سیرجانی ها
به ایفمارک
رفتند
خبر

تیم فوتبال گل گهر سیرجان بالفاصله بعد بازی
تدارکاتی با مس کرمان به تهران سفر کردند.یاران
امیر قلعه نویی به ایفمارک رفتند تا تست های
پزشکی خود را انجام بدهند و برای حضور هر چه
قدرتمند تر در لیگ برتر آماده شوند.گفتنی است
این تیم در چند روز آینده چند بازی تدارکاتی در
تهران برگزار می کند.

6

ورزش

مربی نام آشنا گل گهر به کالس  Aآسیا رفت!

شماره 704
12مرداد1401

خبــر

کالس
مناسبیبهندارند و
آبباالخره
ذخیرهبوده
کرمان ثابت
سدهاییک پای
گل گهر
رفسنجان واکثر
مسخشکسالی
دو بهتیمدلیل
اظهارداشت:
چند سال در
کرمان
ایاین
منطقهدر
مربی که
سرآسیاییآب
مدیرعامل شرکت
مجتبی
بافتو
درصد،شد
گهر جدا
گل ۳۷
سیرجان
فصلسدقبل از
دوماکنون
فصلهم
نیمگفت:
کرد.وی
مربی در
ذخیرهاینسازی
کند.گفتنیرااست
تکمیلآب مورد نیاز
آینده مرایتوان
مدارک خود
هایتاروزهای
رفت
بارندگی
 Aآسیا
در
کرد.و
داریم
سقوط
ذخیرهاولسازی
لیگدردسته
تیمسعی
اینیها
بارندگ
همراه
صورت
نهایت به
است و در
یافت و در
ذخیره شده
آب حضور
درصدبرتر
 ۶۵لیگ
سپاسی در
درصد ،نساء
 ۳۷فجر
جیرفتتیم
درصد،سرمربی
۵۲عنوان
به
تالشبا
بازگشت و
سیرجانباید تمام
عنوان کرد:
است.وی گهر
دیگر به گل
مدیریت
کرد ویکبار
کنترل
سقوط
سپاسیتحت
همه چیز
ندارد وفجر
وجودبا تیم
سدهااینکه
پس از
های
مربی
دریچه
بازگشاییاین
است بدانید
ضروری بر
جالب
باشد.انجام شود.رشیدی گفت :در
نوییکالن
قلعهریزی
برنامه
بایدامیر
دستیاران
اینازخصوص
پیش ورودریکی
انجام شود
سطحی فصل
تمدید کرد تا
استحصال آرابهای
قرار داد خود
خصوص
این تیم
در
صورت بروز ضرورت برای بازگشایی دریچه سدها اطالع رسانی الزم به مردم این مناطق انجام میشود.

صفحه 6
خیابانها آسفالت
بازی تدارکاتی به جنجال کشیده شد

آمار خیرهکننده امیر قلعهنویی در چهار تیم!

کسب عنوان پرافتخارترین سرمربی تاریخ  21ساله لیگ برتر تنها
بخشی از رکوردهایی است که امیر قلعهنویی در فوتبال ایران به نام
خودش زده است.
امیر قلعهنویی از همان سالهای ابتدایی آغاز لیگ حرفهای و نام نهادن
یتر ،کار
لیگ برتر بر فوتبال ایران برای حرکت به سمت فوتبال حرفها 
خود را به عنوان مربی آغاز کرد و پس از تجربهای که در کشاورز و برق
به دست آورد ،به عنوان دستیار در کنار ناصر حجازی در کسوت جدید
وارد استقالل شد.
این مربی سپس به استقالل اهواز رفت و عملکرد قابل توجهی در
این تیم داشت تا مدیران باشگاه استقالل به سراغ او بروند و هدایت
آبیپوشان را به او بسپرند.
پس از موفقیت در استقالل پیشنهاد هدایت تیم ملی فوتبال ایران از راه
رسید و امیرقلعهنویی در جام ملتهای  2007هدایت تیم ملی را برعهده
گرفت؛ مسابقاتی که البته با حذف در ضربات پنالتی مقابل کرهجنوبی در
یک چهارم نهایی بدون اینکه شکستی در کارنامه او به عنوان سرمربی
ملیپوشان فوتبال ایران ثبت شود ،پایان تلخی برای او به همراه داشت
تا پس از یک تجربه موفق دیگر در مس کرمان ،بار دیگر به استقالل
بازگردد و روند موفقیتهایش را با تیم محبوبش ادامه بدهد.
سپاهان دیگر تیمی بود که امیرقلعهنویی در آن حضور داشته و دو
مرتبه پیاپی در لیگهای نهم و دهم توانسته قهرمانی در لیگ برتر را با
این تیم تجربه کند.
قلعهنویی در لیگ هشتم هم موفق به قهرمانی با استقالل شده بود تا
اولین مربیای باشد که در قهرمانی لیگ برتر هتتریک میکند .بعدها
برانکو با پرسپولیس و کسب سه قهرمانی پیاپی درلیگهای شانزدهم،
هفدهم و هجدهم این رکورد را همراه یک تیم تکرار کرد.
با این حال امیرقلعهنویی طی همین مدت نیز یکی از مربیان پرافتخار
فوتبال ایران بود و توانسته با تراکتور ،ذوبآهن و سپاهان به عنوان نایب
قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کند.
او طی دو فصل اخیر در گلگهر حضور دارد و تیمی که درلیگ نوزدهم
در اولین فصل حضورش در لیگ برتر تا سقوط پیش رفت را به رتبه
پنجمی و چهارمی رساند و توانسته همچنان خودش را در  58سالگی با 5
عنوان قهرمانی لیگ برتر همراه با استقالل و سپاهان ،دو عنوان قهرمانی
جام حذفی و چندین و چند نایب قهرمانی به عنوان پرافتخارترین مربی
تاریخ لیگ برتر حفظ کند.
اما یکی از نکات قابل توجه که این روزها در رسانههای مختلف به آن
پرداخته شده ،امتیازات جمعآوری شده این مربی در تیمهای استقالل،
سپاهان ،تراکتور و گلگهر است؛ جایی که او توانسته علیرغم تاریخ
بلندی که به ویژه سه باشگاه قدیمی و ریشهدار فوتبال ایران دارند،
بیشترین امتیاز را برای آنها در تاریخ  21ساله لیگ برتر ثبت کند.

رضا فتح آبادی

در فصل جدید لیگ برتر کشور،
استان کرمان سه نماینده در لیگ
برتر فوتبال ایران دارد ،مس کرمان،
گل گهر سیرجان و مس رفسنجان
سه تیم فوتبال استان کرمان هستند
که در لیگ برتر در این فصل حضور
خواهند داشت.
هر سه تیم هم استانی در شرایط
آماده سازی قبل از فصل به سر می
برند و تنها تیمی که تمرینات خود را
صفر تا صد در شهر خودش برگزار می
کند تیم مس کرمان است.
البته شنیده می شود تیم فوتبال
گل گهر سیرجان هم به خواستهی
مدیران خود ،به زودی به سیرجان
نقل مکان میکند تا تمرینات خود

را در سیرجان برگزار کند ،حال باید
منتظر ماند و دید آیا گل گهری ها
باالخره پس از گذشت سه فصل
حضور در لیگ برتر به سیرجان کوچ
می کنند یا خیر؟
جمعهی گذشته تیم فوتبال گل گهر
در سیرجان میزبان تیم فوتبال مس
کرمان بود و این بازی ساعت 19:15
در ورزشگاه شهید سلیمانی شروع
شد.
این بازی در نیمه اول به روال عادی
خود پیش رفت ،اما در نیمه دوم پس
از اینکه تیم مس کرمان از حریف خود
پیش افتاد اعتراض به داوری از سوی
تیم مس کرمان زیاد شد و در نهایت
در دقیقه  84بازی در یکی از همین
اعتراضات کادر فنی مس تیم خود را
به نشانه اعتراض بیرون کشیدند و آن

طرف هم شاهد اعتراض کادر فنی
گل گهر بودیم که در نهایت بحث باال
گرفت و بازی نیمه تمام ماند.
در اینکه در این بازی چه اتفاقاتی

گلگهر سیرجان
اولین تمرین خود را در اردوی ترکیه پشت سر گذاشت

گلگهر کارش را با اردویی چند روزه در تهران آغاز کرد
و سپس بازیکنان این تیم راهی سیرجان شدند و نزدیک
به دو هفته تمرینات پرفشاری را در این شهر پشت سر
گذاشتند.
سورمهای پوشان سیرجانی که در مرحله دوم آمادهسازی
صبح و عصر تمرین کردند ،برای انجام
تستهای پزشکی به تهران و زمین
شماره دو آزادی بازگشتند و سپس
بار دیگر اردویی چند روزه و برگزاری
چند دیدار دوستانه را در سومین مرحله
آمادهسازی پشت سر گذاشتند.
شاگردان امیرقلعهنویی پس از سه
مرحله اردوی پرفشار صبح امروز راهی
ترکیه شدند و پس از استراحتی چند
ساعته اولین تمرین را در پندیک برگزار
کردند.

قرار است گلگهر سیرجان در اردوی ترکیه دو دیدار
دوستانه برگزار کند و سپس این تیم به ایران بازخواهد
گشت و عازم سیرجان میشود تا دور جدید تمرینات را
برای حضور در مسابقات لیگ برتر و مصاف با تراکتور در
سیرجان از سر بگیرد.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

شرح مختصر؛ برون سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز ( 7ناحیه یک از منطقه دو )
به شماره  2001005674000083را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/05/12می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز دوشنبه تاریخ 1401/05/31

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری رجان
تلفن)034( 4232 5077 :

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
برون سپـــاری عملیات نگهــداری فضای سبز و امور مرتبط به فـــاز 7
(ناحیـــه یک از منطقــــه دو )

افتاده و نتیجه این بازی چقدر
اهمیت داشته برای هر دو تیم بحثی
نیست اما حرکت ناشایست یکی از
ماساژورهای گل گهر بسیار عجیب

بود و همین حرکت باعث بیشتر شدن
تشنج ها شد.
در نهایت این حواشی شدت به سکو
کشیده شد و تماشاچیان هم وارد

عمل شدند تا این بازیِ مث ً
ال دوستانه
به یک جنگ عجیب تبدیل شود.
گفتنی است از روز قبل از بازی این
دو تیم ،کادر فنی مس کرمان به
زمین تمرینی که در اختیارشان قرار
گرفته بود تا تمرین در آنجا انجام
شود معترض بودند و اولین اعتراض
از همانجا شروع شده است.
در همین راستا الزم به ذکر است که
در این بازی دوستانه در بین دو کادر
تیم ها الفاظی به کار رفت که در خور
شان هیچ کدام از دو تیم نبوده است.
امیدواریم این سه تیم خوب استان
کرمان به دنبال حواشی نباشند و
رقابت های لیگ در حد نام و اعتبار
استان و باشگاه های بزرگ خود پیش
بروند و دیگر شاهد چنین حواشی
نباشیم.

وسلی گومز در تستهای پزشکی گلگهر

تیم فوتبال گلگهر برای برپایی یک اردوی کوتاهمدت
و برگزاری دو دیدار دوستانه به ترکیه سفر کرد و طبق
برنامهریزیهای انجام شده بالفاصله وسلی گومز بازیکن
برزیلی مورد نظر امیر قلعهنویی نیز به اردوی تیم ملحق
شد.

این بازیکن خالق برزیلی که چندی پیش بهعنوان
سومین خارجی گلگهر در لیگ بیست و دوم معرفی
شد پس از حضور در اردوی سورمهایپوشان سیرجانی
تستهای پزشکی را پشت سر گذاشت تا شرایط امضای
قرارداد رسمی را پیدا کند.
حاال باید دید این بازیکن که تکنیک
باالیی دارد و با اضافه شدنش به تیم
خالقیت را در ترکیب گلگهر اضافه
خواهد کرد چه زمانی شرایط عقد
قرارداد رسمی و حضور در ترکیب
سورمهایپوشان سیرجانی را پیدا خواهد
کرد.
گلگهر پس از دو دوره تمرینات
فشرده در تهران و یک دوره تمرینات
صبح و عصر در سیرجان حاال به ترکیه
سفر کرده تا رفتهرفته آماده حضور در
مسابقات لیگ برتر شود.

یک قطعه زمین  10قصبی
دارای کد یکتا و قولنامه
واقع در باسفهرجان کوچه سادات
به فروش می رسد.
0913 178 3127

جوشکـاری سیــار

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

0 9 1 3 5 3 2 0 8 4 2 -09132794372

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم نسرین محیاپور لری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره آقای محمد فیروزآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67

 210سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع ازششدانگ پالک سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  32فرعی از  6545اصلی
 0فرعی از  2669اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام خانم نسرین محیاپور لری واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محمد فیروزآبادی ثبت و سند مالکیت صادر

ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک

لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت

می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد

آهن آالت دست دوم و
انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت
در محل خریداریم.
0913 145 2643
0913 278 3052
0919 230 5036
خد ا ئی

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

بنام مالک صادر خواهد شد.

شناسه آگهی - 1359590 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/05/12

شناسه آگهی - 1359592 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/05/12

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
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آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم زهره افصحی یک از ورثه مرحوم حسین افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه آقای حسین شهبا با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 86

از دفتر اسناد رسمی شماره  45سیرجان مدعی است که سند مالکیت دو سهم و سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  279فرعی از 4572

صد ششصدوهفت مشاع از ششدانگ پالک  0فرعی از 1910اصلی واقع در بخش اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای حسین شهبا ثبت و سند مالکیت صادر
 35کرمان بنام آقای حسین افصحی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود

آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت

انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در
انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی

پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک بنام مالک صادر خواهد شد.
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