
قرعه کشی مسابقات فوتبال باشگاه های استان برگزار شد
و  نونهاالن  سنی  های  رده  فوتبال  مسابقات  کشی  قرعه 
شد.   انجام  استان  فوتبال  هیات  محل  در  استان   نوجوانان 
مسابقات  کشی  قرعه  آیین  ماه  مرداد   ۱۳ گذشته  ،پنجشنبه  
شد. برگزار  استان  نوجوانان  و  نونهاالن  فوتبال  های   لیگ 

بر این اساس و در مسابقات لیگ فوتبال نونهاالن استان ۲۵ تیم شرکت 
کننده در شش گروه با یکدیگر رقابت خود را به صورت دوره ای و به 
میزبانی یک شهر برگزار می کنند. در گروه سنی نوجوانان نیز ۲۳ تیم 
شرکت کننده رقابت خود را چهار گروه شش تیمی دنبال خواهند کرد.

معاون توسعه سرمایه انسانی و سیستم های اطالعاتی
 شرکت مس در پاسخ به شایعات اخیر رسانه ها:

مبنای تصمیمات در خصوص باشگاه ها مصوبات مجمع و استعالمات 
قانونی است از موفقیت باشگاه ها حمایت می کنیم در پی انتشار اخبار 
کذب در فضای مجازی در خصوص »مانع تراشی شرکت مس برای 
بکارگیری دوشغله ها، بازنشستگان عزیز، عدم کسب نتایج مورد انتظار 
فوتسال  تیم  اعزام  تابعه،  ایمیدرو و شرکتهای  فوتسال  در مسابقات 
کارگری به مسابقات جهانی فیفکو و کاهش حمایت های مادی و معنوی 
از باشگاه های مس«،  »محراب احمدیان« معاون توسعه سرمایه انسانی 
در مصاحبه با مس پرس ضمن نادرست خواندن شایعات و موضوعات 
 مطرح شده، برای روشن شدن افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کرد.

نگراني  جاي  گفت  خالصه  جمله  یک  در  و 
داریم سازي  شفاف  قصد  فقط  ما   نیست 

و میخوام روند قانوني و با سیاست هاي شرکت همه چیز جلو برود.

 حضور ۴ ژیمناست کرمانی در مسابقات کشورهای اسالمی
امیر  هنری،  ژیمناستیک  ورزشکار  عنوان  به  کهنی  احمد  مهدی 
حسین بنی اسد به عنوان ورزشکار ایروبیک، محمد مهرتاش مربی 
های  تیم  سرپرست  عنوان  به  محمدابراهیمی  مبین  و  ایروبیک 
ملی ژیمناستیک هنری و ایروبیک کاروان ایران را در رقابت های 
کشورهای اسالمی همراهی می کنند. تیم ملی ژیمناستیک هنری 
به عنوان اولین گروه از تیم ملی کشورمان برای شرکت در بازی 
های کشورهای اسالمی روز یکشنبه عازم ترکیه می شود. مهدی 
اعضای  و محمدرضا حمیدی  ، محمدرضا خسرونژاد  احمد کهنی 
تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران در این مسابقات را تشکیل می 
به عنوان  ابراهیمی  به عنوان مربی و مبین  دهند. مسعود جودی 
سرپرست تیم ملی را همراهی می کنند. گروه دوم از ژیمناستیک 
متشکل از تیم ملی ایروبیک با ترکیب سعید نجفی ، امیرحسین 
بنی اسد ، علی خلیلی و علیرضا نبی پور روز چهارشنبه نوزدهم 
هدایت  مربی  عنوان  به  مهرتاش  شد.   خواهد  ترکیه  عازم  مرداد 
های  بازی  دوره  پنجمین  دارد.  عهده  بر  را  ایروبیک  پوشان  ملی 

کشورهای اسالمی  ۱۷ تا ۲۷ در قونیه ترکیه برگزار خواهد شد.
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پارا  تیم ملی  سینا ضیغمی شناگر کرمانی 
اسالمی  کشورهای  مسابقات  ادامه  در  شنا 
امروز  مختلط  متر   ۲۰۰ ماده  در  ترکیه  در 
 موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شد.

ضیغمی پیش از این موفق به کسب یک طال 
و یک نقره شده بود . وی با کسب این مدال 

تا اینجای کار صاحب سه مدال شده است.

کسب مقام سوم 
شنا  برای شناگر 

کرمانی

 فعالیت های ورزشی به دلیل کرونا تعطیل نمی شوند 
ئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره تصمیم جدید ستاد مقابله با کرونا دربارۀ مسابقات، تمرینات و فعالیت های ورزشی، 
گفت: »در دورۀ جدید شیوع ویروس کرونا، دولت سیاستی مبنی بر تعطیلی ندارد و  به همین دلیل در ستاد مقابله با کرونا 

در ورزش تعیین شد با توجه به رویکرد دولت، شاهد تعطیلی مسابقات، تمرینات و فعالیت های ورزشی نباشیم«.
غالمرضا نوروزی افزود: »تاکید و رویکرد ستاد مقابله با کرونا در ورزش، تالش بر عدم وضع تعطیلی است اما رعایت 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی به صورت جدی در دستورکار قرار دارد مگر اینکه شرایط به جایی برسد که مجبور 

شویم مجددا تعطیلی وضع کنیم«.      

