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سوریان و نوروزی شانس ندارند
سرپرست تیم   ملی کشتی فرنگی 
با بیان این که طبق قانون، سوریان 
و نوروزی شانسی برای حضور در 
مس��ابقات جهان��ی ندارند گفت: 
دع��وت از نف��رات المپیکی نظر 
اش��کانی بود. محم��د دلیریان در 
گفت وگو با ایسنا، درباره دعوت از 

فرنگ��ی کاران المپیک��ی به اردوی جدید تیم   ملی، اظهار کرد: من 
هیچ دخل و تصرفی در این موضوع نداش��تم و س��رمربی تیم   ملی 
تصمیم گرفت در این مقطع از این کشتی گیران دعوت کنند. این 
کشتی گیران همگی از نفرات پر افتخار کشتی فرنگی ایران بودند و 
حضورشان در اردوی تیم   ملی می تواند به جوانان انگیزه بدهد. وی 
با بیان این که سوریان و نوروزی بر اساس قانون انتخابی تیم   ملی 
شانسی برای حضور در مسابقات جهانی ندارند، گفت : از آن جایی 
که این دو کشتی گیر نتوانستند در المپیک به مدال برسند شانسی 
برای حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم   ملی ندارند. قرار هم نبوده 
در این باره ش��ورای فنی اس��تثنایی قائل ش��ود، چرا که اگر این کار 

صورت بپذیرد همان آش و همان کاسه خواهد شد.
 

اسامی 11 فرنگی کار اعزامی  به تورنمنت 
پاریس

در صورت صدور روادید از س��وی س��فارت فرانسه، 11 فرنگی کار 
حاضر در اردوی تیم ملی به تورنمنت پاریس اعزام خواهند ش��د. 
به گزارش ایسنا، تورنمنت بین المللی کشتی فرنگی فرانسه یک 
هفته پس از رقابت های جام تختی در شهر پاریس برگزار می شود 
و کادر فنی تیم ملی اس��امی 11 فرنگی کار را برای حضور در این 
تورنمنت معرفی کرده است. اعالم این 11 فرنگی کار در صورت 
صدور روادید از سوی سفارت فرانسه است و به هر تعداد از آن ها که 
ویزا داده شود، به این تورنمنت اعزام می شوند. اسامی فرنگی کارانی 
ک��ه از س��وی کادر فنی برای حض��ور در تورنمنت پاریس معرفی 
ش��ده اند به ترتیب زیر اس��ت: 59 کیلوگرم: محس��ن حاجی پور، 
66 کیلوگرم: علی ارس��الن، 71 کیلوگرم: عظیم گرمس��یری، 75 
کیلوگرم: س��عید عبدولی، رسول گرمسیری، 80 کیلوگرم: رامین 
طاهری، 85 کیلوگرم: حسین نوری، سامان عزیزی، 98 کیلوگرم: 
علی اکبر حیدری، مصطفی صالحی زاده، 130 کیلوگرم: امیر قاسمی 

منجزی.

 ۲۰ کشور  در مسابقات بدمینتون دهه فجر
۲0 کش��ور برای حضور در مس��ابقات بین المللی بدمینتون دهه 
فج��ر اع��الم آمادگی کرده اند که به همراه ایران از بیس��ت و یکم 
بهمن به رقابت می پردازند. به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون 
بدمینتون،۲0 کش��ور برای حضور در بیس��ت و شمش��ین دوره 
مس��ابقه های بین المللی بدمینتون گرامیداشت دهه مبارک فجر  
اعالم آمادگی کرده اند. فرانسه، لهستان، اسپانیا، افغانستان، اتریش، 
ایتالیا، دانمارک، روسیه، پرتغال، جمهوری آذربایجان، عراق، سوریه، 
ارمنستان، سنگاپور، اندونزی، سریالنکا، مالزی، هند، پاکستان و 
نیجریه در این رقابت ها به همراه تیم ملی ایران به رقابت با یکدیگر 
خواهند پرداخت. بیس��ت و ششمین دوره مسابقه های بین المللی 
بدمینت��ون ده��ه مب��ارک فجر با جایزه ۲0 هزار دالری از ۲1 تا ۲۴ 
بهمن ماه در تهران برگزار می شود. جوایز نسبت به دوره گذشته 

این رقابت ها افزایش دوهزار و پانصد دالری دارد.
 

