
طی حکمی از سوی دکتر ناصر گل محمدی؛ معاون مدیرکل 
و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان، محمدرضا 
آزاد داور به عنوان معاون توسعه ورزش شهرستان منصوب 
شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
سیرجان، آزاد داور که از کارکنان باسابقه و خوشنام این اداره 

است، پیش از این مسوول امور باشگاه ها بوده است.

انتصاب معاون 
 اداره ورزش

جوانان سیرجان

4
شماره 693

28 اردیبهشت1401 ورزش

روز  کشور  فوتبال  اول  دسته  لیگ  تنور 
مدعی  تیم های  می شود،  تر  داغ  روز  به 
آرمان  و  انزلی  بندر  ملوان  کرمان،  مس 
گهر سیرجان، شانه به شانه همدیگر جلو 
می روند تا در نهایت دو تیم جواز حضور در 

لیگ برتر را از آن خود کند.
مس به صدر جدول رفت

شب  دوشنبه  رقابت ها  این  ادامه  در 
هفته   در  کرمان  مس  فوتبال  تیم  گذشته 
سی ام لیگ دسته اول؛ موفق شد در خانه، 
تیم ویستا توربین تهران را با تک گل میالد 
صارمی مغلوب کند و با کسب 62 امتیاز به 

صدر جدول برسد.
تیم های  مسابقات  از  چارچوب  همین  در 
سیرجان  آرمان گهر  و  انزالی  بندر  ملوان 
دیگر مدعیان صعود به لیگ برتر در برابر 
رقبای خود به تساوی رضایت دادند تا کما 
کان مس و ملوان جدی ترین گزینه صعود 

به لیگ برتر باشند.
خانگی  برتری  و  انزلی  بندر  ملوان  توقف 
مس کرمان، نارنجی پوشان را با 62 امتیاز 
و تفاضل گل بهتر از ملوان به صدر جدول 

رساند. ملوانان نیز با 62 امتیاز به رتبه دوم 
سقوط کردند.

بندر  ملوان  و  کرمان   مس  فوتبال   تیم 
به  خود  صعود  کردن  قطعی  برای  انزلی 
لیگ برتر، در ادامه رقابت ها به کسب تنها 
پنج امتیاز از مجموعه چهار بازی دیگر نیاز 
دارند و در صورت کسب این امتیازات دیگر 
نتایج دیگر رقبا علی الخصوص آرمان گهر 
و خیبر خرم آباد حائز اهمیت نیست و این 

دو تیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد.
آرمان گهر در رده سوم 

اما تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان که از 
ابتدای فصل با کسب نتایج مطلوب خود را 
یک مدعی برای صعود به لیگ برتر معرفی 
خوشه  بر  غلبه  در  ناکامی  با  بود  کرده 
طالیی ساوه و  باکسب  54  امتیاز در رده 
سوم ایستاد و حاال بخت زیادی برای صعود 
به لیگ برتر ندارد! اما این تیم هنوز ناامید 
کسب  در  رقبا  تا  است  امیدوار  و  نیست 
نتایج الزم خوب عمل نکنند و آنها به رویا 

خود تحقق بدهند.
خرم آباد  خیبر  فوتبال  تیم  همچنین   
در  هنگفت  هزینه های  با  فصل  این  که 
امتیاز  با کسب 52  نهاد  هم  پا  لیگ یک 

رده  در  خود  جایگاه  کردن  مستحکم  با  و 
برای  باالی خود  با سه تیم  چهارم، همراه 
صعود می جنگد و این تیم هم بر روی کاغذ 
رقبا  که  صورتی  در  و  دارد  صعود  شانس 
اشتباه کنند این تیم هم می تواند خود را 

به لیگ برتر برساند.
از حتمی شدن  اما درانتهای جدول پس 
ماشین  و  بوشهر  شاهین  تیم  دو  سقوط 
سازی تبریز یک تیم دیگر هم در معرض 

سقوط است.

نیز  اول  لیگ دسته  رقابت ها در  این  در   
رتبه  در  امتیاز،   32 با  تاکنون   بابل  رایکا 
سقوط  تیم  و جدی ترین  جدول  شانزدهم 

کننده است.
 همانطور که در باالی جدول تیم ها چهار 
هفته بسیار پر استرس دارند تیم رایکا و دو 
تیم دیگر هم در  چهار هفته آخری برای 

فرار از سقوط می جنگند.
اما شاگردان پیروز قربانی با شکستی که 
درهفته سی ام در خرم آباد تجربه کردند، به 

