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ورزش

آغاز فصل جدید کاوشها در محوطه باستانی هگمتانه همدان

ناصرابراهیمی:

ابهت پرسپولیس به گرفتن جام نیست
آنهایی مخالفند که شکست خورده اند

عکس :تسنیم


منهایفوتبال

ساوه شمشکی:

افتخاری از اسکی میرود اما من میمانم
اعالم کرده از س��اوه شمش��کی به خاطر طرح این ادعا که
رئیس فدراسیون از نایب رئیس دو میلیارد تومان پول دریافت
کرده ،ش��کایت میکند ،س��اوه شمشکی در این مورد گفت:
نگفت��ه ام ک��ه آقای افتخاری دو میلیارد تومان از نایب رئیس
فدراس��یون دریافت کرده بلکه موضوع از این قرار اس��ت که
چند سال قبل یک ماشین تهیه کردند و آن زمان نایب رئیس
فدراسیون حدود  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیون تومان پول داد .ما اینها
را شنیدیم و مدرکی ندیدیم اما بعدها متوجه شدیم ماشین ۹۰۰
میلیون بوده که پول آن از طریق نایب رئیس و یک نفر دیگر
پرداخت شده ،قیمت آن ماشین اکنون دو میلیارد تومان است.
س��رمربی س��ابق تیم ملی اسکی آلپاین در پایان گفت :آقای
افتخاری اگر خیلی رایزنی کند چهار س��ال و یک ماه دیگر
در اسکی میماند و بعد از آن میرود اما من همچنان در این
رشته هستم و میمانم.

گروه ورزشی:سرمربی سابق تیم ملی اسکی آلپاین در واکنش
به ادعاهای رئیس فدراسیون اسکی ،توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش ایس��نا ،عبدی افتخاری ،رئیس فدراس��یون اسکی
به تازگی مدعی ش��ده که علیداد س��اوه شمشکی(س��رمربی
سابق تیم ملی اسکی آلپاین) در زمان هدایت تیم ملی طاها
کیاشمشکی را به این دلیل که از پسر خود بهتر اسکی کرده،
کت��ک زده و زمان��ی ه��م ک��ه از هدایت تیم مل��ی کنار رفته
تجهیزات خود را به پیس��ت تحویل نداده اس��ت .افتخاری
همچنین مدعی شده در سال  ۲۰۰۶که علیداد ساوه شمشکی
به المپیک زمستانی رفته ،باقر کلهر سه ثانیه بهتر بوده است.
س��اوه شمش��کی در ادامه در مورد ادعای کتک زدن طاها
کیاشمشکی واکنش نشان داد و بیان کرد :در شهر شمشک
دربندسر ،مسئول و مربی طاها کیاشمشکی هستم ،هیچوقت
چنی��ن موضوع��ی پیش نیامده که او را کتک بزنم .افتخاری

گ�روه ورزش�ی :مرب��ی پیش��ین
پرس��پولیس با اش��اره به ش��روع
دوب��اره لی��گ برتر فوتب��ال ایران
گف��ت :قطع��ا تیم��ی الی��ق تر از
پرس��پولیس برای قهرمانی وجود
ندارد.ناص��ر ابراهیمی در گفتگو با
مهر درباره تصمیم س��تاد مقابله با
کرونا در ورزش برای شروع دوباره
رقابت های فصل جاری لیگ برتر
فوتبال ای��ران گفت :وقتی جامعه
قب��ول می کند ک��ه باید زندگی با
ای��ن ویروس ش��وم را یاد بگیرد ،دیگ��ر نمی توان ورزش را
از آن اس��تثناء کرد.کارش��ناس فوتبال ایران ادامه داد :ادامه
برگزاری بازی های لیگ برتر باعث ایجاد عدالت در نتیجه
باش��گاه ها می ش��ود ،چون دیگر تیمی خودش را مس��تحق
قهرمانی ندانس��ته و می تواند در مس��یر تصاحب جام قدم
بردارد.پیشکسوت پرسپولیس درباره مخالفت برخی باشگاه
ها برای از سرگیری مسابقات تأکید کرد :قطع ًا چیزی مهمتر
از س�لامتی در کش��ور وجود ندارد .ورزش هم برای افزایش
روحیه و شادابی جامعه ضروری است اما دلیلی ندارد آقایان
که حاال در پروژه های مدیریتی خود شکس��ت خورده اند،
هم��ه چی��ز را گ��ردن کرونا انداخته و انتظ��ار لغو بازی ها را
داش��ته باش��ند .وقتی پرسپولیس با  ۱۰امتیاز اختالف نسبت
به جایگاه دوم در صدر جدول است ،قطع ًا بیشترین شانس را
برای قهرمانی دارد و نباید سایر تیم ها به فکر مسائل حاشیه
ای برای جلوگیری از قهرمانی این تیم باش��ند.ابراهیمی در
پایان خاطرنشان کرد :ابهت پرسپولیس به گرفتن یک جام
نیست .آنها که از تاریخ فوتبال ایران باخبر هستند ،می دانند
پرس��پولیس چه روزهایی را پش��ت س��ر گذاشته که حاال می
تواند خودش را به عنوان یک باشگاه پرهوادار معرفی کند.
س��تار همدانی پیشکس��وت استقالل نیز در مورد اینکه رسم ًا

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار :اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
مدت (ماه)

برآورد اولیه (ریال)

تضمین شرکت در
مناقصه (میلیون ریال)

حداقل پایه و
رشته

7.117.593.059

356

-5ابنیه

ردیف

موضوع مناقصه

1

بهسازی پیاده رو چالشتر

8

2

جمع آوری آب های سطحی محله تیر برزه ای
هفشجان

8

7.090.567.317

355

-5ابنیه

3

جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و بهسازی
معابر محله سقاخانه شهرکرد

8

4.906.580.288

246

-5ابنیه

4

جمع آوری آبهای سطحی و پیاده روسازی محله
قطعه شهر کیان

6

4.443.552.006

223

-5ابنیه

6

4.070.120.947

204

-5راه و
ترابری

5

تکمیل نوسازی و بهسازی معبر تیر برزه ای
هفشجان
مهلت دریافت اسناد :

مهلت تحویل پیشنهادها

زمان بازگشایی پیشنهاد ها

از ساعت  17روز شنبه مورخ 1399/03/03تا ساعت  17روز
پنج شنبه 1399/03/08

تا ساعت  17روز دوشنبه مورخ
1399/03/19

ساعت  8صبح روزسه شنبه مورخ
1399/03/20

محل دریافت وتحویل اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی http://setadiran.ir

شناسه آگهی 854590 :

اعالم شده استقالل و پرسپولیس
حق جذب مربی و بازیکن خارجی
ندارند ،گفت :این یک ش��یوه غلط
اس��ت که نمی دانم چطور به یک
ب��اره تصمیم بر این گرفته ش��ده
اجازه ندهند س��رخابی ها از مربی
و بازیکنان خارجی اس��تفاده کنند.
وی ادامه داد :کش��ور ما پتانس��یل
حضور بازیک��ن باکیفیت خارجی
را دارد اگر قرار اس��ت اس��تقالل و
پرسپولیس محروم باشند باید این
اتفاق برای همه تیم ها بیفتد نه اینکه فقط این دو تیم شامل
این موضوع ش��وند و س��ایر تیم ها بتوانند بازیکن خارجی
جذب کنند.وی تاکید کرد :طی سال های گذشته بازیکنان
خارجی باکیفیت همچون تیام ،دیاباته ،جباروف و پاتوس��ی
به فوتبال ایران آمدند و عملکرد خوبی هم از خود ارائه دادند.
متاس��فانه به دلیل اینکه زیرس��اخت فوتبال ما مشکل دارد،
منابع مالی ما تامین نمی شود این مشکالت رخ می دهد .در
هیچ جای دنیا س��ابقه نداش��ته در لیگ یک کشور برخی تیم
ها را از داش��تن بازیکن خارجی محروم کنند ،مش��کل اصلی
استقالل و پرسپولیس اتفاقات پی در پی است .کار از ریشه
خراب اس��ت و اگر یک مدیر مدت ها بتواند در تیمش باقی
بماند هرگز چنین شرایطی پیش نخواهد آمد.همدانی تاکید
کرد :متاس��فانه برخی ها که به آنها دالل گفته می ش��ود با
آوردن بازیکنان بی کیفیت و هزینه های کالن باعث شدند
تا استقالل و پرسپولیس بدهی های زیادی بابت این موضوع
داشته باشند و همین مساله باعث شده تا وزارت ورزش دستور
به ممنوعیت ورود بازیکنان و مربیان خارجی برای استقالل
و پرسپولیس بدهد.ستار همدانی در ادامه خاطرنشان کرد :در
هر صورت باید این موضوع را بپذیریم حاال باید به بازیکنان
خودمان اهمیت بیشتری بدهیم.

فوتبال

بدبینی«وندنبمپت»
به درخشش بیرانوند

کارش��ناسبلژیکیبهدرخش��شعلیرضابیرانونددر
تیم فوتبال آنتورپ مردد اس��ت .به گزارش ایس��نا و
ب��ه نقل از  ،voetbalbelgieعلیرضا بیرانوند دروازه
ب��انتی��مملیفوتبالایرانوپرس��پولیسباآنتورپ
بلژی��ک قرارداد بس��ته اس��ت و قرار ب��ود بعد از اتمام
فصل جاری لیگ برتر ایران راهی بلژیک ش��ود ولی
شیوع ویروس کرونا فعال باعث شده است هیچ تیمی
در فوتب��ال اروپ��ا از جمله بلژیک به دنبال خریدهای
جدیدنباشد .پیتروندنبمپتکارشناسفوتبالبلژیک
درباره رفتن سینان بوالت و حضور علیرضا بیرانوند
در آنتورپ برای فصل آینده گفت :رفتن بوالت ضرر
بزرگی است .وی سه سال گذشته یکی از ارکان احیای
آنتورپ بوده است .او در تیم در زمره بازیکنان خوب بود
و توانست عملکرد خوبی در این تیم داشته باشد .آنها
اکنون یک دروازه بان ایرانی را وارد کرده اند (علیرضا
بیرانوند  .) ،صبر کنید شاید به همان سطح برسد  ،اما
این برای من آشکار به نظر نمی رسد.

سعادتمند حقوقش را
به استقالل بازگرداند

مدیرعام��ل اس��تقالل با انتش��ار مدرکی در فضای
مجازی اعالم کرد حقوقش را به باش��گاه اس��تقالل
بازگردانده اس��ت .به گزارش ایسنا ،در روزهای اخیر
گمانهزنیه��ای مختلف��ی درب��اره دریافتی مدیران
استقالل از این باشگاه مطرح شده است .در آخرین
ای��نصحبته��احجتنظریپسازجلس��ههیات
مدیره باشگاه استقالل ،گفت« :من فقط حق الجلسه
شرکت در شورای شهر را دریافت میکنم و از هیچ
کمیته یا ش��ورای در مدیریت ش��هری پولی دریافت
نمیکنم».پ��س از ای��ن اتفاقات ،احمد س��عادتمند،
مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل با انتش��ار مدرکی در
صفحه ش��خصیاش در فضای مجازی اعالم کرد
حقوق و دریافتی خود از اس��تقالل را به این باش��گاه
برگردانده است.

