5

جهانورزش

سه شنبه15 /آبان ماه / 1397شماره4128

www.ebtekarnews.com

خبر

اخبار

تساوی سرد استقالل و ماشینسازی در تبریز

جیمی جامپ سیاسی مسالهساز شد

آبیها زور بردن نداشتند

پرسپولیس از کاشیما شکایت میکند؟
بازی شنبه پرسپولیس-کاشیما یک حاشیه
عجیب داشت ،حاشیهای که حاال میتواند
زمینه شکایت پرسپولیس از باشگاه ژاپنی را
فراهم کند.
به گزارش سایت نود ،ورود جیمی جامپ
به داخل زمین اتفاق عجیبی در دنیای فوتبال
نیست و در اوایل نیمه اول بازی پرسپولیس-
کاشیما این اتفاق رخ داد .ماجرا اما به این
سادگی نبود و بعدها مشخص شد که این
موضوع با اهداف سیاسی انجام شده است.
جیمی جامپ توانست همراه با پرچمی در
دست از یک در ورودی ورزشگاه کاشیما ساکر
عبور کند و بدون ممانعت ماموران وارد زمین
چمن شود و سرانجام پس از طی مسافتی
توسط برخی نیروهای امنیتی از زمین خارج
شود .این فرد با پرچمی خاص و با اهداف
سیاسی وارد زمین شده بود .آنچه این اتفاق
را قابل تامل کرد بررسی فیلم ورود او به زمین
بود .بررسی فیلم ورود این جیمی جامپ نشان
می دهد که ظاهرا این اقدام از پیش تعیین
شده بود .در قسمتی از ویدیو مشخص می
شودکه یکی از نیرو های امنیتی ورزشگاه در
را بازکرد و بدون رعایت مقررات و الزامات به
این شخص اجازه ورود به زمین داد .همچنین
 ۲نیروی امنیتی دیگر هم که ورود این فرد
را میدیدند نیز نسبت به ورود او بی تفاوت
بودند .آیا میزبان عامدانه اجازه ورود این فرد به
داخل زمین را داده است .این موضوع در یکی
دو روز اخیر بازتاب گستردهای در فضای رسمی
و غیررسمی داشته است .رسانههای ایران به
این نکته تاکید دارند طبق قوانین فیفا مسئوالن
برگزاری دیدار باید از هرگونه تنش و درگیری
سیاسی در طول دیدار ها جلوگیری کنند .از
آنجا که حضور این جیمی جامپ با اهداف
سیاسی بوده فیفا در این شرایط می تواند
باشگاه و میزبان خاطی را جریمه کند .گروهی
از هواداران پرسپولیس در یکی دو روز اخیر از
مسئوالن باشگاه خواستند تا از باشگاه کاشیما
شکایت کند .باشگاه پرسپولیس هم واکنشی
غیر رسمی به این موضوع داشته است .حسین
خبیری ،مشاور مدیرعامل پرسپولیس در
صفحه شخصی خود در پاسخ به سوال چند
کاربر تائید کرد که پرسپولیس از این بابت از
باشگاه ژاپنی شکایت خواهد کرد.

امباپه گرانترین بازیکن جهان شد

با این نتیجه استقالل  ۱۵امتیازی شد و به رده
ششم صعود کرد .ماشینسازی نیز با یازده امتیاز
از یازده بازی در رده یازدهم قرار گرفت.
همام طارق از استقالل با کارت زرد داور مسابقه
جریمه شد.
نیمه نخست
به گزارش ایسنا ،نخستین موقعیت این دیدار به
لطف اشتباه سهرابیان و فرصت طلبی رضا خالقیفر
روی دروازه استقالل خلق شد اما ضربه محکم و
قدرتی مهاجم ماشینسازی با اختالف اندک به تور
کنار دروازه برخورد کرد و دروازه استقالل باز نشد.
ماشینسازی در ده دقیقه نخست بازی میتوانست
به گل برسد اما استقالل رفته رفته سوار بر توپ و
میدان شد که بهترین فرصت آبیها را مهدی قائدی
در موقعیت تک به تک توپ را به تبریزی پاس نداد
و در عوض شوت او را دخسوس ضربه دفع کرد.
در ادامه بازی موقعیت خاصی نداشت و مهمترین
اتفاق این نیمه مصدومیت مجدد علی کریمی و
خروج او از میدان بود.
نیمه دوم
ماشینسازی نیمه دوم را هم با یک موقعیت
خیلی خوب آغاز کرد که موسوی شوت خود را
دقیقا به جایی زد که رحمتی قرار داشت و توپ او با
برخورد به پای رحمتی دفع شد و بازیکنان استقالل
نفس راحتی کشیدند.
بازی تا دقیقه  ۵۷آرام دنبال و کم حادثه دنبال
شد تا اینکه مرتضی تبریزی در محوطه جریمه
ماشینسازی صاحب فرصت گلزنی شد اما
نتوانست به موقع ضربه خود را بزند و در نهایت
این فرصت از دست رفت.
استقاللیها در دقیقه  ۶۷صاحب موقعیت
خطرناکی شدند که مهاجمان در سه مرحله متوالی
مغلوب دخسوس و مدافعان ماشینسازی شدند و
نتوانستند دروازه باز کنند.
در ادامه نیز هر دو تیم حمالت نه چندان
زهرداری روی دروازه همدیگر داشتند اما نتوانستند
به گل برتری دست یابند و در نهایت به تساوی
رضایت دادند.
ترکیب ماشینسازی :فرناندو دخسوس ،احمد
موسوی ،محمد اهل شاخه ،محمد حسین
کنعانی زادگان ،عزیز معبودی ،سیدمحمد خرم

نوبت اول

مصاف ماشین سازی و استقالل با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید .هفته یازدهم لیگ برتر با برگزاری دیدار دو تیم ماشینسازی و استقالل در
ورزشگاه بنیان دیزل تبریز پیگیری شد .این دیدار نه چندان جذاب با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

مهاجم پاری سن ژرمن با کنار زدن هری کین و
نیمار ،ارزشمندترین بازیکن جهان شد .به گزارش
ایسنا و به نقل از آس ،سایت CIES Football
 Observatoryهر ماه ارزش بازیکنان پنج لیگ
برتر اروپا را بررسی میکند .این بار ،کیلیان امباپه
با  ۲۱۶.۵میلیون یورو گرانترین بازیکن جهان لقب
گرفت .ارزش مهاجم پاری سن ژرمن در ماه اکتبر،
 ۲۳میلیون یورو افزایش یافت .این اتفاق باعث شد
هری کین با ارزش  ۱۹۷.۳میلیون یورو به رتبه دوم
سقوط کند .مهاجم انگلیسی به همراه نیمار ،محمد
صالح و فیلیپ کوتینیو در رتبه دوم قرار دارند.
ارزش کنونی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به
ترتیب  ۱۷۰.۶و  ۱۲۳.۶میلیون یورو است.

جوکوویچ مرد شماره یک جهان شد
با این تساوی
استقالل ۱۵
امتیازی شد و
به رده ششم
صعود کرد.
ماشینسازی
نیز با یازده
امتیاز از یازده
بازی در رده
یازدهم قرار
گرفت
الحسینی (اسماعیل فرهادی  ،)۷۲سعید مهری،
مسیح زاهدی ،فرید کریمی ،توحید غالمی و رضا
خالقیفر.

آذری  ،)۳۷طارق همام ،اللهیار صیادمنش (میثم
تیموری  ،)۸۳مهدی قائدی (جابر انصاری  )۴۶و
مرتضی تبریزی.

ترکیب استقالل :سید مهدی رحمتی ،محمد
دانشگر ،آرمین سهرابیان ،میالد زکیپور ،فرشاد
محمدی مهر ،فرشید باقری ،علی کریمی (رضا

تنسیور صربستانی با وجود نایب قهرمانی در
مسترز پاریس توانست در صدر رنکینگ ATP
قرار بگیرد .به گزارش ایسنا و به نقل از آس،
نواک جوکوویچ با وجود شکست در فینال مسترز
پاریس برابر کارن خاچانوف روس توانست دوباره
به صدر رنکینگ بازگردد .این شکست باعث شد
اختالفش با رافائل نادال که به رتبه دوم سقوط
کرد تنها  ۵۶۵باشد .نادال سال گذشته در این
بازیها  ۱۸۰امتیاز به دست آورد اما امسال به
خاطر آسیب دیدگی نتوانست شرکت کند.
از طرفی تنیسور روسی  ۶۰۰امتیاز کسب کرد
اما با فتح بازیهای امنیاسپورت میتواند ۱۰۰۰
امتیازی شود .این رقابت یکشنبه هفته آینده
در مسترز لندن ادامه خواهد داشت .هر پیروزی
در مراحل اولیه  ۲۰۰امتیاز ،در نیمه نهایی  ۴۰۰و
قهرمانی  ۵۰۰امتیاز دارد .در مجموع یک قهرمان
بدون شکست  ۱۵۰۰امتیاز به دست میآورد .به
همین خاطر نادال فرصت دارد سال را به عنوان
مرد شماره یک جهان به پایان برساند اما هنوز
حضورش قطعی نشده است.

آگهی مزایده عمومی شماره 97/82

نقد و اقساط
کاربری

پیش پرداخت

صنعتی//مزروعی//با
ماشین آالت

%20

صنعتی//مزروعی//
فاقد ماشین آالت

%25

ردیف

شــرکت توســعه بازاریابــی و فــروش مــاد بــا وکالــت از بانــک ملــت در
نظــر دارد امــاک مشــروحه ذیــل در اســتان بوشــهر را از طریــق مزایــده
عمومــی شــماره  97/82بــه فــروش برســاند ،متقاضیــان مــی تواننــد
جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و همچنیــن دریافــت اســناد مزایــده از
تاریــخ  97/08/19لغایــت  97/08/29از ســاعت  8/30الــی  16/30بــه
آدرس ذیــل مراجعــه فرماینــد.
آخریــن مهلــت تحویــل اســناد مزایــده تــا پایــان وقــت اداری روز ســه
شــنبه مــورخ  97/8/29میباشــد.
ضمنــ ًا جلســه بازگشــایی پــاکات و اعــام برنــدگان مزایــده ســاعت 10
صبــح روز ســه شــنبه مــورخ  97/09/06در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت
برگــزار مــی گــردد .شــرکت در قبــول یــا رد یــک یــا کلیــه پیشــنهادات
مختــار خواهــد بــود.
توضیحات:
الــف( در فروشــهای نقــدی شــرایط پرداخــت بصــورت  %40پیــش
پرداخــت %40 ،حداکثــر  2مــاه بعــد (همزمــان بــا تحویــل ملــک) و %20
هنــگام تنظیــم ســند در دفترخانــه میباشــد.
ب( نحــوه فــروش نقــد و اقســاط )درصــد پیــش پرداخــت ،تعــداد اقســاط
و نــرخ ســود اقســاط( طبــق جــدول منــدرج در آگهــی مــی باشــد.
ج( در فروشــهای اقســاطی اولویــت بــا باالتریــن قیمــت پیشــنهادی
و کمتریــن تعــداد اقســاط بــوده و شــرکت مجــاز اســت بــر اســاس
پیشــنهادهای واصلــه نســبت بــه تعییــن برنــده مزایــده اقــدام نمایــد.
د( سایر شرایط مزایده فروش اماک در اسناد مزایده درج گردیده است.

کد
شناسه

کاربری

متراژ (متر مربع)

قیمت پایه

مبلغ با احتساب
تخفیف

شرایط
فروش

آدرس

توضیحات

***

نقد

بوشهر -منطقه ویژه اقتصادی میدان شهید گنجی خ
توحید  -نبش خ صنعت

با وضعیت موجود دارای ماشین
آالت متراژ اعیان تقریبی می باشد

نقد

بوشهر  -بندر دیلم  -خ پاسداران  -خ سروش  -خ
نسترن

با وضعیت موجود

بوشهر  -خ فرودگاه  -کوچه حاج نجف  -کوچه بدر 8
روبروی مجتمع گلستان پالک 4

با وضعیت موجود
با وضعیت موجود

عرصه

اعیان

1

304954

صنعتی

4355/5

591

17/800/000/000

2

305755

مسکونی

190/7

115

1/430/000/000

***

3

305790

مسکونی

قدرالسهم

136/64

3/400/000/000

***

نقد

4

305791

مسکونی

قدرالسهم

82/4

2/500/000/000

***

نقد

بوشهر خ جانبازان کوچه الله 3

5

9769

صنعتی

6000

292

2/240/000/000

***

نقد

بوشهر اهرم سه راهی گادوئی مجتمع دام و طیور فرجام
پور

با وضعیت موجود به دارای ماشین
آالت متراژ اعیان ،تقریبی می باشد

6

9902

صنعتی

20000

2084

18/780/000/000

***

نقد

بوشهر اهرم سه راهی گادوئی کشتارگاه تیکای جنوب

با وضعیت موجود به دارای ماشین
آالت متراژ اعیان ،تقریبی می باشد

7

9884

مسکونی

393/24

137/5

210/000/000

***

نقد

برازجان بوشکان خ پاسدار شهیداله بخش رضایی

با وضعیت موجود

8

9888

مسکونی

672/11

300

380/000/000

***

نقد

دشتستان بخش شبانکاره روستای الپیه جنب حسینیه

با وضعیت موجود

9

10629

صنعتی

1994

230

800/000/000

720/000/000

نقد

برازجان روستای آبطویل جنب منازل بنیاد مسکن شرکت با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت
متراژ اعیان تقریبی می باشد
آجر سازی گنجینه

10

7070

کارگاه

5000

500

3/210/000/000

2/889/000/000

نقد

بوشهر کیلومتر  15جاده دیر بردخون مجاور جاده کارگاه
لنج سازی ربیعی

با وضعیت موجود دارای ماشین
آالت متراژ اعیان تقریبی می باشد

11

9730

صنعتی

10800

1183/51

6/821/000/000

6/138/900/000

نقد

بوشهر سه راهی بنه گز شهرک صنعتی بنه گز صنایع
غذایی فرزام

با وضعیت موجود دارای ماشین
آالت متراژ اعیان تقریبی می باشد

صنعتی

2952

245

4/098/000/000

***

نقداقساط

بوشهر برازجان بعد از میدان گنجی روبروی نمایندگی
ایران خودروی مختاری

با وضعیت موجود دارای ماشین
آالت متراژ اعیان تقریبی می باشد

9742

صنعتی

1919/5

559

2/957/200/000

***

نقداقساط

دشتستان برازجان شهرک صنعتی برازجان خ کارگر نبش با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت
متراژ اعیان تقریبی می باشد
کارگر  4کارگاه حسن تنگستانی

صنعتی

2760

491

2/400/000/000

***

نقداقساط

بوشهر جاده برازجان دالکی روبروی تقاطع روستای
بارگاهی شرکت نیکو دشتستان

با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت
متراژ اعیان تقریبی می باشد

صنعتی

3739/5

1136

6/118/700/000

***

نقداقساط

بوشهر شهرک صنعتی  2بوشهر انتهای بلوار اصلی سمت
چپ نبش خ کارآفرینان ( شرکت پاالیش و توزیع روغن
موتور ماد گستر)

با وضعیت موجود دارای ماشین
آالت متراژ اعیان تقریبی می باشد

تعداد اقساط
(ماه)

نرخ سود
اقساط

12

0

13

24

%12

36

%13

14

9992

48

%14

15

6798

60

%15

72

%16

84

%17

96

%18

304940 12

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان بوشهر :بوشهر -خیابان امام خمینی (ره)  -ساختمان مدیریت شعب بانک ملت -طبقه  -6واحد ساختمانی-
نمایندگی شرکت ماد -تلفن 33320078 :فکس33335383 :
آدرس و تلفن دفتر مرکزی :تهران -بزرگراه آفریقا -نرسیده به چهار راه جهان کودک -کوچه ژوبین -پاک  -5تلفن دفتر مرکزی88781317-88872200 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/8/23 :
9291

نمایندگی شرکت ماد  -استان بوشهر