لیگ دسته دوم نزدیک تر شدند.
توربین  ویستا  و  سایپا  تیم  دو  همچنین 
هستند  امتیازی   35 نیز  تهران  از  هردو 
جدول  پانزدهم  و  چهاردهم  رده های  و 
نوعی  به  و  داده اند  اختصاص  خود  به  را 
جزو فانوس به دستان لیگ یک محسوب 

می شوند.
امسال هر سه تیم  گفتنی است در لیگ 
اختیار  در  بومی  مربی  سه  جدول  باالی 
سه  این  جمع  از  اینکه  تر  جالب  و  دارند 
تیم دو تیم از استان کرمان هستند که هر 
دو مربی بومی این استان هستند و کسب 
نتایج این تیم ها خود گواه بر این دارد که 
به نیروهای بومی خود اعتماد کنیم تا در 

آینده داشته باشیم.
الزم به ذکر است که تیم ملوان بندر انزلی 
هم در این فصل از مربی بومی و کادر بومی 
استفاده کرده است که همه نشان از اعتماد 
به  را  مربی ها  این  بودن  فنی  و  نفس  به 

همگان ثابت کرد.
هر  رقابت ها  این  ادامه  در  است  گفتنی 
دو نماینده استان باید تمام تالش خود را 
بکنند و در نهایت منتظر اتفاقات و صعود 

باشیم.

تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته 
بیست وهفتم لیگ برتر در ورزشگاه شهید 
بود  سپاهان  میزبان  سیرجان  سلیمانی 
با نتیجه 2 بر یک شکست  که در نهایت 
خورد و همین شکست هم در نهایت باعث 
لیگ  از  فصل  این  در  استقالل  قهرمانی 
برتر شد تا پس از پنج سال تیمی غیر از 

پرسپولیس قهرمان ایران شود.
و  جالب  نکته  یک  بازی  این  مورد  در 

سپاهان  با  بازی  داشت.  وجود  عجیب 
فصل  در  پرسپولیس  حضور  چهارمین 
چهارمین  و  بود  کرمان  استان  در  جاری 
بازی که پرسپولیس امسال در این استان 

به پیروزی نرسید.
 پرسپولیس امسال دو باخت و دو تساوی 
را در استان کرمان تجربه کرد که در نهایت 
برای  قهرمانی  دو  رفتن  دست  از  باعث 

پرسپولیس شد.

پرسپولیس در این فصل در کرمان مقابل 
شد،  متوقف  یک   - یک  رفسنجان  مس 
چنین  سیرجان  در  هم  گل گهر  مقابل 
سیرجان  در  سپاهان  به  گرفت،  نتیجه ای 
در لیگ باخت و به فوالد در سوپرجام در 
سیرجان باخت تا دچار طلسم کرمان شود.

 این موضوع دقیقا برعکس فصل گذشته 
بود که پرسپولیس در کرمان نتایج خوبی 

را کسب کرد.
با  سال گذشته پرسپولیس در لیگ برتر 
و مس  داد  را شکست  پنج گل، گل گهر 

رفسنجان را با یک گل برد، در جام حذفی 
هم مس نوین کرمان را با 3 گل بدرقه کرد.

لیگ دسته اول فوتبال، سبقت مس کرمان از ملوان؛ 

صـدر جـدول نارنجـي شـد
     رضا فتح آبادی

خبــر گل گهر برنده دربي استان شد
دربی استان کرمان علیرغم وزش باد شدید در شهر رفسنجان،بسیار زیبا  و البته پر استرس از کار درآمد که همانند 
دیدار با آلومینیوم اراک،گل گهر در نیمه دوم با شاهکار تعویض های امیر قلعه نویی مواجه شد و ابتدا امین پورعلی و سپس 
 فرشید باقری پیام آور شادی برای گل گهری ها بودند که در نهایت یکی از این دو گل توسط میثم تیموری جواب داده شد.

الزم به ذکر است درخشش خیره کننده محسن فروزان دروازه بان تیم گل گهر در نیمه اول که به تنهایی سه موقعیت 
مسلم گلزنی را مهار کرد در این برد بسیار تعیین کننده بود.

دونده کرمانی برنده مدال طال مسابقات قهرمانی کشور
انتخابی  و  قهرمانی کشور  در مسابقات  دونده کرمان  ابارقی  محمد حسین 
تیم ملی که در لرستان برگزار شد موفق شد مقام قهرمانی و مدال طالی 
در  که  مسابقات   این  در  موفق  ابارقي  کند.  خود  آن  از  را  رقابت ها  این 
لرستان  در  که  ملی  تیم  انتخابی  و  کشور  قهرمانی  براي  و  بزرگساالن  رده 
یابد. دست  رقابت ها  این  طالی  مدال  و  قهرمانی  مقام  به   شد   برگزار 

ابارقی در ماده 200 متر سرعت زودتر از دونده های فارس و لرستان از خط 
از  پس  کرماني  دونده  این  کند.  پیدا  دست  مدال  این  به  تا  گذشت  پایان 
کسب این مدال گفت: مسابقات در سطح بسیار باالیی برگزار می شد چراکه 
مسابقات  برای  ملی  تیم  انتخابی  حکم  دوره  این  کشور  قهرمانی  مسابقات 
آسیایی هانژو چین و کشورهای اسالمی در قونیه ترکیه را داشت و دونده ها با 

حداکثر آمادگی در مسابقات شرکت کرده بودند.

دیدار تیم های فوتسال صنایع هرمزگان و گل گهر سیرجان
از سری مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال کشور دوشنبه 26 
یکدیگر  به مصاف  و گل گهر سیرجان  تیم صنایع هرمزگان  دو  اردیبهشت 

رفتند. این دیدار با نتیجه3 - 0 به سود گل گهر به پایان رسید.

کسب دو دانش آموز کرمانی مقام سوم مسابقات رباتیک ترکیه
وحدت  غیردولتی  مدرسه  از  بیدوئی نژاد«  »محمدهانی  دانش آموزان 
آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان و »سهیل فتحی زاده« از مدرسه عالمه 
در  ممکن  ماموریت  آیتم  در  سوم  مقام  کسب  به  موفق  کرمان،  دو  ناحیه 
بین المللی  رباتیک  جشنوارۀ  بزرگترین  شدند.  رباتیک  بین المللی  مسابقات 
کنگره  مرکز  در  و  آنتالیا  می در   ۸ و   ۷ روزهای  در  ترکیه   ROBOTEX
ناظم حکمت، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان، غالمرضا آقاموالیی معاون آموزش متوسطه ناحیه یک و میترا 
اولیا و مربیان ناحیه یک به همراه مدیر  سعیدی کارشناس مسوول انجمن 

مدرسه غیردولتی وحدت از این دانش آموزان استقبال کردند.

 حضور مدافع سیرجانی ها  در تمرینات
بازیکن تیم گل گهر سیرجان در تمرینات گروهی تیمش حضور پیدا کرد.

هفته  در  سیرجان  گهر  گل  فوتبال  تیم  ایلنا،  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
بیست و چهارم لیگ برتر به مصاف شهرخودرو رفت. در دقیقه 30 مسابقه 
سیداحمد موسوی به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه بدهد. وی در 
سه هفته اخیر شرایط حضور در مسابقه را نداشت و نتوانست به میدان برود. 
است  فرصت  دنبال  و  شده  اضافه  گروهی  تمرینات  به  اخیر  روزهای  در  او 
افسری سرپرست گل گهر  برود.حیدر  میدان  به  تیمش  ترکیب  در  دوباره  تا 

سیرجان در گفتگو با ایلنا، این خبر را تایید کرد.

   خبر

رکود عجیب پرسپولیس از بازی در کرمان!

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

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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رفهیخته رگامی

  محمد کیا رمیدی
کسب  مقام  پنجم  مسابقات شطرنج رده سنی کمتر از 
ده سال کشور و دعوت به  اردوی تیم ملی  نوجوانان  
ایران را  به  شما و خانواده محترمتان تبریک عرض 
تمامی عرصه های  در  را  روزافزونتان  توفیق  نموده، 

زندگی آرزومندیم.

محمود آبادی - اهشمی

امتیاز مسکن ملی 

با تخفیف ویژه

به فروش می رسد

0913   388   8275   

خانم طاهره فانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  9712  فرعی از 2313  
اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم طاهره فانی  ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/02/28

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم ماه جهان جهانشاهی چهارگنبدی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 14سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  
2313  فرعی از 2112 اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم  /آقای ماه 
جهان جهانشاهی چهارگنبدی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 
که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر 
اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 
بنام مالک صادر خواهد شد.  ضمنا ششدانگ در رهن بانک مسکن می باشد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/02/28
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

در اجرای ماده 10  ایین نامه   اجرایی قانون الحاق موادی به قانون 
اطالع   به  بدینوسیله  مسکن  عرضه  تولید  از  وحمایت  ساماندهی 
میرساند  در اجرای این قانون                                                              

1-مورد تقاضای بی بی جان صالحی  فرزند غالم رضا  به شناسنامه 
3   کد ملی 3071357915  صادره از سیرجان   مبنی بر صدور سند 
ششدانگ   خانه پالک   0    فرعی از 5842  اصلی  واقع در نجف 
شهر بخش 36  کرمان   به مساحت  230/09متر مربع   رای هیات 

10195 مورخ 1400/12/17                        
ایین    7 ماده  موضوع  اختالف   حل  هیات  رسیدگی   از  پس  که 
نامه اجرایی  قانون فوق الذکر  رای   به تنظیم اظهار نامه صادر و   
بدینوسیله  به اطالع  عموم میرساند در مورخ 1401/03/21 روز شنبه 
عملیات تحدید حدود در محل ملک به عمل میاید لذا  ظرف مدت 
20 روز از  تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود  چنانچه کسی 
به تحدید حدود   معترض است  اعتراض خود را  کتبا به اداره ثبت  
اسناد سیرجان  تسلیم  واز تاریخ  تسلیم ظرف مدت 1 ماه دادخواست  
اعتراض  بر ثبت  به مرجع  صالح قضایی  تسلیم وگواهی  مربوطه  
را به  اداره ثبت  اسناد سیرجان  ارایه نمایند چنانچه  ظرف مدت 20 
روز از انتشار  اگهی  اعتراض نرسد  ویا معترض ظرف مدت  یک ماه  
از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم  دادخواست به مرجع  صالح قضایی  
را ارایه ننماید  سند مالکیت  به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/02/28
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود  هیات  قانون الحاق

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید عرضه 
مسکن بدینوسیله به اطالع  میرساند  در اجرای این قانون  طبق بند 2 ماده 

1 این قانون 
- .مورد تقاضای صدف نسا ساالر محمد پور   فرزند   قربانعلی  به  شناسنامه 
11  کد ملی  3130092919   صادره از بافت      مبنی بر صدور سند ششدانگ 
یکباب  خانه  پالک  10365    فرعی از  5087    اصلی واقع در نجف شهر  

سیرجان  بخش 36 کرمان     به  مساحت   360متر مربع  
 صادر که برابر  رای هیات حل اختالف  موضوع ماده 7 ایین نامه اجرایی  
اطالع   به  بدینوسیله   و    سند صادر    به صدور  رای    الذکر  فوق  قانون 
/الصاق  برای یک  یا  انتشار  تاریخ  از   عموم میرساند  ظرف مدت 20 روز 
نوبت منتشریاالصاق میگردد  چنانچه کسی به تقاضای  نامبرده وعملیات ثبتی   
معترض است  اعتراض خود را  کتبا به اداره ثبت  اسناد سیرجان  تسلیم  واز 
تاریخ  تسلیم ظرف مدت 1 ماه دادخواست  اعتراض  بر ثبت  به مرجع  صالح 
قضایی  تسلیم وگواهی  مربوطه  را به  اداره ثبت  اسناد سیرجان  ارایه نمایند 
چنانچه  ظرف مدت 20 روز از انتشار  اگهی  اعتراض نرسد  ویا معترض ظرف 
مدت  یک ماه  از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم  دادخواست به مرجع  صالح 
قضایی  را ارایه ننماید  سند مالکیت  به نام متقاضی  صادر وتسلیم می گردد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/02/28 

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید عرضه 
مسکن بدینوسیله به اطالع  میرساند  در اجرای این قانون  طبق بند 2 ماده 

1 این قانون 
- .مورد تقاضای مجتبی رهنما فرزند   غالم رضا   به  شناسنامه 144      کد 
ملی  3071215258   صادره از سیرجان       مبنی بر صدور سند ششدانگ 
یکباب  خانه  پالک  626    فرعی از  5070    اصلی واقع در نجف شهر  

سیرجان  بخش 36 کرمان     به  مساحت   240  مربع                       
 صادر که برابر  رای هیات حل اختالف  موضوع ماده 7 ایین نامه اجرایی  
الذکر رای   به تحدید حدود صادر   و   بدینوسیله  به اطالع   قانون فوق 
/الصاق  برای یک  یا  انتشار  تاریخ  از   عموم میرساند  ظرف مدت 20 روز 
نوبت منتشریاالصاق میگردد  چنانچه کسی به تقاضای  نامبرده وعملیات ثبتی   
معترض است  اعتراض خود را  کتبا به اداره ثبت  اسناد سیرجان  تسلیم  واز 
تاریخ  تسلیم ظرف مدت 1 ماه دادخواست  اعتراض  بر ثبت  به مرجع  صالح 
قضایی  تسلیم وگواهی  مربوطه  را به  اداره ثبت  اسناد سیرجان  ارایه نمایند 
چنانچه  ظرف مدت 20 روز از انتشار  اگهی  اعتراض نرسد  ویا معترض ظرف 
مدت  یک ماه  از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم  دادخواست به مرجع  صالح 

قضایی  را ارایه ننماید  سند مالکیت  به نام متقاضی  صادر وتسلیم می گردد
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/02/28 

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق


