
قدم  اولین  در  توانستند  ایران  وزنه بردار  سه 
اول  نفر   ۱۰ پاریس جزو  المپیک  سهمیه  کسب 

بگیرند. قرار  رنکینگ 
رنکینگ  وزنه برداری  جهانی  فدراسیون   
و  کرد  اعالم  را  پاریس  المپیک  سهمیه  کسب 
در  خود  مجموع  رکورد  براساس  وزنه برداران 
قرار  رنکینگ  این  در  کلمبیا  جهانی  قهرمانی 
آذر  که  کلمبیا  جهان  قهرمانی  مسابقات  گرفتند. 
کسب  مرحله  اولین  شد،  برگزار  جاری  سال 

بود. المپیک  سهمیه 
رکورد  بیش ترین  که  نفر  یک  تنها  کشور  هر  از 
المپیک قرار گرفته  مجموع را دارد، در رنکینگ 
علی  سنگین،  فوق  دسته  در  نمونه  برای  است. 
کلمبیا  قهرمانی جهان  در  آیت شریفی  و  داودی 
وزنه زدند اما چون داودی رکورد باالتری نسبت 
به شریفی ثبت کرد، او وارد رنکینگ المپیک شد.
در  زیادی  مدعیان  که  کیلوگرم   ۱۰۲ دسته  در 
ایران دارد، در حال حاضر دهدار وارد رنکینگ 
مرادی  و سهراب  معتمدی  و رسول  است  شده 
از  بیش تر  خود  المپیک  گزینشی  اولین  در  باید 
قرار  رنکینگ  در  بتوانند  تا  بزنند  وزنه  دهدار 

بگیرند. آن ها در قهرمانی جهان غایب بودند.
نفر   ۱۰ به  المپیک،  سهمیه  کسب  سیستم  طبق 
گیرد  می  تعلق  سهمیه  المپیکی  وزن  هر  اول 
اولین  گذاشتن  سر  پشت  از  پس  هم  ایران  که 

رنکینگ  اول  نفر   ۱۰ در  را  نفر  سه  گزینشی، 
المپیکی اوزان ۸۹، ۱۰۲ و فوق سنگین دارد.

علی  و  کیلوگرم   ۸۹ دسته  در  رستمی  کیانوش 
هستند.  چهارم  سنگین  فوق  دسته  در  داودی 
رضا دهدار در دسته ۱۰۲ کیلوگرم در رده سوم 

قرار دارد.
حافظ قشقایی هم در دسته ۷۳ کیلوگرم در رده 

بیست و چهارم قرار گرفت.
غیرالمپیکی  وزن  یک  در  که  ورزشکاری  هر 

باالتر  المپیکی  وزن  برای  رکوردش  بزند،  وزنه 
محاسبه می شود. برای نمونه قشقایی در قهرمانی 
وزنه  کیلوگرم   ۶۷ المپیکی  غیر  وزن  در  جهان 
زد و رکوردش برای رنکینگ دسته ۷۳ کیلوگرم 

المپیکی است محاسبه شد. که 
در بخش دختران هم ایران در ۱۰ نفر اول اوزان 
در  حسینی  الهام  اما  ندارد  نماینده ای  المپیکی 
زینب شیخ  و  است  پانزدهم  کیلوگرم   ۸۱ دسته 
باب در رده بیستم دسته فوق سنگین قرار دارد.

لیگ  اشتباهات داورِی هفته  شانزدهم رقابت های 
برتر آیینه ای تمام نما از وضعیت اسفناک داوری در 

فوتبال ایران است.
فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  هفته   شانزدهمین 
ایران در شرایطی به اتمام رسید که بازهم شاهد 
اشتباهات تاثیرگذار داوران بودیم که نتایج خیلی 
از مسابقات را نامطلوب کرد. اشتباهاتی که میزان 
به  و  شده  خارج  عادی  حالت  از  مدتهاست  آن 

