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خبر

تمدید قرارداد با وینگو بگوویچ

پیرمرد کروات
ماندنی شد

گروه ورزش نگارستان :وینگوبگوویچ برای یک فصل دیگر
با گل گهر قرار داد بس��ت .او که موفق ش��د تیمش را پس از
س��ه س��ال به لیگ برتر بیاورد در ابتدای میانس��الی به ایران
آمد وحاال مش��خص شد در هفتاد س��الگی هنوزهم در ایران
ماندنی است .وینگو بگوویچ به نوعی خودش را اصالتاً ایرانی
میدان��د ،فارس��ی را خوب حرف میزن��د و فرهنگ ما را هم
کامل میشناس��د .وینگو با ش��ال قرمزرنگش در لیگ س��وم
مطرح ش��د جایی ک��ه مربیگری فوالد را قب��ول کرد .او در
ایران تاکنون بهعنوان یک مربی متوسط به شمار میرفته که
هیچ توفیق بزرگی تا قبل از این که توانس��ت گلگهر را برای
اولینبار به لیگ برتر برساند بهدست نیاورده بود.
یک مقام س��ومی با فوالد خوزس��تان و یک چهارمی با پاس
هم��دان تا قبل از رس��یدن به یک قدم��ی قهرمانی در لیگ
آزادگان بزرگترین دستاوردهای او از نظر نتیجه بودند .اکنون
اما مهمترین افتخار وینگو در بیست و یکمین سال حضورش
در فوتبال ایران رقم خورده اس��ت .او در حالی گلگهر را یک
هفته مانده به پایان لیگ یک به لیگ برتر رساند که در اواخر
سال  97باش��گاه قصد داشت او را برکنار و
جوادنکونام را جایگزینش کند .بگوویچ در
بیست سال حضور در فوتبال ایران در 12
تیم مختلف مربیگری کرده اس��ت .او 6
بازی در امارات روی نیمکت الوصل
نشس��ت و دوباره چمدانش را بست
و ب��ه ایران بازگش��ت .آنچه اما بعد
از بازگش��ت او به فوتب��ال ایران به
او اتیکت ش��د این ب��ود که او مربی
قهرمان��ی؛ و جام آوردن نیس��ت اما
ای��ن بار او با گلگهرهم قهرمان ش��د
ه��م جام آورد و هم ب��ه یک رده باالتر
صع��ود کرد تا همچن��ان این فرصت را
پیدا کند با قرارداد جدید در س��یرجان
ماندنی شود .وینگوبگوویچ که تا قبل از
صع��ود به خاطر امتیازاتی که این اواخر
پیدرپی از دستداد با انتقاداتی مواجه
ش��ده بود اینک با ب��رگ برنده صعود و
ب��ه پش��توانه مدیرعامل ش��رکت یک
فصل دیگر با س��یرجانیها کار میکند
تا شانس خود را برای بقا یا رفتن از این
تیم بیازماید.

مجتبی رضایی
اگر چ��ه برخی اف��راد صع��ود گلگهر و
آرمانگه��ر را به لیگه��ای باالتر هدفی
میدانن��د که به آن دس��ت یافته و همه
چیز را تمام شده میپندارند اما بر خالف
این تفکر باید گفت این دو تیم به تازگی
پای در آغاز راهی س��ختتر از گذش��ته
ب��رای حف��ظ آنچه ب��ه دس��ت آوردهاند
گذاشتهاند.
اصوالً حفظ دستاورد به مراتب سختتر از
خود دس��تاورد است و باید گفت گلگهر
و آرمانگهر اگر چه با صعود به لیگ باالتر
در نگاه اول به هدف اولیه خود رسیدهاند
اما درس��ت در آغاز راهی قرارگرفتهاند که
باید برای حفاظت از آنچه را که با تالش و
ممارست به دست آوردهاند تالش بیشتری
بکنند .این دستاورد بزرگ بخصوص برای
گلگهرکه با خ��ون دل خوردنهای زیا ِد
بازیکن��ان و تماش��اگران و عوام��ل تی��م
از باش��گاه تا کادر ف ّنی پس از  12س��ال
حضور در لیگ  1حاصل شده ،اکنون باید
اقدامات تازه و جدیدی را بدون فوت وقت
ب��رای اهداف بعدی که ماندگاری در لیگ
برتر است آغاز کنند.
نخس��ت برنامهری��زی ب��رای تقوی��ت
زیرساختهای ورزش��ی بخصوص ورزش
فوتبال با ترمیم و بازس��ازی ورزشگاههایی
است که قرار است تیمهای بزرگ فوتبال
چون اس��تقالل ،پرس��پولیس ،س��پاهان،
تراکتور وغیره در این ورزشگاهها با گلگهر
مس��ابقه دهند .پیشبینی تأمین امکانات
و اماک��ن مناس��ب و درخور ب��رای اقامت

