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دومین حضور متوالی آزمون در جمع برترینهای لیگ برتر روسیه
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ن هفته متوالی در جمع نامزدهای برترینهای لیگ برتر روسیه جای گرفت .به گزارش وب سایت نود ،خبرگزاری ورزشی چمپیونات روسیه نامزدهای
مهاجم ایرانی تیم روبینکازان برای دومی 
برترین بازیکن هفته بیستوششم لیگ برتر فوتبال این کشور را اعالم کرد که نام سردار آزمون نیز در میان آنها دیده میشود .انتخاب نامزدها و برترین بازیکن هفته با مشارکت مستقیم آرای
کاربران و کمیسیون مشترکی از روزنامهنگاران ورزشی انجام میشود .سردار آزمون در بازی هفته بیستوششم لیگ برتر روسیه  ۲گل برای تیم روبینکازان برابر آمکار به ثمر رساند .کازانیها
در این مصاف خارج از خانه با نتیجه  ۳بر صفر پیروز شدند .آزمون در  ۲هفته اخیر لیگ برتر روسیه  ۴گل وارد دروازه تیمهای احمد گروژنی و آمکار کرده تا موتور گلزنیاش در هفتههای پایانی
این رقابتها روشن شود.
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شاید دالیچ هم به پرسپولیس آمد!

سانتر از همه جا

برانکو :بازگشتم به تیم ملی ایران؟هر چیزی ممکن است

سایت برزیلی مطرح کرد

ایران با دژاگه به دنبال صعود به مرحله حذفی جام جهانی
یک سایت برزیلی نوشت که تیم ملی فوتبال ایران با حضور کاپیتان با
تجربهاش به دنبال صعود از مرحله گروهی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه است.
ب ه گزارشایسنا ،سایت فوالپه برزیل نوشت :تی مملی فوتبال ایران پس از حضور در
جام جهانی  ۲۰۱۴برزیل توانست برای دومین بار پیاپی به جام جهانی  ۲۰۱۸راه پیدا
کند .این تیم نسبت به چهار سال گذشته بهتر شده است و با هدایت کارلوس کیروش
توانست مرحله مقدماتی جام جهانی را در گروهی که تیمهای کره جنوبی ،سوریه،
چین ،قطر و ازبکستان حضور داشتند ،بدون شکست به عنوان تیم اول به پایان برساند.
تی مملی ایران شش پیروزی و چهار تساوی کسب کرد و تنها دو بار دروازهاش باز شد.
ایران با سرمربی پرتغالی خود میخواهد برای نخستین بار در تاریخ کشورش به دور
دوم جام جهانی صعود کند .این تیم از رهبر با تجربهای برخوردار است .اشکان دژاگه،
در راس تی مملی قرار دارد .بازیکن  ۳۱ساله در ناتینگهام فارست انگلیس بازی میکند
و پیش از این تجربه حضور در جام جهانی را داشته است .کاپیتان دژاگه در دیدار
ایران برابر آرژانتین در سال  ۲۰۱۴حضور داشت .عالوه بر این تی مملی ایران از بازیکنان
جوان و برجستهای به نام سردار آزمون و علیرضا جهانبخش بهره میبرد .آزمون در
روبین کازان روسیه بازی میکند و جهانبخش بازیکن آلکمار است.

برگزاری قطعی فینال جامحذفی فوتبال در خرمشهر
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت :قطعا فینال جامحذفی بین دو تیم
فوتبال استقالل تهران و خونه به خونه بابل ۱۳ ،اردیبهشتماه در خرمشهر
برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،افشین حیدری در این باره اظهارکرد :ما تعهداتمان را نسبت به
فدراسیون برای برگزاری با کیفیت فینال جا م حذفی انجام دادهایم ،طی بازدیدی که
فتاحی چند ماه پیش از ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر داشت و ایراداتی که گرفته
شد ،از همان موقع پیمانکاری برای مجموعه انتخاب شد و زمین چمن این ورزشگاه مورد
ن کرد :پس از
بازسازی قرار گرفت تا در نهایت فینال با کیفیتی را شاهد باشیم .وی بیا 
برگزاری فینال دوره قبلی این رقابتها و اعالم رضایت مقام معظم رهبری از برگزاری
این رویداد بزرگ در خرمشهر که پس از سالها به همه دنیا اعالم شد که خرمشهر زنده
است ،قطعا فرمایش مقام معظم رهبری نیز فصل الخطاب برای همه است .مدیر کل
ورزش و جوانان خوزستان ،گفت :فدراسیون فوتبال نیز در راستای برگزاری خوب و با
کیفیت این مسابقه همکاری الزم را با ما داشته است و دارد .همچنین منطقه آزاد اروند
همکاری خوبی برای آمادهسازی ورزشگاه نفت و گاز اروندان و فراهم کردن شرایط الزم
با ما داشته است و مطمئنا همه اهالی فوتبال و ورزش ۱۳ ،اردیبهشت ماه میتوانند با
حضور در این ورزشگاه از نزدیک شاهد فینال جامحذفی بین دو تیم استقالل تهران
ن که گفته میشود قرار است فینال از
و خونه به خونه بابل باشند .وی تاکید کرد :ای 
خرمشهر گرفته و به استان دیگری سپرده شود ،شایعه است و صحت ندارد .فینال جام
حذفی به نام خرمشهر است و در همین شهرستان نیز برگزار میشود .تاکید وزیر ورزش
و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال نیز بر برگزاری این رویداد بزرگ در خرمشهر است.

سرمربی پرسپولیس در تازهترین اظهارنظرش احتمال
بازگشتش به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران را رد نکرد.
به گزارش وب سایت نود ،برانکو ایوانکوویچ در گفتوگو با
ل بزن» در خصوص شرایط تیمش گفت:
پادکست اینترنتی «گ 
همه چیز خوب است .بازی در لیگ قهرمانان افتخار بزرگی برای
ت باشگاهی در سطح
ما است .لیگ قهرمانان آسیا دشوارترین رقاب 
قاره آسیا است.
وی در خصوص دو قهرمانی متوالی شاگردانش در رقابتهای
لیگ برتر فوتبال کشور و فصل پیشروی این رقابتها اظهار داشت:
واقعاً از کاری که در طول فصل انجام دادیم ،راضی و خوشحال
هستم ،اما این را هم میدانم که این بهترین نتیجه در تاریخ
باشگاه پرسپولیس است .چرا؟ چون ما با قدرت و زودهنگام از
عنوان قهرمانی خود دفاع کردیم که البته کار سادهای نبود .فصل
گذشته تا مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا پیشروی کردیم
و این فصل نیز پیش از هفته پایانی مرحله گروهی صعودمان به
مرحله یکهشتم نهایی این رقابتها را قطعی کردیم .در کنار اینها
به آمار که نگاه کنید متوجه میشوید که رکوردهای زیادی از خود
بر جای گذاشتهایم .بابت همین از بازیکنان رضایت کامل دارم چون
شخصیت عالی و انگیزه باالی خود را نشان دادند که این مهمترین
فاکتور در کسب این نتایج بود.
برانکو در خصوص تأثی ِر داشتن دستیارانی همچون ایگور
و مارکو در پرسپولیس اظهار داشت :وقتی که قرار شد به
پرسپولیس بیایم اعالم کردم که باید کادرفنی خودم را به ایران
بیاورم چون باید هر چه زودتر با شرایط و محیط جدید وفق
پیدا میکردیم .این هم حداقل عضو کادرفنی است که اکنون در
پرسپولیس در اختیار دارم که آندره پانادیچ دستیار من بود و پس
از او چوک و حاال برادرم که  ۳۰سال سابقه مربیگری دارد و دارای
رزومه خوبی است در کادرفنیام حضور دارد .مارکو هم به عنوان
مربی بدنساز در کنار ماست .همچنین کریم باقری را در کادرفنی
داریم که رابطه خیلی خوبی با بازیکنان بومی دارد .او یکی از
بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است .در کنار این آنالیزوری
داریم که وظیفه آنالیز را دارد و با توجه به اینکه خودمان وقت
این کار را نداریم ،نیاز به چنین کسی با چنین تخصصی داشتیم.
همچنین مترجمی که در کنار ما کار میکند باعث شده زبان
فارسی من بهتر و بهتر شود.
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که
«مستعدترین بازیکنی که در ایران با او کار کردهاید ،چه کسی بوده
است؟» ،گفت :پاسخ دادن به این پرسش واقعاً دشوار است و اص ً
ال
کار آسانی نیست که بخواهم چنین انتخابی کنم .از تمامی بازیکنانم

راضی هستم .آنها بهترین بازیکنان دنیا هستند چون بازیکنان من
هستند .درست است که من مسی و رونالدو ندارم ،اما چیزی که
مهم است و حقیقت دارد این است که ایران استعدادهای بسیار
زیاد دارد.
برانکو این پرسش را که «در مورد آکادمی فوتبال صحبت کردید،
آیا خودتان در پرسپولیس از تیمهای پایه حمایت کردهاید؟» ،اینطور
پاسخ داد :سعی کردهام در اینجا دانش و تجربیاتم را در اختیار آنها
قرار دهم .من بیش از  ۳۰سال سابقه مربیگری دارم و با دانشترین
مربی کشورم (کرواسی) به حساب میآیم و سعی میکنم که به
آکادمی پرسپولیس هم کمک کنم ،هرچند کار آسانی نیست ،اما
مهم این است که ایدهای داشته باشیم و سعی کنیم روز به روز بهتر
شویم چون تمامی کشورها به بازیکنان جوان خود وابسته هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که «فصل گذشته به مرحله
نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا رسیدید .فکر میکنید که این فصل
بتوانید به فینال این رقابتها برسید؟» ،گفت :فصل گذشته در
نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا بازی کردیم و رسیدن به این مرحله از
مسابقات برای هر تیمی از هر نقطه از آسیا موفقیت بزرگی محسوب
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روزبه روز و کمکم میشود این شرایط را برای تی م اول باشگاه بهبود
بخشید و این گام نخست است.
سرمربی پرسپولیس در خصوص حضور تیم ملی ایران در جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه و رویارویی مجدد با پرتغال در این رقابتها
گفت :قطعاً ایران در گروه دشواری قرار گرفته و با توجه به همگروهی
با تیمهای پرتغال ،اسپانیا و مراکش کار آسانی در پیش ندارد .با این
حال در جام جهانی تیم ضعیف وجود ندارد .شاید  ۲۰سال پیش
شما میتوانستید تیم ضعیفی در این مسابقات پیدا کنید ،اما اکنون
تیم ضعیفی نمیتوانید ببینید چون تیمهای حاضر در این رقابتها
اکنون حرفهایتر شدهاند ،جدی کار میکنند و به لحاظ فوتبالی
پیشرفت کردهاند .این بدین معناست که در جام جهانی هر اتفاقی
ممکن است ،رخ دهد .اگر با جام جهانی قبلی مقایسه کنید ،ایران با
آرژانتین بازی کرد و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و این یعنی
اینکه هر اتفاقی ممکن است ،رخ دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا از تیمهای کرواسی و ایران در
جام جهانی  ۲۰۱۸حمایت خواهید کرد» ،گفت :بله ،ما (کرواسی) با
جاهطلبی پا به روسیه خواهیم گذاشت چون واقعاً تیم خوبی داریم،
تیمی که بازیکنان آن چهار سال کنار هم بازی میکنند و شاید این
آخرین شانس آنها برای انجام کاری خاص در سطح جهانی باشد.
من به زالتکو دالیچ و کاری که او میکند ،ایمان دارم چون کار او
را میشناسم .درست است که در جام جهانی هیچ تضمینی برای
موفقیت نیست ،اما اطمینان دارم که او هر کاری که از دستش
ساخته بوده برای آمادهسازی تیم انجام داده است .با این وجود همه
چیز بسته به شرایط دارد و اینکه بازیکنی مصدوم نشود .تفاوت تیم
ملی ایران و کرواسی نیز در همین است چون ایران فرصت بیشتری
برای آمادهسازی داشته است ،این در حالی که تیم دالیچ  ۲۵روز
پیش از شروع جام جهانی اردوی آمادهسازی خود را آغاز میکند.
برانکو در پایان در خصوص آینده حرفهای خود و احتمال
بازگشتش به روی نیمکت سرمربیگری تیم ملی ایران گفت :در
فوتبال نمیتوان حدس زد که چه اتفاقاتی خواهد افتاد .امروز
یک نفر پادشاه است و فردا ممکن است سرنگون شود .هر چیزی
ممکن است ،رخ دهد .من به پرسپولیس آمدم چون پرسپولیس
باشگاهی پرطرفدار بود و میدانستم که ارتش سرخ چیست و بیش
از  ۴۰میلیون هوادار دارد .به همین خاطر به اینجا آمدم و از کار
در پرسپولیس لذت میبرم و میخواهیم این را به هوادارانمان
هم نشان دهیم .با این حال هر چیزی ممکن است در آینده رخ
دهد .باید ببینیم شرایط چطور پیش میرود و نمیشود چیزی را
پیشبینی کرد .شاید دیدید زالتکو دالیچ به یکباره به رئال مادرید
رفت یا سر از پرسپولیس سر در آورد.

میشود .به هر حاال هیچگاه نمیشود در فوتبال حدس زد که قرار
است چه اتفاقی بیفتد ،برای همین مهمترین چیز این است که به
عملکردمان فکر کنیم و تالش کنیم .ما یک بازی را با نتیجه  ۲بر
یک واگذار کردیم ،اما  ۸۱درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتیم،
 ۲۴درصد آمار شوت به دروازه و  ۵۳۸پاس سالم نیز داشتیم .به هر
حال فوتبال همین است .فوتبال جالبترین و زیباترین ورزش جهان
است .اکنون از جذب بازیکن در پنجره نقلوانتقاالت محروم هستیم
و نمیتوانیم از بازیکنان جدید استفاده کنیم ،اما من به بازیکنانی که
دارم ،اعتماد دارم و بر این باورم که میتوانیم نتایج اخیرمان را تکرار
کنیم .مهمترین چیز چگونگی تشکیل تیم و کارکرد آن است .ما در
مسیر خوبی قرار داریم ،اما در پرسپولیس برای ما چگونگی خلق
تیم مهمترین چیز است و تیم و باشگاه از هر کسی مهمتر است.
سرمربی پرسپولیس سابقه سرمربیگری در کشورهای امارات و
قطر را دارد ،در مقایسه لیگهای این کشورها با لیگ ایران گفت:
تفاوت اصلی این است که آنها شرایط تمرینی عالی دارند و تمامی
امکانات در اختیار تیم است و این شرایطی است که باید در ایران
فراهم کنیم .میدانم که البته این کار آسانی نیست ،اما با تالش
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شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد به آدرس یاسوج بلوار بویراحمد در نظر دارد مناقصه
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اجرای خط انتقال برق دو مداره شهرک صنعتی گچساران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی

اجرای کانال هدایت سیالب شهرک صنعتی گچساران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران

برگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشایی

وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.

پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir

 setadiran.irانجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت

انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت

نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

الف-موضوع مناقصه:اجرای خط انتقال برق دو مداره شهرک صنعتی گچساران

الف-موضوع مناقصه:اجرای کانال هدایت سیالب شهرک صنعتی گچساران

ب-برآورد مناقصه مبلغ  3387449784ریال بر اساس فهرست بهای سال  1397که از محل اعتبارات طرح

ب-برآورد مناقصه مبلغ  4316001593ریال بر اساس فهرست بهای سال  1397که از محل اعتبارات طرح

تملک داراییهای سرمایه ای و تامین منابع مالی آ« به صورت اسناد خزانه اسالمی می باشد.

تملک داراییهای سرمایه ای و تامین منابع مالی آ« به صورت اسناد خزانه اسالمی می باشد.

پ-گواهی صالحیت پیمانکاری مورد نیاز:نیرو

پ-گواهی صالحیت پیمانکاری مورد نیاز:ابنیه

ت-تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 169500000ریال(یکصد و شصت و نه

ت-تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ216000000ریال(دویست وشانزده میلیون

میلیون و پانصد هزار ریال) بنام شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد

ریال) بنام شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد

ث-مهلت دریافت اسناد مناقصه:ساعت8صبح مورخ  1397/1/27لغایت ساعت 14مورخ 1397/1/31

ث-مهلت دریافت اسناد مناقصه:ساعت8صبح مورخ  1397/1/27لغایت ساعت 14مورخ 1397/1/31

ج-محل دریافت اسناد مناقصه:مراجعه به سایت تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس

ج-محل دریافت اسناد مناقصه:مراجعه به سایت تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس

WWW.setadiran.ir

WWW.setadiran.ir

چ-مهلت زمانی ارائه پیشنهادها:آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 14مورخ  1397/2/10می باشد.

چ-مهلت زمانی ارائه پیشنهادها:آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 14مورخ  1397/2/10می باشد.

ح-بهای اسناد مناقصه:بهای اسناد مناقصه  500000ریال می باشد که می بایست به حساب جاری

ح-بهای اسناد مناقصه:بهای اسناد مناقصه  500000ریال می باشد که می بایست به حساب جاری

 8877456740012نزد بانک مسکن شعبه مرکزی یاسوج به نام شرکت شهرکهای صنعتی در سامانه واریز

 8877456740012نزد بانک مسکن شعبه مرکزی یاسوج به نام شرکت شهرکهای صنعتی در سامانه واریز

گردد.

گردد.

خ-زمان ومحل گشایش پیشنهاها:ساعت 10صبح مورخ  1397/2/11ومحل آن یاسوج بلوار بویراحمد

خ-زمان ومحل گشایش پیشنهاها:ساعت 10صبح مورخ  1397/2/11ومحل آن یاسوج بلوار بویراحمد

دفتر شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد می باشد.

دفتر شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد می باشد.

د-هزینه درج آگهی وهمچنین هزینه انتشار در سامانه مذکور به عهده برنده مناقصه می باشد.

د-هزینه درج آگهی وهمچنین هزینه انتشار در سامانه مذکور به عهده برنده مناقصه می باشد.

ذ-اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

ذ-اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس2713131:
نوبت اول97/1/26:
نوبت دوم 97/1/28:

دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد

مرکز تماس2713131:
نوبت اول97/1/26:
نوبت دوم 97/1/28:

دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد

