ورزش

آیا تیمی که اسمی از آن برده نشده
گلگهر است؟

پیشنهاد
 ۱۸میلیاردی
به بیرانوند

گروه ورزش:
«یک تیم متمول صنعتی که فصل
آینــده دروازهبان خود را از دســت
خواهد داد برای پُر کردن جای خالی

ایــن بازیکن به دروازهبان پیشــین
پرسپولیس علیرضا بیراوند پیشنهاد
نجومی برای یک سال داده است»!.
ســایتهای خبــری و بهخصوص
ورزشــی هفته گذشــته به نقل از

خبرگزاری مهر با درج این خبر مبهم
اسمی از هیچ تیم و باشگاهی نبردند
اما برخیها حدس زدند شــاید این
تیم گلگهر بشد که در خبر مربوط
از آن به عنوان تیم صنعتی متمول

یاد شده اســت .از سویی مشکالت
درون دروازه گلگهــر در این فصل
که پس از ماشینسازی و ذوب آهن
آمار بیشترین گل خورده را به خود
اختصاص داده و شکســتهای این
تیــم در برخی بازیهایی که انتظار
شکست نداشــتند در کنار گلهای
سادهای که علیرضا حقیقی دریافت
کرده بر این حدس و گمان که تیم
مذکور گلگهر باشد افزوده است.
در ادامــه ایــن خبــر چنیــن
میخوانیم«:هر چند هنوز سه هفته
دیگر از بیســتمین دوره رقابتهای
لیــگ برتر باقــی مانــده و رقابت
نزدیکی بین پرسپولیس و سپاهان
برای کسب عنوان قهرمانی این دوره
از مســابقات ادامه دارد ،اما برخی
تیمها برای فصــل آینده مذاکرات
خود را بــا بازیکنان مد نظرشــان
آغاز کردهاند .این پیشــنهادات در
شرایطی مطرح میشود که به دلیل
منع جذب بازیکنان خارجی در دو
فصل اخیر ،قیمت برخی بازیکنان به
باالی  ۱۰میلیارد رسیده و نهادهای

نظارتی هم رسیدگی به این موضوع
را در حد شــعار مطرح میکنند و
تاکنون با هیچ بازیکن و باشــگاهی
که رقمهای سرســامآور را دریافت
و یــا پرداخت کردهانــد برخوردی
نداشتهاند .مسئوالن برخورد با این
رقمهای میلیــاردی در حالی خود
را به خــواب زدهاند کــه رقمهای
پیشــنهادی برای فصل بیســت و
یکم به شــدت افزایش داشــته و
برخی تیمها رقمهای پیشــنهادی
خــود بــه بازیکنــان را نزدیک به
 ۲۰میلیارد تومان برای یک فصل
رســاندهاند .خبرنگار مهر کســب
اطالع کرد یکی از تیمهای متمول
که غیرمســتقیم از بودجه دولتی
استفاده میکند برای اینکه بتواند
جای خالی دروازهبــان خود را پر
کند بــه علیرضا بیرانوند دروازهبان
پیشین پرســپولیس که به تازگی
راهی تیم بواویشــتا پرتغال شــده
است مبلغ  ۱۸میلیارد تومان برای
یک فصل پیشنهاد داده است .این
باشگاه پس از آنکه با پاسخ منفی
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دروازهبان تیم ملــی فوتبال ایران
روبرو شــده ســراغ یک دروازهبان
دیگــر رفتــه و ایــن بار بــه گلر
آبیپوشان پیشــنهاد داده تا فصل
آینده را در این تیم صنعتی سپری
کند .دروازهبان استقالل هم که از
وضعیت فعلی خود راضی نیست به
این پیشــنهاد پاسخ مثبت ابتدایی
را داده و ایــن احتمال وجود دارد
که برای فصل آینده راهی این تیم
شود».
مهر در ادامه آورده است« :رقمهای
 ۱۸میلیــارد تومــان و  ۱۵میلیارد
تومان از ســوی برخــی تیمها در
حالی بــرای یک فصل پیشــنهاد
میشود که نهادهای نظارتی تاکنون
ورودی رسمی و عیان به این موضوع
نداشتهاند .با این حال به نظر میرسد
با توجه به اینکه فصل نقل و انتقاالت
از چند هفته دیگر آغاز میشود ،این
نهادها باید نظارت بــر قراردادهای
بازیکنان و باشگاهها را بیشتر کنند و
اجازه ندهند برای حدود  ۹ماه چنین
رقمهایی پرداخت شود».

