اخبار

مديرعامل سپاهان با ابراز تمايل به جذب کيروش و مسلمان:

بله؛ قرارداد قلعهنويي باالي  ۲ميليارد است!

التزيو دوباره براي جذب سردار
آزمون دست به کار ميشود

طبق نوشــته يک نشريه معروف ايتاليايي،
مهاجــم ايراني روبين کازان در فهرســت
خريدهاي تابستاني آبيهاي پايتخت ايتاليا
قــرار دارد .به گزارش تســنيم و به نقل از
نشــريه گاتزتادلواســپورت ايتاليا ،به دنبال
عملکرد ضعيف و پايينتر از حد انتظار کاسدو
در التزيو در فصل اخير ،مســئوالن باشگاه
درصدد جذب يک مهاجم جديد هســتند تا
خط حمله اين تيم را در کنار چيرو ايموبليه
احيــا کند و در ميان گزينههايي که آنها مد
نظر دارند ،نام ســردار آزمون ،مهاجم ايراني
تيم روبينکازان به چشم ميخورد .او براي
پايتخت نشــينان ايتاليا ناآشنا نيست چون
فصل گذشته هم بحث پيوستنش به التزيو
مطرح بود اما اين بار به نظر ميرسد که نظر
مسئوالن باشگاه براي خريد او بيش از پيش
مثبت است.گاتزتا براي اقدام احتمالي التزيو
براي خريد آزمون  3دليل آورده اســت که
اولين آنها افزايش ســرمايه و قدرت مالي
اين تيم بــراي ســرمايهگذاري در بخش
خريد بازيکن نسبت به فصل گذشته است و
دومين دليل افزايش انگيزه اين باشگاه براي
جذب او در قياس با سال قبل.

گروه ورزشي :مديرعامل باشگاه سپاهان
با تاييد حضور محسن مسلمان و کيروش
استنلي در ليست خريد اين باشگاه ،گفت:
قرارداد امير قلعهنويي با تمام آپشنهايش
نزديک به  ۳ميليارد است.مسعود تابش در
گفتگو با مهر ،به بيان داليل انتخاب امير
قلعه نويي و زمان مذاکــره با اين مربي
براي نيمکت ســپاهان پرداخت و نسبت
به مبلــغ قرارداد اين ســرمربي واکنش
نشــان داد .مديرعامل سپاهان همچنين
تاييد کرد که کي روش اســتنلي مهاجم
تيم ذوب آهن در ليست خريد قلعه نويي
قرار دارد .مشروح گفتگوي تابش در ذيل
ميآيد:

آقاي تابش! برنامههاي آماده سازي
سپاهان بعد از انتخاب امير قلعه نويي به
چه شکلي خواهد بود؟

قلعه نويي برنامههايــش را ارائه کرده و
بر اين اساس تمريناتمان از  ۲۵خردادماه
شروع ميشــود .پيش بيني يک اردوي
داخلــي و يــک اردوي خارجــي را هم
داشته ايم .درباره ليست بازيکنان مدنظر
سرمربي هم بايد بگويم که قلعهنويي ۸۰
درصد ليستش را اعالم کرده ولي درست
نيست که از بازيکني اسم ببريم چون به
آشفته بازار دامن خواهيم زد.

