
توپ طال به چه كسي مي رسد؛ رونالدو يا مسي
فرانس فوتبال 1۶ آذر برنده توپ طال را اعالم مي كند. فرانس فوتبال در يك برنامه ويژه از طريق تلويزيون اكيپ ساعت 22:15 نام اين بازيكن را اعالم خواهد كرد. برنده توپ طال توسط داويد ژينوال معرفي مي شود. 
كريستيانو رونالدو و ليونل مسي در ميان ۳۰ نامزد بيشترين شانس را براي كسب اين جايزه دارند. اگر مهاجم پرتغالي توپ طال را ببرد براي پنجمين بار اين اتفاق خواهد افتاد و مسي مي تواند ششمين عنوان را به 
دست آورد. رونالدو يك آبان توانست جايزه بهترين بازيكن را كسب كند. 
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   پيروزي 2 بر يك تي�م ملي فوتبال ايران برابر پاناما در 
جريان يك ديدار دوس�تانه تحت پوش�ش وب سايت و 

صفحه توييتري كنفدراسيون فوتبال آسيا قرار گرفت. 
   پس از جهاني شدن كشتي كالس�يك بانوان، قوانين 
و مق�ررات داوري م�ورد تاييد اتحاديه جهاني از س�وي 

فدراسيون كشتي اعالم شد. 
   سجاد محمدپور، بوكسور س�بك وزن تيم ملي ايران 
معتقد است كه اكبر احدي و خيمنز )مربي اسبق كوبايي 

تيم ملي( مي توانستند در كنار هم موفق تر باشند. 
 باشگاه استقالل دراطالعيه اي در خصوص كسب مجوز 
حرفه اي گري از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا و جواز 
ش�ركت در مس�ابقات ليگ قهرمانان اع�الم كرد تالش 
آنهايي كه مي خواهند استقالل از آسيا حذف شود نقش بر 
آب خواهد شد! مشكل بدهي هاي انباشته حل شده است.

سرخط خبرها گزارش روز

مرد آرام رومانيايي در صدر
مجله امريكايي فوربس از درآمد نجومي مديربرنامه هاي 

فوتبال گزارش مي دهد

بهرام رادان، بازيگر شناخته ش��ده سينماي 
ايران چندي پيش در مصاحبه اي گفت: »آن 
موقع ها مديربرنامه مثل فحش بود. وقتي مي رفتي دفتري و 

مي گفتي مديربرنامه دارم، به آنها بر مي خورد. 
نخس��تين باري كه جرات كرديم در فيلم��ي از مديربرنامه 
اس��تفاده كني��م، در فيل��م گيالن��ه ب��ود.« 5 س��ال پيش 
مديربرنامه هاي مهتاب كرامتي هم به روزنامه ما، »اعتماد« 
گفته ب��ود: »فقط مهتاب كرامت��ي و به��رام رادان در ايران 
مديربرنامه دارند.« با اين هم��ه تاريخ ورود مديربرنامه ها به 
فوتبال هنوز مش��خص نيست. اينكه چه كسي نخستين بار 
مديربرنامه اختيار كرده يا چه كسي براي نخستين بار حرفه 

مديربرنامه بودن را براي خودش انتخاب كرده. 
در فوتبال البته خيلي ها مديربرنامه ها را با گفتن صفت دالل 
تحقير مي كنند اما واقعيت اين اس��ت كه آنها يكي از اجزاي 
مهم فوتبال حرفه اي در سرتاسر دنيا هستند. فوتباليست ها در 
سرتاسر دنيا از قشرهاي پايين به اين صنعت مي آيند. عموما 
ب��ا تحصيالت كم و ابتدايي. آنها كمترين آش��نايي با قوانين 
حقوقي و مسائل مالي را دارند و اگر مديربرنامه نداشته باشند 

جلوي بنده��اي فراوان قراردادهايي كه باش��گاه هاي بزرگ 
جلوي شان مي گذارند، كم مي آورند. باشگاه ها عمدتا از تيم 
وكاليي حرفه اي سود مي جويند و آنها خيلي راحت مي توانند 
قراردادهاي يكطرفه به نفع باشگاه تنظيم كنند. در اين بين 
فوتباليست ها با داشتن مديربرنامه، هم بهترين انتخاب ها را 
مي كنند و هم قراردادهاي بهتري مي بندند. طبعا قسمتي از 

