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ورزش

 شماره 1188
 شنبه  16شهریور 1398

به ش��کایت از جباری ب��ه کمیته انضباطی
فدراس��یون فوتبال گفت :درگذشته مجبور
بودیم با خِ فَت و خ��واری رفتارهای جباری
را تحم��ل کنیم اما حاال دیگر ش��رایط فرق
میکند و از کمیته انضباطی خواستهایم او را
از فوتبال محروم کند.

یادداشت

مروری بر بازی های آرمانگهر در لیگ یک

مجتبی رضایی

پنجه در پنجه
تیمهای بزرگ

از آمدن یاغی استقالل به سیرجان
تا خبر حضور مارک ویلتموس
السالم)
سرمربی تیم ملی در ورزشگاه امام علی(علیه ّ

کمتر کسی باور داشت تیم نوپای آرمان گهر که همین دوسه سال پیش
با بازیکنان گمنام خود در لیگ های پایین دست توپ می زد ،راه طوالنی
صعود به لیگ یک را خیلی زود طی کند و در کنار تیم های بزرگی چون
ملوان انزلی ،داماش گیالن  ،سپیدرود رشت ،مس کرمان ،نیروی زمینی
تهران ،اس��تقالل خوزستان و....که هر کدام سابقه چندین سال حضور در
لی��گ برتر فوتبال ایران را دارند قرار گیرد .اکنون تجربه باالی ش��هبا و
انگی��زه آرمان گهری ها برای اینکه خودی در س��طح باالی فوتبال ایران
نش��ان دهند سبب شد در ش��روع لیگ به رغم کم شانسی در نتیجه اما
از  4مس��ابقه اول با تیم های بزرگ  ،بازی های قابل قبولی از خود نشان
دهند«.تیتر ورزش��ی» ضمن تحلیلی در همین زمینه با مرور  4بازی اول
نوشت :شاگردان شهبا هر چند در این دیدارها فرصت های زیادی برای
گلزنی داش��تند اما با بد شانس��ی و البته بی دقتی مهاجمان خود مواجه
شدند .از تیمی که حداقل نیمی از بازیکنان ترکیب اصلی آن برای اولین
بار در لیگ دس��ته اول بازی می کنند و با فضای این لیگ پرحاش��یه و
پرچالش آشنا نیستند نباید در ابتدا انتظاری غیر معقول و بزرگ داشت.
تیمی که از تأس��یس آن زمان زیادی نمی گذرد و دو پله صعود را پشت
سر هم و بدن وقفه از لیگ سه به دو و از لیگ دو به لیگ  1پیموده نباید
پس از تنها چهار هفته آن را قضاوت کرد .آرمان گهر در بازی اول مقابل
اکس��ین البرز در حالی که دو بر یک از حریف خود پیش افتاده بود روی
یک اشتباه و گل به خودی بازی به تساوی می رسد و دقیقه  ۹۰روی یک
اش��تباه انفرادی مهاج م حریف گل پیروزی تیمش را می زند .این تیم در
بازی دوم مقابل ملوان انزلی در آن ش��هر نیز تا پایان پیروز میدان بود اما
در وقتهای تلف ش��ده بازی و دقیقه  ۹۵دروازه آرمان گهر باز می شود تا
این تیم سیرجانی در ثانیه های پایان ،بازی برده را با تساوی عوض کند.
شاگردان ش��هبا در بازی سوم برابر مس کرمان با کم دقتی مهاجمین
خود و البته کمی ش��انس چند تک به تک را از دس��ت دادند تا پس از
تساوی مقابل ملوان انزلی تیم پرآوازه شمالی  ،این بار با تساوی دو بر دو
مقابل تیم کهنه کار مس زمین را ترک کنند.
تیمی که س��ابقه بازی های آس��یایی دارد و آرمانگه��ری که تازه پا به
لیگ  1گذاش��ته اس��ت .آرمان گهر در بازی چهارم هم تنها با یک گل
به خودی مقابل داماش گیالن در رش��ت بازی را واگذار کرد تا به رغم
باخت در آخرین دیدار و نتایج پیش��ین برابر ملوان ،اکسین البرز و مس
کرمان ،تیمی نشان دهد که می تواند با هماهنگ شدن بازیکن های تازه
ورودش به لیگ در بازی های آتی نتایج قابل قبولی بگیرد .تجربه نشان
داده این کار از عهده قاسم شهبا ساخته است مربی که پیش از این خود
را در لیگ اول فوتبال کش��ور با آوردن گلگهر به لیگ یک و حفظ این
تیم برای چندین س��ال در لیگ ثابت کرده و بازیکنان زیادی به فوتبال
ایران معرفی کرده است.

