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اخبار کوتاه

به گزارش گروه ورزشی مردم ساالری پرستاری 
که در بیمارستان تیراندازی یاد گرفت به اولین 
مدال المپیکی تاریخ تیراندازی رســید تاکنون 
ایران در تاریــخ المپیک فقط در رشــته های 
کشتی،وزنه برداری،تکواندو و دوومیدانی مدال 
کسب کرده است اما جواد فروغی با چهل و یک 
ســال سن به صورت اتفاقی وارد این رشته شد 
حدود ده ســال پیش تپانچه بادی را در دست 
گرفت و وارد این زشته ورزشی شد وی زیر نظر 

خدابنده لو کار را شروع کرد.
شغل فروغی پرستاری است خودش می گوید 
کار پرستاری همیشه دقت پرستار را می طلبد 
این دقت عمل در پرســتاری هم موثر است از 
طرف دیگر بحث آرامشی است که باید در وجود 
پرســتار باشــد تیرانداز هم باید آن را به نوعی 
داشته باشــد  به همین دلیل پرستاری از نظر 
آرامش و دقت به تیراندازی هم نزدیک اســت 
جواد فروغی اهل اســتان ایالم و شهر دهلران 
اســت گروه ورزشی مردم ســاالری کسب این 
مدال ارزشمند را به این ورزشکار و ملت شریف 
ایران تبریک عرض می نماید حال با هم اخبار 

روز اول مسابقات المپیک را مرور خواهیم کرد
»جواد فروغی« ملی پوش تپانچه کشــورمان با 
کســب مدال طال در بازی های المپیک توکیو 

تاریخ ساز شد.
 او با کسب نخستین مدال طال چراغ اول کاروان 

ایران را در توکیو روشن کرد.
به گزارش ایرنــا، در فینال مســابقات تپانچه 
بادی ۱۰ متر مردان »جواد فروغی« ملی پوش 
کشــورمان با کسب امتیاز ۲۴۴.۸ موفق شد به 
مقام نخست دست پیدا کند و اولین مدال تاریخ 
تیراندازی و نخســتین مــدال کاروان ایران در 

بازی های المپیک توکیو را به دست بیاورد.
فروغی در فینال با عملکردی قابل تحســین از 
همان ابتدا قدرت خود را به رخ حریفان کشید 
و توانست فاصله امتیازی خود را با سایر مدعیان 
حفظ کند تا در نهایت با کســب مدال طالی 

المپیک به کار خود پایان دهد.
ورزشــکارانی از کشــورهای چیــن، اوکراین، 
صربستان، آلمان، هند، و کره در فینال حضور 

داشتند. 
در ادامه نماینده صربســتان با کســب امتیاز 
۲۳۷.۹ و تیرانــداز چینی با امتیــاز ۲۱۷.۶ به 

ترتیب مدال نقره و برنز گرفتند.
تیراندازی با این مدال به پنجمین رشته ورزشی 
مدال آور ایران در المپیک تبدیل شد. کشتی، 
وزنه برداری، تکواندو و دوومیدانی برای ایران در 

ادوار المپیک مدال آور بوده اند.  
 فروغی: به امید کسب مدال پروفایلم را 

طالیی کردم
فروغی: به امید کسب مدال پروفایلم را طالیی 

کردم
توکیــو - ایرنا- نخســتین مــدال آور ایران در 
بازی های المپیک توکیو گفت: به کســب این 
مدال امید زیادی داشتم و حتی در جریان روند 

تولید و جنس مدال نیز بودم.
روز شنبه پس از کســب مدال طالی المپیک 
توکیو اظهار داشــت:  اول از همه این مدال به 
خاطر لطف خدا است، دوم هم لطف خدا است 
و ســوم هم لطف او است. خانواده من و خودم 
خیلی وقت گذاشــتیم و علیرغم شرایطی که 
کرونا بر ورزش کشــور به ویژه تیراندازی وارد 

کرده بود و بسیاری از مراکز تعطیل شده بود و 
نمی توانستیم تمرین کنم، تمرینات را به صورت 

خشک در منزل انجام دادم.
او ادامه داد: بعد از آن در چند مســابقه آنالین 
در قزاقستان و مصر شرکت کردیم و توانستیم  
آمادگی خود را حفظ کنیم و در ســطحی که 
برای مســابقات  بین المللی نیاز بود، نگه داریم. 
در مسابقات هند و قهرمانی اروپا و جام جهانی 
کرواسی  شرکت کردیم و همه این موارد کمک 
کرد که به هدفی که از پیش تعیین کره بودیم 
برسیم و خدا را شــکر منجر به بهترین نتیجه 

شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی کسب 
مدال طال را داشتید، گفت: من عکس مدال طال 
را پروفایل خودم قرار داده بودم و حتی ساخت 
مدال را با دقت نگام می کنم و می دانم که حتی 
وزن آن ۵۳۸ گرم  و جنس آن از نقره با روکش 

طال است و در نهایت هم به آن رسیدم.
فروغی در مــورد آرامش خود در مرحله فینال 
تاکید کرد: مرحله مقدماتی را با آرامش شروع 
کردم اما در راند پنجم نمره ام کاهش پیدا کرد و 
استرس شدیدی پیدا کردم. واقعا خدا در مرحله 
فینال به من آرامش داد. وقتی هم که با نفرات 
قبلی اختالف امتیاز پیدا کردم آرامشــم بیشتر 
شــد. البته ناگفته نماند که درصدی از این آرام 

بودن هم به شخصیت خودم بر می گردد.
او در پاسخ به این پرسش که وقتی پرستار بود، 
به این فکر می کرد روزی قهرمان المپیک شود، 
تاکید کرد: خیر، به هیچ وجه. جالب این است 
بگویم من از نوجوانی مشکل دریچه میترال دارم 
و این مســاله باعث می شود برخی از اوقات روز 
تپش قلب داشــته باشم به همین خاطر به هر 
رشــته ورزشــی فکر می کردم که شرکت کنم 
اما اصال این تصور را نداشــتم در رشته ای مثل 
تیراندازی که نیاز به ثبات دســت دارد، فعالیت 

کنم و مدال المپیک بگیرم.  
فروغــی در پایان گفت: از مربیانم  آقای نجفی، 
محسن نصر اصفهانی تشکر می کنم. خوشحالم 
که در این شرایط سخت کرونا باعث خوشحالی 
مردم شدم. خانواده ام  قطعا االن خیلی خوشحال 

هستند و من هم از خوشحالی آنها خشنودم.
 حذف عالمیان از المپیک

نماینــده تنیس روی میز ایران با شکســت در 
اولین دیدار خود مقابل حریفی از انگلیس از دور 

رقابت ها حذف شد.
به گزارش ایرنا، در ادامه مسابقات المپیک توکیو 
»نیما عالمیــان« تنها نماینده تنیس روی میز 
ایران لحظاتی پیــش و در اولین دیدار خود به 
مصاف نماینده انگلیس رفت و با قبول شکست 

وداعی زودهنگام با این دوره از بازیها داشت.
عالمیــان در این بــازی برابر پــل درینکخال 
انگلیسی با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد تا از 

دور رقابت ها حذف شود. 
نماینده تنیس روی میز ایران سه ست اول را به 
ترتیب با امتیازهای ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۱ و ۱۱ بر 
۵ شکســت خورد. او در ست چهارم موفق شد 
۱۱ بر ۸ به برتری برســد اما در ست پنجم ۱۲ 
بر ۱۰ نتیجه را واگذار کرد تا شکست سنگینی 

را تجربه کند.
عالمیان در این بازی به دفعات نشان داد تمرکز 
الزم برای بــازی در حد المپیک را ندارد و یک 

بار نیز راکت خود را به سمت میز پرتاب کرد.

 وزیر ورزش تاریخ سازی فروغی را تبریک 
گفت

وزیر ورزش و جوانان کســب مدال طال توسط 
»جــواد فروغی«، ملی پــوش تیرانــدازی در 

بازی های المپیک توکیو را تبریک گفت
 بنــا به اعالم وزارت ورزش و جوانان، مســعود 
ســلطانی فر پس از کســب این مدال در پیام 
تبریک خود نوشــت: کسب اولین مدال طالی 
المپیــک توکیــو و اولین مدال طــالی تاریخ 
تیراندازی ایران در المپیک غرور، افتخار و نشاط 

را ایجاد کرد.
در این پیام آمده است: جواد فروغی که از کادر 
درمان کشــورمان است و در طول مدت شیوع 
ویروس منحوس کرونــا، همزمان با تمرین در 
کنار بیماران به خدمت رسانی مشغول بود، کاری 
کرد کارستان و موجی از شادی را به مردم ایران 
و کاروان کشــورمان در المپیک هدیه داد. این 
موفقیت بزرگ را به این ورزشکار ارزشمند و با 
اخالق، ملت بزرگ ایران، خانواده تیراندازی و به 
صورت ویژه به کادر درمان تبریک می گویم و از 

خداوند بابت این لطف بزرگ سپاسگزارم.
فروغی در فینال مسابقات تپانچه بادی ۱۰ متر 
مردان »جواد فروغی« ملی پوش کشــورمان با 
کسب امتیاز ۲۴۴.۸ موفق شد به مقام نخست 
دســت پیدا کند و اولین مدال تاریخ تیراندازی 
و نخســتین مدال کاروان ایــران در بازی های 

المپیک توکیو را به دست بیاورد.
رکابزن ایران به خط پایان نرسید

»ســعید صفرزاده« رکابــزن المپیکی ایران در 
مســابقات امروز بخش جاده نتوانست به خط 

پایان برسد و از دور رقابت ها کنار رفت.
رکابزن المپیکی کشورمان که ساعتی پیش در 
خط استارت رقابت های جاده قرار گرفته بود در 
ادامه مسیر موفق عمل نکرد و از گردونه بازی ها 

کنار رفت.
صفرزاده که در شروع عملکرد قابل قبولی داشت 
در این مسابقه نتوانست این روند را ادامه دهد 
و از دور مسابقات کنار گذاشته شد. سایر رکاب 
زنان در حال مسابقه هستند و هنوز نفرات برتر 

مشخص نشده اند. 
رقابت های دوچرخه ســواری جــاده بازی های 
المپیک توکیو به مسافت ۲۳۴ کیلومتر در حال 
برگزاری است. ورزشکاران دیگری از کشورهای 
آلمان، ترکیه، رومانــی، هلند، چین، جمهری 
آذربایجــان و چک نیز از جمله ورزشــکارانی 

هستند که به خط پایان نرسیدند.
دوچرخه ســواران ایــران در بازی های المپیک 
لندن و ریو هم موفق نشدند از خط پایان عبور 

کنند.
عابدینی و رهبری حذف شدند

»مجتبی عابدینی« کاپیتان تیم ملی اســلحه 
سابر ایران و »محمد رهبری« از دور رقابت های 
شمشــیربازی بازی های المپیــک توکیو کنار 

رفتند.
بــه گــزارش ایرنا،»مجتبی عابدینــی« که در 
مسابقه نخست خود برابر گوردون کانادایی کار 
سختی پیش رو نداشت در دور دوم مسابقات با 
مصاف آرون زیالکی از مجارستان رفت. زیالکی 
۲ عنوان قهرمانی المپیک را در کارنامه دارد. او 
در المپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو توانســته 

است مدال طال را از آن خود کند. 
عابدینــی که کاپیتان تیم ملی ســابر ایران به 

شمار می رود یکی از پدیده های المپیک ۲۰۱۶ 
ریو بود و عنوان چهارم را به خود اختصاص داد. 
عابدینی در این دیدار عملکرد مناسبی از خود 
به نمایش نگذاشــت و در برابــر دارنده مدال 
طال المپیــک ۲۰۱۶ ریو با نتیجه ۱۵ بر هفت 
شکســت خود و از صعود به مرحله یک چهارم 

نهایی بازماند. 
سپس، »محمد رهبری« که برابر لوییجی سامله 
ایتالیایی قرار گرفته بود در وقت نخست با نتیجه 

هشت بر صفر شکست خورد. 
هــر چند که در وقت دوم رهبری توانســت ۷ 
امتیاز را کســب کند اما با نتیجه ۱۵ بر هفت 
برابر حریف شکست خورد و مانند کاپیتان تیم 

ملی وداع زودهنگامی با مسابقات داشت. 
با این ۲ شکســت، علی پاکدامن تنها نماینده 
ایران در مرحله یک هشتم نهایی است و باید به 

مصاف آرون زیالکی از مجارستان برود.
شمشیرباز مجارستان پاکدامن را هم 

حذف کرد
ملی پوش شمشــیربازی ایران در مرحله یک 

چهارم نهایی المپیک توکیو حذف شد. 
به گــزارش خبرنگار اعزامی ایســنا به توکیو، 
مرحله یک چهارم نهایی شمشیربازی انفرادی 
المپیک توکیو برگزار شد و علی پاکدامن هم از 

دور بازی ها کنار رفت. 
پاکدامن در مرحله یک چهارم نهایی با ژیالگی 
از مجارستان به رقابت پرداخت که با نتیجه ۱۵ 

بر ۶ شکست خورد. 
ژیالگی در مرحله یک هشتم نهایی عابدینی را 

حذف کرده بود. 
با شکســت پاکدامن کار نماینــدگان ایران در 
بخش انفرادی المپیک توکیو به پایان رسید و 
تیم ایران  ششم مرداد در بخش تیمی به رقابت 

می پردازد.
عسکری: مصدومیت »هادی پور« مشکل 

بزرگی است
ســرمربی تیم ملــی تکواندوی ایــران، گفت: 
مصدومیت زانوی »آرمین هادی پور« مشــکل 

بزرگی برای او در المپیک توکیو شده است.
به گــزارش خبرنــگار اعزامی ایرنــا؛ »فریبرز 
عســکری« پس از شکست »آرمین هادی پور« 
مقابل رقیب آرژانتینی، اظهار داشت: همانطور 
که اعــالم کردم بــودم، هادی پور بــرای این 
مســابقات محدودیت های زیادی دارد. او دچار 
پارگی رباط صلیبی شده و این خودش مشکل 

بزرگی است. 
وی ادامه داد: گاهی در مسابقات با پنجاه درصد 
از توانایی می شود بازی را برگرداند اما امروز این 
اتفاق رخ نداد. امیدوارم رقیب آرژانتینی آرمین 
راهی فینال شــود تا او بتواند شــانس دریافت 
مدال برنز را داشــته باشد. در ادامه دومین روز 
از بازی های المپیک توکیو، »آرمین هادی پور« 
در وزن منهــای ۵۸ کیلوگرم تکواندوی مردان 
روی شیاپ چانگ رفت. تکواندوکار جوان که با 
وجود پارگی رباط صلیبــی زانو در این رویداد 
مهم شــرکت کرده اســت در دومین مبارزه و 
مرحله یک چهارم نهایی برابر »لوکاس گوژمان« 
آرژانتینی قرار گرفت و با شکســت ســنگینی 
مواجه شد. با این اوصاف هادی پور باید در انتظار 
فینالیست شدن نماینده آرژانتین باشد تا راهی 

جدول شانس مجدد شود.
وی در گام نخست، »جفرسون اوچوئا« از کلمبیا 

را ۲۲ بر ۱۹ شکست داد.
 قهرمان آفریقا اسیر مشت های 

»شه بخش« شد
- »دانیال شه بخش« بوکسور کشورمان با ارائه 
مبارزه ای تماشــایی موفق به شکســت دادن 

قهرمان آفریقا از مراکش شد.
به گزارش ایرنا؛ ظهر روز )شنبه( در دومین روز 
از بازی های المپیک توکیو، »دانیال شه بخش« 
بوکســور وزن ۵۷ کیلوگرم ایــران روی رینگ 

رفت.
بوکسور اهل سیستان وبلوچستان کشورمان در 
گام نخســت مقابل »محمد هاموت« قهرمان 
آفریقا از مراکش قرار گرفت و با ارائه مبارزه ای 
هوشــمندانه و اســتفاده به موقــع از ضربات 
دســت عقب در طول سه راند، موفق به کسب 
برتری شــد تا بوکس ایران را صاحب پیروزی 

ارزشمندی کند.
شه بخش روز چهارشــنبه و در دومین مبارزه، 
»آلوارز« قهرمان جهــان و دارنده ۲ مدال برنز 

المپیک از کوبا را پیش رو دارد.
»سیدشاهین موسوی« دیگر بوکسور کشورمان 

در بازی های المپیک توکیو است.
هدایت تیم ایران را »علیرضا اســتکی« برعهده 
دارد و »حسین ثوری« نیز سرپرست تیم اعزامی 

است
 خداحافظی هادی پور از مسابقات 

تکواندو المپیک  
نماینده وزن اول المپیکی تکواندو ایران نتوانست 

راهی جدول شانس مجدد مسابقات شود.
بــه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و ســیما، 
آرمیــن هادی پور تکوانــدوکار وزن منهای ۵۸ 
کیلوگــرم ایران )وزن اول المپیکی( در دور اول 
مسابقات با نتیجه ۲۲ بر ۱۹ مقابل »جفرسون 
اوچا« از کلمبیا به برتری رسید، اما در دور دوم 
مقابل »لوکاس گوژمــان« از آرژانتین ۲۶ بر ۶ 
بازنده شــد و با توجه به اینکه این تکواندوکار 
آرژانتینی نتوانســت در دور ســوم برنده شود، 
هادی پور هم فرصت حضور در جدول شــانس 
مجــدد را از دســت داد و از دور رقابت ها کنار 

رفت.
امروز در ادامه مســابقات تکواندو میرهاشــم 
حســینی و ناهید کیانی در وزن دوم المپیکی 

نمایندگان ایران هستند.
پاداش ۳ هزار دالری فدراسیون 

تیراندازی به فروغی  
رئیس فدراسیون تیراندازی پس از کسب مدال 
طالی المپیک توسط فروغی، گفت: این مدال 
نخستین طالی کاروان ایران و نخستین مدال 
المپیک تیراندازی بود بــا این مدال دل مردم 

شاد شد.
علی دادگــر افزود: خیلی خوشــحالم که این 
مدال به دست آمد ما خیلی تحت فشار بودیم 
و خوشــحالم که با این مدال توانستیم دل ها را 
شاد کنیم. البته مدال میکس فروغی و رستمیان 
هم در راه اســت و باید منتظر مدال های دیگر 

هم باشیم.
وی درباره پاداش جــواد فروغی، گفت: ۳ هزار 

دالر به او پاداش خواهیم داد.
صالحی امیری: کسب طالی تیراندازی 

رویدادی تاریخی است 
رئیس کمیتــه ملی المپیک گفــت: عملکرد 
شمشیربازی نشــان داد این آغازی است برای 
درخشش شمشیربازی ایران هم در المپیک و 
هم سایر رویدادها.  سیدرضا صالحی امیری در 
گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، 
در خصوص کسب نخستین مدال طالی کاروان 
ایران در المیک توکیو و نخســتین مدال تاریخ 
تیرانــدازی در المپیک، اظهار داشــت: به همه 
ملت ایــران و همــه ایرانیان در سراســر دنیا 
کســب این مدال ارزشمند را تبریک می گویم. 
این اتفاق بــرای تیراندازی یک رویداد تاریخی 
اســت و باتوجه به اینکه این مدال طال در روز 
نخست مســابقات کسب شــد، موجب ایجاد 
انگیــزش حداکثری در قهرمانــان خواهد بود. 
وی در خصوص عملکرد شمشیربازان در بخش 
مســابقات انفرادی گفت:  آنچه امروز در سالن 
دیدیم نشان داد شمشیربازی در مقابل قهرمانان 
المپیک و جهان خوب ظاهر شــد و این آغازی 
اســت برای درخشش شمشــیربازی ایران هم 
در المپیک و هم ســایر رویدادها. باید قدردان 
زحمات قهرمانان، ســرمربی ایــن تیم، فخری 
و باقرزاده و همه شمشــیربازان سراســر کشور 

باشیم.

اولین طالی ایران توسط جواد فروغی در تیراندازی به دست آمد

تاریخسازیپرستارایرانیدرالمپیکژاپن
رژه چشم نواز سروقامتان ایران با برند 

زاگرس پوش
مراســم افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
برگزار شــد و مــردان کاروان ایران در 
المپیک توکیو با کت و شــلوارهای برند 
زاگرس پــوش در رژه افتتاحیه شــرکت 
المپیک ۲۰۲۰  افتتاحیه  کردند. مراسم 
توکیو برگزار شــد و مردان کاروان ایران 
در المپیــک توکیو با کت و شــلوارهای برند زاگرس پــوش در رژه افتتاحیه 

شرکت کردند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی برتر،المپیک توکیو ۲۰۲۰ بزرگترین رویداد 
ورزشــی جهان روز جمعه ۱ مردادماه ۱۴۰۰ با برگزاری مراســم افتتاحیه به 
صورت رسمی آغاز شد. کاروان المپیکی ایران در مراسم افتتاحیه با لباس های 
طراحی و تولید شــده توســط برندهای ایرانی حاضر شدند و پوشاک مردانه 
ورزشکاران مرد کشــورمان در این رژه توسط برند زاگرس پوش تامین شده 

بود.
مردان ایــران در رژه افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو کت و شــلوارهای برند 
»زاگرس پوش« را به تن داشــتند. پرچم کاروان ایران در رژه مراسم افتتاحیه 
به دست »صمد نیکخواه بهرامی« کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران بود که وی 

نیز سفیر برند »زاگرس پوش« در المپیک توکیو به شمار می رود. 
»زاگرس پــوش« برند ایرانی تولیدکننده انواع پوشــاک مردانــه و زنانه در 
ســال های اخیر با کیفیت ترین و شــیک ترین البسه را با محوریت سه مفهوم 
»هنر، طبیعت و فرهنگ« به بازارهای داخلی و بین المللی عرضه کرده است

شایان ذکر است؛ »زاگرس پوش« طی تفاهم نامه ای با کمیته ملی المپیک ، 
اسپانســر رسمی کاروان ایران در توکیو را به شمار می رود و با هدف حمایت 
از ورزشکاران و قهرمانان ایرانی اعزامی به این رقابت ها، بدون دریافت هزینه ، 
طراحی و دوخت پوشاک مردانه تمام کاروان المپیک ایران را به عهده داشته 
اســت. هدف این برند حمایت از ورزش ایرانی و نمایشی از توانایی برندهای 

ملی می باشد.

اعالم داوران هفته 29 لیگ برتر فوتبال  
در  کننــده  قضــاوت  داوران  اســامی 
دیدارهای هفته ۲۹ لیگ برتر فوتبال از 

سوی کمیته داوران اعالم شد.
به گزارش ســایت رســمی فدراسیون 
فوتبال، تیــم داوری این مســابقات به 

شرح زیر است:
یکشنبه ۳ مرداد  

پرسپولیس – تراکتور تبریز    
محمد حسین زاهدی فرد – علی میرزابیگی – حسین مرادی – علی بای

ناظر: اسماعیل صفیری            
 مس رفسنجان – پدیده مشهد

احمد محمدی – رضا حیدری – مرتضی یوسف شهریاری – مسعود حقیقی
ناظر: علی نقی مصطفی نژاد          

ماشین سازی – پیکان تهران 
امیر سامان سلطانی – مرتضی هوشیار – عدنان پیروی – مجید محمدی  

ناظر: رسول فروغی  
سایپا تهران – آلومینیوم اراک 

علیرضا فغانی – محسن سلطانی – حسین گلشنی – ناصر جنگی
ناظر: رحیم رحیمی مقدم           

نفت مسجد سلیمان – گل گهر سیرجان  
کمیل غالمی – عسگر محمدی – موسی مه آبادی – میثم حیدری  

ناظر: ایرج نظری
فوالد خوزستان – صنعت نفت آبادان

حمید حاج ملک – علی اکبر نوری – حمید رضا کنعانی – پیمان فرخی مهر
ناظر: حسین نجاتی

نساجی مازندران – استقالل  
بیژن حیدری – سعید علی نژادیان – علیرضا ایلدرم- حامد رنجبر صولتی  

ناظر: هدایت ممبینی  
فوالد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان

موعود بنیادی فرد – فرهاد مروجی – مهدی عالیقدر – شاهین یزدانی
ناظر: ابوطالب طاهریان  

رئیس فدراسیون تنیس روی میز: 
داور تمرکز نیما را به هم زد

می گوید  قارداشــی  علی  مهرداد 
گرفتن خطای ســرویس   با  داور 
نیمــا عالمیان باعــث برهم زدن 
تمرکز او در جریان مسابقات شد. 
به گزارش ایسنا، نیما عالمیان در 
اولین مســابقه خود از رقابت های 
تنیس روی میــز المپیک توکیو 
مقابل حریف انگلیسی خود ۴ بر 

۱ شکست خورد و حذف شد.
مهردادی علی قارداشی در خصوص شکست عالمیان در مرحله اول رقابت های 
تنیــس روی میز المپیک گفت: داور بدون جهت خطای ســرویس می گرفت 
و همیــن موضوع باعث شــد نیما تمرکز خود را از دســت بدهد، حتی داور 
توضیــح هم نداد که چــرا این خطاها را می گیرد و اگر نیما می دانســت که 

سرویس هایش چه ایرادی دارد آن را دیگر تکرار نمی کرد.
او در مورد رفتار عصبی نیما در حین بازی تصریح کرد: رفتار نیما را کســی 

تایید نمی کند اما داور باعث این اتفاق شد.
در مســابقات المپیک که اولین مسابقه حساســیت زیادی دارد کوچکترین 

اشتباه داور می تواند نتیجه را تغییر دهد.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز در پایان خاطرنشان کرد: من به خاطر اینکه 
در سفر به توکیو یکی از مسافران هواپیما مبتال به کرونا بود نتوانستم به سالن 

مسابقات بروم و در هتل قرنطینه ماندم.

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان 
 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بصورت فشرده

 عملیات بهسازی محور سمنان – دامغان محدوده گردنه آهوان 
 کد: 2000004449000010

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه 
عمومی یک مرحله ای )با ارزیابی کیفی(  با موضوع عملیات بهسازی محور 
سمنان – دامغان محدوده گردنه آهوان را برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام   می گردد، لیکن الزم اســت مناقصه گران 
پاکت الف را به شرحی که در قسمت محتویات پاکتها ذکر شده به صورت 

فیزیکی نیز تهّیه و به این اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عــدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1400/04/29 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه ازسایت: از ساعت ۱۳ روز سه شنبه 
تاریخ 1400/04/29 لغایت ســاعت ۱۳ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ 
مهلــت زمانــی ارائه پیشــنهاد: تاســاعت 1۳ ظهر روز دوشــنبه تاریخ 
1400/05/18زمان بازگشــایی پاکت ها: ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه شنبه 
تاریخ 1400/05/19 اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت 
اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف به صورت 
فیزیکی: آدرس سمنان- بلوار بسیج- کدپستی۳۵۱۹۸۳۷۶۳۱ و تلفن۱-

۰۲۳۳۳۴۳۵۸۹۰ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 
در سامانه - مرکز تماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان سمنان

اصالحیه آگهی مناقصه مورخه 1400/5/5
پیــرو آگهی مناقصه چاپ شــده در مورخــه 1400/4/19 به 
استحضار می رســاند زمان بازگشــایی پاکات پیشنهادات از 
ساعت ۱۴:۳۰ مورخه 1400/5/5 به ساعت ۱۳:۰۰ همان روز 

تغییر یافت. اقدام کننده: تقی پور
داود طالب نژاد  شهردار منطقه   

 

آگهـیاصـالحیه)تمدید(مزایدهعمومی

سازمان جهاد کشــاورزی استان گیالن در نظر دارد در اجرای جزء )۳( بند )د( تبصره )۱۲( قانون بودجه سال ۱۳۹۹ امالک مازاد خود را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت و از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل به فروش برساند.

نوع ملکشهرستانردیف
مساحت 

ملک
)متر مربع(

قیمت پایه آدرس
کارشناسی)ریال(

مبلغ 5% تضمین 
شرکت در 

مزایده)ریال(

تجاری رشت1
11000مسکونی

بخش سنگر خیابان 
شهید انصاری روبروی 

بقعه آقا سیاهپوش
88/000/000/0004/400/000/000

شرکت کنندگان می بایست مبلغ تعیین شده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی یا پرداخت الکترونیکی سامانه تدارکات دولت  تهیه 
و پرداخت نموده و سپس به صورت پاکت بسته و مهر شده به مدیریت رفاه و پشتیبانی این سازمان، حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه  مورخ 1400/05/10  

تحویل داده و رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است ارائه هرگونه چک شخصی و یا چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمی باشد.
- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ 1400/05/10

- زمان و مکان گشایش پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 – سالن شهید کریم احمدی نژاد سازمان جهاد کشاورزی.
- اعتبار ضمانت نامه باید حداقل ۳ ماه پس از تاریخ پیشنهاد باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

- مبلغ فیش واریزی باید به حســاب شماره 954151052140520420075۳58۳5000040520420075۳58۳5 بانک مرکزی دریافت وجوه سپرده به نام 
سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی واریز نمایند.

- هنگام ارائه مستندات شرکت در مزایده، برای افراد حقیقی ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و برای افراد حقوقی و شرکت ها، اساسنامه شرکت الزامی است.
-* پرداخت هزینه های نقل و انتقال دفترخانه و اخذ استعالم دارائی و شهرداری )دهیاری( و هزینه های مترتبه بر عهده برنده مزایده می باشد.

* حضور شرکت کننده در زمان بازگشایی پاکات مزایده بالمانع می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/0۳ سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن                      

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/05/04

)نوبت اول(
مجیدی، میلیچ و دیاباته را نمی خواهد

سرمربی آبی پوشان پایتخت با توجه به شرایط موجود تیمش، میلیچ و دیاباته 
را در لیســت خروجی استقالل قرار داده اســت. به گزارش ایسنا، تیم فوتبال 
اســتقالل این روزها با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم  می کند و شکاف 
میان مدیریت و کادر فنی آبی پوشــان باعث شده استقاللی ها همچنان دست 
بــه اعتصاب بزنند و با تمرین نکردن، به نوعی صــدای اعتراض خود را گوش 
به مدیران باشگاه برســانند.در این بین از باشگاه استقالل خبر می رسد فرهاد 
مجیدی، سرمربی آبی پوشان طبق فهرست اولیه ای که برای خود تنظیم کرده 
است، شیخ دیاباته و هرویه میلیچ را در فهرست خروجی باشگاه قرار داده است.