یادمان

برای حمیدرضا صدر

همان که شیرینیکالمش
در قاب تلویزیون
مسخمان میکرد

خاطرات جام حذفی با گل گه ِر قاسم شهبا زنده شد

| عکس :سید حسین موسوی |

سیرجانیها در نیمهنهایی جامحذفی

آیا گلگهر می تواند فینالیست جام حذفی شود؟
تیم فوتبال گل گهر عصر پنجشــنبه با غلبه
بر آلومینیوم اراک به جمع  4تیم نهایی جام
حذفی ایران راه یافــت .اتفاقی که تا به حال
برای این تیم سابقه نداشته و فقط یکبار گل
گهر با قاسم شهبا توانسته بود آذرماه سال 93
به مرحله یک چهــارم نهایی این جام صعود
کند و بــازی های تاریخی با پرســپولیس و
ســپاهان با توجه به امکانات ضعیف آن زمان
برگزار نماید.
گل گهــر اما در جــام حذفی ســال جاری
پس از کســب پیروزی مقابل مس کرمان و
پارس جنوبــی ،در مرحله یک چهارم نهایی
جام حذفی به مصاف تیــم آلومینیوم رفت؛
حریفــی که کمتــر از  2هفته پیش در لیگ

برتر شکســتش داده بود .اراکــی ها در بازی
پنجشــنبه شــب ،انگیزه های بسیاری برای
کسب بُرد داشتند که انتقام شکست دوهفته
قبل تنها یکی از آنها بود.
شــاگردان علیرضا منصوریان در این بازی
ابتــدا گل پیــروزی را وارد دروازه گلگهر
کردند امــا در ادامه و به خصوص نیمه دوم
مقهور بازی خوب گلگهریها شــدند تا با
دریافت سه گل پی در پی هم داستان انتقام
را فراموش کننــد و هم با جام حذفی وداع
نمایند .گل گهر در این مسابقه که نیمه اول
آن را بــا یک گل به حریــف واگذار کرده
بود  ،در نیمه دوم توانســت با تغییراتی که
امیر قلعهنویی در تیمش ایجاد کرد ،ضمن

دعوت به همكاری

به تعدادی نیروی خانم و آقا سن بین  ۲۲تا  ۴۰سال
جهت کار در شرکت فرتاک نیازمندیم.

با مزایای بیمه و حقوق عالی ،فیش حقوقی و استخدام رسمی

مراجعه حضوری ۰۹۳۵۲۳۷۴۵۸۴

دعوت به همكاری

به تساوی کشاندن بازی توسط رضا شکاری،
گل های دوم و ســوم را هم توســط احمد
زندهروح و ســعید صادقی به ثمر برساند و
فاتح این دیدار حساس شود .گلگهر اکنون
در کنار اســتقالل (که پرســپولیس را در
ضربــات پنالتی جا گذاشــت) و فوالد ( که
از ســد سپاهان گذشت ) به عنوان سه تیم
مرحله نیمه نهایی شناخته شدند.
چهارمیــن تیم این مرحلــه از میان خیبر
و ملوان که قرار اســت دوم مــرداد با هم
مسابقه بدهند مشــخص می شود .در این
مرحله به قید قرعه تیم های حاضر روبروی
هم قرار می گیرند تا فینالیســت های جام
حذفی 1400مشخص شوند.

در حاشیه بازی گلگهر و آلومینیم
از حواشی مسابقه دو تیم گلگهر و آلومینیم
میتوان به قطع برق ورزشگاه گلگهر اشاره
کــرد که دلیــل ف ّنی داشــت .از دقیقه 18
بازی بود که برق ورزشــگاه قطع اما با تالش
مسئوالن تاسیسات ورزشگاه  11دقیقه بعد
وصل شــد و بازی جریان خودش را از ســر
گرفت .از حواشــی دیگر این دیدار درگیری
یکی از لیدرهای باشــگاه با علیرضا حقیقی

فـروشی

پیتزا ساندویچی با موقعیت عالی
واگذار می شود.

۰۹۱۳۸۲۶۵۶۲۱

دعوت به همكاری

به یک نیرو جهت پرستاری از بچه و انجام

به یک مهندس عمران گرایش راه با سه سال
سابقه بیمه مرتبط جهت رتبه بندی شرکت

۰۹۱۰۷۹۰۹۳۱۸

۰۹۱۳۳۷۸۲۸۴۷

نظافت منزل نیازمندیم.

فروش طبقه دوم ۱۵۵
متری با پارکینگ و حیاط
مستقل ،خیابان خواجه نظام
الملک،قیمت  ۱/۶۴۰م
با خانه هم معاوضه می شود.

