
تی شرت مایکل جردن ۳۲۰ هزار دالر فروش رفت
تی شرت اسطوره بسکتبال 
آمری���کا در یک مرکز خیریه به 
قیم���ت ۳۲۰ هزار دالر به فروش 
رفت. به گزارش خبرگزاری تاس، 
پیراهن مایکل جردن که او با این 
لباس اولین ق���رارداد خود را با 
اتحادیه ملی بسکتبال )NBA( و 
در سپتامبر ۱۹۸۴  تیم "شیکاگو" 
امضا کرد، به قیمت ۳۲۰ هزار  دالر 
در ایاالت متحده به مزایده گذاشته 
شد و به فروش رفت. سی ان ان 
گزارش می دهد که این بیشترین 

مبلغی است که تاکنون صرف خرید لباس در حراجی شده است.
رکورد قبلی  ۲۸۸ هزار دالر بود که در ژوئیه سال ۲۰۲۰ ثبت شد، زمانی 

که یک پیراهن از فینال کنفرانس غربی ۱۹۹۷/۹۸ به حراج گذاشته شد.
نیروهای کمکی رئال مادرید رسیدند

زین الدین زیدان می تواند از چهار 
بازیکن خود که دوران نقاهتشان را پشت 
سر گذاشتند برای دیدار برابرگالدباخ و 

اتلتیکومادرید استفاده کند.
به گزارش بی ساکر، رئال مادرید پس 
از عبور موفقیت آمیز از نخستین آزمون 
خود و کس���ب سه امتیاز برابر سویا، دو 
بازی حیاتی هم پیش رو دارد. سفیدپوشان 
باید مقابل مونشن گالدباخ و اتلتیکومادرید 
نتیجه الزم را به دس���ت آورند تا شرایط 

خود را بهبود ببخشند.
زین الدین زیدان در بازی چهارشنبه 
شب برابر تیم آلمانی در هفته آخر لیگ قهرمانان اروپا می تواند از سرخیو راموس، 
دنی کارواخال، اودریوسوال و یوویچ بهره ببرد، هر چهار بازیکن در دیدارهای 
اخیر تیمشان حضور نداشتند. بازگشت کاپیتان بیش از همه برجسته است. 

مسی در توپ لو دادن رکورد شکنی کرد!
مهاجم بارس���لونا در دیدار برابر 
کادیس بدترین آمار خود را در توپ لو 
دادن به ثبت رس���اند. به گزارش موندو 
دپورتیوو، بارسلونا شنبه در هفته دوازدهم 
اللیگا ۲ بر یک مغلوب کادیس ش���د. 
عملکرد تمام بازیکنان آبی اناری ها بد 
بود. در آماری که اُپتا منتشر کرده است 
دلیل شکست تیم کاتاالنی را توضیح می 
دهد. یکی از آن ها لیونل مس���ی است 
که بیش از همه توپ از دست داد. این 
یک رکورد منفی برای ستاره آرژانتینی 
محس���وب می شود که در طول فصل 

جاری هم دیده شده است. کاپیتان بارسا ۲۹ بار توپ را لو داد که این یک 
رکورد در این فصل محسوب می شود. مهاجم تیم کاتاالنی پیش از این مقابل 
آالوس ۲۷، رئال مادرید ۲۶ و اتلتیکومادرید ۲۳ بار توپ از دست داده بود.

طراحی جالب به خاطر سالگرد پنجمین توپ طالی رونالدو
رس���انه مجازی معروف آمریکا 
طراحی جالبی را به مناس���بت سالگرد 
پنجمین توپ طالی فوق ستاره پرتغالی 

منتشر کرد.
ب���ه گزارش فارس، کریس���تیانو 
رونالدو، ابرستاره پرتغالی یوونتوس سه 
سال پیش در سال ۲۰۱۷ پنجمین توپ 
طالی بهترین بازیکن جهان را به همراه 
رئال مادرید فتح کرد. به بهانه س���الگرد 
کسب پنجمین توپ طال از سوی رونالدو 
سایت» بلیچر رپورت« طراحی جالبی در 
این زمینه منتشر کرد. این رسانه آمریکایی 

رونالدو را با 5 انگشتر طال به تصویر کشید.

(نوبت ���)آگهي تجديد فراخوان ارزيابى كيفى 

شـركت فاضالب تهران �� نظر ���� تجديد ���يابى كيفى جهت مناقصا� عمومى به شر� �ير �� �� محل �عتبا��� جا�� � با �عايت �ئين نامه معامال� شركتها� 
�� � فاضال� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. 

كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) 
به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد ش���د � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� 

�لكتر�نيكى �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.  
1. نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��: شركت فاضال� تهر�� - تهر���  خيابا� شهيد بهشتي� خيابا� �نديشه� نبش �نديشه ششم � تلفن: 02188435961 �  فكس: 

 02188409194
2. موضو� مناقصا�: 

شماره فراخوان ستاد ايراننوع مناقصهموضوع ارزيابى كيفى
 EPC 2099005420000075دو مرحله اىاجراى سيستم اسكاداى شركت فاضالب تهران به صورت

3. مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه : تا ساعت 18 ��� �� شنبه  مو�� 99/9/24
4. مهلت تحويل پيشنها�ها: تا ساعت 10 ��� چها�شنبه مو�� 99/10/10
5. تا�يخ با�گشايى پاكت ها : ساعت 11 ��� چها�شنبه مو�� 99/10/10

6. صالحيت ها � پيمانكا��� ��جد شر�يط: 
1- حسابرسى شد� �� سا� جا�� � سا� گذشته

2- ����� گو�هى صالحيت �يمنى پيمانكا��� �� ����� كا� � �مو� �جتماعى 
3- مو�� تائيد �فتر مركز� حر�ست �ستگا� مناقصه گز�� جهت �نجا� موضو� مناقصه. 