گل استيلي به آمريکا ،جزو  ۵گل
تاریخی آسياييها در ج امهاي جهاني

گل حميد اســتيلي در بازي تيمهاي ملي
ايران و آمريکا در جام جهاني  ۱۱۹۸فرانسه،
در زمره گلهاي تاريخي اهالي فوتبال آسيا
در تاريخ جامهاي جهاني قرار گرفته است.
به گزارش تســنيم AFC ،در گزارشــي
به معرفــي  5گل به ياد ماندني ،گل حميد
استيلي ،در پيروزي  2بر يک تيم ملي ايران
مقابل آمريکا در جام جهاني  1998را در اين
ليست قرار داده اســت AFC.درباره گلي
استيلي نوشته است :جمهوري اسالميايران
در  12بــازياش در  4دوره حضور در جام
جهاني تنها يکي را بــرده اما همان برد به
يکي از به يــاد ماندنيترين پيروزيهايش
در تاريخ جام جهاني مبدل شد .بازي ايران
مقابل نمايش تحسينبرانگيز دو تيم قدرت
فوتبال را براي نزديک کردن مردم به تصوير
کشيد اما با اين حال آن بازي ،باز هم مصافي
بود که هر يک از دو تيم براي بردنش سراپا
انگيزه بودند .وقتي کههافبک ايران حميد
استيلي بلند شــد تا يک ضربه سر مواج را
وارد دروازه حريف کند و در ادامه در حالي که
چهرهاش مملو از احساس بود ،طوري شادي
کرد که نشان ميداد اين برد براي تيم ملي
ايران به عنوان يک ملت و نه فقط يک تيم
چقدر اهميت دارد.

شــفاف بگوييد امير قلعــه نويي چه
زماني مدنظر سپاهان قرار داشت؟

قلعه نويي پرافتخارترين مربي ايراني است.
ما سابقه دو سال همکاري با او را داشتيم و
با خصوصياتش آشنا بوديم .تواناييهاي او
هم بر هيچکس پوشيده نيست .هم قلعه
نويي براي کار در سپاهان عالقه مند بود
و هم ما .اگر مصاحبههاي قلعه نويي را از
همان زماني که از سپاهان رفته بود مرور
کنيد متوجه ميشــويد او از همان زمان
به نيکي از ســپاهان ياد ميکرد .واقعيت
اين اســت که اگر همکاري با قلعه نويي
در همان مقطع زماني ادامه پيدا ميکرد،
ميتوانستيم حتي قهرمان آسيا شويم.
آيا درست اســت که قلعه نويي سال
گذشته هم گزينه سپاهان بود؟

کاري به سيستم ندارم ولي شخص من،
سال گذشته هم قلعه نويي را مدنظر داشتم
ولي کرانچار با ما قرارداد داشت و به خاطر
همين نتوانستيم قلعه نويي را به خدمت
بگيريم .با اين حال او هميشه مدنظرمان
بود .مطمئن هســتيم حــاال با هدايت و
درايت قلعه نويي به موفقيتهاي مدنظر

قلعهنويي چند روز پيش در مصاحبهاي
عنوان کرد «محرم صحبتهايي با باشگاه
داشته که بايد با خودش صحبت کنم و
صحت و ســقمش را بدانــم» .آيا بين
باشــگاه و محرم ناراحتي ايجاد شده
است؟

دست مييابيم.

هدفگذاري ســپاهان بــا قلعه نويي
چيست؟

برنامه و اســتراتژي ما کســب سهميه
آســيايي است و براي ســه ،چهار سال
بعد هــم قهرماني در آســيا هدفگذاري
کرده ايم .ســپاهان يک تيم ريشه دار و
پرهوادار است .فصل گذشته هم باوجود
نتايج ناجور و بــد ،در بازيهاي معمولي
 ۱۰هزار تماشاگر به ورزشگاه ميآمد .ان
شاءا ...طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان هم
امسال آماده ميشود و اميدواريم که يک
سال خوب را رقم بزنيم.

اولين باري که براي اين فصل با امير
قلعه نويي تماس گرفتيد يا برايش پيغام
فرستاديد چه زماني بود؟

من هميشه در اين مدت با قلعه نويي در
ارتباط بودم .او مربي قابل احترامياست و
در اين مدت با هــم کما بيش در ارتباط
بوديم و اظهار تمايل کرده بوديم ولي قلعه
نويي تاکيد داشت تا بعد از بازي برگشت
با استقالل هيچ گفتگوي رسمينداشته
باشد .او ميگفت از نظر اخالقي و شرعي
جايز نيست.
گفته ميشــود مســئوالن باشگاه
ذوبآهن هم از اين موضوع ناراحتند

بــراي ذوب آهن ،اين باشــگاه بزرگ و
پرافتخار هم آرزوي موفقيت ميکنم .به
هر حال اين مســائل طبيعي است و در
همه جاي دنيا هم هســت .اصال ممکن
بود خود ذوب آهن با قلعه نويي به توافق
برســد .تا سه شنبه گذشــته که چيزي
مشخص نبود .ما به ذوب آهن به عنوان

يک رقيب قابــل احترام نگاه ميکنيم و
اميدوارم آنها هم موفق باشند.

درباره مبلغ قــرارداد امير قلعه نويي
با سپاهان هم جنجال زيادي به پا شده
اســت .صادقانه بگوييد مبلــغ قرارداد
باشگاه با اين مربي چقدر است؟

ما با رقم معقول و مناســبي قرارداد بسته
ايم .ان شــاءا ...اين قراردادها به سازمان
ليگ هم ارائه ميشــود .و شفاف سازي
الزم صورت ميگيرد.

درســت اســت که مبلغ قرارداد
قلعهنويي باالي  ۲ميليارد است؟

بله ،هست ولي خيلي باالتر از  ۲ميليارد
نيست!
به  ۳ميليارد تومان ميرسد؟

شايد .البته در صورتي که تمام آپشنهايش
عملي شود! آپشنهايي مثل قهرماني در
ليگ ،قهرماني جام حذفي ،کسب سهميه
آسيايي و مسائلي از اين دست.
با اين حساب دوباره بحث ريخت و
پاش باشگاه سپاهان مطرح ميشود

نميدانم چرا هميشــه بحــث پيرامون
ســپاهان است .ريخت و پاش ما صحت
ندارد .يکي دو هفته قبل کپي قراردادها را
به صورت شفاف به شوراي عالي ورزش
باشــگاههاي صنعتي ارائه کردم .ما يک
باشگاه چند تيميهســتيم .در  ۷۰رده و
بخش تيمداري ميکنيم با بيش از  ۲هزار
مربي و ورزشکار .حتي در رده پيشکسوتان
هم دو تيم داريم .بنابراين بودجه باشگاه
فقــط به تيم فوتبال اختصــاص ندارد و
شامل تمام رشتهها ميشود .ما به صورت
معقول هزينه ميکنيم.

شهرداری اسکو درنظر دارد براساس آئین نامه مالی شهرداریها و مجوز شورای محترم شهر نسبت به واگذاری اجاره مغازه های مشروحه
ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان واجد شرایط می توانند بشرح زیر جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده به شهرداری اسکو
مراجعه نمایند.
مغازه شماره  10مجتمع تجاری باراما:
یک باب مغازه واقع در اسکو خیابان چای کنار طبقه همکف مجتمع تجاری و تفریحی باراما به مساحت 123/4متر مربع بصورت اجاره سه ساله از قرار سال اول ماهانه
مبلغ  14.400.000ریال جمع اجاره یکساله به مبلغ پایه  172.800.000ریال سالهای بعد براساس نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت
شرایط شرکت در مزایده:
فروش اسناد مزایده از تاریخ نشر اولین آگهی تا روز یکشنبه مورخه  1397/03/13متقاضیان میتواند تا تاریخ فوق جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری اسکو مراجعه
نمایند .
از تاریخ فروش تا روز پنجشنبه مورخه  1397/03/17نسبت به تحویل اسناد مربوطه به دبیرخانه شهرداری اقدام و رسید دریافت نمایند .
هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد .
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
تشکیل کمیسیون مزایده جهت تعیین برنده مورخه روز شنبه مورخه  1397/03/19راس ساعت  15خواهد بود.
شرکت کنندگان میبایست  5درصد مبلغ پایه مزایده به مبلغ  8640000را بعنوان تضمین شرکت در مزایده بصورت وجه نقد به حساب شماره  3100000418004بنام
حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی بنام حساب سپرده شهرداری اسکو واریز ویا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
سایر 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 نوبت اول  1397/02/29چاپ آگهی نوبت دوم 1397/03/05

