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امام رضا )ع( :
آن که در راه حق صبر کند
خداوند تعالی بهتر از آنچه 
در برابرش صبر کرده است

 بدو عوض خواهد داد. 

خبر خبر ورزشي
 ليگ قهرمانان آسيا ؛

ستاره پرسپوليس به شماره پيراهنش رسيد
بشار رسن با گل حساسی که برابر التعاون به ثمر رساند تعداد 

گل های خود را با پیراهن پرسپولیس به عدد جالبی رساند.
پنالتی حساس پرسپولیس برابر التعاون را بشار رسن ستاره 
عراقی سرخ ها با اعتماد به نفس باالیی به گل تبدیل کرد 
تا تک گل 3 امتیازی او پیروزی دلچسبی را برای شاگردان 

یحیی گل محمدی رقم بزند.
پیش از این گل، بشار تا به امروز در لیگ قهرمانان آسیا برای 
پرسپولیس موفق به گلزنی نشده بود و این گل، گل اول او در 

لیگ قهرمانان آسیا با پیراهن پرسپولیس محسوب می شد.
با در نطر گرفتن 3 گلی که بشار در ادوار مختلف لیگ برتر 
برای سرخ ها به ثمر رسانده است و گلزنی او در نیمه نهایی 
به عدد 4  او  تعداد گل های  برابر استقالل،  جام حذفی در 
رسید و جمعه شب پس از گلزنی بشار از روی نقطه پنالتی در 
لیگ قهرمانان آسیا برابر التعاون، تعداد گل های رسن برای 
پرسپولیس به شماره پیراهنش در این تیم یعنی 5 گل رسید.

در رئال ؛
وارث پيراهن شماره 11 بيل مشخص شد

از فصل جاری مارکو آسنسیو پیراهن شماره 11 رئال را به 
تن خواهد کرد.

و  لندن شد  راهی  مادرید  تاریک  با  بیل  گرت  گذشته  روز 
داد.  انجام  را  نهایی  مذاکرات  تاتنهام  باشگاه  در  حضور  با 
باشگاه سابقش  به  رئال  در  بازی  از هفت فصل  بیل پس 

باز خواهد گشت اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.
تاتنهام بیل را یک ساله و قرضی می خواهد و قصد دارد 

نیمی از دستمزد او را پرداخت کند.
در هر صورت و با جدایی گرت بیل، پیراهن شماره 11 او 
که از فصل 14-2013 در اختیار اوست، آزاد خواهد شد و 
دو بازیکن رئال یعنی مارکو آسنسیو و وینیسیوس بیشترین 

شانس را برای تصاحبش داشتند.
رئال مشخص  وبسایت رسمی  در  آنچه  نهایت و طبق  در 
شده، پیراهن شماره 11 گرت بیل به مارکو آسنسیو رسیده 
است. آسنسیو که از سال 2015 در عضویت رئال قرار دارد، 
نسبت به وینیسیوس حق تقدم داشت و از این پس او را با 
پیراهن شماره 11 خواهیم دید. پیراهن شماره 20 او نیز از 
این فصل در اختیار وینیسیوس خواهد بود. وینی در برزیل 

هم پیراهن شماره 20 را به تن داشت.
پیراهن شماره 11 زمانی بر تن پاکو خنتو اسطوره باشگاه 
خورخه  است.  مادرید  رئال  افتخاری  رئیس  اکنون  که  بود 
والدانو، مارتین واسکز و کانیگهام نیز زمانی شماره 11 رئال 

را به تن داشتند.

فان دبيک : 
در هر پستی برای يونايتد بازی می کنم

می گوید  منچستریونایتد  جدید  ستاره  دبیک  فان  دنی 
اطمینان دارد در تیم سولسشر جا می افتد چرا که می تواند 

در هر نقطه از خط میانی بازی کند.
درحالیکه منچستریونایتد فصل جدید لیگ برتر را این هفته 
با بازی مقابل کریستال پاالس آغاز می کند دنی فان دبیک 
ستاره هلندی و خرید جدید یونایتد می گوید اطمینان دارد به 
راحتی در ترکیب مد نظر اوله گنار سولسشر جا می افتد چرا 

که می تواند در هر پستی که الزم باشد بازی کند.
از  پوند  میلیون  ارزش 35  به  قراردادی  با  اخیراً  دبیک  فن 
آژاکس به اولدترافورد رفت و به اولین خرید بزرگ یونایتد 
در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی امسال تبدیل شد.ستاره 
هلندی در آستانه اولین بازی یونایتد در یک مصاحبه گفت: 
" من در خط میانی هر کجا که الزم باشد بازی می کنم. 
من فصل پیش هم خیلی پست عوض کردم و گاهی شماره 

شش بودم، گاهی شماره هشت و گاهی شماره ده".
زمین چیست  در  اینکه پستم   " ادامه گفت:  در  فن دبیک 
من  قوت  نقاط  از  یکی  نظرم  به  ولی  ندارد.  اهمیت  خیلی 
گل  پاس  البته  و  است.  گلزنی  و  جریمه  محوطه  به  نفوذ 
دادن. اگر برای این کار آزادی عمل داشته باشم بقیه اش 
مهم نیست و به نظرم می تواند در هر پستی که یونایتد الزم 

داشته باشد بازی کنم".

رسمی ؛ 
تياگو آلکانتارا به ليورپول پيوست

با قراردادی 4  بایرن مونیخ  آلکانتارا ستاره اسپانیایی  تیاگو 
ساله راهی لیورپول شد.

چندی پیش بود که مشخص شد تیاگو آلکانتارا بعد از پشت 
سر گذاشتن هفت فصل فوق العاده در بایرن مونیخ تصمیم 
به جدایی از این تیم گرفته است. تصمیمی که سران بایرن 
و هانسی فلیک تالش زیادی برای تغییر آن انجام دادند اما 
ستاره اسپانیایی به شکل جدی خواهان تجربه کردن یک 

چالش جدید در فوتبالش بود.
اوج  به  آلکانتارا  تیاگو  درباره  شایعات  گذشته  روز  چند  در 
واکنشی نسبت  بازیکن هیچ گونه  این  اما خود  خود رسید 
به جدایی از بایرن مونیخ نشان نداد. این هافبک اسپانیایی 
ساعاتی پیش در صفحه اجتماعی خود به شکل رسمی از 
هواداران بایرن مونیخ خداحافظی و اعالم کرد که به طور 

قطع این تیم را ترک خواهد کرد.
از طرفی طی هفته های گذشته از تیم های زیادی به عنوان 
مقصد احتمالی تیاگو یاد شده بود اما در میان همه این نام 
ها لیورپول برای جذب تیاگو عزم جدی تری از خود نشان 
بعد  که  شد  مشخص  پیش  لحظاتی  رابطه  همین  در  داد؛ 
از کش و قوس های فراوان این ستاره اسپانیایی لیورپول 

پیوسته است.
تیاگو با قراردادی چهار ساله به ارزش 20 میلیون پوند راهی 
آنفیلد شده و 5 میلیون پوند پاداش نیز در قرارداد منعقد شده 
بین لیورپول و بایرن مونیخ گنجانده خواهد شد. همچنین 
هافبک تازه وارد لیورپول در این تیم با شماره مورد عالقه 

خود یعنی 6 به میدان خواهد رفت.

 غفوری :
 هواداران ميليونی مان را 

خوشحال مي کنيم
کاپیتان استقالل می گوید تیمش برای برد مقابل الشرطه عراق 

به میدان می رود.
وریا غفوری که همراه با مجید نامجومطلق در نشست خبری 
قبل از بازی با الشرطه عراق شرکت کرده بود، درباره این بازی 
بیان کرد:امتیاز خوبی که تیم ما داشت این بود که چند روزی 
بیشتر استراحت کردیم. تماشای دو بازی گذشته الشرطه خیلی 
به تیم ما کمک کرد و در آنالیزی که از این تیم داشتیم، نقاط 
قوت و ضعفش را بررسی کردیم. تمام بازیکنان با تمرکز الزم 
برای این بازی آماده هستند. انشااهلل قدم اول را محکم برداریم و 

در بازی اول مان نتیجه خوبی بگیریم.
وی درباره برگزاری بازی های آسیایی بدون حضور تماشاگران 
خاطرنشان کرد:متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا ما از حضور 
تماشگران مان محروم هستیم. حضور تماشاگران همیشه انرژی 
خوبی به ما می داد اما با توجه به اینکه ما تیم باتجربه ای داریم، 
خیلی باید حرفه ای عمل کنیم. دل هواداران میلیونی مان با ما 
است و ما باید در زمین طوری بازی کنیم که هواداران مان را 

خوشحال کنیم.

برای کلين شيت ؛
حامد لک اين بار خاکی نشد

دروازه بان تازه وارد پرسپولیس شروع امیدوارکننده ای با ثبت دو 
کلین شیت آسیایی در ترکیب این تیم داشته است.

 حامد لک که در فصل گذشته در ماشین سازی حضور داشت، در 
ادامه در انتقالی جذاب راهی پرسپولیس شده تا با پیراهن شماره 
81 اولین چالش خود را در رقابت های آسیایی دنبال کند تا یک 

شروع ویژه داشته باشد.
لک که استارت حضورش در این تیم را با نمایش دیدنی مقابل 
التعاون در دیدار رفت و چند سیو دیدنی در نیمه اول آن دیدار 
زده بود، در نهایت با یک کلین شیت این تجربه را پشت سر 
گذاشت. گلر سرخ ها که به نظر می رسید کار سختی به عنوان 
جانشین علیرضا بیرانوند در این تیم پیش رو داشته باشد، در 
جدال دوم خود در ترکیب پرسپولیس اما یک روز آرام را دنبال 
کرد و التعاون اینبار تحت فشار مدافعان، به موقعیت مناسبی روی 

دروازه پرسپولیس نرسید.
دروازه بان سرخ ها که از انگیزه باالیی برای خودنمایی در این تیم 
برخوردار است، در دومین تجربه اش با پیراهن این تیم نیز موفق 
به بسته نگه داشتن دروازه اش شد تا فعال شرایط کامال به سود 
او پیش برود. لک البته طی دو بازی باقیمانده شرایط سخت تری 
را قطعا تجربه خواهد کرد و تداوم کلین شیت مقابل الدحیل و 
الشارجه می تواند شرایط را برای صعود پرسپولیس مهیا سازد و 

آنها را به رویای خود نزدیک تر کند.

در بازی هفته چهارم ليگ قهرمانان آسيا ؛
ستاره پرسپوليس عصای دست يحيی شد

بازی هفته  در  پرسپولیس  باتجربه  سیدجالل حسینی مدافع 
چهارم لیگ قهرمانان آسیا بازی بی نقصی را از خود به معرض 
نمایش گذاشت.سیدجالل حسینی را می توان یکی از بازیکنان 
خوب بازی تیم های پرسپولیس و التعاون دانست، سیدجالل که 
می دانست در این بازی برابر میشل دوک استرالیایی کار سختی 

خواهد داشت مانع از اقدام موثر بازیکنان حریف شد.
کمترین  بدون  بازی  دقایق  تمام  در  حسینی  سیدجالل 
از  یکی  و  محمدی  گل  یحیی  دست  عصای  اشتباهی 
در  که  بود  مربی  این  نظر  مورد  تاکتیک  عناصر  مهمترین 

بازی برابر التعاون پیاده شد.
میشل دوک مهاجم استرالیایی التعاون که کادر فنی و هواداران 
نتوانست  داشتند،  امشب  بازی  در  او  به  زیادی  امید  تیم  این 
همچون بازی قبل کاری از پیش ببرد. او اگرچه در بازی قبل 
یکی دو بار روی دروازه پرسپولیس خطر ساز شد اما در بازی 
برگشت کاپیتان قرمزها به خوبی او را مهار کرد و هیچ اقدامی 

نتوانست انجام دهد.
پس از اینکه مهاجم استرالیایی التعاون نتوانست در طول بازی 
کاری از پیش ببرد در نهایت کادر فنی التعاون تصمیم گرفت این 

بازیکن را در تعویض کرده و منصور الموالد را جانشین او کند.

پايان حسرت برای شجاعی ؛ 
مشتاق جدال با الدحيل هستم

وینگر چپ پای سرخپوشان بعد از دنبال کردن تمرینات آماده 
سازی، اکنون مهیای حضور در لیست این تیم برای دیدار با 

الدحیل خواهد بود.
 علی شجاعی، وینگر چپ پای پرسپولیس که بعنوان آخرین 
خرید این تیم در نقل و انتقاالت تابستانی به عضویت سرخپوشان 
در آمد، با توجه به مصدومیتی که در دوران حضور در نساجی 
برایش به وجود آمده بود، از نظر بدنی عقب تر از دیگر بازیکنان 
بود.موضوعی که باعث شد تا یحیی گل محمدی به بدنساز این 
باشگاه ماموریت دهد طی اردوی این تیم در دوحه، شجاعی را 
برای ادامه مسابقات آماده کند. هافبک مازنی سرخپوشان که در 
دو دیدار قبلی این تیم در لیست بازی برابر التعاون قرار نگرفته 
بود، اکنون در شرایط تمرینات گروهی و رقابت برای حضور در 
ترکیب قرار گرفته و در صورت صالحدید کادرفنی قادر خواهد 

بود آنها را برابر الدحیل و الشارجه همراهی کند.

سرپرست باشگاه پرسپوليس ؛
مهدي رسول پناه به قطر می رود

تیمش در  اردوی  به  دارد  پرسپولیس قصد  باشگاه  سرپرست 
قطر ملحق شود. پرسپولیس بعد از کسب دو برد در صدر گروه 
C مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت و هم اکنون 
شانس اول صعود از این گروه به حساب می آید.مهدی رسول پناه 
سرپرست باشگاه پرسپولیس در نظر دارد قبل از بازی با الدحیل 

راهی قطر شده و به اردوی سرخپوشان ملحق شود.
دیدار پرسپولیس و الدحیل ساعت 19:30 دوشنبه 31 شهریور ماه 

در ورزشگاه اجوکیشن سیتی دوحه برگزار خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان درباره تالش ها برای باز شدن 
2 پنجره نقل و انتقاالت این باشگاه، گفت:  در این مدت ماشاءا... 
پنجره های نقل و انتقاالتی بسیاری از فوالد بسته شده است که 

دیگر نمی دانیم باید کدام پنجره را باز کنیم.
سعید آذری در گفت وگو با ایسنا، درباره صحبت هایی مبنی بر ادامه 
همکاری با موسی کولیبالی که بحث عقد قرارداد با او به صورت 
ریالی یا دالری مطرح است، اظهارکرد: کولیبالی با فوالد قرارداد 
دارد و باید به قراردادش متعهد باشد و با آغاز تمرینات نیز کار خود 

را در تیم شروع کند.
وی همچنین درباره حل مشکل محرومیت فوالد از 2 پنجره نقل 

و انتقاالت، عنوان کرد:  تالش ها برای حل این مشکل ادامه دارد 
و امروز نیز پیگیری می کنم تا ببینم اتفاق جدیدی در این زمینه 

افتاده است یا خیر، اما روند همچنان مثل قبل است. 
ماشاءاهلل  مدت  این  گفت:  در  خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
است  شده  بسته  فوالد  از  بسیاری  انتقاالتی  و  نقل  پنجره های 
باعث  کنیم! همین ها  باز  را  پنجره  کدام  باید  نمی دانیم  دیگر  که 
می شود که به جای این که یک گام به جلو برداریم، دائما در تالش 
برای رفع چنین مشکالتی باشیم. چنین مسائلی واقعا آدم را خسته 
می کند و انرژی بسیاری از ما می گیرد. به هر حال امیدوارم هر چه 
سریع تر مشکالت مربوط به پنجره های نقل و انتقاالتی رفع شود.

وی در پایان درباره جذب بازیکن برای لیگ بیستم نیز خاطر نشان 
کرد: روند مانند سابق است و در حال جذب بازیکن هستیم.

باشگاه نفت آبادان هنوز سرمربی خود را برای لیگ بیستم فوتبال 
انتخاب نکرده است.

آبادان تنها تیم لیگ برتری است که ضمن  در حال حاضر نفت 
بیشتر مهره های کلیدی و اصلی فصل قبل خود،  از دست دادن 
هنوز سرمربی خود را نشناخته است و در بالتکلیفی به سر می برد.

چند  تنها  زیرا  است  مشخص  کامال  نیز  تعلل  این  دلیل  البته 
باشگاه  مدیره  هیات  اعضای  و  مدیرعامل  مجددا  که  است  روز 
ابقا شده اند و آن ها اکنون درصدد هستند تا در جلسه دیروز )29 
باشگاه  سیاستگذاری های  باشگاه،  مدیره  هیات  اعضای  شهریور( 

برای فصل بیستم فوتبال را مشخص کنند.
لیگ  باشگاه  تنها  آبادان  نفت  صنعت  باشگاه  حاضر  حال  در 
انتخاب  بیستم  لیگ  برای  را  خود  سرمربی  که  است  برتری 
از  اگرچه  شود.  انتقاالت  و  نقل  بازار  وارد  نتوانسته  و  نکرده 

تیم  این  برای هدایت  نیز  غیربومی  و  بومی  گزینه های مختلف 
نام برده می شود اما باشگاه نفت می گوید فعال گزینه ای قطعی 
مسائل  دیگر  و  سرمربی  خصوص  در  امروز  جلسه  در  و  نشده 

می شود. تصمیم گیری 
ابقای  یا  انتخاب  صرف  که  طوالنی  پروسه  دلیل  به  فصل  هر 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه نفت آبادان می شود، این 
باشگاه زمان زیادی را برای انتخاب سرمربی و ورود به بازار نقل 
شود،  می  باعث  که  فرصت سوزی  می دهد.  دست  از  انتقاالت  و 
نفتی ها تمرینات پیش فصل خود را دیرتر از سایر تیم ها آغاز کنند 

و حتی اردوی پیش فصل هم نداشته باشند.
همچنان آینده نفت آبادان که از ریشه دارترین باشگاه های فوتبال 
ایران و از پرطرفدارترین تیم های فوتبال کشور محسوب می شود، 
مشخص نیست و همین بالتکلیفی و نگرانی از بابت آینده نامعلوم 
تیم نیز طی روزهای گذشته نارضایتی و اعتراض هواداران را در 
برداشته است. شاید اکنون تنها دلخوشی این هواداران، تصمیمات 

اعضای هیات مدیره در جلسه باشد.

مدیرعامل سابق باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت: مشکالت ورزش 
خوزستان و تیم های نفتی استان در دفتر وزیر و با جلسه به صرف چای 

و نسکافه حل نمی شود.
کیوان بابادی در گفت وگو با ایسنا با قدردانی از استاندار خوزستان بابت 
حمایت همه جانبه در 2 سال اخیر از تیم های نفتی خوزستان در لیگ 
برتر فوتبال، اظهار کرد: تاکنون هیچ استانداری به اندازه آقای شریعتی 
به ورزش کمک نکرده است و این که استاندار اخیرا نیز در قبال حمایت 
از تیم های نفتی مسئولیت پذیری کرد، لطف او است اما به نظرم حمایت 
استاندار نباید باعث شود که مالک باشگاه یعنی وزارت نفت از حیطه 
مسئولیت خود خارج شود.وی ادامه داد: وزارت نفت نمی تواند هیچ 
منتی روی تیم نفتی مسجدسلیمان داشته باشد زیرا سال گذشته از 
منابعی پول به این تیم تزریق شد که حقوق مردم و ورزش بود. فصل 
گذشته از بودجه ورزش همگانی یعنی ماده 53 و با مساعدت های 
استاندار و ظاهری نماینده سابق مسجدسلیمان و همچنین مدیرکل 

ورزش خوزستان، پول به باشگاه نفت تزریق شد.
واسطه  به  مسئوالن  این  کرد:  نشان  خاطر  فوتبال  کارشناس  این 
ِعرق بومی شان به تیم های نفتی کمک کردند و آیا اگر یک استاندار 
غیربومی به جای آقای شریعتی داشتیم، همین کمک را به تیم های 
نفتی داشت؟  اما این اتفاق افتاد و استاندار و این مسئوالن برای 2 
سال است که از این تیم ها حمایت می کنند. اکنون نیز به نظر من 
استاندار و نمایندگان دو تیم شهری باید یک بار برای همیشه مقابل 
وزارت نفت بایستند و برای همیشه مشکل تیم های نفت آبادان و نفت 

مسجدسلیمان را حل کنند.
وی بیان کرد: استاندار باید مجمع نمایندگان استان را جمع و مدیریت 
کند تا در مجلس قانون تعریف کرده و در مجلس مصوبه کنند تا 
مشکل تیم های نفتی یک بار برای همیشه حل شود زیرا حل مقطعی 
مشکالت تیم های نفتی فایده ای ندارد و مجددا روزهای سخت این 
دو تیم تکرار می شود.بابادی عنوان کرد: در جوابیه وزیر نفت به نامه 
نماینده مسجدسلیمان خطاب به استاندار نوشته شده است که طبق 
توافقات سال گذشته، به تیم نفت مسجدسلیمان کمک شود و سوال 
من این است آیا آن توافقات مشکلی از این تیم حل کرد؟ این توافقات 
کمک به تیم های نفتی از محل ماده 53 بود و اگر آن اتفاق خوب بود 
که االن تیم نفت مسجدسلیمان و حتی نفت آبادان این همه بدهی 
نداشتند. آقای وزیر نمی تواند منتی بر سر مردم آبادان و مسجدسلیمان 
داشته باشد و باید حق مردم را بدهد. در ضمن این حق گرفتنی است 
نه التماس کردنی. وی افزود: نمایندگان مردم خوزستان نباید جایگاه 

نمایندگی را حقیر کنند و به دفتر وزیر بروند و خواهش کنند که شمای 
وزیر وظیفه ات را انجام بده. پس نماینده نباید به اتاق وزیر برود بلکه 
باید در مجلس راهکار پیدا کند و تبصره ای که دستاویز وزیر نفت شده 

را اصالح کند تا مشکل برای همیشه حل شود.
این کارشناس فوتبال عنوان کرد: نکته جالب این است که نمایندگان 
آبادان به دفتر وزیر می روند و مشکل حل نمی شود و بعد نیز نماینده 
کلی  نیز  وقت  آن  و  وزیر جلسه می گذارد  معاون  با  مسجدسلیمان 
عوام فریبی می شود که مشکل حل شد. من قبال هم گفته ام مشکالت 
ورزش خوزستان و تیم های نفتی استان در دفتر وزیر و با جلسه به 

صرف چای و نسکافه حل نمی شود.
وی گفت: به هر حال حمایت ها تاکنون راه گشا نبوده است و مشکل 
تیم های نفتی و ورزش خوزستان باید با جمع کثیری از نمایندگان 
خوزستان در مجلس حل شود. اکنون به واسطه همین مصوبه ای که 
وزیر نفت به آن استناد کرده، رشته های بسیاری از ورزش خوزستان که 
در آن رشته ها سابقه بسیاری داریم، تحت تاثیر قرار گرفته اند و متوقف 
شده اند و این یعنی بیماری و هالکت ورزش در خوزستان. اصال بحث 
فوتبال و تیم های نفتی استان نیست، بحث ورزش خوزستان مطرح 
است. نباید پولی که سهم استان است با منت به ورزش خوزستان 
اختصاص پیدا کند. بابادی در پایان تاکید کرد: مشکل باشگاه های نفتی 
خوزستان تامین منابع مالی و داشتن یک بنیه مالی قوی و پویا است. 
پس مشکل تیم های نفت آبادان و مسجدسلیمان زمانی حل می شود 

که بودجه ساالنه برای این باشگاه ها تعریف شود.

با  تیم ملی  کیلوگرم   69 وزن  خوزستانی  بوکسور 
بیان این که به خاطر ورزش و حضور در اردوهای 
تیم ملی، کار و کاسبی را کنار گذاشتم و اکنون از 
نظر مالی و شغلی نیاز به حمایت دارم، گفت:  تمام 
هم و غم من حضور در المپیک است و مسئوالن 
باید پیگیر وضعیت ورزشکاران قهرمان و مدال آور 

خود باشند تا با دغدغه کمتر به تمرین بپردازند.
مسلم مقصودی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
چگونگی روند تمریناتش، اظهارکرد: کم و بیش 
نیز  تیم ملی  اردوهای  خوشبختانه  و  دارم  تمرین 
به  نفرات  کرونا  خاطر  به  ولی  است  شده  آغاز 
آغاز  می شوند.  دعوت  تیم ملی  اردوی  به  فاصله 
می توانیم  و  است  خوبی  نوید  تیم ملی  اردوهای 

خیلی با انگیزه تر و با برنامه تر کار کنیم.
رقابت های جهانی که  بیان کرد: گفته شده  وی 
به  و  شود  برگزار   99 سال  اردیبهشت  بود  قرار 
آینده  سال  افتاد،  تعویق  به  کرونا  شیوع  دلیل 
همچنان  را  خودم  نیز  من  که  می شود  برگزار 

برای این مسابقات و کسب سهمیه المپیک آماده 
این  به  بتوانم  تا  دارم  انگیزه  قبل  مثل  می کنم. 
باقی  پیکارها  این  تا  زیادی  زمان  برسم.  سهمیه 

نمانده است و باید مصمم و با هدف کار کنیم. 
نحوه  از  گله مندی  با  خوزستانی  بوکسور  این 

زندگی  تمام  که  ورزشکار  یک  گفت:   حمایت ها، 
خود را صرف ورزش حرفه ای می کند تا با مدال 
باشد،  کشور  و  استان  برای  افتخاری  بتواند  خود 
مدت  در  اما  دارد  شدن  دیده  و  حمایت  به  نیاز 
جویای  استان  ورزش  از  مسئول  یک  حتی  اخیر 

تمام هم  کرد:  عنوان  است. وی  نبوده  حال من 
و غم من پرداختن به رشته بوکس و حضور در 
اما  می دادم  انجام  آزاد  کار  قبال  است.  المپیک 
کار  تمام  شدم،  دعوت  تیم ملی  اردوی  به  وقتی 
روی  تمرکزم  تمام  تا  گذاشتم  کنار  را  کاسبی  و 
ورزش، حضور در المپیک و کسب مدال در این 
مسابقات باشد. مِن ورزشکار اکنون دغدغه مالی 
و اشتغال دارم زیرا بیکار هستم و در دوران کرونا 
شرایط سخت تر هم شده است. به هر حال خود 
مسئوالن باید پیگیر وضعیت ورزشکاران قهرمان 
و مدال آور خود باشند و به آن ها رسیدگی کنند تا 

با دغدغه کمتر به تمرین بپردازند.
به هر حال  کرد:  عنوان  نیز  پایان  در  مقصودی 
المپیک  سهمیه  به  رسیدن  برای  همچنان  من 
که  امیدوارم  ولی  می کنم  تمرین  انگیزه  با 
خود  ورزشکار  به  را  الزم  توجه  نیز  مسئوالن 
دلسرد  راه  میانه های  در  مبادا  تا  باشند  داشته 

شود و ورزش را رها کند.

ملی پوش بوکس :

به خاطر ورزش کار و کاسبی را کنار گذاشتم

آذری :

نمی دانیم کدام پنجره فوالد را باز کنیم

در ليگ برتر ؛

نفت آبادان، همچنان تنها تیم بدون سرمربی است

مديرعامل سابق نفت مسجدسليمان :

مشکل تیم های خوزستاني با جلسه به صرف چای حل نمی شود

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

 ))آگهی فراخوان مناقصه عمومي 99/28 (( ))یک مرحله ای-نوبت دوم((
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملي 10101889201 و کد اقتصادي 411321678477

به نشاني :  خوزستان- اهواز- ميدان شهيد بندر- ابتدای بزرگراه اهواز سربندر تلفن : 06134440071
2- موضوع مناقصه : 6 کيلومتر شبکه و 100 انشعاب پراکنده رامشير

از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان 2099093377000005
3- نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: اصل فيش واريزي وجه نقد به شماره حساب شبا IR230100004001123304022404 و شناسه واريز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزي شرکت گاز استان خوزستان قابل واريز در 

کليه شعب بانک ملي ايران و ساير بانک هاي مجاز يا ضمانت نامه بانكي بنام مناقصه گزار و يا اوراق مشارکت بي نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سر رسيد ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الك و مهر شده به مناقصه گزار تسليم گردد.
4- تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابي کيفي مناقصه گران: حداکثر 14 روز بعد از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم

5- نام و نشانی مدير طرح: اهواز- مديريت مهندسي- ساختمان مهندسي
6- تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي کيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شرکتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد.

7- داشتن تجهيزات و امكانات و تخصص الزم و توانايي انجام کار مطابق استانداردهاي رايج شرکت ملي گاز ايران.
8- تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تكميل پرونده ارزيابي مي باشد و داشتن گواهي تعيين صالحيت رتبه بندي معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري و يا استانداردهاي مربوطه )اعتبار زمان( الزم و نامه آخرين تغييرات معتبر آن 

شرکت بهمراه اعالم آمادگي و ذکر شناسه ملي حقوقي و ارائه کد پستي و تلفن تماس الزامي است.
9- داشتن گواهي ايمني پيمانكاران از اداره کار و امور اجتماعي الزامي است.

10- ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد.
11- در ارزيابي کيفي اولويت دعوت با پيمانكاران بومي مي باشد.

12- خريد اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس از واريز مبلغ 500/000 ريال غير قابل استرداد به شماره حساب شبا IR230100004001123304022404 و شناسه واريز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزي شرکت گاز استان خوزستان قابل 
واريز در کليه شعب بانک ملي ايران و ساير بانک هاي مجاز از طريق سامانه ستاد در زمان مهلت اسناد به آدرس اينترنتي WWW.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند.

13- فيش/رسيد پرداخت مبلغ 500/000 ريال خريد اسناد در مهلت ارائه پيشنهاد ) رديف 3 آگهي( به همراه پاکت الف به دبيرخانه کميسيون مناقصات شرکت تحويل گردد.
14- مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذگور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

15- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه021- 41934-021 دفتر ثبت نام 021-85193768-88969737

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خوزستان

شماره مجوز:  1399.3254


