فوتبال

مرحله يک چهارم نهايي جام حذفي فوتبال در ضربات پنالتي به نفع تيم آباداني رقم خورد

ساکت در تمرين
تيم فوتبال نوجوانان حاضر شد

گروه ورزشــي :در مرحله يک چهارم
نهايي جــام حذفي تيــم فوتبال تيم
پرســپوليس در  ۹۰دقيقه وقت قانوني
مقابل نفت آبادان به تســاوي رسيد تا
بازي به وقتهاي اضافه کشيده شود و
در نهايت در ضربات پنالتي پرسپوليس
بازنده شــد و از گردونه رقابتها حذف
شد.قرمزپوشان پايتخت در هواي آلوده
آزادي مقابل حريف زرد پوشــش خود
شکســت خوردند .به گزارش ايســنا،
تيمهاي فوتبال پرســپوليس تهران و
صنعت نفت آبادان از ســاعت ۱۴:۳۰
دیروز در حالــي در مرحله يکچهارم
نهايي جام حذفي به مصاف هم رفتند
که آلودگي شديد هوا در تهران برگزاري
بازي را تحت الشعاع قرار داده بود .بازي
بعد از تساوي يک بر يک در وقتهاي
معمول ،راهي وقتهاي اضافه شد تالش
دو تيم ثمري نداشت و بازي در نهايت
راهي ضربات پناليت شــد تا چهره تيم
پيروز مشخص شود .شاگردان کمالوند
با برد  5بر  4در ضربات پنالتي به نيمه
نهايي صعود کردند .در اين بازي براي
پرسپوليس فرشاد احمدزاده در دقيقه ۲۶
و علي عبداهللزاده در دقيقه  ۴۸گلزني
کردنــد .همچنين کمــال کاميابي نيا،
سيد جالل حســيني ،فرشاد احمدزاده،
حسين ماهيني و شــجاع خليلزاده از
پرسپوليس و مسعود ابراهيمزاده ،آگستو

دبيرکل فدراســيون فدراسيون فوتبال در
نخستين جلس ه تمريني تيم فوتبال نوجوانان
ايران حاضر شد .به گزارش تسنيم ,نخستين
جلسه تمرين تيم فوتبال نوجوانان ايران در
حالي دیروز در مرکز ملي فوتبال برگزار شد
که محمدرضا ساکت ,دبيرکل فدراسيون
فوتبال در اين تمرين حضــور پيدا کرد و
بــا کادر فني و بازيکنان ايــن تيم ديدار و
توگو کرد .عباس چمنيان ،سرمبي تيم
گف 
نوجوانان گفت :هدف اين تيم قهرماني آسيا
و حضور در جمــع  4تيم برتر جام جهاني
است.
دو بازيکن استقالل منتظر تصميم شفر
براي حضور در ميدان

بعد از به تعويق افتادن ديدار اســتقالل در
جام حذفــي به دليل آلودگي هوا ،در تاريخ
جديد برگــزاري اين بازي آبيها ميتوانند
از دو بازيکن جديدشــان استفاده کنند .به
گزارش مهر ،آلودگي هوا و به تعويق افتادن
ديدارهــاي حذفي در تهــران اگر به ضرر
تيميمثل ايرانجوان تمام شد ،براي شفر و
شاگردانش خوب بود و به سود آبيپوشان
شد .اولين نفعي که تيم شفر از تعويق بازي
برد اين است که به احتمال زياد مصدومان
اين تيم به اين ديدار خواهند رسيد .فرشيد
اسماعيلي ،جابر انصاري و سجاد شهباززاده
ســه آبي پوشــي بودند که به اين ديدار
نميرسيدند اما در تاريخ جديد بازي شانس
شان براي رسيدن به بازي زياد شد.

