ورزش
به حضــور تیم لیگ برتــری گلگهر در
ســیرجان اشــاره کرد که اکثر نگاهها به
ســمت او میشــود .حضور گلگهر لیگ
برتری در کنــار آرمانگهر با ســرمربی
پُرآوازه و بازیکنان طراز اولش که امســال
تا مرز کسب سهمیه آسیا هم رفت موجب
شــده بسیاری توجهات به سمت این تیم
باشــد و آرمانگهــر زیر ســایه گلگهر
چندان دیده و حمایت نشــود .این اما در
حالی اســت که مسئوالن آرمانگهر خود
برای تیمشــان کم نمیگذارند ولی باید
قبول کرد دومین تیم فوتبالی ســیرجان
چــه بخواهد و چه نخواهد تحت شــعاع
گلگهر ،کمتر دیده میشــود .دو تیمی
که امسال قرار بود جهت تبادل بازیکنان
زیر ۲۳ســال و امید به هــم کمک کنند
امــا هیچ اخباری دال بــر این موضوع تا
این لحظه مخابره نشــده اســت .آنچه
از آرمانگهر این روزها شــنیده میشود
جذب برخی بازیکنان این تیم از ســوی
تیمهای دیگر است.
حســن شوشــتری هافبک گلزن این تیم
به ســپاهان رفت ،روزبه ســینکی به تیم
فوتبال پارس جم پیوست ،امید پورقنبری
بــه تیم مس کرمان منتقل شــد و ایمان
رازانــی بازیکن خط دفاع آرمانگهر ســر
ازآلومینیــوم اراک درآورد .امیدواریم کار
جابجاییهــا در این تیم بــه همین تعداد
ختم شــود چرا که امیــر محمودآبادی،
میالد صادقیان ،ســعید قائدیفر ،ســجاد
حســامی و مرتضــی حســینزاده دیگر
بازیکنان آرمانگهر نیزکــم و بیش مورد
توجه برخــی تیمهای لیــگ برتری و یا
دسته اولی بودهاند .با این توصیف چنانچه

زمان از دست نرود! تنها کمتر از یک ماه به شروع بازیهای لیگ دسته اول مانده است!

خواب  خرگوشی  آرمانگهر
یا حرکت  با  چراغ  خاموش

گروه ورزش:
طبق اعالم ســازمان لیــگ فوتبال ایران،
مسابقات لیگ دســته اول کشور از نیمه
مهر شروع میشود و درحالی که تا آن روز
زمان زیادی برای آمادهســازی تیمها باقی
نمانــده ،هنوز ترکیب و تکلیف بســیاری
تیمها در این گروه در ابقای بازیکنان قبلی
یا جذب بازیکن جدید و وضعیت کادر ف ّنی
مشخص نیست.
از اســتان کرمان ســه تیم در لیگ دسته
اول فوتبال حضــور دارد .آرمانگهر ،مس
کرمان و مس شهربابک که برای اولین بار
تابستان امسال به دسته اول صعود کرد.
آرمانگهر به رغم نوپا بودن تیمش اما در
دو فصل گذشــته شــانه به شانه تیمهای
بزرگ حرکت کرد و هر بار در پایان فصل،
میانه جــدول جای گرفــت .مس کرمان
تیم شــناخته شــده کرمانیها نیز فصل
گذشــته و فصل قبــل از آن بخت صعود

مجدد به لیگ برتر داشت اما با بدشانسی،
ایــن فرصتها را از دســت داد .تیمی که
تاکنون حواشــی زیادی را در این سالها
به دلیل اختالفــات درونی تجربه کرده و
میکند .با این حال تیمهای مس کرمان و
مس شهربابک که بودجه خیلی خوبی در
اختیار دارند ،میتوانند به راحتی بازیکنان
مورد نیازشــان را جذب کنند .کاری که
برای آرمانگهر به رغم تالش و کوشــش
مدیران ورزش این باشگاه سختتر از سایر
نمایندگان استان است تا نبردی نابرابر در
فصل نقل و انتقاالت بــرای این تیم رقم
بخورد.
در مس کرمان که تا این اواخر ترکیب کادر
ف ّنیاش مشخص نبود ،اخیرا ً سرمربی خودش
را شــناخته و اقدام به جــذب بازیکن کرده
اســت .مس شهربابک هم که تازه به لیگ 1
آمده قطعاً برای اینکه دیده شــود دست به
صرف هزینههای بــاال خواهد زد .اما حضور
مقتدرانه آرمانگهر در ســال سوم حضورش

دعوت به همكاری

به دو نفر نیرو جهت کار در کارواش نیازمندیم.
آدرس :میدان گیتی نورد
۰۹۱۷۱۶۹۵۱۱۳

دعوت به همكاری

در لیگ دسته اول بسته به تفکرات مدیریتی
در این شــرکت ،هدفگذاری مشــخص و
بازگذاشتن دست باشگاه در جذب بازیکنان
جدید برای رفع نقاط ضعف تیمشان است.
آرمانگهر تحت شعاع گلگهر
یکــی از مشــکالت آرمانگهــر میتوان

 با همه این مشکالت مدیر عامل باشگاه آرمانگهر نگران تیمش نیست
و میگوید منتظر خبرهای خوب از ما باشید .ما تا حاال چراغ خاموش حرکت
کردیم ولی از این به بعد اخبار خوبی از باشگاه میشنوید .با سرمربی تیم
تمدید کردهایم و بزودی کمکهای او نیز مشخص خواهند شد ...به تناسب
نیاز تیم هم تعدادی بازیکن جدید گرفتهایم و در شرف گرفتن بازیکنان جدید
دیگری نیز هستیم ضمن اینکه بعضی بازیکنان قبلی هم باقی میمانند.
هندیزی از بازیکنان جدید نامی به میان نیاورد اما گفت بهزودی اسامی
دستیاران سرمربی و بازیکنان جدید به رسانهها اعالم میشود.

دعوت به همكاری

دعوت به همكاری

مفقـودی

با مزایای عالی نیازمندیم.

 ۰۹۳۷۱۴۵۶۴۷۴خلیفه

خانم با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس نیازمند میباشد

ماهر جهت کار در معدن نیازمندیم.

)۰۳۴ ( ۴۲۳۸۲۰۷۱ - ۴۲۳۸۲۰۷۰

۰۹۱۳۲۴۵۵۹۰۶ - ۰۹۱۳۱۴۵۱۵۲۵

جناب آقای
مهندس علی زمانی

سرکار خانم دکتر زهرا یزدانپناه

میباشــد تبریک عرض نمــوده ،موفقیت و
سربلندی شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
حامد نبی زاده
عضو هیات مدیره شرکت آتیه نگر کلوت

َپته دوزی

به روش سنتی کرمان

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

دوخت انواع پته با نخ گیاهی و سنتی

سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

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

دعوت به همكاری

به یک همکار خانم ماهر جهت کار در کافینت

شرکتی فعال واقع در منطقه ویژه اقتصادی به دو نفر نیروی

عمران که نشان از لیاقت و شایستگی جنابعالی

منتظر خبرهای خوب باشید
با ایــن وجود امــا مدیرعامل باشــگاه
آرمانگهــر نگــران نیســت و میگوید
منتظر خبرهای خوب از تیم باشــید .به
منظور کســب اطالع از آخرین وضعیت
تیــم از جــواد هندیزی مدیر باشــگاه
ورزشــی آرمانگهــر پرســیدیم چرا تا
این لحظه که زمان زیادی به مســابقات
نمانده هیچ خبری از بستن تیمتان برای
فصل جدید نیســت که وی در پاســخ
گفت« :اینجور هم نیســت که خبری
نباشد ،ما تا حاال چراغ خاموش حرکت
کردیم ولی از این به بعد اخبار خوبی از
باشگاه میشنوید».
او گفــت «:با ســرمربی تیم آقای شــهبا
تمدیــد کردهایم و تا یکــی دو روز دیگر
کمکهای او نیز مشــخص خواهند شــد.
همچنین به تناســب نیاز تیــم ،تعدادی
بازیکن جدیدگرفتهایم و در شُ رف گرفتن
بازیکنان جدید دیگری هم هستیم ،بعضی
بازیکنان قبلی هم باقی میمانند».
هندیــزی از بازیکنان جدید نامی به میان
نیاورد اما گفت« :بزودی اســامی بازیکنان
جدیــد بــه رســانهها اعالم میشــود».
مدیرعامل باشــگاه آرمانگهر از دو اردوی
آمادهســازی پیش رو هم برای تیمشــان
خبر داد و به نگارســتان گفت «:با تکمیل
فهرســت بازیکنان و کادر ف ّنی تیم تا قبل
از شــروع بازیها دو اردوی آمادهســازی
برگزار میکنیم که اردوی اول در چالدران
یا شــهرکرد خواهد بــود و اردوی دوم در
تهران برگزار میشــود تا ترکیب نهایی و
ثابت تیم مشخص شود».
هندیزی گفت :منتظر بســتن تیمی خوب
از آرمانگهر برای حضوری خوب در فصل
جدید فوتبال دســته  1باشید و امیدواریم
این اتفــاق خوب با همراهــی هواداران و
ادامه حمایت مسئوالن محترم آرمانگهر
که همیشــه یاور و پشــتیبان تیم بودهاند
بیفتــد تا بتوانیم دل هــواداران فوتبال را
بیش از قبل در سیرجان شاد کنیم».

فروشگاه داالن درب به یک منشی خانم با روابط
عمومی باال جهت کار به صورت دو شیفت و
آشنایی اولیه با کامپیوتر نیازمند است.
۰۹۱۳۶۷۸۹۱۰۲

به یک نیروی مکانیک ماهر و یک سرویسکار

انتخاب شما به سمت مدیر عامل شرکت جهان

مسئوالن باشگاه آرمانگهر در وقت اندک
باقی مانده نجنبند،کار بســتن تیمشان با
توجــه به قراردادهای باالیی که این روزها
صحبت از آن میشــود مقداری سختتر
خواهد شد.

 شماره 1274
 شنبه  20شهریور 1400

نقد و نظر

چالشهای انتخابات آینده هیأت فوتبال استان

دستاندازهای قانونی

گروه ورزش :انتخابات هیأت فوتبال استان کرمان قرار است بهزودی
برگزار شــود .انتخاباتی که همیشــه با چالش و حاشــیه مواجه بوده
اســت .از مهمترین چالشهای آن شــیوه برگزاری انتخابات ،موانع و
دســتاندازهای قانونی و حقوقی ،پروسه طوالنی پاسخ به استعالمات
و مــوارد دیگری چون رقابتهای درون گروهی اســت که حاشــیه و
حساسیتهای آن را زیاد میکند.
در انتخابات هیأت فوتبال اســتان که سیرجانی هم همیشه در دو بخش
انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حضور فعالی داشتهاند این بار نیز با
دو نامزد حضور دارند .وبالگ ورزشی تک به تک این هفته در نوشتاری به
چالشهای حقوقی و قانونی انتخابات پیش رو بدین شرح اشاره کرده است...
«تنور انتخابات هیأت فوتبال کرمان چندی دیگر با اعالم رسمی کاندیدهای
آن کام ً
ال داغ خواهد شد و باید دید در نهایت سکان مدیریت فوتبال استان
در هیأت فوتبال به دســت چه کسی سپرده خواهد شد .اما در حالی که
فضای فوتبال استان آماده ورود به فضای انتخاباتی میباشد ،برخی موارد
مهم و مبهم برای این انتخابات تا قبل از راه افتادن کمپینهای تبلیغاتی
برای کاندیدها ،وجود دارد که الزم اســت با مشخص شدن آنها ،حواشی
منفی این انتخابات به کمترین میزان خود برسد.
نکتــه اول در رابطه با این انتخابات ،مشــخص کــردن قطعی آئیننامه
و دســتورالعمل اجرایی برای برگزاری آن اســت ...در حال حاضر به نظر
میرسد که دو آئین نامه کشوری و استانی جدا برای برگزاری این انتخابات
صائب نظر میباشــد که در برخی از مــواد آئیننامهای با یکدیگر تعارض
جدی نیز دارند ...این موضوع ســبب میشــود که روند برگزاری قانونی
ّ
انتخابات با تعارضات اساسی روبرو شود و به نظر میرسد در همین مرحله
تائید صالحیت کاندیدها ،آئیننامه ناظر بر برگزاری انتخابات مشــخص و
اعالم شود تا این موارد تعارض میان آئیننامههای کشوری و استانی موجب
ایجاد یک باگ و خالء قانونی برای جوالن و رخ دادن حواشی نشود.
نکتــه دیگر اینکه مواردی برای برگــزاری و تائید صالحیت کاندیداها
وجود دارد که هرچند نکاتی ریز محســوب میشــوند اما بسیار مهم و
اثرگذار در روند انتخابات اســت .مواردی مثل مشــخص شدن حضور
بازنشســتهها در انتخابات و قانونی بودن انتخاب آنها به عنوان ریاست
هیأت فوتبال و یا زندگی دائمی رئیس هیأت فوتبال اســتان در شــهر
مرکزی اســتان و موارد دیگری از این دست ...این موارد در زمان تائید
جدی مورد
صالحیــت کاندیدهای پُرتعداد هیأت فوتبــال باید به طور ّ
بررسی قرار گیرند و اگر مطابق آئیننامه ،اجرای این موارد الزامی تلقی
میشود ،باید دقیقاً در همین زمان اعمال نظر گردند تا در ادامه مواردی
از این دست ،جدل و تنشهای حقوقی و آئیننامهای انتخابات را بیش
از پیش نکند و انتخابات و حتی نتیجه آن را نیز با چالشهای بلند مدت
مواجه نسازد.
نکته دیگر در رابطه با این انتخابات ،فرای بحثهای آئیننامهای و حقوقی
آن اینکه ،با توجه به صعود تیمهای شهرستانهای استان کرمان به لیگ
برتر ،به نوعی مرکزیت فوتبال از مرکز اســتان به شهرهای دیگر با چالش
انتقال مواجه شده است.

فـروش زمیـن

فروش یک قطعه زمین  ۲۲قصبی ده قاضی ،بر
جاده ،حصار دور باال ،ساختمان  ۵۰متر زیربنا
نیمه ساز ،درخت ثمری ،استخر با قولنامه عادی
۰۹۱۳۶۳۱۵۶۰۵

کیف مدارک حاوی (عابر بانک ،کارت ملی ،کارت
سوخت) به نام اسماعیل محیاپور مفقود شده ،از
یابنده خواهشمند است با شماره زیر تماس گرفته و
مژدگانی دریافت نمایند.

۰۹۱۳۸۱۶۸۴۶۹

از خودگذشتگی و فداکاری پزشکان متعهد و دلسوزی
چون شما بر کسی پوشیده نیست و با هیچ چیز جز اجر
الهی و رضایت او قابل جبران نیست .از اینکه با سعه صدر
و حسن اخالق با تالش جدی در جهت بهبودی عزیزانمان
در نهایت فرهیختگی اهتمام ورزیدید ،از شما پزشک پر
مهر و بزرگوار سپاسگزاریم .امیدواریم در سایه ایزد منان
سرافراز باشید و همواره هدف عالی شفابخشی که فطرت
آشنای تمامی انسانهاست را با رویکرد پزشکی سرلوحه
تالش بی وقفه خود قرار دهید.

جناب آقای

حجت اسدی زیدآبادی
و خانواده محترم

مصیبت درگذشت مرحوم

فرج اهلل اسدی زیدآبادی

را به شما تسلیت عرض نموده ،از

درگاهخداوندمتعالبرای آنمرحوم رحمتو غفران الهی

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.

