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شانس  و  تیمش  شرایط  درباره  سیرجان  شهرداری  فوتبال  تیم  بازیکن  برازجانی  امینه  فاطمه 
قهرمانی شان عنوان کرد: خداراشکر تیم ما شرایط خوبی دارد و با اختالف 2امتیاز کمتراز تیم محترم 
خاتون بم در جایگاه دوم جدول لیگ برتر هستیم. باید بگویم توانایی و شایستگی کسب جایگاه صدر 
جدول را هم داشتیم و همچنان بازی های زیادی مانده و فرصت کافی برای رسیدن به جایگاه اول 
داریم. او  کرد: همچنان 6 بازی باقی مانده و تیم خاتون بم هم با سپاهان اصفهان بازی دارد که بازی 

حساسی است که اگر نتیجه طوری پیش برود که ما می خواهیم قطعا قهرمان می شویم.

 امیدوارم 
امسال 

هم قهرمان 
شویم

خبــر ادامه پیروزی  های گل گهر با شکست تراکتور 
این سومین دیدار تدارکاتی گل گهر طی روزهای اخیر بود. آنها که با پیروزی 2 بر 1 مقابل شاگردان مهدوی کیا نوار پیروزی های این 
تیم را قطع کرده بودند، در سیرجان نیز موفق شدند تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز را از پیش رو بردارند و امروز در یک بازی 
تدارکاتی بسیار پراهمیت پیش از شروع دوباره مسابقات به مصاف شاگردان ساغالم رفتند.نیمه اول این مسابقه که پشت درهای بسته 
و بدون حضور تماشاگران برگزار شد، بدون گل خاتمه پیدا کرد ولی در نیمه دوم ابتدا استنلی  کی روش برای گل گهر گلزنی کرد و در 
ادامه بهنام برزای با ضربه پنالتی حساب کار را دو بر صفر کرد. در سوی دیگر تیم فوتبال تراکتور که با ساغالم امیدوار است عملکرد 

خوبی در 6 بازی باقی مانده داشته باشد، امروز و پس از اینکه در اردوی تهران به مصاف پیکان و گل گهر رفت.

پنج شنبه شب  آرمان گهر در حالی  فوتبال  تیم 
باید در برابر شهرداری آستارا صف آرایی کند که 
امتیاز در رتبه سوم لیگ دسته  با ۴6  هم اینک 

یک قرار دارد.
در حالی که دو رقیب قدر آرمان گهر یعنی ملوان 
به  امتیاز   ۵2 و  با ۵۷  ترتیب  به  کرمان  و مس 

ترتیب در رده اول و دوم جدول هستند.
اختالف 6 امتیازی آرمان گهر با تیم دوم جدول 
و اختالف 11 امتیازی با تیم اول جدول، رقابت را 
بسیار سخت کرده و روی کاغذ، شانس آرمان گهر 
برای رسیدن به جایگاه اول یا دوم و در نتیجه 

صعود به لیگ دسته یک بسیار اندک است.
البته هنوز در انتهای هفته بیست و ششم لیگ 
هستیم و با احتساب بازی پنج شنبه شب و آغاز 
امتیاز  بازی و 2۴  هفته بیست و هفتم هنوز ۸ 

باقی مانده اند.
دو  تنها  فصل  پایان  در  این که  به  توجه  با  اما 
تیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد، آرمان گهر 
حداقل برای رسیدن به جایگاه دوم جدول نیاز 
برنده  رو  بازی  پیش  در ۳  تنها خود  نه  تا  دارد 
بازی خود شکست  نیز در ۳  شود که تیم مس 

بخورد و نتواند هیچ امتیازی جمع کند.
در این صورت، آرمان گهر با یک امتیاز بیشتر، 
سرنوشت  و  می گیرد  قرار  جدول  دوم  رده  در 
صعود خود را بار دیگر به دست می گیرد. هرچند 
باخت های  مطلوب،  نتیجه  کرمانی ها،  ما  برای 
کرمان  مس  صعود  نتیجه  در  و  ملوان  متوالی 
نظر  به  رویا  این  اما  است  آرمان گهر سیرجان  و 

دست نیافتنی می رسد.
وعده های پوچ

به رده دوم  زمانی  آرمان گهری که  اما چه شد 
و  شده  اگر  و  اما  دچار  بود،  رسیده  نیز  جدول 
برای باال کشیدن خود، نیازمند باخت رقبا است؟

کرمان،  مس  ملوان،  تیم   ۴ امسال،  لیگ  در 

آرمان گهر  و  خرم  آباد  خیبر 
شانس  بیشترین  دارای  سیرجان 
 ۳ حالی که  در  اما  بودند  صعود 
تیم اول از حمایت کامل برخوردار 
به  آرمان گهر  داستان  بودند، 
این  خورد.  رقم  متفاوتی  شکل 
دسته  لیگ  به  پا  حالی  در  تیم 
بود  شده  شایعه  که  گذاشت  یک 
آرمان گهر  شرکت  مدیرعامل 
و  هزینه ها  تامین  برای  تمایلی 

تیم داری ندارد. 
چرا  نشد  معلوم  وجود  این  با 
شرکت  مدیرعامل  اسکندری پور، 
فصل،  شروع  از  پیش  آرمان گهر 
اقدام به انحالل یا فروش تیم نکرد 
و اجازه داد تا تیم آرمان گهر پا به 
مسابقات لیگ دسته یک بگذارد . 

