فوتبال
برانکو :اين جوکها را  ۳۰سال است
فراموش کردهام!

ســرمربي تيم فوتبال پرســپوليس به
شــايعات ناراحتياش از عليرضا بيرانوند
واکنش نشان داد.به گزارش ايسنا ،پس
از بازگشــت تيم ملــي از جامجهاني و
با توجه به اين که مليپوشــان دو هفته
اســتراحت کردند ،عليرضا بيرانوند هم
ديرتر از ســاير بازيکنان پرسپوليس به
تمرينات اين تيم اضافه شــد .از همين
رو در دو هفته ابتدايي فصل رادوشوويچ
درون دروازه پرسپوليس قرار گرفت و اين
موضوع شايعاتي را درباره ناراحتي برانکو
از بيرانوند ايجاد کرد و حتي عنوان شــد
شايد دروازهبان مليپوش پرسپوليس به
بازيکني نيمکتنشين تبديل شود.برانکو
ايوانکوويچ در گفتوگو با ايســنا ،درباره
شايعات مطرح شــده پيرامون اختالف
نظرش با عليرضا بيرانونــد ،اظهار کرد:
من نميدانــم که رســانهها درباره چه
موضوعي صحبت ميکنند و اين شايعات
و اطالعات را از کجا آوردهاند .بيرانوند با ما
قرارداد دارد و مشکلي در اين زمينه وجود
ندارد.او در ادام ه و در واکنش به انتشــار
برخي شــايعات پيرامون ناراحتياش از
بيرانوند هم ،گفت :اين جوکها را خيلي
وقت است که فراموش کردهام.
جهانبخش در برايتون
شماره  ۹را ميپوشد

بازيکــن ايراني در اين فصــل پيراهن
شماره  ۹را در برايتون به تن خواهد کرد.
به گزارش ايســنا ،فصل جديد ليگ برتر
انگليس از جمعه آغاز ميشود و برايتون
بايد شــنبه در اولين بازي خود به مصاف
واتفورد برود .سايت باشــگاه برايتون از
شــماره پيراهن بازيکنان خود رونمايي
کرد و مشخص شد عليرضا جهانبخش
پيراهن شماره  ۹را به تن خواهد کرد.
احتمال محرومیت چندماهه
بازیکنپرسپولیس

قرارداد انتقال بازيکن تيم فوتبال ســايپا
به پرسپوليس از نيم فصل دوم ليگ برتر
هجدهم در حالي منعقد شــد که باشگاه
تراکتورسازي مدعي داشتن قرارداد با اين
بازيکن ملي پوش شده است.به گزارش
مهر ،هر چند باشگاه پرسپوليس از فعاليت
در فصل نقل و انتقاالت هجدهمين دوره
رقابتهاي ليگ برتــر محروم بود اما با
تالش و تدبير مســئوالن اين باشــگاه
توانســت با چند بازيکن خوب از جمله
ســروش رفيعي ،مهــدي ترابي ،مهدي
شريفي و مهدي شيري قرارداد منعقد کند
تا از نيم فصل دوم اين بازيکنان را در اختيار
داشته باشد .اين بازيکنان براساس توافقي
که صورت گرفت يا در باشــگاه ديگر و
يا در تيم خودشان به بازي ادامه دادند تا
نيم فصل دوم به جمع سرخپوشان اضافه
شوند .يکي از اين بازيکنان مهدي ترابي
ملي پوش جوان تيم ســايپا است .ترابي
که جزو آينده داران فوتبال ايران است با
رايزنيهاي مسئوالن باشگاه پرسپوليس
و موافقت باشگاه سايپا به تيم پرسپوليس
پيوســت و قرار است نيم فصل اول را در
سايپا ســپري کند و براي نيم فصل دوم
پيراهن پرســپوليس را برتن کند .بعد از
اين انتقال بود که باشــگاه تراکتورسازي
مدعي شــد ترابي با اين تيم قرارداد دارد
و پرسپوليسيها مرتکب تخلف شده اند.
تراکتوريها ادعا ميکنند که اين بازيکن
قرارداد انتقالش به تراکتورسازي را امضا
کرده و بايد براي گذراندن ســربازي به
تبريز برود.
ساعت بازي ماشين سازي
و سپيدرود تغيير کرد

