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قلعه  امیر  شاگردان  شد،  گرفته  حذفی  انتقام 
مقابل  خانه  از  خارج  شیرین  برد  یک  به  نویی 
تیم فوتبال نساجی مازندان دست یافتند، اما این 

بازی در مشهد برگزارشد.
دیدار  در  که  مازندران  نساجی  فوتبال  تیم 
یک  بر   3 نتیجه  با  پرسپولیس  مقابل  اخیرش 
شکست خورده بود، در شرایطی مقابل گل گهر 
برد جام حذفی  تکرار  دنبال  به  که  گرفت  قرار 

برابر شاگردان امیر قلعه نویی بود.
که  نیز  سیرجانی ها  میدان  سوی  آن  در  اما   
نمی خواستند از کورس رقابت با تیم های باالی 
جدولی عقب بمانند، برای برد وارد زمین شدند 
و توانستند دو بار دروازه حریف را باز کنند. گل 
گهر یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم به 

گل رسید و تالش شاگردان ساکت الهامی برای 
جبران دو گل خورده تنها یک بار جواب داد و 
گل  یک  به  اسالمی  کریم  توسط  نساجی  تیم 
رسید تا میهمان دو بر یک برنده شده و انتقام 

جام حذفی را بگیرد.
بازی  اول  نیمه  در  تیم   ۲ هر  بازی  این  در 
حمالتی را روی دروازه های یکدیگر وارد کردند 
امیر قلعه نویی بودند که  در  این شاگردان  اما 
دقیقه 3۷ بازی موفق شدند با ضربه  سر شایان 

مصلح به گل اول بازی دست بیابند.
عقب  گهری ها  گل  هم  باز  دوم  نیمه  در  اما 
نرفتند و یکبار دیگر بر روی تدارک یک حمله 
موفق شدند توسط سعید صادقی در پی خطای 
نقطه  از روی  و  بازیکنان نساجی در دقیقه ۶۲ 

پنالتی گل گهر را به گل دوم برساند.
 اما هشت دقیقه بعد در یک حرکت فردی زیبا  

نساجی تک گل خود را به ثمر رساند .و در نهایت 
این بازی با همان نتیجه دو بر یک به سود تیم 

گل گهر به پایان رسید.
شدند  امتیازی   ۲8 برد  این  با  گهی ها  گل 
گرفتند.این  قرار  جدول  ششم  جایگاه  در  و 
بازی  پایان  در  که  داشت  هم  حواشی  بازی 

درگیری هایی از سوی تیم میزبان شروع شد.
مکرر  اعتراض های  به  توجه  با  است   گفتنی 
الهامی سرمربی  بازیکنان تیم نساجی و ساکت 
این تیم به نحوه داوری در این دیدار، در نهایت 

نساجی این شکست تلخ را پذیرفت.  
قضاوت این دیدار حساس را عبدالنبی پورخلف 
از خوزستان برعهده داشت، سه کارت زرد این 

دیدار نیز نصیب بازیکنان تیم نساجی شد.
ودر  ابتدا  از  گهر  گل  تیم  برای  بازی  این  در 
خانزاده،  محمدرضا  فروزان،  محسن  ادامه 

زکی پور  )میالد  مصلح  شایان  آرمین سهرابیان، 
پورعلی،  امین  باقری،  فرشید  بهنام برزای،   ،)۶4
علی اصغر عاشوری )امین قاسمی نژاد ۶4(، سعید 
 ،)۶4 شکاری  )رضا  تبریزی  مرتضی  صادقی، 

کی روش استنلی بازی کردند.
بازیکنان  این  نساجی  تیم  برای  همچنین 
امیرمهدی  حقیقی،  علیرضا  رفتند:  میدان  به 
غالمعلی بیگی،  سعید  شیری،  حامد  جان ملکی، 

مرتضی منصوری، رضا جعفری، مهرداد عبدی، 
حردانی  )صابر  زامهران   حسین  صادقی،  اکبر 
۶۲(، حسن نجفی )متین کریم زاده 4۶(، کریم 

اسالمی 
الزم به ذکر است بازی بعدی تیم فوتبال گل 
ورزشگاه  در  ماه  اسفند  چهارم  چهارشنبه  گهر 
با تیم پرسپولیس تهران  شهید قاسم سلیمانی 

است.