سیرجان  گل گهر  قبلی  تصورات  وجود  با 
جذب  از  بیشتر  انتقاالت  و  نقل  فصل  در 
قرارداد  تمدید  روی  جدید  بازیکنان 

بازیکنان قبلی متمرکز بود.
فصل  در  سیرجان  گل گهر  فوتبال  تیم 
 ۷ کسر  مشکل  با  برتر  لیگ  یکم  و  بیست 
گابنی  مهاجم  از  استفاده  دلیل  به  امتیاز 
از کورس قهرمانی خارج  روبرو شد و عمال 

شد. 
رفت  می  انتظار  رابطه  همین  در 
لیگ  دوم  و  بیست  فصل  برای  گل گهری ها 
انتقاالتی  و  نقل  بمب های  دنبال  به  برتر 
روی  تیم  این  تمرکز  بیشتر  اما  باشند 
بود،  گذشته  فصل  بازیکنان  قرارداد  تمدید 
که  کنند  می  فکر  خیلی ها  شرایط   این  با 
در  متوسط  تیمی  قامت  در  سیرجانی ها 
لیگ برتر حاضر هستند. به این بهانه نقل و 

انتقاالت گل گهر را مرور کردیم:
خدابنده  »محمد  تیم  این  ورودی  اولین 
در  گذشته  فصل  که  بازیکن  این  بود،  لو« 
مورد  حتا  رفت   می  میدان  به  آهن  ذوب 
اما  داشت  قرار  هم  پرسپولیس  تیم  توجه 
مذاکراتش به بن رسید و سیرجانی ها از این 
پدیده  و  جوان  بازیکن  جذب  برای  فرصت 
این  کردند  و  استفاده  برتر  لیگ  قبل  فصل 
فصل  خوب  عملکرد  به  توجه  با  را  بازیکن 

قبل اش جذب کردند.
»وسلی  گل گهر  جدید  ورودی  دومین 
ساله ی   ۳۰ سانتوس« هافبک  دوس  گومز 
خودش  بازی  دوران  بیشتر  که  بود  برزیلی 
بازی کرده، در  برزیل  لیگ   A را در سری 
ژاپن  کوبه  ویسل  باشگاه  در  هم  مقطع  دو 
باشگاه  بار عضو  بازی دارد و آخرین  سابقه 
عنوان  به  و  بوده   A در سری  برزیل  سیارا 

بازیکن آزاد راهی گل گهر سیرجان شد.

،  هافبک  چپ  پا  بازیکن  این  اصلی  پست 
سهمیه  سومین  و  است  وینگر  و  تهاجمی 
کی روش  از  پس  گل گهر،  خارجی  خرید 

استنلی و اریک بایناما محسوب می شود. 
این بازیکن که توانایی بازی در کناره ها را 
تواند جای خالی  او می  باید دید  هم دارد. 

سعید صادقی را برای گل گهر پُر کند.
نیم فصل  نژاد« وی در  قاسمی  اما »امین 
راهی  قرضی  به صورت  یکم  و  بیست  لیگ 
گل گهر شد. بعد از پایان فصل در تمرینات 
آبی  آنکه  از  بعد  و  شد  حاضر  استقالل 
پوشان او را در لیست مازاد قرار دادند این 
بار قرارداد به صورت دائمی با گل گهر امضا 
کرد. هر چند که این بازیکن در فصل قبل 
فنی  کادر  اما  نشد  گرفته  کار  به  آنچنان 
نظر مثبت  بازیکن  این  برای جذب  گل گهر 

داشتند.
تیم  در  جدید  شده  جذب  بازیکن  دیگر 
در  یک  لیگ  در  که  بود  بازیکنی  گل گهر 

به  هم  تیم  چند  با  و  گرفت  قرار  کرنا  بوق 
گفته رسانه ها قرار داد امضا کرد و در نهایت 
»امیر  جز  نبود  کسی  پیوست  گل گهر  به 
ماشین سازی  ساله   ۱۸ مهاجم  شهیم« 
تبریز که در فصل گذشته لیگ یک با زدن 
۱۲ گل جزو گلزنان برتر این رقابت ها قرار 

گرفت، به گل گهر پیوست. 
توجه  مورد  هم  بازیکن  این  چند  هر 
دلیل مشکل  به  اما  داشت  قرار  پرسپولیس 
این  مذاکرات  روند  نامه،  رضایت  دریافت 
رسید،  بست  بن  به  سرخپوشان  با  مهاجم 
جذب  برای  فرصت  این  از  سیرجانی ها 
منتظر  باید  و  گرفتند،  بهره  جوان  مهاجم 
حد  در  واقعا  بازیکن  این  آیا  دید  و  ماند 
یا  و  هست  شده،  آن  روی  بر  که  تبلیغاتی 

خیر!
بازیکنی بود  »مهران درخشان مهر« دیگر 
که در این فصل به گل گهر پیوست. با توجه 
به جدایی میالد زکی پور، گل گهر در پست 

مدافع چپ فقط شایان مصلح را در اختیار 
با این اوصاف آنها مهران درخشان  داشت.، 
فرصت  فوالد  در  این  از  پیش  که  را  مهر 
گرفتند.   خدمت  به  نداشت  چندانی  بازی 
درخشان مهر در گذشته سابقه همکاری با 

قلعه نویی را داشته است.
محمد  جذب  درباره  اخباری  چند  هر   
نادری هم مطرح بود اما تا این لحظه خبری 

از این انتقال نیست.
این  در  گل گهر  تیم  خروجی  بازیکنان  اما 

فصل چه کسانی بودند؟
فرشید  خانزاده،  محمدرضا  صادقی،  سعید 
باقری، میالد زکی پور و سیداحمد موسوی 
پوشان  آبی  جمع  از  که  هستند  بازیکنانی 

سیرجانی خارج شدند.
بازیکنان  مهمترین  از  یکی  صادقی  سعید 
جدا شده گل گهر است. او ترجیح داد برای 
پرطرفدارتری  تیم  در  ملی  تیم  به  رسیدن 

به میدان برود. 

از  ناراحتی  با  هم  خانزاده  رضا  محمد   
گل گهر جدا شد و ظاهرا او و قلعه نویی با 
یکدیگر اختالف سلیقه داشتند. هرچند که 
بازیکن  این  بود که  ابتدا مشخص  از همان 

در حد یک بازیکن تراز اول نیست.
احمد موسوی هم یکی از محدود بازیکنان 
تمایلی  نویی  قلعه  که  بود  گذشته  فصل 

برای تمدید قرارداد با وی نداشت.
فرشید باقری هم در مسیر مس رفسنجان 
قرار گرفت و فصل بیست و دوم در این تیم 

به میدان خواهد رفت.
تمایل  فصل  پایان  از  بعد  پور  زکی  میالد 
داشت به تیم دیگری برود و با پرسپولیس 
هم مذاکرات جدی داشت اما در نهایت به 

سپاهان پیوست.
ایمان سلیمی بعد از مصدومیتی که داشت 
در جمع شاگردان  داد  از دست  را  و فصل 
قلعه نویی تمرین می کرد اما در نهایت به 

مس رفسنجان پیوست.
از نکات جالب  در تیم گل گهر می توان به 
اشاره کرد  باگناما«  »اریک  بازیکن خارجی 
بازی  و  گذشته  فصل  حواشی  از  بعد  که  
جمع  به  دوباره  تاجیکستان  استقالل  در 
بار  این  او  بازگشت،  نویی  قلعه  شاگردان 
همچنین  شود  می  قلمداد  مجاز  بازیکن 
ارزش  بازیکن  این  دید  و  ماند  منتظر  باید 
آن را داشت تا بار دیگر به گل گهر بیاید یا 

داستان چیز دیگری است.
برای  نادری  محمد  نام  اینکه  وجود  با 
اما  بود  مطرح  سیرجانی ها  جمع  به  انتقال 
خبری  دوم  و  بیست  لیگ  آغاز  آستانه  در 
بازیکن نیست، تا عمال این  با این  از توافق 

انتقال کمرنگ شود.
یک  در  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  حال 
پروسه سه ساله تیم قلعه نویی در پایان این 
سیرجان  فوتبال  برای  ی  آورده  چه  فصل 

دارند.

گل گهر برای سهمیه آسیا وارد لیگ می شود
      رضا فتح آبادی

خبــر

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 6
خیابانها آسفالت

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/31 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل نصب 

دستگاه های بــازی و سرگرمی مستقر در پـارک های سطح شهر
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی خدمات)شرح مختصر؛ اجاره محل 

نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در پارکهای سطح شهر( 
5001005674000010  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
ـر

شه
ه  

ــ
قص

منا
 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:20 روز دوشنبــه  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  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی ارائه خدمات پزشکی و 
پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ ارائه خدمات پزشکی و پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان ( 
2001005674000077  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

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

09135320842-09132794372

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

 Drager خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای

 Dragerو10عدد ماسک فیلتردار

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان)مناقصه شماره 05_م_01(

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به
 Drager خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای 

 Dragerو 10عدد ماسک فیلتردار
  از 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 1401/05/22    ساعت 14:00 نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند. 

بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

مدارک الزم جهت ارسال:
نامه اعالم آمادگی ،مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان،پیش نویس قرارداد خرید به همراه 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه مطابق با بند 6 شرایط مناقصه)دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد 

سیرجان به نشانی  sjsco.ir قسمت خرید و فروش-مناقصات( 

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

*نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به
 آدرس ایمیل gmail.com@99.sjsco  ارسال فرمایید

عزت آبادی پور( (0 9 2 2 3 1 6 6 1 9 5 _  0 9 1 4 0 0 9 7 9 2 1 *جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
تماس حاصل نمایید.)پاسخگویی در ساعات اداری(

*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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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز 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  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
  برون سپـــاری عملیات نگهــداری فضای سبز و امور مرتبط به فـــاز 7 

)ناحیـــه یک از منطقــــه دو (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

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