قراردادشان را هم به مديربرنامه هاي شان واگذار مي كنند. 
نرخ رايج مديربرنامه ها از قرارداد بازيكنان در دنيا چيزي حدود 
10 درصد اس��ت. برخي از مديربرنامه هاي فوتباليست هاي 
بزرگ حاال خودشان وارد باشگاه س��لبريتي ها هم شده اند. 
آنها حسابي مورد توجهند. هم آخرين اخبار از بازيكنان تحت 
قراردادش��ان را دارند و هم ثروت شان افسانه اي شده. كمتر 
فوتبال دوستي است كه اسم خورخه مندس، يا مينو رايوال را 
نشنيده باشد. آنها مديربرنامه بازيكنان بزرگي مثل كريستيانو 
رونالدو و زالتان ايبراهيموويچ هستند. تابستان كه فصل نقل و 
انتقاالت آغاز مي شود، اسم آنها بر صدر اخبار مي آيد و قدرت 
هركاري را دارند. اما كدام يك از آنها در سال جاري )2017( 
موفق تر بوده و قراردادهاي بهتري را بسته اند؟ مجله فوربس 
امري��كا در جديدترين رتبه بندي اش در اي��ن زمينه، به اين 

سوال پاسخ داده. 

رسول مجيدي

جزييات خاكسپاري افتخاري
اكبر افتخاري، پيشكس��وت قديمي تي��م ملي و آبي هاي 
پايتخت روز پنجشنبه دارفاني را وداع گفت. مراسم تشييع 
پيكر آن مرحوم ساعت 9 صبح امروز در ورزشگاه شيرودي 
برگزار و آن مرحوم در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاك 

سپرده مي شود. 
همچنين مراس��م س��وم مرحوم افتخاري روز دوش��نبه 
س��اعت 13:30 الي 15 در مس��جد نور واق��ع در ميدان 
فاطمي تهران برگزار مي ش��ود. مرح��وم اكبر افتخاري از 
پيشكسوتاني است كه اواخر دهه 40 براي استقالل و تيم 
ملي به ميدان رفت. وي در اواخر دوران بازيگري اش مدتي 
در تيم پرسپوليس هم بازي كرد. مرحوم افتخاري در جام 
ملت هاي 196۸ آسيا يكي از اعضاي تيم ملي ايران بود و 

با اين تيم قهرمان شد. 

5-  ولكر اشتروت/ كميسيون: ۳4 ميليون دالر
او احتم��اال معروف تري��ن ايجن��ت 
آلماني فوتبال دنياس��ت. 5 بازيكن 
بزرگ اين كشور يعني توني كروس، 
مارك��و رويس، بنديك��ت هوودس، 
عمر توپراك و گونزالو كاسترو تحت 
ق��رارداد او هس��تند. وقتي در س��ال 2013 ماري��و گوتزه از 
دورتموند به بايرن رفت، خيلي ها در ش��مال آلمان شگفت 
زده و حتي عصباني ش��دند. اما اشتروت با زرنگي تمام موفق 
ش��د س��تاره دورتموند را با 37 ميليون يورو ب��ه بايرن ببرد. 
او در جري��ان انتقال توني كروس از باي��رن به رئال هم نقش 
شاياني داشت و موفق شد با مهارت تمام، اين بازيكن را راهي 
پايتخت اسپانيا كند و البته پول خوبي هم به جيب زد. او در 
سال 2017 مجموعا قراردادهايي بالغ بر 342/6 ميليون دالر 
بس��ته كه طبق قانون فيفا 10 درص��د آن يعني 34 ميليون 
دالرش به حساب شخصي اش واريز شده. او رسما ۸۸ مشتري 