يو
ســاعت بازي تيمهاي ماشينســاز 
ســپيدرو د در روز پنجشنبه تغيير کرد.به
گزارش روابط عموميباشــگاه فرهنگي
ي تبريز  ،براساس
ورزشي ماشينســاز 
اعالم سازمان ليگ ،زمان برگزاري ديدار
ي و سپيدرود از سري
تيمهاي ماشينساز 
رقابتهاي هفته ســوم ليگ برتر تغيير
کرد.بر اين اســاس ،بازي مذکور ،ساعت
 - ۱۸:۱۵روز پنج شــنبه ۱۸مرداد  -در
اســتاديوم اختصاصيبنيانديزل برگزار
خواهد شد.
شکایت بازیکن تراکتورسازی از
باشگاه سیاه جامگان

بازيکن تراکتورســازي تبريز باحضور در
کميتــه انضباطي فدراســيون فوتبال از
باشگاه سياه جامگان مشهد شکايت کرد.
به گزارش ايلنا ،عليرضا نقي زادههافبک
اين فصل تراکتورســازي تبريز به دليل
عدم پرداخت مطالباتش توســط باشگاه
ســياه جامگان و همچنين پيگيريهاي
مکرر او ،در کميته انضباطي عليه باشگاه
مشهدي شکوائيهاي را تنظيم کرد.گفتني
است نقي زاده  50درصد مبلغ قراردادش
با ســياه جامگان را از اين باشگاه طلب
دارد و براي به دست آوردن مابقي آن ،به
فدراسيون فوتبال شکايت کرده است.

سلطانی فر:
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امیدوارم در بازیهای آسیایی و پارآسیایی هم موفق باشیم

گروه ورزشــي :وزير ورزش و جوانان گفت :عنوان
قهرماني ورزشکاران در مسابقات مختلف کلکسيون
خوبي براي کشــور اســت و اميدوارم در بازيهاي
آسيايي و پارآسيايي هم شاهد موفقيتهاي ورزش
ايران باشيم .به گزارش پايگاه خبري وزارت ورزش و
جوانان  ،مسعود سلطاني فر در نشست اعضاي هيات
رييسه هيات تحقيق و تفحص باشگاههاي فرهنگي
ورزشي وابسته به وزارت ورزش و جوانان که صبح
امروز برگزار شــد در ابتدا از همراهي و حمايتهاي
نمايندگان مجلس شــوراي اسالميدر فصل تنظيم
،تدوين و شــکلگيري برنامه ششم توسعه کشور و
پشتيباني از ورزش به نيکي نام برد و ابراز اميدواري
کرد با استمرار در اين همراهيها موضوعات مختلف
ورزش از جملــه تحقيق و تفحص از باشــگاههاي
پرسپوليس و استقالل نيز محقق شود.
بر خالف برخــي از مديران کــه به تحقيق
و تفحــص اعتقادي ندارنــد از حرکت مجلس
شوراي اسالمياستقبال ميکنم

وزيــر ورزش و جوانان با بيــان اينکه از تحقيق و
تفحص باشگاههاي پرسپوليس و استقالل استقبال
ميکند اظهار داشــت :بر خالف برخي از مديران
کــه به تحقيق و تفحص اعتقادي ندارند از حرکت
مجلس شوراي اسالمياستقبال ميکنم چرا که با
رويکرد اصالح گرايانه جاي بســي اميدواري است
که با همراهي وهمکاري يکديگر در روند مســائل
اجرايي بهبود بوجود آيد تــا زمينه خدمتگزاري به
مردم در اين حوزه بهتر و بيشــتر از گذشــته مهيا
شــود .وزير ورزش و جوانــان در بخش ديگري با
اشــاره به جامعه گســترده مخاطبان ورزشــي به
فرآيند آماده ســازي تيم ملــي فوتبال ايران براي
حضور در جام جهاني اشــاره کرد و توضيح داد :با
رويکرد ثبات و آرامش ،همچنين پرهيز از حاشيهها
همراه با فدراسيون فوتبال و سازمان تيمهاي ملي
دســت به دســت هم داديم و برنامه ريزي کامل
همراه با فراهم آوردن امکانات مورد نياز در شــأن
و جايگاه ملت ايران را محقق ساختيم که منجر به
تاريخيترين نتايج تيــم ملي فوتبال ايران در جام
جهاني شــد و در پنجمين حضــور عالوه بر چهار
امتياز تالش جانانه آنها مقابل قهرمان دنيا ،قهرمان
اروپا و قهرمان آفريقا واقعا قابل تحسين بود.
وزيــر ورزش و جوانان افــزود :قهرماني تيم ملي
فوتســال بانوان در آســيا ،قهرمانيهاي مقتدرانه
کشتي گيران آزادکار و فرنگي کاران نوجوان ايران
در جهان ،قهرمانيهاي ووشــو و وزنه برداري در
مسابقات جهاني جوانان ،قهرماني واليبال ايران در
رقابتهاي قهرماني جوانان آسيا همچنين قهرماني
شــطرنج ايران در قاره کهن و ديگر افتخاراتي که
رقم خورده کلکسيوني از قهرمانيها را براي ورزش
ايران به همراه داشته است که اميدوارم در بازيهاي
آسيايي و پارآسيايي هم شاهد موفقيتهاي ورزش

ايران باشيم.سلطاني فر ورزش را به عنوان ابزاري
ســالم و ارزان براي پرکــردن اوقات فراغت مردم
دانست و با اشاره به شانزده تيم ليگ برتري فوتبال
اظهار داشت :در طول هفته چهل تا پنجاه ميليون
نفــر پيگير رقابت  16تيم ليگ برتري هســتند در
شرايطي که گردش مالي اين رقابتها بين چهارصد
تا پانصد ميليارد تومان است که از منابع غير دولتي
تامين ميشــود .با اين اوصاف کدام ابزار سالم تر
و ارزان تــر از ورزش براي پرکردن اوقات فراغت
مردم اســت؟ بنابراين بايد با قدرت از ورزش براي
سالم سازي جامعه استفاده کنيم.
تيم ملي فوتبال ايران نتايج تاريخي کســب
کرد

ســلطاني فر ادامه داد :بــر خالف پيش بينيهاي
صورت گرفته که ايران در گروه مرگ زنگ تفريح
حريفان ميشود اما با همه سختيها تيم ملي فوتبال
ايران نتايج تاريخي گرفت و کاري کردند کارستان
بطوريکه بــراي اولين بار در تاريــخ ورزش ايران
مقام معظم رهبري حتي بعد از شکســت از اسپانيا
پيام تشــکر دادند که اين پيام بعد از يک شکست
اصال ســابقه نداشــته و موجب افتخار و سربلندي
شد.وزير ورزش و جوانان سه بازي تيم ملي فوتبال
در جام جهاني را باعث تقويت وحدت و انســجام
ملت ،ارتقا غرور ملي و پروژه ملت ســازي دانست
و تصريــح کرد :در جام جهاني ملــت ايران با هر
باور و رويکردي که داشتند از پيروزيها و موفقيت
ايران خوشحال شــدند و شور و شعفي که در بين
ملت به ارمغان آمد با هيچ سرمايه و ابزاري امکان
پذير نبود.ســلطاني فر در ادامه به سير اداره اين دو
باشــگاه در طول تاريخ اشــاره کرد و خاطر نشان
ســاخت :از آبان ماه  1395که فعاليتم را در وزارت
ورزش و جوانان آغاز کردم يکي از موارد مهميکه
به آن پرداختم بررسي وضعيت اين دو باشگاه بود
که در اين زمينه از مجمع تا ســاختار باشــگاهها و
هيات مديرههاي آنها با مشــکالتي مواجه بود چرا
که بصورت کامال سنتي اداره ميشد.

در پی توجهي باشــگاهها به ارائه اظهارنامه
مالياتــي  ،ماليــات آنها به صــورت علي راس
محاسبه شد

وزيــر ورزش و جوانان بدهيهــاي مالياتي اين دو
باشــگاه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشــت :از
ابتــداي حضــورم در وزارت ورزش و جوانان وقتي
با مبالغ کالن بدهيهاي مالياتي برخورد کردم اين
سوال بوجود آمد که هيچگاه منابع اعتباري اين دو
باشگاه بيشــتر از مصارف آنها نبوده ،پس چرا اين
مبالغ کالن بدهي مالياتي بوجود آمده است بر همين
اساس جلســات مهميرا با رييس سازمان مالياتي
کشور برگزار کرديم و طبق گزارشي که دريافت شد
متوجه عدم توجه به ارســال اظهارنامههاي مالياتي
از سوي دو باشــگاه در  15-10سال گذشته شديم
که بــه دليل همين بي توجهي باشــگاهها به ارائه
اظهارنامه مالياتي  ،ماليات آنها به صورت علي راس
محاسبه شده است.سلطاني فر ادامه داد :مشکالت و
چالشهاي متعدد باشگاههاي پرسپوليس و استقالل
باعث شــد که با همه توان ،نظم بخشي به اين دو
باشــگاه را آغاز کنيم و برنامه ريزي کرديم که تمام
هزينههــا و اعتبارات مورد نياز آنها از محل تبليغات
و کمــک هواداران تامين شــود و نيــاز به کمک
دولت نباشــد  .ساختار  ،منابع و هيات مديره آنها را
ساماندهي کرديم و براي تشکيل مجمع باشگاهها از
هيات دولت مصوبه گرفتيم و بحث معافيت مالياتي
را دنبال کرديم از طرفي براي اسپانسر و حاميمالي
وقت گذاشــتيم تا جايي که در شــرايط فعلي براي
اولين بار در تاريخ دغدغهاي براي تامين منابع مالي
جاري پرسپوليس و استقالل وجود ندارد ضمن آنکه
بدهيهاي گذشته آنها را پرداخت کرده ايم و تا پايان
سال جاري هم خيالمان از بابت بدهيها به اشخاص
حقوقي که راحت ميشود ومباحث مالياتي را نيز در
ادامه پيگيري و به سرانجام خواهيم رساند.
پرسپوليس و استقالل با چالش جدي به دليل
بدهيهاي فراواني که داشتند مواجه شده بودند

وزير ورزش و جوانان در ادامه اهميت باشــگاههاي

پرسپوليس و استقالل براي مخاطبان و طرفدرانشان
را مورد توجه قرار داد و با اشــاره به چالشي که به
منظــور حضور آنها در ليگ قهرمانان آســيا بوجود
آمده بود تصريح کرد :پرســپوليس و اســتقالل با
چالش جدي به دليل بدهيهاي فراواني که داشتند
مواجه شــده بودند و خطر حذف از ليگ قهرمانان
آسيا آنها را به شدت تهديد ميکرد اما در اين زمينه
به دليل احترام به خواســت عموميهماهنگيها و
پيگيريهــاي الزم صــورت گرفت تا مشــکالت
حل شــود تا پرسپوليس و استقالل بتوانند در ليگ
قهرمانان آسيا شرکت کنند.سلطاني فر از حضور اين
دو تيم پرطرفدار در فصل جاري ليگ قهرمانان آسيا
هــم ابراز رضايت کرد و توضيح داد :براي اولين بار
اين دو باشگاه پس از آنکه يکي ليگ برتر و ديگري
جــام حذفي را فتح کردند حضــور موفقي در ليگ
قهرمانان آســيا داشتند بطوريکه همزمان به مرحله
يک چهارم صعــود کردهاند و اگــر در اين مرحله
مقابل حريفان قطري پيروز شــوند در مرحله نيمه
نهايي به هم برخــورد ميکنند و آنگاه يکي از آنها
در فينال ليگ قهرمانان آسيا حضور خواهد داشت.
وزير ورزش و جوانان ادامه داد :اميدوارم در استمرار
حرکتهاي خوب و مفيدي که با اصالح ساختار دو
باشگاه مواجه شــده است با کمک مجلس شوراي
اســاميبتوانيم روند رو به رشد و اصالح طلبانه را
در اين دو باشــگاه حفظ و ارتقا دهيم .ضمن اينکه
هر دو باشگاه امروز موفق شدند مربيان توانمندي را
براي رشد و توسعه فوتبال کشور به خدمت بگيرند.
اميدوارم در بازيهاي آســيايي و پارآسيايي
هم شاهد موفقيتهاي ورزش ايران باشيم

وزيــر ورزش و جوانان افــزود :قهرماني تيم ملي
فوتســال بانوان در آســيا ،قهرمانيهاي مقتدرانه
کشتي گيران آزادکار و فرنگي کاران نوجوان ايران
در جهــان ،قهرمانيهاي ووشــو و وزنه برداري در
مســابقات جهاني جوانان ،قهرماني واليبال ايران در
رقابتهاي قهرماني جوانان آسيا همچنين قهرماني
شــطرنج ايران در قاره کهن و ديگر افتخاراتي که
رقم خورده کلکسيوني از قهرمانيها را براي ورزش
ايران به همراه داشته است که اميدوارم در بازيهاي
آسيايي و پارآسيايي هم شاهد موفقيتهاي ورزش
ايران باشيم.ســلطاني فر ورزش را به عنوان ابزاري
ســالم و ارزان براي پرکردن اوقــات فراغت مردم
دانست و با اشاره به شانزده تيم ليگ برتري فوتبال
اظهار داشــت :در طول هفته چهل تا پنجاه ميليون
نفــر پيگير رقابت  16تيم ليگ برتري هســتند در
شرايطي که گردش مالي اين رقابتها بين چهارصد
تا پانصد ميليارد تومان است که از منابع غير دولتي
تامين ميشــود .با اين اوصاف کدام ابزار ســالم تر
و ارزان تــر از ورزش براي پرکــردن اوقات فراغت
مردم اســت؟ بنابراين بايد با قدرت از ورزش براي
سالمسازي جامعه استفاده کنيم.

مدرسه فوتبال يزدي مجوز داشت

رييس هيات فوتبال استان يزد درباره حادثه
گرجستان توضيحاتي ارائه کرد .مدرسه
فوتبالي در يزد اقدام به برگزاري يک اردو
در کشور گرجستان کرد و مبلغي را هم از
ورزشکاران به عنوان هزينه دريافت کرد
و نوجوانان را به کشــور گرجستان برد.
در جريان اين ســفر دو ورزشکار نوجوان
يــزدي در رودخانه غرق شــدند و يک
نوجوان ديگر هم در بيمارستان درگذشت.
عبدالرضا دستا ،رئيس هيات فوتبال استان
يزد ،در گفتوگو با ايسنا ،درباره حادثهاي

پيکر  ۳نوجوان فوت شده به ايران برگردانده شد

که براي چند دانشآموز در گرجستان رخ
داده است گفت :مدرسه فوتبالي که اين
دانشآموزان را بــه اين اردو برده ،مجوز
فعاليت داشته اســت البته مجوز فعاليت
آنها به نام فردي که اين اردو را هماهنگ
کرده و بچهها را به اردو برده نبوده اما در
کل اين مدرسه با مجوز فعاليت ميکرده
اســت.وي افزود :وقتي قرار باشد مدرسه
فوتبالي تاسيس شود و فعاليت کند ،بايد
استانداردهاي الزم را داشته باشد .ما هم
به عنوان هيات فوتبال بررسي ميکنيم

تا ببينيم آيا آنها اســتانداردهاي الزم را
دارند يا نه تــا مجوز فعاليت بدهيم.او در
ادامه درباره اين که آيا اردويي که توسط
اين مدرســه فوتبال برگزار شده و منجر
به کشته شدن سه نوجوان شده است با
مجوز هيات فوتبال برگزار شــده يا خير
گفت :اصوال هيــات فوتبال حق صدور
مجوز بــراي برگزاري اردوهــا را ندارد.
شيوه برگزاري اردوها اين است که کسي
که بخواهــد اردوي خارجي برگزار کند،
بــه وزارت ورزش و جوانان درخواســت

ميدهد و توسط ستاد برون مرزي وزارت
ورزش و جوانان ،مجــوز براي برگزاري
اردو صادر ميشود نه اين که ما بخواهيم
مجوز بدهيم .البته تا جايي که من ميدانم
اين مدرسه فوتبال که اين اردوي خارجي
را برگــزار کرده ،مجــوزي براي آن اخذ
نکرده بود .ايــن را هم بايد بگويم طبق
بررسيهايي که انجام داديم اين اردو در
قالب اردوي تفريحي برگزار شده است.
دستا در بخش ديگري از صحبتهايش
اضافه کرد :خانوادهها خودشــان هم به

طور کامل در جريان بودند چرا که وقتي
نوجواني بخواهد گذرنامه تهيه کند ،بايد
اجازه محضري خانوادهاش را داشته باشد.
من حتي ميدانم تعدادي از اين خانوادهها
خودشان شخصا فرزندانشان را به تهران
و فرودگاه امــام خميني آوردند تا به اين
اردو بروند.او در پايان خاطرنشان کرد :در
اين اردو سه نفر جان باختند که پيکرهاي
آنها وارد ايران شده است .ساير بچهها
هم قرار اســت طي يکي دو روز آينده به
تهران برگردند.

7

ورزشي

www.asre-iranian.ir

اخبار
الهه احمدي پرچمدار ايران
در بازيهاي آسيايي شد

قهرمان تيراندازي بانوان به عنوان پرچمدار
ايران در بازيهاي آسيايي  2018معرفي
شد.به گزارش ورزش ســه ،در حالي که
همه منتظر بودند کيميا عليزاده به عنوان
اولين پرچمدار ايران زن ايران در بازيهاي
آسيايي جلوي تماميورزشکاران در رژه روز
افتتاحيه در جاکارتا حرکت کند ،مصدوميت
شديد او باعث شــد تا روياي پرچمداري
برايش به پايان برســد.ورزش اعالم کرد
جانشــين کيميا عليزاده قطعــا يکي از
ورزشــکاران زن خواهد بود .الهه احمدي
و خواهــران منصوريان گزينههاي اصلي
محسوب ميشدند اما در نهايت همانطور
که پيشبيني ميشد و شب گذشته مازيار
ناظميکد داده بود ،الهه احمدي به عنوان
پرچمدار جديد معرفي شد.در يک دهه اخير
اين بانوي تيرانداز يکي از موفقترين زنان
ورزشــکار ايران بوده و توانسته در  2دوره
المپيــک تا يک قديميمــدال هم پيش
برود .اين براي نخســتين بار است که در
بازيهاي آسيايي ،پرچمدار کاروان ايران
يک زن خواهد بود.
تیم ملی هندبال ایران
راهی مالزی شد