اسامی منتخبین تیم ملی  تکواندو جهت شرکت در سی و 
دومین دوره مسابقات جام فجر و چهارمین دوره مسابقات 
جام ریاست فدراسیون جهانی اعالم شد که  از مجموع ۱۵ 
نفر، ۶ نفر از اعضای تیم تکواندو مس کرمان در این مسابقات 

حضور دارند.
بر اساس این گزارش، محمد صادق دهقانی، علی اشکوریان، 
محمد حسین یزدانی، مهدی جاللی، سید امید حسینی و 
طوفان ابراهیمی از بازیکنان تیم تکواندو مس کرمان هستند 

که بایستی در مسابقات پیش رو در کیش شرکت نمایند.

لیگ بانوان و هنر نمایي ملي پوشان کنایه مدیرعامل ملی 
پوشان به خاتون بم و شهرداری سیرجان

به  عجیب  اظهاراتی  در  شهرکرد  پوشان  ملی  مدیرعامل 
تیم  دو  ترکیب  در  اول  تراز  و  پوش  ملی  بازیکنان  حضور 

کرمانی فوتبال بانوان انتقاد کرد.
بازی  فوتبال  ما  تیم  داشت:  اظهار  میراحمدی  سیدصادق 
می کند. ما مثل تیمی نیستیم که ۶ یا ۷ نفر را در دفاع داشته 
باشد. ما می خواهیم فوتبال بازی کنیم و بهتر است بگوییم 

تیم ۱۷، ۱8 ساله های ما فوتبال بازی می کند.
بم  خاتون  تیم  سرمربی  جعفری،  صحبت های  از  که  وی 

ناراحت بود، در واکنش به اظهارات وی گفت: خانم جعفری 
اگر  است  بهتر  و  ندارند  کیفیت  تیم ها  برخی  بودند  گفته 
اسپانسر ندارند، لیگ را با هشت تیم برگزار کنند. من هم 
در جواب خانم جعفری می گویم که اگر تیم هایی مثل شما 
و شهرداري سیرجان به مربیگري جهانجاتي ۲4 بازیکن برتر 
ایران را جمع کنند و همه مبالغ را به آنها بدهند، بهتر است 
تیم شما شهرداري در یک بازي رفت و برگشت براي قهرماني 

مقابله کنند.
مدیرعامل ملی پوشان شهرکرد ادامه داد: تیم هایی مثل بم و 
سیرجان می توانند دو تیم بدهند، چون ۲4 بازیکن برتر ایران 
را در ترکیب دارند و یازده نفر بازی می کنند. آنها بازیکنان 
توانایی  ببینیم  تا  بگذارند  تیم های دیگر  اختیار  را در  دیگر 

پیروزی بر تیم های دیگر را دارند یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: اگر کیفیت لیگ را اینگونه باال ببرید، به 
نظر من به این شکل خیلی بهتر است تا چهار، پنج تیم مثل 
بازیکنان خوب  با همه  ذوب آهن، سپاهان و دو تیم کرمان 

قرارداد بسته اند و می گویند باقی تیم ها ضعیف هستند.
وي ادامه داد؛ لطفا بزرگ نمایي نکنید، کاري که شما ها مي 
کنید فقط بزرگ جلوه دادن دانش خودتان است، اما در واقع 
اینگونه نیست اگر حتا نیمي از این بازیکنان را از شما بگیرند، 

توان مقابله با تیم هاي جواني مثل ما هم ندارید!
میراحمدی به روند رو به پیشرفت تیمش در نیم فصل دوم 

بازیکن  یک  شهرکرد  ملی پوشان  تیم  کرد:  تصریح  و  اشاره 
باتجربه ای که در لیگ بازی کرده باشد را ندارد و هیچکس از 
متن کار ما خبر ندارد. شما نتایج تیم ما را در نیم فصل دوم 
ببینید، چون در نیم فصل اول تجربه کسب کردیم و در نیم 
فصل دوم نتایج را ببینید و مطمئن باشید که متفاوت است.

