
قهرمانی در جام جهانی قطر باعث شد که لیونل 
مسی از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار 
عنوان  به  بنزما  و  ام باپه  گذاشتن  سر  پشت  با 

بهترین بازیکن سال ۲۰۲۲ انتخاب شود.
شکل  بهترین  به   ۲۰۲۲ سال  گل،  گزارش  به 
اعجوبه  این  و  رسید  پایان  به  مسی  لیونل  برای 
فوتبال جهان توانست با تیم ملی فوتبال آرژانتین 

قهرمانی در جام جهانی را به دست آورد.
سوی  از  او  که  شد  باعث  مسی  درخشش 
عنوان  به  آمار  و  تاریخ  بین المللی  فدراسیون 

انتخاب   ۲۰۲۲ سال  در  جهان  بازیکن  بهترین 
شود.

امتیاز ممکن  باالترین  امتیاز  با کسب ۲۷۵  مسی 
بهترین  فدراسیون  این  دید  از  تا  کرد  کسب  را 

بازیکن جهان در سال ۲۰۲۲ باشد.
ام باپه بعد از مسی باالترین امتیاز را کسب کرد و 
بنزما هم که توپ طالی ۲۰۲۲ را از طرف فیفا 

دریافت کرد در رده سوم قرار گرفت.
لوکا مودریچ و ارلینگ هالند در رده های چهارم 

و پنجم این رده بندی قرار گرفتند.

سخنگوی  و  رئیسه  هیات  عضو  اصولی  حسان 
روز  جلسه  درباره  توضیحاتی  فوتبال  فدراسیون 

گذشته هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه داد.
روز  که  رئیسه  هیات  جلسه  در  گفت:  اصولی 
گذشته حدود ۳ ساعت طول کشید، برگزاری دو 
فوتبال  قانونمند کردن فدراسیون  با هدف  مجمع 
تاکیدات ریاست  به تصویب هیات رئیسه رسید. 
به  فدراسیون  اساسنامه  که  بود  این  فدراسیون 
نهادهای  و  ارکان  و  شود  اجرایی  کامل  صورت 
برآمده رای خود را از مجمع فدراسیون به عنوان 

باالترین مرجع فدراسیون دریافت کنند.
مستقل  کمیته  ارکان،  این  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
حسابرسی فدراسیون فوتبال است که تصویب شد 
العاده  در تاریخ ۸ بهمن سال جاری مجمع فوق 

کمیته  تصویب  و  معرفی  بحث  و  شود  تشکیل 
مستقل حسابرسی فدراسیون فوتبال در این مجمع 
حسابرس  موضوع  همچنین  شد.  خواهد  انجام 
رای  به  نیز  کرده  انصراف  اعالم  که  فدراسیون 
گیری گذاشته خواهد شد و با مصوبه مجمع فوق 

العاده، این موضوع هم رای گیری خواهد شد.
 ۲۷ هم  دوم  مجمع  کرد:  خاطرنشان  اصولی 
کمیته  اینکه  از  تشکیل می شود و پس  ماه  اسفند 
شد،  تصویب  فدراسیون  مستقل  حسابرسی 
دار  خزانه  و  مالی  دپارتمان  مالی  صورت های 
فدراسیون در این مجمع تصویب خواهد شد. البته 
مجازی برگزار می کنیم. هر دو مجمع را احتماالً 

چراکه پس از فراگیری کرونا، زیرساخت هایی به 
وجود آمد و تجربه مجمع غیرحضوری را داشتیم 

و االن هم کنفدراسیون فوتبال آسیا خیلی از مجامع 
خود را به این شکل برگزار می کند.با این روند، 
در وقت و زمان هم صرفه جویی می شود.دستور 
جلسه در زمان مقرر برای اعضا ارسال خواهد شد 
و دبیرکل محترم در این باره اقدامات اجرایی را 

انجام می دهد.
دپارتمان  گفت:  بانوان  ملی  تیم های  درباره  وی 
جلسه  این  در  را  پیشنهاداتی  فدراسیون  بانوان 
را  اعضا هیات رئیسه نظرات خود  مطرح کرد و 
که  بحث هایی  مجموعه  آن  از  پس  کردند.  ارائه 
قرار  بررسی  مورد  که  رزومه هایی  و  شد  انجام 
و  داریم  که  زمانی  کمبود  به  توجه  با  گرفت. 
کافا  به  بانوان  فوتسال  ملی  تیم  بهمن   ۶ احتماالً 
ملی-  تیم  هم  ماه  فروردین  و  می شود  اعزام 
فوتبال- بانوان اعزام دارد، هیات رئیسه فدراسیون 
رئیس  به  تیم ها  این  سرمربیان  انتخاب  درباره 
باره  این  در  که  کرد  اختیار  تفویض  فدراسیون 

تصمیم گیری صورت گیرد.
اصولی خاطرنشان کرد: دو موضوع تصویب آیین 
نامه مالی و معامالتی هم مورد بحث و گفت و گو 
قرار گرفت. همچنین بحث پاداش های فدراسیون 
آتی موکول شد. ضمن  به جلسه  تیم های ملی  و 
اینکه بحث هیات های استانی هم با توجه به کمیته 
آتی هیات رئیسه  استان ها در دستور جلسه  امور 

فدراسیون قرار خواهد گرفت.
فدراسیون  سایت  در  که  اصولی  اظهارات  در 
وضعیت  به  اشاره ای  است،  شده  منتشر  فوتبال 
بزرگساالن و وضعیت  ملی  تیم  انتخاب سرمربی 

کارلوس کی روش یا مربی جدید نشده است.
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ذکر روز شنبه

اگر وظیفۀ کسی سجدۀ سهو یا نماز احتیاط باشد ولی بعد از نماز فراموش کند 
و پس از زمان زیادی به یادش بیاید، وظیفه اش چیست؟

باید هر وقت سجدۀ سهو را به یاد آورد، انجام دهد اما هر وقت نماز احتیاط 
را به یاد آورد بنابر احتیاط واجب عالوه بر انجام آن، نماز را نیز اعاده کند. ری
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پیامبر اکرم )ص(
إّن اللَّ ُیِحبُّ الّناِسَك النَّظیَف.

خداوند، عبادت کننده پاکیزه را دوست دارد.

یا رب العالمین
ای پروردگار جهانیان

تفویض اختیار به مهدی تاج
 برای انتخاب دو سرمربی تیم ملی ایران!

کم کم  و  داشت  نوجوان  پسر  یک  کشیشی   
شغل  مورد  در  فکری  که  بود  رسیده  وقتش 
بقیه هم سن  تقریبًا  مثل  پسر هم  بکند.  آینده اش 
چیزی  چه  که  نمی دانست  واقعًا  ساالنش  و 
این  هم  خیلی  ظاهراً  و  می خواهد  زندگی  از 

موضوع برایش اهمیت نداشت.
پدرش  بود،  رفته  مدرسه  به  پسر  که  روز  یک   

تصمیم گرفت آزمایشی برای او ترتیب دهد....
به اتاق پسرش رفت و سه چیز را روی میز او 

قرار داد:
یک کتاب مقدس،

یک سکه طال
و یک بطری مشروب .

کشیش پیش خود گفت:
 »من پشت در پنهان می شوم تا پسرم از مدرسه 
دید  خواهم  گاه  آن  بیاید.  اتاقش  به  و  برگردد 
بر  میز  روی  از  را  چیز  سه  این  از  کدامیک 
معنیش  بردارد  را  مقدس  کتاب  اگر  می دارد. 
این است که مثل خودم کشیش خواهد شد که 

یعنی  بردارد  را  سکه  اگر  عالیست.  خیلی  این 
بد  هم  آن  که  رفت  خواهد  کار  و  کسب  دنبال 
یعنی  بردارد  را  مشروب  بطری  اگر  اّما  نیست. 
آدم دائم الخمر و به درد نخوری خواهد شد که 

جای شرمساری دارد.«
 مدتی نگذشت که پسر از مدرسه بازگشت. در 
خانه را باز کرد و در حالی که سوت می زد کاپشن 
و کفشش را به گوشه ای پرت کرد و یک راست 
راهی اتاقش شد. کیفش را روی تخت انداخت 
شود  خارج  اتاق  از  می خواست  که  حالی  در  و 
چشمش به اشیاء روی میز افتاد. با کنجکاوی به 

میز نزدیک شد و آن ها را از نظر گذراند.
 کاری که نهایتًا کرد این بود که کتاب مقدس را 
برداشت و آن را زیر بغل زد. سکه طال را توی 
جیبش انداخت و در بطری مشروب را باز کرد 

و یک جرعه بزرگ از آن خورد . . .
 کشیش که از پشت در ناظر این ماجرا بود زیر 
لب گفت: » خدای من! چه فاجعه بزرگی ! پسرم 

سیاستمدار خواهد شد !«
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 چگونه سیاست مدار می شویم!

بهترین فوتبالیست سال ۲۰۲۲ از نگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار

صدرنشین رقابتهای لیگ برتر والیبال که پس از 
قطعی کردن قهرمانی اش در نیم فصل دو بازی 
را واگذار کرده بود، در آخرین دیدار باالخره به 

روند بردهای خود برگشت.
تیم های پاس گرگان، نیان الکترونیک خراسان، فوالد 
تهران،  پیکان  ارومیه،  شهرداری  ایرانیان،  سیرجان 
لبنیات هراز آمل در هفته پانزدهم  شهداب یزد و 

لیگ برتر مردان مقابل حریفان به پیروزی رسیدند.
قهرمانی  والیبال  مسابقات  پانزدهم  هفته 
باشگاه های برتر مردان ایران روز چهارشنبه ١۴ با 
برگزاری هفت دیدار در شهرهای گرگان، مشهد، 
پیگیری  اصفهان  و  آمل  رفسنجان،  یزد،  تهران، 
یزد  تیم شهداب  را  هفته  که جدال حساس  شد 

از ایفاسرام برد.
این  در  فصل  نیم  قهرمان  آمل  هراز  لبنیات  تیم 

هفته بعد از دو ناکامی متوالی به پیروزی رسید و 
همچنان در صدر جدول باقی ماند. تیم هورسان 
رامسر در هفته پانزدهم دو پله سقوط در جدول 

را تجربه کرد و به رتبه هفتم رفت.
پاس  و  الکترونیک  نیان  تیم های  دیگر  سوی  از 

گرگان یک پله صعود داشتند.

هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال؛
صدرنشین باالخره به برد برگشت

رونالدو رکورد پرسپولیس را شکست
النصر پرطرفدارترین

 تیم آسیا شد
حضور کریستیانو رونالدو در تیم فوتبال النصر 
باشگاه  این  کنندگان  دنبال  افزایش  و  عربستان 
این  تا  شکست  آسیا  در  را  پرسپولیس  رکورد 
قاره کهن  تیم  پرطرفدارترین  به  سعودی  تیم 

تبدیل شود.
فوتبال جهان  پرتغالی  کریستیانو رونالدو ستاره 
به   ۲۰۲۵ سال  تا  قراردادی  عقد  با  سرانجام 
گذشته  روز  و  پیوست  عربستان  النصر  تیم 
هواداران  حضور  با  بازیکن  این  معارفه  مراسم 
ریاض  پارک«  »مرسول  ورزشی  مجموعه  در 

برگزار شد.
پردرآمدترین  به  النصر،  در  حضور  با  رونالدو 
فوتبالیست جهان تبدیل شد و قرارداد ساالنه او 

حدود ١۰۰ میلیون یورو است.
با  می شد  بینی  پیش  که  همانطور  البته  النصر 
به خود  را  تمام رسانه های جهان  رونالدو توجه 
جلب کرد و تصاویر و خبرهای مربوط به حضور 
این اسطوره پرتغالی در عربستان در سراسر دنیا 

مخابره شد.
یکی از اولین تأثیرات حضور رونالدو در باشگاه 
تیم  این  کنندگان  دنبال  تعداد  افزایش  عربستانی 
در اینستاگرام و توئیتر بود. النصر تا پیش از عقد 
دنبال  نفر  میلیون   ١ از  کمتر  رونالدو  با  قرارداد 
کننده در اینستاگرام داشت اما در یک هفته، این 