)بازيكن( دارد. 
4- مينو رايوال/ حق كميسيون: 4۳/5 ميليون دالر

اسم رايوال را در تابستان امسال حتما 
زياد ش��نيده ايد. او ب��راي خيلي ها 
منفورتري��ن مديربرنامه حال حاضر 
فوتبال اس��ت. كس��ي ك��ه ممكن 
است هر لحظه با انتقال بازيكن هاي 
بزرگش به تيمي، آنها را خوشحال و تيم اوليه را با شوك مواجه 
كند. او آژانس��ي به نام خودش را مديريت مي كند و در حال 
حاضر 55 مشتري دارد. مش��تري هايي كه خيلي هاي شان 
ستاره هستند. فوربس درباره او نوشته: »روش رايوال مشخص 
نيست اما او عمدتا فوتباليست هايي را جذب مي كند كه هم 
مهارت ه��اي بااليي دارند و هم ش��هرت فراوان��ي. « زالتان 
ايبراهيموويچ، ماري��و بالوتلي، پائول پوگب��ا، روملو لوكاكو، 
متيودي، ميختاريان و وراتي از جمله مشهورترين بازيكنان او 
هستند. رايوال تابستان امسال با انتقال لوكاكو به منچستر، داغ 
بزرگي بر پيشاني هواداران چلسي نشاند. چرا كه تا لحظه آخر 
آنها روملو را آبي پوش مي دانستند اما مذاكرات پنهاني رايوال 
او را به منچستر فرستاد. جالب اينجاست كه او در اين سال ها 
ستاره هاي فراواني را به يونايتد برده. از ميختاريان بگيريد تا 
پوگبا. با اين همه فرگوسن، اسطوره منچستر يك بار درباره او 
گفته بود: »از رايوال اصال خوشم نمي آيد.« احتماال فرگوسن 
از اينك��ه رايوال پوگبا را با 105 ميليون ي��ورو از تورين راهي 
منچستر كرد، اصال دل خوش��ي ندارد. رايوال در سال 2017 
قراردادهايي به ارزش 434/7 ميليون دالر بس��ت كه 43/5 

ميليون دالرش براي خودش بود. 
۳- جانات بارنت/ كميسيون: 5۳/4 ميليون دالر

نخستين موكل اين پيرمرد 67 ساله، 
يكي از اسطوره هاي كريكت دنيا بود؛ 
برايان الرا. او مدت ها تنها مديربرنامه 
او ب��ود تا اينكه آژانس اس��تالر را راه 
انداخت. بارن��ت در حاال حاضر 116 

بازيكن در ليگ هاي مختلف دنيا را ياري مي كند. گرت بيل 
كه تا مدت ها گران ترين فوتباليست دنيا بود را بارنت راهنمايي 
مي كند. آدام الالنا را هم همچنين. بارنت البته نسبتا در همه 
ليگ ها حض��ور دارد و خودش را به فوتب��ال محدود نكرده. 
خيلي ه��ا در دنيا او را به اين دليل مي شناس��ند كه لنوكس 
لوييز را وارد بوكس حرفه اي كرد. بارنت امسال قراردادهايي 
به ارزش 534 ميليون دالر بس��ت كه 53/4 ميليون دالرش 

به خودش رسيد. 
2- خورخه مندس/ كميسيون: 7۶/9 ميليون دالر 

خيلي ه��ا من��دس را موفق تري��ن 
مديربرنامه فوتبال دني��ا مي دانند. 
اصال خيلي ه��ا از ديدن نامه مندس 
در رتبه دوم اين ليست يكه خوردند 
و انتظار داش��تند او نفر اول ليس��ت 
باش��د. مندس پرتغالي بين س��ال هاي 2010 تا 2015 در 
مراس��م گلوب س��اكر براي 6 س��ال پياپي به عنوان بهترين 
ايجنت دنياي فوتبال ش��ناخته ش��د. مهم ترين مشتري او 
كسي نيست جز كريس��تيانو رونالدو كه اين سال ها بارها به 
عنوان بهترين بازيكن دنيا برگزيده شده. مندس البته 101 
فوتباليست ديگر را هم تحت قرارداد خودش دارد. از جمله، 
آنخل دي ماريا، خامس رودريگز، ديگو كاستا، برناردو سيلوا و 
همچنين ژوزه مورينيو. درآمد مندس در سال 2017، 76/9 
ميليون دالر بود كه به واسطه قراردادهايي بالغ بر 769 ميليون 

دالر به دست آمد. 
1- كنستانتين دميتراسكو/ كميسيون: 1۰7/8 ميليون 

دالر
دميتراسكو را حتي فوتبال دوست هاي 
افراط��ي هم كمت��ر مي شناس��ند. 
م��ردي كه ح��اال در ص��در بهترين 
مديربرنامه هاي ورزشي دنيا ايستاده. 
او تنه��ا ۸7 بازيكن را تح��ت قرارداد 
دارد اما مساله اينجاست كه بيشتر آنها ستاره هاي رو به رشد 
و آينده دار هستند. بازيكناني از جمله ادينسون كاواني، فيليپه 
كوتينيو، داگالس كاستا، نمانيا ماتيچ، ديميتري پايت، انگولو 

كانته، رافائل واران و اوليويه ژيرو. 
فوربس روش كاري او را جالب توصيف مي كند: »دميتراسكو 
ترجيح مي دهد از روش تاجرانه به ماجرا نگاه كند. باشگاه ها 
هم ترجي��ح مي دهند با چنين ايجنت بي س��روصدايي كار 
كنند« بازيكنان او هيچكدام جزويست پردرآمدهاي فوتبال 

جهان نيستند اما هيچكدام شان هم ارزان نيستند. 
اين مرد رومانيايي امس��ال يك ميلي��ارد و صدميليون دالر 
قرارداد براي بازيكنانش بس��ته كه 107/۸ ميليون دالرش 
به حس��اب خودش واريز شد. او امسال يكي از جنجالي ترين 
انتقال هاي تابستان را رقم زد؛ انتقال ناگهاني ماتيج از چلسي 

به يونايتد. 
در پايان بد نيس��ت به اين اش��اره كنيم برخي از بزرگ ترين 
فوتباليست هاي دنيا مانند مسي و نيمار، مديربرنامه حرفه اي 

ندارند و پدرشان كارهاي آنها را جلو مي برد. 
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گزارش 2

رقابت ه��اي وزنه ب��رداري قهرمان��ي 2017 
بزرگس��االن جهان، 6 تا 14 آذرماه در آناهيم 
امريكا برگزار مي شود. فدراسيون جهاني وزنه برداري ليست 
اوليه وزنه برداران حاضر در مسابقات قهرماني جهان2017 را 
اعالم كرد. بر اس��اس اين ليست، از ميان وزنه برداراني كه در 
المپيك ريو موفق به كس��ب مدال )طال، نقره و برنز( شدند، 
تنها شش نفرشان در امريكا وزنه مي زنند و 1۸ مدال آور غايب 
هستند. بعضي از آنها به دليل محروميت كشورهاي شان در 
مسابقات جهاني حضورندارند و برخي ديگر خودشان در اين 

مسابقات شركت نمي كنند.
 9 كشور روسيه، قزاقستان، اوكراين، ارمنستان، آذربايجان، 
بالروس، تركيه، مولداوي و چين به دليل محروميت نمي توانند 
در مسابقات جهاني ش��ركت كنند. كره شمالي هم به دليل 
مشكالت سياسي با امريكا در اين مسابقات غايب است. اسامي 
وزنه برداران غايب به ش��رح زير است: *دسته 56 كيلوگرم: 
1-النگ گينگ كوانگ از چين )طال( 2- اوم يون چول از كره 
شمالي )نقره( 3- سينفت كرايتونگ از تايلند )برنز( . *دسته 
62 كيلوگرم: 1- اس��كار فيگوئرا ماس��كوئرا از كلمبيا )طال( 
2- يولي ايراوان از اندونزي )نقره( 3- خاركي از قزاقس��تان 
)برنز( . *دس��ته 69 كيلوگرم: 1- شي ژيانگ از چين )طال( 
2- دانيار اسماعيلوف از تركيه )نقره( 3- جاوير لوزانو ماسكوئرا 
از كلمبيا )برنز( . *دس��ته 77 كيلوگرم: 1- نجات رحيم اوف 
از قزاقستان )طال( 2- ليو ژيائو جون از چين )نقره(. *دسته 
۸5 كيلوگرم: 2- تيان تائو از چين )نقره( 3- دنيس اوالنف از 
قزاقستان )برنز(. *دسته 94 كيلوگرم: 2- وازيم استرالتوس 