شرایط اضطرار رسیده است.
بارها در گزارش های مختلف به مربیان، بازیکنان 
و مدیران انتقاد داشته ایم که میزان اعتراضات آنها 
به مسائل داوری بسیار زیاد و حالت بهانه و فرار 
رو به جلو به خود گرفته است اما بد نیست کمی 

زاویه  دوربین را تغییر دهیم!
در این هفته ها شاهد اشتباهاتی از سوی تیم های 
به  آنها  کنار  از  کردن  گذر  که  هستیم  داوری 
سادگی، امکان پذیر نیست. داوران حاضر در لیگ 
سطوح  در  شاید  که  می شوند  اشتباهاتی  مرتکب 

پایین هم شاهد آنها نباشیم.
وجود  است  معتقد  فوتبال  جامعه   که  همانطور 
امکاناتی  و   VAR/ویدئویی داور  کمک  فناوری 
مانند سیستم رادیویی چیزهایی است که باید در 
اختیار داوران قرار داشته باشد و آنها با توجه به 
فشاری که تحمل می کنند، دستمزدی بسیار ناچیز 
دریافت می کنند، اما نمی توان چشم ها را به روی 
به  نگاهی  کافیست  بست.  آنها  فاحش  اشتباهات 

اشتباهات رخ داده در هفته  اخیر بیندازیم.

دیدار تیم های مس رفسنجان و نساجی مازندران 
در حالی با تساوی یک بر یک به اتمام رسید که 
اگر اشتباهات تیم داوری در کار نبود، می توانست 
ابتدا  با برتری ۲ بر صفر میزبان خاتمه پیدا کند. 
رضا حیدری، کمک داور مسابقه در نیمه  نخست 
و  آفساید  را  مس  بازیکن  کریم زاده،  سالم  گل 

مردود اعالم کرد.
اما نشان می داد که مدافع راست  تصاویر آهسته 
و  کرده  پر  را  آفساید  متر  یک  حدود  نساجی 
را  مساله  این  می شد  هم  مسلح  غیر  چشم  با 

تشخیص داد.
بحث برانگیز  پنالتی  یک  غالمی  کمیل  ادامه  در 
دقیقه   در  نساج ها  و  گرفت  میهمان  تیم  برای  را 
امتیاز  تا ۲  بر یک کردند  بازی را یک  نتیجه    ۸۷

حساس از چنگ مس رفسنجان در برود.
در دیدار تیم های هوادار و آلومینیوم نیز سید رضا 
داور  این  شد.  مرتکب  را  مهلکی  اشتباه  مهدوی 
برای  پنالتی   یک  نخست  نیمه   اواخر  در  باتجربه 
تیم میزبان گرفت که تصاویر آهسته نشان می داد 
خطای مذکور، مشخصا بیرون محوطه  جریمه رخ 

داده است. مهدوی در ادامه مهدی رحمتی را به 
دلیل اعتراض از کنار زمین اخراج کرد.

در مسابقه  بین پرسپولیس و ذوب آهن، داور بازی 
یعنی وحید کاظمی، به راحتی از کنار خطای هند 
دست  از  بازیکن  این  گذشت.  ذوب آهن  مدافع 
ایستگاهی  ضربه   عبور  از  جلوگیری  برای  خود 
صحنه  این  در  داور  گرفت.  کمک  عالیشاه  امید 
تهرانی  سرخ پوشان  برای  پنالتی  یک  می توانست 

اعالم کند.
اکثر  نظر  طبق  استقالل  و  سپاهان  دیدار  در 
شدید  دلیل خطای  به  مغانلو  شهریار  کارشناسان 
باید از بازی اخراج می شد اما حسن اکرمی به یک 

کارت زرد بسنده کرد.
داوران  بزرگ  اشتباهات  توجه  قابل  بخش  این ها 
در هفته  شانزدهم رقابت های لیگ برتر بود که به 

آن پرداخته شد.
میدان  قضات  که  بودند  نیز  دیگری  صحنه های 
می توانستند تصمیمات بهتری را بگیرند اما اینطور 
مسئوالن  و  داوران  کمیته   می رسد  نظر  به  نشد. 
درباره   جدی  تصمیمی  باید  فوتبال  فدراسیون 