یحیائی ستوده و بیگزاده

فروشگاه چینی مقصود (عزتآبادی  -حسنپور)
تاسیس موسســه غیر تجاری خیریه حمایت از سالمندان
ســارا در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶به شــماره ثبت  ۴۴۱به شناسه
ملی  ۱۴۰۱۰۲۵۴۴۶۶ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده
که خالصه آن به شهر زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
نام :خیریه حمایت از سالمندان ســارا موسسه غیر تجاری
موضوع فعالیت :خدمترســانی به جامعه هدف ســازمان
بهزیستی :تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان -
تاسیس خانه سالمت دختران و زنان  -تاسیس مجتمع ها و
مراکز خدماتی بهزیستی اســت .به موجب مجوز از اداره کل
سازمان بهزیستی برابر با شماره مجوز ۱۴۰۰/۱/۲۴/۵/۱/۴۴۲۱
در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۴/۱۶در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید.
مــدت فعالیــت :از تاریــخ ثبت بــه مــدت نامحدود
مرکز اصلی :استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،بخش مرکزی،
شهر سیرجان ،محل کوی شریعتی ،خیابان ادیسون غربی ،بن
بست ((دوم)) پالک  ، ۰طبقه همکف کدپستی ۷۸۱۵۷۹۵۶۳۹
مدیران
خانم آیدا تدین به شــماره ملی  ۲۹۸۱۰۹۴۲۱۱و به ســمت
عضو مجمع عمومی هیئــت امناء به مــدت نامحدود و به
ســمت عضو علی البدل هیئــت مدیره به مدت  ۳ســال
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خانم مهرآذین منوچهری به شــماره ملــی  ۳۰۶۰۲۰۸۱۴۱و
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  ۳ســال و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء بــه مدت نامحدود
آقــای عمید منوچهری به شــماره ملــی ۳۰۶۰۳۳۶۳۷۷
و بــه ســمت مدیرعامــل به مدت  ۲ســال و به ســمت
عضو اصلــی هیئت مدیره به مدت  ۳ســال و به ســمت
عضــو مجمع عمومــی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود
آقای محمــد تدین به شــماره ملــی  ۳۰۶۰۴۴۳۱۰۶و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء بــه مدت نامحدود
آقای عبدالرضا ترایان به شــماره ملــی  ۳۰۷۰۱۷۱۹۴۱و به
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت  ۳ســال و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء بــه مدت نامحدود
خانم بتول بحرانی به شــماره ملی  ۳۰۷۰۸۲۱۸۶۳و به سمت
عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود و به سمت
نایب رئیس هیئــت امناء  -عضو اصلی بــه مدت نامحدود
آقای احمدعلی تدین به شــماره ملی  ۳۰۷۰۸۷۷۳۵۴و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود و
به ســمت رئیس هیئت امناء  -عضو اصلی به مدت نامحدود
آقــای محمودرضا تدین به شــماره ملــی ۳۰۷۰۹۷۹۶۹۶

و به ســمت عضو اصلی هیئــت مدیره به مدت  ۳ســال
و بــه ســمت خزانــه دار به مدت  ۳ســال و به ســمت
عضــو مجمع عمومــی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود
آقــای علیرضا تدین به شــماره ملــی  ۳۰۷۰۹۸۹۵۰۰و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء بــه مدت نامحدود
خانم مهرافــروز تدین به شــماره ملــی  ۳۰۷۱۰۱۵۳۸۰و
به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره به مدت  ۳ســال و
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  ۳ســال و به
ســمت و عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود
آقای امیر حســن تدین به شــماره ملــی  ۳۰۷۱۰۲۵۶۲۹و
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  ۳ســال به ســمت
عضو مجمــع عمومی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود و
به ســمت و عضو اصلی هیئــت مدیره به مدت  ۳ســال
خانم صدیقه حاجی محمدی به شــماره ملی ۳۰۷۱۰۴۱۲۸۴
و به ســمت دبیر هیئت امناء به مدت نامحدود و به ســمت
عضــو مجمع عمومــی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود
خانم بتــول غفوری نژاد به شــماره ملــی ۳۰۷۱۰۷۹۲۸۱
و به ســمت مدیر صنــدوق به مدت نامحدود و به ســمت
عضــو مجمع عمومــی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود

آقای ایمان علیدادی نژاد به شــماره ملی  ۳۰۷۱۲۳۷۵۰۲و
به ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود
آقای مجید رنجبر زیدآبادی به شماره ملی  ۳۰۷۱۴۷۲۸۰۳و
به ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور
موسسه از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود با امضاء
آقای عمید منوچهری (مدیر عامل) و آقای امیرحسن تدین
(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر موسســه معتبر میباشد.
بازرسان
آقای ایمان علیدادی نژاد به شــماره ملــی ۳۰۷۱۲۳۷۵۰۲
بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت  ۱ســال
آقــای مجیــد رنجبــر زیدابــادی بــه شــماره ملی
 ۳۰۷۱۴۷۲۸۰۳به ســمت بــازرس اصلی به مدت  ۱ســال
روزنامــه کثیراالنتشــار نگارســتان جهــت
درج آگهــی هــای موسســه تعییــن گردیــد.
ثبت موضوع فعالیت مذکور ،به منزلــه اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