در باد پیروزیها نخوابیم

گل گهر و آرمان گهر
در آغاز راهی سخت

تیمهای میهمان از دیگر نیازهایی اس��ت
ک��ه باید ب��رای آن از همی��ن االن فکری
بش��ود .تأمین روش��نایی و امنیت بازیها
و چگونگ��ی پیشبین��ی تمهی��دات الزم
برای برگ��زاری بازیهای ب��زرگ از دیگر
مواردی اس��ت که باید در هی��أت مدیره
باش��گاه و نیز ش��ورای تأمین شهرس��تان
روی آن برنامهری��زی ک��رد .همهی اینها
در کنار تقویت تیم با بازیکنان با تجربهای
که تجربه فوتبالی خوبی داش��ته باشند از

نشان ببر طالیی ووشو
برای یک همشهری
محمدرض��ا یعقوبی پور که با س��ابقه  27س��ال کار در رش��ته رزمی جزو
گمنامهای این رشته ورزش رزمی در سیرجان است توانست بهعنوان دومین
ووش��وکار استان کرمان و اولین ووشوکار سیرجانی نشان ببر طالیی دان 6
ووشو را از فدراسیون دریافت کند .وی برای دریافت این نشان در آزمونی که
اسفندماه سال گذشته در آکادمی ووشوی ایران در تهران با حضور حدود ۶۰

شرکت توسعه ،عمران و مدرييت م طنقه گلگهر

در نظر دارد آبیاري و نگهداري کلیه فضاهاي سبز ایجاد شده به تعداد  31000اصله در منطقه گلگهر
را به شرکتهاي داراي رتبه و رزومه مرتبط واگذار نماید لذا از شرکتهاي ذیصالح متقاضي دعوت به
عمل ميآید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1398/2/23به سایت این شرکت به آدرس
 www.geg-area.comمراجعه نمایند.
 -1آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15مورخ 1398/2/30
 -2آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  15مورخ 98/3/8
 -3شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
 -4مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  1/514/826/000ریال
 -5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
 -6تاریخ بازدید از پروژه1398/3/1 :
 -7محل تحویل اسناد و پیشنهادات :سیرجان -کیلومتر  50جاده محور سیرجان -شیراز ،شرکت
معدني و صنعتي گلگهر -ساختمانهاي هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( 5شرکت توسعه ،عمران و
مدیریت منطقه گلگهر)
 -8تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي

آگهی مناقصه خرید کود حیوانی مرغوب (گاوی)
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد نسبت به خرید مقدار حدود  28/000تن و یا
 42/000مترمکعب کود گاوی مرغوب اقدام نماید؛ متقاضیان محترم میتوانند جهت دریافت

اسناد شرکت در مناقصه به وب سایت  www.pistschio-Tooka.irو یا به آدرس:
سیرجان ،بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی ،حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان،
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند .حداکثر مهلت و دریافت پیشنهادات پایان

وقت اداری روز یکشنبه  98/2/29و زمان برگزاری مناقصه رأس ساعت  10صبح مورخ

 98/2/30میباشد .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09131454907کارشناس تولید

تماس حاصل نمایید.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

نیازهایی اس��ت که نه فقط از گلگهر که
از مجموعه مس��ئوالن سیاسی ،امنیتی و
اجرایی شهر انتظار میرود به کمک بیایند
و اگر قرار است از موقعیت حضور نماینده
فوتب��ال س��یرجان در لیگ برتر س��ودی
نصیب ورزش شهرس��تان بشود باید برای
تمامی این زوای��ا برنامهریزی کرد و گرنه
حضور نص��ف و نیمه در لی��گ برتر مثل
آنچه تیمهایی چون مس سرچش��مه که
اردیهشت 90لیگ برتری شد ولی با کسب