۰۹۱۳۱۷۹۲۹۶۱

راهسازی نیازمندیم.

فروش زمین

سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

آدرس :بلوار سیدجمال،
کوچه جنب بنیاد مسكن
مدیریت :خانم ایرانمنش
۴۲۳۰۹۸۴۰
۰۹۱۳۶۶۲۹۷۳۷

به تعداد  ۲۰۰تریلی جهت حمل بار غالت از بندر

چابهار به کل کشور با باالترین نرخ کرایه نیازمندیم.
(اسكان رایگان و وعده غذایی برای رانندگان)

 ۰۹۳۰۶۸۳۶۰۶۱آقای شهریار الری زاده

۰۹۱۳۵۰۱۶۲۳۲ - ۰۳۴۴۲۲۵۱۵۰۸

اگهی فراخوان شناسایی سازندگان کلبه چوبی
شرکت معدنی و صنعتی گهرهمکار(سهامی خاص) در نظر دارد جهت احداث یک واحد کلبه چوبی در محدوده
 ۲۰کیلومتری جاده سیرجان  -شیراز از میان سازندگان تخصصی سازه های چوبی جهت ارسال پیشنهادات و

۰۹۱۳۱۷۹۱۵۸۳

۰۹۱۳۵۸۶۵۰۰۳

دوخت انواع پته با نخ گیاهی و سنتی

دعوت به همكاری

به تعدادی نیرو جهت امورات نگهبانی حفاظت از پروژههای
کارگاهی و معدنی و ...نیازمندیم.
خیابان احمد کافی ،روبروی آش و حلیم شیرازی
موسسه نظم آوران کبیرمرصاد  -ساعات تماس  ۸الی ۱۳

دعوت می شود عالوه بر ارسال تصاویر پروژه های احداث شده خود با ذکر مكان محل احداث ،طرح و پالن

فقط مشتری واقعی تماس بگیرد.

 ۷۱۲۱۹۹به نام انوشیروان محمودابادی به شماره شناسنامه ۵۱۹
متولد  ۱۳۴۸به نشانی روستای محمودآباد مفقود گردیده است.
در صورت پیدا شدن با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی
برای خانم های عالقه مند به این هنر سنتی

دعوت به همكاری

رزومه کاری دعوت به عمل آورد.

یک فقره برگ قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی به شماره

َپته دوزی

گروه ورزش  :حمیدرضا صدر ،نویسنده ،منتقد سینما و مفسر بنام ورزشی
که عالقمندان زیادی را پای تفسیرها و تحلیل های روان و شیرین فوتبالی
اش جمع می کرد و در کشور و میان فوتبالی ها عالقمنان زیادی داشت پس
از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان روز جمعه در سن  65سالگی گذشت.
صدر دانشآموخته رشــته برنامهریزی شهری در داشنگاه تهران و لیدز
انگلســتان بود و سالها به عنوان نویســنده و منتقد سینما و همچنین
مفسر فوتبال فعالیت داشت او کتاب هایی هم نگاشته بود :نیمکت داغ،
روزی روزگاری فوتبال ،پسری روی سکوها و تو در قاهره خواهی مرد ،از
جمله کتابهای منتشرشده او به شمار میروند .خبرآنالین در شرحی از
زبان او نوشــت :او حمید صدر بود .همان که خبر بیماری اش این چند
روز را بــه کام همه تلخ کرده بود .همان که شــیرینی کالمش در قاب
تلویزیون مســخ مان می کرد .آرام  ،متین و پر مغز ...او خود می گفت«
با علی پروین صمیمی هستیم .علی آقا میداند هرگز نه با حب نوشتهام
و نه با بغض .حاال نوشــتن درباره فوتبال ایران برایم سخت شده که این
هم نشــان از پیر شدن و محافظهکاری است .البته در ذاتم هم هیچوقت
خودم را شــجاع قلمداد نکردهام»قلم آتشــین حمیدرضا صدر آن روزها
برای زدن زیر تاج و تخت سالطین  ،محدود به پروین نمی شد و از علی
دایی تا خداداد و بقیه هم قرار نبود برای رفتارهای شان بی پاسخ بمانند.
او راحت می نوشــت چون فوتبال را با تمــام وجود در مقام یک هوادار
لمس کرده بود .از همان کودکی و روی ســکوها .آنجا در امجدیه و بعد
در نوجوانی در ورزشگاه تازه ساخت آزادی:استرالیاییها متفرعن بودند و
استاد جنگهای روانی.
یادم میآید کاریکاتور توهینآمیزی هم در باره ایران و ایرانیها و بازیکنان
ایران چاپ کرده بودند .در تهران دقیقه  ۳۰نشــده دو تا گل توسط پرویز
قلیچخانی زدیم که گل دومش  -که از راه دور توپ به طاق دروازه نشست
 برایم یکی از بهترین گلهای تاریخ فوتبال ملیمان اســت .پس از آن ۶۰دقیقــه فریاد زدیم و بازیکنان هم در میدان جان کندند ولی گل ســوم از
راه نرســید که نرسید .یادم میآید اصغر شرفی از بس دویده بود نای بلند
شــدن نداشت .مستندات او در قالب کتاب پسر روی سکو  ،پر از یادداشت
هایی شده که در وداع هر یک از ستاره های فوتبال دهه  ، ۴۰بهترین مثال
برای توصیف آن ستاره ها شده اند :ناصر حجازی ،منصور پورحیدری ،عزیز
اصلی ،هما بهزادی و  ...روایاتش از فوتبال جهان .از لیورپول  ،فوتبال جزیره
 ،آرســنال و هیجان نوشته هایش از سینما و تئاتر .پر از شور پر از عشق و
پر از احســاس  .درست مثل توصیفاتش از زندگی  .از همسرش و از غزاله
نمونه کاملی از یک همســر و یک پدر ...مردی که در میان همه ترس های
زندگی  ،احتماال یک کابوس داشــته؛کابوس سرطان.کابوسی که تا جمعه
رهایش نکرد!.