وی افزود: تنها تیمی هستیم که اعتراض به داوری نداریم 
و فوتبال بازی می کنیم. ما در بازی با خاتون بم چهار، پنج 
موقعیت صد درصد گل داشتیم، یعنی تیمی نوپا در مقابل 
تیمی که ۱0 سال در لیگ بازی کرده و قهرمان بوده، پنج 

موقعیت صد درصد گل داشته است.
مدیرعامل تیم فوتبال ملی پوشان شهرکرد ضمن اشاره به 
بازیکن سازی تیم فوتبال ملی پوشان شهرکرد گفت: امیدوارم 
مسووالن از تیم ما حمایت کنند، چون آینده خوبی دارد. این 
تیم را ۱0 سال قبل خاتون بم بدانید. ما سال دومی است که 
با این تیم کار می کنیم و سال آینده خیلی حرف برای گفتن 
دارد. وی گفت: ما از کل ایران بازیکن می گیریم. ما بازیکنان 
۱۷ ساله از اهواز و کرج داریم و بازیکن سازی می کنیم. در 
واقع می توانستیم ۲0 بازیکن برتر کشور را بگیریم و باالی 
جدول باشیم که به نظر من به درد نمی خورد، اما تالشمان 

مي کنیم برا رسیدن به هدف مان.

     رضا فتح آبادی

خبــر حذف آبی ها از آسیا قطعی شد
دادگاه عالی ورزش )کاس( حکم کنفداسیون فوتبال آسیا )ای .اف.سی( در خصوص استیناف خواهی باشگاه استقالل را در رابطه با حذف 
از لیگ قهرمانان آسیا تایید کرد و بدین صورت آخرین امید آبی ها نیز ناامید شد.  با استقبال از رای کاس مبنی بر تایید حکم صادر شده 
از سوی کمیته کنترل مجوز این نهاد آسیایی در خصوص حذف باشگاه استقالل از لیگ قهرمانان سال ۲0۲۲ خبر مذکور را تایید کرد.

بدنبال این رای، باشگاه استقالل درخواست استیناف خود را تسلیم کاس کرد و حاال این نهاد بین المللی نیز حکم ای.اف.سی را تایید 
کرد. باشگاه های پرسپولیس و گل گهر به تصمیم کمیته کنترل مجوز ای.اف.سی اعتراضی نکردند.

برد قاطع بانوان فوتبالیست سیرجانی
از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان کشور و دیدار  بین 
دو تیم شهرداری سیرجان و زارع باتری سنندج در ورزشگاه 

امام علی )ع( سیرجان برگزار شد.
این بازی در شرایطی برگزار شد که در صورت برد تیم بانوان 
شهرداری سیرجان این تیم می توانست به صدر جدول تکیه 
کند که در نهایت این امر تحقق یافت و بانوان فوتبالیست 

سیرجانی بایک برد قاطع موفق شدند به صدر جدول بروند.
فوتبالیست های بانو تیم شهرداری سیرجان بسیار زود در 
دقیقه ۹ بازی توسط شبنم بهشت گلزنی را شروع کرند و در 
دقیقه ۲4 بازی خطاپشت محوطه جریمه برای سیرجانی ها 
اعالم شد و افسانه چترنوراین ضربه ایستگاهی را با جاگیری بد 
دروازه بان حریف  بعد از برخورد به زیر تیر دروازه به دومین 

گل تیم شهرداری تبدیل کرد.
 اما سیرجانی ها کوتاه نیامدند و در دقیقه 33 با یک شوت 
از راه دور موفق شدند توسط فهیمه ارزانی گل سوم را به ثمر 
برسانند. در ادامه نیز این تیم شهرداری سیرجان بود که دو 
مرتبه دیگر موفق شدند در دقایق 4۶ و 4۷ افسانه چترنور و 
شبنم بهشت ، به گل برسند و مجموه گل های خود را به به 

دد پنج در نیمه اول برسانند.