تيم ملي هندبال ايران راهي مالزي شد تا
قبل از حضور در بازيهاي آسيايي اندونزي
در اين کشور اردو بزند.به گزارش مهر  ،به
منظور حضور قدرتمند در بازيهاي آسيايي
تيم ملي هندبال براي برگــزاري اردوي
تدارکاتي به مالزي رفت .در جلسهاي که
قبل از اعزام تيم ملي به با حضور رياست
فدراسيون هندبال و اعضاي تيم اعزاميبه
اندونزي برگزار شد ،عليرضا رحيميبا اشاره
به تالش صورت گرفته براي آماده سازي
تيم ملي ،ابــراز اميدواري کرد که اين تيم
به بهترين نتايج در مســابقات دست پيدا
کندمجتبــي حيدرپور ،افشــين صادقي،
عليرضا موسوي ،مهرداد صمصامي ،احسان
ابوئي ،کاظم جمعه پور ،جالل کياني ،شاهو
نصرتي ،ميالد مســائلي ،فرزاد رستمي،
ســامان بربط ،مهدي موسوي ،مهدي
بيجــاري ،علي رحيمــي ،امين کاظميو
محســن بابا صفري  ۱۶بازيکني هستند
که در رقابتهاي آسيايي  ۲۰۱۸اندونزي
حضور دارند.

مس سونگون به دنبال ادامه رکورد پرافتخار ايران

ســايت رسميکنفدراســيون فوتبال آســيا در
گزارشــي نوشــت که نماينده ايران بــه دنبال
ادامه رکورد پرافتخار ايران در مسابقات فوتسال
قهرماني باشــگاههاي آسيا اســت .به گزارش
تســنیم ،مس ســونگون ايران و ارم قرقيزستان
از ســاعت  11:30چهارشــنبه  -به وقت ايران
در چارچوب مرحله يکچهارم نهايي مســابقات
فوتســال قهرماني باشــگاههاي آسيا به مصاف
هم ميروند .ســايت رسميکنفدراسيون فوتبال
آسيا به بررســي بازيهاي اين مرحله پرداخته و
گزارشي درخصوص هر ديدار مرحله يکچهارم
نهايي منتشر کرده اســت.در اين گزارش ضمن
اشاره به اظهار نظرهاي سرمربيان دو تيم ،آمده
اســت :مس ســونگون ورزقان به دنبــال ادامه
رکورد پرافتخار ايران در مســابقات خواهد بود.
باشــگاههاي ايراني پس از سال  ،2010معمو ًال
بــه جمع چهار تيــم برتر مســابقات راه يافت ه و
تاکنون سه قهرمان آسيا داشتهاند .فوالد ماهان
در ســال  ،2010گيتيپسند در ســال  2012و
تأسيســات دريايي در سال .2015مس سونگون
روز دوشــنبه با پيروزي  3بر يــک مقابل بانک

بيروت لبنان و با ثبــت رکوردي کامل ،در صدر
جدول گروه  Dمسابقات حضور يافتند ،اما حميد
بيغم ســرمربي مس در آستانه ديدار مقابل ارم
قرقيزستان ،اعتماد به نفس فراواني دارد.با حضور
ستارگاني چون حسين طيبي ،آقاي گل رقابتها
با  7گل زده و اصغر حســنزاده ،بازيکني که سه
سال به عنوان مرد ســال فوتسال آسيا انتخاب
شد ،مس ســونگون تيميقدرتمند در قهرماني
باشگاههاي آسيا محسوب ميشود .ايرانيها با به
ثمر رساندن  21گل و به همراه چونبوري تايلند
مدافع عنوان قهرماني مسابقات ،بيش از هر تيم
ديگري دروازه رقبا را گشــودهاند.ارم قرقيزستان
هــم پس از پيروزي  4بــر  2مقابل ويک وايپرز
استراليا در آخرين ديدار گروه ،به عنوان تيم دوم
گروه  Cبه جمع هشت تيم نهايي بازيها رسيد.
تقريب ًا نيمياز بازيکنان تيم ملي قرقيزستان در ارم
توپ ميزنند و قرقيزها تاکنون با صعود به مرحله
حذفي ،فراتر از انتظارات ظاهر شدهاند .سرمربي
ارم هم بازي مقابل مس سونگون را سختترين
ديدار اين تيم دانسته و گفته که تيمش به هدف
اوليه خود در قهرماني آسيا رسيد ه است.

