دختران استان
کرمان بر قله
فوتبال بانوان
ایران ایستادند

تیم فوتبال خاتون بم قهرمانی خود را در لیگ چهاردهم فوتبال بانوان کشور قطعی کرد.
تیم فوتبال خاتون بم شب دوشنبه با پیروزی مقابل تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه  ۲بر صفر،
در حالی قهرمانی خود را در لیگ چهاردهم فوتبال زنان کشور قطعی کردند که هفته قبل نیز
تیم سپاهان را در اصفهان شکست داده بودند.شاگردان مرضیه جعفری با این برد  ۵۸امتیازی
شد و با تیم دوم که نماینده فوتبال زنان شهرستان سیرجان میباشند چهار امتیاز فاصله گرفت.
به نظر میرسد جایگاه دوم تیم سیرجانی نیز قطعی است و به این ترتیب قله فوتبال لیگ برتر
بانوان ایران بار دیگر در اختیار زنان کرمانی قرار گرفت.

ورزش
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مرضیه جعفری پس از مسجل شدن قهرمانی تیمش در مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان به خبرنگار ورزشی خبرگزاری
تسنیم ،گفت :کیفیت مسابقات لیگ برتر امسال خیلی باال بود .تیمهای سپاهان ،ذوب آهن و شهرداری سیرجان تیمهای
خیلی خوبی بودند به طوری که نتایج قابل پیشبینی نبود حتی البرز و ایالم تیم های خیلی خوبی بودند .وی افزود :سطح
لیگ هم خیلی باال بود اما مشکل لیگ این بود که طوالنی شد آن هم البته به دلیل بازیهای تیمملی بود؛ با این حال
گ با کیفیت باالیی برگزار شد.
سطح بازیها خیلی باال بود و شاید یکی از سالهایی بود که لی 

هشت سال انتظار با شماره  8وفادار تحقق یافت:

نامه وارده

صعود فوتبال مس کرمان به لیگ برتر

دل نوشته های یک کشتی گیر پیشکسوت

در يکي از نشريات سيرجان مطلبي با عنوان رييس هييت کشتي شهر نوشته بود با عنوان
«کشتي سيرجان با جوکار متحول مي شود» مي خواهم به عنوان يک پيشکسوت چند جمله اي
نقد و انتقاد کنم  .اوال خود آقاي جوکار با شانس و قرعه ضعيفي که آورد دوم المپيک شد چون
تمام خوبان وزن او در گروه کويين تاناي کوبايي قرار داشتند خودش يهتر مي داند که اگر آن
گروه مقابل مي افتاد اوت مي شد کما اينکه چند سال بود در مسابقات جهاني چين اوت شد و
يک جهاني ديگر هم اوت نشد .هيچ کسي کشتي گير نمي شود بايد هفته اي  10الي  12جلسه
تمرين سخت داشته باشد بايد عاشق کشتي و مرد جنگ باشي پيش از شما از مازندران آمدند
و گفتند قهرمان ايران تحويل مي دهيم در عرض  4سال نوزدهم ايران هم تحويل نداد و شما
آقاي يزداني در  40سال پيش هم تيم سيرجان در رده هاي مختلف بدون اين هزينه ها قهرمان
استان شده و تک ستاره هايي داشتند که مقام کشور بياورند .کشتي به  250نفر نيست به ماندن
و رياضت کشيدن و مقام آوردن است شما مي گوييد در عمرم اين طور تمريناتي نديده ام شما
کدام مسابقه کشوري رفته ايد يا در کدام باشگاههاي شهرهاي کشتي خيز ايران تمرين کرده
ايد يا در کدام اردو بوده ايد که نگاه کنيد که چطور تمرين مي کنن؟ گفته ايد با برنامه ريزي
خوب يک نفر به المپيک مي فرستم به علي قسم اگر  100سال ديگر يک نفر بتواند از اين شهر
به المپيک يا جهاني برود حتي جهاني نوجوانان و يا جوانان حتي اگر شاهمرادوف روسي و دان
گيبل آمريکايي را بياورند چرا به کشتي گير افغان نمي گويند و تذکر نمي دهيد اين قدر دروغ و
بلوف درباره مقامهاي خود در فضاي مجازي ننويسيد وآبروي کشتي و قهرمانان گذشته را نبريد.
نمونه اش آقاي* الف -ط (نام محفوظ) که در خواب و رويا در فضاي مجازي خودش قهرمان اول
جوانان کشور و قهرمان نوجوانان کشور و مقام سوم کشور در کشتي پهلواني و دعوت به اردوي
تيم مبي نوجوانان و جوانان نه بلکه بزرگساالن شده اند که همگي اين عناوين و مقامهاي ايشان
دروغ محض است اين آقا حتي يک عنوان دهم نوجوانان ايران هم ندارد جلو اينا رو بگيريد يا برند
در شهر زده ايد که آقاي "ج" دعوت به اردوی تیم ملی کشتی آزاد شده اند که این هم دروغ از
جانب شماست یا این که "ا -گ" قهرمان ارتشهای جهان بوده است که این هم دروغ است این
آقا قهرمان نبوده اند قهرمان کشتی در روی تشک مشخص می شود نه در فضای مجازی .آقای
محمودآبادی قهرمان دوم جوانان ایران امید  20سال شده اند این آقای ج در جوانان  17الی 18
سال مقام اورده اند "محمد س" قهرمان سوم نوجوانان  13الی  14سال ایران شده اند نه قهرمان
دوم جوانان ایران شما قهرمان واقعی شهر خود را که در ایران و کشور مقام آورده را نمی شناسید
در خاتمه می خواستم بگویم که مدال آوران واقعی کشتی سیرجان که در کشور مقام آورده اند
 2نفر هستند به ترتیب کسوت محمد علی امینی پر افتخارترین کشتی گیر فرنگی کار سیرجان
است که قهرمان جوانان امید  20سال ایران در کشتی فرنگی وزن  70کیلو شده اند و نفر دوم
فرنگی هم محمودآبادی است که قهرمان پنجم بزرگساالن فرنگی کشور و قهرمان سوم کارگران
کشور در کشتی فرنگی شده اند و پر افتخار ترین کشتی گیر آزاد محمدرضا محمودآبادی (سیاه)
است که قهرمان دوم نوجوانان ایران در وزن  73کیلو قهرمان دوم جوانان ایران امید  20سال که
انتخابی تیم ملی تیم ملی جوانان ایران هم بود برای شرکت در مسابقات جهانی جوانان در آمریکا
قهرمان سوم جوانان ایران در وزن  82کیلو قهرمان دوم جوانان ایران در وزن  100کیلو قهرمان
پنجم انتخابی تیم ملی بزرگساالن ایران در سن  18سالگی برای شرکت در مسابقات جام تفلیس
شوروی و جام دانکلوف بلغارستان قهرمان جام پهلوانان یزدی بزرگ قهرمان ذوب آهن های ایران
نفر دوم امینی در کشتی آزاد یکبار قهرمان سوم جوانان ایران در وزن  70کیلو در کشتی ازاد
شده است و بر مقام چهارمی جوانان ایران به وسیله فتاحی و تجردی بوده است« .از قلم یک
پیشکسوت کشتی»*اسامی افراد حقیقی ،غیر از مسوولین -بنا به مالحظات قانونی مخفف شده
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گ امسال کیفیت باالیی داشت
جعفری :لی 

