانی رقابت های فوتسال لیگ برتر امیدهای کشور 
فردا عصر سه شنبه 2۶ بهمن به میزبانی باشگاه گهرزمین، در 

سالن امام علی )ع( برگزار می شود.
فرِم خوِب گل گهر 

دو تیم صدرنشین لیگ از 5 بازی اخیر 1۳ امتیاز گرفتند 
از این بازی ها را ثبت کردند. پس از  و متوسط 2.۶ امتیاز 
استقالل و پرسپولیس، صنعت نفت با منصوریان و گل گهر با 

قلعه نویی تیم های برتر لیگ در هفته های اخیر بودند.
مصاف  به  ترتیب  به  باید  آینده  دربی  از  پیش  استقالل   
تراکتور، نساجی، گل گهر و صنعت نفت برود و پرسپولیس 
بازی با آلومینیوم، مس، صنعت نفت و نفت مسجدسلیمان 
را در پیش دارد.  صنعت نفت با نتایج اخیر توانست به نیمه 
باالی جدول صعود کند. گل گهر هم با این نتایج هم امتیاز با 
تیم پنجم جدول است و پس از تقویت خط حمله اش با خرید 
قاسمی نژاد و کی روش استنلی امیدوار است با ادامه این روند 
جایگاه بهتری در جدول به دست بیاورد. استقالل با سه امتیاز 

اختالف نسبت به پرسپولیس صدرنشین لیگ است. 

هفت امتیازی که گم شد، اما    خبر

فوتبال  گل گهر درمسیر موفقیت

 سرمربی فوالد سیرجان: بازی ضعیفی مقابل شهرداری ارومیه داشتیم

تیم فوتبال مس رفسنجان با برتری 1بر ۳ مقابل پدیده خراسان دور برگشت مسابقات لیگ 
برتر فوتبال را با قدرت آغاز کرد. تیم های پدیده خراسان و مس رفسنجان، در شروع دور برگشت 
رقابت های لیگ برتر فوتبال برابر هم صف آرایی کردند که این دیدار در خاتمه با برتری 1بر ۳ 
مسی های رفسنجان همراه بود. گادوین منشا در نیمه نخست و حسینی و  نصیری در نیمه دوم 
برای مسی های رفسنجان گلزنی کردند تا شاگردان محمد ربیعی با بدست آوردن امتیازات با 
ارزش این مسابقه 29 امتیازی شده و جایگاه خود را در جمع تیم های باالی جدول حفظ کنند.

مس رفسنجان 
همچنان پیشتازی 

 می کند

آگهی تجدید سوم زمایده 8 قطعه زمین با کارربی مسکونی 

واقع رد استان رکمان شهرستان سیرجان، شهر نجف شهر
 نوبت دوم

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

314a36010/000/584/0001400/5نجف شهر فاز 1سیرجان1

30236012/000/528/0001400/5نجف شهر فاز 2سیرجان2

633193/256/000/141/9501400/5نجف شهر فاز 2سیرجان3

635a281/758/000/094/0251400/5نجف شهر فاز 2سیرجان4

451b173/776/800/245/6721400/5نجف شهر فاز 2سیرجان5

802706/100/380/0001400/5نجف شهر فاز 3سیرجان6

288337/868/000/051/7961400/5نجف شهر فاز 5سیرجان7

116197/766/900/241/9201400/5نجف شهر فاز 5سیرجان8

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی و با مشخصات ذکر شده در جدول ذیل واقع در شهرستان 

سیرجان را از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی به فروش برساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت  اسناد مزایده با مراجعه حضوری 

به بنیاد مسکن شهرستان سیرجان با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی اقدام نمایند. و برای هماهنگی  و پرداخت هزینه اسناد و بازدید 

از نقشه ها و موقعیت قطعات مذکور و سایر شرایط مزایده در تاریخ های مشخص شده به بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان واقع در 

بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی مراجعه نمایند. در ضمن متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن: 42302002 بنیاد مسکن 

شهرستان سیرجان ) آقای مهندس سعیدی( تماس حاصل نمایند.

1-نوع فراخوان: مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل.

2-زمان دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/11/23 تا ساعت 14 روز دوشنبه 1400/12/02

3-محل دریافت اسناد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان به آدرس فوق.

4- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 13 روز پنج شنبه 1400/12/12 و محل تحویل بنیاد مسکن سیرجان.

5- زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت:  روز شنبه مورخ 1400/12/14

6-بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان دفتر معاون پشتیبانی.