آغاز مراحل اجرایی استادیوم 1۲هزارنفری 
خاوران

معاون فنی و عمرانی شهردارتبریز، از آغاز مراحل اجرایی استادیوم 
1۲ هزار نفری خاوران خبر داد. به گزارش ایس��نا،  محمدحس��ین 
اسحقی با اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه به تاثیر ورزش در توسعه 
سالمت جامعه، از این رو این موضوع لزوم توسعه زیرساخت های 
ورزشی را تعیین می کند.  وی افزود: یکی از زیرساخت های ورزش 
همگانی در ش��هرها، اس��تادیوم ها هستند که طراحی آن ها بر پایه 
ارتقای توانایی جسمی و روحی انسان و همچنین تسهیل روابط 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی در قالب های جمع��ی مورد توجه قرار دارد؛ 
به همین دلیل، شهرداری تبریز نیز از سال های گذشته  اقدام به 
توسعه زیر ساخت های ورزشی جهت توسعه سالمت جسم و روان 
ش��هروندان کرده اس��ت. معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز ادامه 
داد: پروژه اس��تادیوم 1۲ هزار نفری ش��هرک خاوران، یکی از این 

پروژه هاست که هم اکنون در مرحله عقد قرارداد است.
 

تقابل صدرنشینان  لیگ برتر واترپلو
آغاز هفته س��وم از دور برگش��ت بیست وشش��مین دوره لیگ 
برتر واترپلو کش��ور با انجام س��ه دیدار پیگیری خواهد ش��د. در 
حس��اس ترین دیدار این هفته دو تیم صدر نش��ین دانش��گاه آزاد 
و س��ایپا مقابل هم به میدان خواهند رفت. به  گزارش  ایس��نا  و  به 
نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ هفته سوم 
از دور برگش��ت بیست وشش��مین دوره لیگ برتر واترپلو کشور با 
انجام دو دیدار در تهران و یک مسابقه در اصفهان روز پنجشنبه 
۲3 دی ماه پیگیری خواهد شد. تیم نفت و گاز گچساران در این 

هفته با قرعه استراحت بازی نخواهد کرد.

پيشخوان

ورزشی
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در اولین دیدار خود با 
هدایت فیروز کریمی موفق شد یک پیروزی شیرین 
را برابر صبای قم به دست آورد. به گزارش مهر، نیم 
فصل دوم رقابت های لیگ شانزدهم روز گذشته با 
برگزاری یک مسابقه در آبادان آغاز شد. تیم فوتبال 
صنعت نفت در اولین مسابقه ای که فیروز کریمی 
را به عنوان س��رمربی بر روی نیمکت خود داش��ت، 
میزبان تیم صبای قم بود که این دیدار با برتری ۲ بر 
یک میزبان خاتمه یافت. در اواسط نیمه دوم »کیوان 
امرایی« موفق شد در دقیقه 59 صبا را پیش بیندازد، 
اما در دقیقه 7۲ »حکیم نصاری« با یک شوت زیبا، 
بازی را به تساوی کشاند. در حالی که مسابقه با همین 
نتیجه رو به پایان بود حکیم نصاری بار دیگر در دقیقه 
9۲ موفق به گلزنی ش��د تا فیروز کریمی در اولین 
حضورش در تیم صنعت نفت به عنوان س��رمربی، 
صاحب یک پیروزی شیرین شود. تیم صنعت نفت 
آبادان با کسب این سه امتیاز 19 امتیازی شد و جای 
استقالل خوزستان را در رده دهم جدول گرفت. صبا 
ه��م در رده پانزده��م ب��ا 9 امتیاز باقی ماند. پیکان - 
گس��ترش فوالد تبریز از بازی های این هفته است. 
پیکان به دنبال تثبیت جایگاهش است و گسترش 
فوالد هم باید تالش کند تا نسبت به نیم فصل اول 
نتایج بهتری بگیرد. دیگر بازی این هفته بین استقالل 
خوزستان و تراکتورسازی تبریز برگزار می شود. یکی 

قهرم��ان فص��ل قبل و دیگری مدعی قهرمانی این 
فصل است. دیدار استقالل خوزستان و تراکتورسازی 
که در هفته شانزدهم در خوزستان برگزار می شود، 
تراکتورس��ازی، سروش رفیعی یکی از بهترین های 
خود را به دلیل پایان خدمت س��ربازی اش از دس��ت 
داد و در عوض امید عالیش��اه و احمد نوراللهی را از 
پرس��پولیس به عنوان س��رباز گرفت. نفت تهران و 
استقالل بازی مهم این هفته است. نفت و استقالل 
باید بازهم با یکدیگر روبه رو شوند، در شرایطی که 
عل��ی دای��ی نمی تواند روی نیمکت حضور داش��ته 
باشد. همین مسئله می تواند تأثیر زیادی روی بازی 
داش��ته باش��د و ش��اید حداقل در کنار خط بخشی از 
جذابیت های بازی گرفته شود. هرچند نفتی ها برای 
بازی با استقالل انگیزه زیادی دارند تا ثابت کنند در 
جام حذفی هم با قدرت این تیم را شکست داده اند. 
ب��ا این وجود اس��تقاللی ها ک��ه برای تقویت خود در 
نیم فصل دوم ایمان مبعلی را می خواستند و با پاسخ 
منفی نفت روبه رو شدند، به دنبال انتقام گیری هستند 
تا هم به نوعی باخت تلخ در جام حذفی را فراموش 
کرده باشند و هم بتوانند نیم فصل دوم را با شروعی 
خوب، امیدوارکننده آغاز کنند. ماشین سازی تبریز 
– فوالدخوزس��تان، پرس��پولیس – سایپا، پدیده - 
سپاهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان - سیاه جامگان 

مشهد از دیگر بازی های این هفته است.

آغاز دور برگشت لیگ برتر با پیروزی صنعت نفت آبادان رقم خورد؛

فیروز کریمی درآبادان گل کاشت

wwww.tejaratonline.ir
آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیایالم

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی )دومرحله ای( 
ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار

دانش�گاه علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی درمانی اس�تان ایالم در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی دومرحله ای و بر اس�اس بخش�نامه 6405 / 100 مورخ 04 / 02 / 1389 ) انعقاد پیمان اجرای 

کارهای ساختمانی بصورت سرجمع( به شرح ذیل به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید: 
1- موضوع مناقصه و شرح مختصری از پروژه ها: 

نوعسازهعنوانپروژهردیف
زیربنامتر

مربع
برآورداوليهبهریال

مبلغتضمين
شرکتدرمناقصه

محل
احداث

مدتپيمان
بهماه

واجدشرایط
شرکتدرمناقصه

1
تعميروتوسعهاورژانس
بيمارستانشهيدمصطفی

اسکلت
فلزی

9ایالم113713/472/766/891674/000/000
شرکترشته

انبيه

2
توسعهطبقهفوقانیمعاونت

غذاودارو
l.s.f3004/358/529/718217/926/4864ایالم

شرکترشته
انبيه

2- دستگاه مناقصه گذار : دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 
3- آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقصه : متقاضیان می توانند به ارائه معرفی نامه کتبی تا مورخ 29 / 10 / 95 

نسبت به خرید و دریافت اسناد به دانشگاه مراجعه نمایند.
4- نش�انی دریافت اس�ناد : ایالم، میدان کش�وری،بلوار آزادی، س�تاد دانش�گاه علوم پزشکی، اداره توسعه منابع 

فیزیکی و امور عمرانی 08433334470
5- شرایط و مدارک مورد نیاز: 

الف ( ارائه مدارک و مستندات ثبتی شرکت 
ب ( دارا بودن گواهی نامه صالحیت حداقل پایه 5 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

ج ( دارا بودن سوابق کاری مشابه با پروژه 
د ( پیمانکارانی که در کارهای قبلی بیش از ده درصد مدت پیمان تاخیر غیرمجاز داشته اند و یا دو اخطار در پرونده آنها 

وجود داشته باشد یا در محاکم قضایی برعلیه دانشگاه طرح شکایت نموده اند، اسناد به آنها فروخته نمی شود .
هزینه درج آگهی و اصالحیه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم

مدیرکل آموزش و پرورش ایالم ازتوزیع ش�یردربین یکصد هزار 
دانش آموز در 1200  مدرسه استان با اعتبار تقریبی 000 / 000 / 
200 / 3 تومان  خبرداد.برنامه نمادین توزیع شیر رایگان باحضور 
مدیرکل ومعاونان آموزش وپرورش اس�تان ومس�ؤالن محلی روز 
چهارش�نبه 15 دی ماه در دبس�تان پس�رانه ش�هید طاهری نسب 

شهرایالم برگزار گردید.
علی بیرانوند دراین مراس�م با اش�اره به اهمیت مصرف ش�یر گفت: 
توزیع شیر در مدارس،گامی در جهت ترویج فرهنگ مصرف شیر 

در خانواده است.ایشان خاطر نشان کرد:دانش آموزان باید مصرف 
شیر را در وعده های غذایی خویش بگنجانندچرا که شیر به دلیل 
این که سرشار از انرژی و حاوی بسیاری از ویتامین هاست سبب 
تامین کلسیم بدن  است ، که مصرف  این ماده غذایی برابر مطالعات 
وتحقیقات نشان داده شده باعث تقویت حافظه وهوش و یادگیری 

– یاددهی می شود.
وی با اش�اره به اینکه س�ال گذش�ته ش�یر رایگان طی 70 نوبت بین 
دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی اس�تان توزیع ش�ده اس�ت، 
افزود: درصدد  هس�تیم در صورت  تأمین اعتبار مورد نیاز، این نوبته 
را تا پایان سال تحصیلی جاری افزایش دهیم و  شیر رایگان را بین 
تمام دانش آموزان استان  تا پایان سال تحصیلی جاری توزیع کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایالم باتوجه به حساسیت وسالمت 
دانش آموزان از دستگاههای نظارتی استان، معاونت غذا و دارومرکز 
بهداشت، اداره کل استاندارد وتحقیقات خواست تا در تعامل بیشتر 
همچون گذشته  با آموزش وپرورش استان نسبت به نظارت وبازرسی 
درخصوص سالمت وکیفیت تغذیه شیر برشرکت های توزیع کننده 
ی شیر مدارس اقدام نمایند و ازفرایند بازدیدها وگزارشات خویش 

بازخوردی از آن را در اختیار آموزش وپرورش قرار دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایالم خبر داد:

آغازتوزیع شیردربین یکصد هزار دانش آموز استان

سرمربی رئال  مادرید که به عنوان بهترین 
مربی فرانسه در سال ۲016 انتخاب شد، به 
صحبت در مورد راز موفقیتش پرداخت. به  
گزارش  ایس��نا  و  به نقل از فرانس فوتبال، 
با وجود اینکه زین الدین زیدان نتوانس��ت 
جای��زه بهتری��ن مربی س��ال ۲016 را به 
دس��ت آورد اما ناکامی او زیاد دوام نیاورد 
و فران��س فوتبال، ی��ک جایزه دیگر را به 
زیزو داد. این مجله فرانسوی، زیدان را به 
عنوان بهترین مربی فرانس��وی در س��ال 
۲016 انتخاب کرد. سرمربی رئال  مادرید 
به فرانس فوتبال گفت : مدت هاس��ت که 
احس��اس می کنم مربی خوش شانس��ی 
هس��تم؛ حتی زمانی که ش��رایط به خوبی 
پیش نمی رود. خوشبختانه همه چیز برای 
من خوب است چون می توانم کاری را که 
دوست دارم انجام بدهم. او ادامه  داد: هم 
ب��ه عن��وان بازیکن و هم به عنوان مربی، 

پیروزی های زیادی را تجربه کردم و این 
مرا بسیار خوشحال می کند. می خواهم  از 
شرایطی که در رئال دارم لذت ببرم چون 
می دانم روزی تیم ما شکس��ت می خورد. 
بنابرای��ن باید از ش��رایط کنونی لذت برد. 
زیدان در پایان سخنان خود گفت : پیامی 
ک��ه می خواهم بدهم این اس��ت که همه 
بازیکنان برایم مهم هستند. همه بازیکنان 
رئ��ال  مادرید برای موفقیت من س��خت 
تالش می کنند چراکه برای آنها کار تیمی 
مه��م تر از هر چیزی اس��ت. راز موفقیت 
من در این بوده که بازی به بازی به دنبال 
پیروزی هستیم. البته باید این را هم بگویم 
که بسیاری اوقات تالش زیاد اگر با مهارت 
همراه نباش��د، راه به جایی نمی برد. رئال  
مادری��د در فصل ج��اری اللیگا، عملکرد 
درخشانی از خود نشان داده است و اختالف 

زیادی با دیگر مدعیان دارد. 

قویترین مرد پارالمپین جهان و دارنده مدال طالی فوق سنگین بازیهای پارالمپیک ۲016 ریو و ۲01۲ لندن، کاندید دریافت نشان و جایزه جهانی الروس شد. به 
گزارش مهر، »دانیل دیاس« س��فیر بنیاد »الروس« عصر امروز چهارش��نبه نام س��یامند رحمان و پنج ورزش��کار دیگر را به عنوان کاندیداهای دریافت جایزه ورزش��ی 
جهانی الروس اعالم کرد. بنیاد الروس در سال 1999 توسط شرکت ریچموند و دایملر تاسیس شد و دو سال بعد جایزه ورزش جهانی الروس را بنیاد نهاد که در شهر 
موناکو با حضور »نلسون ماندال« به برگزیدگان اهدا شد. مراسم اهدای جوایز هرساله برگزار و به بهترین ورزشکاران جهان در بخش های مختلف اعطا می شود.

 سیامند رحمان
 نامزد جایزه جهانی الروس

احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم!
راز موفقیت زیدان از زبان خودش

رئیس دپارتمان داوران در خصوص برگزاری سمینار دانش افزایی داوران 
لیگ برتر فوتبال در جزیره کیش توضیحاتی را ارائه کرد.

 به  گزارش  ایسنا، حسن کامرانی فر - رئیس دپارتمان داوران در ابتدا، گفت : 
این دوره برای اولین بار با حضور ۲۴ داور و ۴8 کمک داور خارج از تهران 
برگزار ش��د و س��عی کردیم این کالس دانش افزایی داوران را  نزدیک به 

استانداردهای فیفا و ای اف سی انجام دهیم. 
وی در ادام��ه بی��ان ک��رد: به تمامی داوران یک هارد اکس��ترنال که حاوی 
آخری��ن اطالع��ات کامل آموزش داوری فیفا و ای .اف.س��ی در زمینه های 
قوانین، آمادگی جس��مانی و ریکاوری اهدا ش��د. همچنین آنها مجهز به 
لباس فصل س��رما ش��دند و به زودی س��اعت های پوالر نیز در اختیار داوران 

قرار خواهد گرفت.
 رئی��س دپارتم��ان داوری درخصوص عملکرد ش��رکت کنندگان گفت: در 
این سمینار چهار روزه در قسمت تئوری مسابقات و تمامی صحنه هایی را 
که در آن داوران تصمیمات درس��ت و اش��تباه گرفته بودند، گلچین کردیم 
 و به آنها نش��ان داده ش��د تا داوران برای ش��روع بهتر در نیم فصل دوم

 آماده شوند.

حسن کامرانی فر: 

داوری لیگ را در نیم فصل دوم ببینید!
سرمربی استقالل گفت: احتماال پنجشنبه یک جوان دیگر به ترکیب ما 
اضافه می شود. به گزارش ایسنا، علیرضا منصوریان در نشست خبری 
پی��ش از دی��دار تیم��ش برابر نفت تهران گفت: درباره بازی با نفت باید 
بگویم که ش��رح تمرینی خوبی داش��تیم. در این 10 روز خوب تمرین 
کردیم و سعی می کنیم با شکل تیم جوانمان به همراه یکی دو با تجربه 
به زمین برویم. یک جوان هم احتماال به ترکیب ما اضافه می ش��ود. 
محرومی نداریم ولی به دلیل خراب بودن زمین تمرینی مان، مگویان را 
از دست دادیم و قبلش هم انصاری مصدوم شد. جای دیگری هم پیدا 
نکردیم تا تمرین کنیم. منصوریان درباره وضعیت نقل و انتقاالت تیمش 
گفت: آرش افشین از جمع ما جدا شد. امروز هم میثم مجیدی و امین 
حاج محمدی در اختیار باشگاه هستند. خروجی دیگری فعال نداریم. باید 
به ورودی هایمان نگاه کنیم. تمرکزمان روی جبارف کاپیتان ازبکستان 
و آندو تیموریان اس��ت تا آنها را جذب کنیم. س��رمربی استقالل درباره 
ممنوع الخروجی بازیکنان تیمش گفت: بیشتر از 10 بازیکن دچار این 
مش��کل هس��تند. تا زمانی که باشگاه ها ذی نفع نشوند و طرف حساب 

سازمان امور مالیاتی نشوند، این مشکل هست.

علیرضا منصوریان: 

به دنبال جباروف و تیموریان هستیم
س��رمربی تیم ملی فوتس��ال ایران می گوید هنوز پاداش مقام س��ومی 
جهان پرداخت نش��ده و او قراردادی هم با فدراس��یون فوتبال ندارد؛ با 
ای��ن ح��ال برای مرحله جدی��د اردوی تیم ملی در بهمن برنامه ریزی 
می کند. س��یدمحمد ناظم الش��ریعه در گفت وگو با ایسنا، درباره تاخیر 
چهار ماهه در پرداخت پاداش ملی پوش��ان فوتس��ال و امضای قرارداد 
کادرفن��ی اظه��ار ک��رد: مش��کلی در زمینه قرارداد م��ن و مربیان تیم 
ملی وجود ندارد و قرار ش��ده هفته آینده به فدراس��یون رفته و در این 
زمینه با مسئوالن، جلسه ای داشته باشم. اما در مورد پاداش ها،  آقای 
تاج چندی پیش به من گفته بود در حال تدارک مراس��می هس��تند 
و پاداش ه��ا ه��م آماده ش��ده اس��ت. ب��ا این ح��ال از زمانی که اعالم 
ش��ده بود، گذش��ته و فکر می کنم چون کی روش اس��تعفا کرده، فعال 
هم��ه حواس ه��ا متوجه او بوده و کس��ی به فوتس��ال توجه نمی کند. 
سرمربی تیم ملی با بیان اینکه اردوی جدید از هشت تا سیزده بهمن 
برگزار خواهد شد، گفت: در نظر دارم بازیکنان جدیدی که تا به حال 
 فرصت بازی در تیم نداش��ته اند را دعوت کنم اما اس��م آن را نمی توان 

تیم ملی "ب" گذاشت.

سیدمحمد ناظم الشریعه: 

فعال حواس همه به کی روش است!
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