با  آرمان گهر  که  شرایطی  در  و  راه  ادامه  در 
مشکالت مالی شدید دست و پنجه نرم می کرد، 
سایر  و  کارنما  حسن زاده،  مهدوی،  ناگهان 
به  نسبت  کرمان  نصر  جهاد  هلدینگ  مسووالن 

تیم آرمان گهر اعالم حمایت کردند.
حتی بنا به روایت پیج رسمی باشگاه آرمان گهر، 
سید ابوالحسن مهدوی که به عنوان رئیس هیات 
که  داد  وعده  بود،  شده  منصوب  باشگاه  مدیره 
وعده های  می شود".  برابر  چند  باشگاه  "بودجه 
در  آرمان گهر  بلکه  نشد،  محقق  تنها  نه  که 
پرداخت مطالبات فعلی بازیکنان نیز درماند. به 
نوعی که خبرش به پیج های ورزشی نویس کشور 
نیز رسید تا خبر مشکالت مالی یک تیم دسته 

لیگی، سرتیتر اخبار شود.
پرداخت مطالبات بازیکنان آن قدر عقب افتاد که 
حتی در عید نوروز نیز دریافتی وجود نداشت، در 
فوتبال ایران علی الخصوص لیگ دسته اول در 
همین فصل تنها مشکل این باشگاه نبود که به 
تمرینات  بازیکنان  مطالبات  پرداخت  دلیل عدم 

تعطیل شده بودند!
وعده های  و  بازیکنان  مطالبات  پرداخت  عدم 
محقق نشده، تاثیر منفی خود را بر تیم گذاشت و 
جلوی روند رو به رشد تیم را گرفت تا آرمان گهر 
جایگاه  در  حتی  و  کند  سقوط  دوم  جایگاه  از 
تیم های  با  امتیازی اش  فاصله  تدریج  به  سوم، 
از  توان  نمی  یقین  به  اما  گردد.  بیشتر  رقیب 
به  را  آرمان گهر در جدول  رفتن جایگاه  دست 
بی  اما  داد  ربط  بازیکنان  مطالبات  نکردن  واریز 

تاثیر هم نبود.
هلدینگ  نقش  که  شد  ایجاد  سوال  بنابراین، 
جهاد نصر کرمان در این میان چیست و چرا به 

وعده های خود عمل نکرد؟
قضاوت با شما

وعده  تاکنون  کرمان  جهادنصر  مسووالن  آنچه 
داده اند، عملی نشده و عملی نشدن وعده ها یکی 
از دالیل ناامیدی بازیکنان و کاهش کیفیت فنی 

و نتیجه نگرفتن در برخی از بازی ها بوده است.
کرده   مشغول  را  همگان  ذهن  زیادی  سواالت 

داد،  قاطعی  پاسخ  ها  سوال  این  به  نمی توان  و 
زیرا مسووالن جهادنصر تاکنون از قرارگیری در 
و  کرده اند  امتناع  سیرجانی  خبرنگاران  روبروی 

امکان راستی آزمایی نیت آنها وجود ندارد. 
تنها نکته مسلم در این ماجرا این است که نه 
کرمان  جهادنصر  هلدینگ  مسووالن  وعده  تنها 
نشد،  عملی  بودجه  شدن  چندبرابر  بر  مبنی 
علی  قول  به  که  متعارف  بودجه  همان  بلکه 
کارنما، رئیس هیات مدیره هولدینگ جهاد نصر 
"معقول" بوده نیز به نحوی به مشکل خورد که 
مسووالن شهرستان پس از تعطیلی تمرینات این 
تیم مجبور شدند به موضوع ورود کنند تا بخشی 

از مطالبات کادر فنی و بازیکنان پرداخت شود.
این  در  نیز  گهر  آرمان  نقش شرکت  همچنین 
تمام  از سویی گفته می شود  است.  ماجرا مبهم 
مطالبات پرداختی به باشگاه آرمان گهر از سوی 
این شرکت بوده اما شنیده می شود اسکندری پور 
به  تمایلی  اصال  آرمان گهر  شرکت  مدیرعامل 

تیم داری ندارد.

