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حدیث دشت عشق

صفحه 9
سه شنبه ۱9 آذر ۱۳9۸ 
۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۵۱

آژانس جهانی ضددوپینگ، ورزش روسیه را برای چهار سال از حضور در تمامی رقابت های ورزشی محروم 
کرد.

آژانس ضددوپینگ محرومیت ســنگینی برای ورزش روســیه اعمال کرد و تمامی تیم های این کشور حق حضور در 
هیچ رقابت بین المللی را برای چهار سال ندارند و به این ترتیب روسیه در جام جهانی دوره بعد یعنی قطر و نیز المپیک 

تابستانی ۲۰۲۰ توکیو و المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن غایب خواهد بود.
آژانس جهانی ضددوپینگ، روسیه را متهم به تغییر اطالعات این نهاد کرده است و به این ترتیب تا چهار سال تمامی 
ورزشــکاران این کشــور حق حضور در هیچ رقابتی را ندارند.خبرگزاری تاس نیز نوشت ورزشکاران این کشور زیر پرچم 
روسیه نمی توانند در المپیک توکیو رقابت کنند. کمیته ای در نهاد بین المللی مبارزه با دوپینگ دریافته است که مقام های 
روســیه اطالعات آزمایش های مثبت دوپینگ را از اســناد حذف کرده اند. این تحقیقات در ادامه رسوایی بزرگی است که 
سال ۲۰۱۵ از دوپینگ سازمان یافته و با حمایت دولت پرده برمی داشت. تحقیقات سال ۲۰۱۵ نشان داد ورزشکاران روس 
از ســال ۲۰۱۱، در »تقریبا تمام« رشته های ورزشی در المپیک های تابستانی و زمستانی، زیر نظر دولت روسیه دوپینگ 
کرده اند. فدراسیون جهانی دوومیدانی، به دنبال گزارش همین سازمان مبنی بر دوپینگ سازمان یافته، رای به محرومیت 

دوومیدانی روسیه داد. این کشور ۲۱ روز زمان دارد تا به این تصمیم اعتراض کند.

محرومیت روسیه از المپیک توکیو و جام جهانی قطر 

به دنبال حذف روســیه از بازی های المپیک تابستانی روسیه، تیم ملی ایران به عنوان نایب قهرمان دور 
نخست مسابقات انتخابی المپیک شانس صعود به بازی های ۲۰۲۰ توکیو را دارد.

آژانس جهانی ضددوپینگ، ورزش روســیه را برای چهار ســال از حضور در تمامی رقابت های ورزشی محروم کرد. به 
دنبال این خبر حاال باید دید تکلیف سهمیه هایی که ورزشکاران کشور روسیه برای المپیک گرفته اند، چه می شود. تیم ملی 
والیبال روســیه به عنوان قهرمان دور نخست مسابقات انتخابی المپیک باالتر از ایران سهمیه مستقیم حضور در المپیک 

۲۰۲۰ را کسب کرده بود.
حاال باید دید با حذف روسیه سهمیه اعطا شده به این تیم به والیبال ایران خواهد رسید یا فدراسیون جهانی برنامه 
دیگری را در نظر می گیرد؟تیم ملی والیبال ایران در اواخر مرداد ۱۳۹۸ در مصاف با تیم های روسیه، کوبا و مکزیک نایب 

قهرمان دور نخست انتخابی المپیک شده بود.
با توجه به حضور محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون ایران در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی، انتظار می رود مسئوالن 

ورزش ایران بتوانند از حق تیم ملی در راهیابی به المپیک دفاع کنند.

والیبال ایران المپیکی شد؟

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در واکنش به اینکه دولت در الیحه پیشنهادی بودجه ۹۹ هیچ مبلغی ویژه 
بازی های پارالمپیک پیش بینی نکرده است، گفت: جوابی ندارم و در شوک هستم.

رئیس جمهور روز یکشــنبه الیحه پیشنهادی دولت برای کل بودجه سال ۹۹ کشور را تقدیم مجلس شورای اسالمی 
کــرد.در این الیحه عالوه بر بودجه ای کــه در بخش جاری و عمرانی و همچنین متفرقه برای کمیته ملی المپیک در نظر 

گرفته شده است، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان هم برای این کمیته و ویژه بازی های المپیک پیشنهاد شده است.
برای کمیته ملی پارالمپیک اما هیچ بودجه ویژه و جدا از بودجه سالیانه این کمیته پیش بینی نشده در حالیکه کمیته 
ملی پارالمپیک هم همچون کمیته ملی المپیک سال آینده درگیر بزرگترین رویداد خود یعنی بازی های پارالمپیک خواهد 
بود. این موضوع با واکنش هادی رضایی همراه شــده اســت. دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در این زمینه گفت: به معنای 

واقعی در شوک هستم و هیچ پاسخ و توجیهی برای این موضوع ندارم چون اصال منطقی برای آن پیدا نمی کنم.
وی با اشاره به مقایسه سطحی میان وضعیت دو کاروان اعزامی به المپیک و پارالمپیک ادامه داد: کاروان پارالمپیک 
دو ســه برابر کاروان المپیک کسب سهمیه می کند و به همین اندازه مدال آورتر هم است. تا به امروز ورزشکاران جانباز و 
معلول ۷۱ سهمیه گرفته اند اما میزان سهمیه برای کاروان المپیک تازه به عدد ۲۹ رسیده است. با این حال نمی دانم چرا 

ما نباید بودجه ویژه بازی های پارالمپیک داشته باشیم.

واکنش دبیرکل به بودجه صفر دولت برای پارالمپیک توکیو: در شوکم 

ســرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان به عنوان عضو کمیته مربیان فدراسیون جهانی تکواندو 
انتخاب شد.

رضا مهماندوست از سوی فدراسیون جهانی به عنوان یکی از پنج عضو اصلی کمیته مربیان انتخاب شد. وی تا پایان 
رقابت های تکواندو قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۱ این مسئولیت را برعهده دارد. »کریم دیاقو« از بلژیک، »تونی توماس« از 

کرواسی، »جین می چوی« از کره جنوبی و »دیگو ریبرو« از برزیل دیگر اعضای این کمیته هستند. 
در جلســه این کمیته پس از رای گیری، مهماندوست با نظر کلیه اعضا به عنوان رئیس کمیته فوق انتخاب شد اما به 
دلیل مشــکالت تکواندو آذربایجان و امکان اعزام نشدن جهت حضور در جلسات، مسئولیت به »تونی« از کرواسی واگذار 

شد و مهماندوست برنامه ها را با وی هماهنگ خواهد کرد. 
نکته مهم اینکه در ســایت فدراسیون جهانی مقابل نام مهماندوست، کشور ایران درج شده و این موفقیت متعلق به 
تکواندو ایران خواهد بود. جالب اینجاست که تکواندوی ایران چند سال است که به دالیل گوناگون مهماندوست را از دست 

داده و کشوری چون آذربایجان از دانش و تجربیات این مربی استفاده می کند.

مهماندوست عضو کمیته مربیان فدراسیون جهانی شد 

یادی از شهید مدافع حرم سید علی اصغر شنایی
انتخاب راه شهادت با اطمینان قلبی

شهید مدافع حرم ســید علی اصغر شنایی 
دوم آبــان ســال ۱۳۵۹ در شهرســتان دیباج 
دیده به جهان گشــود. وی یکی از رزمنده های 
تیــپ مکانیزه ۲۰ رمضان بود که در ســال ۹۲ 
به صورت داوطلبانه راهی ســوریه شد. وی ۱4 
خــرداد همان ســال، همراه دوســتش مهدی 
خراسانی، وقتی سوار تانک بودند، هدف موشک 

داعشی ها قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
شهید مدافع حرم سیدعلی اصغر شنایی در بخشی از وصیت نامه اش نوشته 
بود: »با ســالم خدمت امام زمان)عج( و رهبر عزیزمان و شهدای گلگون کفن 
و خدمــت ملت ایران پدر و مادر عزیزم و همســر و فرزند و تمامی فامیل ها و 
کسانی که حقی بر گردن بنده دارند. امیدوارم که من را ببخشند. من در راهی 
گام می نهم که با اطمینان قلبی بدون اجبار برای یاری اسالم و امام زمان)عج( 
و رهبر عزیزمان پای نهادم. امیدوارم خداوند متعال اســالم را یاری کند و امام 
زمان)عج( هرچه سریعتر ظهور کند و پرچم را از نائب برحقش امام خامنه ای 
)مد ظله العالی( که بزرگ پرچمدار اسالم است تحویل بگیرد ان شااهلل. از پدر و 
مادرم به خاطر زحمات زیادی که برای من کشیده اند تشکر می کنم و همیشه 
برای من دعا کنند که همان دعای آنها بود که راهم را بخوبی انتخاب کردم. از 
همسرم به خاطر صبر زیادی که در این دوران زندگی داشته اند تشکر می کنم 
و از آنها می خواهم که همیشــه پیرو خط رهبری باشند که هیچگاه شکی در 

آنها بوجود نمی آید.«

پرونده هفته چهاردهم لیگ برتر امروز بسته می شود

توقف استقالل در روزی که سرمربی نداشت
مدعیان لیگ، اتفاقات را به نفع پرسپولیس رقم زدند

نام و نشــانی مزایده گزار: اســتان بوشهر- شهر کنگان شــهر بندر سیراف 
شهرداری

موضوع مزایده: اجاره جایگاه CNG شهرداری سیراف
تاریخ آگهی: نوبت اول 98/9/19 و نوبت دوم 98/9/26

تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ 98/9/24 تا مورخه 98/9/27
تاریخ و محل تحویل پیشــنهادات: شهرداری بندر سیراف امور قراردادها از 98/9/27 تا 

مورخه 98/10/18 در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی اسناد: مورخه 98/10/9 ساعت 12 ظهر

شرح مختصری از کار: اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری سیراف به صورت ماهانه
قیمت پایه 40/000/000 ریال به صورت ماهیانه

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 70/000/000 ریال شماره حساب 0102381058006
بانک صادرات شعبه سیراف با ضمانت نامه بانکی معتبر به نام شهرداری بندر سیراف 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
جزئیات بیشتر در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

رتبه 5 داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکار در لیست ارائه شده شرکت پخش فرآورده های 
نفتی همچنین دارای ظرفیت آزاد 

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

نام و نشانی مزایده گذار: اســتان بوشهر- شهرستان کنگان- شهر سیراف- 
شهرداری

موضوع مزایده: شــهرداری بندر ســیراف در نظــر دارد طبق مصوبات شــماره 19 مورخه 
98/07/10 شــورای اسالمی شهر سیراف استخر چندمنظوره بانوان شهرداری سیراف از طریق 

مزایده عمومی واگذار کند.
نوبت اول 98/9/19 و نوبت دوم 98/9/26

نوع فروش اسناد مزایده: از تاریخ 98/9/24 تا مورخه 98/9/27
تاریخ و محل تحویل پیشــنهادات: شهرداری بندر ســیراف امور قراردادها 98/9/27 تا 

مورخه 98/10/8 در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی اسناد: مورخه 98/10/9 ساعت 12 ظهر

واگذاری ســالن چند منظوره بانوان و زمین چمن مصنوعی شــهر سیراف جزئیات و مشخصات 
کامل در اسناد مزایده قید خواهد گردید.

شــرکت در مزایده 200/000/000 ریال به شماره حســاب 0102381058006 بانک صادرات 
شعبه سیراف با ضمانتنامه بانکی معتبر به نام شهرداری بندر سیراف.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
جزئیات بیشتر در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

نام و نشانی مناقصه گذار: استان بوشهر- شهرستان کنگان- شهرداری بندر 
سیراف شهرداری

موضوع مناقصه: زیرسازی و آسفالت و جدول کاری کوچه و معابر
تاریخ آگهی: نوبت اول 98/9/19 و نوبت دوم 98/9/26

تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 98/9/24 تا مورخه 98/9/27
تاریخ و محل تحویل پیشــنهادات: شهرداری بندر سیراف امور قراردادها از 98/9/17 تا 

مورخ 98/10/8 در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی اسناد: مورخه 98/10/9 ساعت 12 ظهر

شرح مختصری از کار: 1- خاکبرداری به صورت دستی و ماشینی به حجم 375 متر مکعب 
2- تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ســاخته به طول 800 متر 3- اجرای بتن کانیوو به طول 
1200 متر و به حجم 45 متر مکعب 4- تهیه مصالح الیه اساس رودخانه ای به حجم 9750 متر 
مکعب 5- قیرپاشی و اجرای آسفالت توپکا به مساحت 9750 متر مربع به ضخامت 5 سانتیمتر.

برآورد اولیه: 6/195/545/960 ریال
تضمین شــرکت در مناقصه 619/554/596 ریال به شماره حســاب 102381058006 بانک 

صادرات شعبه سیراف با ضمانت نامه بانکی معتبر به نام شهرداری بندر سیراف 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر گردیده 

است.
رتبه 5 رشته راه و داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکار

هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد.

آگهی مزایده نوبت اول

روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

آگهی مزایده نوبت اول

روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

آگهی مناقصه نوبت اول

روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

ســند کمپانی و شناسنامه مالکیت ســواری هاچ بک ام وی ام 
H315 مدل 1391 به شماره انتظامی 496 س 75 ایران 53 
شــماره موتور MVM477FJAA007408 شماره شاسی 
NATFBAMD8C1007176 بــه مالکیــت خانم زهرا 
باقرپور لمبانی شماره ملی 1757471324 مفقود گردیده فاقد 

اعتبار است.

سند کمپانی و کارت شناسایی موتورسیکلت آپاچی 180 
سی سی مدل 1394 به شــماره انتظامی 66674 ایران 
587 به شماره موتور E6AF2076801 و شماره شاسی 
N2G***180P9416683 بنــام ســیداکبر کریمی 

آکندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو وانت پیکان  1600i به شماره پالک 638 ق 68- ایران 14 
به رنگ ســفید صدفی- روغنی مدل 1391 و شــماره موتور 11491002153 و شماره شاسی 

 NAAA36AA7CG289913 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارت هوشــمند ناوگان باری به شــماره 2223925 مربوط به خودرو کامیــون- کفی بنز ال 
   52/2624 مدل 1977 به رنگ قرمز- معمولی و به شــماره شــهربانی 137 ع 53- ایران 14 
و شــماره موتور 10178490 و شماره شاســی 10541025 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینجانب مصطفی موســوی فرزند حاجی مراد به شماره شناسنامه 11492 متولد 1361/09/01 
صادره از باغملک اعالم می دارم که شناســنامه المثنی به شماره ملی 0-893357-481 مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شــهرام عالســوندیان فرزند حسین به شــماره شناسنامه 525 
صادره از اهواز در مقطع کاردانی- پیوســته رشــته ســاختمان صادره از واحد دانشــگاهی آزاد 
اسالمی اهواز با شماره 12/3594/آ مورخ 81/3/8 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی: اهواز- فلکه 
کارگر )فرهنگ شــهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875-61349 و صندوق پستی 1915 

ارسال نماید.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760326006000969- 1398/8/23 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای دانیال ترک اصفهانی فرزند مجتبی به 
شماره شناسنامه 102 صادره از مالیر ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 77/64 متر 
مربع قسمتی از پالک 2044 اصلی واقع در بخش یک مالیر از مالک رسمی برابر قرارداد اجاره 
4461131114987231053 - 98/7/23 اداره اوقاف و امور خیریه مالیر محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/9/19  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3

 محمدرضا امینی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

 م الف 340

کارت فعالیت ناوگان عمومی به شماره 4114792 متعلق به کامیون باری 
چوبی بنز ال پی 36/809 به شماره انتظامی 11299 مالیر  92 مدل 1978 
موتور 31494410320741 شاسی 31605114451869 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

کارت فعالیــت راننده حرفه ای به شــماره 1846030 به نام علی جعفری 
فرزند حسن شماره شناسنامه 466 متولد 1352/5/12 صادره جهرم مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالکیت سواری پراید GTXi مدل 1386 
به شماره انتظامی 514 ق 57 ایران 13 شماره موتور 
2204849 شــماره شاسی  S1412286402585 به 
مالکیت محمدجمشــیدیان قلعه سفیدی شماره ملی 