معادله پيچيده در قفس توري پرسپوليس

آمادگي رادوشويچ و رفتارهاي بيرانوند ذهن سرمربي
پرســپوليس را براي انتخــاب دروازهبان اول تيمش
مشغول کرده است .به گزارش تسنیم ،ليگ هجدهم
در شــرايطي براي پرســپوليس آغاز شد که عليرضا
بيرانونــد برخالف ميــل باطنياش مجبور شــد به
پيشنهادات رسيده پشــت کرده و سرخپوش بماند و
برانکو ايوانکوويچ هم از رادوشويچ که به گفته خودش
دو فصل است خوب تمرين ميکند ،در ترکيب اصلي
استفاده کرد .برانکو بعد از همان هفته اول اعالم کرد
که بيرانوند از هفته سوم به ترکيب اصلي پرسپوليس
برخواهد گشت اما کلين شيت رادو در دو بازي باعث
شد نظر سرمربي پرسپوليس تغيير کرده و او در ابتداي
اين هفته اعالم کند قصد نيمکتنشين کردن رادوي
آماده را ندارد.اظهار نظر اخير برانکو کافي بود تا بيرانوند

باز هم ساز جدايي سرداده و به پيشنهاد رسيده از سوي
بشــيکتاش فکر کند .اگرچه او براي رفتن به اين تيم
دچار ترديد اســت چرا که خوب ميداند تيم ترکيهاي
او را براي دروازهبان دوم ميخواهد .دروازهبان شماره
يک تيم ملي در يکــي دو روز اخير رفتار عجيبي در
تمرينات تيمش داشــته و با هيچ يــک از مربيانش
صحبت نميکند.برانکو به خاطر همين مســائل اخير
و حواشــي ايجاد شده در مورد نيمکتنشيني بيرانوند
شــايد تصميم بگيرد در بازي با اســتقالل خوزستان
خــاف ميل باطنــياش عمل کنــد و از دروازهبان
شــماره يک تيم ملي را در ترکيــب اصلي قرار دهد.
آنچه مشخص است فکر سرمربي پرسپوليس در مورد
انتخاب اول دروازهبان تيمش حســابي درگير است و
بايد ديد او در نهايت چه تصميميميگيرد.

نوبت دوم

وزارت کشور
استانداری آذربایجان شرقی
شهرداری اسکو

«آگهی مزایده عمومی مرحله دوم

شهرداری اسکو در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره سالن چند منظوره مدیریت بحران شهرداری اسکو جهت فعالیتهای ورزشی بشرح ذیل
ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان واجد شــرایط می توانند از تاریخ نشــر آگهی تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخه1397/05/27
جهت تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو مراجعه نمایند.
اجاره دو ساله سالن چند منظوره مدیریت بحران اسکو واقع در خیابان فرمانداری اسکو ازقرار ساالنه هشتاد میلیون ریال

شرایط شرکت در مزایده:

-1هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -2شهرداری در رد یا قبول هر یک ازپیشنهادات مختاراست .
 – 3آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده روزپنجشنبه مورخه  1397/05/25می باشد .
-4تشکیل کمیسیون مزایده جهت تعیین برنده روزدوشنبه مورخه  1397/05/29خواهد بود .
-5شــرکت کنندگان میبایســت ( %5پنج درصد ) قیمت کل مبنا به مبلغ 4000000ریال را بعنوان تضمین شــرکت در مزایده طی فیش نقدی به
حساب جاری شماره  3100000418004نزد بانک ملی اسکو بنام حساب سپرده شهرداری اسکو واریز ویا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه
نمایند.
-6سایر شرایط و اطالعات و جزئیات مزایده و اسناد مربوطه در شهرداری موجود است شرکت کنندگان میبایست نسبت به دریافت و تکمیل
فرم های مربوطه اقدام نمایند
چاپ آگهی مرحله دوم -نوبت اول 1397/05/10
چاپ آگهی مرحله دوم -نوبت دوم 1397/05/17

بابک شریفی  -شهرداراسکو

((آگهي))
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