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واکنش وزیر ورزش 
به جنجال سفر یک تیم به خارج از کشور

یکی  به سفر  ورزش  وزیر 
از تیمهای ورزشــی به خارج 
از کشــور واکنش نشان داده 
اســت. به گــزارش فوتبالی، 
از  بخشــی  از  ویدیویــی 
صحبتهای حمید سجادی در 
ورزشکاران  از  تجلیل  مراسم 
جوانمــرد، در فضای مجازی 
منتشــر شــده که وزیر ورزش حرف های قابل توجهی را درباره سفر یکی از 
تیمهای ورزشــی زده است. صحبت های حمید ســجادی را بخوانید: در ماه 
محرم و صفر تیمی با پول بیت المال عازم خارج از کشــور می شود، در خارج 
از کشــور باید چیزهایی رعایت شود که برخی موارد رعایت نمی شود و وقتی 
این مســائل به ما گزارش می شــود ســردرد می گیریم. چه گذشت بر این 
تیم؟ مربی کجاست؟ سرپرست تیم کجاست؟ ورزشکار کجاست؟ مگر آن تیم 
مســابقه ندارد؟ خرید و گردش اینقدر مهم است؟ اینکه مخاطب صحبتهای 
وزیر ورزش کدام تیم اســت، چیزی اســت که با پیگیری اخبار ورزشــی در 
طول یکماه گذشــته کامال متوجه تیم مربوطه خواهید شد. تیمی که سفرش 
به خارج از کشــور، حواشی مختلفی را در پی داشــت و حرف و حدیث های 
زیادی درباره اتفاقات رخ داده در این ســفر خارجی منتشــر شده است. نکته 
قابل توجه اینکه قرار بود یکی از همراهان تیم مربوطه، گزارشــی از آن سفر 
به مدیران تیمش بدهد و اگر چه آن فرد مدعی شده بود که گزارشی تحویل 
مدیران تیمش نداده اما به نظر می رســد این گــزارش در اختیار وزیر ورزش 

قرار گرفته است.

بازیکن سابق فنرباغچه 
یک نفر را به ضرب گلوله کشت

تالش  در  ترکیــه  پلیس 
است تا سزر اوزتورک بازیکن 
فنرباغچه و بشیکتاش  اسبق 
را بازداشــت کند. به گزارش 
فوتبالــی، یــک درگیری در 
یک جاده یک کشته و چهار 
گذاشــته  جای  بــه  زخمی 
است. ســارقان می گویند که 
بازیکن اســبق فوتبال ترکیه با یک تفنگ چند بار به افرادی شلیک کرده که 
جلــوی حرکت خودرویش را گرفته بودنــد. این حادثه در چکمکوی در جاده 
شیله پاشاکوی در استانبول در روز یکشنبه ساعت 17:30 به وقت محلی رخ 
داده اســت. اوزتورک به  همراه یکی از دوستانش ســوار یک خودروی مدل 
خارجی بوده اســت آنها در حال حرکــت در جاده بودند که  با قربانی )خلیل 
ابراهیم(، خانواده و دوستانش مواجه می شوند که جاده را بسته اند. اوزتورک و 
دوستش از او می خواهند که راه را باز کند تا عبور کنند. خلیل ابراهیم در ابتدا 
موافقــت می کند اما ناگهان درگیری میان خلیل و اوزتورک به دلیلی نامعلوم 
بــاال می گیرد. در این لحظــه اوزتورک از طریق تفنگــش از درون خودروی 
شــیک خود شلیک می کند و متواری می شود. خلیل ابراهیم جانش را در این 
درگیری از دســت می دهد. قربانی در این درگیری پســرش حیدر، برادرش 
دوران و دوستانش سزگین و متین را در کنار خود داشته که همه آنها مجروح 
شده اند. یکی از شاهدان فیلم درگیری را با تلفن همراهش ضبط کرده است و 
یک دوربین امنیتی لحظه شــلیک گلوله به خلیل را ثبت کرده است. در حال 
حاضر دادگستری ترکیه دستور جلب اوزتورک را داده است. این بازیکن سابق 

در آلمان متولد و رشد کرده و هنوز متواری است.

نظمی: شایعه استعفایم صحت ندارد
تراکتور  باشگاه  مدیرعامل 
اعــالم کــرد ایــن باشــگاه 
مطالبات کوین کنســتانت و 
پاتریــک دی وایلد را پرداخت 
کــرده اســت. بــه نقــل از 
تسنیم، جمشــید نظمی در 
واکنش به شایعات مربوط به 
مدیرعاملی  از  کناره گیری اش 
باشــگاه تراکتور، اظهار داشــت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. من سر 
کارم هستم و چنین حرف هایی شایعه ای بیش نیست. می دانم این شایعه را چه 
کسی پخش کرده است، اما باید بگویم صحت ندارد. وی درباره آخرین وضعیت 
پنجره نقل وانتقاالت باشگاه تراکتور و اینکه آیا مذاکرات برای پرداخت مطالبات 
اســتوکس، کنستانت و پاتریک به نتیجه رسیده است یا خیر، گفت: کار پرونده 
کنستانت و پاتریک تمام شده است و پول آنها را واریز کردیم. فکر می کنم امروز 
هم این پول به حساب آنها بنشیند و پرونده این دو نفر بسته شود. به احتمال 99 
درصد پول استوکس را هم تا پایان هفته پرداخت خواهیم کرد، البته به شرطی 
که این بازیکن هم همکاری کند.  مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره نقل وانتقاالت 
این تیم نیز تصریح کرد: ما در این مدت چند بازیکن جدید جذب کردیم، تقریباً 
تیم را بسته ایم و کارمان در نقل وانتقاالت تمام است. نظمی در پایان در واکنش 
به این موضوع که از فصل آینده در لیگ برتر قانون تفاضل گل حذف و بازی های 
رو در رو مالک تعیین جایگاه تیم ها خواهد بود و اینکه آیا این موضوع به اطالع 
باشــگاه تراکتور رسیده اســت یا خیر، گفت: تا این لحظه هیچ کس با ما چنین 
صحبتی نکرده است. من هم تازه این موضوع را شنیدم، اما همانطور که گفتم تا 

االن چنین چیزی به ما اعالم نشده و کسی هم نظر ما را نخواسته است.

شانس داوران ایرانی برای قضاوت فینال 
جام جهانی فوتسال

با حذف تیم ملی فوتسال 
قضــاوت  شــانس  ایــران، 
فینــال  در  ایرانــی  داوران 
جام جهانی فوتســال بیشتر 
شــد.  به گــزارش ایســنا، 
جهانــی  تورنمنت هــای  در 
تیم هایی که به مراحل نهایی 
آنها  داوران  معموال  یابند  راه 
با  به کار گرفته نمی شــوند. 
حذف تیــم فوتســال ایران 
جام  رقابت های  گردونــه  از 
جهانی، حاال شانس قضاوت گالره ناظمی و ابراهیم مهرابی افشار در بازی های 
نیمه نهایی، رده بندی و فینال باال رفته و با توجه به عملکرد خوب این دو داور 

احتمال اینکه آنها در تیم داوری بازی فینال باشند زیاد است.

اخبار کوتاه

تیم ملی فوتســال کشورمان با قبول شکست در مقابل 
تیم قزاقستان از صعود به جمع چهار تیم برتر بازماند 

به گزارش گروه ورزشــی روزنامه مردم ساالری اگر چه 
بســیاری از کارشناسان قبل از اعزام معتقد بودند این تیم 
ملی به دالیل زیادی از نشــاط و آمادگــی باال برخوردار 
نیست ولی کادر فنی تیم ملی برخالف نظر کارشناسان از 
آمادگی بسیار باال و ســخن از حضور در فینال می گفتند 
ولی بازی های تیم ملی در میدان جهانی نشان داد که تیم 
در حمالت و کار در زمین حریف بسیار کند و فاقد تحرک 
الزم می باشــد و هیچ شــادابی در برنامه های حمله دیده 
نشد!  لذا از همین امروز برای مطرح بودن در سطح جهان 
باید جوانگرایی در تیم ملی به صورت جدی آغاز شود تا از 
فوتسال روز دنیا عقب نمانیم اگر چه بعد از حذف ،سقوط 
دو پله ای را در رده بندی جهانی شــاهد بودیم در اینجا 

مروری به اخبار این تیم بعد از حذف خواهیم داشت
ناظم الشریعه: شایستگی صعود داشتیم
۳ سال است بازی سنگینی نداشته ایم

ســرمربی تیم ملی فوتسال پس از حذف از جام جهانی 
گفت که شــرایط تیم ملی فوتسال پیش از این مسابقات 

خوب نبود. 
به گزارش ایســنا، محمد ناظم الشــریعه، سرمربی تیم 
فوتســال پس از شکست برابر قزاقســتان و حذف از جام 
جهانــی اظهار کرد: هیــچ تیمی راحت بــه جام جهانی 
نمی آید. بازیکنان ما خوب و زیبا بازی کردند و شایستگی 
صعود داشــتند اما نیمه دوم ورق برگشت و خطاهایی که 
داور به ســود ما نمی گرفت و همان توپ ها به سود حریف 

گل می شد.
وی ادامــه داد: تیم حریف از چند بازیکن برزیلی و دو 
ملیتی اســتفاده کرده بود و مداوم از سیســتم پاور پلی 
اســتفاده می کردند. در خط دفاع مشــکل داشتیم اما هر 
بازی مشــکل خود را دارد. فوتســال مــا، در فاز هجومی 
قوی تر اســت. در دیدار با ازبســکتان هم گل های زیادی 
با تاکتیک هــای متنوعی زدیم. این نــوع پرس در دیدار 
قزاقســتان کار سختی اســت و مدت کوتاهی می شود از 

آن استفاده کرد.
ناظم الشــریعه اضافه کرد: امشــب و دیشب روسیه و 
اســپانیا هم در ابن مرحله حذف شــدند. در این ۲ سال 
کاری برای تیم ملی صــورت نگرفته بود و تنها یک اردو 
و بازی دوســتانه با بــالروس صورت گرفــت که آن هم 
مربوط به فدراســیون جدید بود. میانگین ســنی تیم باال 
اســت اما بازیکنان ما از دل لیگ می آیند و پتانســیل ما 
فعال همین است. فوتسال بازی صحنه ها و لحظه ها است؛ 
ما می توانســتیم قزاقستان را شکست دهیم اما در شرایط 

ســخت قافیه را باختیم. ما در 3 سال گذشته هیچ بازی 
ســنگینی انجام ندادیم و طبیعی اســت که گاهی اوقات 
کم بیاوریم. باید در تیم های باشــگاهی و در سطح پایه ای 
کار کنیم. این تیم، نســل طالیی فوتسال ایران است و از 
۲01۵ هر جامی را کسب کردند اما نیاز به پشتوانه سازی 

داریم.
سرمربی تیم ملی فوتسال اضافه کرد: اوالدقباد تاکنون 
پدیده جام جهانی بوده و فیفا خیلی از این بازیکن تعریف 
کرده اما قبول دارم باید روی فوتسال پایه حتما کار شود.

سقوط ۲ پله ای تیم ملی فوتسال ایران 
در رده بندی جهانی

تیم ملی فوتســال ایران در تازه ترین رده بندی فوتسال 
دنیا با ۲ پله ســقوط در رده هفتم رتبه بندی )رنکینگ( 

جهانی قرار گرفت
تیم ملی فوتســال ایران در مرحلــه یک چهارم نهایی 
جام جهانی لیتوانی با نتیجه 3 بر ۲ از قزاقســتان شکست 
خورد تا از گردونه مســابقات کنار رود. این در حالی بود 
که شــاگردان محمد ناظم الشریعه در دوره قبل مسابقات 

توانسته بودند رتبه سوم جهان را از آن خود کنند.
با این حال سایت فوتسال ورلد رنکینگ جدول برترین 
تیم های دنیا را امروز سه شنبه به روز رسانی کرد که تیم 
ملی ایران ۲ پله نسبت به قبل سقوط کرد و در رده هفتم 
دنیا ایســتاد. تیم ملی فوتسال کشــورمان  در رده بندی 

قبلی در رتبه پنجم قرار داشت.
رده بندی 10 تیم نخســت رده بندی فوتسال دنیا به 

شرح زیر است:

1.برزیل
۲.اسپانیا

3.آرژانتین
۴.روسیه
۵.پرتغال

۶. قزاقستان
7. ایران
۸. ایتالیا

9. کرواسی
10. پاراگوئه

تصمیم اشتباه کادر فنی تیم ملی فوتسال
کادر فنی تیم ملی فوتسال نباید یک بازیکن مصدوم را 

با خود به جام جهانی می برد. 
به گزارش ایسنا، در بازی با قزاقستان، تیم ملی فوتسال 
با کمبود بازیکن روبرو بــود. با مصدومیت فرهاد فخیم و 
تنبیه انضباطی محمدرضا ســنگ سفیدی، ناظم الشریعه 
مجبور شد حسین طیبی را که هنوز در شرایط بازی قرار 
نداشــت در جمع نفرات اصلی بازی با قزاقستان قرار دهد 
اما سوال اینجاست که اصال چرا طیبی با تیم ملی به جام 

جهانی برده شد؟
بازیکنــی که تا مرحله یک چهــارم نهایی هم قادر به 
بازی نبود بر فرض صعود تیم ملی به مراحل باالتر چطور 
می توانســت عصای دست تیم ملی باشــد؟ بازیکنی که 
مدت ها از بازی دور بوده در فشــار سنگین مراحل باالتر 

چقدر کارایی داشت؟
ای کاش کادر فنــی تیم ملی فوتســال به جای طیبی 

یــک بازیکن جوان را به لیتوانی می برد تا هم در این گونه 
زمان ها عصای دســت کادرفنی باشد و هم تجربه اندوزی 

کند.
جای خالی سنگ سفیدی احساس شد
این چه وقت تنبیه بود آقای ناظم! 

سرمربی تیم ملی فوتسال بنابر دالیل انضباطی یکی از 
بازیکنان خود را مقابل قزاقستان استفاده نکرد.

به گزارش »ورزش ســه«، تیم ملی فوتســال ایران در 
حالی مسابقه حساس مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 
۲0۲1 مقابل قزاقســتان را واگــذار کرد که عالوه بر عدم 
استفاده اجباری از حســین طیبی و فرهاد فخیم بخاطر 
آســیب دیدگی، محمدرضا سنگ ســفیدی دیگر بازیکن 
تاثیرگذار ایران هم بنابر تصمیم سید محمد ناظم الشریعه، 

سرمربی ایران در فهرست قرار نگرفته بود.
محمدرضا  سنگ ســفیدی که از سال ۲013 عضو تیم 
ملی فوتســال ایران اســت و در جام جهانــی کلمبیا نیز 
حضور داشــت، در لیتوانی با تجربه بیشتری کار می کرد 
و فرصت بیشــتری برای بازی به دست آورد که در چهار 
مســابقه ابتدایی تیم ملی نیز دو پاس گل داد و روی یک 
گل دیگر تاثیرگذاری داشــت، اما این بازیکن در دیدار با 

قزاقستان غایب بود.
شــماره ۶ تیم ملی فوتســال ایران در نیمه اول دیدار 
مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی مقابل ازبکســتان 
حدود 1۲ دقیقه در زمین حضور داشت، اما پس از اینکه 
در یک صحنه تعویض شــد، به ســمت سرمربی تیم ملی 
نرفت، با او دســت نداد و روی نیمکت نشست که همین 

اتفاق با عصبانیت ناظم الشریعه مواجه شد.
ناظم الشــریعه به علت این حرکت سنگ ســفیدی که 
هنوز مشــخص نیست این بازیکن به عمد یا غیرعمد این 
کار را انجام داده، تصمیم گرفت تا این ملی پوش تاثیرگذار 

را از فهرست دیدار با قزاقستان کنار بگذارد.
ســرمربی تیم ملی فوتســال ایــران در تصمیمی که 
بــه اعتقاد خیلی از کارشناســان عجوالنه بــود و از روی 
عصبانیت گرفته شــد، سنگ ســفیدی را از تمرینات قبل 
از دیدار مقابل قزاقستان و لیست بازی ماقبل نیمه نهایی 
کنار گذاشــت که غیبت این ملی پوش بــدون تردید در 

باخت ایران هم تاثیرگذار بود.
سنگ ســفیدی با توجه به قدرت جنگندگی و موفقیت 
در نبردهای تن به تن، می توانســت پــس از اینکه ایران 
دو گل از قزاقســتان پیش افتــاد، در حفظ توپ و نتیجه 
موثر باشد، اما ناظم الشریعه این بازیکن را از فهرست کنار 
گذاشته و در اختیار نداشت تا وارد زمین کند تا تیم ملی 

شکل همیشگی را در این بازی نداشته باشد.

مسئول کمیته مســابقات ســازمان لیگ با بیان اینکه 
فوتبال بدون تماشــاگر معنایی ندارد، گفــت: آماده اجرای 
شــیوه نامه های بهداشــتی برای بازگشت تماشــاگران به 
ورزشگاه ها هســتیم. به گزارش ایرنا، »سهیل مهدی« روز 
)سه شــنبه( پس از برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ دسته 
اول، اظهار داشــت: به نمایندگان باشگاه ها اعالم کردیم که 
از ابتدا تا انتهای مســابقه، این چمن ورزشــگاه است که به 
چشــم می آید و مهمترین ابزار یک دیدار زیبا است. قاعدتا 
حساســیت باالیی در این خصوص خواهیم داشت. در لیگ 

برتر، چمن مصنوعی فاقد کیفیت را از رده خارج کردیم.
وی افــزود: می دانیم تغییر چمن هزینــه دارد و زمان بَر 
است، اما از استانداردها عقب نشینی نمی کنیم. از باشگاه ها 
می خواهیم به اســتانداردها برسند تا در کنار هم مسابقات 

زیبایی را برگزار کنیم.
مهــدی، در خصوص احتمــال حضور تماشــاگران در 
ورزشــگاه ها عنوان کرد: خوشبختانه با صحبت های معاون 
وزیر بهداشت به بازگشت هیجان به فوتبال امیدوار شدیم. 
واکسیناسیون روند خوبی گرفته است و چنانچه کادر درمان 
به آرامش برسد و کرونا فروکش کند، ما آماده اجرایی کردن 

شیوه نامه های بهداشتی برای بازگشت تماشاگران هستیم.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ ادامه داد: در مقامی 
نیستم که برای حضور تماشاگران تصمیمی اتخاذ کنم، اما 
قول می دهم هر شیوه نامه ای ابالغ شود، مجری خوبی برای 

آن باشیم. مهمترین دیدارها نیز بدون تماشاگر در حد یک 
تمرین ساده هم نیست. وی ادامه داد: اکنون در این مقطع، 
تیم ملی نیاز به تماشاگر دارد و امیدوارم شرایط برای حضور 
آنان در ورزشــگاه فراهم شود.البته فراموش نکنیم ورزشگاه 
آزادی و چنــد ورزشــگاه دیگر امکانــات الزم برای اجرای 

شیوه نامه های بهداشتی برای بازگشت تماشاگران را دارند.
مهدی در مورد زمان آغاز لیگ دسته اول، گفت: باشگاه ها 
اعتراضی داشتند که در هیات رئیسه بررسی می شود و شاید 
آغاز مســابقات یک هفته با تاخیر باشــد. اما برگزاری هیچ 
توقفی نخواهد داشت و برنامه را به طور کامل اجرا می کنیم.

وی در مورد بحــث مالکیت تیم هوادار که در این فصل 
لیگ برتری شــده اســت، توضیح داد: بحث مالکیت تیم ها 
چالــش برانگیز بوده اســت. نمی خواهم اســترس تیم ها و 
مسووالن را بیشــتر کنم و امیدوارم حضور آنان در لیگ را 
شاهد باشــیم. در این خصوص، هیات رئیسه سازمان لیگ 

باید تصمیم گیری کند و من تصمیم گیرنده نیستم.
رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ در مورد اعتراض 
ســایپا به دادگاه عالی ورزش برای بازگشــت به لیگ برتر، 
گفت: ابالغ هــای دادگاه عالی ورزش بحــث ارکان قضایی 
است. باشگاه سایپا اقدام کرده و ما احترام می گذاریم و اگر 
ابالغی از ارکان قضایی به دســت ما برسد باید انجام دهیم. 
تا به این لحظه، سایپا در لیگ دسته اول است. وی در مورد 
فشردگی مســابقات در فصل پیش رو گفت: در سال قبل از 

جام جهانی هستیم و چالش اصلی ما متمرکز بودن مسابقات 
لیگ قهرمانان آســیا در فصل آینده است که در اردیبهشت 
ماه سال 1۴01 و به مدت یک ماه برگزار می شود. بالفاصله 
فیفــادی را خواهیم داشــت و حدود ۴0 تــا ۴۵ روز این 
مســابقات زمان می برد. به همین دلیــل اگر حتی یک روز 
مسابقات لیگ برتر با تعویق مواجه شود با مشکالت زیادی 

روبه رو خواهیم شد. مهدی همچنین خاطر نشان کرد: قرار 
بود سوپر جام پیش از اردوی تیم ملی آغاز شود اما ۲ دیدار 
سنگین مقابل امارات و کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی 
در پیش اســت که دارای حساسیت زیادی است. مربی تیم 
ملی نگران وضعیت آسیب دیدگی بازیکنان است و به همین 

دلیل باید زمان دیگری برای سوپر جام مشخص شود.

شکست مقابل قزاقستان برای ایران گران تمام شد

سقوط ۲ پله ای فوتسال ایران در رده بندی جهانی

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ:

 آماده اجرای شیوه نامه ها برای بازگشت تماشاگران هستیم

تیم ملی تنیس روی میز ایران برای رســیدن به اولین 
مدال تیمی قهرمانی آسیا یک بازی سرنوشت ساز دارد که 

با پیروزی در آن موفق به تاریخ سازی می شود.
به گزارش ایســنا، تیــم ملی تنیــس روی میز مردان 
ایرانامروز )چهارشــنبه( اولین رقابت خود را در مسابقات 
قهرمانی آســیا برگزار می کند و اگر بتواند هند را شکست 
دهد و بــه نیمه نهایی صعود کند، اولین مدال تیمی خود 
را  در قهرمانی آســیا  می گیرد و یک تاریخ ســازی بزرگ 

انجام می دهد.
تیم ایران که در مرحله گروهی حضور ندارد و  به جمع 
هشت تیم برتر مسابقات راه یافته است، از ساعت 17 و 1۵ 
دقیقه به وقت ایران در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف 

تیم هند می رود.
این دو تیم در حالی با هم رقابت می کنند که هندی ها 
سه بازیکن در رنکینگ زیر 100 جهان دارد و و برای ایران 

تنها نوشادعالمیان تنها بازیکن زیر 100 جهان است.

با توجه به اینکه بازیکنان ایران در لیگ های فرانســه ، 
مجارستان و اتریش به رقابت پرداخته اند باید دید تجربه ای 
که به دســت آورده اند، می تواند کمک کند تا ایران پیروز 

این دیدار حساس و سرنوشت ساز باشد.   
رنکینگ جهانی بازیکنان هند

*سارات کمال: رنکینگ 33جهان
*ساتیان: رنکینگ 39 جهان

*هارمیت دیسای: رنکینگ 71 جهان
*ماناو تاکار: رنکینگ 13۵ جهان

*سانیل: رنکینگ ۲۴7 جهان
رنکینگ جهانی بازیکنان ایران

*نوشاد عالمیان: رنکینگ 73 جهان
*نیما عالمیان:رنکینگ 1۲۵ جهان

*امیر حسین هدایی: رنکینگ 1۶۶ جهان
*امین احمدیان: رنکینگ ۲01 جهان

*محمد علی رویین تن: بدون رنکینگ جهانی

آخرین وضعیت ملی پوشان تنیس روی میز ایران در آستانه یک بازی سرنوشت ساز

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي )2000001105000119(

فراخوان تجدید  مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل سوله جدید بخش مهندسی 

آتش مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

مناقصه عمومی خرید سه دستگاه پهپاد دوکاره 
محلول پاش و جامد پاش

موضوع آگهی:
 ابالغ رأی خانم اکرم عباس نژاد، کدملی 0074084119، متولد 1359، فرزند بشیر، صادره از تهران به شماره رأی 1400/119/235/م 

مورخ 1400/03/05
مرجع رسیدگی کننده:

  شعبه یک هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري کارمندان شهرداري تهران
نظر به پرونده شما به اتهام 1- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی منطبق بر بند29ماده )8( قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری در خصوص غیبت غیر موجه ، گزارش ارسالی از اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تهران به شماره 311/504953 مورخ 
99/05/29 در این هیأت رسیدگی گردید و شما محکوم به رأی بازخرید خدمت با پرداخت 30روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر 
سال خدمت گردیده اید. این رأی قابل تجدیدنظر می باشد و محکوم علیه یا نماینده قانونی وی می تواند درخواست تجدیدنظر خود 
را حداکثر ظرف سی  روز از تاریخ ابالغ رأی )تاریخ نشر این آگهی( به اداره کارگزینی مربوط به نشانی ساختمان منابع انسانی– 
میدان جمهوری– بزرگراه نواب صفوی– تقاطع خیابان امام خمینی )ره( تسلیم نماید، در غیر این صورت به استناد تبصره )1( ماده 

)4( قانون مذکور، این رأی از تاریخ انقضاء مهلت یاد شده الزم االجرا خواهد بود.

شناسه آگهی: 1196239
م.الف:2221

سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي در نظر دارد مناقصه خرید سه دستگاه پهپاد دوکاره محلول پاش و جامد پاش 
به همراه شش عدد باطری 17000)میلی آمپرساعت( را به شماره 2000091790000013 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه 1400/7/7 ساعت 8 صبح می باشد .
شرایط بر گزاری مناقصه :

الف(  آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/7/12 و ارائه پیشنهادات تا ساعت 
14 روز شنبه مورخ 1400/7/24 می باشد .

ب ( زمان بازگشایی پاکتها ساعت 10  صبح روز  یکشنبه  مورخ 1400/7/25 می باشد .
پ( تلفن تماس و هماهنگي :  16-22414413 داخلی 368  آقاي ) دارینی ( 

ت( صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای سازمان 
نمی نماید و در چارچوب قوانین و مقررات و صرفه و صالح  سازمان هر یک از پیشنهاد ها قبول یا رد می شود.

ج(هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شناسه آگهی:1198892

م.الف:2260
دبیر خانه کمیسیون معامالت     

سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي     

 نوبت اول

 نوبت اول

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
ZPS-9840019-TR/A02 موضوع مناقصه : خرید 59 قلم مکانیکال سیل تحت تقاضای شماره

مبلغ برآورد مناقصه : 64/927/000/000 ریال شصت و چهار میلیارد و نهصدو بیست و هفت میلیون ریال
1- محل و مکان اجراي کار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

2- مدت اجراي کار: 6 ماه
3- نام دستگاه نظارت: اداره مهندسی توسعه ساخت و منابع کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

4- بدلیل اهمیت ویژه استفاده ازکاالهای تخصصی دارای کیفیت مناسب و موردتأیید در صنعت نفت، صرفًا پیشنهادات شرکت های سازنده داخلی مندرج در فهرست بلند منابع 
واحد دستگاه مرکزی )AVL نفت( مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد سایر سازندگان خارج از AVL  بدلیل عدم حضور در فهرست بلند دستگاه مرکزی، مورد قبول نمی باشد. 

ارائه تصویر کد ثبت نام در سامانه EP جهت کاالی مورد تقاضادر پاکت »ب« الزامی است.
- درج کد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد. 

- ارزیابي مالي عبارت است از » براساس دستورالعمل ارزیابي مالي و فرآیند قیمت متناسب در منــــاقصات صنعت نفت به شماره 796-20/2 مورخ 99/12/11 وزارت نفت«
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 3/246/350/000  ریال بصورت یک یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین 
  IR360 10000 41010 4683 8162 801 نامه تضمین معامالت دولتي به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  واریز و  تصویرضمانتنامه یا رسید پرداخت وجه؛ در سامانه بارگزاري گردد
زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه: تولبد کنندگان داخلی مهلت دارند تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1400/07/11 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت) 

ستاد( به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد 

، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الکترونیکي  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگزاري پیشنهادات در سامانه : شرکت کنندگان مي بایست تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1400/07/22 نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاري 
در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(  و تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار( الك و مهر شده به دفتر کمیسیون مناقصات در مهلت مذکور و 

دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
الزم است پیشنهاد مالی از تاریخ آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات، حداقل به مدت 3 ماه دارای اعتبار باشد.

زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله درساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1400/07/26 درمحل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده 
به خیابان سپند- پالك 188-  طبقــه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( بازگشایي و خوانده خواهد شد.حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در محل 

کمیسیون مناقصات در روز بازگشایي پاکات الزامي مي باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاههاي ذیل مراجعه و یا با شماره 61630441 و 61630178  تماس حاصل فرمائید..

www.shana.ir                                     www.setadiran.ir                               www.ioptc.ir
روابط عمومي  شناسه آگهی:1197333         

مهندسی  بخش  جدید  سوله  تکمیل  ای  مرحله  دو  عمومی  مناقصه  تجدید  به  نسبت  دارد  درنظر  شهرسازی  و  راه،مسکن  مرکزتحقیقات 
تاریخ  نماید.  اقدام   2000003045000007 شماره  دولت،تحت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  ازطریق  شده  ارائه  فني  مشخصات  ،مطابق  آتش 
انتشاردرسامانه 1400/07/04-آخرین مهلت دریافت اسنادمناقصه ازسایت:مورخ 1400/07/14- تاریخ بازدید 1400/07/18 لغایت1400/07/19- 
مهلت ارائه پیشنهاد:مورخ 1400/07/26- زمان بازگشایی: سه شنبه ساعت00:11مورخ 1400/07/27 متقاضیان می توانندبرای کسب اطالعات 
بیشتر و شرکت در مناقصه به سامانه)www.setadiran.ir( مراجعه نمایند.ضمنا مبلغ وجه تضمین جهت شرکت در مناقصه 000، 000، 100،7 

)هفت میلیارد و یکصد میلیون ریال( ، به صورت ضمانت نامه بانکی بوده و ارائه اصل آن قبل ازبازگشایی پاکات، الزامی می باشد. 
خیابان  مروی،  خیابان  نارگل،  ورودی  فرهنگیان،  پاس  خیابان  وفرهنگیان،  قدس  شهرك  بین  نوری،  شیخ فضل ا...  بزرگراه  تهران-  آدرس: 

حکمت
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:88255942                     اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی:  021-41934

شناسه آگهی: 1198916
م.الف:2263

                                                                                                                                      مرکزتحقیقات راه، مسکن وشهرسازی

فصل آینده مســابقات فوتبال ایران با قانون جدید بازی های رو 
در رو برگزار می شــود و دیگر خبری از تفاضل گل نخواهد بود.  به 
گزارش خبرنگار مهر، فصل گذشته مسابقات فوتبال در دسته های 
مختلف در حالی به پایان رســید که شــائبه تبانــی در بعضی از 
دیدارها و به ثمر رســیدن گل های زیــاد برای افزایش تفاضل گل 
حتی کار را به کمیته های قضائی فدراسیون فوتبال کشاند و هنوز 
هم پرونده هایی در جریان اســت. فدراســیون برای جلوگیری از 
اتفاقاتی نظیر تبانی قانون مسابقات لیگ های فوتبال را تغییر داده 

و قرار است از فصل آینده عملی شود. 
حسن کامرانی فر سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال در این 
خصوص گفت: در فصل آینده در بحث صعود تیم ها و یا سقوطشان 
تفاضل گل نخواهیم داشــت و بازی رو در رو یا بعضی از روش های 
جدید مالک می شــود.  به گفته کامرانی فر، این روش برای تعیین 
تیم های قهرمان هم اســتفاده می شود و نه تنها در لیگ برتر بلکه 

در تمامی رده ها اجرایی خواهد شد. 

برای پیشگیری از تبانی در بازی ها

تفاضل گل در فوتبال ایران حذف شد


