اخبار

با پايان بازيهاي ليگ برتر مشخص شد

سپاهان به دنبال قلعهنویی؟

سرپرست باشگاه سپاهان که پيش از اين
عنوان کرده بود افش��ين قطبي و عليرضا
منصوري��ان به هي��چ وج��ه در تفکرات
مديريت باش��گاه براي حض��ور به عنوان
س��رمربي نيس��تند در خص��وص حضور
احتمالي امي��ر قلعه نويي در س��پاهان با
ادبيات متفاوت تري لب به سخن گشود و
اظهار داشت :آقاي قلعه نويي پرافتخارترين
مربي تاريخ ليگ برتر اس��ت .مربيان هم
مانند باش��گاهها ميتوانند چندين گزينه
داشته باشند .جلس��ات متعددي داريم اما
به هيچوج��ه نميخواهم درب��اره حضور
يک مربي خ��اص صحبت کنم .تکليف
همه چيز در جلس��ه هفته آينده مشخص
ميش��ود .به گزارش مهر ،وی افزود :اگر
هر جملهاي درباره هر مربي بگويم باز هم
تبديل به سوژه ميشود.
پيراهن تيم ملي شبيه
زيرپيراهني نيست!

مهدي تاج در مراس��م بدرق��ه تيم ملي
فوتسال بانوان کشورمان براي حضور در
مسابقات قهرماني آسيا در مورد رونمايي
لباس تي��م ملي براي جام جهاني 2018
اظه��ار داش��ت :پيراهنه��اي تيم ملي
براي بازيهاي جام جهاني خوشبختانه
وارد ايران ش��ده است که هم طرح دارد
و س��اده نيس��ت .اينطور که ميگويند
زيرپيراهني اس��ت ،نيس��ت .به گزارش
تس��نيم ،تالشميکني��م که ي��وز روي
پيراهن تيم ملي باش��د ،لباس را يک بار
قب ً
ال به فيفا برديم که تأييد ش��ده است.
اميدواريم دوباره هم تأييد شود.
بدرقه تيم ملي فوتسال بانوان
در غياب کفاشيان و نايب رئيس

مراس��م بدرقه تيم ملي فوتس��ال بانوان
براي حضور در جام ملتهاي آس��يا در
غياب مس��ئول کميته فوتس��ال و نايب
رئيس امور بانوان برگزار شد.به گزارش
مهر ،دومين دوره مسابقات جام ملتهاي
فوتسال بانوان آسيا از  ۱۳ارديبهشت ماه
در تايلند آغاز ميشود ،تيم ملي فوتسال
بانوان به عن��وان مدافع عنوان قهرماني
در اي��ن دور رقابته��ا حض��ور خواهد
داشت.مراس��م بدرقه اي��ن تيم امروز در
آکادميمل��ي فوتب��ال برگزار ش��د ،ليال
صوف��ي زاده ناي��ب رئيس فدراس��يون
فوتب��ال در امور بان��وان که در تورنمنت
ايتالي��ا حض��ور دارد غايب مراس��م بود
همچنين علي کفاشيان به دليل حضور
در تايلند در مراسم حضور نداشت.

گ�روه ورزش�ی :مهاج��م پرسپوليس��يها موفق
ش��د عالوه بر رس��يدن ب��ه آقاي گل��ي ،عنوان
ارزش��مندترين بازيک��ن ليگ هفده��م را نيز به
خ��ود اختصاص دهد تا پ��س از مهدي طارمي،
عل��ي عليپور نيز ب��ه اين عنوان نائ��ل بيايد .به
گزارش ورزش س��ه ،بازيهاي ليگ هفدهم به
پايان رس��يد و به مانند ليگ شانزدهم ،عالوه بر
قهرماني پرسپوليس��يها ،يک مهاجم از اين تيم
توانست عنوان ارزشمندترين بازيکن فصل را به
خود اختصاص دهد .علي عليپور که عنوان آقاي
گلي اين فصل را به دس��ت آورد براي س��ومين
فصل پياپي عنوان ارزش��مندترين بازيکن فصل
را به س��رخ پوش��ان اختصاص دهد .در دو ليگ
پانزده��م و ش��انزدهم مهدي طارميتوانس��ت
عنوان ارزش��مندترين بازيک��ن ليگ و آقاي گل
را ب��ه خود اختصاص دهد و در ليگ هفدهم نيز
علي عليپور به اين عنوان رسيد.
 علي عليپور با  22امتياز از پرسپوليس

مهاجم س��رخ پوش��ان ک��ه ليگ هفده��م را با
بازيه��اي نصفه و نيمه براي پرس��پوليس آغاز
کرد به مرور توانست خود را در ترکيب اصلي اين
تيم به اثبات برساند و برنامههاي هجوميبرانکو
را به دوش بکش��د .عليپور که با بازيهاي خوب
خ��ود کي روش را نيز مجبور به دعوت کردن از
خود کرد توانس��ت با  19گل خ��ود را به عنوان
جديدترين آق��اي گل ليگ ايران معرفي کند .او
ب��ا اين تعداد گل توانس��ت با ي��ک گل باالتر از
مه��دي طارميآقاي گل ش��ود .عليپور عالوه بر
گلزنيهاي خود براي پرسپوليس ،توانست  2بار
نيز براي س��اير بازيکنان اين تيم گلسازي کند و
 1پنالتي نيز به دس��ت بياورد ک��ه منجر به گل
ش��د .عليپور در ليگ ش��انزدهم که هنوز موفق
نش��ده بود به ترکيب اصلي پرسپوليسيها برسد
با  12.5امتياز در جايگاه هشتمين بازيکن فصل
قرار گرفت اما در ليگ فعلي با درخشش خود به
صدر اين جدول رسيد.
 لوس�يانو پريرا ب�ا  20امتي�از از صنعت نفت
آبادان

ش��يمبا پس از سالها حضور در ايران با پيراهن
صنعت نفت آبادان نيز توانست در ليگ بدرخشد.
مهاجميبرزيلي سالهاي قبل فوالدخوزستان و
سپاهان و گسترش فوالد ،پيش از ليگ هفدهم
راهي آبادان ش��د و به عنوان مهاجميکه هم در
گلزني و هم در گلس��ازي موفق است به عنوان
دوم ارزش��مندترين بازيکنان ليگ هفدهم دست
پيدا کند .پريرا در بازيهاي ليگ هفدهم موفق
ش��د  12گل به ثمر برس��اند و ب��ا اين تعداد گل
در رده س��وم بهترين گلزنان لي��گ قرار بگيرد.
ضم��ن اينک��ه او  4بار ني��ز با پاسه��اي خود
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بازيکنان به ازاي هر گل و پاس گل ،يک امتياز مثبت به دست ميآورند .بازيکناني که موفق به کسب پنالتي
ميشدند در صورت گل شدن آن يک امتياز و در صورت از دست رفتن نيم امتياز مثبت به دست بياورند.

مقدمات گلزن��ي تيمش را فراه��م کند .مهاجم
هم��ه فن حريف صنعت نفتيها عالوه بر گلزني
و گلسازي ،يکي از بهترين پنالتي گيرهاي ليگ
هفدهم نيز محس��وب ميش��ود و توانست  5بار
مدافعان حريف را مجبور به خطا کند که البته 3
گل براي تيمش به دنبال داشت.
پريرا که در ليگ ش��انزدهم با پيراهن گسترش
ف��والد در ليگ برتر حضور داش��ت پس از پايان
بازيها توانس��ت  10امتياز به دست بياورد و در
رده دوازدهمين بازيکن ليگ قرار بگيرد.
 مرتضي تبري�زي با  18.5امتياز از ذوب آهن
اصفهان

دومي��ن گلزن ليگ هفدهم پ��س از نيم فصل
پر افت و خيز خ��ود در بازيهاي اين فصل ،در
دور برگش��ت اين رقابتها توانس��ت اثرگذاري
فوق الع��ادهاي براي تيمش داش��ته باش��د و با
گلهاي خود زمينه س��از نايب قهرماني تيمش
ش��ود .تبريزي که در تع��دادي از اردوهاي تيم
ملي نيز حضور داش��ت در رقابتهاي اين فصل
موفق ش��د  13بار گلزني کند و پ��س از عليپور
به رده دوم بهتري��ن گلزنان صعود کند .تبريزي
ع�لاوه بر گلزني در گلس��ازي ني��ز موفق بود و
 4ب��ار با پاسهاي خ��ود ديگر بازيکن��ان را در
موقعيت گلزني قرار دهد .کاپيتان س��وم ذوبيها
 2پنالتي نيز براي تيمش به دس��ت آورده که 1
گل براي اصفهانيها به همراه داش��ت .تبريزي
در لي��گ ش��انزدهم که باز هم ب��ا پيراهن ذوب
آهن در رقابتهاي ليگ حضور داشت در نهايت
موفق به کسب  11امتياز و حضور در رده يازدهم
موثرترين بازيکنان ليگ شده بود.
 مهدي ترابي با  18امتياز از سايپا

ستاره سايپا براي دومين فصل پياپي موفق شد

آگهی اصالحیه مناقصه

 ساس�ان انص�اري ب�ا  16امتياز از س�پاهان
اصفهان

مهاجم س��پاهانيها که فصل قبل را در کورس
رس��يدن به عنوان آقاي گلي ليگ قرار داشت در
بازيه��اي اين فصل توانس��ت خود را به عنوان
بهترين مهره س��پاهانيها معرف��ي کند و با 11
گل 2 ،پ��اس گل و  3پنالت��ي منجر به گلي که
به دس��ت آورد توانس��ت خ��ود را در رده پنجم
ارزشمندترين بازيکنان قرار دهد.
 علي قلي زاده با  15امتياز از سايپا

ديگ��ر مل��ي پوش تيم س��ايپا ،يک��ي ديگر از
بازيکن��ان موثر اين تيم ب��ود .قلي زاده پس از
پايان بازيهاي ليگ موفق ش��د با  7پاس گل

خود را ب��ه عنوان دومين گلس��از ليگ معرفي
کند(مش��ترکا) .او عالوه بر اين  6بار نيز براي
تيم��ش گلزني ک��رد و  2پنالتي نيز به دس��ت
آورد که  2گل براي نارنجي پوش��ان به دنبال
داشت.
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نوبت اول

اداره کل راه آهن قم در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ یک قطعه زمین واقع در بخش ( )2قم تحت پالک ثبتی ()62
فرعی از ( )2628اصلی به مساحت ششصد و چهل و هفت ( )647مترمربع ،با جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده
عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده با رعایت مواد مندرج در ذیل ظرف مدت ده روز کاری پس
از انتشار نوبت دوم آگهی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند.
الزم به توضیح است کلیه مراحل مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.
 irانجام می گردد .مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه نوبت اول روز دوشنبه مورخ
 1397/02/10و نوبت دوم روز سه شنبه مورخ  1397/02/11می باشد.
مهلت دریافت اسناد مزایده عمومی  :روز دوشنبه تاریخ 1397/02/17
مهلت ارسال اسناد مزایده عمومی :روز سه شنبه تاریخ 1397/03/01
اطالعات تماس اداره کل راه آهن قم02531622494 -
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02141934
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش "ثبت نام /پروفایل تامین کننده/
مناقصه گر" موجود است.
روابط عمومی اداره کل راه آهن قم
شناسه آگهی168704 :
قم :خیابان سپاه ،میدان راه آهن ،اداره کل راه آهن قم -کدپستی 37186-57485:تلفن 6617141 :نمابر6124200 :

ورزشي

www.asre-iranian.ir

 جاس�م کرار با  12.5امتي�از از صنعت نفت

آبادان

دومي��ن خارج��ي نفتيه��اي آب��ادان نيز يکي
از بهتري��ن بازيکن��ان اي��ن تيم ب��ود .کرار که
سالهاس��ت در لي��گ اي��ران حض��ور دارد در
بازيهاي اين فصل توانست  7بار براي تيمش
گلزني کند .ضمن اينکه او  4بار نيز با پاسهاي
خود مقدمات گلزني در تيمش را فراهم ساخت.
کرار  2پنالتي نيز به دست آورد که  1گل براي
آبادانيها به دنبال داشت.
 ميالد فخرالديني با  12امتياز از ذوب آهن


مدافع راس��ت فوتبال اي��ران که ليگ هفدهم
را با پيراهن گس��ترش ف��والد آغاز کرد در نيم
فصل دوم راهي ذوب آهن ش��د و توانس��ت با
درخشش خود يکي از بهترين بازيکنان اين تيم
لقب بگيرد .فخرالديني در بازيهاي اين فصل
توانس��ت  6بار دروازه حريفان را باز کند و  4بار
اقدام به گلسازي کند .او  2پنالتي نيز به دست
آورد که  2گل براي تيمش به همراه داشت.
 محمد قاضي با  11.5امتياز از پديده


مهاجم مش��هديها در بازيهاي اين فصل نيز
توانس��ت اثرگذاري خوبي براي تيمش داش��ته
باشد .قاضي  11بار توانست گلزني کند و يکي
از بازيکن��ان حاضر در صدر جدول گلزنان قرار
بگي��رد .او  1پنالتي نيز براي تيمش به دس��ت
آورد که در نهايت سودي براي پديده به همراه
نداشت.
 محمدرضا حسيني با  11امتياز از ذوب آهن

اصفهان

هافب��ک تکنيک��ي ذوبيه��ا به گ��واه اغلب
کارشناس��ان توانس��ت يک��ي از بازيکنان مهم
ذوبيها در ليگ هفدهم لقب بگيرد .حس��يني
ه��م از جمله بازيکناني اس��ت که هم گلزني و
هم گلسازي کرده اس��ت .او در بازيهاي اين
فصل توانس��ت  6بار گلزن��ي کند و  5بار نيز با
پاسهاي خود زمينه ساز گلزني تيمش شود.
محمد نزهتي با  11امتياز از سپيدرود رشت


مهاجم باتجربه س��پيدروديها يکي از بهترين
بازيکنان اين تي��م در اولين فصل حضور لقب
گرفت .نزهتي ک��ه از بازيکنان مهم گيالنيها
محسوب ميشود در بازيهاي اين فصل موفق
شد  6بار دروازه رقبا را باز کند و  2بار نيز اقدام
به گلس��ازي کند .نزهتي  3پنالتي منجر به گل
نيز براي تيمش به دست آورده است.

نوبت اول

اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان مازندران در نظر دارد نس�بت به تهیه طرح ناحیه نوشهر مشتمل بر شهرستان
های نوشهر ،چالوس،کالردشت ،عباس اباد  ،تنکابن و رامسر ارزیابی کیفی جهت انتخاب مشاور برگزار نماید.لذا
از مش�اوران واجد الش�رایط دعوت به عمل می آورد نسبت به تهیه مدارک و اسناد ارزیابی تا پایان وقت اداری روز
سه شنبه مورخ  97/2/25اقدام نمایند.
زمان تحویل اسناد تکیل شده تا پایان وق اداری روز شنبه  97/3/5می باشد .
دارابودن رتبه  1و  2مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس
جمهور با رعایت سقف ارجاع کار الزامی است.
اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گزار جه�ت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد و ارائ�ه پاکت های
پیشنهادی:
آدرس ساری خیابان جام جم – اداره پیمان و رسیدگی
تلفن 011-33363904
این آگهی همزمان در سایت  iets.mporg.irنیز درج گردیده است.

فراخوان مزایده عمومی فروش زمین

با اين تيم در رقابتهاي ليگ بدرخشد .ترابي که
از او به عنوان يک��ي از اميدهاي اصلي کيروش
براي جام جهاني ن��ام ميبرند در بازيهاي اين
فص��ل ،يکي از بازيکناني بود که هم در گلزني و
هم در گلسازي موفق بود و توانست با بازيهاي
خوب خود زمينه س��از موفقيت نارنجي پوش��ان
بش��ود .تراب��ي در ديدارهايي که براي س��ايپا به
ميدان رفت توانس��ت  10ب��ار دروازه حريفان را
باز کن��د و در رتبه پنجم بهتري��ن گلزنان ليگ
قرار بگيرد .او  6بار نيز موفق به گلس��ازي براي
تيمش شد و در رده سومين پاسور برتر ليگ قرار
بگي��رد .ترابي عالوه بر گل و پاس گلهايش2 ،
پنالتي نيز به دس��ت آورد که  2گل براي س��ايپا
به دنبال داشت.
س��تاره نارنج��ي پوش��ان در بازيه��اي لي��گ
ش��انزدهم موفق به کس��ب  7امتياز شده بود و
در رده ش��انزدهمين بازيکن فصل قرار بگيرد اما
در رقابتهاي امس��ال با جهش��ي فوق العاده در
جايگاه چهارم حضور يافت.
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اخبار
سعيد ماليي به صدر جدول رنکينگ
فدراسيون جهاني صعود کرد

بهترين ج��ودوکار فعلي ايران به صدر رده
بندي وزن  -۸۱کيلوگرم جودوکاران جهان
راه يافت.به گزارش مهر ،فدراسيون جهاني
جديدترين رنکينگ خود اعالم کرد که طي
آن سعيد ماليي نماينده وزن  -۸۱کيلوگرم
جودو کش��ورمان با صع��ود يک پلهاي به
عن��وان نف��ر اول رنکينگ اي��ن وزن قرار
گرفت .فرانک دي ويت از کش��ور هلند و
خالمرازايف در جايگاه دوم و سوم رنکينگ
فدراس��يون جهاني ق��رار دارند.اين براي
نخستين بار است که يک جودوکار ايران
به عنوان نفر اول رده بندي جهاني معرفي
ميش��ود .ماليي در جديدترين رنکينگ
فدراس��يون جهاني جودو با کسب ۴۸۷۱
امتياز به عنوان نفر اول در جدول قرار دارد
و نماينده هلند ب��ا  ۴۷۱۶امتياز در جايگاه
دوم قرار دارد .خالمرازو حسن نيز با ۴۶۵۰
امتياز در جايگاه سوم قرار دارد.
نفت مسجدسليمان
و نساجي مازندران ليگ برتري شدند

نفت مس��جد سلبمان با تس��اوي  2بر 2
مقابل مس رفسنجان و نساجي مازندران
با پيروزي  6بر صف��ر مقابل راه آهن به
ليگ برتر صعود کردند .هفته سيوچهارم
و پاياني مس��ابقات فوتبال ليگ دس��ته
اول باش��گاههاي کش��ور از س��اعت 17
ديروزيکشنبه با برگزاري  9ديدار همزمان
پيگيري ش��د که در يکي از ديدارها نفت
مسجدسليمان با تس��اوي  2 - 2مقابل
مس رفس��نجان و با کسب  65امتياز به
مق��ام قهرماني ليگ دس��ته اول دس��ت
ياف��ت و به لي��گ برتر صعود ک��رد .در
يک��ي از مهمترين بازيه��اي اين هفته
تيم فوتبال نساجي مازندران در ورزشگاه
تخت��ي به مصاف راه آه��ن تهران رفت.
اين مسابقه در نهايت با نتيجه  ۶بر صفر
به سود نساجي قائمشهر به پايان رسيد تا
با توجه به برتري  ۲بر يک خونه به خونه
بابل برابر برق جديد شيراز ،نساجي با ۶۴
امتياز به مقام نايب قهرماني ليگ دسته
يک برسد و به ليگ برتر صعود کند.
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