ورزش
گروه ورزش:

آیا نتیجه بازی آرمانگهر و مس مانع صعود کرمانیها به لیگ برتر میشود؟

پیامدهای باخت مس در سیرجان

از نکات قابل توجه در این بازی حاشیهسازیهای مس کرمان علیه آرمانگهر و رسانههای سیرجان قبل از بازی بود

| عکس :سید حسین موسوی |

«باخت در سیرجان برای مس کرمان یک
نکتــه را ثابت کــرد و آن اینکه برد هفته
قبل برابر اســتقالل مالثانی نیز نتوانسته
اســت خاکی بزرگ بر ســر مشکالت این
تیــم بریزد و آنچه که با حل نشــدن این
مشــکالت بیشــتر تلف می شــود ،زمان
است »...این جمله را از یادداشت «سعید
قرایــی» ،ورزشــینویس کرمانی یک روز
پس از شکســت تیم شهرشان در دربی
اســتانی از وبالگ ورزشیاش برداشتیم.
اگــر چه باخــت مس (تیــم متمول و با
ســابقه کرمانی) که برای هفتهها در صدر
جدول لیگ یک از شــانسهای صعود به
شــمار میرفت به آرمانگهر (تیم نوپای
ســیرجانی) با توجه به مقایســه امکانات
و پتانســیلهای دو تیــم چنــدان قابل
پیشبینــی نبود ولی با توجــه به اینکه
همــواره رقابتها میان تیمهای ورزشــی
کرمان و ســیرجان جنبهی حیثیتی پیدا
میکند انتظار می رفت ســیرجانیها در
شهرشــان بازی قابل قبولی مقابل حریف
کرمانی خود به نمایش بگذارند.
ســعید قرایــی در ادامهی یادداشــتش
نخواســته باخــت مس بــه آرمانگهر را
نتیجه توانایی حریف ســیرجانی ارزیابی
کند و شــاید برای فرار از چنین برداشتی
مینویسد « :شاید اگر نتایج لیگ یک این
فصل تا این اندازه عجیــب و غریب نبود
و پراکندگی کســب امتیاز از سوی تیمها
تا این حد زیــاد نبود ،مس کرمان پس از
کســب نتایج هفته های اخیرش ،به طور
کلــی تا همیــن هفته از کــورس صعود
بازمانده بود و بــه میانه های جدول رفته
بود ،اما شرایط عجیب لیگ یک این فصل
و اینکــه پراکندگی امتیاز در آن بســیار
متفاوتتــر و عجیبتتر از لیگهای دیگر
می باشــد ،سبب می شــود مس با وجود
همه نتایج بد هفتههای اخیرش فقط یک
امتیاز با رتبه صعود در شــش هفته پیش
رو فاصله داشته باشــد.این موضوع یعنی
اینکه مس عم ً
ال بزرگترین رقیب را برای
صعــود نه در حریفانش که پیاپی به آنها
امتیاز داده بلکه باید در بطن و وجود خود
ببینــد و زمانی که با از دســت دادن این
همــه نتیجه هنوز هــم از مدعیان اصلی
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صعود محسوب میشود ،یعنی اینکه جدا
از جدولی که صعود را دو دســتی به این
تیم بفرما زده است ،فقط باید بر مشکالت
خودش غلبه کند تا در جدول به رتبههای
صعود بازگردد».

توانست به برتری دســت پیدا کند ،امروز
دوبــاره به روند نه چندان خوب گذشــته
بازگشــت و در زمین آرمانگهر سیرجان
مغلوب تیم هم اســتانیاش شد تا فرصت
بازگشت به صدر جدول را از دست بدهد.

فرصتسوزی مس در سیرجان
ورزش ســه نیــز همان روز پــس از این
مســابقه و نتیجه ی آن با اشاره به اینکه
«تقابل این دو تیم اســتان کرمانی جالب
توجه بود» نوشــت :آرمانگهر ســیرجان
که در هشــت هفته اخیــر نتایج جالبی
با کســب چهار پیــروزی خانگی و چهار
شکســت خارج از خانه داشت ،امروز هم
برای رســیدن به یک بــرد دیگر در یک
مسابقه دشــوار تالش میکرد ولی در آن
سوی میدان شاگردان محمدرضا مهاجری
نیز به دنبال برتــری و بهبود تفاضل گل
خــود بودند تا با ارتقــای رتبه دوم ،باالتر
از هوادار قرار بگیرند و صدرنشین شوند.
مس کرمان که پس از پنج هفته ناکامی در
کســب پیروزی و به دست آوردن تنها دو
امتیاز و ســه شکست ،در دیدار هفته قبل

حاشیه سازی مسیها قبل از بازی
امــا در حالی که قبل از ایــن بازی کادر
فنی و بازیکنان آرمان گهر بدون حاشــیه
به دنبــال اراده و یکپارچگی تیمی برای

