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شانس باالی مسی برای شکار توپ طالی هشتم
ابرس���تاره آرژانتینی شانس اول 

کسب توپ طالی 2023 شد.
به گزارش فارس، با آغاز سال 
2023 نظرسنجی در زمینه شانس های 
کسب توپ طالی بهترین بازیکن دنیا 

به راه افتاد.
لیونل مسی قهرمان جام جهانی 
2022 قطر ب���ا تیم ملی آرژانتین و 
س���تاره پاری سن ژرمن با کس���ب 60 درصد آراء با اقتدار شانس اول 
کسب توپ طالی 2023 شد. مسی پیش از این 7 بار توپ طال را فتح 
کرده و از این حیث رکورددار است. رونالدو با 5 توپ طال در رده دوم 

بهترین های تاریخ فوتبال قرار دارد.
در این نظرسنجی کیلیان امباپه ستاره تیم ملی فرانسه و پاری سن ژرمن 

با کسب 20 درصد آراء شانس دوم کسب توپ طالی 2023 است.
کریم بنزما دارنده توپ طالی 2022 با کسب 3 درصد در رده پنجم 
ایستاد. ارلینگ هالند با 8 درصد و لواندوفسکی با 3 درصد به ترتیب در 

رده سوم و چهارم قرار گرفتند.
تن هاگ: بازیکن متوسط به درد منچستر یونایتد نمی خورد

اریک تن هاگ در رابطه با پنجره 
نقل و انتقاالت زمستانی به خریدهای 
گذش���ته تیم واکنش نشان داد و از 

آنها انتقاد کرد.
اریک تن هاگ پس از ناکامی در 
ابتدای فصل اکنون توانسته یک تیم 
قدرتمند از منچستریونایتد بسازد و 
هواداران پرشمار این تیم را امیدوار 

سازد.
آنها اکنون در رده چهارم لیگ برتر انگلیس قرار دارند و می توانند 

جواز حضور در فصل آتی لیگ قهرمانان اروپا را نیز بدست آورند.
اریک تن هاگ درباره خریدهای قبل منچس���تریونایتدگفت: بیشتر 
خریدهایی که در گذش���ته برای منچستریونایتد انجام می شد، بازیکنانی 
بودند که در س���طح متوسط قرار داشتند. متوسط به درد منچستریونایتد 

نمی خورد.
از بازیکنانی مثل ژوائو فلیکس، فرانکی دی یونگ، الکس دیاس���ی، 
راندال کولو موانی، وستون مک کنی، مارکوس تورام، دوشان والهوویچ، 
کیم مین جائه و یوسیپ یورانوویچ به عنوان گزینه های مدنظر یونایتد در 

این پنجره زمستانی نام می برند.

 

اخبار داخلي

ورزش در 24 ساعت گذشته
* دس��تور وزیر ورزش برای پیگیری تحریف نام »خلیج فارس« در 

مسابقات کشورهای عربی
* رای شورای فنی به برکناری استکی/ نهرودی سرمربی تیم ملی بوکس شد

* ادن هازارد بلژیکی در حال مذاکره برای پیوستن به النصر عربستان 
و همبازی شدن با کریستیانو رونالدو است

* فدراس��یون فوتبال فرانسه اعالم کرد قرارداد دیدیه دشان سرمربی 
خود را تا سال 2026 تمدید کرد

* سجادی: پوالدگر انتخاب سرمربی تیم ملی را از فدراسیون فوتبال 
پیگیری می کند

* مهدی عبدی مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تمایل به جدایی از این 
تیم دارد و می خواهد به تیمی برود که فرصت بازی داشته باشد

* باشگاه برزیلی: پیشنهاد النصر به رونالدو 20 برابر ما بود
* مشخص شدن صغر سنی 21 بازیکن کامرون و 15 بازیکن کنگو

* عضو هیأت مدیره استقالل: از روند نتایج ضعیف ناراحت هستیم/ 
باید بدانیم برنامه ریزی ساپینتو چطور بوده است

* مهدی قایدی در حال تجربه سومین ناکامی در یکی دو سال اخیر 
است و با ادامه این روند بدون شک جایگاه خود را در فوتبال ایران 

از دست خواهد داد
* باشگاه پرسپولیس اعالم کرد که از بازیکن تیم فوتبال نساجی به 
دلیل رفتارش در بازی مقابل سرخپوشان پایتخت و درگیری با مهدی 

ترابی شکایت خواهد کرد
* برگزاری بدون تماشاگر بازی های لیگ برتر فوتبال باعث شده است که 
تیم های لیگ برتری بیشتر در بازی های خارج از خانه امتیاز کسب کنند

دیدگاهاخبار کوتاه

 مرام تختی فراموش نشود
داود مختاریانی

نوش����تن در مورد تختی و وصف سجایای اخالقی او خیلی سخت 
نیست و با یک جستجوی ساده در فضای مجازی به زندگینامه و دالیل 

جهان پهلوان بودن و محبوبیتش در بین مردم پی خواهیم برد.
ت����ا کنون بزرگان زیادی در مورد تختی صحبت کرده اند و در ابعاد 

مختلف زندگی او کنکاش زیادی شده است.
چهره تختی برای نسلی که این روزها موهای سفید یا جو گندمی 
دارند ناشناخته نیست، ولی برای نسلی که با فضای مجازی و بازی های 
رایانه ای بزرگ ش����ده اند فقط عکسی سیاه و سفید است که بزرگترها از 

اخالق و رفتار صاحب عکس تعریف می کنند.
دلیل نا آش����نا بودن تختی برای نس����ل جوان این است که در حوزه 
ورزش بعد از گذشت سال ها هنوز از تختی دیگری رونمایی نشده است 

و نسل جوان تصویر واضحی از فتوت و جوانمردی ندارد.
منظور این نیس����ت که بعد از تختی ورزش����کار دیگری مانند تختی 
نداشته ایم. اتفاقاً بر عکس، در زمان جنگ ورزشکارانی که برای دفاع از 
میهن، میدان نبرد با دشمن را با میدان رقابت ورزشی عوض کردند هر 

کدام تختی زمانه خود هستند. 
در آن س����ال ها ورزشکارانی هم داشتیم که بدون چشمداشت مادی 
و فقط برای کسب افتخار و باال بردن پرچم ایران به مسابقات بین المللی 
اعزام می شدند و قبل و بعد از مسابقات هیچ صحبتی از پاداش و حواله 
و ... نبود. فقط عشق بود و عشق. عشق به مردم، عشق به وطن و عشق 
به اعتقادات پاک. همه آنها با مرام تختی آشنا بودند و بعضی از آنها  از 

خود تختی هم تختی تر شدند. 
در ورزش ما فرهنگ پهلوانی نعمتی است که این روزها با بی تدبیری 

در حال کمرنگ شدن است.
تختی به خاطر کشتی گیر بودنش محبوب و ماندگار نشد؛ تختی به 
دلیل پهلوان بودنش و تواضع و فروتنی در برابر مردم محبوب شد، ولی 

این روزها فضای مناسبی برای پهلوان شدن در ورزش نداریم. 
کافی است نگاهی به اخبار ورزشی و دعواهای مدیریتی آن بیندازیم. 
ادعاهای دروغ و ریخت و پاش های بی حساب و کتاب مالی در حوزه 
مدیریت ورزش جایی برای ترویج فرهنگ پهلوانی باقی نگذاشته است و 
حرف گزافی نیست اگر بگوییم در این حوزه تقریباً هیچ اثری از فرهنگ 
و به ویژه فرهنگ پهلوانی نیس����ت. امور فرهنگی حوزه ورزش از لحاظ 
اثرگذاری چنان نحیف است که بود و نبودش یکی است و چه بسا فایده 

نبودنش بیشتر از بودنش باشد.
هر چند وقت یک بار مسابقاتی به نام مسابقات کشتی پهلوانی برگزار 
می شود و به ورزشکار برنده لقب »پهلوان باشی« داده می شود، در حالی 

که این ورزشکار در واقع قهرمان است نه پهلوان!
پهلوان کسی نیست که فقط برنده میدان مسابقه باشد. پهلوان کسی 
اس����ت که باالتر از مهارت و قدرت ورزش����ی، مرام، معرفت و اخالق 

داشته باشد. 
دلیل تکرار این اشتباه آشنا نبودن برگزار کنندگان آن با تمام جوانب 
شخصیتی تختی است. وقتی به جوانان تشنه یادگیری، قهرمان را به عنوان 
پهلوان معرفی می کنیم، نتیجه همین می شود که یاد تختی هر سال کمرنگ تر 
می شود، زیرا مرام تختی در حال فراموش شدن است و تعریف ورزشکار 

پهلوان مبهم شده است.
فضای ورزش باید فضای پهلوان پرور باشد تا وقتی جوانان جویای 
نام وارد عرصه ورزش می شوند و پله های ترقی را طی می کنند بدانند که 
پرورش جسم و مهارت های ورزشی اگر همراه با پرورش روح و اخالق 

و مرام نباشد، نام ماندگار از آنها به یادگار نخواهد گذاشت.
مرام پهلوانی فقط مختص ورزشکاران نیست. مدیرانی هم که در حوزه 
ورزش دغدغه فرهنگی داشته باشند و به فکر فراهم آوردن شرایطی باشند 
که ورزشکاران عالوه بر جسم، روح خود را هم پرورش دهند، پهلوانند.
مدیرانی که صداقت را سنگ بنای عملکرد خود قرار دهند و با تمام 
وجود در برابر بی عدالتی و فرصت طلبی قرار بگیرند، پهلوان محسوب 
می شوند، زیرا با عملکرد خود ورزش را، هم از گزند دالل ها و سودجویان 
سازمان یافته مصون می دارند و هم الگوی درست پهلوانی در کار و عمل 

را به جوانان نشان می دهند.
ای����ن روزها اگر اعتبار و آبرویی ب����رای جامعه ورزش باقی مانده 
به لطف تالش ورزش����کاران و مدیرانی اس����ت که پهلوانانه فکر و عمل 
می کنند.  فراموش کردن یاد تختی وقتی مالل آور است که مرامش هم 

فراموش شود.

اطالعیه باش��گاه پرسپولیس درباره 
لیست خرید گل محمدی

باش���گاه پرسپولیس اطالعیه ای را در 
مورد نقل و انتقاالت این تیم منتشر کرد.

در متن اطالعیه باشگاه پرسپولیس آمده 
اس���ت »این روزها اخبار گوناگونی درباره 
نقل و انتقاالت زمستانی پرسپولیس منتشر 
می شود در حالی که اصال لیست خریدی 

به باشگاه ارائه نشده است.
در روزهای گذش���ته شاهد انتشار 
شایعات گوناگون درباره گزینه های مورد 
نظر پرسپولیس برای خرید زمستانی بوده ایم 
که هیچ یک صحت ندارند. شاید در آینده 
بعضی از این انبوه اسامی در فهرست خرید 
هم قرار بگیرند ولی عدم صحت شایعات 
کنونی به این اعتبار از سوی باشگاه اعالم 

می شود که یحیی گل محمدی هنوز نفرات 
م���ورد نظر خود را ب���ه مدیرعامل اعالم 

نکرده است.
س���رمربی تیم با توجه به نیازهایی 
که احس���اس کرده است، در حال بررسی 
گزینه هاست تا پس از جمع بندی، گزینه های 
مورد نظر خود را به باشگاه معرفی کند.

با این اوصاف، نام هایی که این روزها 
مطرح می شود در خوشبینانه ترین حالت 
اگر با نیت برهم زدن تمرکز پرس���پولیس 
و آرامش تیم نباشد صرفا برای بازارگرمی 

است.
ضمن اینکه این س���ئوال هم مطرح 
می شود که چرا با وجود رسیدن به فصل 
نقل و انتقاالت، فقط پرس���پولیس است 
که مورد هجوم ش���ایعات این چنینی قرار 
می گی���رد و خبری از بحث و گمانه زنی 
درباره دیگران نیس���ت. خود این موضوع 

گواه مسائل فراوانی است که باعث می شود 
هواداران پرس���پولیس نسبت به جزئیات 

آگاهی بیشتری داشته باشند.«
باشگاه پرس��پولیس و طلبکار 2۷ 

میلیاردی
باشگاه پرسپولیس امیدوار است بتواند 
رأی شاکی 27 میلیاردی خود را برگرداند 
و پول از دس���ت رفته را نیز دوباره زنده 

کند!
یک فرد ش���اکی که خود را نماینده 
ش���رکت آل اشپورت معرفی کرده بود، در 
ماه های گذشته توانست حکم 27 میلیاردی 
علیه باشگاه پرسپولیس بگیرد. این فرد در 
نهایت حساب باشگاه پرسپولیس را مسدود 
و مبلغ 13 میلیارد تومان نیز از حساب این 

باشگاه برداشت کرد.
پس از این اتفاق، حاال شنیده می شود 
این فرد شاکی می تواند در صورت واریز 

پول دوباره به حساب باشگاه پرسپولیس، 
مبلغ 14 میلیارد دیگر نیز از حس���اب این 
باشگاه برداش���ت کند. موضوعی که در 
شرایط کنونی به یک بحران جدی در باشگاه 

پرسپولیس تبدیل شده است.
تیم منتخب هفته پانزدهم لیگ برتر 

فوتبال
سه بازیکن تیم پرسپولیس در جمع 11 
بازیکن برتر هفته پایانی نیم فصل نخست 

لیگ برتر فوتبال جای دارند.
پرسپولیس با پیروزی قاطعی که برابر 
نساجی کس���ب کرد، سه نماینده در تیم 
منتخب هفته پانزدهم دارد و نام دو بازیکن 
از تیم های مس رفسنجان و تراکتور تبریز 

نیز در این تیم دیده می شود.
تیم منتخب هفته پانزدهم لیگ برتر 

فوتبال به شرح زیر است:
دروازه ب���ان: محمدرض���ا اخباری 

)تراکتور(
مدافعان: ع���زت اهلل پورقاز )هوادار(، 
جفرسون باهیا )مس رفسنجان( و آرمین 

سهرابیان )گل گهر سیرجان(
هافبک ها: مهدی مؤمنی )ملوان(، مهدی 
ترابی، محمد عمری و دانیال اسماعیلی فر 

)پرسپولیس(
مهاجمان: محمدمهدی قنبری )تراکتور(، 
ش���هریار مغانلو )سپاهان( و لوسیانو پریرا 

)مس رفسنجان(.
احمد عبداهلل زاده از فوالد خوزستان، 
اریک بانیاما از گل گهر س���یرجان، احمد 
مطل���ق زاده از مل���وان بندرانزلی، محمد 
علی نژاد از س���پاهان و آریا برزگر از نفت 
مسجدسلیمان، سایر نفراتی هستند که از 
ن���گاه مربیان و آنالیزورهای تیم های خود، 
شایستگی قرار گرفتن در تیم منتخب این 

هفته را داشتند.

مشکالت مالی استقالل چالش ها و خطرات جدیدی 
را برای این باشگاه به وجود آورده است.

به گزارش فارس، باش���گاه استقالل این روزها درگیر 
مشکالت مالی عدیده ای شده است. عدم برنامه ریزی برای 
پرداخت بدهی های خارجی در زمان مدیریت قبلی اکنون 
این نگرانی را به وجود آورده که شاید پنجره نقل و انتقاالتی 

زمستانی بسته بماند.
کسر امتیاز، خطر جدید در پرونده استراماچونی

در پرونده ه���ای خارجی، مهمترین بدهی، بدهی به 
استراماچونی است که به دلیل تاخیر در پرداخت افزایش 
پیدا کرده و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند ممکن است 
با حکمی جدید عالوه بر بسته ماندن پنجره، منجر به کسر 

امتیاز برای آبی ها نیز بشود.
مساله بعدی وامی است که در زمان آجورلو دریافت 
شده و حاال باشگاه باید اقساط آن را پرداخت کند. تاخیر 
در پرداخت اقس���اط وام نیز چالش دیگری بود که باعث 
شد سپرده حدودا 120 میلیاردی باشگاه در بانک به حدود 
90 میلیارد کاهش پیدا کند و عالوه بر این تعهدی حدودا 

8میلیاردی در هر ماه، به عهده باشگاه است.
پول های نجومی، بدون مجوز بدون حساب

باشگاه استقالل در زمان آجورلو حدود 360 میلیارد از 
درآمدهای بورسی برداشت کرده است که حسین قربان زاده 
رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در صحبت های خودش 
به این مساله اشاره کرد. عالوه بر این، با قراردادن سپرده در 
بانک و ارائه چک، مدیریت قبلی باشگاه 150 میلیارد وام 
گرفته که به این ترتیب حدود 510 میلیارد تومان تامین شده 
است. درکنار این مورد، با درآمدهای تبلیغاتی و اسپانسری 
مانند درآمد حدودا 130 میلیاردی تبلیغات محیطی و همچنین 
باقی مانده پول فروش قائدی، حدود 650 میلیارد تومان برای 
باشگاه به دست آمده اما چیزی به جز سپرده 120 میلیاردی 

از آن باقی نماند.
در این بین استقالل با وجود اینکه 240 میلیارد تومان 
خارج از مصوبات کمیته مصارف پول برداشت کرده اما امروز 
دیده می شود که مشکالت مالی زیادی برای مدیریت جدید 
باقی مانده که مشکل پرداختی به بازیکنان نمونه روشن این 
مساله است. عدم پرداخت مطالبات بازیکنان در کنار برخی 
بدهی های جانبی باعث شد 90میلیاردی که باشگاه استقالل از 
بانک گرفت خرج شود و اکنون تقریبا از این مبلغ هم پولی 
برای پرداخت بدهی های خارجی نمانده تا چالشی جدی تر 

برای نقل و انتقاالت پیش روی آبی ها باشد.
طبق اظهارات قربان زاده پول بورسی و دسته چک در 
اختیار مدیریت وقت باشگاه قرار داشته اما بدون اطالع هزینه 
شده است. جالب است که باشگاه پرسپولیس برای هزینه 
کرد این پول درخواست تشکیل جلسه با کمیته مصارف 
را مطرح می کرده اما باشگاه استقالل چنین اقدامی را انجام 
نداده تا حاال رئیس سازمان خصوصی سازی منتقد شماره 
یک مدیریتی باش���د که خارج از توافق، تعهد و امضای 

خودش عمل کرده است!
گران ترین تیم با خرید های سوال برانگیز

نکته قابل توجه بعدی در ابهامات مالی دوره آجورلو، 
قراردادهای بس���ته شده باشگاه با بازیکنان است. بر اساس 
پیگیری ها از باش���گاه اس���تقالل مشخص شد مجموع 
قراردادهای باشگاه استقالل حدود 400 میلیارد تومان است. 
این درحالیست که تیم تقریبا بدون نظر سرمربی و بدون 
مشورت فنی بسته شده و از طرفی خریدهای این فصل به 
شکل کامال محسوسی نامتوازن هستند. به طوریکه ترافیک 
شدیدی در خط حمله دیده می شود اما در خط میانی می توان 
گفت سبد آبی ها خالی است. در این بین خریدهایی مانند 
زواری و حامدی فر که ساپینتو اصال اعتقادی به آن ها ندارد 

نیز سوال مهم دیگری است!
هزینه های عجیب و غریب پروژه ها

اکنون برای هواداران و پیشکسوتان استقالل این سوال 
مطرح است؛ با وجود تزریق این مبالغ در کنار درآمدهای 
تبلیغاتی و اسپانسری، هزینه کردها چگونه بوده که باشگاه باید 
با دست خالی بدهی های ریز و درشت زیادی را تسویه کند؟ 
آیا پرداخت هزینه های سنگین و عجیب و غریبی مانند اقامت 
برخی افراد در هتل، پرداخت پول خشک شویی نزدیکان 
مدیرعامل، هزینه رفت و آمدهای شهری و بین شهرِی افرادِ 
بدون مسئولیت و خارج از مجموعه و مسافرت های خارجی 
و اقامت ها به حساب باشگاه، هزینه های سنگین غذای روزانه، 
اجاره بهای باالی ورزشگاه آرارات و... مهمتر از مساله ای 
مانن���د پرداخت مطالبات پین، طلبکاران داخلی یا حقوق 
بازیکنان بوده که االن دود آن باید به چشم هوادارانی برود 
که درصد بسیاری از آن ها در تامین هزینه های معیشت شان 

به شدت مشکل دارند؟!
نکته جالب ماجرا طبق اظهارات قربان زاده این است 
که مدیریت قبلی استقالل ضمن قطع همکاری با کارگزار، 
قید درآمدزایی را زده و فقط به مصرف درآمدهای بورسی 
و وام پرداخته است. البته آجورلو پروژه هایی مانند انیمیشن 
س���ازی یا تلویزیون اینترنتی و شبکه ماهواره ای را در نظر 
داشت که به گفته خودش نیمه تمام ماند اما از همان روز 
اول مش���خص بود این پروژه ها هیچ سرانجامی نخواهند 
داشت و بسیاری از اهالی فوتبال نیز در این مورد تذکرات 

الزم را داده بودند.

نیم فصل اول لیگ برتر با قهرمانی 
پرسپولیس به پایان رسید.

به گزارش خبر آنالین، بیست و 
دومین دوره لیگ برتر در هفته پانزدهم 
به ایستگاه نیم فصل رسید و در این 
مقطع می ت���وان نگاهی به آمارهای 
دور رفت داشت. پرسپولیس در حال 
حاضر ب���ا اقتدار صدر جدول را به 
نام خود زده است. بعد از پرسپولیس 
سپاهان و استقالل با 5 امتیاز اختالف 

در رده ها دوم و سوم قرار دارند.
پرس���پولیس در صدر جدول 9 
برد، 5 تس���اوی و 1 باخت ، سپاهان 
و استقالل هر دو 7 برد، 6 تساوی و 
2 شکست از 15 بازی کسب کردند. 
تفاضل گل پرس���پولیس 14 است و 
سپاهان و استقالل در بخش تفاضل گل 
با هم فاصله دارند. سپاهان تفاضل گل 
12 و استقالل تفاضل گل 7 را دارد.

می توان گفت اوضاع استقالل 
اصال به خوبی فصل گذشته نیست 
و ای���ن روزها حرف و حدیث های 
زیادی مبنی بر اخراج این مربی پرتغالی 
از استقالل وجود دارد. البته که برخی 
از کارشناسان بر این عقیده هستند که 
او نیاز به زمان دارند اما هواداران نظر 

متفاوتی دارند.
در میان تیم های لیگ برتر سپاهان 
ب���ا زدن 21 گل صاحب بهترین خط 
حمله است و گل گهر و پرسپولیس 
ب���ا زدن 20 گل در رده های بعدی 
هستند. سیرجانی ها یک بازی معوقه 
ب���ا آلومینیوم اراک هم در پیش دارند 
و در ص���ورت زدن 2 گل به تنهایی 
صاحب بهترین خط حمله نیم فصل 
اول خواهند شد. این درحالی است که 
آلومینیوم هم با زدن 8 گل ضعیف ترین 
آمار هجوم���ی را ثبت کرده و مس 
کرمان، نفت آبادان، و مس رفسنجان 
با 9 گل زده مشترکا دومین خط حمله 

ضعیف لیگ را در اختیار دارند.
مس رفس���نجان همان قدر که 
در گلزنی ناموفق بوده توانس���ته آمار 
دفاعی بسیار خوبی را به ثبت برساند. 
شاگردان محمد ربیعی با خوردن تنها 
4 گل صاح���ب بهترین خط دفاعی 

لیگ هستند و پرسپولیس و آلومینیوم 
ب���ا دریافت 6 و س���پاهان 9 گل در 
رده های بعدی قرار دارند. بدترین آمار 
دفاعی نیم فصل اول هم متعلق به نفت 
مسجدسلیمان است که 35 گل خورده 
و با فاصله ای چشمگیر در قعر جدول 
قرار دارد. پرسپولیس با 9 برد بیشترین 
تع���داد پیروزی و مس کرمان، نفت 
آبادان و نفت مسجدسلیمان با تنها 2 
برد کمترین تعداد را در نیم فصل اول 
داشتند. قرمزهای پایتخت هم چنین تنها 
یک بار در نیم فصل اولطعم شکست را 
چشیدند و از این حیث هم در کنار 
مس رفسنجان صاحب بهترین آمار 
بودند. نفت مسجدسلیمان با تحمل 
10 باخت بیشترین تعداد بازی را به 

رقبا واگذار کرده است.
تا هفت���ه پانزدهم لیگ جایگاه 
بهترین گل زن به صورت مش���ترک 
متعلق به دو بازیکن اس���ت. محمد 
عباس زاده از تراکتور و یورگن لوکادیا 
با 6 گل زده در نیم فصل اول بهترین 
گل زن های این دوره هس���تند. نکته 
جالب حضور لوکادیا در بخش گل 
زنان برتر اس���ت. بازیکنی که قرارداد 
خود با پرسپولیس را یک طرفه فسخ 
کرد و دست پرسپولیس و یحیی گل 
محمدی را حسابی تنگ کرد. می شود 
گف���ت رفتن لوکادیا از ایران یکی از 
بدترین اتفاقاتی بود که می توانست 
برای پرسپولیس بی افتد و با همه این ها 
پرسپولیس با مهاجمین ایرانی خود 
جایگاه خود را در صدر جدول حفظ 

کرد و کمبود جدی حس نکرد.
سومین گل زن برتر دور رفت 

حامد شیری از نساجی مازندران است 
که موفق به زدن 4 گل ش���ده است. 
ایوب کالنتری از نساجی، کوین یامگا 
از اس���تقالل، سجاد بازگیر از ملوان، 
محمد محبی از اس���تقالل و شهریار 
مغانلو از سپاهان نیز موفق شدند 4 گل 

برای تیم هایشان به ثمر برسانند.
در بخش بهترین پاس���ور ها و 
بازی ساز ها نیز آمار جالبی ثبت شده 
است. ریکاردو آلوز بازیکن خارجی 
این فصل تراکتور با 8 پاس گل آمار 
عالی را برای خود ثبت کرده است و 
بهترین بازیکن این بخش است. بعد از 
او مهدی ترابی از پرسپولیس و فرشاد 
احمدزاده از سپاهان با 5 پاس گل رتبه 
دوم و سوم را دارند. ایوب کالنتری از 
نساجی و دانیال اسماعیلی فر هم هر 

کدام 4 پاس گل را داده اند.
ب���ه طور کل می ت���وان وضع 
پرسپولیس در نیم فصل اول را مثبت 
دانست. ممکن است طبق نظر یحیی 
گل محمدی آن ها در نیم فصل دوم 
به مهاجم های دیگری نیاز پیدا کنند و 
از حاال برنامه ای برای نقل و انتقاالت 
برنامه ای داشته باشند. اما آن طرف تر 
اوضاع برای استقالل بحرانی تر است. 
ش���ایعات زیادی حول محور وضع 
س���اپینتو وجود دارد. در هر صورت 
س���اپینتو یکی از پر جمب و جوش 
ترین مربیان نیم فصل اول بود، مربی 
که باره���ا به خاطر دعوا و درگیری 
کارت گرفت و محروم شد. باید دید 
سرنوشت این مربی در نیم فصل دوم 
چه خواه���د بود و آیا باز هم روی 

نیمکت استقالل می ماند؟

نگاهی به آمار و ارقام  نیم فصل اول لیگ برترابهام 510 میلیارد تومانی در استقالل

اصالحيه و توضيح و تصحيح
�� �گهي مناقصه ش��ما�� 1401/366 ش��ركت پتر�شيمي نو�� 
چا� �� ���نامه �طالعا� به تا�يخ 1401/10/7 صفحه 4 به ش��ما�� 
���نامه 28292 مبلغ تضمين شركت �� مناقصه سي ميليا�� �يا� 

صحيح مي باشد كه بدينوسيله تصحيح مي گر��.
شركت پتروشيمي نوري

شركت الياف (سهامي عام)
آگهي مزايده عمومي امالك

 (نوبت دوم و مذاكره احتمالي)
ش��ركت �ليا� ��نظر ���� �مال� �يل �� �� طريق مز�يد� جهت 

بهر� بر���� �� منافع (�جا��) ��گذ�� نمايد.
لذ� متقاضيا� مي تو�نند حد�كثر تا 10 ��� �� �نتش��ا� �ين �گهي� 
جهت با��يد � ��يافت �س��نا� مربو� به مز�يد� به نشاني (تهر�� 
� كيلومتر12 بز�گر�� فتح � �بتد�� جا�� باغس��تا� � پال�815) 

مر�جعه نمايند.
�خرين مهلت ��يافت پيشنها��� �� متقاضيا� تا ساعت 15 ��� 

سه شنبه مو�� 1401/10/27 مي باشد.
لطفا� جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� ها� 65605160 � 021 

/09190907608 تما� حاصل فرماييد.
جلسه با�گشايي پاكا� ��� چها�ش��نبه مو�� 1401/10/28 �� 

شركت �ليا� � بصو�� غيرحضو�� برگز�� مي گر��.
مز�يد� نوبت ��� � مذ�كر�� �حتمالي

متر�� (مترمربع)نو� ملك��يفمتر�� (مترمربع)نو� ملك��يف
1,500سوله6,0004سوله1
1,500سوله5505سوله2
442ساختما� (�� ��حد مجز�)3006سوله3

روابط عمومي شركت الياف

شركت الياف (سهامي عام)
آگهي مزايده عمومي امالك (نوبت اول)

ش��ركت �ليا� ��نظر ���� يك با� سوله ��قع �� محل كا�خانه شركت �� �� طريق 
مز�يد� جهت بهر� بر���� �� منافع (�جا��) ��گذ�� نمايد.

لذ� متقاضي��ا� مي تو�نند حد�كثر تا 10 ��� �� �نتش��ا� �ين �گهي� جهت با��يد � 
��يافت �س��نا� مربو� به مز�يد� به نش��اني (تهر�� � كيلومتر12 بز�گر�� فتح � 

�بتد�� جا�� باغستا� � پال�815) مر�جعه نمايند.
�خرين مهلت ��يافت پيش��نها��� �� متقاضيا� تا ساعت 15 ��� سه شنبه مو�� 

1401/10/27 مي باشد.
لطفا� جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� ها� 65605160 � 021 /09190907608 

تما� حاصل فرماييد.
جلس��ه با�گشايي پاكا� ��� چها�ش��نبه مو�� 1401/10/28 �� شركت �ليا� � 

بصو�� غيرحضو�� �نجا� مي گر��.
مز�يد� نوبت ���

متر�� (مترمربع)نو� ملك��يف
3,300سوله1

روابط عمومي شركت الياف

آگهـي مـزايـده عمومـي
شركت نستله �ير�� ��نظر ���� فر�� ضايعا� ����نه پو��� � 
لجن� �� به مد� يكسا� به خريد���� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد: 

مد��� � شر�يط مو�� نيا� بر�� شركت �� مز�يد�:
1� مد�� شناسايي معتبر شركت پيمانكا��

2 � ضمانت نامه بانكي به ���� 300 ميليو� توما�
3 � گو�هينام���ه صالحيت �يمني �� ����� تع���ا��� كا� � �فا� 

�جتماعي شهرستا� �لبر�
4 � ثبت بو�� نا� ش���ركت �� سامانه محيط �يست �نساني �� 

iranemp.ir :���� تمامي گر�� ها� پو��� � لجن به
5 �د��� بو�� مجو� توليد كو� (شيميايي كمپوست) عالي

6 � مجو�ها� ال�مه بابت توليد خو��� ���
7 � ضمانت نامه �� كه خريد��� ملز� به �عايت �ستو� �لعمل ها� 

سا�ما� محيط �يست � شركت نستله نمايند.
ش���ركت كنندگا� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند با ��سا� �يميل 
حا�� �س���كن تمامي مد��� ��خو�ست ش���د� به ���� 
nestle.3rdparty@ir.nestle.com نسبت به ��يافت 
فر� ها� مربوطه �قد�� نمو�� � مجد��� بعد �� تكميل فر� ها� 
مرتبط فر� ها� تكميل ش���د� �� تا تا�يخ 1401/11/01 به 
���� nestle.3rdparty@ir.nestle.com �يمي���ل 

نماييد.
هزينه مز�يد� برعهد� برند� مز�يد� مي باشد.

  ش��ركت با�� ��نظ���ر ���� تعد��� �س���تگا� كاميو� كش���ند� 
 فوت���و� با ظرفيت جمع���ا 43 تن ب���ا كا�كر� صف���ر كيلومتر تيپ
 AUMANBJ4189SLFKA خ���و��� �� طريق مز�يد� به فر�� 
برس���اند. �� عالقه مند�� �عو� مى گر�� جهت ��يافت �سنا� �� مو�خه 

چا� �گهى به مد� 10��� كا�� (�� ��� كا��) به ���� :
1-كيلومتر 25 جا�� جوپا�- مجتمع با�� كرما� 

 2- تهر�� خيابا� سهر���� شمالى  هويز� غربى پال� 103 �فتر شركت 
با�� - �بيرخانه مر�جعه نمايند.

شرايط:
قيمت پايه كا�شناسى هر �ستگا� كاميو� فو� مبلغ  40/000/000/000 
�يا� معا�� چها� ميليا�� توما� مى باشد. معامله به صو�� نقد� �نجا� 
خو�هد گرفت � به ��� هر �س���تگا� 10 ��صد ( �� ��صد ) به عنو�� ��يعه 

شركت �� مز�يد� �� مبلغ فو� ��يافت خو�هد گر�يد.
ضمنا ���� ها� تحويل پاكا� به ترتيب �يل مى باشند:

1-كيلومتر 25 جا�� جوپا� مجتمع با�� كرما� ����� حر�ست مجتمع كرما�
2- تهر�� خيابا� س���هر���� شمالى  هويز� شرقى پال� 52 �بيرخانه 

محرمانه �قا� بير�نوند.
 همچني���ن ���� با��يد  � تحويل كاميو� ها� مذكو� به ش���ر� �يل

 مى باشد :تهر�� – چها���نگه 
جهت �طالعا� بيشتر با شما�� تما� 09133404855 � 

31345804-034 تما� حاصل فرماييد. 
روابط عمومى شركت بارز شناسه �گهى:1438056 

مزايده  آگهى

تجديد مزايده عمومى ماشين آالت متعلق به شركت سوليران (درحال تصفيه)
ش��ركت سولير�� (س��هامى عا� – �� حا� تصفيه) �� نظر ����1- ماشين �ال�  توليد س���ا�� ها� فلز�  2- پژ� پا�� 
3- ليفتر�� خو� �� �� طريق مز�يد� عمومى با �ضع موجو� � مشخص ش���د� به فر�� برساند. متقاضيا� مى  تو�نند با مر�جعه به 
نشانى تهر��� كيلومتر 16 جا�� قديم كر� (فتح)� خيابا� سولير��� شركت سولير��� ����� يكشنبه مو�� 1401/10/18 لغايت 
��� يكش���نبه مو�� 1401/10/25 ( همه ���� به جز �يا� تعطيل �� ساعت 8 صبح لغايت 15) با پر��خت مبلغ 500,000 �يا� به 
ش���ما�� حسا� 5457559315 بانك ملت بنا� شركت سولير��� �سنا� مز�يد� �� ��يافت نمو�� � ضمن مطالعه ضو�بط � �عايت 
مقر��� مربوطه پيش���نها� قيمت خو� �� همر�� با ����� تكميل شد� �� پاكت ها� �� بسته مز�يد� قر�� ���� � �� هما� تا�يخ نشر 
��لين �گهى تا س���اعت 16 ��� يكش���نبه مو�� 1401/10/25 به نشانى تهر���  خيابا� شهيد بهشتى � خيابا� پاكستا� � كوچه 

چها�� � پال� 4 � طبقه سو����حد حر�ست تحويل � �سيد ��يافت نمايند.
متقاضيا� مى تو�نند به منظو� هماهنگى ال�� بر�� با��يد � يا هرگونه س���و�� �حتمالى �� �مينه موضو� مز�يد� با ش���ما�� تلفن 
همر�� 09121931943 يا 66282692 تما� حاصل نمايند. با�گش���ايى پاكت ها� با حضو� نمايندگا� ش���ركت سولير��� 
نها�ها� نظا�تى ساعت 14 ��� سه شنبه  مو�� 1401/10/27 �� سالن همايش ها� شركت سرمايه گذ��� سيما� تامين برگز�� 
مى گر��. ضمنا �س���نا� مز�يد� �� طريق سايت ها�www.tamin-cement.com�  www.ssic.ir  نيز پس �� پر��خت �جه 

به صو�� �ينترنتى قابل ��يافت مى  باشد كه پرينت پر��خت �جه مى بايست ضميمه �سنا� گر��.

فراخوان عمومى مناقصات يك مرحله اى 
نوبت اولشركت آلوميناى ايران

شركت �لومينا� �ير�� �� نظر ����مناقصه �يل �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه 
تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� WWW.setadiran.ir  �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست 

كه مناقصه گر�� ��صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند .

شماره مناقصه در سامانه الكترونيكى دولتنوع مناقصهموضوع  مناقصهرديف

1
�نجا� عمليا� الير�بى �خاكبر�����با�گير� � حمل �سوبا� كف 
سيل بند خاكى � تخليه به محل �پو ها� تعيين شد� توسط كا�فرما 

�� سيل بند خاكى ضلع شما� شرقى كا�خانه جاجر�
2001001491000080عمومى يك مرحله ��

تهيه �تامين �خريد متريا� � تجهيز�� �نصب � �جر�� سيستم تحت 2
2001001491000078عمومى يك مرحله ��فشا� �بيا�� فضا� سبز شركت �لومينا� �ير��

2001001491000079عمومى يك مرحله ��خريد يكدستگا� مكند� صنعتى متحر� با قابليت ��هبر� سيستم تريلر3
عمومى يك مرحله �� توسعه سد باطله گل قرمز شركت �لومينا� �ير�� (فا� 2)4

2001001491000081با ���يابى كيفى فشر��

�نجا� عمليا� �ما�� سا��� �ستخر�� بوكسيت � باطله ها� معدنى � حمل 5
مصالح معدنى به �پوها� مو�� نظر �� معد� بوكسيت شيرين چشمه

عمومى يك مرحله �� با 
2001001491000077���يابى كيفى فشر��

رديف 1 ، 2 و 3:
مهلت ��يافت �سنا� مناقصه �� سامانه: �� مو��1401/10/19لغايت مو�� 1401/10/27 مي باشد. 

مهلت ���ئه پيشنها� : مو�� 1401/11/08  مى باشد. 
�ما� با�گشايى پاكت ها : ساعت 11:00 مو�� 1401/11/11مى باشد.

رديف 4 و 5:
مهلت ��يافت �سنا� مناقصه �� سامانه : �� مو��1401/10/19لغايت مو�� 1401/10/27 مي باشد. 

مهلت ���ئه پيشنها� : مو�� 1401/11/13  مى باشد. 
�ما� با�گشايى پاكت ها : ساعت 10:00 مو�� 1401/11/16مى باشد.

�طالعا� تما� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه � ���ئه پاكت ها� �لف : �ستا� خر�سا� شمالى �  شهرستا� 
جاجر� � مجتمع توليد �لومينا� به شما��: تلفن  32605345 - 058 � فكس 058-32272487 

�طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه : مركز تما� : 41934 – 021 �فتر ثبت نا� : 88969737 � 85193768 – 021
واحد ارتباطات و روابط عمومى شركت آلوميناى ايراننوبت ��� �گهى ��� ��شنبه مو�� 1401/10/19

اطالعيه شركت تعاوني مسكن كاركنان
 شركت آب و فاضالب استان تهران (نوبت دوم)

با توجه به �ينكه �قايا�: محمد�ضا گل بخش � يوس���ف ����بي � غالمرضا 
جليل ���� � غالمعلي سعيد� سپهر � حسين بختيا�� � خد�كر� قاسمي � 
سلطانعلي فيما � حسين مهرعلي كه �� سا� 1373 نسبت به عقد قر����� 
با �ين شركت تعا�ني �قد�� نمو�� �ند� ليكن به مفا� قر����� فيمابين خو� � 
�ين شركت عمل نكر�� �ند� شركت تعا�ني كا�كنا� شركت �� � فاضال� 
�س���تا� تهر�� به شما�� ثبت 101234 بر�سا� ما�� 58 �ساسنامه قصد 
���� قطعا� تخصيصي بر�� نامبر�گا� فو� �� به �عضا� جايگزين ��گذ�� 
نمايد. لذ� �� صو�� هرگونه �بها� � �عتر�ضي مقتضي �ست ظر� مد� يك 
هفته �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي به �فتر �ين شركت ��قع �� خيابا� فاطمي � 

خيابا� حجا� � شركت �� � فاضال� �ستا� تهر�� مر�جعه نمايند.
هيئت مديره 