تعداد به چند میلیون نفر رسید.
 تعداد فالوئرهای باشگاه النصر در اینستاگرام به ۸ 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. النصر با این 
تعداد دنبال کننده، باشگاه پرسپولیس ایران را هم 
که مدتها با ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار فالوئر در صدر 

باشگاه های آسیا قرار داشت، رد کرد.
النصری ها که ُکری سنگینی با تیم الهالل رقیب 
روز  چند  همان  دارند،  عربستان  در  خود  سنتی 
پیش این باشگاه را هم در اینستاگرام پشت سر 
گذاشتند. الهالل در حال حاضر ۳ میلیون و ۶۰۰ 

هزار دنبال کننده دارد.
اما باشگاه استقالل ایران را هم می توان در زمره 
تیم های پرطرفدار در آسیا دانست چرا که آنها هم 
۳ میلیون و ۸۰۰ هزار فالوئر در اینستاگرام دارند.

اعالم رنکینگ  المپیکی تکواندو 
در سال 2023

کار دشوار نمایندگان ایران
 برای کسب سهمیه

نخستین رنکینگ المپیکی تکواندو در سال ۲۰۲۳ 
با  مردانی  سجاد  مردان  بخش  در  که  شد  اعالم 
قرار گرفتن در ١۵ و در بخش زنان ناهید کیانی با 
رتبه ١۲ دارای بهترین جایگاه در میان نمایندگان 

ایران هستند.
نخستین رنکینگ المپیکی تکواندو در سال ۲۰۲۳ 
در  ایران  تکواندوکاران  میان  در  که  شد  اعالم 
و  نزول  پله  یک  با  مردانی  سجاد  مردان  بخش 
کیلوگرم  پانزدهم وزن ۸۴+  رده  در  قرار گرفتن 
دارای بهترین جایگاه است و ناهید کیانی نیز در 
بخش زنان با قرار گرفتن در رده دوازدهم وزن 

۵۷- کیلوگرم دارای بهترین رتبه است.
المپیکی  ایران در رنکینگ  جایگاه تکواندوکاران 
برای  ایران  نمایندگان  وضعیت  دهد  می  نشان 
کاری  رنکینگ  طریق  از  المپیک  سهمیه  کسب 
دید  باید  و  بود  خواهد  سخت  و  دشوار  بسیار 
فدراسیون تکواندو چه برنامه ای برای حضور در 
رقابت های رنکینگ سال ۲۰۲۳ و ارتقای جایگاه 

نمایندگان ایران دارد.
*جایگاه تکواندوکاران ایران در ۴ وزن المپیکی 
مردان و ۴ وزن المپیکی زنان به شرح زیر است:

وزن ۵۸- کیلوگرم، مهدی حاجی موسایی در رده 
پور در  آرمین هادی  دارد،  بیست و ششم جای 
رده ۳۴ قرار گرفته است و حسین لطفی نیز در 

رده ۴۸ جای کرفته است.
وزن ۶۸- کیلوگرم، سروش احمدی در رده ۳۵ 
 ۴۵ رده  در  نیز  بخشی  امیرمحمد  و  دارد  جای 

جهان جای گرفته است.
در وزن ۸۰- کیلوگرم، میرهاشم حسینی در رده 
نیز در رتبه  ۳۳ جای دارد و مهران برخورداری 

۳۹ جای گرفته است.
قرار  با  مردانی  سجاد  کیلوگرم،   +۸۰ وزن  در 
میان  رتبه  بهترین  دارای  پانزدهم  رده  در  گرفتن 
نمایندگان ایران در ۴ وزن المپیکی مردان است. 
علی احمدی و علیرضا نادعلیان نیز به ترتیب در 

رده ۴۵ و ۴۸ جهان جای دارند.
مبینا  نیز، در وزن ۴۹- کیلوگرم،  در بخش زنان 
غزل  و  دارد  قرار  پانزدهم  رده  در  زاده  نعمت 

سلطانی نیز در جایگاه ۳۴ جای گرفته است.
در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی با قرار گرفتن 
میان  در  جایگاه  بهترین  دارای  دوازدهم  رده  در 
تکواندوکاران ایران است. زهرا شیدایی نیز چهل 

و چهارم است.
در وزن ۶۷- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی در رده 
۳۵ قرار دارد و نرگس میرنوراللهی و کوثر اساسه 

نیز در رده های ۳۷ و ۵۰ جای گرفته اند.
نیز اکرم خدابنده در رده  در وزن ۶۷+ کیلوگرم 
۳۰ جهان جای دارد و زهرا پوراسماعیل نیز در 

جایگاه ۴۶ قرار گرفته است.

از طریق  را  ژنراتور  دیزل  پروژه خرید ۸ دستگاه   درنظردارد  آذربایجانشرقي  استان  گاز  شرکت 
به  و   ، برگزار  ذیل  شرح  به    www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 

پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
*دیزل ژنراتور KVA ۶۷۵ به تعداد یک دستگاه
*دیزل ژنراتور KVA ١۵۰ به تعداد یک دستگاه

*دیزل ژنراتور KVA ١۰۰ به تعداد ۳ دستگاه
*دیزل ژنراتور KVA ۶۰ به تعداد ۳ دستگاه

   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 
-/۰۰۰/۰۰۰/ ۳/۷۰۰)سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال( دعوت می نماید حداکثر تا ١۰ 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.
است.  گردیده  قید  پیشنهادات  وگشایش  پاکات  تحویل  تاریخ   ، توزیعی  مناقصه  دراسناد  ضمنا" 
مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را 

دریافت نمایند.
*تلفن  ۳۴۴۹۶۲۷۴ و ۳۴۴۴۸۰۹۵-۰۴١

*دورنگار   ۳۴۴۴۷۰۸۹-۰۴١

»آگهي فراخوان مناقصه «
  شماره: 1401-100

روابط عمومي شرکت گاز استان آذربایجان شرقيشناسه آگهی: ١۴۳۶۶۴۲

ت اول
نوب        

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را به تأمین کننده ذیصالح و واجد شرایط 
واگذار نماید. 

١ -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران ) منطقه ۹عملیات انتقال گاز ( ساری-بلوار طالقانی، نرسیده به میدان هالل احمر
۲ - موضوع و محل اجرای پروژه:  تجدید دوم مناقصه تأمین و نصب جرثقیل سقفی ضد انفجار ١۰ تن

۳ -مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )دو میلیارد ریال( به صورت یکی از تضامین مذکور در جدول شماره ١ آیین نامه 
تضمین در معامالت دولتی

۴ -برآورد اولیه مناقصه و مبانی آن : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) چهل میلیارد ریال( بر اساس قیمت بازار
۵ - محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از مورخ ١۴۰١/١۰/١۹ الی ١۴۰١/١۰/۲۲ صرفا از طریق سامانه ستاد امکان دانلود )دریافت( اسناد مناقصه 

امکان پذیر است. 
۶ -تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه: تا مورخ ١۴۰١/١١/۰۸ صرفا از طریق سامانه ستاد بارگذاری اسناد امکان پذیر است.

۷ - محل و زمان گشایش پیشنهادات: ساری - بلوار طالقانی- نرسیده به میدان هالل احمر - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه ۹ عملیات انتقال 
گاز – تاریخ گشایش پیشنهادات پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی متعاقبًا اعالم خواهد شد.

۸ -مدت اعتبار پیشنهادات: با توجه به اینکه مناقصه گران می توانند تا آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد اعالم شده در سامانه ستاد، نسبت به جایگزینی 
و اصالح قیمتهای خود اقدام نمایند لذا  قیمت پیشنهادي مناقصه گر  بمدت ۶ ماه از زمان بازگشایي پاکات مالي معتبر میباشد.

۹ -فرایند مناقصه: یک مرحله ای با ارزیابي کیفي
١۰ -شرایط شرکت در مناقصه:

الف(ارائه گواهي نامه ساخت یا تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمانهاي صنفي مربوطه یا ارائه مجوز بازرگاني از سازمانها و نهادهاي مربوطه 
 ب( دارا بودن روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

*تذکر: قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.

آگهی فراخوان تجدید دوم مناقصه عمومی 
 شماره مناقصه: 88710026 شماره مجوز:1401.7391

روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گازشناسه آگهی: ١۴۳۵۲۵۲

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه9عملیات انتقال گاز        

ت اول
نوب