فروش زمین کشاورزی
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی  ۳۰هکتار واقع در
شهرستان نی ریز استان فارس -تقریبا  ۱۰هکتار پسته ثمری باالی ۲۰
سال -تقریبا  ۴اینچ آب (هر  ۲۰روز پنج روز آب) -جوی کشی سیمانی
از استخر تا زمین پسته ها  -اتاق و سرویس بهداشتی
 زمین بایر حدودا  ۲۰هکتارشماره تماس۰9۱77۳۲9۴99 - ۰9۱7۱۳۱9۱۵۳ :

پیروزی در این مســابقه حیثیتی بودند،
مسیها کار را با حاشــیه سازی از دوسه
روز مانده به بازی شــروع کردند .از نکات
جالب توجه و در عین حال شــگفتآور،
پیشدســتی آنها برای فشــار بر کوبل
داوری بود تا شــاید از این محور با ایجاد
جو روانی اهداف خود را پیش ببرند.
سایت خبری باشگاه مس کرمان یک روز
قبل از این مسابقه در مطلبی بدون دادن
آدرس و یا اشــاره به نام رسانههای مورد
ادعایش در ســیرجان نوشت..« :متأسفانه
در روزهــای اخیــر برخــی رســانههای
سیرجانی در رابطه با این بازی به گونهای
رفتار کردند که حاشــیه این مسابقه را بر
متن آن ،در اولویت قــرار دهند و با بیان
برخــی صحبتها عمــ ً
ا جنبههای منفی
این مســابقه را بیشــتر از ســایر مسائل
رنگآمیزی کردند .در حالی که تیم فوتبال
مــس کرمان در این فصــل از رقابتهای
لیگ یک ،به گواه کارشناســان بیشترین
ضرر را از اشــتباهات داوری کرده است و
در همین مسابقه دو هفته قبل مس برابر
پــارس جنوبی در جم یک پنالتی بســیار
مضحک باعث شکست مس کرمان گردید،
از ســیرجان به گونه ای برای مسابقه مس
و آرمانگهر صحنه آرایی شد که قرار است

 سایت خبری باشگاه مس کرمان یک روز قبل از
این مسابقه در مطلبی بدون دادن آدرس و یا اشاره به
نام رسانههای مورد ادعایش در سیرجان نوشت:
«..متأسفانه در روزهای اخیر برخی رسانههای سیرجانی در رابطه
با این بازی به گونهای رفتار کردند که حاشیه این مسابقه را
بر متن آن ،در اولویت قرار دهند و با بیان برخی صحبتها
عمًال جنبههای منفی این مسابقه را بیشتر از سایر
مسائل رنگآمیزی کردند...

فروش زمین

یک قطعه زمین در شهرک جدید جالل آباد در
محدوده فضای سبز با قیمت توافقی
به فروش می رسد.
 ۰9۱۳۳7۸۵۴7۵مهندس قشمی
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در این مســابقه قضاوتی کام ً
ال یکطرفه به
سود مس کرمان رخ دهد و گویی در طول
مســابقات این فصل تا چه میزان داوریها
به ســود مس کرمان بوده اســت که این
قضیه در این مســابقه نیز قرار اســت به
شکلی وحشتناک تکرار شود. )!(».
در ادامه این یادداشــت آمده بود«:باشگاه
مــس کرمان حتی در زمانــی که بدترین
جفاهای ممکــن در این فصل را از ناحیه
داوری علیــه خود دیــد و نزدیک به 11
اشتباه مســلم و اثرگذار داوری را به ضرر
خود مشــاهده کــرد ،به احتــرام جامعه
داوری کشــور و حتی تیمهای رقیب ،به
خود اجازه نداد این گونه بیپروا دست به
اتهامزنی آن هم قبل از یک مسابقه برای
داور و حریف بزند و تنها به بیان مســائل
روی داده برای خود پرداخت اما اینکه از
ســیرجان برای تیم مس کرمان و قضاوت
این بازی ،اینگونه صحنهآرایی شود واقعاً
جای گالیه و ناراحتی را برای باشگاه مس
کرمان باز میگذارد»(!).
سایت باشــگاه مس با اشاره به مشکالت
داوری میان تیمهای اســتان در مسابقات
فوتبال کشــور اضافه کرده بــود « :اینکه
برخی رسانههای ســیرجان پیش از بازی
مس و آرمانگهر اینگونه داوران اســتان
را مــورد عتــاب خــود قــرار دهند یک
بیانصافــی محض در حــق این بخش از
جامعه فوتبال استان بوده است که تبعات
آن همانطور که گفته شــد در بلند مدت
یقه کل فوتبال اســتان را خواهد گرفت».
آنچه امــا در پایان بازی مس و آرمانگهر
برخالف حاشیهســازی مسیها در خارج
زمین ،تعیین کننده بود بازی یکدســت
آرمانگهریها در داخل مســتطیل سبز
و اجــرای تاکتیکهــای تعیین شــده از
ســوی کادر ف ّنی بود که سرانجام حریف
کرمانیشــان را با شکست مواجه و راهی
خانه کردند.