بابک شریفی ـ شهردار اسکو

نوبت دوم

(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در نظردارد براساس استانداردهای وزارت نیرو ملی یا بین المللی از فروشندگان و تولید کنندگان داخلی که دارای تاییدیه از شرکت توانیریا شرکت توزیع نیروی برق
استان گلستان می باشند از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای (از محل اعتبارات تملک دارائیها مناطق کمتر توسعه یافته ) خرید بشرح ذیل انجام دهد:
شماره مناقصه

مناطق کمتر توسعه یافته

97/2-67

مبلغ ضمانتنامه شرکت در
مناقصه (به ریال )
316.500.000

97/2-68

316.500.000

ردیف

شرح کاال

1

خرید تعداد  – 671اصله انواع پایه بتونی چهارگوش

2

خرید تعداد  – 671اصله انواع پایه بتونی چهارگوش

مناطق کمتر توسعه یافته

3

ميتوانم بگويم نظر قلعه نويي روي اين
بازيکن مثبت است ولي بستگي دارد که
آيا بتوانيم با اين بازيکن به توافق برسيم
يا خير.

کي روش اســتنلي مهاجم ذوب آهن
چطــور؟ آيا اين بازيکن هم در ليســت
خريد است؟

بلــه ،اين بازيکن هم در ليســت خريد
است ولي به شرطي که بتوانيم با او به
توافق مالي برسيم چون ارقام نجوميدر
دستور کارمان نيست.
دســتياران اميــر قلعهنويي همان
دستياران سال گذشته هستند؟

بله قلعه نويي همان دســتياران ســال
گذشــته خــود را معرفي کــرد؛ يعني
تکســيرا ،تاوارز ،الهويي ،جالل اميديان
و بياض پورممي .ما هم موافقت کرديم.
قرارداد اين مربيان هم معقول بود.
بحث حضور نويدکيا به عنوان مربي
در سپاهان به کجا رسيد؟ آيا با محرم
مذاکرهاي شده است؟

من در رســانهها خواندم که قلعهنويي
براي همــکاري با نويدکيــا عالقهمند
اســت .بايد بگويم باشگاه هم مشکلي
ندارد .ايــن ديگر به خود محرم نويدکيا
بســتگي دارد .مانعي براي همکاري با
نويدکيا وجود نــدارد .نويدکيا کاپيتان و
بازيکن بزرگي بوده است و ميتواند به
سپاهان کمک کند.

موسوي :براي صعود به فينال بسيار اميدواريم

«آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

محل بودجه تملک
دارائی

خبر مذاکره باشگاه سپاهان با محسن
مسلمان از مدتها پيش منتشر شده بود.
آيا اين بازيکن در ليست خريد قلعه نويي
حضور دارد؟

من خودم با محرم صحبت داشتم و هيچ
ناراحتي نبود .نويدکيا يک نقطه نظرات
فني داشت و اگر قرار به همکاري باشد،
خودش با قلعــه نويي صحبت ميکند.
مورد خاصي نبود.
براســاس این گــزارش اميرقلعهنويي
از هميــن حاال ليســت بازيکنان مورد
نظر خود را در اختيار مديران باشــگاه
ســپاهان قرار داده اســت.به گزارش
ورزش سه ،ســپاهان فصل گذشته در
ادامه ناکاميها ليگهــاي پانزدهم و
شانزدهم که رتبههاي يازدهم و پنجم
را کســب کرده بود ،رتبــهاش به رتبه
چهاردهــم تقليل پيدا کــرد تا بدترين
نتيجه پرافتخارتريــن تيم تاريخ ليگ
برتــر در ايــن رقابتها رقــم بخورد.
اگرچه مديران ســپاهان  6هفته مانده
به پايان مســابقات ليگ شانزدهم ،با
کرانچار پروژهاي جديــد را آغاز کرده
بودنــد ،امــا در هفته بيســت و يکم
ليگ برتر و در شــرايطي که اين تيم
رتبه ســيزدهم را در اختيار داشت ،تيم
را پس از شکســت يک بر صفر برابر
فوالدخوزستان به منصور ابراهيم زاده
ســپردند و اين مربي از  8ديداري که
به عنوان سرمربي فعاليت کرد  9امتياز
کسب کرد و در رتبه چهاردهم فصل را
خاتمه داد.از همين رو بالفاصله پس از
پايان ليگ و با توجــه به نمايشهاي
خــوب ذوب آهــن بــا اميرقلعه نويي
مديران ســپاهان به فکــر بازگرداندن
اين ســرمربي به ســپاهان افتادند که
اتفاقا هواداران هم روي ســکوها نظر
مثبتي روي او داشــتند و در نهايت نيز
اين ســرمربي شب گذشــته به عنوان
مربي فصل آينده ســپاهان قراردادي
دو ساله با اين تيم امضاء کرد .سپاهان
طي ليگهــاي هفدهم و شــانزدهم
بيشــترين تغييرات را در ليست نفرات
خود ايجاد کرد و حاال سوال اين است
که اميرقلعه نويي با توجه به ضعفهاي
فصل گذشته سپاهان در چه نقاطي به
بازيکنان جديد نيازمند است؟

خرید تعداد  46دستگاه انواع ترانسفور ماتور هوایی  20کیلو ولت سه فاز
کم تلفات  125،160 ،100 ،کیلو ولت آمپر

مناطق کمتر توسعه یافته

97/2-69

342.558.500

4

خرید تعداد 63دستگاه سکسیونرهوایی گازی  sf6موتوردار

مناطق کمتر توسعه یافته

97/2-70

386.596.350
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خرید تعداد  28دستگاه رگلوزر خالء کامل مجهز به رله های قابل اتوماسیون

مناطق کمتر توسعه یافته

97/2-71

554.001.000

فروش اسناد مناقصه :
متقاضیان می توانند در صورت تمایل نسبت به واریز وجه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ  300.000ریال بابت هر مناقصه به حساب فراگیر  3136038140نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر
گرگان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  97/3/6لغایت  97/3/10اقدام نمایند.
محل تحویل پاکت الف  ،مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات  :گرگان  ،خیابان ولی عصر عدالت  23طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت آن تا ساعت  9روز دوشنبه مورخ  97/3/21و زمان
بازگشایی ساعت  12همان روز در طبقه چهارم  ،سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد.
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق  ،به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده سه ماه دیگر باشدباید به یکی
از صورتهای زیر  ،همراه بااسناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف – ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
ب -اصل رسید واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره  2175094755009نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر به نام شرکت توزیع برق استان گلستان .
پ -ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران
ت -اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
ث -وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن
ج -ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند .
ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیم آزاد است .
شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
فروشــنگان و تولید کنندگان باید کد معامالتی فرابورس داشــته باشند و مکلف به دریافت و ارسال پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  www.setadiran.irمی باشند و
پرداخت هر گونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد .
ضمنا این آگهی از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.Tavanir.org.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی  http://iets.mporg.irقابل دسترسی می باشد و
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  017-32684412تماس و به شماره تلفن  017-32627430فاکس نمائید.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
شناسه 179399:

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

ســرعتي زن تيم ملي واليبال ايران گفت :در گام
نخست بايد برابر مدافع عنوان قهرماني و ميزبان
دور نهايي مســابقات قرار بگيريم .کارمان سخت
اســت ،چون آنها با تمام قــوا آمدهاند و از طرفي
تيم ما هم کميجوان شده است.به گزارش فارس،
سيد محمد موســوي درمورد شــرايط تيم ملي
واليبال ايران در آستانه هفته اول رقابتهاي ليگ
ملتهاي جهان اظهار داشت :در گام نخست بايد
برابر مدافع عنــوان قهرماني و ميزبان دور نهايي
مسابقات قرار بگيريم .کارمان سخت است ،چون
آنها با تمــام قوا آمدهانــد و از طرفي تيم ما هم
کميجوان شده است .جوانان خوب و آينده داري
به تيم ايران آمده اند .کار سختي داريم  ،اما بسيار
اميدوار هستيم که به فينال صعود کنيم.وي ادامه
داد :امســال بايد قاره پيمايي کنيم و هر هفته به
اروپــا و آمريکا برويم تا هفتــه آخر که در تهران
ميزبان هستيم.موسوي افزود :اين موضوع کار ما را
سخت ميکند ،اما بيش از يک ماه و نيم است که
تمرينات خوبــي را انجام ميدهيم .تمام بازيکنان

در شــرايط خوبي هستند و مصدوميتها برطرف
شده است .اميدوارم فردا شروع خيلي خوبي داشته
باشيم .بعد از آن هم دو بازي نسبت ًا آسان داريم که
اگر بتوانيم به سه پيروزي فرانسه را ترک کنيم با
روحيه و شانس زيادي ميتوانيم کار را ادامه دهيم.
سرعتي زن تيم ملي واليبال ايران درمورد جواناني
که به تيم ملي اضافه شده اند ،گفت :خيلي سخت
است که براي ســال اول انتظار فوق العادهاي از
جوانان داشته باشــيم .برخي از آنها در بازيهاي
دوستانه در صربستان شرايط خيلي خوبي داشتند.
در مجموع کار براي آنها خيلي سخت است .ما هم
در سن جواني به تيم بزرگساالن آمديم.
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اخبار
تيم پومسه  3نفره زنان
بر سکوي سوميآسيا ايستاد

تيم پومســه  3نفــره زنان کشــورمان در
پنجمين دوره مســابقت قهرماني آســيا
صاحب مدال برنز شــد .به گزارش روابط
عموميفدراســيون تکواندو ،پنجمين دوره
مسابقات پومســه قهرماني آسيا  2018از
صبح روز پنجشنبه –  3خردادماه در سالن
«پوتوا» شهر هوشــمينه آغاز شد و امروز
(جمعه –  4خردادماه) به پايان ميرسد.تيم
پومسه  3نفره زنان رده سني  18تا  30سال
با ترکيب مرجان سلحشوري ،فاطمه حسام
و مرجان تاجي رســتم آبادي موفق شدند
عنوان سومياين رقابتها را کسب نمايد.در
اين بخش تيم ويتنام قهرمان شد ،فيليپين
بر سکوي نايب قهرماني ايستاد و تايلند نيز
در جايگاه سوم مشترک با ايران قرار گرفت.
گفتني است؛ هدايت اين تيم برعهده فاطمه
اسدپور به عنوان سرمربي است.
سعيد عبدولي بوکسور شد!

سعيد عبدولي دارنده مدالهاي طالي جهان
و برنز المپيک در رشته کشتي فرنگي پس
از محروميت يک ساله از کشتي ،تمرينات
خود را در رشــته ورزشي بوکس آغاز کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان سعيد
عبدولي دارنــده مدالهاي طالي جهان و
برنز المپيک در رشته کشتي فرنگي پس از
محروميت يک ساله از کشتي ،تمرينات خود
را در رشته ورزشي بوکس آغاز کرد.بر اساس
اين گزارش عبدولي که پس از محروميت
يک ســالهاش حضور در بازيهاي آسيايي
اندونزي و مســابقات جهاني مجارستان را
از دست داده اســت ،تصميم گرفته از اين
پس فعاليت خود را در رشــته بوکس ادامه
دهد و در همين راســتا با امير علي اکبري
تماسي داشــته و از وي درباره اين تصميم
مشورت گرفته است.عبدولي تمرينات خود
را در رشته بوکش آغاز کرده و تصميم دارد
از ايــن پس به موفقيتهاي خود در رينگ
ادامه دهد.گفتني است؛ پيش از اين نيز امير
علي اکبري قهرمان ســنگين وزن کشتي
جهان پس از محروميت مادام العمر  ،فعاليت
خود را در رشته بوکس آغاز کرده بود.
جلسه رئيس هیئت ورزش عربستان
با رئيس فيفا

رئيــس هيئــت ورزش عربســتان امروز
جلسهاي مشــکوک و دونفره با رئيس فيفا
برگزار کرد .ســايت اسپورت  24عربستان
خبر داد که ترکي آل شــيخ ،رئيس هيئت
ورزش عربســتان امروز در يک جسلهاي
با جاني اينفانتينو ،رئيس فدراسيون جهاني
فوتبال(فيفــا( ديدار کرد.بنا بــه اعالم آل
شــيخ او با رئيس فيفا درباره مسائل مهم و
متعددي با اينفانتينو صحبت کرده اســت.
بنا به گفته رئيس هيئت ورزش عربســتان
نتيجه اين جلســه مهم و ثمر بخش بوده
است.به گزارش فارس ،اين ديدار مشکوک
رئيس هيئت ورزش عربســتان( به نوعي
وزير ورزش اين کشــور) با اينفانيتينو بدون
شــک بي ربط به موضوع اختالف ايران با
عربســتان در بازيهاي خانگي و زمين بي
طرف نيست .ســعوديها به نظر ميرسد
برنامههاي خود را دوباره آغاز کردند تا سال
آينده نيز ميزبانــي را از نمايندگان ايران در
آسيا بگيرند.
نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی(یک مرحله ای)
(طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب در نظر دارد با رعایت قانون
برگــزاری مناقصــات و آیین نامه های مربوط به آن انجام امور ذیل را در ســال 1397از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از شرکت های واجد صالحیت دعوت به عمل می آید.
-1موضوع مناقصه:
الف-امور خدماتی ،نظافت اماکن و نگهداری فضای سبز سایت سراب و دفتر تبریز به شماره مناقصه 200973007000008
-2شــرایط متقاضی :کلیه اشخاص حقوقی واجد شــرایط و دارای گواهی صالحیت معتبر از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بهمراه رضایت نامه کتبی از کارفرمای پیمان سال قبل و همچنین بایستی حداقل یکسال و دارای یک قرارداد مشابه باشد.
-3نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت
سراب
 -4محل ارائه خدمات:
الف-سایت سراب :واقع در استان آذربایجان شرقی :کیلومتر 25جاده سراب – بستان آباد روستای بهرمان -تلفن43251508
ب -دفتر تبریز :خیابان ولیعصر فلکه بارنج نبش کوچه خورشید طبقات فوقانی بانک ملت -تلفن33290207 :
 -5آخرین مهلت دریافت و خرید اسناد :از تاریخ درج آگهی حداکثر تا ساعت  19روز یکشنبه مورخ1397/03/13
-6محل دریافت اسناد :متقاضیان بایستی ب منظور دریافت اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ
نشر آگهی تا ساعت 19روز یکشنبه مورخ 97/03/13با مراجعه به آدرس اقدامنمایندwww.setadiran.ir.
-7آخرین مهلت تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت :آخرین فرصت تحویل پیشنهادات تا ساعت 16روز یکشنبه مورخ 97/03/27بصورت
بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سپس تحویل فیزیکی اسناد پس از بارگذاری تا ساعت 17همانروز به دبیرخانه
کمیسیون معامالت واقع در دفتر تبریز
-8زمان بازگشایی پاکتها :روز دوشنبه مورخ  97/03/28راس ساعت 10:30صبح در محل دفتر تبریز خواهد بود.
 -9به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-10مدت اعتبار پیشنهاد3:ماه پس از تاریخ ارائه پیشنهاد
 -11نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی( مبلغ 400338285ریال چهارصد میلیون و سیصد و سی و هشت هزار و دویست هشتاد
و پنج ریال) این آگهی همزمان در سایت طرح درج گردیده استwww.apnp.gov.ir .