وضعیت کیفی داوران اتخاذ کنند.
اشتباهات  این  ُدز   VAR حضور  با  شک  بدون 
آنها  تمام شدن  به  نمی توان  اما  کم تر خواهد شد 
دل بست. موضوع مشخص این است که اکثریت 
داوران حال حاضر فوتبال ایران از لحاظ کیفی در 
شرایط خوبی به سر نمی برند و همین مساله باعث 

افزایش جنجال ها شده است.
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امام هادی علیه السالم
کَر ِلنَّ النَِّعَم َمتاع کِر ِمنُه بِالنِّعَمِة الَّتي أوَجَبِت الشُّ اَلشاِکُر أسَعُد بِالشُّ

کَر نَِعٌم و ُعقبی؛ ٌ َوالشُّ
شکرگزار را، به جهت شکرگزاری، سعادتی است بزرگ تر از نعمتی که شکرگزاری را

 بر او واجب کرده است؛ زیرا نعمت، کاالیی است و شکر، نعمتی همراه با آخرت .

یا حی یا قیوم  
ای زنده، ای پاینده

وضعیت داورِی لیگ برتر در شرایط اضطرار؛
 سوت های َکرکننده

گرانی  به  شکالت  با  بستنی  که  روزگاری  در   
فروشی  قهوه  وارد  ساله ای   ۱۰ پسر  نبود،  امروز 
هتلی شد و پشت میزی نشست. خدمتکار برای 

سفارش گرفتن سراغش رفت.
 - پسر پرسید: بستنی با شکالت چند است؟

 - خدمتکار گفت: ٥۰ سنت
 پسر کوچک دستش را در جیبش کرد، تمام پول 

خردهایش را در آورد و شمرد. بعد پرسید:
- بستنی خالی چند است؟

خدمتکار با توجه به این که تمام میزها پر شده 
خالی  منتظر  فروشی  قهوه  بیرون  عده ای  و  بود 

شدن میز ایستاده بودند، با بی حوصلگی گفت:
- ۳٥ سنت

- پسر دوباره سکه هایش را شمرد و گفت:
- برای من یک بستنی بیاورید.

 خدمتکار یک بستنی آورد و صورت حساب را 
نیز روی میز گذاشت و رفت. پسر بستنی را تمام 
به  را  پولش  و  برداشت  را  صورت حساب  کرد، 
که  هنگامی  رفت.  و  کرد  پرداخت  صندوق دار 
گریه اش  رفت،  میز  کردن  تمیز  برای  خدمتکار 
گرفت. پسر بچه روی میز در کنار بشقاب خالی، 

۱٥ سنت برای او انعام گذاشته بود.
با  بستنی  می توانست  پول هایش  با  او  یعنی   
دادن  انعام  برای  پولی  چون  اّما  بخورد  شکالت 
و  بود  نکرده  را  کار  این  نمی ماند،  باقی  برایش 

بستنی خالی خورده بود.
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انعام ۳ وزنه بردار ایران یک قدم
 به المپیک پاریس نزدیک شدند 

برتر  لیگ  بیست ویکم  هفته  دیدار  مهمترین  در 
پیکان  لبنیات هراز آمل و  تیم های  والیبال مردان 

تهران به مصاف هم می روند.
 هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال مردان ایران 
چهارشنبه، پنجم بهمن در شهرهای گرگان، گنبد، 
تهران، اردکان، سیرجان، رامسر و مریوان پیگیری 

می شود.  
در مهمترین دیدار این هفته تیم های لبنیات هراز 
والیبال  فدراسیون  سالن  در  تهران  پیکان  و  آمل 
تیم  دو  این  رفت  دیدار  می روند.  هم  مصاف  به 
به  آمل  در  عطایی  بهروز  شاگردان  پیروزی  با 
پایان رسید و پیکان شانس این را دارد تا در دور 
برگشت و با استفاده از امتیاز میزبانی نتیجه دیدار 

را به سود خود تمام کند.
لبنیات هراز با ۱۶ برد و ۴٥ امتیاز در صدر جدول 
قطعی  پلی آف  مرحله  به  صعودش  و  دارد  قرار 
شده است. شاگردان پیمان اکبری در پیکان نیز با 
۱۴ برد و ۴۴ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارند 
و در حالی به مصاف تیم صدرنشین می روند که 
خود  حریف  مغلوب  رقابت ها  بیستم  هفته  در 

شدند.
در دیگر مسابقه مهم این هفته تیم فوالد سیرجان 
ایرانیان میزبان شهداب یزد مدافع عنوان قهرمانی 

امتیاز در  برد و ۴۲  با ۱٥  یزد که  نماینده  است. 
در  دارد،  قرار  رده بندی  جدول  دوم  جایگاه 
مرحله یک  در  را  پیروزی حضور خود  صورت 

چهارم نهایی قطعی می کند.
شاگردان سعید رضایی در تیم سیرجان هم اکنون 
با ۱۱ برد و ۳۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار 
دارند. دیدار رفت دو تیم نیز سه بر دو به سود 
شهداب به پایان رسید و سیرجان به دنبال جبران 

این نتیجه در بازی خانگی است.
تهران  سایپا  با  رامسر  هورسان  تیم های  دیدار 
از  دیدارها  سایر  و  می شود  برگزار   ۱۶ ساعت 

ساعت ۱٥ آغاز خواهد شد.

نبرد دیدنی عطایی و اکبری در لیگ والیبال

       

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای اجرای بند )ط( تبصره )۸( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، پنج ملک از امالک و مستغالت مازاد برنیاز خود را به صورت یکجا 
و تجمیعی ، بابهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  به صورت الکترونیکی به فروش برساند . لذا ازکلیه عالقه مندان به شرکت درمزایده دعوت می گردد 

ضمن مراجعه به پایگاه  اینترنتی فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقّررات مندرج در شرایط مربوطه ؛ درمزایده شرکت نمایند .
الف(:  مشخصات امالک مورد مزایده:   

* توضیح اینکه : قطعات مندرج در ردیف های  )۱ الی ٥( بصورت تجمیعی و با هم فروخته خواهد شد .
   ب( - برنامه زمانی برگزاری مزایده: 

۱-تاریخ انتشار ) نمایش ( در سامانه ستاد: راس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ .
۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده ازسامانه ستاد: حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳.

۳-زمان بازدید از محل وقوع ملک: متقاضیان بایستی دراوقات اداری ازتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۰با هماهنگی مدیریت اموراداری، رفاه و پشتیبانی – اداره خدمات و ساختمان ازمحل های 
وقوع ملک رویت بعمل آورند .

۴- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد توسط مزایده گران )متقاضیان( از طریق سامانه ستاد و حضوری : مزایده گران فرصت دارند پیشنهاد های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در 
سامانه ستاد بارگذاری  و در مزایده شرکت نمایند .

٥- نوع ومبلغ تضمین: مزایده گران بایستی برای شرکت درمزایده ، ضمانت نامه معتبربانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر؛ تهیه و ضمن بارگذاری آن در سامانه ستاد ، اصل ضمانت نامه را در قالب 
)پاکت الف(، به صورت الک و مهر شده حداکثرتا آخرین مهلت تعیین شده برای بارگذاری ) موضوع ردیف ۴ ( به نشانی : تبریز - خیابان آزادی – حدفاصل میدان جهادوالله – ساختمان شماره یک 

سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی – اداره امور پیمانها و قراردادها – اتاق ۲۳۰ به صورت فیزیکی تحویل نمایند .
۶-زمان گشایش پیشنهادها: راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲٥ پیشنهادهای ارائه شده از طریق سامانه ستاد درمحل سازمان جهادکشاورزی استان ساختمان شماره یک اتاق 
جلسه )۴۳۹( گشایش خواهد یافت. مزایده گران با دردست داشتن مدرک هویتی خود می توانند در هنگام گشایش پیشنهاد ها در جلسه حضور داشته باشند )به پیشنهادهای فیزیکی ارسالی ترتیب 

اثر داده نخواهد شد(.
۷- الزم به ذکر است که اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir بخش ))ثبت نام / پروفایل  مزایده گر(( موجود است .