پرسپوليس با نفت سوخت

ســزار ،مگنو باتيستا ،زبير نيک نفس و
لوســيانو پريرا از صنعت نفت آبادان با
کارت زرد اشــکان خورشيدي جريمه
شدند .بازي در دقيقههاي ابتدايي خود
با اشتباه پياپي دو تيم همراه بود و چند
موقعيت نصفــه و نيمه به دليل همين
اشتباهات براي دو تيم به وجود آمد .در
دقيقه  ۲۲گادوين منشا با پاس محسن
مســلمان در موقعيت تــک به تک با
دروازهبان صنعت نفت قرار گرفت اما در
شرايطي که هواداران براي ديدن گل
اول تيمشان ،نيمخيز شده بودند ،ضربه
زميني منشا با فاصله ميليمتري از کنار

دروازه به بيرون رفت .اولين گل بازي
در دقيقه  ۲۵براي پرســپوليس به ثمر
رسيد و فرشــاد احمدزاده سانتر محمد
انصاري را با ضربه سر چکشي به گل
تبديل کرد .در دقيقه  ۴۳سرخپوشــان
فرصت داشــتند برتري خود را دو گله
کنند اما منشــا بازهم موقعيت از دست
داد تا نيمه اول با نتيجه يک بر صفر به
سود پرسپوليس به اتمام برسد .آبادانيها
در حالي که ســه دقيقه از شروع نيمه
دوم گذشته بود ،به گل رسيدند و علي
عبدالهزاده ســانتر ارسالي از روي نقطه
کرنر را با ضربه سر به گل تبديل کرد.

بازيهاي ّ
مکارانه عربستان ادامه دارد

کريميدر آستانه ثبت قرارداد

يعقــوب کريميبا مســئوالن باشــگاه
مشکيپوشان براي پيوســتن به اين تيم
تا حدود زيادي به توافق رســيده است .به
گزارش تســنيم ,در حالي که اعالم شده
بود حنيف عمرانزاده با مســؤالن باشگاه
مشکيپوشان براي پيوستن به اين تيم در
نيم فصل دوم ليگ برتر به توافق رســيده
بود اما احتمال عدم ثبت قرارداد اين بازيکن
وجود دارد .همچنين يعقوب کريميبازيکن
مدنظر عنايتي به تيم مشکيپوشان بسيار
نزديک شــده و به احتمال زياد در روزهاي
آينده براي عقد قرارداد و پيوستن به اين تيم
به مشهد خواهد رفت.

پاس کــرار براي صنعت نفت به وجود
آمد اما عليرضا بيرانوند ضربه درويشي
را برگشت داد و انصاري با تکل بهموقع
توپ برگشتي را به کرنر فرستاد .منشا
نيز در دقيقه  ۸۲روي ســانتر ارسالي با
ضربه سر دروازه حريف را تهديد کرد اما
صوفياني اين توپ را هم مهار کرد .در
دقيقه  ،۹۴شوت محکم کمال کاميابي
نيا با اختالف کم از کنار ديرک عمودي
دروازه بــه اوت رفــت .در دقيقه ،۹۵
کنترل علي عليپور مقابل هجده قدم
و پاس او به بشار رسن ،موقعيت شوت
زني را برايهافبک عراقي پرسپوليس
فراهم کرد اما ضربــه او با اختالف از
ديرک دروازه به بيرون رفت .در دقيقه
 ۱۰۸وقتهاي اضافه دوم ،علي عليپور
در نقش پاســور ظاهر شد اما گادوين
منشــا در يک موقعيت خوب و تک به
تک توپ را با ضربه ســر به بيرون زد.
در ادامه پرسپوليس موقعيتهاي نصفه
و نيمه ديگري را هم خلق کرد که هيچ
کــدام راه به دروازه نوشــي صوفياني
پيــدا نکرد .مصاف دو تيــم در نهايت
در ضربات پنالتي با برد  5بر  4صنعت
نفت همراه شــد و اين تيم به مرحله
بعد صعود کرد .پرسپوليس هشت روز
پيش در بازي معوقه هفته هشتم ليگ
برتر ،با نتيجه دو بر صفر صنعت نفت را
شکست داده بود.
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عربستان به سمت کشورکويت رفت که چند سالي
از ســوي فيفا تعليق شده بود .کويت سرانجام با
رايزني و جلسات مســئوالن ورزش عربستان با
رئيس فيفا ،چندي پيش رفع تعليق شــد .عراق،
تازهترين بازيچه ورزش عربستان است .بزرگترين
مشکل فوتبال عراق ،اجازه ندادن فيفا به برگزاري
مســابقات بين المللي و ملي در خاک اين کشور
است .چند سالي اســت که عراق براي برگزاري
بازيهاي آسيايي و ملي خود ،به کشورهاي ديگر
از جملــه ايران و قطر مــيرود .تالش عراقيها
براي متقاعد کردن فيفا و رفع ممنوعيت بازي در
خاک خودش نتيجهاي نداشته است .با اين حال،
عربستان با استفاده از اين ضعف فدراسيون عراق،
تالش و رايزني اش را براي حل اين مشکل آغاز
کرده است.

خود را به گل تبديل کردند .در ســوي مقابل نيز
محمــد ايرانپوريان ،مهــدي مهديپور ،دانيال
اسماعيليفر ،گلزنان تراکتورســازي در ضربات
پنالتي بودند .همچنيــن محمدرضا مهديزاده و
محمدرضا آزادي نيز نتوانســت پنالتي خود را به
گل تبديل کند.با اين پيروزي ،استقالل خوزستان
موفق شــد خود را به جمع چهار تيم نهايي جام
حذفي برساند.محمدحسين زاهديفرد کار قضاوت
اين ديدار را برعهده دارد .او به يونس دلفي ،عقيل
کعبي و محمدامين آرامطبع از استقالل خوزستان
و مهدي کياني از تراکتورسازي کارت زرد نشان
داد .داور فرزاد حاتميرا بهخاطر خطاي عجيبيش
با کارت قرمز مســتقيم و کريم بوستاني ،مربي
اســتقالل خوزســتان را هم بهخاطر اعتراض از
نيمکت تيمش اخراج کرد.

سرخط خبرها
رسول خادم با  ۱۰۰درصد آرا رئيس
فدراسيون کشتي باقي ماند

بعد از رايگيري اعضاي مجمع فدراسيون
کشتي ،رسول خادم با  ۱۰۰درصد آرا براي
 ۴سال ديگر به عنوان رئيس اين فدراسيون
انتخاب شد .به گزارش مهر ،مجمع انتخابي
رياست فدراسيون کشتي در حالي صبح دیروز
سه شنبه برگزار شد که عباس جديدي يکي
از کانديداي رياست اين فدراسيون مجمع
را ترک کرد .جديدي از حاضران خواســت
که اســم اين کارش را قهر کردن نگذارند!
اين کانديداي رياست فدراسيون کشتي در
جلسه مجمع صحبتهايي را مطرح کرد و
حتي براي صحبت کردن زمان کم آورد ولي
رسول خادم  ۵دقيقه از زمانش را به جديدي
داد تا او بيشتر صحبت کند.
حجازي :قراردادم را
با نفت امضا کردم

قرارداد ســرمربي جديد تيــم فوتبال نفت
تهران امضا شد .به گزارش تسنيم ،سهشنبه
خبرهاي ضد و نقيضي منتشر شد که آتيال
حجازي با مالک باشــگاه نفــت تهران به
توافق نرســيد و احتمال دارد فرزند مرحوم
حجازي با اين تيم بر ســر موضوعاتي به
توافق نرســد .آتيال حجازي در گفتوگو با
تسنيم در اين زمينه اظهار داشت :در جلسه
امروز با مسئوالن باشگاه به توافق رسيديم و
قراردادم را تا پايان فصل امضا کردم.
خشم سعوديها از نزديک شدن
قطر به فوتبال ايران

ســعوديها از نزديک شدن کشور قطر به
ايران و ايجاد تفاهم نامههاي ورزشي نگران
و عصبي به نظر ميرسند .ب ه گزارشايسنا ،
فدراسيون فوتبال ايران بعد از بحراني شدن
روابط قطر با کشــورهاي عربــي به ويژه
عربســتان و امارات به اين کشور کوچک
حوزه خليج فارس نزديک شــده است و در
تازهترين اقدام تفاهــم نامههاي همکاري
امضا کرده اســت .قرار است که به زودي
هياتي از فدارسيون فوتبال قطر وارد تهران
شــوند تا درباره ميزباني جزيره کيش براي
جام جهاني  ۲۰۲۲بحث و تبادل نظر کنند.
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فراخوان مناقصه یک مرحلهای عمومی

موتورتراکتوردرخوزستانسوخت

تيم استقالل خوزستان موفق شد با پيروزي در
ضربات پنالتي به جمع چهار تيم برتر جام حذفي
راه يابد.به گزارش تســنيم ،تيمهاي اســتقالل
خوزســتان و تراکتورســازي از ســاعت 14:30
دیروز در چارچوب مرحله يکچهارم نهايي جام
حذفي باشگاههاي کشور در ورزشگاه غدير اهواز
به مصاف يکديگر رفتند ،ديداري که در ضربات
پنالتي به برتري  4بر  3اســتقالل خوزســتان
انجاميد.ديدار شاگردان ويسي و گلمحمدي در
حالــي به ضربات پنالتي رفت که دو تيم در 120
دقيقه نتوانسته بودند دروازه يکديگر را باز کنند.
همچنين محمد ايرانپوريــان نيز در قيقه 114
پنالتي خود را از دست داده بود.در ضربات پنالتي
کلوديو ماريني ،ســلمان بحراني ،ميثم دورقي و
عليرضا زندوي از استقالل خوزستان پنالتيهاي
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صعود تيم ميزبان به نيمه نهايي جام حذفي با حذف تيم تبريزي

اين بار عراق بازيچه ميشود!

مسئوالن ورزش عربستان در تازهترين اقدامات
خود به حمايت از فدراســيون عــراق پرداخته و
تالششان را براي رفع محروميت اين تيم جهت
بازي در خاک خودش آغاز کردهاند.به گزارش مهر،
عربستان مدتي است دامنه فعاليتهاي ديپلماتيک
و روابط بين الملــل ورزش و بخصوص فوتبال
خود را گســترش داده اســت؛ بخصوص اينکه
کشــمکش بازي تيمهاي عربستاني با تيمهاي
ايراني و قطري در ليگ قهرمانان آسيا به اوج خود
رسيده است .به جز امارات و بحرين که از همان
ابتدا براي عربستان خوش خدمتي ميکردند و به
«ساز آنها ميرقصيدند» ،سعوديها به دنبال پيدا
کردن هم پيمانان جديد بودهاند تا بتوانند با ايجاد
يک ائتالف ،عرصه را بر مخالفان خود بخصوص
ايران تنگ کنند .از همين رو ،رئيس هيات ورزش

بالفاصله پرسپوليسيها اولين موقعيت
جدي خــود در نيمه دوم را ايجاد کرده
و ضربه سر کمال کاميابينيا روي سانتر
فرشاد احمدزاده توســط صوفياني به
زحمت به کرنر فرســتاده شد .در ادامه
شــاگردان برانکو که بــراي زدن گل
پيروزي ،سراپا حمله شده بودند توپ را
تا يک متري دروازه برده اما بازهم ناکام
ماندند .روي اين موقعيت بازهم کمال
کاميابينيا تا آستانه گلزني رفت اما مگنو
باتيســتا در روي خط دروازه با تکل به
موقع مانع از ورود توپ به گل شــد .در
دقيقه  ،۷۸يک ضد حمله خطرناک روي
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همراه با ارزیابی کیفی شماره 96-7

اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دارد نسبت به ارزیابی پیمانکاران و مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ها به شرح ذیل اقدام نماید:
ردیف

موضوع

مبلغ برآورد (بریال)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (بریال)

