فوتبال

با برگزاري بازيهاي هفته پاياني ليگ برتر فوتبال شاگردان قلعهنويي در رده دوم جدول قرار گرفتند

پست اينستاگراميکي روش در
حمايت از امير عابدزاده

س��رمربي تيم مل��ي فوتبال کش��ورمان با
انتش��ار پستي در صفحه اينس��تاگرام خود
از س��نگربان ج��وان تيم ملي کش��ورمان
حمايت کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان درپي انتش��ار خب��ري در مطبوعات
پرتغال��ي مبني بر اين ک��ه نمايندگان تيم
پورتو تالش داشتهاند به امير عابدزاده گلر
ايراني ماريتيمو رشوه بدهند تا در بازي روز
يکشنبه برابر اين تيم گل بخورد ،سرمربي
پرتغالي تيم ملي کشورمان با انتشار پستي
در صفحه اينس��تا گرام خ��ود از دروازه بان
ج��وان تيم مل��ي حماي��ت کرد.کي روش
نوشت :فوتبال پرتغال به شکل فزايندهاي با
چنين شرايطي آلوده است.هر چيزي پشت
پرده اتفاق ميافتد؛ اين يک حقيقت است
،م��ن آنجا بودهام و آنچه با اس��تفاده از نام
امير ،زير س��ئوال بردن احت��رام و حرفهاي
گ��ري اش ،براي او اتفاق افتاده ش��رم آور
اس��ت .براي کس��اني که امير را در خارج
از ايران نميشناس��ند ،بايد بگويم او دروازه
باني اس��ت که با ما در تيم ملي بوده است.
در واقع او امروز  25ساله ميشود .متاسفانه
امروز بخاطر روز تولدش نيس��ت که مردم
درباره او صحبت ميکنند .به هر حال ،امير
هميشه عزت و احترام خود را خواهد داشت.
بهره ديگران لجني اس��ت که خود درست
کرده اند .تولدت مبارک امير
هواداران ناراضي فوالد خواهان
برکناري مديرعامل شدند

تيم فوتبال فوالد خوزس��تان در يک بازي
کامال تشريفاتي در هفته آخر ليگ برتر به
ديدار تيم فوتبال تراکتورسازي رفته است.
به گزارش مهر ،ديدار کامال تشريفاتي بين
فوالد و تراکتورسازي که از ساعت ۱۷امروز
در اهواز آغاز شده است ،چندان هم بي حاشيه
نيست .تعداد هواداران ناراضي اين تيم که
از عملکرد باش��گاه در فصل جاري رضايت
ندارند از همان دقايق ابتدايي بازي با س��ر
دادن شعارهايي عليه اژدري مديرعامل اين
باشگاه خواهان برکناري وي شدند .هواداران
ناراضي فوالد در شعارهايشان خواسته خود
را به همين منظور را از مديرعامل کارخانه
مطالبه کردند.

گروه ورزش�ي :شاگردان امير قلعهنويي با
رسيدن به مقام دوم ليگ برتر ،حضور خود
در ليگ قهرمانان آس��يا را قطعي کردند.
تيمهاي فوتب��ال نفت تهران و ذوبآهن
از س��اعت  ۱۷ديروز (جمع��ه) در آخرين
هفته ليگ برتر ب��ا قضاوت علي صفايي
در ورزش��گاه تختي تهران به مصاف هم
رفتن��د و در پايان ذوبآهن با نتيجه يک
بر صفر پيروز شد.ذوبآهن که از ابتداي
بازي مالک توپ و ميدان بود در دقيقه ۳۸
به گل رسيد .کيروش استنلي روي پاس
بختيار رحماني و در حالي که با دروازهبان
نف��ت تکبهتک ش��ده بود ،ت��وپ را به
گوشه دروازه فرس��تاد.در ادامه شاگردان
قلعهنويي فشار بياماني روي دروازه نفت
آوردند اما اميرحسين بيات با درخشش در
قفس توري نفت ،مانع گلزني اصفهانيها
ش��د.ذوب آهن بازي را حمالت دامنه دار
خود آغاز کرد و از همان ابتدا نبض بازي
را در اختيار گرفت .ش��اگردان قلعه نوعي
موقعيتهاي زي��ادي را روي دروازه نفت
خلق کردند که تنها يکي از آنها توس��ط
کي روش به گل تبديل شد .نفتيها هم
که انگيزهاي باي اين بازي نداشتند روي
ضد حمالت خود توس��ط عيسي آل کثير
حرکتهايي را داش��تند که هيچ کدام از
آنها به موقعيت گل تبديل نشد.نيمه دوم
با ارايه بازي هجومياز دو تيم آغاز شد و
شاهد بازي زيبايي بوديم .نفت تهران هيچ
نش��اني از يک تيم سقوط کرده نداشت و
تا ثانيههاي آخر مردانه جنگيد .اما ذوبيها
با يک بازي برتر توانستند از تک گل خود
محافظت کند.به اين ترتيب ذوبآهن با
برتري ي��ک گله مقابل نفت  ۵۵امتيازي
ش��د و با کس��ب نايب قهرماني ليگ ،به
عن��وان دومين س��هميه اي��ران به ليگ
قهرمانان آسيا راه يافت.نفت تهران نيز که
سقوطش به ليگ يک قطعي شده بود ،با
 ۲۴امتياز به کارش در ليگ هفدهم پايان
حس��ين مرادي سرپرست تيم ملي فوتبال
نوجوان��ان کش��ورمان قرعه اي��ن تيم در
مس��ابقات قهرماني آس��يا  2018را سخت
توصيف کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ؛ قرعه کشيمس��ابقات نوجوانان زير
 16س��ال آس��يا روز گذش��ته ( پنج شنبه)
در کواالالمپ��ور مالزي برگزار ش��د و تيم
نوجوانان ايران در گ��روه  Cبا هند ،ويتنام
و اندون��زي همگ��روه شد.حس��ين مرادي

نایب قهرما ِنس

داد و در رده پانزدهم قرار گرفت.

س�ايپا  -۲پي�کان  /۱آسياييش�دن
شاگردان دايي به اما و اگر کشيده شد

تيم فوتبال س��ايپا موفق ش��د در آخرين
ديدار خود در لي��گ هفدهم با نتيجه دو
ب��ر يک پيکان را شکس��ت دهد در يکي
از مهمتري��ن ديداره��اي هفته آخر ليگ
برتر فوتبال ايران دو تيم پيکان و س��ايپا
از س��اعت  ۱۷در ورزشگاه شهداي شهر
قدس برابر هم قرار گرفتند که اين ديدار
در پاي��ان با برتري دو بر يک ش��اگردان
دايي به اتمام رس��يد.تيم فوتبال سايپا با
پي��روزي برابر پيکان رتب��ه چهارميخود
را در ليگ تثبي��ت کرد وحاال بايد منتظر
پيروزي اس��تقالل در جام حذفي باش��د.
به گزارش ورزش س��ه ،ش��اگردان مجيد
جاللي در شرايطي به آخرين ديدار خانگي
خود رسيده اند ،که شکست هفته گذشته
برابر پيکان س��بب ش��د تا اين تيم ديگر
اميدي به کس��ب سهيمه آسيايي نداشته
باشد و در اين ديدار تنها براي پايان خوب
فصل ،به مصاف ديگر خودروساز پايتخت
ميرود که اميدهاي زيادي براي آسيايي

ش��دن دارد .دو تي��م در  ۴۵دقيق��ه اول
نمايش خوبي ارائه دادند و حتي شاگردان
جاللي که ب��ا قب��ول دو گل به رختکن
رفتند ،ميتوانستند به گل برسند که البته
اين مهم فقط براي ش��اگردان علي دايي
رخ داد .ترابي که چهره ويژه اين نيمه بود
در دقايق ابتدايي با ارس��ال خود موفق به
گرفتن پنالتي و زدن گل اول بازي شد و
در ادامه نارنجي پوش��ان باز هم از همان
جناح طرحري��زي حمله کردند و با ضربه
اس��دي به گل رس��يدند .در مجموع تيم
س��ايپا ،تيم برتر نيمه اول بود و به خوبي
توانست از برتري خود در مقابل حمالت
خطرناک ش��اگردان جاللي دفاع کند.در
اين ديدار ترابي( )۱۴از روي نقطه پنالتي
و اس��دي( )۲۶براي سايپا گلزني کردند و
ص��ادق باران��ي( )۶۵از روي نقطه پنالتي
تک گل ميزبان را به ثمر رساند.س��ايپا با
اين پيروزي  ۵۴امتيازي ش��د و با تفاضل
گل کمتر نسبت به استقالل در رده چهارم
قرار گرفت .پيکان نيز با  ۴۷امتياز در رده
پنجم باقي ماند.
استقالل با مقام سوميبه پايان فصل

هفدهم رسيد

تيمه��اي فوتبال س��پاهان و اس��تقالل
در هفت��ه س��يام و پاياني لي��گ برتر از
س��اعت  17امروز (پنجشنبه) به قضاوت
محمدرض��ا اکبريان در ورزش��گاه نقش
جهان اصفهان ب��ه مصاف هم رفتند که
اين ديدار را اس��تقالل با يک گل به سود
خود به پايان رس��اند .تي��ام در دقيقه 12
زننده تنها گل اس��تقالل بود.استقالل به
مانند فصل گذش��ته در هفته پاياني برابر
سپاهان قرار گرفت و توانست اين بار در
ورزشگاه نقش جهان زردپوشان اصفهان
را شکس��ت دهد .شاگردان ش��فر با اين
پي��روزي  54امتي��ازي ش��دند و با توجه
ب��ه برتري ذوبآهن مقاب��ل نفت تهران
نتوانستند رتبه دوميسال گذشته را تکرار
کنند و در رده سوم ايستادند .سپاهان هم
با اين شکست فصل را به بدترين شکل
ممکن به پايان رساند.
به گزارش تسنيم ,مسابقات هفته سيام
و پايان��ي ليگ برتر فوتبال ديروز (جمعه)
با برگزاري هفت بازي تمام شد که نتيجه
نهايي پنج بازي آن به شرح زير است:

سرپرست تيم ملي نوجوانان :قرعه آساني نداريم

سرپرس��ت تيم ملي نوجوانان کشورمان در
گفتگو با سايت «گل» قرعه کشورمان در
اين مسابقات را نه تنها آسان ندانست بلکه
وجود تيمهايي با سبکهاي متفاوت در اين
گروه را نگران کننده توصيف کرد.ايران سال
 2008قهرمان شد و در سال  2016پس از
عراق،به نايب قهرماني آسيا رسيد .در ضمن،

اين سومين بار پياپي در اين مسابقات است
ک��ه ايران و هند در يک گ��روه قرار گرفته
اند .مرادي به س��ايت« گل» گفت« :قرعه
آس��اني نيس��ت .ما در چند س��ال گذشته
پنج بار با هند بازي کرده ايم .کش��ورهاي
آس��ياي شرقي و «آس��ه آن» با غرب آسيا
بس��يار متفاوت هستند .ما س��عي خواهيم

کرد تا با س��بک فوتبال اين منطقه آش��نا
شويم .شايد ما براي برگزاري چند مسابقه
دوستانه در اين منطقه برنامهريزي کنيم».
وي افزود»:مسئله ديگري که ما بايد به آن
توجه داشته باشيم ،تغيير دائميبازيکنان در
اين رده سني است .بنابراين ما ميخواهيم
يک تيم ثابت براي مسابقات تشکيل دهيم.

* گس��ترشفوالد تبريز صف��ر  -پديده
خراسان صفر
اخطارها:حميد قاسمينژاد و محمد نظري
از تي��م پدي��ده و آندراني��ک تيموريان از
گسترشفوالد
داور :سعاد وفاپيشه
* فوالد خوزس��تان صفر -تراکتورسازي
يک
گل :احسان پهلوان ()78
اخطارها:
داور :وحيد صالحي
* مشکيپوش��ان صف��ر  -پارس جنوبي
جم يک
گل :محم��د ن��وري ( )21ب��راي پارس
جنوبي
اخطار:س��جاد دانايي ,يونس ش��اکري و
اميرحس��ين صالحي از مشکيپوش��ان و
ميثم نقيزاده از پارس جنوبي
داور :پيمان فرخيمهر
* صنع��ت نفت آب��ادان  -3اس��تقالل
خوزستان 3
* گله��ای صنعت نفت :حامد پاکدل و
لوسیانو پریرا گلهای استقالل خوزستان:
میثم دورقی ،عقل کعبی و سلمان بهرانی
به گزارش تس��نيم ,با اي��ن نتايج تيم
ذوبآه��ن اصفهان بعد از پرس��پوليس
به عن��وان نايب قهرماني اي��ن دوره از
مس��ابقات دس��ت پيدا ک��رد و در کنار
استقالل که در رتبه سوم قرار گرفت به
موفق به کسب سهميه ليگ قهرمانان
آسيا شد .سايپا در رده چهارم قرار گرفت
و نتوانس��ت سهميه آسيا را کسب کند.
ش��اگردان دايي در صورتي به سهميه
دس��ت پي��دا ميکنن��د که اس��تقالل
پنجشنبه  13ارديبهشت در فينال جام
حذفي خونه به خونه را شکس��ت دهد.
در اين صورت س��ايپا به عنوان نماينده
چهارم ايران به ليگ قهرمانان آسيا راه
پيدا خواهد کرد.
«مسابقات نوجوانان آسيا در ماه سپتامبر در
مالزي برگزار ميش��ود و درجه حرارت باال
ميتواند يکي از نگراني تيمهاي ش��رکت
کننده باشد.مرادي در اين باره گفت« :قطعا
اين مسئله (آب و هوا) يکي از دغدغههاي
ما اس��ت .به خصوص وقتي که تيم جوان
باشد اين مورد تاثير بيشتري بر تيم خواهد
داش��ت .ما قطعا تيم خود را با شرايط آب و
هوايي وفق خواهيم داد.
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اخبار
پايان کار باجالني در اورگنج
با عنوان پنجم

الن��از باجالن��ي در پايان حرکات دس��ته 69
کيلوگ��رم به عنوان پنجم رس��يد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان،در ادامه رقابتهاي
قهرمان��ي نوجوان��ان و جوانان س��ال 2018
آسيا در ازبکس��تان رقابت وزنه برداران گروه
 Aدس��ته  69کيلوگرم رده سني نوجوانان با
حضور الناز باجالني برگزار شد.نماينده وزنه
برداري کش��ورمان در اين دس��ته به مصاف
ورزشکاراني از تايلند ،قرقيزستان ،ازبکستان،
فيليپين ،ترکمنس��تان( 2نفر) ،کره ش��مالي،
ژاپن ،چين تايپه و مغولس��تان رفت .نماينده
شايس��ته وزنه برداري کشورمان در مجموع
حرکات يکضرب و دوضرب با  143کيلوگرم
به رتبه پنجم بس��نده کرد .باجالني در پايان
حرکت ي��ک ضرب رک��ورد  67کيلوگرم را
ثبت کرد ،باالتر از وزنه برداران مغولس��تان،
قرقيزس��تان ،ترکمنس��تان و چين تايپه در
جايگاه پنجم ايستاد.
قطع حقوق
المپيکي  ۷۷ساله اجارهنشين!

دارنده مدال برنز المپيک  ۱۹۶۴توکيو و نقره
بازيهاي آسيايي بانکوک با بيان اينکه دو ماه
است صندوق حمايت از قهرمانان حقوقش
را پرداخت نکرده اس��ت ،گفت :حقوق 680
هزار تومان��يام را در حالي قطع کردهاند که
ماهي يک ميليون و دويست هزار تومان اجاره
ميدهم.سيد علياکبر حيدري در گفتوگو با
ايس��نا درباره قطع حقوق ماهيانه مدالآوران
جهان و المپيک ايران توسط صندوق حمايت
از قهرمانان و پيشکس��وتان ورزشي در دوره
جديد مديريت اين صندوق و اينکه آيا حقوق
وي نيز قطع شده اس��ت يا خير اظهار کرد:
دو ماه اس��ت حقوق من را پرداخت نکردهاند
و هن��وز نميدانم حقوقم به طور کامل قطع
شده يا وقفه در پرداخت آن پيش آمده است.
البته سه ماه هم از گذشته عقب افتادگي در
پرداخت حقوقم داشتم که هنوز آن را ندادهاند.
خدا شاهد است ماهي يک ميليون و دويست
هزار تومان اجاره خانهام را ميدهم و با توجه
ب��ه گران��ي خانه،مطمئنا براي س��ال جديد
چهارصد تا پانصد ه��زار تومان به اين مبلغ
اضافه ميشود.

