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ورزش

از میان اخبار

خبر شوکه کننده برای فوتبال ایران

یدرآسیاسلبمیشود
میزبان 

هفته دهم مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس

عکس :مهر


گ�روه ورزش�ی :مج��ری یک��ی از
برنامههای ورزشی عربستان به نقل از
یکمنبعآگاهاعالمکردکهنمایندگان
ایران در لیگ قهرمانان آسیا باید برای
میزبانی از حریفانش��ان یک کشور بی
طرف را انتخاب کنند.به گزارش مهر،
در حالی که هنوز مرحله گروهی لیگ
قهرمانانآسیادرسال۲۰۲۰آغازنشده
اس��ت ،حاش��یه های آن ش��روع ش��ده و نام ایران دوباره بر سر
زبان ها افتاده اس��ت.تیم های ایرانی در چند س��ال گذش��ته با
تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدارهای خود را با نمایندگان
عربستان در کشور بی طرف برگزار می کردند و حاال در آستانه
دور جدی��د ای��ن رقابت ها ،گویا این تصمیم برای تمام حریفان
تیم های ایران گرفته شده است.اولین گام هم از سوی کشور
کویت برداشته شده و این کشور ضمن به تعویق انداختن بازی
با اس��تقالل ایران در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان ،خواس��تار
برگزاری آن در یک کشور بی طرف شده است«( .ولید الفراج»
مجری برنامه پربیننده «الدوری مع الولید» در برنامه اخیر خود
ب��هنق��لازی��کمنبعآگاهاعالمکردکهحقمیزبانیتیمهای
ایرانی از حریفانش در لیگ قهرمانان آسیا از سوی  AFCسلب
شده و این تصمیم در آستانه اعالم رسمی است .به این معنی
کهنمایندگانکشورمانبایدباتمامحریفانخودچهعربستانی،
چه اماراتی و عراقی و قطری و سایر کشورها در زمین بی طرف
بازی کنند!نکته عجیب اینجاست که با اعالم ولید ،این قانون
یک طرفه بوده و حریفان تیم های ایرانی می توانند در خانه خود
میزبان باشند.هنوز مشخص نیست واکنش فدراسیون فوتبال
به این تصمیم  AFCکه هنوز به صورت رسمی اعالم نشده،
چه خواهد بود .عکس العمل منفعالنه و بدون تاثیر فدراسیون
درس��الهایگذش��تهباعثش��دتاعربستانحرفخودمبنی
ب��ربرگ��زاریب��ازیدرزمینبیط��رفباتیمهایایرانیرابه
کرس��یبنش��اندواگراینتصمیمبرایتماممس��ابقاتدرنظر
گرفته ش��ود ،باید کار نمایندگان کش��ورمان در آسیا را از همین
حاال تمام شده دانست!

 برگزاری اردوی مشترک
وزنه برداران ایران و اردن

تی��م وزنه ب��رداری اردن
اوای��ل بهمن م��اه برای
برپای��ی ی��ک اردوی
مش��ترک با ملی پوشان
ایران ،به کش��ورمان می
آید.ب��ه گزارش مهر ،تیم
ملی وزنه برداری اردن به منظور برپایی یک اردوی
مشترک با ملی پوشان ایران اوایل بهمن با ۵ورزشکار
و  ۳همراه به ایران سفر می کند.اردوی مشترک تیم
مل��ی وزن��ه برداری ایران و اردن در اس��تان گیالن و
شهرستان رشت برگزار خواهد شد .همچنین تیم ملی
ایران اواخر بهمن ماه با  ۱۵ورزش��کار به مس��ابقات
قهرمانی آسیا در تاشکند و اوایل اسفند با  ۱۰ورزشکار
شامل  ۵مرد و  ۵زن به مسابقات غرب آسیا در دوبی
(انتخابی المپیک توکیو) اعزام خواهد شد.

فدراسیونفوتبال:آمادگیمیزبانی

در آسیا را داریم

بهگزارشخبرگزاریمهر،امیرمهدی
علوی س��خنگوی فدراسیون فوتبال
درب��اره موضوع میزبان��ی نمایندگان
کش��ورماندرلیگقهرمانانآس��یااز
حریفان به س��ایت فدراسیون فوتبال
گفت :ایران آمادگی میزبانی از حریفان
را به طور کامل دارد و در س��الهای گذش��ته این موضوع به
کرات اثبات شده است.علوی تاکید کرد :برگزاری بی نقص و به
یادماندنی فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال گذشته در تهران و
در حضور جمع زیادی از مدیران ارشد بین المللی از مصداقهای
این موضوع اس��ت .در این ارتباط وزیر ورزش و جوانان هم به
نمایندگی از دولت جمهوری اس�لامی ایران به صورت کتبی
تضامین امنیتی الزم درباره میزبانی را به کنفدراسیون فوتبال
آسیاارائهکردهاست.سخنگویفدراسیونفوتبالافزود:شایسته
اس��ت کنفدراس��یون فوتبال آسیا با عنایت به موضوع آمادگی
همیش��گی ایران در بحث میزبانی از تیمهای خارجی در برابر
هرگونه مطالب غیر واقع در این خصوص بایستد.

یخ زدگی زمین دلیل
لغو دیدار فوتبال بانوان شد

ب��ه دلی��ل یخ زدگی زمین چمن تختی ارومیه ،دیدار
دو تیم همیاری ارومیه و ذوب آهن اصفهان در لیگ
برتر بانوان به تعویق افتاد.به گزارش مهر ،قرار بود
امروز دو تیم همیاری ارومیه و ذوب آهن اصفهان
در چارچوب دیدارهای هفته س��یزدهم رقابت های
لی��گ برت��ر فوتبال بانوان ب��ه مصاف هم بروند که
این بازی لغو ش��د.گالره ناظمی مس��ئول برگزاری
مس��ابقات فوتبال بانوان در گفتگو با مهر دلیل لغو
این دیدار را یخ زدگی زمین عنوان کرد و گفت :به
دلیل بارش شدید برف ،زمین دچار یخ زدگی شده
و برگ��زاری دی��دار روی این چم��ن برای بازیکنان
خطرناک اس��ت .سالمتی بازیکنان در اولویت قرار
دارد و به همین دلیل این دیدار معوقه اعالم شد.وی
درباره زمان برگزاری این مسابقه گفت :هر زمان که
دو تیم ارومیه و ذوب آهن بر سر یک زمان به توافق
برسند ،بازی معوقه برگزار خواهد شد.

 AFCاسیر جوسازی نشود


اسماعیلخلیلزادهسرپرستباشگاهاستقاللنیزدرواکنشبه
اخبار منتشر شده درباره میزبانی ایران در لیگ قهرمانان آسیا و
احتمالسلبمیزبانیاستقاللمقابلالکویتکویت،گفت:ایران
امنترین کشور منطقه است و با تبلیغات دروغین کشورهای
عربیاینواقعیتانکارنمیشود.اینهابازیهایسیاسیاست
که کشورهای عربی راه انداختهاند وگرنه امنیت کامل در ایران
برقرار است .ما از کنفدراسیون فوتبال آسیا میخواهیم اسیر این
جوسازیهانشودوبااینگونهاظهاراتبرخوردکند.ویادامهداد:
نمیشودکهبگویندبرایبقیهورزشهاامنیتوجودداردولیدر
فوتبال امنیت نیست .ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و
انتظار داریم بقیه باشگاههایی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور
دارند نیز به این موضوع ورود کنند و همه باهم اجازه ندهیم با
سیاسی کردن فوتبال حق باشگاههای ایرانی ضایع شود.

آگهی شرکت فوالد مبارکه

آگهي مناقصه عمومي

ش��هرداري كرمان در نظر دارد جهت اجرای پروژه تکمیل و آماده س��ازی بخش��ی از س��ایت های  42 ، 57و 7/5
هکتاری مسکن مهر کرمان شامل ( پیاده رو سازی – جدولگذاری  ،آسفالت و حمل و بارگیری خاکها و نخاله های
س��اختمانی ) با برآورداولیه به مبلغ  19.413.743.277ریال بر اس��اس فهرس��ت بهاء راه  ،راه آهن و باند فرودگاه
س��ال  98به مدت  5ماه  ،از محل اعتبارات داخلی بصورت  50در صد نقد و  50درصد زمین به ش��رح ذکر ش��ده در
اس��ناد مناقصه ،از طريق برگزاری مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه پیمانکاران تائید صالحیت ش��ده و دارای
مج��وز الزم  ،دع��وت بعم��ل م��ي آي��د ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خريد اس��ناد مناقصه از تاريخ 98/10/21
لغایت  98/11/2جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ  98/11/7به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس
کرمان  ،میدان ش��ورا مراجعه نمايند .در ضمن ش��هرداری در رد يا قبول پيش��نهادات مختار اس��ت و ش��رکت کنندگان
بايد مبلغ  1/000/000/000ریال به عنوان ضمانت ش��رکت در مناقصه بش��رح ذکر ش��ده در اس��ناد مناقصه به همراه
ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکتها در تاريخ  98/11/8انجام می شود و در صورتيكه برنده مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نشود ضمانت نامه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد الزم بذکر است به این مناقصه هیچگونه
پیش پرداختی تعلق نمی گیرد .بديهي اس��ت كه هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه ميباش��د و س��اير اطالعات و
جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شناسه734699 :

مديريت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

نوبت اول

آگهی مناقصه

س��ازمان س��یما ،منظر و فضای س��بز ش��هری شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد
مجوز ش��ماره /5/98/1778ش مورخ  98/10/22ش��ورای محترم اس�لامی شهر نسبت
به واگذاری پروژه اجرای سیس��تم روش��نایی بوس��تان طبیعت نسیم شهر را به شرح ذیل
به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدینوسیله از شرکت های واجدالشرایط دارای رتبه
بندی دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به واحد امور مالی سازمان
مراجعه نمایند و یا جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  021-56772629تماس حاصل
فرمایند .ضمن ًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا  10روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
خواهد بود هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
ردیف

vعنوان پروژه

محدوده

اعتبار (ریال)

مدت قرارداد

1

پروژه اجرای سیستم روشنایی بوستان طبیعت

نسیم شهر

3.000.000.000

یک ماه

انوشیروان محمودی – سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری نسیم شهر

رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارسال مدارک

مدیریت مرتبط

1

مناقصه عمومی

48490268

استخراج و تهیه نقشه های مداری وکارتهای الکترونیکی

1398/11/10

قراردادهای خرید

2

مناقصه عمومی

48500244

طراحی ومهندسی ،تهیه وتامین ساخت ،نصب،تست وراه اندازی
وتضمین عملکرد تجهیزات جهت بهبود شرایط عملکردی و اصالح
غبار گیر کار دامپرشماره  2وغبارگیر تاور . 16

1398/11/12

قراردادهای خرید

مناقصات و مزایدات  :جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی  www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق
راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان ( )SRMا قدام نمائيد.
سایر فراخوان ها :جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش اطالعیه ها ،فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
کد آگهی 98104 :

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

" بچه ها را ازخطراتی که در راهها در کمین آنان است با خبر کنیم".

نوبت دوم

((آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای))

رديف

شماره
مناقصه

شماره فرآخوان

موضوع مناقصه

محل اجرا

مدت
اجرا كار

برآورد اوليه (ريال)

1

95/48-98

۲۰۹۸۰۰۳۵۸۳۰۰۰۰۷۶

ساماندهی دسترسی های
روستای پرک به محور
اصلی کنگان -عسلویه
(زیر گذر پرک)

مبلغ تضمين
شركت در مناقصه
(ريال)

شهرستان
کنگان

8ماه

17.189.415.489

860.000.000

95/49-98

۲۰۹۸۰۰۳۵۸۳۰۰۰۰۷۷

اجرای خط کشی محور
بزباز-بندو

شهرستان
عسلویه

6ماه

9.660.305.600

490.000.000

95/50-98

۲۰۹۸۰۰۳۵۸۳۰۰۰۰۷۸

اجرای چیپ سیل دو الیه
روستای تنگ خون

شهرستان
دشتستان

3ماه

7.280.924.906

370.000.000

حداقل رتبه
و رشته
مورد نياز

رتبه 5
رشته راه و
ترابری

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر در نظر دارد پروژه خود را براساس مشخصات و شرايط كلي مندرج در جدول ذیل به صورت برگزاري مناقصه عمومي
یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.
کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقص�ه از دریاف�ت اس�ناد ت�ا ارائ�ه پیش�نهاد مناقص�ه گ�ران و بازگش�ایی پاک�ت ه�ا از طری�ق درگاه الکترونیک�ی دولت(س�امانه س�تاد) ب�ه آدرس
 http://www.setadiran.irانجام خواهد شد .تاریخ انتشار اسناد در سامانه  98/10/29می باشد.
 -1زمان و محل توزيع اسناد  :از تاريخ  98/10/30لغايت ( 98/11/05از طریق درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)
 -2آخرين مهلت تحويل مدارك :تا ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  98/11/15ميباشد.
 -3نشاني محل تسليم مدارك :درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir
 -4ارائه پاکت الف به آدرس :بوشهر – خیابان ریسعلی دلواری -چهار راه کشتیرانی – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر – امور اداری
 -5مدت اعتبار پيشنهادات تا  170روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه می باشد.
 -6جلس�ه بازگش�ايي پاكات :زمان بازگش�ايي پاكات روز س�ه ش�نبه مورخ  98/11/15رأس س�اعت  10:30صبح در محل س�الن جلس�ات اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده
اي استان بوشهر ميباشد .
 -7مبلغ تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانكي تهیه و در پاكت ( الف) تحويل گردد.
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