دعوت به همکاری

به منشی خانم مجرد دارای فن بیان و روابط عمومی باال
و آشنا به کار با رایانه جهت کادر در دفتر مهندسی و
دکوراسیون داخلی نمای ماندگار نیازمندیم.

۰9۰۳۱7۵7۰۲۵
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درخشش بازیکن شمالی
در سیرجان
حســن شوشتری زننده گل
پیروزی بخش تیمش مقابل
مــس کرمان وقتــی فصل
گذشــته بخاطر مصدومیت
از گلگهــر جدا شــد تصور
نمیکــرد فصــل بعــد در
آرمانگهر بدرخشد« .کرمان
ســاکر » از ســایتهای
ورزشــی کرمان دربــاره او
نوشت«:شوشتری زننده تنها گل مسابقه دربی استان مؤثرترین بازیکن
این روزهای آرمانگهر اســت که در ایــن فصل مهره غیرقابل جایگزین
شهبا در میانه زمین شده است .او پنجمین گل خودش را در  ۵بازی اخیر
آرمانگهر زده و با آخرین گلی که در درون دروازه مس جای داد سه امتیاز
این بازی مهم و حساس را به حساب تیمش واریز کرد» .
حســن شوشتری دوسال قبل از بابل به ســیرجان آمد و یک فصل را با
گلگهر سپری کرد اما وقتی مصدوم شد جایی در آن تیم نداشت تا اینکه
آرمانگهریها با شناختی که از او پیدا کرده بودند این هافبک شمالی را
جذب تیمشان کردند.

دیدارهایگلگهر
در مشهد

تیم فوتبــال گلگهرکه با
استفاده از فرصت تعطیلی
لیگ برتر بهخاطر بازیهای
تیــم ملــی ،با تشــخیص
سرمربی خود قلعهنویی به
مشهد سفر کرده تا اردوی
تدارکاتــیاش را در آنجا
برگــزار کند ،هــم اکنون
در آن شــهر مشغول انجام
بازیهای تدارکاتی است تا بازیکنانش از جریان بازیها خارج نشوند.
این تیم در اولین دیدار دوســتانه خود مقابل تیم فوتبال پیکان قرار
گرفت و با سه گل مغلوب حریف تهرانی خود شد .یاران قلعهنویی در
دومین دیدار دوستانهشــان به مصاف شاگردان مهدی رحمتی رفتند
و با دو گل میزبان مشــهدی خود را شکســت دادند .گلهای گلگهر
را در بازی مقابل پدیده شــهرخودرو ،یونس شاکری و رضا شکاری به
ثمر رساندند.
گفتنی است طبق برنامه اعالم شده ،چنانچه تغییر نکندگل گهر سومین
و آخرین مســابقه دوستانهاش را امروز شنبه با ذوب آهن اصفهان برگزار
می کند.

دعوت به همکاری

ازیک نفر کارشناس حسابداری معدل حداقل  ۱۴و
 ۳سال سابقه کار حسابداری .روزمه کاری و مدارک
به شماره  ۰9۱۳۰۰۱۰9۲۸واتس آپ گردد.
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شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" نگهداری  ،تعمیر و سرویس ماهیانه و تامین

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " تعیین راندمان زیست محیطی سیستم های

قطعات مصرفی و یدکی دستگاه های زیراکس شرکت معدنی و صنعتی گل گهر" را از طریق برگزاري استعالم

غبارگیر کارخانجات مجتمع مشتمل بر  ۵۴تجهیز" را از طریق برگزاري استعالم عمومي به شرکت پیمانکار

عمومي به شرکت پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناداستعالمبه

واجد شرایط واگذار نماید.لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالمبه آدرس الکترونیکي

آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني را به

 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه

همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت  -مناقصه و مزایده دانلود نمایند.مهلت تحویل

ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت  -مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  ۱۴روز

پاکات ساعت  9الي  ۱۴روزچهارشنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲6در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا

دوشنبه مــورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.ضمن ًا بمنظور بازدید از محل و طرح هرگونه سوال احتمالی روزشنبه

مي باشد.ضمن ًا بمنظور بازدید از محل پروژه و طرح هرگونه سوال احتمالی روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲براي متقاضیان پیش بینی گردیده است  ،الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل

براي متقاضیان پیش بینی گردیده است ،الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد

گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار

هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

مي باشد .

کمیسیون معامالت
شرکت معدني وصنعتي گل گهر

کمیسیون معامالت
شرکت معدني وصنعتي گل گهر