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

آگهی مزایده عمومی امالک
تاریخ انتشار:  نوبت اول : 1401/11/04      نوبت دوم : 1401/11/05

کمیسیون معامالت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی

ردیف
بخش پالک ثبتی

شماره سندثبتی
کاربری طبق موافقت مساحت متِرمربّع

کمیسیون ماده ٥
قیمت کارشناسی

بریال
مبلغ سپرده 

آدرسوضعیت سندبریال
اعیانعرصهفرعیاصلی

۱۸۹۹۹۴۱۲۶

 ٥
تبریز

۳۳۳۹۳۳٥٥۳

تبریز- منظریه- دارد۱.۴۰۰.۳٥۸.۷۰۰.۰۰۰۰۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تجاری-  مسکونی٥۱۶۱
خیابان شاهد

۲۸۹۹۹۴۱۲٥۳۳۳۹۰۷۶۸۴
۳۸۹۹۹۴۱۲۴۳۳۳۹۲۱۱۱۱۸
۴۸۹۹۹۴۱۲۳۳۳۳۹۹۰۸۷۸۹
٥۸۹۹۹۴۱۲۲۳۳۳۹۲۲۱۰٥٥

	شناسه	آگهی:	1444140

شماره : 140111011030/ستاد/مزایده روزنامه امین - تاریخ انتشار: 1401/11/5

	دوم
وبت

ن

شرکت گاز استان آذربایجانشرقي درنظردارد پروژه خرید کوانتومتر رومیزی را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شرح ذیل برگزار 

و به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
  * خرید کوانتومتر رومیزی به مقدار یک عدد

 بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت ، و توانایی 
تامین اقالم فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به مبلغ -/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )نهصد میلیون ریال( دعوت می نماید حداکثر 
تا ۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعالم آمادگي کتبي خود را ، و فرم های 
تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی )کیفی تامین کنندگان کاال( و تصویر مدارک و مستندات 

مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمایند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده 
نام  و گواهی  الکترونیکی دولت ثبت  باید در سامانه تدارکات  . مناقصه گران  است 

امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
*تلفن:  ۳۴۴۹۶۲۷۴ و ۰۴۱-۳۴۴۴۸۰۹٥

*دورنگار:  ۰۴۱-۳۴۴۴۷۰۸۹

»آگهي فراخوان مناقصه	«
  شماره:    1401-112

روابط عمومي شرکت گاز استان آذربایجان شرقيشناسه آگهی: ۱۴۴۴۰۸۹

ت اول
نوب

اولین خرید زمستانی تراکتور
پاکدل شاگرد خمس شد

حامد پاکدل مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس 
تراکتور  تیم  به  ساله  نیم  و  یک  قرارداد  عقد  با 

پیوست.
باشگاه های  سابق  مهاجم  پاکدل،  حامد 
سازی،  ماشین  اراک،  آلومینیوم  پرسپولیس، 
که  جم  جنوبی  پارس  و  آبادان  نفت  صنعت 
دارد، پس  را هم  بازی در پست وینگر  توانایی 
از مذاکره و توافق با مدیرعامل باشگاه تراکتور، 

شاگرد پاکو خمس شد.
اخیر  سال های  مهاجمان  برترین  از  یکی  پاکدل 
لیگ ایران به شمار می رود که ۱۳ گل با پیراهن 
پنج  پیراهن ماشین سازی،  با  آلومینیوم، ۱۱ گل 
با  نیز  گل  چهار  و  پرسپولیس  پیراهن  با  گل 

پیراهن صنعت نفت به ثمر رسانده است


