
با پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال آرمان گهر، جمع 
پرداختی ها در این تیم به ۴۰ درصد رسید.

ضمن  باشگاه  این  آرمان گهر،  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
انتقاالتتوانسته  و  نقل  پنجره  باز شدن  با  قراردادهای خویش،  پرداخت قسط سوم 
تاکنون ۴ بازیکن دیگر را به جمع خویش اضافه کند تا با خیالی آسوده تر نیم فصل 

دوم را آغاز نماید.

پرداخت قسط سوم 
قراداد بازیکنان 

آرمان گهر

 بازی تدارکاتی تراکتور پیش از مصاف با گل گهر بازی تدارکاتی تراکتور پیش از مصاف با گل گهر
بر اساس هماهنگی به عمل آمده، دیدار تدارکاتی شاگردان 
پاکو ِخمز با تیم امید تراکتور ساعت ۱۲ چهارشنبه در زمین 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سردار  ورزشگاه  اصلی 
برگزار می شود. تراکتور پس از این بازی در چارچوب هفته 
به مصاف  بهمن  برتر ساعت ۱۵ شنبه یک  لیگ  شانزدهم 

گل گهر سیرجان می رود.

همراه  به  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رییس 
هیات  اعضا  از  برخی  و  فوتبال  فدراسیون  رییس 
فوتبال  داوران  افزایی  دانش  کالس  در  رییسه 

شرکت کرد.
هیات  عمومی  روابط  و  رسانه  امور  گزارش  به 
فوتبال استان کرمان، مهدی تاج رییس فدراسیون 
فوتبال کشورمان به همراه برخی از اعضای هیات 
رییسه فدراسیون فوتبال و دکتر مهدی جهانشاهی 
رییس هیات فوتبال استان کرمان با حضور در هتل 
نیم  افزایی  دانش  کالس  برگزاری  محل  آکادمی، 
پایانی  آیین  در  فوتبال  برتری  لیگ  داوران  فصل 

این کالس شرکت کرد. گفتنی است، دکتر جهانشاهی که به 
منظور  انجام برخی امور مربوط به فوتبال استان به تهران سفر 

کرده ، در حاشیه این نشست با رییس فدراسیون واعضا هیات 
رییسه پیرامون مسائل مختلف فوتبال استان گفت و گو کرد.

حساس ترین دیدار فصل فوتبال زنان، در هفته دوازدهم 
مسابقات، درحالی  شنبه گذشته از ساعت ۱۳ در سیرجان 
برگزار شد که در پایان شاگردان مرضیه جعفری توانستند با 

۴ گل حریف خود را شکست دهند.
بازی ۲ تیم شهرداری سیرجان و خاتون بم نه تنها داربی 
کرمان محسوب می شد بلکه با توجه به موقعیت حساس ۲ 
تیم در جدول رقابت ها مهمترین وحساس ترین بازی هفته ی 
دوازدهم نیز بود و به تعبیری فینال این رقابت ها محسوب 

می شد.
تیم حکم   ۲ برای  برگزار شد  در سیرجان  که  بازی  این 

تیم  زیادی  تا حدود  و  را داشت  زندگی  و  مرگ 
برنده می توانست خیال خودش را برای بازی های 
از  نتوانست  سیرجانی  تیم  اما  کند  آیندهراحت 
شرایط بازی خانگی بهره ببرد و با پیروزی در این 

مسابقه امتیازش را با خاتون برابر کند.
و   ۲۳ دقیقه  در  قنبری  زهرا  مسابقه  این  در 
برای   ۷۰ دقیقه  در  حمودی  مونا  و   ۸۲ و   ۶۵
خاتون گلزنی کردند و ۲ گل شهرداری سیرجان 
را افسانه چترنور دردقیقه ۲۹ و ۷۶ این مسابقه 

به ثمر رساند.

تیم خاتون بم با این پیروزی با ۳۴ امتیاز در رتبه ی اول 
جدول رقابت ها قرار دارد و ۲ تیم دیگر مدعی یعنی سپاهان 

و شهرداری سیرجان در رتبه های بعدیجدول قرار دارند.
توجه  با  و  امتیاز  با ۲۸  باخت  این  با  شهرداری سیرجان 
به پیروزی سپاهان در دیگر بازی هفته ی دوازدهم از رده ی 
 دوم به رده ی سوم جدول سقوط کرد و بااین شکست رتبه ی 

دوم جدول را نیز از دست داد.
حال باید دید آیا در فصل آینده سیاست باشگاه شهرداري 
براي تیم داري باز هم قهرماني است با پرورش استعداد هاي 

جوان و مستعد سیرجاني؟

مس رفسنجان با ۴ گل خورده بهترین 
جای  به  خود  از  را  برتر  لیگ  تاریخ  آمار 

گذاشته است.
مس رفسنجان در شرایطی نیم فصل اول 
را در رتبه پنجم به پایان رساند که دوره 
قبل هم در این مقطع این رتبه را در اختیار 
داشت. بزرگترین تفاوت عملکرد شاگردان 
عملکرد  در  قبل  فصل  با  ربیعی  محمد 
دفاعی این تیم است. مس رفسنجان با ۴ 
گل خورده نه تنها بهترین خط دفاع این 
و  کمترین گل خورده  بلکه  دارد  را  فصل 
بیشترین کلین شیت یک تیم تا این مقطع 