خبــر

گروه ورزش

تیم فوتبال مس کرمان به لیگ برتر راه
یافت ،یک جمله خبری که هشت سال
انتظار صبورانه برای خود داشت و برای
محقق کردن آن تالشی صادقانه برای خود
طلب می کرد.
این فصل فوتبالی در لیگ دسته اول ،سالی
بود که همه ارکانی که باید دست در دست
هم می گذاشتند تا این مهم سرانجام رنگ
واقعیت به خود بگیرد ،با یک همدلی همه
جانبه به سرانجام رسید ،تا حاصل آن کام
شیرین مردم دیار کریمان باشد که این
روزها شیرین کردن این کامها یکی از
همان واجبات مسلم می باشد.
اگر امروز این کام شیرین است و اگر
امروز خیل عظیم هواداران مس کرمان در
تمام استان شور و شوقی در دل دارند و با
وجود همهی مشکالت لبخند شیرینی بر
لب دارند این مهم به دلیل تالش ستودنی
بازیکنان و کادر فنی و مدیریت باشگاه مس
به وجود آمده است.
در روزهایی که مس کرمان نیاز به
برداشتن محکم ترین گامها در جدول لیگ
دسته اول کشور داشت برای رسیدن به این
هدف مهم تمامی مقامات استان فارغ از هر

مساله ای به واسطه شادی ملت از طریق
همین فوتبال و رنگ نارنجی مس کرمان
حمایت همدالنه خود را نشان دادند و شاید
همین فوتبال و تیم مس کرمان یک الگو و
مثال واضحی شد که اگر در همه بخشها
دستها فارغ از هر اختالف نظری روی
دست هم برود شادی ملت خیلی راه دوری
نمی تواند باشد.
شرکت ملی صنایع مس از مدیریت ارشد
خود گرفته تا سایر بخشها زمینه را برای
این موفقیت به شکلی تمام عیار فراهم
کردند ،نهادهای مرتبط کمال همکاری را

داشتند  ،مقامات کرمان یکی پس از دیگری
نفس گرم خود را برای دلگرمی روانه تیم
کردند تا پرچم تیم فوتبال مس کرمان
نمادی شود از اتحاد برای موفقیت و این
موفقیت عاملی باشد برای شادی دل ملت
و حاال که اللههای نارنجی کرمان نمونه و
مدلی موفق از این حس واقعی همدلی می
شود باید در این فضا نهایت استفاده را از
گسترش این حس خوشایند داشت.
صعود تیم فوتبال مس کرمان پس از هشت
سال دوری این تیم از سطح اول فوتبال
کشور در صورتی انجام شد که مدیریت

باشگاه مس کرمان«محمد کهندل» یک
مدیر بومی و جوان و از جنس ورزش به نام
هیچ مربی اسمی و بی کیفیتی در کشور
توجه نکرد.
کهندل که خود از جنس فوتبال بود به
مربی بومی خود «فرزاد حسینخانی» شماره
هشت ابدی که قبل از این سابقه  22سال
بازیکنی در این تیم را داشت اعتماد کرد
و سکان هدایت تیم خود را به این مربی
جوان داد.
مدیر جوان مس کرمان همچنین به
نفرات معرفی شده کادر فنی تیم مس که

همگی از سوی سرمربی معرفی شدند مهر
تایید زد و جالب است بدانید در این کادر
فقط دو مربی غیر بومی حضور داشتند و
همگی از مربیان بومی بودند که در استان
کرمان مربیگری می کردند ،نکته جالب تر
اینکه «رضا فتح آبادی » مربی بومی که
سالها در تیم گل گهر سابقه مربیگری و
مدیریت داشت هم با توجه به درخواست
سرمربی تیم به تیم مس کرمان پیوست و
در کنار این تیم به مانند تیم فوتبال گل
گهر به لیگ برتر صعود کرد.
حاال در فصل آینده شاهد حضور سه
تیم فوتبال از استان کرمان در لیگ برتر
خواهیم بود! تیمهای مس کرمان ،مس
رفسنجان و گل گهر سیرجان در فصل
آینده لیگ برتر برگزار کننده سه دربی
لیگ برتری خواهند بود.
گفتنی که اگر تیم فوتبال آرمان گهر
سیرجان هم در روزهای حساس امتیازات
حساس را از دست نمیداد شاهد حضور
این تیم در لیگ برتر هم بودیم اما آنچه
مشخص است مسوالن آرمان گهر در
روزهای حساس تیم خود و سرمربی این
تیم را تنها گذاشتند و در نهایت تیم فوتبال
آرمان گهر سیرجان هم در عین شایستگی
از کورس رقابتها عقب ماند.

عباسیان :مقابل گلگهر بدترین بازی نیمفصل دوممان را انجام دادیم
معین عباسیان درباره شکست خانگی
هوادار برابر گلگهر اظهار داشت:
میدانستیم برابر گلگهر بازی سختی
داریم .آنها تیمی هستند که میلیاردی
هزینه کردهاند و بازیکنان باکیفیتی در
اختیار دارند .متأسفانه در این بازی نکاتی
را که کادر فنی از ما خواسته بود ،در

زمین پیاده نکردیم و بازی بدی را انجام
دادیم .این بدترین بازی ما در نیمفصل
دوم بود و با عملکرد بدی که داشتیم در
نهایت شکست خوردیم.
وی با بیان اینکه تیمش در لیگ امسال
عملکرد خوبی داشت ،تصریح کرد :هوادار
اولین فصل حضورش در لیگ برتر را پشت

سر گذاشت و هدف مدیران تیم هم این
بود که در لیگ برتر بمانیم و خدا را شکر
این اتفاق رخ داد .ما فوتبال خوبی را به
نمایش گذاشتیم و خودمان را سر زبانها
انداختیم و حاال هم تالش میکنیم تا در
بازی آخر ،باخت برابر گلگهر را جبران
کنیم و در نهایت صاحب رتبه تک رقمی

شویم .البته موضوع مهم این است که
بازیکنان نباید مغرور و بیانگیزه باشند،
چون در بازی با گلگهر بیانگیزه بودیم
و در نهایت ضربه خوردیم.
هافبک تیم فوتبال هوادار در مورد
عملکرد خوبش در لیگ امسال و اینکه
چه تصمیمی برای فصل بعد دارد ،خاطر

نشان کرد :خدا را شکر میکنم که فصل
خوبی را پشت سر گذاشتم و امیدوارم در
بازی آخر نیز همه چیز خوب باشد .بعد
از دیدار با صنعت نفت قرارداد من تمام
میشود و بازیکن آزاد خواهم شد .من هم
مثل هر بازیکنی پیشنهاد دارم و سعی
میکنم بهترین تصمیم را بگیرم.

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

خریــد سنســـورهای نـــوری DELTA
به همــراه قطعـات یدکـــی مورد نیــاز

کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمــع جهــان فوالد سیرجـان
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

نسبت به خرید سنسورهای نوری  DELTAبه همراه قطعات یدکی مورد نیاز کارخانه نورد

بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجاناز طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام
نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد
قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید ،حداکثر تا تاریخ  1401/03/25ساعت 14:00
نسبت به ارسال پاکات اقدام نمایند .بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک الزم :
نامه اعالم آمادگی ،مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان ،پیش نویس قرارداد خرید به
همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  1.000.000.000ريــال

( دانلود مدارک از سایت مجتمع جهــان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش -مناقصات) sjsco.ir (.

آدرس تحویل پاکات (الف – ب – ج) :سیرجان_ بلوار نماز بعد از چهار راه پيام نور_ روبه روي سالن اداره
ارشاد (غدیر) _ دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان _ کد پستی _ 7816964741

شماره تماس034 -42251193

*نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

sjsco.alibiglari@gmail.com

ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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