فروش  ۱۲قصب زمین در منطقه ویژه
موقعیت دار  ،با قیمت توافقی

مفقـودی

به روش سنتی کرمان

دروازه بان گل گهر بود که شنیده شد پس از
بازی در بیرون ورزشگاه رخ داد .او که در این
فصل اشتباهاتی در دریافت گل در چند بازی
داشته پیش از این هم در چند مرحله بعضی
خبرنگاران سیرجانی با او درگیری لفظی پیدا
کرده بودند .در حالی که برخی شــبکه های
خبری محلی مدعی توهین علیرضا حقیقی
به سیرجانی ها شــده بودند روابط عمومی
باشگاه گل گهر این موضوع را تکذیب کرد.
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فروش وسایل منزل

تعدادی وسایل منزل کم کارکرد در حد نو
جنس عالی بدلیل جابجایی به فروش می رسد.
(یخچال ساید دوو  ۳۲فوت کرهای اصل ،ماشین
لباسشویی الجی  ۷کیلویی ،ماشین ظرفشویی
الجی  ۱۴نفره استفاده نشده و آکبند ،فرگاز مارک
رز پنج شعله ،مایكروفر کنوود سایز متوسط و چرخ
گوشت همیلتون)
همه وسایل رنگ سیلور می باشند و برای خرید
یكجا تخفیف ویژه در نظر گرفته میشود.

۰۹۱۳۳۹۹۶۹۶۳

لذا از کلیه واجدان شرایطی که توانایی احداث کلبه چوبی را با متراژ  ۷۰تا  ۱۰۰متر مربع به مشخصات زیر دارند

پیشنهادی خود را جهت ساخت سازه مذکور(کلبه چوبی) به صورت فایل  pdfنهایت ًا تا  ۱۰روز از تاریخ چاپ این
آگهی به آدرس ایمیل GHCO@goharhamkar.ir :و یا شماره واتساپ  ۰۹۱۳۱۴۵۶۱۴۸:ارسال نمایند.

مشخصات سازه:

 متراژ  ۷۰تا  ۱۰۰متر مربع ارتفاع دیوار تا سقف  ۲۸۰تا  ۳۰۰سانتی متر سقف به صورت شیروانی یا گنبدی جانمایی سرویس بهداشتی و آشپزخانه در داخل سازه جانمایی تراس از جنس چوب جزییات اتصال قطعات چوبی به یكدیگر لوله کشی و برقكشی به صورت توکارچوب پیشنهادی جهت اجرای سازه مقاوم به شرایط محیطی و عدم ایجاد تاب ،موج و ت َرک تا حداقل  ۵سال پس ازتحویل پروژه.

نكته :پیشنهاد دهنده در طراحی و ساخت کلبه چوبی به صورت یک طبقه ،نیم دوبلكس یا دوبلكس آزاد بوده و اولویت
کارفرما در انتخاب مجری سرعت اجرای طرح و کیفیت ساخت می باشد لذا از سازندگانی که اجرای پروژه کمتر از  ۲ماه باشد
دعوت به عمل می آید.

شرکت معدنی و صنعتی گهر همکار