4- ���� بو�� گو�هينامه ها� صالحيت �� يكى �� حالت ها� �ير جهت شركت �� مناقصه �لز�مى �ست:
  گو�هى صالحيت طر� � س���اخت EPC حد�قل �� نو� �� – �شته �توماسيو� صنعتى� �ش���ته پيمانكا�� صنعت � معد�� �ير شاخه �توماسيو� صنعتى � تخصص 

مشا��� �� �توماسيو� صنعتى يا �يسپاچينگ � مخابر�� نير�  �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�. 
 گو�هى صالحيت پايه س���ه پيمانكا�� – �شته �توماسيو� صنعتى� به همر�� مشا�� همكا� ����� حد�قل گو�هى صالحيت پايه �� �� �شته تاسيسا� �� � فاضال� يا 

گر�� ها� تخصص ها� مشتر� �توماسيو� صنعتى يا �يسپاچينگ � مخابر�� نير�  �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�. 
 گو�هى صالحيت پايه �� پيمانكا�� – �شته تاسيسا� � تجهيز��� به همر�� مشا�� همكا� ����� حد�قل گو�هى صالحيت پايه �� �� �شته تاسيسا� �� � فاضال� يا 

گر�� تخصص ها� مشتر� �توماسيو� صنعتى يا �يسپاچينگ � مخابر�� نير�  �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�. 
 گو�هى صالحيت پايه س���ه پيمانكا�� – �شته ��تباطا� � فن ���� �طالعا�� به همر�� مشا�� همكا� ����� حد�قل گو�هى صالحيت پايه �� �� �شته تاسيسا� �� � 

فاضال� يا گر�� ها� تخصص ها� مشتر� �توماسيو� صنعتى يا �يسپاچينگ � مخابر�� نير�  �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�. 
 

(( به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� فر�خو�� ��صل شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.)) 

(( ضمنا هزينه چا� �گهى به عهد� كا�فرما مى باشد))
����������������������������������������������������������������������
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 مر�جعه نمايند.

شركت فاضالب تهران

آگهي تجديد فراخوان مناقصات عمومي 
(به همراه ارزيابى كيفى)

(نوبت ���)

شركت فاضالب تهران �� نظر ���� تجديد مناقصا� عمومى به شر� �ير �� �� محل �عتبا��� جا�� � با �عايت �ئين نامه معامال� شركتها� �� � فاضال� �� طريق سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. 

كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� 
www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �س���ت مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت 

شركت �� مناقصه محقق سا�ند.  
1 نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��: شركت فاضال� تهر�� - تهر���  خيابا� شهيد بهشتي� خيابا� �نديشه� نبش �نديشه ششم � تلفن: 02188435961 �  فكس: 02188409194 

2 موضو� مناقصا�: 

مبلغ تضمين شركت در نوع مناقصهموضوع مناقصه
شماره مناقصه ستاد ايرانمناقصه (ريال)

تجديد مناقصه خريد تجهيزات و قطعات يدكى الكترومكانيكال، 
برق، كنترل و ابزار دقيق اضطرارى يك ساله مورد نياز مدول هاى

  1   الى 4 تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران 
2,803,000,0002099005420000073يك مرحله اى

تجديد مناقصه خريد پلى الكتروليت مورد نياز مدول 1 الى 6 
6,213,000,0002099005420000074دو مرحله اىتصفيه خانه فاضالب جنوب تهران براى نياز يك سال

3 مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه : تا ساعت 18 ��� �� شنبه  مو�� 99/9/24
4 مهلت تحويل پيشنها�ها: تا ساعت 10 ��� �� شنبه مو�� 99/10/8
5 تا�يخ با�گشايى پاكت ها : ساعت 11 ��� �� شنبه مو�� 99/10/8

6 تضمين شركت �� مناقصه : شركت كنند� مى  بايستى تضمين شركت �� مناقصه خو� �� بصو�� ضمانتنامه بانكى � يا به صو�� فيش نقد� �� �جه شركت فاضال� تهر�� 
به شما�� حسا� 1229948072 نز� بانك ملت شعبه شريعتى كد 68296 ���يز نمايد � بايستى �صل تضمين(پاكت �لف) �� پاكت ��بسته �� مهلت مقر� به �بيرخانه شركت 

فاضال� تهر�� تسليم گر��.
 (( به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� فر�خو�� ��صل شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.)) 

(( ضمنا هزينه چا� �گهى به عهد� كا�فرما مى باشد))
�������������������������������������������������������������������
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شركت فاضالب تهران

آگهى  مناقصه 16-99 (دو مرحله اى) 
ش�ركت نف�ت به�ر�� �� نظ���ر ����� خري���د� 
س���اخت� نصب� ��� �ند��� � �مو�� يك �ستگا� 
تابلو بر� فشا� متوسط با س���افت �ستا�تر خو� �� 
��طريق مناقصه عمومى �� مرحله �� به ش���ركت 
��جدشر�يط ��گذ�� نمايد� لذ� �� متقاضيا� محتر� 
�ع���و� مى ش���و� �� تا�يخ ��� �گه���ى به مد� 
�� ��� �� س���اعت 8   �لى 14 به منظ���و� ��يافت 
�س���نا� ش���ركت �� مناقصه � ���ئه پيشنها� فنى 
به  نش���انى تهر��� خيابا� �كترشريعتى� خيابا� 
شهيد�حيد�ستگر��(ظفر)� نبش كوچه شريفى� 
پال� 2� طبقه پنجم� ��حدتد��كا� مر�جعه نمايند.
شركت نفت بهران

تاریخ مسابقات تیم ملی اعالم شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان چهار دیدار باقی مانده از مرحله دوم انتخابی 
جام جهانی را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، بعد از گذشت یک سال از تعویق 
مسابقات ملی در قاره آسیا، AFCزمان دقیق برگزاری بازی های معوقه از انتخابی 

جام جهانی را اعالم کرد.
به این ترتیب شاگردان دراگان اسکوچیچ در نوروز ۱۴۰۰ با هنگ کنگ و 
کامبوج و همین طور در خرداد با بحرین و عراق دیدار خواهند کرد تا مجوز 

حضور در مرحله بعد انتخابی جام جهانی را کسب کنند.
برنامه بازی های تیم ملی به این شرح است:
هنگ کنگ * 5 فروردین ۱۴۰۰ ، ایران – 
* ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ، کامبوج - ایران
بحرین * ۱۷ خرداد  ۱۴۰۰، ایران – 
عراق * ۲5 خرداد ۱۴۰۰، ایران – 

  تیم ملی ایران در گروه خود با ۶ امتیاز س���وم اس���ت. تیم های عراق و 
بحرین با یک بازی بیشتر نسبت به ایران با ۱۱ امتیاز اول و دوم هستند.

تیم ملی برای صعود به صورت مس���تقیم نیازمند کسب ۱۲ امتیاز باقی 
مانده از این مرحله است ولی ممکن است با کسب ۹ امتیاز هم به عنوان تیم 

دوم راهی مرحله بعد شود.
۸ باشگاه والیبال ایران در لیست محرومیت فدراسیون بین المللی

  ایرنا- هش���ت باشگاه والیبال 
ایران در لیست محرومیت فدراسیون 
بین المللی ق���رار دارند و اجازه نقل 
و انتقاالت خارجی و ش���رکت در 

تورنمنت های جهانی را ندارند.
به گزارش ایرنا، بدهی باشگاه های 
ایرانی به بازیکنان و مربیان خارجی، 
پرونده های متعددی علیه والیبال ایران 
در فدراس���یون بین المللی ایجاد کرده 
است. فدراسیون بین المللی باشگاه های 
متخلف را با محرومیت از نقل و انتقال 
یا ش���رکت در تورنمنت های جهانی 

مجازات می کند. در لیست محرومیت های والیبال جهان، هشت باشگاه ایرانی 
حضور دارند. شهرداری ارومیه به خاطر چهار پرونده، سایپا، شهرداری تبریز 
و شهرداری ساری هر کدام به خاطر ۲ پرونده و تعاون گنبد، شهرداری اراک، 
ش���هرداری ورامین و متین ورامین هر کدام به خاطر یک پرونده، از س���وی 

فدراسیون جهانی محروم شده اند.
استقالل و دانشگاه آزاد در نیمه نهایی لیگ کشتی آزاد  

  تیم های استقالل و دانشگاه آزاد 
اس���المی از گروه )الف( به نیمه نهایی 
لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور 

صعود کردند.
به گزارش ایرنا، دور برگشت گروه 
)الف( بیستمین دوره لیگ برتر کشتی 
آزاد جام یادگار امام )ره( گرامیداش���ت 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی روزهای 
۱۶ و ۱۷ آذرماه در خانه کش���تی شهید 
ابراهیم هادی مجموعه ورزشی آزادی 
تهران برگزار شد که  در پایان دور رفت 
و برگشت این مسابقات تیم های استقالل 
تهران و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان تیم های اول و دوم به مرحله نیمه نهایی 
راه یافتند.  رده بندی نهایی این مسابقات به شرح زیر است: ۱- استقالل تهران 

۲- دانشگاه آزاد اسالمی ۳- شهدای زنجان ۴- فرش ایران.
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اخبار کوتاه  خارجی اخبار کوتاه  داخلی

  هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران دیروز با 
پنج دیدار به پایان رسید که در جریان این بازي ها،پیکان 
تهران تیم صدرنشین گل گهر سیرجان را شکست داد 
و آلومینیوم اراک هم از سد ماشین سازي تبریز گذشت 

و سه دیدار دیگر هم با تساوي تمام شد.
 دیدار تیم های استقالل و نفت آبادان از ساعت 
۱۶:۱5با داوري حسن اکرمي در ورزشگاه آزادی برگزار 
ش���د که این دیدار در پایان با تس���اوی یک بر یک به 
پایان رسید. شاگردان فکری در شرایطی که می توانستند 
با این پیروزی تا رده دوم صعود کنند،فرصت صعود را 
با توقف مقابل نفت آبادان از دست دادند.با این نتیجه 
استقالل در رده سوم قرار گرفت و همسایه پرسپولیس 
شد. نفت آبادان با این نتیجه در رده پنجم جدول قرار 

گرفت و هم امتیاز استقالل شد.
گل هاي این دیدار را سید احمد موسوی در دقیقه 
5۱ برای اس���تقالل و محمد طیبی دقیقه۸۱ بازي براي 

نفت آبادان به ثمر رساندند.
پیکان ترمز گل گهر را کشید

  تیم فوتبال گل گهر در دیدار خانگی خود در هفته 
پنجم لیگ برتر فوتبال برابر پیکان تن به شکست داد.

  تیم های گل گهر و پیکان دیروز )دوش���نبه( از 
ساعت ۱5 در ورزشگاه امام علی)ع( سیرجان به مصاف 

یکدیگر رفتند.
شاگردان امیر قلعه نوعی که پس از گذشت چهار 
هفته از بیس���تمین دوره لیگ برتر با ۱۰ امتیاز باالتر از 
مدعیان همیشگی لیگ صدرنشین جدول رده بندی بودند، 
برای تداوم زنجیره بردهای خود قصد داشتند تا در خانه، 
خودروسازان تهرانی را شکست دهند و سه امتیاز این 

دیدار راهم به اندوخته های خود اضافه کنند.
در س���وی دیگر، تیم تحت هدایت مهدی تارتار 
هم که پیش از این از چهار بازی فقط پنج امتیاز کسب 
کرده بود، برای بهبود وضعیت خود در جدول نیازمند 

کسب سه امتیاز این دیدار بود.
خودروسازان بالفاصله پس از آغاز بازی در دقیقه 
۳ از روی ارسال کرنر و با ضربه سر حسین پورامینی، 
به گل رسیدند و چهار دقیقه بعد هم موفق شدند توسط 
نادر محمدی اختالف را به دو گل برس���انند؛ در واقع 
پرتاب اوت عجیب و بلند نادر محمدی باز هم یک گل 

برای پیکانی ها به دنبال داشت و این بار اشتباه علیرضا 
حقیقی در دفع توپ باعث باز ش���دن دروازه گل گهر 
شد.با این حال، سیرجانی ها در دقیقه ۳۱ بازی به لطف 
آمادگی مهاجم نیجریه ای خود یعنی »گادوین منشا« یکی 
از گل های خورده را جبران و دیدار با همین نتیجه در 

نیمه نخست به اتمام رسید.
در نیم���ه دوم توپ و میدان در اختیار میزبان بود 
و میهمان هم فقط برای دفاع از پیروزی خارج از خانه 

خود، در الک دفاعی فرو رفته بود.
با این وجود، منش���ا که در فوتبال ایران از پیکان 
کار خود را ش���روع کرد و به اوج رسید، در دقیقه ۶۲ 
ب���ا یک ضربه مطمئن از داخل محوطه جریمه دروازه 
خودروسازان را باز کرد اما این گل به دلیل اعالم خطای 

َهند توسط داور  مردود اعالم شد.
در ادام���ه بازی باز هم ای���ن گل گهر بود که به 
حمالت پردامنه خود ادامه داد که البته راه به جایی نبرد 
و پیمان رنجبری هم در دقیقه ۸5 از فاصله ای بس���یار 
نزدیک در محوطه جریمه پیکان، نتوانس���ت دروازه را 
باز کند تا این دیدار در نهایت ۹۰ دقیقه با پیروز پیکان 

به پایان برسد.

پیکان با این برد با هشت امتیاز به طور موقت در 
رده س���وم قرار گرفت و گل گهر همچنان با ۱۰ امتیاز 

صدرنشین است.
ثبت نخستین پیروزی اراکی ها

دیدار تیم های آلومینیوم اراک و ماشین  سازی تبریز 
با پیروزی اراکی ها خاتمه پیدا کرد.

  دو تیم آلومینیوم اراک و ماشین  سازی تبریز در 
هفته پنجم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور با ۳۰ 
دقیقه تاخیر و از ساعت ۱5:۳۰با قضاوت عباس راکي در 

ورزشگاه یادگار امام اراک به مصاف هم رفتند.
این مس���ابقه با نتیجه ۴ بر یک به سود آلومینیوم 

اراک خاتمه پیدا کرد.
 در این دیدار حامد پاکدل )۲۳ و 5۳( و س���عید 
باقرپسند )5۸ و ۷۴( برای آلومینیوم اراک و فرزاد محمدی 

)۸۶( برای ماشین سازی گل زدند.
به این ترتیب تیم فوتبال آلومینیوم اراک نخستین 
پیروزی لیگ برتری خود را جش���ن گرفت و جمع 

امتیازهای خود را به عدد 5 رساند.  
تساوی مجدد فوالد و حسرت تراکتور

  فوالد خوزستان در پنجمین بازی این فصل خود 

به چهارمین تس���اوی رسید و تراکتور هم باردیگر در 
خانه نبرد و گل نزد.

  تیم های تراکتور تبریز و فوالد خوزستان از ساعت 
۱5 در چارچ���وب هفته پنجم رقابت های لیگ برتر در 
ورزش���گاه بنیان دیزل به مصاف هم رفتند که در پایان 

این دیدار با نتیجه مساوی بدون گل تمام شد.
ه���ر دو تیم با احتیاط فراوان به مصاف هم رفتند 
و ابتدا به دنبال گل نخوردن بودند. همین مساله باعث 
ش���ده بود تا آنها به ضد حمالت یا ارس���ال از کناره ها 
دل ببندند. در مجموع ش���اید موقعیت های هر دو تیم 
به انگش���تان یک دست هم نرسید. در انتهای بازی اما 
بازهم شاهد درگیری شدید بین نیمکت فوالد و تراکتور 
بودیم. در بازی های قبل هم نیمکت تیم اهوازی چنین 
مشکالتی را به وجودآورده بود. در این بین داور بازی 
چند نفر را از روی نیمکت اخراج کرد که یکی از این 
نفرات مهدی هاشمی نسب مربی فوالد بود؛البته که این 
درگیری ها از ابتدای نیمه دوم بین منصوریان و نکونام 
ش���روع شده بود. در پایان بازی بدون رد و بدل شدن 
گل به اتمام رسید تا پنجمین تساوی متوالی فوالد در 
بازی های خارج از خانه به ثبت برس���د. آنها در این 
فصل چهار تساوی و یک برد را در مجموع به دست 
آورده اند  و حاال با هفت امتیاز به طور موقت در رده 
هشتم قرار گرفتند. تراکتور هم همچنان در حسرت برد 
خانگی باقی ماند. آنها در سه بازی خانگی خود موفق 
به زدن گل هم نشده اند و تیم منصوریان با ۶ امتیاز در 

رده دوازدهم ایستاده است.
تساوی سایپا و مس رفسنجان در دیداری کم هیجان

  دیدار تیم های فوتبال سایپا تهران و مس رفسنجان 
هم با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید.

  این دو تیم  در هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه 
دستگردی روبروی یکدیگر قرار گرفتند.

در این بازی که فرصت  چندانی برای موقعیت ایجاد 
نشد دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

ش���اگردان ابراهیم صادقی در تیم سایپا با تساوی 
در این دیدار، هفت امتیازی ش���دند و مس رفسنجان 
هم به امتیاز  ۲ رسید.روز یکشنبه هم از هفته پنجم دو 
دیدار برگزار شد و دیدار تیم هاي پرسپولیس و نساجي 

مازندران هم به تعویق افتاد.

پيروزي پيكان و آلومينيوم اراك و توقف استقالل در هفته پنجم  

ب���ا صدور مج���وز حضور 
تماشاگران در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا، پرسپولیس می تواند با حمایت 
حداقل ۱۰هزار نفر در ورزش���گاه 
الجنوب قطر، راه قهرمانی در آسیا 

را هموارتر کند.
 گروه ورزش���ی جی پالس، 
دولت قطر در تدارک برای برگزاری 
فینال لیگ قهرمانان آسیا با حضور 
تماش���اگران است تا آخرین دیدار 
ای���ن رقابت ها و مهمترین رویداد 
باشگاهی قاره آسیا که تعیین کننده 
قهرمان آس���یا اس���ت، در حضور 
عالقه مندان برگزار شود؛ هوادارانی 
که در طول حدود یک سال گذشته 
فرصت حضور در ورزشگاه  را به 

دست نیاورده اند.
عل���ت اصلی موافقت قطر با 
حضور هواداران، حضور گسترده 
مقامات فیف���ا و قاره های مختلف 
از جمله جیانی اینفانتینو در دیدار 
پایانی مسابقات است و این مسابقه 
به عنوان فینال لیگ قهرمانان آسیا از 

طریق شبکه های تلویزیونی مختلفی 
پوشش داده خواهد شد.

در نتیجه حضور هواداران در 
ورزشگاه با توجه به گنجایش ۴۰ 
هزار نفری این ورزشگاه و صدور 
مجوز برای حضور حدود ۲۰ هزار 
تماشاگر، فرصت بسیار مناسبی برای 
نمای���ش توانایی  های قطر از جمله 
کنترل کرونا و همین طور بازگرداندن 
هواداران به ورزشگاه های مدرن و 

تازه تاسیس قطری است.
در پی این اتفاق، پرسپولیس 
نماینده فوتبال ایران و فینالیس���ت 
لیگ قهرمانان که حضورش در بازی 
پایانی را از حدود دو ماه قبل مسجل 
کرده اس���ت، این فرصت را دارد 
ت���ا از حضور هواداران خود برای 
رسیدن به جام قهرمانی استفاده کند 
و تجربه تلخ دو س���ال قبل را به 

فراموشی بسپارد.
10 هزار صندلی براي هواداران 

پرسپولیس
طبق آخرین اخبار، قطری ها 

بعد از پشت سر گذاشتن بیماری 
کرونا و کنترل این اپیدمی با استفاده 
از تمهیدات مختلف، از دیدار فینال 
امی���ر کاپ اجازه حضور هواداران 
به می���زان 5۰ درصد از گنجایش 
ورزش���گاه را صادر خواهند کرد و 
به این ترتیب فینال لیگ قهرمانان 
آس���یا در ورزشگاه الجنوب هم از 

این قاعده مستثنی نیست.
ورزش���گاه الجنوب به عنوان 
یک���ی از محل های برگزاری جام 

جهانی ۲۰۲۲، دارای گنجایش ۴۰ 
هزار نفری اس���ت که از این تعداد، 
۲۰ هزار صندلی مورد استفاده قرار 
می گیرد. طبق قانون در مس���ابقاتی 
که به ص���ورت تک بازی برگزار 
می شود، هر دو تیم به طور مساوی 
از گنجایش ورزش���گاه بهره مند 
می ش���وند و از این تعداد ۱۰ هزار 
صندلی به هواداران پرس���پولیس 

اختصاص دارد.
بدون ش���ک انتظار حضور 

ه���واداران ایرانی برای حمایت از 
پرسپولیس با توجه به همجواری 
ایران و قطر و حضور ش���هروندان 
ایرانی در این کشور به مراتب بیشتر 

از نمایندگان شرق آسیا است.
اگر هواداران پرس���پولیس به 
خصوص ایرانی ه���ای مقیم قطر 
بتوانند وزنه حمایت از نماینده ایران 
را نس���بت به نماینده شرق آسیا 
سنگین تر کنند، قطعا جو حاکم در 
ورزشگاه می تواند به سود شاگردان 
یحیی گل محمدی تمام شود و جام 

قهرمانی به رنگ قرمز درآید.
چگونگي حضور ایرانی ها در 

قطر
طبق اعالم دولت قطر، تمامی 
تماش���اگرانی که برای فینال لیگ 
قهرمانان آس���یا قصد حضور در 
استادیوم ها را دارند، باید تست کرونا 
بدهند و طبق اطالعات ثبت شده 
آنها در صورت منفی بودن تس���ت 
کرونا بلیت به آنها فروخته می شود. 
برای ورود به اس���تادیوم ها هم بار 

دیگر وضع افراد با اپلیکیشن هایی 
که داشتن آن در قطر اجباری است 
و وضع س���المت افراد را نمایش 
می دهد، کنترل خواهد ش���د و در 
صورت سبز بودن وضعیت اجازه 

حضور در استادیوم داده می شود.
از طرفی ایرانی های عالقه مند 
ب���ه حضور در دی���دار پایانی این 
مس���ابقات، ملزم به رعایت برخی 
از قوانین این کش���ور هستند که از 
جمله این موارد باید به ارائه تست 
COVID-۱۹ RT-PCR طی 
۹۶ ساعت قبل ازپرواز در یکی از 
آزمایشگاه های تایید شده از سوی 
ایرالین قطری و گواهی س���المت 

اشاره کرد.
بع���د از انجام این مقدمات و 
ورود به سفر، مسافران ایرانی باید 
همانند شهروندان قطری از اپلیکیشن 
مربوط به پایش سالمت ساکنان این 
کشور استفاده کنند و از این طریق، 
مجوز الزم ب���رای دریافت بلیت 

تماشای بازی را به دست آورند.

شرایط حضور1۰ هزار  ایرانی  در فینال لیگ قهرمانان آسیا

نگرانی تروییکای اروپا از تصمیم ایران 
برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته 

 نخستین وقف هسته ای کشور 
رونمایی شد

س���ازمان اوقاف و امور خیریه از وقف یک واحد مس���کونی به 
 انضم���ام زمی���ن های اطراف آن خبر داد که در پی ش���هادت ش���هید 
فخری زاده و با نیت توس���عه و تحقیق علمی در زمینه انرژی هس���ته اي 

صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف، حاج علی محمدپور ساکن 
روستای شیرکال از توابع چمستان در استان مازندران دو دانگ از شش 
دانگ یک کارخانه شالی کوبی، یک هکتار زمین مزروعی در بافت روستا 

را جمعاً به ارزش بیش از ۳۰۰میلیارد ریال وقف کرد. 
این وقف پس از شهادت شهید محسن فخری زاده با نیت مذهبی، 
عام المنفعه، توس���عه و تحقیق علمی در پارک علم و فن آوران و با 

اولویت انرژی هسته ای صورت گرفت.
در آیی���ن رونمایی از این وقف، حجت االس���الم ابراهیم حیدری 
جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به آیه ۱۱سوره 
توبه گفت: کسی که مال خود را وقف می کند در واقع خداوند خریدار 

مال وی خواهد بود.
وی با بیان این که در مازندران موقوفه هایی با ۷۰۰سال قدمت وجود 
دارد که نام آن افراد هنوز هم ماندگار اس���ت، افزود: موقوفه محمدباقر 
تاجر ساروی یکی از موقوفات مهم استان به شمار می رود که بر اساس 
نیت واقف از عواید آن دس���تگاه های سی تی اسکن، ام آرآی، دستگاه های 
نوزادان نارس، دیالیز و شیمی درمانی برای بیمارستان امام خمینی )ره( 
ساری خریداری شده و تنها چیزی که از انسان باقی می ماند فعالیت های 

خیر این چنینی است .

فرشاد مؤمنی: اقتصاد ایران درحال تسخیر شدن به دست مافیاست 

صحنه اي از مسابقه تیم هاي پیکان و گل گهر

بقیه از صفحه 2
وی در پاسخ به این سئوال که اگر 
مناسبات رانتی از بین برود طی چند 
سال می توانیم به چشم انداز امیدوار 
کننده برسیم؟ اظهار داشت: اگر کل 
نظام با هم باش���ند، مسیری که برای 
ژاپن ۶۰ سال و برای آمریکا ۱۰۰ سال 
طول کشید، به اعتقاد من در کمتر از 
دو ده���ه می توان طی کرد و به یک 
افق روشن برای دستیابی به آرمان این 

کشور رسید. 
سخنان علوی تبار 

 علیرضا علوی تبار هم در این 
مراسم گفت: هر موجود زنده ای اگر 
بخواهد تداوم حیات دهد و رشد کند 
باید بتواند با شرایط محیط تطبیق کند.   
جنبش اصالحات یک موجود زنده 
کامال پیچیده اس���ت ؛ به همین دلیل 
می تواند با محیط تطبیق کند. حرکت 
جمعی اصالحات در طول عمر خود  
تحوالت محیطی مختلفی را تجربه 
کرده اس���ت، بنابر این اصالح طلبان 
نمی توانند بدون تطبیق با شرایط مسیر 

خود را پیش ببرند. 
این فعال سیاسی اصالح طلب با 
اشاره به اینکه مردم، حکومت و فضای 
بین المللی تغییر کرده است، تصریح 
کرد: روز ب���ه روز قدرت و ثروت 
متمرکزتر شده و منابع بیشتر در اختیار 
ع���ده ای خاص قرار گرفته و از نظر 
بین المللی هم امنیت به یک موضوع 
جدی تبدیل شده و در کنار فعالیت 
ب���رای اصالح باید به امنیت ملی هم 
توجه داشته باشیم و حفظ امنیت ملی 

برای ما   اولویت مهم شده است. 
وی افزود:  نمی توانیم تس���لیم 
تحوالت محیطی شویم، اما نباید به 
تحوالت بی توجه باشیم. اصالح طلبان 
اگر بخواهند بمانند باید از نظر گفتار 
سیاسی، سازماندهی و خط مشی ها 
خود را نوسازی و بازسازی کنند. بدون 
نوسازی و بازسازی نمی توان پروژه 

اصالح ساختاری را پیش برد و وظیفه 
ملی که بر عهده ماست را به خوبی 

انجام دهیم.  
سخنان شکوری راد 

    علی شکوری راد هم با اشاره 
به اینکه این مراسم متفاوت از سال های 
قبل و با حضور تعداد انگشت شمار 
دانش���جو برگزار شد، گفت: شرایط 
کرونا باعث شده است  که امروز در 
این سالن شاهد شور و نشاط نیستیم. 
هرچند   سال ها ست که دانشجویان 
به دلیل برخوردهای امنیتی که با آنها 
شده است کمتر رغبتی به حضور در 

تجمعات دارند. 
دبی���رکل ح���زب اتحاد ملت 
س���پس به بیان خاطره ای از روزهای 
دانش���جویی خود در دانشگاه تهران 
پرداخت و اظهار داشت: سال 5۸ یک 
روز گفتند شهید بهشتی با دانشجویان 
چپ مناظره دارند. این دانش���جویان 
شعارهای تندی هم علیه شهید بهشتی 
و دیگران می دادند ولی شهید بهشتی 
خ���م به ابرو نیاورد و پذیرفته بود که 
با دانش���جویان در مورد مباحث آنها 
صحبت کند. از آن زمان که به دانشجو 
فرصت داده می ش���د کنار یکی از 
افراد برجسته انقالب بنشیند تا امروز 
که می بینیم چقدر دانشجو و دانشگاه 
تحقیر شده، نمونه چیزی است که بر 

سر مردم آمده است. 
اصالحات در حقیقت بازگشت 

به آرمان انقالب است 
 وی با تأکید بر اینکه ما با شرایط 
بس���یار سختی روبرو هستیم، افزود: 
اصالحات به این دلیل شکل گرفت 
که م���ردم دیدند آرمان های انقالب 
کمرنگ شده و برنامه اصالحات در 
سال ۷۶ هویت پیدا کرد؛ که در حقیقت 
بازگشت به آرمان انقالب است. تفاوت 
اصالح طلبان با کسانی که مقابل آنها 
هستند بر می گردد به اینکه مردم بر 
اساس مانیفستی که امام در نوفل لوشاتو 

ش���رح داد، دیدند که بعد از پیروزی 
انقالب و استقرار نظام آن مانیفست به 
فراموشی سپرده شد و به خصوص 
پ���س از رحلت امام حس کردند این 
چیزی نیست که بر اساس آن انقالب 

شد و اصالحات شکل گرفت. 
ش���کوری راد در باره »اصالح 
اصالح���ات«   گفت: همان طور که 
اصالحات می خواس���ت انقالب را 
نو کن���د، اصالح اصالحات هم می 
خواهد اصالحات را نو کند. ما تفاوت 
گفتمانی نخواهیم داشت. زمانه عوض 
شده، مردم عوض شده اند و مطالبات 
آنها تغییر کرده اس���ت و طبیعا باید 
تحلیل جدیدی از این اصالحات ارائه 
کنیم. اصالحات به چالش کشیده شده 
چون به اهدافش نرسیده است و باید 
آن را بازبینی کنیم که چه کاری باید 
صورت بگیرد. اصالحات درخشانترین 
عملکرد اقتصادی پس از انقالب را 
داشته است به طوری که در این دوره 
سند چشم انداز ۲۰ ساله نوشته شد. 
آن موقع فکر می کردند که اگر رشد 
۸ درصد ادامه پیدا کند در سال ۱۴۰۴ 
به آن چش���م انداز می رسیم، اما در 
ط���ول دوره احمدی نژاد با آن همه 
منابع وسیع به اینجا رسیدیم که نه تنها 
چشم انداز ۲۰ ساله بلکه برنامه پنجساله 

توسعه را هم کنار گذاشتند. 
وی تأکید کرد: اگر یک دولت 
کارآمد بر س���ر کار بیاید، خیلی زود 
امید جلو چش���م مردم می آید. برای 
اینکه فکر کنیم می توانیم کاری انجام 

دهیم باید امیدآفرینی کنیم و من فکر 
می کنم کمترین کار این اس���ت که 
حاکمان به این نتیجه برسند که دیگر 
نمی شود کش���ور را این گونه اداره 
کرد و به کش���ورهایی نگاه کنند که 
اطراف ما توس���عه شگفت انگیز را 
تجربه کرده اند. سن من قد می دهد به 
دوره ای که کره جنوبی آرزو می کرد 

مثل ایران باشد. 
دبیرکل حزب اتحاد ملت افزود: 
اکنون در کشور ما بسیاری از انرژی ها 
صرف یکدیگر می ش���ود. اگر اینها 
همراس���تا شوند، به نظر من می شود 
در چش���م اندازهای کمتر از دو دهه 
افق های روش���ن را پیش روی مردم 
قرار داد که نس���ل حاضر کشور از 
سرخوردگی نجات پیدا کند. اگر موانع 
برداشته شود ظرف مدت کوتاهی می 
توانیم جامعه قوی داشته باشیم. اکنون 
هم جامعه ما به قدری قوی است که 
نتوانند آن را به س���مت کره شمالی 

شدن پیش ببرند. 
باید س��رمایه های نمادین را 

پاس داشت 
 وی تأکی���د کرد: در درجه اول 
باید سرمایه های نمادین کشور را پاس 
داش���ت تا افق روشن در کنار جامعه 

قرار بگیرد. 
ش���کوری راد ادامه داد: چرا با 
سرمایه های نمادین این گونه برخورد 
می کنند تا ناامیدی را در جامعه رقم 
بزنند؟ تا زمانی که سرمایه های نمادین 
به حاشیه برده می شوند نمی توان امید 

داشت جامعه افق روشنی را پیش روی 
خودش ببیند.  

پس از آن پرسش و پاسخ شروع 
شد و علوی تبار در پاسخ به نخستین 
سئؤال، گفت: جمهوریت باید تقویت 
ش���ود و تا آخر مردمساالری برویم. 
برابری باید به عنوان یک آرمان مطلوب 
پیش روی ما قرار بگیرد. بخش���ی از 
مش���کالت جامعه ما به نابرابری بر 
می گ���ردد. همه انواع نابرابری را باید 
م���ورد حمله قرار داد که به نظر من 
ظرفیت آن در اصالحات هست. ما 
ظرفیت فک���ری آن را داریم و فقط 
باید جرأت پرسیدن و تغذیه کردن از 

دیدگاه ها را داشته باشیم . 
وی تصریح کرد: حکومت ابتدا 
بای���د ایده حذف ما را کنار بگذارد و 
ما هم متقابال باید نس���بت به جریان 
سنت گرا چنین برخوردی داشته باشیم. 
ما هم به دنبال پاک کردن آنها از صفحه 
روزگار نیستیم. در مواردی مثل توسعه 
ایران و تأمین امنیت ملی می توانیم با 
هم متحد شده و وارد بازی بُرد-بُرد 
شویم. نیروهای تأمین کننده امنیت نباید 
در عرصه سیاست دخالت کنند و باید 

از این عرصه بیرون بیایند. 
این فعال سیاسی اصالح طلب 
ادام���ه داد: خطوط کلی خیلی ابهام 
ندارد و ما هم توان آن را داریم. تجربه 
چند سال گذشته می تواند این کار را 
انجام دهد، اما معتقدم برای تحقق آن 
بای���د دو راه مختلف را رفت. ما باید 
یاد بگیریم با دو پای »بهبود خواهی 

حکومت���ی« و »جنبش اجتماعی« راه 
برویم. جنبش دانشجویی نمی تواند 
رهبر جنبش ملی باشد. هر بار احساس 
کردیم که می توانیم به تنهایی رهبری 
کنیم ما و جامعه را دچار مش���کل 
کرده اس���ت. یک راه این است که با 
حکومت وارد گفتگو شویم و گرایشی 
در حکومت به وجود بیاید که شروع 

به اصالح کنند.  
وی ب���ا بی���ان اینکه فرصت 
بهبودخواهی حکومتی در انتخابات 
اس���ت، اظهار داش���ت: از فرصت 
انتخابات باید حداکثر استفاده را داشته 
باشیم. ما احتیاج به جنبش اجتماعی 
هم داریم یعنی باید فرودستان جامعه را 
هم سازماندهی کرد. وقتی بهبودخواهی 
حکومتی و جنبش اجتماعی تلفیق 
شوند امکان افق های روشن هست؛ 
اما اگر فکر کنیم خودمان باید همه چیز 
را پیش ببریم هم خودمان و هم جامعه 

را به سمت فاجعه می بریم. 
علوی تبار تأکید کرد: هر تحولی 
در ایران فقط باید متکی به شهروندان 
ایران باشد. اگر این را بپذیریم من هم به 
آینده کشور امیدوارم. ما زیرساخت هایی 
داری���م که هیچ جای دیگری ندارد؛ 
مهمترین آنها ملت است. همین ملت 
می تواند کوه را جا به جا کند؛ به شرط 
اینکه یکپارچه شود.  در انتهای مراسم 
دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 
تهران وعلوم پزشکی تهران بیانیه این 
تش���کل به مناسبت روز دانشجو را 

قرائت کرد.

تروییکای اروپا بدون اشاره به کم 
کاری های خود در اجرای تعهداتشان 
در برجام، نس���بت به اقدام ایران برای 
نصب سانتریفیوژهای بیشتر در نطنز 

ابراز نگرانی کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، 
انگلیس، فرانسه و آلمان دیروز با صدور 
یک بیانیه مشترک از اعالم ایران برای 
نصب سانتریفیوزهای پیشرفته بیشتر در 
تاسیسات نطنز و همچنین اقدام پارلمان 
برای توسعه برنامه هسته ای کشور به 
شدت ابراز نگرانی کردند. تروییکای اروپا 
در بیانیه خود با ادعای اینکه تصمیم 
ایران برای نصب این س���انتریفیوزها 
نقض توافق هس���ته ای است، آورده 
است: اگر ایران درباره حفظ دیپلماسی 
جدی است، نباید این تصمیمات را 
اجرا  کند.  این کشورها در ادامه نسبت 
به تصمیم پارلمان ایران برای تصویب 
قانونی که به گفته آنها موجب توسعه 
برنامه هسته ای این کشور می شود، 
اب���راز نگرانی کردند .   درهمین حال 

،معاون سیاسی وزیر امور خارجه   در 
دیدار سفیر پرتغال که کشورش قرار 
است از ژانویه ریاست دوره ای اتحادیه 
اروپا را بر عهده بگیرد، ابراز امیدواری 
کرد که لیسبون بتواند نقشی فعال در 
روابط ایران و اروپا بازی کند. عراقچی 
با دوس���تانه خواندن روابط تهران و 
لیسبون و اشاره به جایگاه پرتغال به 
عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ابراز 
امیدواری کرد که پرتغال بتواند نقشی 
فعال در رواب���ط ایران و اروپا بازی 
کند. در این دیدار سفیر پرتغال  هم بر 
آمادگی و عالقه مندی کشورش برای 
تقویت و گسترش روابط دوجانبه و 
همچنین مناسبات ایران و اتحادیه اروپا 
تأکید کرد. »آیکاوا کازوتوشی« سفیر 
ژاپن و »قدم درمندرا« س���فیر هند هم 
جداگانه با عراقچی مالقات و درباره 
مناسبات دوجانبه به رایزنی پرداختند. 
»رودریگو دی آزردو سانتوس« سفیر 
برزیل  هم در پایان ماموریت خود با 

عراقچی دیدار و خداحافظی کرد.