در این صورت سوال این است که چرا 
دسته  لیگ  در  تیم  حضور  اجازه  وی 
این  و چرا  داد  در فصل جاری  را  یک 
می شود  شنیده  زیرا  نفروخت؟  را  تیم 
شرکت های  از  یکی  جمله  از  برخی 
تیم  مشتریان  از  سیرجانی  بزرگ 

آرمان گهر بوده اند.
آیا به وجود تیم آرمان گهر نیاز است؟

کمی  سوال  این  به  پاسخ  واقع  در 
برای  است  بهتر  و  است  سلیقه ای 
مزایای  و  معایب  جواب،  به  رسیدن 

وجود این تیم سنجیده شود.
وجود  دالیل  مهم ترین  از  یکی 
برخی  شدن  جمع  آرمان گهر، 
حاشیه های پیرامون تیم گل گهر است. 
و  کادرفنی  توجه  قابل  تعداد  وجود 
بازیکنان  بومی در آرمان گهر شاهد این 

مدعاست. 
به همین دلیل نیز گل گهر توانسته به تیم داری 
آرمان گهر  درحالی که  بیاورد،  روی  حرفه ای 
سیاست حمایت از سرمایه های بومی را در پیش 

گرفته است.
برخی حضور احتمالی دو تیم سیرجانی در لیگ 
باید  اما  می آورند،  شمار  به  معایب  جزو  را  برتر 
پایتخت،  در  حضور  دلیل  به  گل گهر  تیم  گفت 
تیم های  سایر  با  و  است  مهمان  مثابه  به  عمال 
مهمان فرق چندانی ندارد. به واقع هرچند تیم 
گل گهر توانسته نام سیرجان را در کشور مطرح 
مباحث  جمله  از  مسائل  از  بسیاری  در  اما  کند 
جا  به  شهر  در  خاصی  تاثیر  نتوانسته  اقتصادی 
برتر  لیگ  به  آرمان گهر  اگر  درحالی که  بگذارد. 
از  همچنان  و  بماند  سیرجان  در  و  کند  صعود 
استعدادهای بومی بهره ببرد، شاید نتواند مانند 
بلند آوازه کند  را  نام سیرجان  گل گهر در کشور 

اما در شهر تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
که  می گویند  غیررسمی  شنیده های  همچنین 

به تیم داری  مدیرعامل شرکت آرمان گهر تمایل 
که  کرمانی ها  تنها  نه  میان  این  در  و  ندارد 
متاسفانه برخی از سیرجانی ها حامی این موضوع 
باشگاه،  تعطیلی  با  می گویند  منتقدان  هستند. 
شرکت آرمان گهر می تواند در بخش های دیگر از 
پیدا  ورود  فرهنگی  زیرساخت های  بخش  جمله 
شرکت  مدیرعامل  تاکنون  که  آن جا  از  اما  کند 
آرمان گهر چنین چیزی را در اخبار رسمی و قابل 
استناد مطرح نکرده، پس می توان نتیجه گرفت 
اگر آرمان گهر تعطیل شود، هزینه تیم داری  که 
در بخش فرهنگی خرج نمی شود، بلکه به جیب 
سرمایه داران باز می گردد، مگر این که مدیرعامل 
شرکت آرمان گهر به صراحت این موضوع را اعالم 

نماید که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
معیار دوگانه

تبدیل  بودن  متمول  دلیل  به  گل گهر  باشگاه 
پروانه  چون  شهر  مسووالن  که  شده  شمعی  به 
به  آرمان گهر  باشگاه  اما  می چرخند  گردش  بر 
مسووالن  نظر  از  مالی،  تمکن  نداشتن  دلیل 
کما  نیست.  اهمیت  حائز  شهر سیرجان چندان 
این که ورود مسووالن به ماجرای بی پولی تیم و 
از خبر های  پرداخت مطالبات، صرفا پس  عدم 
آبروی شهر  به  جنجالی کشوری و خطر آسیب 
در  همچنان  آرمان گهر  احتماال  وگرنه  داد  رخ 
کما  می ماند،  باقی  مطالبات  پرداخت  حسرت 
از  باشگاه  این  همچنان  می شود  شنیده  این که 
صرفا  نیز  جهادنصر  و  است  عقب  خود  تعهدات 
سر  را  سیرجانی ها  این گونه  و  می دهند  وعده 

می دوانند.
مسووالن  نه  آرمان گهر  ماجرای  در  متاسفانه 
مسووالن  نه  و  گرفتند  قبولی  نمره  نصر  جهاد 
سیرجانی توانستند از یک تیم سیرجانی به طور 
کامل دفاع کنند و جالب است تا کنون مدیر امل 
زبان  بر  حرفی  هم  هندیزی  جناب  باشگاه  این 

نیاورده است!

چگونه ترمز تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان به دست کرمانی ها کشیده شد؟

توقف آرمان گهر به دست جهادنصر
     گروه ورزش

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

09135320842-09132794372

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/003/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» انجام خدمات تخلیه، بارگیری و جابه جایی مواد غذایی عمومی و تاسیسات«  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه بانکی معتبر/ 

واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.

تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند 
ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

*محل تحویل پاکات : استان کرمــــان – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان اداری شرکت پاریـــز پیشــــرو  

کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424382-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/02/1010:00بازدید از سایت 1

1401/02/1712:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 9975  768  0913 ) آقای آژ ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4328 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/002/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

 » اجرای اسکلت بتنی 20 واحد اقامتی واقع در دهکده گردشگری به صورت امانی«  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه بانکی معتبر/ 

واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.

تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند 
ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

*محل تحویل پاکات : استان کرمــــان – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان اداری شرکت پاریـــز پیشــــرو  

کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424382-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/02/1010:00بازدید از سایت 1

1401/02/1712:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5322  956  0913 ) آقای محیاپور ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4328 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
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