1

مرمت شهری گذر باغ پنبه قم و محیط پیرامون بخش 1

9651000000

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه اوراق مشارکت483,000,000 -

2

کفسازی محور تاریخی فرهنگی -حدفاصل پامنار تا درخت پیر

3538735077

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه اوراق مشارکت177,000,000 -

مهلت و نشاني خريد اسناد مناقصه:
متقاضیان محترم می توانند با ارائه معرفی نامه کتبی از تاریخ  96/9/28لغایت  96/10/3در ســاعات اداری به اداره پیمان و رســیدگی اداره کل راه و
شهرسازی استان قم مراجعه نمایند .تلفن تماس 02536660001-3 :شماره فاکس 02536656061
مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها:
پيشــنهادها بايــد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  96/10/16به دبیرخانه اداره کل راه و شهرســازی قم بــه آدرس :قم -مابین عوارضی قم -تهران و
کاشان -جنب نمایندگی ایران خودرو -اداره کل راه و شهرسازی استان قم -تحویل داده و رسید اخذ نمایند
تاریخ بازگشایی پاکت استعالم کیفی:
پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران راس ساعت  8:30مورخ  96/10/17باز و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
محل و زمان افتتاح پيشنهاد مناقصه (الف،ب،ج):
كميسيون مناقصه راس ساعت  8:30مورخ  96/10/20و در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازي قم تشكيل و پيشنهاداتي كه تا موعد مقرر وصول
گرديده و حداقل شرایط و امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده باشد باز و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت
همچنين متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشــتر مي توانند به اداره پيمان و رســيدگي و يا به ســايت اينترنتي اداره كل راه و شهرسازي استان قم
qomhud.irو يا پايگاه ملي اطالع رســاني مناقصات به نشــاني  iets.mporgirمراجعه نمايند .ارائه كد كاربري ثبت نام در پايگاه اطالع رساني مناقصات جهت
درج اطالعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.

اداره كل راه و شهرسازي استان قم

نو
بت
د
و
م

نو
بت
د
و
م

آگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
ردیف
1

مبلغ براورد

مبلغ ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار

11/504/699/106

576/000/000

پروژه
خرید پایه عالئم عمودی جهت ایمن سازی
محورهای حوزه استحفاظی استان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

(به ریال)

(به ریال)

دوره تضمین

مدت پیمان

 12ماه

 150روز

ارائه گواهی تعیین صالحیت ایمنی از اداره کل ایمنی و حریم راهها و پروانه بهره برداری از مراجع ذی صالح الزامی است.
مهلت و محل دریافت اسناد :از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت  7روز
محل تسلیم پاسخ پیمانکاران  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران – دبیرخانه اداره
تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه این اداره کل حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه  96/10/17می باشد .
تاریخ بازگشایی  :ساعت  10صبح مورخه 96/10/18
آدرس  :ساری خیابان انقالب مقابل استانداری-اداره پیمان و رسیدگی  تلفن011-33326002 :
این آگهی همزمان در سایت  iets.mporg.irنیز درج گردیده است.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

ردیف

موضوع

مبلغ براورد(به ریال)

مبلغ تضمین ارجاع کار (به ریال)

دوره تضمین

مدت پیمان

1

عملیات دوربرگردان محور متی کال شهرستان بابل

7/336/410/636

367/000/000

 24ماه

 4ماه

2

لکه گیری و اسفالت پاسند -غریب محله بهشهر

3/915/579/601

196/000/000

 24ماه

 4ماه

دارا بودن حداقل رتبه  5در رشــته راه و ترابری ( حمل و نقل ) و با رعایت ســقف ارجاع کار از ســازمان برنامه و بودجه ( معاونت
برنامه ریزی سابق)
مهلت و محل دریافت اسناد  :از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت  7روز
محل تسلیم پیمانکاران  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران – دبیرخانه اداره
تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه این اداره کل حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه یکشنبه  96/10/17می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات  :دوشنبه 96/10/18
ادرس  :ساری خیابان انقالب مقابل استانداری – اداره پیمان و رسیدگی   تلفن 011-33326002
این آگهی همزمان در سایت  iets.mporg.irنیز درج گردیده است.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