از بالروس )نق��ره(. *دس��ته 105 كيلوگرم: 1- روس��الن 
نورالدينوف از ازبكس��تان )طال( 2- سيمون مارتيروسيان از 
ارمنستان )نقره( 3- الكساندر زايچيكوف از قزاقستان )برنز(. 
*دسته 105+كيلوگرم: 2- گور ميناسيان از ارمنستان )نقره( 
. *مدال آوران المپيك ريو حاضر در مسابقات قهرماني جهان 
2017:- كيانوش رستمي از ايران قهرمان دسته ۸5 كيلوگرم

- س��هراب مرادي از ايران قهرمان دسته 94 كيلوگرم- الشا 
تاالخادزه از گرجس��تان قهرمان دس��ته 105+ كيلوگرم- 
ايراكلي تورماندزه از گرجس��تان دارنده برنز دس��ته 105+ 
كيلوگ��رم- آئوريم��اس ديدژباليس از ليتوان��ي دارنده برنز 
دسته 94 كيلوگرم- محمد يوسف از مصر دارنده برنز دسته 

77 كيلوگرم. 
در حال��ي ك��ه 19 روز به آغ��از رقابت ه��اي وزنه ب��رداري 
قهرماني جهان در آناهيم امريكا باقي مانده اس��ت، س��ايت 
فدراس��يون جهاني وزنه برداري )iwf( استارت ليست اوليه 
ش��ركت كنندگان در اين مس��ابقات را اعالم ك��رد. ايران در 
ليس��ت، 10 وزنه بردار دارد و رستمي و مرادي با اختالف در 
صدر ركوردهاي ورودي دسته ۸5 و 94 قرار گرفتند. استارت 
ليس��ت اوليه با نفرات اصلي و ذخيره تيم هاي شركت كننده 
ثبت ش��ده و همچنين اين ركوردها قطعي و نهايي نيست. 
بعد از برگزاري كنگره فني نفرات اصلي هر كش��ور مشخص 
مي ش��وند. ركوردهاي ورودي 10 ملي پوش كش��ورمان كه 
اس��امي آنها در استارت ليست اوليه مس��ابقات جهاني قرار 

دارد، به شرح زير است: 
دس��ته 69 كيلوگرم: ون از كره جنوبي با ركورد ورودي 340 

كيلوگرم در صدر قرار دارد. مجيد عس��گري با ركورد ورودي 
310 كيلوگرم در جايگاه سيزدهم جاي گرفته است. 

دسته ۸5 كيلوگرم: كيانوش رستمي با ركورد ورودي 390 
كيلوگرم در صدر قرار دارد. كريس��توف مس��يج از لهستان، 
دونگوي��و از كره جنوب��ي و تورس مورنو از كلمبيا هر س��ه با 
رك��ورد ورودي 365 كيلوگرم دوم تا چهارم هس��تند. علي 
ميري با ركورد ورودي 361 كيلوگرم در جايگاه پنجم است. 
دس��ته 94 كيلوگرم: س��هراب مرادي با ركورد ورودي 413 
كيلوگرم در صدر قرار دارد. س��يدايوب موسوي، ائوريماس 
ديدزباليس از ليتواني و عبداله راغب س��عد از مصر با ركورد 

ورودي 390 كيلوگرم دوم تا چهارم هستند. 
دسته 105 كيلوگرم: آرتورس پلسنيكس از لتوني با ركورد 
ورودي 405 كيلوگرم در صدر قرار دارد. عليرضا سليماني و 
علي هاشمي هر دو با ركورد ورودي 401 كيلوگرم در رتبه هاي 
دوم و سوم هس��تند. ايوان افريموف از ازبكس��تان با ركورد 

ورودي 400 كيلوگرم در جايگاه چهارم جاي گرفته است. 
دس��ته 105+ كيلوگرم: الشا تاالخادزه گرجستاني با ركورد 