نوبت اول

سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي
اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان آذربايجان غربي

آگهي مزايده عمومي 79-57-04
كارفرم��ا  :اداره كل راه��داري و حمل و نقل ج��اده اي آذربايجان غربي به
آدرس  :اروميه – خيابان والفجر2فلكه ميثم
(( واگذاري زمين جهت استقرار كانكس براي كاربري بيمه به متراژ 12مترمربع
در پايانه رازي))
كليه شركتهاي بيمه اي و نمايندگي هاي مجاز با ارائه معرفي نامه از شركت
بيمه مادر ميتوانند دراين مزايده ش��ركت نمايند .مدارك و اسناد مزايده از
تاريخ 97/02/08در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات  iets,mporg.irقابل
رويت مي باشد
 )1تحويل (فروش)اسناد مزايده از تاريخ 97/02/08تا تاريخ97/02/17
 )2تحويل پيشنهاد ها حداكثر تا ساعت 10:00روزشنبه مورخ97/02/29
 )3تاريخ گشايش پيشنهاد ها روز شنبه ساعت 11:00تاريخ 97/02/29
 )4مبلغ تضمين شركت در مزايده 9/280/000 :ريال
 )5نوع تضمين )1:ضمانت نامه بانكي )2فيش واريزي
اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان آذربايجان غربي
شناسه آگهي 168570

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي )
(طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب) نوبت اول
سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران  .طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب در نظر دارد با
رعايت قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوط به آن انجام امور ذيل را در سال 1397ازطريق مناقصه
عمومي يك مرحله اي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد  .لذا از كليه شركت هاي واجد صالحيت دعوت به عمل
مي آيد .
-1موضوع مناقصه:
الف :امور خدماتي – نظافت اماكن و نگهداري فضاي سبز سايت سراب و دفتر تبريز به شماره مناقصه 97-1202
-2شرايط متقاضي :كليه اشخاص حقوقي و واجد شرايط و داراي گواهي صالحيت معتبر از وزارت تعاون – كار
و رفاه اجتماعي بهمراه رضايت نامه كتبي از كارفرماي پيمان سال قبل و همچنين بايستي حداقل يكسال و داراي
يك قرارداد مشابه باشد.
-3نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار :سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران طرح توليد آلومينا
از نفلين سينيت سراب
-4محل و ارائه خدمات:
الف -س��ايت سراب واقع در استان آذربايجان شرقي  :كيلومتر 25جاده سراب – بستان آباد روستاي بهرمان –
تلفن43251508
ب -دفتر تبريز :خيابان وليعصر فلكه بارنج نبش كوچه خورشيد طبقات فوقاني بانك ملت -تلفن 33290207
-5قيمت اسناد1/000/000 :ريال است كه مي بايست بصورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به
حساب 40010000901001082بانك ملي و با شباي IR540100004001000901001082بنام خزانه بانك مركزي
ج.ا.ادرآمد متفرقه واريز نمايند.تصوير فيش واريزي جهت خريد اسناد مي بايد هنگام تحويل فيزيكي اسناد مناقصه
به دبيرخانه كميسيون معامالت طرح تحويل گرديده و رسيد دريافت گردد.
-6آخرين مهلت دريافت و خريد اسناد:از تاريخ درج آگهي حداكثر تا پايان روز شنبه 97/02/15
-7محل دريافت اسناد :متقاضيان بايستي به منظور دريافت اسناد مناقصه فقط از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت از تاريخ نش��ر آگهي تا پايان روز شنبه مورخ 97/02/15با مراجعه به آدرس WWW.SETADIRAN.IR
اقدام نمايند.
-8آخرين مهلت تحويل اس��ناد و پيشنهاد قيمت :آخرين فرصت تحويل پيشنهادات تا ساعت 16روز شنبه مورخ
97/02/29بصورت بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و سپس تحويل فيزيكي اسناد پس از بارگذاري
تاساعت 17همانروز به دبيرخانه كميسيون معامالت واقع در دفتر تبريز
-9زمان بازگشايي پاكتها :روز يكشنبه مورخ 97/02/30راس ساعت 10:30صبح در محل دفتر تبريز خواهد بود
-10به پيشنهاد هاي فاقد امضا – مشروط – مخدوش و پيشنهادهايي كه بعداز انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقا
ترتيب اثر داده نخواهد شد
-11مدت اعتبار پيشنهاد 3 :ماه پس از تاريخ ارائه پيشنهاد
 -12نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه
مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي (مبلغ 400/338/285ريال چهار صد ميليون و سيصد و سي و هشت هزار
و دويست و هشتاد و پنج ريال )
اين آگهي همزمان در سايت طرحWWW.apnp.gov.irدرج گرديده است
شناسه آگهي 187293