رده آخ��ر جدول(!) در همان فصل از لیگ
برتر خداحافظی کرد تا دیگر نام و نش��انی
از آن نباشد چه سود جز آنکه زنگ تفریح
س��ایر تیمهای لیگ باشیم و حریفان با ما
دیدارهای سرگرمی برگزار کنند!.
البته ما میان گلگهر و مس سرچش��مه
تف��اوت زی��ادی قائلی��م و ب��ه س��رها و
ساقهای طالیی نسلی که قدر و منزلت
خود را در این فصل دانس��تند باور داریم
اما این نس��ل نیازمند انسجام و حمایت

و تزری��ق انگیزه مضاعف اس��ت .حمایت
بی چ��ون و چرای مس��ئوالنی در حوزه
اجرایی و ورزش که نمیتوانند چش��م بر
واقعیتهای داخل و خارج مستطیل سبز
ببندن��د و از نام و حیثیت ش��هر بزرگی
مث��ل س��یرجان که دارد قط��ب صنعت
و تجارت جنوب ش��رق کش��ور میشود
غافل ش��وند .از مس��ئوالن باشگاه و تیم
آرمانگهر نیز همین انتظار میرود .آنها
نباید خود را اشباع از پیروزی و موفقیت
در صع��ود به لیگ  1بدانند .اگر چه این
تی��م با دس��ت خالی و تعص��ب مربی و
هم��ت متصدیان ورزش این
بازیکنان و ّ
ش��رکت در اندک زم��ان حضور خود در
لی��گ  2موفق به صعود به لیگ  1ش��د
اما باید دانس��ت تی��م داری در لیگ  1و
مقابل��ه با حریفان پرآوازه چندان س��اده
نیس��ت و از این رو شرکت آرمانگهر نیز
باید بداند لیگ  1به قول قدیمیها خانه
خاله نیس��ت که بازیها و مس��ابقات آن
را دس��ت کم گرفت و ب��ا اندک هزینهها
و حمایته��ا به جنگ تیمه��ای بزرگ
رفت .آرمانگهر اکنون نامی است که در
فوتبال بیشتر بر س��ر زبانها میافتد و
لذا باید برای حفظ نام این شرکت و این
تیم دست به خانه تکانی بزند و با تزریق
پول و بازیکن خ��وب و برپایی اردوهای
مفی��د از یک س��و تیم��ی آم��اده روانه
رقابتها کند و از س��ویی زیرساختهای
الزم و س��ختافزاری را ب��رای انج��ام
مسابقات خانگی فراهم نماید تا زحمات
و تالشهایی که برای آوردن تیم به لیگ
یک کشیده شده بی نتیجه نماند.

نفر از سراسر کشور برگزار شد شرکت کرد که در پایان وی توانست به همراه
تعداد دیگری از ش��رکت کنندگان نشان ببر طالیی را از آن خود کند .این
ووشوکار در حالی موفق به دریافت این نشان شد که برگزارکنندگان آزمون
از بزرگان ووشو ایران ازجمله استاد محمدرضا پور غالمی ،استاد جهانگیری،
استاد صیاد حیدری ،استاد حضرتی و استاد حسین اجاقی بودند.
شایانذکر است این نشان در کل کشور فقط در دست کمتر از  50نفر
اس��ت .یعقوبیپور پیشتر از سوی فدراس��یون ووشو برای سرپرستی
تم��ام ردههای س��نی تیم ملی دعوتش��ده بود ولی ب��ه دلیل برخی
مش��کالت و عدمحمایت الزم از س��وی مس��ئولین شهرستان مجبور
به عدم پذی��رش این جایگاه ملی که قطعاً افتخاری برای شهرس��تان
بود ،ش��د که امیدواریم در آینده بتواند با فراهم ش��دن شرایط به این
رتبههای ارزشمند دست پیدا کند.

آگهی مزایده فروش انواع پس هت

سی
بن
شرکت کشاورزی رجان یاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد حدود  250تن انواع پسته از محصول
تولیدی خود را از طریق مزایده بفروش برساند ،بدینوسیله از اشخاص حقیقی و
حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت بعمل میآید جهت رؤیت نمونه محصوالت ارائه
شده جهت فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 98/2/30
همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ،بلوار
سیدجمالالدین اسدآبادی ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره
تلفنهای  42304403 -42305430و فاکس شماره  034-42305243واحد بازرگانی
شرکت تماس و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری  98/2/30تحویل
دبیرخانه شرکت نمایند .بازگشایی پاکات در تاریخ  98/2/31رأس ساعت  10صبح در
محل دفتر مرکزی شرکت میباشد .بدیهی است شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه
پیشنهادات مختار میباشد.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