سیرجان؛

خبرساز در فوتبال
 بازگشت پرصدای جباری به فوتبال با گلگهر

سرویس ورزشی نگارستان :هفته گذشته
هفته پر خبری برای فوتبال سیرجان بود .از
اعالم خبر حضور مارک ویلتموس سرمربی
بلژیکی تیم ملی فوتبال ای��ران برای دیدن
بازی گلگهر و پ��ارس جنوبی جم که قرار
اس��ت روز جمعه  22ش��هریور در ورزشگاه
ام��ام علی س��یرجان برگزار ش��ود ت��ا نگاه
اکثر خبرگزاریها و س��ایتهای ورزشی به
بازگش��ت مجتبی جباری بازیکن مش��هور
و یاغ��ی اس��تقالل لیگ برتر ب��ا گلگهر .از
حضور پر سروصدای جباری در کنار گلگهر
برداش��تهای مختلفی از سوی سایتهای
ورزشی کشور ش��ده است .خبرنگار ورزشی
آنا نوشت« :مجتبی جباری پس از مذاکراتی
که با مس��ئوالن باش��گاه گلگهر سیرجان
داش��ت ،پذیرفت تا بهعنوان دستیار وینگو
بگووی��چ در تیم فوتبال این باش��گاه حضور
داشته باش��د .این سایت خبری اضافه کرد:
«برخی معتقدند مسئوالن گلگهر با دست
گذاش��تن روی جباری و انتخاب وی ،قصد
دارند تا از محبوبیت این بازیکن بهره ببرند و
او را ذخیره مطمئنی برای بگوویچ قرار دهند
تا در صورت کسب نتایج ضعیف از سوی این
سرمربی کروات از جباری در قامت سرمربی
استفاده کنند».
خبر حض��ور جباری در س��یرجان در اکثر
سایتهای ورزش��ی ایران بازتاب پیدا کرد.
دلی��ل این امر ه��م این اس��ت که مجتبی
جباری به رغم نبوغی ک��ه در بازی فوتبال

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای عملیات بهسازی اپرک بنفشه

دارد اما طی یک دهه گذش��ته حاشیههای
زی��ادی در تیمه��ای اس��تقالل ،تراکتور و
سپاهان داشته است.
از ترک تیم تا مشت به فتح ا ...زاده
س��ایت ورزش��ی نود ،آن روزها در حاش��یه
همی��ن درگیریها و رفتن جب��اری از تیم
نوشت« :ساعتی پیش مجتبی جباری خبر
خداحافظ��یاش از فوتب��ال را اع�لام کرد.
بازیکن��ی که نبوغ و یاغیگ��ری را با هم در
فوتبالش داشت .لحظهای زیدان آسیا میشد
و ب��ا رقص پ��ا و پاسهایش همه را غافلگیر
میکرد و ثانیههایی بعد با درگیریهایش به
سکوها شوک میداد .هیچگاه قابل پیشبینی
نبود؛ نه درون زمین و نه بیرون مس��تطیل
سبز! اتفاقی که باعث شد لقب خاص فوتبال
ایران را به خود اختصاص دهد .البته کمکم
با پیش رفتن در فوتبال ،بداخالقتر ش��د و
از زیدان آس��یا به (هش��ت ش��اکی) رسید.
بازیکنی که پای��ان فوتبالش هم با درگیری
و لج و لجبازی با مدیرعامل استقالل همراه
ب��ود .».نود در ادامه آن یادداش��ت به برخی
حاش��یههای ایجاد شده اش��اره کرده است:
«جباری هیچ وقت رابطه خوبی با مربیانش
نداش��ت .یاغی شماره هشت حتی کیروش
را قبول نداش��ت و میگفت این س��رمربی
پرتغال��ی چیزی به فوتبال م��ا اضافه نکرد.
جباری ب��ا مربیان ایرانی ه��م رابطه خوبی
نداش��ت و آنها هم از طعنههای او در امان

(نوبت دوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات بهسازی پارک بنفشه) به
شماره  2098090549000008را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/9میباشد .مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 98/6/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ  98/6/31زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز سهشنبه تاریخ 98/7/2

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :الف :آدرس :سیرجان،
بلوار شهید زندینیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن03442338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

کی فش
عم
تجدید فراخوان مناقصه ومی همزمان با ارزیابی فی ( رده) یک مرحلهای

انجام خدمات و نگهداری سراهای دانشجویی (خوابگاه پسران و دختران) دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه صنعتی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) انجام خدمات اعم از تنظیف ،نگهداری ،تأسیسات ،حفاظت ،تهیه مواد شوینده
و بهداشتی برای دو ترم به شماره  2098091262000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/16میباشد - .مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 98/6/20
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ  -98/6/30زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  12روز یکشنبه تاریخ 98/6/31
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :دانشگاه صنعتی سیرجان تلفن034-41522013 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  - 021 -41934دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبتنام /پروفایل تأمین کننده /مناقصهگر موجود است.

دانشگاه صنعتی سیرجان

آگهی فراخوان ربگزاری انتخابات اتحادهی صنف اننوایان شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم صنف نانوایان شهرستان سیرجان میرساند انتخابات هیئت مدیره مذکور برای انتخاب  5نفر
عضو اصلی 2 ،نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل عصر روز یکشنبه  24شهریور 98ساعت 17
در محل س�یرجان ابتدای بلوار قاآنی س�الن اجتماعات اتاق اصناف برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضا محترم اتحادیه صنف مربوطه (
صاحب پروانه) درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر ( دارای شناسه صنفی معتبر) در محل برگزاری
انتخابات حضور بهم رسانند .ضمنا دادن وکالت برای رای ممنوع است.
اسامی کاندیداهای هیئت مدیره( به ترتیب حروف الفبا):
محمدرضا آباده -علیرضا اس�فندیارپور -مجید اس�فندیارپور -اس�ماعیل افسری -اسمعیل افشاردوس�ت -محمدرضا ایران پور-
مصطفی بازمانده -فاطمه سنجری -فهیمه فاریابی -اعظم کورکی
اسامی کاندیداهای بازرس (به ترتیب حروف الفبا):
مریم زیدآبادی -خدیجه عباسلو -مجتبی عسکری

هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی سیرجان

نبودند .جالبترین اتفاق برای یاغی استقالل،
ترک تمرین قلعهنویی ب��ود .امیر قلعهنویی
وقتی ب��ه بازیکنهایش اع�لام میکند هر
کسی دوست دارد میتواند برود خانه و دیگر
تمرین نکند نمیدانست که جباری حرف او
جدی میگیرد! جب��اری بعد از آن حرف
را ّ
سرمربی ،لباساش را پوشید و به خانه رفت!
مهمترین حاش��ی ه ش��ماره هشت استقالل
مربوط به تمدید قرارداد و رایزنی بر سر مبلغ
قراردادش بود.
اتفاقی که اهمیت باالیی برای جباری داشت.
حتی چند تمرین استقالل در دوره مظلومی
به خاطر مش��کالت مالی و به درخواس��ت
جباری تعطیل ش��د .ماجرای تمسخر پیتزا

خوردن بازیکنان اس��تقالل ه��م در همان
دوره توس��ط جباری مطرح شد .مهمترین
حاش��یه مجتب��ی جباری هم بر س��ر مبلغ
ق��راردادش بود .که کارش با علی فتحا...زاده
مدیرعامل وقت استقالل به درگیری کشیده
ش��د و جباری  8مرداد  92در گفتوگویی
مفص��ل این درگی��ری را تأیید کرد و گفت:
فتحا..زاده در مورد تمدید قرارداد زیر حرفش
زد .م��ن گفتم برای ش��ما متأس��فم که به
عنوان مدیرعامل استقالل دروغ میگویید و
فتحا...زاده مرا هل داد .من هم گفتم دستت
را ب��ه من نزن و بعد از آن بود که فتحا...زاده
به پدر من توهین کرد و من هم با مشت به
صورت او زدم .آن روز فتح ا ...زاده با اش��اره

 سایت ورزشی نود ،آن روزها در حاشیه درگیریهای جباری
در استقالل و رفتن او از تیم نوشت « :جباری مرتب با مربیان و
هم بازیکنهایش درگیر میشد و برخالف ظاهر آرامی که دارد
درگیریهای زیادی هم در کارنامهاش ثبت شده است .بازیکنی که
نبوغ و یاغیگری را با هم در فوتبالش داشت .لحظهای زیدان آسیا
میشد و با رقص پا و پاسهایش همه را غافلگیر میکرد و ثانیههایی
بعد با درگیریهایش به سکوها شوک میداد .او هیچگاه قابل
پیشبینی نبود؛ نه درون زمین و نه بیرون مستطیل سبز! اتفاقاتی که
باعث شد لقب خاص فوتبال ایران را بهخود اختصاص دهد.

 شمشیر داموکلس باالی سر وینگو
جباری ام��ا برخالف ظاهر آرام��ی که دارد
درگیریه��ای زی��ادی ه��م در کارنامهاش
ثبت شده است .مانند درگیری با عکاس در
تمرین استقالل و یا مربیان خودی .جباری
در فصلی که قلعهنویی در تراکتورسازی بود،
در راهروهای ورزش��گاه ی��ادگار امام با این
س��رمربی درگیری کالمی داشت و با ستار
همدانی کمک مربی او هم کارش به جاهای
باریکتر کشیده شد.
درگی��ری ب��ه یادماندن��ی بع��دی جباری،
جنجالش بر سر ضربه ایستگاهی بود .جایی
که مجتبی اجازه زدن ضربه ایستگاهی را به
کرار جاسم نمیداد و کرار هم در واکنش به
دیکتاتوری شماره هشت ،به او یادآوری کرد
که س��ال قبل از همین نقطه به تیم او گل
زد .صحبتی که باعث ش��د جباری به سیم
آخر بزند و ....در جریان تمرین استقالل هم،
مجتبی جباری از ناحیه پا دچار مصدومیت
میش��ود؛ وی برای درمان پای مصدوم خود
به کنار زمین میآید اما متوجه میشود که
استقالل در تمرین خود نه پزشک دارد و نه
یخ! جباری وقتی چنین وضعیتی را مشاهده
کرد به نشانه اعتراض تمرین را ترک و اعالم
کرد تا زمانی که این مشکالت پیش پاافتاده
برطرف نشود در تمرینات شرکت نمیکند.
جب��اری برای مدتی هم در االهلی قطر بود.
او با قراردادی  ۳ساله به ارزش یک میلیون
و هفتصد هزار دالر جایگزین فریدون زندی
هافبک ایرانی-آلمانی االهلی قطر شد .او در
بازگش��ت به تهران در تیر ماه  ۱۳۹۶پس از
چهار فصل دوری از باشگاه استقالل با امضای
قراردادی دو س��اله به این تیم بازگشت .اما
پ��س از عدم بازی طوالن��ی مدت برای تیم
اس��تقالل ،این بازیکن از تیم رفت ».جباری
حاال بازگشتی پرسروصدا به لیگ برتر ایران
با گلگهر دارد .باید دید هدف گلگهریها از
حضور او در این تیم چیست .جلب توجهات
به گلگهر یا شمش��یر داموکلسی باالی سر
وینگو بگوویچ!

آگهی ب کارگیری نیرو بصورت قراردادی

امور دهیاریهای بخش مرکزی از توابع شهرس�تان س�یرجان به اس�تناد ماده  1و  4آئیننامه اس�تخدامی دهیاریهای
کش�ور برای تأمین نیروی انس�انی مورد نیاز به تعداد  1نفر از بین متقاضیان بومی و دارای مدرک تحصیلی کارشناس�ی
و کارشناسیارش�د حس�ابداری ،حسابرس�ی،کاربرد کامپیوتر در امور مالی ،اقتصاد (کلیه گرایشه�ا) و مدیریت (کلیه
گرایشها) با حداکثر  28س�ال س�ن برای خانمها و  30س�ال س�ن برای آقایان با احتس�اب طول خدمت نظام وظیفه در
مقطع کارشناسی و  30سال سن برای خانمها و  32سال سن برای آقایان با احتساب طول خدمت نظام وظیفه در مقطع
کارشناسی ارشد بعد از برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی و تأیید صالحیت توسط هسته گزینش و همچنین با در نظر
گرفتن سایر شرایط بصورت قراردادی دعوت به همکاری مینماید.
لذا متقاضیان واجد شریط میتوانند جهت تکمیل فرم ثبتنام و ارائه مدرک
تا پایان وقت اداری مورخ  98/6/26به امور دهیاریهای بخشداری مرکزی مراجعه نمایند.

امور دهیاریهای بخش مرکزی سیرجان

کی فش
عم
تجدید فراخوان مناقصه ومی همزمان با ارزیابی فی ( رده) یک مرحلهای

انجام خدمات تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی
دانشگاه صنعتی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) انجام خدمات تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی (سلف
سرویس) به شماره  2098091262000007را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/16میباشد - .مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 98/6/17
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ  -98/6/27زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  12روز شنبه تاریخ 98/6/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :دانشگاه صنعتی سیرجان تلفن034-41522013 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  - 021 -41934دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبتنام /پروفایل تأمین کننده /مناقصهگر موجود است.

دانشگاه صنعتی سیرجان

گه مجم عم
م
آ ی ع و ی عادی

بدینوسیله به اطالع صنعتگران سهامدار مستقر در شهرک صنعتی شماره یک سیرجان میرساند جلسه مجمع عمومی
عادی ش�رکت خدماتی ش�هرک صنعتی شماره یک سیرجان به شماره ثبت  3297و شناس�ه ملی  14003221820رأس
ساعت  9صبح مورخ  98/7/2در محل سالن اجتماعات هاللاحمر (خیابان وحید) با دستور کار ذیل برگزار میگردد.
 -1تصویب صورتهای مالی سال 96
 -3انتخاب اعضاء هیأت مدیره
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -7تصویب آئیننامه معامالت ،استخدامی و انضباطی

 -2گزارش (حسابرس) بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال 97
 -4انتخاب بازرس (حسابرس قانونی)
 -6تعیین حقالزحمه بازرس قانونی (حسابرس قانونی)
 -8سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره یک سیرجان