از فصل را به ثبت رسانده است.
مرور تاریخ لیگ برتر نشان می دهد که 
در  را  خورده  گل  کمترین  که  تیم هایی 
یک فصل داشته اند از شانس زیادی برای 

قهرمانی برخوردار هستند. مس رفسنجان 
در شرایطی تا پایان هفته پانزدهم فقط ۴ 
گل دریافت کرده که در ادوار قبلی یک بار 
تیمی چنین آماری به ثبت رسانده و آن هم 
پانزدهم  لیگ  در  خوزستان  استقالل  تیم 
بود که بزرگترین شگفتی تاریخ مسابقات 
را رقم زد و قهرمان شد. تیم هایی که ۵ گل 
خورده هم تا پایان هفته پانزدهم داشته اند، 
در پایان فصل قهرمان شدند که استقالل 
لیگ  تاریخ  دفاع  خط  بهترین  قبل  دوره 
برتر را به نام خود کرد و پرسپولیس هم 
را داشت  آماری  لیگ شانزدهم چنین  در 

و فاتح جام شد.

قبل،  فصل  استقالل  قبلی،  ادوار  در 
استقالل خوزستان لیگ پانزدهم و سپاهان 
پانزدهم ۱۱  هفته  پایان  در  نخست  لیگ 
بودند  داشته  نگه  بسته  را  بار دروازه خود 
که در این بین تنها سپاهان در پایان فصل 
به  را  رفسنجانی ها  آمار  این  نشد.  قهرمان 
خلق شگفتی در این فصل امیدوار می سازد.

قهرمانی  از  را  رفسنجان  مس  که  آنچه 
گلزنی  پایین  بسیار  آمار  می کند  دور 
که فصل گذشته  تیم  این  است.  تیم  این 
آقای گل لیگ را در اختیار داشت و یکی 
ازبهترین خطوط حمله لیگ برای این تیم 
قبولی  قابل  گلزنی  آمار  دوره  این  در  بود، 

لیگ  ضعیف  حمله  خط   ۳ جزو  و  ندارد 
است. دیدارهای تیم با میانگین ۰.۹۳ گل 
تاریخ  دیدارهای  گل ترین  کم  مسابقه  در 

لیگ برتر است.
رکورددار  تساوی  با ۱۰  رفسنجان  مس 
این فصل است. تنها ۳ تیم در تاریخ لیگ 
تساوی  تعداد  پانزدهم  پایان هفته  تا  برتر 
بیشتری از مس رفسنجان داشته اند. نفت 
مسجدسلیمان لیگ نوزدهم، ماشین سازی 
این  یازدهم  لیگ  راه آهن  و  لیگ هجدهم 
تیم ها هستند که در انتهای فصل جایی در 

بین تیم های باالی جدول نداشته اند.
برای  اولیه  شرط  ربیعی  شاگردان 
قهرمانی یعنی کم گل خوردن را دارند ولی 
ضعف آمار گلزنی این تیم باعث شده تا این 

تیم چندان به قهرمانی خوش بین نباشد.

مدیران تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 
بزرگ  اشتباه  مرتکب یک  در جام حذفی 
شدند که باعث حذف این تیم خواهد شد .

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان ۳ بر یک 
رسیده  پیروزی  به  انزلی  در  ملوان  مقابل 
بود به دلیل یک گاف مدیریتی به احتمال 
و  خواهدرفت  کنار  حذفی  جام  از  فراوان 

ملوان جایگزین این تیم خواهد شد.
علی  که  است  است  قرار  این  از  ماجرا 
استقالل  گذشته  فصل  بازیکن  فر  کیانی 
مسجدسلیمان  نفت  تیم  به  خوزستان 
پیوست و در دیدار با ملوان انزلی درمرحله 
یک شانزدهم جام حذفی برای نفت بازی 
کرد این در حالی است که کیانی فر فصل 
اخراج  میدان  از  حذفی  جام  در  گذشته 
شده بود و در این فصل محروم بوده است. 

سازمان لیگ نیز اسامی محرومان را پیش 
در  حذفی  جام  مسابقات  آغاز  شروع  از 
سایت خود منتشر کرده بود حتی اگر این 
اتفاق هم رخ نمی داد وضعیت محرومیت 
است  فوتبال  تیم  مدیر  عهده  به  بازیکنان 
او باید خودش مراقب محرومان تیمش  و 

نکند،  استفاده  غیرمجاز  بازیکن  تا  باشد 
البته درجاهاي دیگر به جز استان ما همه 

مسوولیت با مدیر تیم است!
به این ترتیب نفت در دیدار با ملوان از 
بازیکن غیرمجاز استفاده کرده و به احتمال 
فراوان با توجه به شکایت ملوان نتیجه این 

بازی به سود ملوان تغییرخواهد کرد. به این 
ترتیب ملوان به گردونه جام حذفی برمی 
گردد و نفت مسجدسلیمان حذف خواهد 
شد. درست مانند اتفاقی که در تیم امید 
ایران در بازی با عراق در زمان سرمربیگری 
علیرضا منصوریان رخ داد و ایران به دلیل 
برد  وجود  با  غیرمجاز  بازیکن  از  استفاده 

مقابل عراق، بازنده اعالم شد.
یکبار هم تیم سپاهان در لیگ قهرمانان 
آسیا به دلیل استفاده غیرمجاز از رحمان 
احمدی سه بر صفر بازنده شد. اکنون نیز 
ملوان به جام حذفی برمی گردد و نفت از 

گردونه رقابت ها کنار خواهد رفت.
و همچنین در سیرجان این اتفاق افتاد 
اما بازیکن شب قبل از محرومیت اش مطلع 
شد و در نهایت همه چیز به گونه اي دیگر 

رقم خورد!!

بازگشت ملوان به جام حذفی 

اشتباه بزرگ نفت مسجدسلیمان
      رضا فتح آبادی
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همراهی رییس هیات فوتبال استان کرمان با مهدی تاج

ياران جهانجاتي در خانه زمين گير شدند
شهرداري ٢، خاتون ٤

مس رفسنجان رکورددارشد!
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؟
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چون متقاضی درخواست تحدید حدوداختصاصی ششدانگ خانه به شماره  پالک  
388 اصلی واقع در بخش 12 کرمان روستای بیدخواب به مساحت 219/31مترمربع 
مورد تقاضای اقای مجتبی رضا پور لری فرزندغالمعباس نیاز به تحدید حدود دارد 
اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسرنمی باشد لذا حسب درخواست 
شماره16227مورخه1401/10/14مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد 
تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 
1401/11/26در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار می گرد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک 
حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام 
و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 
قانون )اعتراض به حدودابتدا باید به اداره ثبت تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده وگواهی آن را به اداره ثبت تسلیم نماید. 

بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
شناسه آگهی: 1439623 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/28

سعیـد  نظــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید اختصاصی 
خانم طاهره اویسی برابر وکالت نامه شماره 17405 – 1392/12/03 دفترخانه 

45 سیرجان از مهدی نورمندی پور  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 

رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک  

16729 فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان بنام /   مهدی 

بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  پور   نورمندی 

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

شناسه آگهی: 1441758 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/28

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

نائب قهرمانی گل گهر سیرجان در پایان نیم فصل فوتبال ایران؛

در اندیشه بلندپروازی
 در فوتبال آسیــا

نائب قهرمانی گل گهر سیرجان در پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران اگر چه فقط روی کاغذ است و هنوز تا پایان راه، یک نیم فصل دست 
نخورده باقی مانده است، اما شکی نیست که این نائب قهرمانی برای سیرجانی ها یک اتفاق مهم محسوب می شود و نمی توان به سادگی از کنار آن 

عبور کرد.
ایران محسوب می شود.  نامدار در ترکیب تیم های مدعی، سخت ترین فصل فوتبالِی  با حضور ستاره های  به گواه کارشناسان لیگ برتر امسال 
بازگشت لژیونرهای نامدار فوتبال ایران به ترکیب تیم های هم چون پرسپولیس و استقالل، جذب بازیکنان سرشناس خارجی توسط تیم های 
سپاهان، تراکتور و فوالد و البته حضور تیم های قدرتمند و باکیفیتی نظیر مس رفسنجان، آلومینیوم اراک و نساجی مازندران، شرایط لیگ امسال 

را کامال متفاوت از سالهای قبل کرده است.
در چنین وضعیتی، نائب قهرمانی گل گهر در پایان نیم فصل و قرار گرفتن این تیم در رده ای باالتر از تیم های مدعی هم چون سپاهان، استقالل، مس 
رفسنجان، تراکتور تبریز و فوالد خوزستان، ارزشی دوچندان پیدا می کند. به ویژه اینکه بدانیم با ارزش ترین و گران قیمت ترین بازیکنان لیگ به 

استناد آمار سایت معتبر ترانسفرمارکت در سرخابی های پایتخت، سپاهان اصفهان، تراکتور تبریز و فوالد خوزستان حضور دارند.
البته هنوز راه سختی تا پایان فصل، پیش روی گل گهر قرار دارد. اما برای باشگاهی که خیلی زود در ورزش ایران قدم های حرفه ای خود را 
برداشته است و در کنار سپاهان اصفهان، از حرفه ای ترین ساختار ورزشی برخوردار است. این نتیجه گیری و نائب قهرمانی حاصل تفکری است 
که آرام آرام نشانه های خود را بروز داده است. برای سیرجان و گل گهر این شروع یک اتفاق بزرگ است. مسیری که شاید به زودی به حضور و 

شگفتی سازی گل گهر در فوتبال آسیا گره بخورد.