13 عضو فدراسیون فوتبال اخراج شدند
ریاست  از  عزیزی خادم  شهاب  که  بود  پیش  روز  چند 
فدراسیون فوتبال برکنار و به جای وی میرشاد ماجدی با 
عنوان سرپرست این فدراسیون از روز گذشته مشغول به 

کار شد.
فدراسیون  از  هم  دیگری  افراد  تغییر،  همین  ادامه  در 
بنا بر اعالم روابط عمومی  فوتبال کنار گذاشته شدند که 
رییس  دفتر  مسوول  جهانیان  ابراهیم  فوتبال  فدراسیون 
فدراسیون، داوود امیدزاده مشاور اجرایی رییس فدراسیون، 
محمود عباسی مشاور راهبردی رییس فدراسیون، یاسر میر 
مسئول دفتر عزیزی خادم در آکادمی، علی عالی دستیار 
رییس فدراسیون، حسین قهار کارمند روابط عمومی،حسین 
شریفی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال، عرفان منفرد 
کارشناس حوزه ریاست، محمودرضا رضایی مدیر رسانه ای 
تیم ملی،  احسان عزیزی خادم کارشناس حوزه IT، سعید 
کارمندان  از  سراج  و  کیایی  فدراسیون،  عکاس  زارعیان 
داشت.  نخواهند  سمتی  دیگر  و  شده  اخراج  فدراسیون 
روابط عمومی  مدیر  است  قرار  همچنین شنیده می شود 
و مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال به زودی انتخاب و معرفی 

شوند.

گل گهری ها انتقام باخت جام حذفی را گرفتند؛   خبر

برد شیرین در جوار امام رضا )ع(

شش عضو تیم ملی تکواندو از تیم مس کرمان

مراسم افتتاحیه مسابقات طناب کشی قهرمانی کارگران کشور به میزبانی کرمان موتور در شهر 
جهانی  بم برگزار شد.

 در این مراسم تیم های شرکت کننده پس از رژه، تمثال مطهر امام )ره(و سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی را گلباران کردند و در پایان ورزش باستانی با نوای گرم مرشد شهامت باحضور مسئوالن 
کشوری، استانی و شهرستانی اجرا شد. این دوره از مسابقات با شرکت ۷ تیم از استان های کرمان، 

گیالن، قزوین، خوزستان و اصفهان برگزار می شود.

برگزاری طناب 
کشی قهرمانی 
کارگران کشور

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

09135320842-09132794372

یک ساختمان نوساز 
واقع در روستای سلیمانیه 

شهرک جدید به متراژ ۲۴۰ 
متر و زیربنای ۱۳۰ متر 

به صورت توافقی 
به فروش می رسد

 ۰9۱۳  66۱  ۳77۳

برخود الزم دانستیم از جنابعالی و مجموعه همکاران 
انتظامی سیرجان در خصوص  نیروی  در  تان  خدوم 
دستگیری سارقان تاسیسات برق و کاهش سرقت ها 

کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوریم.
دمرییت و روابط عمومی

 امور ربق شهرستان سیرجان

خانم صغری پورمحمدی شهربابکی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 75 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 2813 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام صغری پورمحمدی 
شهربابکی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.  1481  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسن نصیر  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 74 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 449 فرعی از 2112  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام حسن نصیر ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد.  1479  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسین گلزاری  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 1470 فرعی از 334  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان به نام حسین گلزاری ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد.  1477  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فریده امیری به شماره ملی 3060342938 متولد 1373 با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
194 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 3893 فرعی از 2310  اصلی  واقع 
در بخش 35 کرمان به نام فریده امیری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود 
گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می 
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 
واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.  1464  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای امامعلی ساالری برابر وکالت شماره 44631-1400/04/23 دفترخانه 93 سیرجان از آقای علیرضا خواجویی سیرجانی 
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 230 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک 3 فرعی 
از 4780  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان به نام امامعلی ساالری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به 
علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع 
مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 
عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.  1476  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای احمد امانی لری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
شش دانگ پالک 1 فرعی از 1993  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام احمد امانی لری ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می 
تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از 

سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
  1480  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حمید رضا کریمی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 193 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
یک هزار و هفتصد و هفتاد و چهار سهم از سه هزار و یکصد و شصت و هشت سهم از ششدانگ پالک 1965  اصلی  
واقع در بخش 36 کرمان به نام حمید رضا کریمی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی 
مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 
واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.  1478  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت


