
قرارداد  رسما  بهمن ۱۴۰۰  رادوشوویچ ۲  بوژیدار 
خود را با پرسپولیس فسخ کرد و در ادامه با توجه 
به اینکه مطالباتش پرداخت نشده بود و این فسخ 
از نظر فیفا قانونی بود، پرسپولیس به پرداخت ۹۵۰ 
هزار یورو بابت مطالبات ۴ سال بعد محکوم شد. 
پرسپولیسی ها بعد از حکم کمیته وضعیت فیفا، به 
در  حکم  این  نهایت  در  و  کردند  اعتراض   CAS
پرسپولیس  تا  شد  تایید  هم  ورزش  عالی  دادگاه 
رسما مکلف به پرداخت این پول با ۵ درصد سود 
سالیانه شود. البته باشگاه پرسپولیس در دروه مدیریت 
در  و  داد  انجام  رادوشوویچ  با  مذاکراتی  درویش، 
نهایت پس از تخفیف ۱۰۰ هزار یورویی، دو طرف 
توافق کردند که پرسپولیس ۴۰ هزار یورو حق وکیل 

یوریی  هزار   ۸۵۰ طلب  و  بپردازد  را  رادوشوویچ 
رادوشویچ را هم اقساطی بدهد.

رادوشوویچ  وکیل  به  یورو  هزار   ۴۰ پرسپولیس 
پرداخت کرده و ۲۵ دی )۱۵ ژانویه( باید قسط اول 
رادوشوویچ را بپردازد اما نکته جالب در این میان 
تفاوت نرخ ارز نسبت به زمان فسخ رادوشوویچ با 
امروز است. در بهمن ۱۴۰۰ که رادوشوویچ قرارداد 
خود را فسخ کرد، نرخ یورو حدود ۲۸ هزار تومان 
بود. با محاسبه این نرخ، طلب رادوشوویچ در آن 
زمان معادل ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می شد 
برای  پرسپولیسی ها  ارز،  نرخ  نوسانات  با  اما حاال 
پرداخت مطالبات رادوشوویچ باید حدود ۳۴ میلیارد 
تومان اعتبار تامین کنند. این یعنی حدود یک سال 
تاخیر در پرداخت مطلبات این بازیکن کروات تا 
االن پرسپولیس با زیان حدودا ۱۰ میلیارد تومانی به 
باشگاه  این در حالی است که  همراه داشته است. 
استقالل هم با چنین مشکلی روبرو است. استقالل 
در پرونده استراماچونی در آبان سال ۱۳۹۹ که نرخ 
کمیته  سوی  از  بود،  تومان  هزار   ۲۷ حدود  یورو 
وضعیت فیفا محکوم به پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار یورو به این مربی ایتالیایی شد اما این باشگاه 
حاال باید با نرخ روز یورو، عالوه بر سود ۵ درصدی، 

باید حدود ۱۷ میلیارد تومان بیشتر پرداخت کند.

برتر  لیگ  دوره  دومین  و  بیست  گل  امید  آمار 
برای  مجموع  در  تیم ها  که  می دهد  نشان  فوتبال 
زدن ۲ گل در یک بازی موقعیت ایجاد نمی کنند، 
میانگین  با  دیگر  فصل  یک  شاهد  باید  نتیجه  در 

گل زده کمتر از ۲ گل باشیم.
گل زنی،  در  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  نزولی  روند 
تا جایی  کرد  بیشتری طی  با سرعت  را  مسیرش 
که لیگ بیست و یکم )۰۱-۱۴۰۰( به کم گل ترین 
دوره این رقابت ها تبدیل شد. این مسیر در لیگ 
هفته  جز  و  کرد  پیدا  ادامه  هم  دوم  و  بیست 
گل  دو  باالی  میانگین  به  هفته ای  هیچ  دوازدهم، 
دفاعی  به خاطر سبک  این ها  آیا همه  اما  نرسید. 

حاکم در فوتبال ایران است؟
امید گل پارامتری است که احتماال بهترین دید را برای 
 Expected بررسی این موضوع می دهد. امید گل یا
Goal )XG( پارامتری است که کیفیت موقعیت گل 
به دست آمده توسط هر تیم را نشان می دهد. این 
پارامتر برای موقعیت هایی که در نهایت منجر به زدن 
شوت به سمت دروازه شده اند، محاسبه می شود. به 

این معنا که اگر بازیکن در موقعیت دروازه خالی 
نتواند به توپ ضربه یا شوت بزند، این موقعیت در 

آمار امید گل محاسبه نمی شود.
امید گل براساس مواردی مانند کیفیت پاس، با پا یا 
سر ضربه زدن، زاویه و فاصله و تک به تک بودن 
یا نبودن موقعیت محاسبه می شود. برای مثال اگر 
با  موقعیت  آن  یعنی  باشد   ۰.۵ موقعیتی  گل  امید 
ویژگی هایی که داشته در ۵۰ درصد مواقع به گل 
تبدیل شده است. عالوه بر این، مجموع امید گل ها 
به مخاطب فوتبال این دید را می دهد که تیمش در 
یک بازی یا یک فصل توانایی زدن حداقل چند گل 
را داشته است. برای مثال اگر امید گل تیمی در یک 
بازی ۲.۳ باشد، یعنی شانس زدن حداقل ۲ گل را 

در آن دیدار داشته است.
در  و  است  آماری  داده  یک  هم  گل  امید  البته 
توانایی  به  موقعیت  نشدن  یا  شدن  گل  نهایت 
بازیکن برمی گردد. شاید بازیکن آن قدر توانایی 
داشته باشد که بتواند از موقعیت هایی با امید گل 
پایین دروازه حریف را باز کند اما بازیکن دیگری 

در زدن ضربه نهایی کیفیت الزم را نداشته باشد 
این  با  می دهد.  از دست  را  خالی  دروازه  یک  و 
حال امید گل داده مفیدی است که می توان کیفیت 

تهاجمی تیم ها را ارزیابی کرد.
در روزهای اخیر آمار امید گل  لیگ برتر فوتبال تا 
پایان هفته سیزدهم منتشر شد. در فوتبال ایران که 
شاهد نمایش دفاعی تیم ها هستیم، امید گل ها پایین 
است اما با بررسی این پارامتر نشان می دهد که اغلب 
تیم ها قدر موقعیت هایشان را می دانند. )اعداد جدول 

گرد شده است.(
و  گل گهر  سپاهان،  برتری،  لیگ  تیم های  میان  در 
نساجی به ترتیب ۴، ۴ و ۳ گل بیشتر از حداقل گلی 
که براساس امید گل باید به ثمر می رسانده اند، وارد 
دروازه حریفانشان کرده اند که نشان دهنده قدرشناسی 
مهاجمان این تیم هاست با این حال استقالل که با 
اختالف، بیشترین امید گل لیگ برتر تا پایان هفته 
سیزدهم را در اختیار دارد، دو گل هم کمتر از چیزی 

که باید به ثمر رسانده است.
نفت  صنعت  و  پیکان  آلومینیوم،  رفسنجان،  مس 
تیم های دیگری هستند که گل زده کمتری نسبت به 
امید گل شان دارند که در بین آن ها، مس رفسنجان با 
آمار عجیب ۷ گل زده از امید گل ۱۴ ضعیف ترین 
مس  واقع  در  است.  داشته  را  تهاجمی  عملکرد 
رفسنجان از نظر امید گل در رده دوم قرار دارد اما از 
نظر گل زده در رده آخر لیگ برتر فوتبال قرار دارد، 
آن هم در شرایطی که دو آقای گل لیگ برتر، یعنی 

شیمبا و منشا را در اختیار دارد.
با این حال نباید به آمار نسبتا خوب تیم ها در استفاده 
به  امید گل  آمار  که  نازید چرا  موقعیت هایشان  از 
صورت ریاضی ثابت می کند که لیگ برتر ایران باید 
هم میانگین کمتر از ۲ گل در هر بازی داشته باشد و 
این فصل هم باید شاهد تکرار میانگین زیر ۲ گل در 
لیگ بیست و دوم باشیم. این موضوع نشان می دهد 
که تیم های ایرانی از بازی تدافعی، بیشتر دفاع کردن 
نمی توانند  بازی مجموعا  بلد هستند و در یک  را 

بیشتر از یک گل به ثمر برسانند.
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اگر شك کند که به سرمایه ای که با آن امرار معاش می کند، 
خمس تعلق می گیرد یا خیر، وظیفه چیست؟

اصل سرمایه اگر از درآمد کسب بوده و خمس آن داده نشده باشد، سر سال خمسی مشمول 
خمس است مگر در جایی که پس از پرداخت خمس، درآمد کسب با بقیه سرمایه، برای هزینه 

های زندگی کافی نبوده یا کسب، مناسب با شأن عرفی او نباشد و یا تردید داشته باشد که چنین 
است یا خیر که در این موارد پرداخت خمس واجب نیست. ری
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پیامبر اکرم )ص(
األمُل َرحمٌة اِلُّمتي ، و لَْو ال األمُل ما أْرَضَعْت والَِدٌة َولََدها، و ال َغَرَس غاِرٌس َشَجرا.
آرزو، برای امت من رحمت است. و اگر آرزو نبود ، هیچ مادری فرزند خود را 

شیر نمی داد و هیچ باغبانی درختی بر نمی نشاند.

یا رب العالمین
ای پروردگار جهانیان

بررسی امید گل فوتبال ایران
از گل! ناامید 

خانه ای  در  نوه اش  و  عروس  پسر،  با  ”پیرمرد   
زندگی می کرد.

خوب  و  بود  شده  ضعیف  پیرمرد  چشم های   
نمی دید، گوش هایش ضعیف شده بود و خوب 
نمی شنید، زانوهایش هم موقع راه رفتن می لرزید.

پیری  و  از ضعف  میز غذا می نشست  وقتی سر 
میز  روی  غذا  و  می لرزید  دستش  در  قاشق 
دهانش  در  لقمه  که  وقتی  حتی  ریخت،  می 
بیرون  دهانش  گوشه ی  از  غذا  می گذاشت 

می ریخت و منظره ی زشتی بوجود می آورد.
خوردن  غذا  دیدن  با  عروسش  و  پسر  بار  هر   
تصمیم  روزی  این که  تا  شد،  می  بد  حالشان  او 
گرفتند پدربزرگ درگوشه ای پشت اجاق بنشیند 

و آن جا غذایش را بخورد.
کاسه ی  یک  در  را  پیرمرد  غذای  روز  آن  از   

کوچک سفالی می ریختند.
سیر  هیچ وقت  که  بود  کم  آن قدر  او  غذای   
نمی شد، در نتیجه وقتی که غذایش تمام می شد 
از  نگاه می کرد و چشم هایش  میز  به  با حسرت 

اشک پر می شد.
 روزی لرزش دست پیرمرد به حدی بود که کاسه 

از دستش افتاد و شکست.
 عروس جوان ناراحت شد و حرف های زشتی به 

او زد؛ ولی پیرمرد چیزی نگفت و فقط آه کشید.
خریدند،  چوبی  کاسه ی  یک  پیرمرد  برای  بعد   
غذا  آن  توی  روز  هر  و  نکرد  شکایتی  پیرمرد 
تا این که روزی  می خورد. روزها آمدند و رفتند 
زن و شوهر نشسته بودند و با هم حرف می زدند، 
پسر کوچک آنها تکه چوبی روی زمین گذاشته 

بود و با چاقوی کوچکی روی آن می کوبید.
 پدر پرسید: »چکار می کنی پسرم؟«

 پسرک جواب داد: »می خواهم یک کاسه چوبی 
شدید  پیر  مادر  و  تو  که  وقتی  تا  کنم  درست 

برایتان غذا بریزم و جلویتان بگذارم.«
 روز بعد، پدر بزرگ پیر را سر میز آوردند تا همه 

با هم غذا بخورند.
می لرزید  پیرمرد  اگر دست  بعد،  به  روز  آن  از   
و غذا را می ریخت، کسی به او حرفی نمی زد.“
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عاقبت کار

تیم تنیس روی میز زنان ایران برای نخستین بار 
در  و  کرد  صعود  دنیا   ۴۰ زیر  رتبه  به  درتاریخ 

جایگاه ۳۵ تیم های ملی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، 
تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران برای نخستین 
بار در رتبه ۳۵ دنیا جای گرفت.فدراسیون جهانی 
تنیس روی میز در جدیدترین رتبه بندی اعالمی 
تیم های ملی تنیس روی میز بانوان دنیا، جایگاه ۳۵ 
ایران در نظر گرفت.ایران  برای دختران  جهان را 

قرار  دنیا  بندی  رتبه  رتبه ۴۹  در  این  از  پیش  که 
داشت، با قهرمانی در بازی های کشورهای اسالمی 
و کسب عنوان نهمی رقابت های قهرمانی آسیا و 
صعود به رقابت های قهرمانی جهان، با ۱۵ پله ارتقا 
به رتبه ۳۵ تیم های ملی تنیس روی میز دنیا صعود 
کرد.شاگردان حمیده ایرانمنش، با قرار گرفتن در 
بازی های  را مهیای حضور در  این جایگاه، خود 
آسیایی ۲۰۲۳ هانگژو و ارتقای رنکینگ به دست 

آمده در رقابت های پیش رو خواهند داشت.

اتفاق تاریخی برای تیم تنیس روی میز زنان ایران

10 امتیاز کامل »گل 
پوینت« به مهدی طارمی 

بازی  در  پرتغال  فوتبال  تیم  ایرانی  مهاجم 
پرتغال  برتر  لیگ  در  آروکا  مقابل  گذشته  شب 

فوق العاده ظاهر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تیم فوتبال پورتو 
هفته  چارچوب  در  )پنجشنبه(  امروز  بامداد 
پرتغال در حالی موفق شد  برتر  لیگ  چهاردهم 
با نتیجه ۵ بر یک میهمان خود تیم آروکا را در 
هم بکوبید که ستاره این بازی بدون شک مهدی 
دیدار  این  در  پورتو  ایرانی  مهاجم  بود.  طارمی 
هت تریک کرد و ضمن گشودن دروازه حریف 
در دقایق ۱۸، ۳۴ و ۵۰ روی گل پنجم تیمش هم 

تأثیر مستقیم داشت.
که  پوینت«  »گل  سایت  دیدار  این  پایان  در 
معتبرترین سایت آماری فوتبال پرتغال به شمار 
می رود، به مهدی طارمی نمره »۱۰« که باالترین 
نمره است را داد که نشانه عملکرد بی نقص این 
مهاجم ۳۰ ساله است.  طارمی در حالی با کسب 
این نمره بهترین بازیکن زمین از دید این سایت 
لقب گرفت که هم تیمی اش اوتاویو با کسب ۸.۱ 

امتیاز دومین بازیکن برتر زمین شد.

کسب مدال برنز کیك 
بوکسینگ واکوی آسیا 

برای رزمی کاران گیالنی

قهرمانی  واکوی  بوکسینگ  کیک  رقابتهای  در 
کیک  و  کرد  قضاوت  گیالنی  داور  یک  آسیا 
بوکسینگ کار گیالنی موفق به کب مدل برنز شد.
جوانان  و  ورزش  خبری  پایگاه  گزارش  به   
بوکسینگ  کیک  پیکارهای  پایان  در  گیالن، 
واکوی قهرمانی آسیا که با شرکت ۴۵۰ ورزشکار 
از ۲۰ کشور در بانکوک تایلند برگزار شد ، نیما 
محمودی کیک بوکسینگ کار وزن به اضافه ۹۴ 

کیلوگرم به مدال برنز رسید.
عضو  گیالنی  المللی  بین  داور  یگانه  آرمین 
هم  آسیا  واکوی  بوکسینگ  کیک  کنفدراسیون 
مسابقات  این  در  تاتامی  بخش  سرداور  بعنوان 

قضاوت کرد.

*مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران- منطقه کرمانشاه

لذا از شرکت هاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵  نسبت به دریافت اسناد این مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا بارگزاري اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصه گران 

و بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلي، در سایت مذکور ثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهي امضاي دیجیتال جهت شرکت در 

مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکات الف و کیفي: آدرس: کرمانشاه میدان سپاه پاسداران انقالب اسالمي- شرکت  ملي 

پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه، کد پستي 6۷۱۴۷۹۹۵۱۹ شماره تماس ۰۸۳۳۸۳۵۰۱۱۳
*تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد و )مطابق فرمت تحویلي در اسناد مناقصه (ارائه گردد.

شرایط متقاضي و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: ۱-تصویر گواهینامه معتبر تعیین صالحیت پیمانکاري از اداره کل کار و امور اجتماعي 
استان در زمینه هاي: خدمات عمومي، نگهداري و خدمات فضاي سبز، تعمیر و نگهداري تاسیسات

۲-تصویر گواهینامه معتبر صالحیت ایمني امور پیمانکاري از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي استان  
۳-تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره

۴-تصویر آگهي تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمي )براي شرکت هایي که کمتر از یک سال تاسیس شده اند(
۵-تصویر اساسنامه شرکت

6-تصویر آگهي آخرین  تغییرات مندرج در روزنامه رسمي
۷-گواهي امضا از دفتر خانه اسناد رسمي

۸-ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال گذشته که توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي انجام شده باشد.
۹-مستندات مربوطه به اطالعات مندرج درفرم هاي ارزیابي کیفي)تجربه ،حسن سابقه ،توان مالي و...(  ارائه حسن انجام کار مربوط به آخرین قرارداد 

براي شرکت کنندگاني که با این شرکت قرارداد داشته و یا دارند الزامیست
۱۰-ارائه گواهینامه ها و مستندات مربوط به فرم هاي ارزیابي توانمندي ایمني بهداشتي  و زیست محیطي

تذکرات مهم: *کلیه صفحات اسناد مناقصه و موارد خواسته شده باید به مهر و امضا الکترونیکي  فرد یا افراد مجاز طبق اساسنامه یا آگهي تغییرات  برسد.
*عدم ممنوع المعامله بودن درسطح کلیه شرکت هاي تابعه وزارت نفت )درصورت محرز شدن، ضمانت /سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به نفع 

مناقصه گزار ضبط خواهد شد(.
*کلیه پیمانکاران میبایست حداقل تا۴۸ ساعت قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجیهي را دریافت و باآگاهي کامل اعالم نرخ نمایند.

*حضور شرکت ها بصورت مشارکت و کنسرسیوم درمناقصه امکان پذیر نمي باشد.
*حداقل نمره ارزیابي قابل قبول براي ارزیابي خدماتي پیمانکار نمره ۵۰  و  براي ارزیابي توانمندي ایمني بهداشتي و زیست محیطي 6۰ مي باشد.

*مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار مي باشد.
*زمان و ساعت جلسه بازگشایي نهایي متعاقبا به اطالع شرکت هایي که امتیاز الزم کیفي را کسب نموده اند خواهد رسید.

*حداقل تعداد شرکت کنندگان جهت بازگشایي: به هر تعدا د پاکات واصله ارائه شده 
 *تاریخ چاپ نوبت اول:      ۱۴۰۱/۱۰/۰۵     نوبت دوم ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

 

آگهي تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي  توام با ارزیابي کیفي بصورت فشرده  

 روابط عمومي شرکت ملي پخش منطقه کرمانشاه

بلغ تضمین فرآیند مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه 
ارجاع کار

مهلت دریافت اسناد 
از سامانه ستاد از 

تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 
تا ساعت ۱6:۰۰  روز

تاریخ بارگزاري 
پاکات در سامانه 

ستادتا ساعت ۱۲:۰۰  
روز

تاریخ بازگشایي 
اولیه پاکات ارزیابي 

کیفي از ساعت 
۰۹:۰۰ صبح

زمان جلسه توجیهي

حجمي زماني 
انبار نفت منطقه 

کرمانشاه
۱۵۹.۲۴۲.۴۴۵.۷۸۹۷.۹6۲.۱۲۲.۲۸۹۱۴۰۱/۱۰/۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۲۱۴۰۱/۱۰/۲۴

۱۴۰۱/۱۰/۱۳
ساعت ۱۱:۰۰صبح

در محل سالن کنفرانس منطقه

نوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: یکي از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتي )به غیر از تضامین صادر شده ازطرف پست بانک( و به مبلغ مندرج درجدول 
فوق  مي باشد ) درصورت واریز سپرده نقدي به شماره حساب جام دوطرفه بانک ملت۹۲۰۰۰۳۰۴۹۴ باشناسه ۳۰۴۵۰ نزد بانک ملت( .

وم
ت د

نوب

شناسه آگهی: 1430891 

نرخ ارز، دردسر تازه تیمها!