ورودي 450 كيلوگرم در صدر ق��رار دارد. فرناندو از برزيل با 
رك��ورد ورودي 445 كيلوگرم در جاي��گاه دوم جاي گرفته 
است. سعيد علي حس��يني و بهداد سليمي با ركورد ورودي 
440 كيلوگرم در رتبه هاي س��وم و چهارم قرار دارند. مارت 
سيم از استوني با ركورد ورودي 440 كيلوگرم در رتبه پنجم 
قرار دارد. همايون تيموري با ركورد ورودي 430 كيلوگرم در 

جايگاه نهم است. 

غيبت 9 كشور و 18 مدال آور المپيك ريو در جهاني وزنه برداري
نام رستمي و مرادي در صدر ركوردهاي ورودي 

تيم ملي ايران در جام بين قاره اي به خاطر جزييات كوچكي 
مقابل برزيل شكست خورد و به مدال برنز رسيد. بازيكنان در 
مس��ابقات آينده، به جاي تكرار اين اشتباهات، آنها را اصالح 
مي كنند. ايران با شكست برابر برزيل از صعود به فينال بازماند 
اما در بازي رده بندي، توانست با شكست روسيه، انتقام بازي 
دور گروهي را كه با پيروزي و صدرنشيني روس ها تمام شده 
بود، بگيرد. در واقع توانس��تيم عملكرد خيلي خوبي در اين 
مسابقات داشته باشيم و با بهترين تيم هاي حال حاضر دنيا 

رو در رو شويم. حضور در اين رقابت ها ارزشمند و مهم بود. 
از بازيكنانم راضي هس��تم و به داش��تن آنها افتخار مي كنم. 
آنها با قلب شان بازي كردند و به دنبال كسب افتخار براي تيم 
ملي بودند. بازيكنان جوان مان در سطح خوبي ظاهر شدند. 
بايد تجربه بازي در سطوح بين المللي را به آنها دهيم تا بهتر 
و بهتر شوند. در حال حاضر ما كتاب و فلسفه اكتاويو را داريم. 
برنامه هاي ما در آينده مشخص است. حضور در بين پنج تيم 
برتر دنيا، صعود به جام جهاني پيش رو، ايجاد نسل جديدي 
از س��احلي بازان براي تيم هاي زير 17 س��ال، زير 20 سال و 
زير 23 سال در تقويم فوتبال ساحلي ايران، اهداف ما است. 
البته ارتقاي ليگ فوتبال ساحلي از ديگر برنامه هاي ما است. 

براي اعزام تيم باش��گاهي به رقابت هاي جام جهاني تكواندو 
بايد با مس��ووالن فدراس��يون جلس��ه اي داش��ته باشيم و 
برنامه ريزي هاي خوبي را انجام دهيم. همچنين بايد بگويم 
كه براي اين مس��ابقه ها نيروي كمكي ه��م از تكواندوكاران 
ديگر تيم ه��ا انتخاب مي كنيم. آنج��ا )جام جهاني تكواندو( 
تيم دانشگاه آزادي وجود ندارد و اين تيم ملي ايران است كه 
عازم مسابقه ها مي شود كه براي موفقيت در اين رقابت ها بايد 
تيم دانش��گاه آزاد را تقويت كنيم. برگزاري رقابت هاي ليگ 
تكوان��دوي ايران به روش تيمي ج��ام جهاني براي باال بردن 
هيجان و افزايش زيبايي در تكواندو ابداع ش��ده اس��ت. اين 
روش براي نخس��تين بار بود كه در ايران برگزار شد و از نظر 
من سطح خوبي داشت. با وجود آمادگي خوب تكواندوكاران 
در تيم هاي مختلف سطح بازي ها باال بود و تماشاگران زيادي 
هم براي مشاهده اين سبك جديد در سالن حاضر بودند. فكر 
مي كنم اگر اين روش مبارزه ها در ايران بيشتر شود مي توانيم 
شاهد حضور تماشاگران بيشتري در سالن مسابقه ها باشيم. 
اين س��بك مبارزه به نوع��ي مي تواند باعث احي��اي دوباره 
تماش��اگران تكواندو در ايران شود. در سيستم مبارزه تيمي 
جام جهاني، بعضي تكواندوكاران مي توانند موفق باش��ند و 
بعضي از آنها هم نمي توانند. رقابت هاي جام جهاني تكواندو 
همانطور كه براي تيم ملي ايران مهم است براي همه كشورها 
نيز مهم اس��ت. اگر مي خواهيم در اين رقابت ها موفق باشيم 
بايد همه تيم ها در داخل كشور برنامه هاي تخصصي تري را 
جهت مبارزه تكواندوكاران در اين روش طرح ريزي كنند. اين 
سبك برگزاري ليگ هم يكي از كارهاي خوب براي آشنايي 

با اين نوع از رقابت هاست. 

فوتبال جهان

اعتراف مسي درباره بازگشت
پس از صعود تيم ملي فوتب��ال آرژانتين به جام جهاني 201۸ 
 De Fútbol se habla روس��يه مهاجم آرژانتيني در برنامه
así  درباره بازگشتش به تيم ملي گفت: زماني كه ناراحت بودم 
چنين تصميمي گرفتم و خجالت مي كشيدم دوباره اعالم كنم به 
تيم ملي باز مي گردم. ادگاردو بائوسا )سرمربي پيشين آرژانتين( 

و هم تيمي هايم همه چيز را براي من آسان كردند تا بازگردم. 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

1- مناقصه گزار: شركت گاز استان آذربايجان غربي
2- موضوع مناقصه: پروژه تهيه و تجهيزات وساخت و نصب 2212 انشعابات فوالدي و پلي اتيلني شهرهاي شمال استان وروستاهاي تابعه به شرح: 

*ساخت ونصب انشعاب پلي اتيلني به تعداد 1345 عدد
*ساخت ونصب انشعاب فوالدي به تعداد ۸67 عدد

۳- محل اجراي پروژه: شهرهاي پلدشت، نازك، چالدران، چايپاره، خوي، ايواغلي، فيرورق، ديزج ديز، سلماس، تازه شهر، شوط، مرگنلر، ماكو، بازرگان 
4- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني واستانداردهاي پذيرفته شده شركت ملي گاز ايران

5- شرايط متقاضيان: 
- داشتن شخصيت حقوقي 

- داشتن گواهي صالحيت معتبر پايه پنج و يا باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه 
- داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار 

- توانايي تهيه و تسليم انواع ضمانتنامه هاي مورد نياز 
۶- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعالم ارزيابي: 

- تقاضاي دريافت كاربرگ هاي استعالم ارزيابي با ذكر موضوع مناقصه و كارهاي دردست اجرا، مبلغ و درصد پيشرفت هريك
- گواهينامه صالحيت رتبه معتبر از سازمان برنامه و بودجه در رشته مربوطه 

7- مهلت دريافت كاربرگ هاي استعالم ارزيابي: 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم
8- مهلت تكميل وتحويل كاربرگها واسناد استعالم ارزيابي: 25 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم

9- محل دريافت و تحويل كاربرگ ها واسناد استعالم ارزيابي: دفتر امور قراردادها واقع در اروميه، خيابان مولوي، شركت گاز استان آذربايجان غربي، طبقه اول، اتاق 102 است. بديهي است 
متعاقبا دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد مناقصه، به مناقصه گران حائز شرايط ارسال خواهدشد. 

1۰- نوع ومبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659ه� مورخ 94/9/22 هيات وزيران واصالحيه هاي بعدي آن خواهدبود. 
11- محل تامين اعتبار مالي پروژه: اعتبار پروژه از محل بند ق تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 خواهدبود. 
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مكاتبه نمايند. 
ضمنا اطالعات واسناد مربوط به آگهي دركدشماره 1/504/716 پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات درج گرديده است. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/۸/17
روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان غربي تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/۸/20

نوبت دوم
شماره مجوز 1۳9۶/۳۶۰4

شركت ملي گاز ايران 
 )فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران( شماره 2201/96/35شركت گاز استان آذربايجان غربي

ياد

كنستانين دميتا 