1091667306 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

برگ ســبز وانت نیسان مدل زامیاد - ون  و کمپرسی به رنگ 
آبی مدل 1388 شــماره انتظامــی 474 س 11 ایران 44 و 
شماره شاسی NAZPL140TIL184253 و شماره موتور 
 473133 بــه نام فرامرز علی نــژاد کماکلی فرزند گداعلی به 
شــماره ملی  2595090291 مفقود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی تغییرات موسسه خیریه مذهبی و فرهنگی مکتب الزهرا 
قزوین به شماره ثبت ۳66 و شناسه ملی ۱0۵7000۴06۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل 
موسســه از قزوین جای سابق به آدرس جدید اســتان قزوین شهرستان قزوین بخش مرکزی شهر 
قزوین راه ری، خیابان تهران قدیم، خیابان راه آهن، پالک 475 طبقه همکف کدپستی 3416814798 

انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی: )688628(            

(احضاریه تعزیرات حکومتی(
برابر گزارش کشف شــماره 98/750100/81 مورخه 98/9/5 
نیروی انتظامی استان همدان تعداد یک دستگاه موتورسیکلت 
250 سی ســی تحت عنوان کاالی مظنون بــه قاچاق توقیف 
و تشــکیل پرونده گردیده اســت و پرونده بــه عنوان کاالی 
بالصاحب در جریان رسیدگی است لذا از تاریخ ابالغ این آگهی 
بــه مدت یک ماه مالکین کاال در شــعبه اول ویژه قاچاق کاال 
و ارز تعزیرات حکومتی همــدان واقع در چهارراه تختی جهت 
پیگیری روند پرونــده حاضر گردند در غیــر این صورت رای 

قانونی غیابا صادر خواهد شد.
(دفتر شعبه اول ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
حکومتی همدان- حاجی محمدیان(

آگهی فراخوان مزایده عمومی 
نوبت اول

شهرداری خورموج در نظر دارد طبق مجوز شورای اسالمی شهر 
خورموج بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری واقع در شمال پارک 
مفتون شــهر خورموج را از طریق مزایده عمومی به افراد دارای مجوز 

از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان بوشهر واگذار نماید.
افــراد متقاضی می توانند از تاریخ 1398/9/19 به مدت 5 روز کاری تا 

تاریخ 1398/9/25 جهت دریافت اســناد مزایده به آدرس: خورموج- 
خیابان حامد شهرداری خورموج واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

ضمنا مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/10/8 
می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح  روز دوشنبه مورخه 

1398/10/9 می باشد.
نوع تضمین براساس آیین نامه مالی شهرداری ها می باشد.

هزینه درج آگهی  و کارشناسی تعیین قیمت پایه مزایده به عهده برنده 
مزایده می باشد.

مبلغ تضمین در مبلغ پایه اولیه )ریال( موضوع مزایده ردیف 
مناقصه ریال

مدت 
محل اجارهبهره برداری

۱CNG شهر خورموجیکسال4۸۰/۰۰۰/۰۰۰۰۲4/۰۰۰/۰۰۰جایگاه
روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ درج نوبت اول: ۱۳۹۸/۹/۱۹

فرماندهــی آماد و پش  منطقه شــیراز نزاجا در نظر دارد 
نیازمندی اقالم مشروحه جدول زیر جهت شش ماه یگان های تابعه 
و تحت پوشــش در شــیراز، اصفهان و کرمان را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نمایند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ 
شرایط و مشــخصات مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز 
به آدرس: شــیراز- میدان ارتش- آماد و پش  م شــیراز )مدیریت 
خرید و پیمان( مراجعه و پیشــنهادات خــود را تنظیم و به صندوق 
پیشــنهادات واقع در درب پادگان آماد و پش  م شیراز نزاجا انداخته 

و رسید دریافت نمایند.

الف(  محل تشکیل کمیسیون مناقصه: شیراز
ب( مناقصه گذار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

پ( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفکس مدیریت خرید و پیمان: 07137398082

مناقصه گذار فرماندهی آماد 
و پش  م شیراز نزاجا

آگهی مناقصه
نیروی زمینی شماره: ۴۱۱۸/۲۳9

ارتش جمهوری اسالمی ایران

شرح ردیف
جنس

مقدار به کیلوگرم

جمع 
کل

سپرده  
شرکت در 
مناقصه 
)ریال(

کرماناصفهانشیراز

مرغ ۱
4۰۰۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰منجمد

۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۹۰۰۰۰۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ماکارانی۲

۳
کتلت 
گوشت 
٪4۰

۲۰۰۰۰۲4۰۰۰۳4۰۰۰۷۸۰۰۰۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
سهشنبه 1۹ آذر

هفته 14 لیگ برتر ایران
*نفت مسجد سلیمان....................................سایپا)ساعت ۱6:۳۵- شبکه ورزش(
*پرسپولیس..................................گل گهر سیرجان)ساعت ۱۷:۳۰- شبکه سه(

لیگ قهرمانان اروپا
*سالزبورگ.................................................لیورپول)ساعت ۲۱:۲۵- شبکه ورزش(
*بنفیکا.............................................................زنیت)ساعت ۲۳:۳۰- شبکه ورزش(
*اینتر.................................................................بارسلونا)ساعت ۲۳:۳۰- شبکه سه(

چهارشنبه ۲۰ آذر
لیگ قهرمانان اروپا

*دیناموزاگرب................................منچسترسیتی)ساعت ۲۱:۲۵- شبکه ورزش(
*بایرلورکوزن.............................................یوونتوس)ساعت۲۳:۳۰- شبکه ورزش(
*بایرن مونیخ.......................................................تاتنهام)ساعت۲۳:۳۰- شبکه سه(

۱۲ روز نفس گیر برای رئال مادرید
رئال مادرید در کمتر از دو هفته چهار بازی مهم را پیش رو دارد.

به گزارش آس، رئال مادرید می خواهد سال ۲۰۲۰ را به بهترین شکل 
ممکن آغاز کند. تیم دوم اللیــگا و حاضر در لیگ قهرمانان اروپا به این 
منظور باید چهار بازی سخت را در کمتر از دو هفته با موفقیت پشت سر 
بگذارد. تا این تاریخ برنامه مادرید به این شکل دشوار نبود. سفیدپوشان 
برای هر بازی تنها چهار روز اســتراحت دارنــد. آنها ابتدا باید به مصاف 
بروخه بروند )چهارشــنبه ۲۰ آذر( سپس برابر والنسیا )یکشنبه۲4 آذر(، 
بارســلونا )چهارشــنبه ۲۷ آذر( و اتلتیک بیلبائو )یکشنبه اول دی( قرار 
می گیرند. شاگردان زین الدین زیدان ۹ بازی است که شکست نخورده اند 
)گاالتاســرای رفت و برگشت، لگانس، رئال بتیس، ایبار، رئال سوسیداد، 
پاری ســن ژرمن، آالوس و اســپانیول(. این بهترین آمار در فصل جاری 
اســت. در صورت پیروزی های مادرید در دســامبر این آمار به ۱۳ دیدار 
می رســد. بهترین رکورد مادرید زیدان 4۰ بازی بدون شکست در سال 
۲۰۱۷ بود.نبود ادن هازارد آسیب دیده و غیبت گرت بیل تا ال کالسیکو 
بــه همراه مصدومیت های لوکاس واســکس، خامس رودریگس و مارک 
آسنسیو باعث می شوند بازیکنانی همچون وینیسیوس جونیور، رودریگو، 
یوویــچ، ماریانو و براهیــم فرصت بازی پیدا کنند. در چنین شــرایطی 
وینیســیوس و رودریگو بیش از دیگر بازیکنان فرصت حضور در ترکیب 

اصلی را داشتند.

استراماچونی: اگر شرایط مهیا باشد
همین فردا به تهران برمی گردم

سرمربی مستعفی اســتقالل نســبت به جدایی از این تیم در گفت و گو با 
اسکای واکنش نشان داد.

آندره آ اســتراماچونی سرمربی تیم فوتبال استقالل که قرارداد خود را روز 
یکشنبه با آبی ها فسخ کرد تا روز دوشنبه تهران را ترک کند و در دیدار با پیکان 
روی نیمکت آبی ها حضور پیدا نکند در گفت و گو با اسکای نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داد؛ واکنشــی که مطمئنا برای هواداران و مدیران استقالل یک 
اتفاق مثبت و امیدوار کننده خواهد بود. اســتراماچونی در گفت و گو با اســکای 
ایتالیا بعد از جدایی از اســتقالل تصریح کرد: من بسیار ناراحت هستم که این 
ماجراجویی فوق العاده در فوتبال آسیا به این شکل به پایان رسید و بابت اتخاذ 
این تصمیم بســیار متاسف هستم. این تصمیم بیشتر به دلیل مسائل سیاسی و 

نه فوتبالی اتخاذ شد.
او در ادامه با اشــاره به تصمیم خود برای پایان قرارداد با استقالل و جدایی 
از این تیم، عنوان کرد: ما متاســفانه مجبور شــدیم به قرارداد خود پایان دهیم 
زیرا ما حرفه ای هســتیم و فیفا قوانین زیادی در موضوع عدم تعهد باشگاه ها به 
مفاد قرارداد دارد. ســرمربی ایتالیایی با اشاره به موفقیت های خود در استقالل، 
دلیل اصلی جدایی را مســائلی به جز موضوعات فوتبالی معرفی کرده است. وی 
در بخش بعدی صحبت های خود اضافه کرد: اســتقالل بعد از 6 ســال به صدر 
جدول رســید و بعد از شروع دشواری که داشتیم، تیم به شرایط خوبی رسیده 
بود اما به دلیل مشــکالت سیاسی که در ایران است روی فوتبال و مدیریت آن 
تاثیر گذاشــته و باعث شد تا من این تصمیم را اتخاذ کنم. استراماچونی درباره 
حضور در ایران و تجربه کار در استقالل بیان کرد: حضور در ایران تجربه بسیار 
مثبتی بود و ما میلیون ها هوادار در سراســر آسیا داشتیم و در هر مسابقه برابر 
هزاران تماشاگر که حمایت باور نکردنی داشتند، بازی می کردیم. افتخار می کنم 

که توانستم در تیم قهرمان آسیا حضور داشت باشیم.
پایــان این گفت و گو اما با یک جمله  امیدوار کننــده برای آبی های تهرانی 
همراه بود؛ جمله ای که می تواند آبی بر روی آتش مشــکالت این باشگاه باشد. 
استراماچونی این مصاحبه را با این جمله به پایان برد: اگر شرایط درست شود، 
من همین فردا به تهران باز می گردم. باشــگاه اســتقالل پیش از این نیز منبع 
مورد نظر برای پرداخت مطالبات این سرمربی ایتالیایی را فراهم کرده بود و تنها 
موضوع انتقال پول به حساب این سرمربی برای آبی ها تبدیل به یک معضل شده 
بود و حاال به نظر می رســد با چراغ ســبز این سرمربی ایتالیایی، آبی ها با وجود 
فضــای به وجود آمده و البتــه ورود وزارت ورزش و جوانان و کمک های وزارت 
امور خارجه هر چه سریعتر رقم مورد نظر را به حساب این سرمربی واریز کنند 

تا معضل بزرگ آبی ها برطرف شود.
اما در حالی که مدیران باشگاه استقالل دیروز به دنبال فراهم کردن شرایط 
بازگشت استراماچونی بودند خبر رسید مسئوالن این باشگاه قصد دارند اگر بنا به 
دالیلی بازگشت سرمربی ایتالیایی شان به بن بست خورد هر چه زودتر سرمربی 
جدید خود را تا قبل از بازی با شاهین بوشهر معرفی کنند. در این خصوص حتی 
اسماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل اعالم کرد سرمربی بعدی 
استقالل یک مربی داخلی است؛ کســی که میان هواداران محبوبیت دارد و به 
مربی بزرگی تبدیل خواهد شد. از صحبت های خلیل زاده این استنباط شده که 

استقاللی ها قصد دارند هدایت تیمشان را به فرهاد مجیدی بسپارند.
بر این اســاس فرهاد مجیدی عصر دیروز با امیرحسین فتحی، مدیرعامل 
باشگاه اســتقالل، اســماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره، میرشاد ماجدی و 
کامران منزوی، دو عضو دیگر هیئت مدیره باشگاه جلسه ای در تهران برگزار کرد. 
استقاللی ها قصد داشتند هدایت تیمشان را به فرهاد مجیدی بسپارند اما با توجه 
به ابراز تمایل اســتراماچونی برای بازگشت، باید دید استقاللی ها در نهایت چه 
تصمیمی خواهند گرفت. در حال حاضر استقاللی ها منتظر تصمیم استراماچونی 
هســتند. تمام این اتفاقات در حالی رقم خورد که درخصوص تغییرات در رأس 
باشــگاه استقالل نیز صحبت هایی به میان آمده و گفته می شود وزارت ورزش و 
جوانان به دنبال جایگزینی فردی به جای امیرحسین فتحی به عنوان مدیرعامل 

باشگاه استقالل است.
کالدرون هم تهدید به جدایی کرد

پس از آندره آ اســتراماچونی، ســرمربی اســتقالل گابریل کالدرون، سرمربی 
پرسپولیس هم زیر پوستی، مدیران باشگاهش را تهدید به جدایی کرد.

در شرایطی که اخبار دیروز تحت تاثیر جدایی استراماچونی از باشگاه استقالل 
بود، سرمربی تیم رقیب، ضمن اینکه کنایه ای به رقیب سابقش زد، با اعالم یک تاریخ 
)۲6 دســامبر(، اولتیماتوم ۱۷ روزه ای به محمدحســن انصاری فرد و سایر مدیران 
پرسپولیس داد. وقتی خبرنگاران نشســت مطبوعاتی از پیشنهاد امارات و احتمال 
حضور وی روی نیمکت این تیم حاشیه خلیج فارس به جای برت فن مارویک سؤال 
کردند او گفت: تا ۲6 دســامبر تمام تمرکــزم روی تیم خودم خواهد بود و اگر قرار 
باشد اتفاقی بیفتد از آن موقع به بعد خواهد بود. من االن ۲۰۰ درصد در خدمت تیم 
هســتم و هر پیشنهادی باشد تشکر خواهم کرد ولی در حال حاضر در خدمت تیم 
خودم هستم.ســرمربی پرسپولیس سپس با کنایه ای به سرمربی فسخ قرارداد کرده 
آبی ها تاکید کرد اگر هم پرسپولیس را ترک کند با اعالم قبلی خواهد بود. او درباره 
استراماچونی گفت: اســتراماچونی کار بزرگی در استقالل کرد. من از جزییات این 
اتفاق با خبر نیســتم. من هم این مشــکل را دارم اما من چون برای احترامی که به 
خودم و بازیکنان و هواداران پرسپولیس دارم و با اصولی که دارم این کار را تا دسامبر 
انجام نخواهم داد. من تیمم را سه روز قبل از بازی ترک نمی کنم. قبل از ۲6 دسامبر، 
باشــگاه هیچ زمان تصمیم گیری ندارد، اما من چنین کاری نمی کنم. تا آن موقع ما 

زمان داریم که بتوانیم تصمیم بگیریم و این مشکل را حل کنیم.
باید دید واکنش مدیران پرســپولیس به حرف هــای کالدرون چه خواهد بود. 
تصمیمی به موقع گرفته خواهد شد و مرد آرژانتینی نیمکت شان را همچنان حفظ 
خواهند کرد یا سرنوشتی مشابه با آنچه درباره سرمربی تیم رقیب اتفاق افتاد انتظار 

هواداران پرسپولیس را می کشد.
خطیبی: شرافت آذربایجان را نشان دادیم

سرمربی ماشین  سازی پس از شکست تراکتور گفت: ما شرافت آذربایجان 
را نشــان دادیم. خیلی ها گفتند مالک این دو باشگاه یکی است و چه و چه. از 
اینکه تیم من پیروز اســت خوشــحالم اما من بچه آذربایجان هستم و دو تیم 
شهر خودم را دوست دارم.رسول خطیبی سرمربی ماشین  سازی پس از پیروزی 
تیمش مقابــل تراکتور اظهار کرد: در این چند روز خیلی ها به ما تهمت زدند 
و گفتند که این بازی را واگذار می کنند. ما امروز)دیروز( شــرافت آذربایجان را 

نشان دادیم. 
بازیکنان من در این بازی غیرت خودشان را نشان دادند و من از تک تک 
آنها تشــکر می کنم. این بازیکنان نیاز به تشویق و حمایت دارند. ما کمترین 
درصــد پرداختی را در تیم های لیگ برتری داریــم و دومین تیم جوان لیگ 

برتر هستیم. 
گل محمدی: داور باید بازخواست شود

سرمربی تیم فوتبال شــهر خودرو می گوید تیم داوری پنالتی های آنها را 
برابر سپاهان ندیدند و حق تیمش را ضایع کردند. یحیی گل محمدی، سرمربی 
تیم فوتبال شــهر خودرو بعد از تساوی تیمش برابر ســپاهان بیان کرد: واقعا 
دردناک است. من این جا جا دارد از هواداران تشکر کنم. فوتبال خوبی را دیدند 
ولی این اتفاقات باعث شــد که نتوانند برد تیم شان را ببینند. به خاطر حمایت 
خوب شان تشکر می کنم. او ادامه داد: می توانم بگویم این بازی تقریبا یک طرفه 
بود. می توانستیم بازی را خیلی راحت ببریم و در هر صورت یک سری اتفاقات 
در بازی میفتد که از دســت ما خارج است. این همه تمرین می کنیم و زحمت 
می کشیم و تیم را برای یک مسابقه بزرگ آماده می کنیم، خوب بازی می کنیم 
و گل می زنیم، پنالتی می گیریم اما آن را اعالم نمی کنند. این واقعا دردآور است. 
برای تیم داوری متاســف هستم که پنالتی های واضح ما را ندیدند. برای آقای 
حیدری متاسف هستم. من اسم این ندیدن را اصال اشتباه نمی گذارم و باید از 
او بازخواســت کنند که چرا حق یک تیم را به این راحتی ضایع کرد. شکایت 
خودمان را صد درصد به کمیته داوران می فرستیم و از تیم داوری باید شکایت 
کنیم و باید جوابگو باشند. واقعا جای تاسف دارد. همین اتفاقاتی که امروز افتاد 
اگر در آزادی یا اصفهان می افتاد کدام داوری جرات می کرد این صحنه را پنالتی 
نگیرد؟ همین خود آقای حیدری امکان نداشــت از این صحنه بگذرد. من فقط 
یک کلمه توضیح می دهم که واقعا برای خودش متاسف هستم. او به صحنه های 
پنالتی خیلی نزدیک بود. نمی دانم، اسم این را هیچ وقت اشتباه نمی گذارم. این 

یک انتخاب برای نگرفتن پنالتی است.

اخبار ورزش جهان

سرویس ورزشی-
توقف استقالل ، ســپاهان و شهر خودرو برابر 
حریفان خود بهترین فرصت را برای پرســپولیس 
مهیا کرد تا بازهم خود را در صف مدعیان قهرمانی 

قرار دهد.
هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر از روز گذشته با 
برگزاری ۵ بازی آغاز شد. در نخستین بازی دیروز جدال 
تیم های شــهر خودرو و سپاهان در مشهد با تساوی یک 
– یک به پایان رسید. این بازی که در نیمه اول کم افت و 
خیز و کم حادثه دنبال شد، در نیمه دوم بسیار پر اتفاق 
بود. در این بازی ابتدا تیم ســپاهان با ضربه ســر جورج 
ولسیانی در دقیقه 6۰ به گل رسید که این گل در دقیقه 
۸۹ توســط یونس شاکری پاســخ داده شد تا دو تیم به 

تقسیم امتیازات راضی شوند.
از اتفاقــات مهم این بازی می تــوان به اخراج محمد 
محبی هافبک ملی پــوش تیم ســپاهان در دقیقه 6۸ و 
تعویض جنجالی کومان، هافبک میانی این تیم اشاره کرد.
همچنین دو صحنه مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه 
سپاهان در نیمه دوم اتفاق افتاد که در هر دو صحنه توپ 
به دست بازیکنان ســپاهان برخورد کرد که از نظر داور 

خطای پنالتی نبود.
در تبریز تیم ماشین ســازی موفق شــد تراکتور را با 
نتیجه دو بر صفر شکست دهد. شاهین توکلی در دقیقه 
۳۹ و احمد زنده روح در دقیقه ۵۳ گل های ماشین  سازی 
را به ثمر رســاندند. تراکتور که در چهار دیدار قبلی خود 
در لیگ برتر سه شکست و یک تساوی را تجربه کرده بود، 
در ایــن بازی چهارمین باخت فصل خود را تجربه کرد تا 
روند ناکامی های این تیم پس از جدایی مصطفی دنیزلی 

نیز همچنان ادامه داشته باشد.
با این پیروزی شــاگردان خطیبی بــا ۱۹ امتیاز در 
جایگاه هشــتم ایســتادند و تراکتور نیز با ۱۸ امتیاز در 
جایگاه نهم جدول قرار گرفت. مالکیت هر دو باشــگاه بر 
عهده محمدرضا زنوزی است و دربی تبریز به نوعی بازی 
درون خانوادگی محسوب می شد که با برتری تیم دوم او 

به پایان رسید.
در اهــواز تیم های فــوالد و پــارس جنوبی جم در 
ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان به مصاف هم رفتند که 
این دیدار با برتری یک بر صفر فوالدی ها به پایان رسید 

تا این تیم دوباره موقتاً به رده چهارم جدول بازگردد. تک 
گل این بازی را ایوب والی در دقیقه ۱۲ به ثمر رســاند و 
سه امتیاز ارزشمند را در کارنامه تیمش ثبت کرد. پیش 
از آغــاز این بازی بازیکنان فــوالد با مهاجم برزیلی خود 
ابراز همدردی کردند. لوسیانو پریرا بازیکن برزیلی فوالد 
روز یکشنبه باخبر شد که برادرش را از دست داده است 
و امروز با چشــمانی اشکبار وارد زمین شد. بازیکنان تیم 
فوالد به همین خاطر با بازوبند مشکی وارد زمین شدند.

در اصفهان تیم ذوب آهن با نتیجه دو بر صفر نساجی 
مازندران را شکست داد. گل های ذوب آهن را محمدرضا 
خلعتبری در دقیقه 4۲ و ارســالن مطهری در دقیقه 64 
به ثمر رساندند. در این دیدار محمد عباس زاده در دقیقه 
۳4 ضربه پنالتی نساجی را از دست داد و علیرضا حقیقی 
هم در صحنه گل اول ذوب آهن اشتباه فاحشی داشت و 
در حالی که قصد دریبل بازیکن ذوب آهن را داشت توپ 
را لو داد تا دو بازیکن پیشــین پرسپولیس نقش عمده ای 

در پیروزی تیم منصوریان ایفا کنند. 
تساوی استقالل در غیاب سرمربی ایتالیایی

و باالخــره در مهم ترین بازی دیــروز جدال تیم های 
اســتقالل و پیکان با تســاوی دو – دو به پایان رسید. در 
این دیدار که تیم فوتبال استقالل بدون سرمربی کارش 
را آغاز کــرد، مهدی قائدی در دقیقــه ۹ و وریا غفوری 
۵۹ برای اســتقالل گل زدند و فراز امامقلی در دقیقه ۳۳ 
و حســین پورامینی در دقیقه ۹۳ دروازه حسینی را باز 

کردند.
آبی های بدون ســرمربی در نیمــه اول هجومی کار 
کردنــد و موقعیت هایــی برای باز کــردن دروازه حریف 
داشتند که تنها یک بار از آن استفاده کردند. در مقابل اما 
دفاع آنها بسیار پراشتباه بود و موقعیت هایی را به بازیکنان 
پیکان داد. در دقیقه 4۳ این دیدار روزبه چشــمی روی 
بازیکن پیکان مرتکب خطای پنالتی شــد که این ضربه 
را شهریار مغانلو زد اما حسین حسینی این ضربه را مهار 

کــرد تا کار دو تیم با تســاوی یک - یک در نیمه اول به 
پایان برسد.

در شروع نیمه دوم پیکان می توانست دروازه استقالل 
را باز کنــد اما عملکرد خوب مدافعــان و دروازه بان این 
تیــم اجازه چنیــن کاری را نداد. در دقیقــه ۵۹ اما وریا 
غفوری توانست تیمش را پیش بیاندازد و با شوتی محکم 
دروازه پیــکان را برای بار دوم بــاز کند. در ادامه دو تیم 
موقعیت های زیــادی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند 
کــه هر بار با کم دقتی بازیکنان خط حمله این فرصت ها 

از دست رفت. 
استقالل با این تساوی ۲6 امتیازی شد و برای دومین 
هفته متوالی صدرنشــین رقابت های لیگ برتر باقی ماند. 
تیم فوتبال سپاهان ۲۵ امتیازی است و در رده دوم قرار 
دارد.  تساوی هایی که در رقابت های این هفته رقم خورد 
بهترین فرصت برای پرسپولیس است که خود را به باالی 
جدول برســاند. پیش از این ســپاهان و شهرخودرو دو 

مدعی دیگر به تساوی رسیده بودند.
برنامه ادامــه دیدارهای هفتــه چهاردهم لیگ برتر 

فوتبال ایران به این شرح است:
سهشنبه 1۹ آذر 13۹8 

*شاهین شهرداری بوشهر.............نفت آبادان )ساعت ۱6:۳۰(
*نفت  مسجدسلیمان..............................سایپا  )ساعت ۱6:۳۵(
*پرسپولیس...........................گل گهرسیرجان )ساعت ۱۷:۳۰(

اخبار کوتاه از فوتبال

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 

دوشنبه ۲ دی ماه 13۹8
*شهرداری ماهشهر........................................................................... پرسپولیس 

- ساعت و مکان این دیدار متعاقبا اعالم می شود
*تراکتور تبریز.................................................................................. مس کرمان 

- ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت۱۵
*نفت مسجد سلیمان............................................... شاهین شهرداری بوشهر

- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان- ساعت۱6:4۵
* استقالل................................................................................................ سپاهان 

- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۷:۳۰

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11475228141426. استقالل

2136701861225. سپاهان

313733116524. شهر خودرو

414653106423. فوالد

512714146822. پرسپولیس

6126421111022. صنعت نفت آبادان

713310085319. نفت  مسجدسلیمان

8135441515019. ماشین سازی تبریز

9125341110118. تراکتور

414-10143561216. ذوب آهن

11123452020013. پیکان

612-12132651521. نساجی مازندران

711-1313256916. سایپا

510-1413175914. پارس جنوبی جم

86-1512066412. گل گهرسیرجان

175-1613058623. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس


