ورزش
گروه ورزش:
با نگاهی به تقویم مســابقات فوتبال در سال
 1400واضح است که یک سال کام ً
ال فوتبالی
را در پیش خواهیم داشت .به گزارش «ورزش
سه» در روزهایی که شــیوع کرونا در سراسر
جهان بســیاری از مســائل را تحت تأثیر قرار
داده ،یکی از دلخوشــیها ،تماشای مسابقات
فوتبال اســت .این رشــته پُرمخاطب ورزشی
حاال تقریباً در اکثر کشورها مدت زیادی است
دوباره رونق گرفته و حتی بعضی کشورها نیز
بازیهای داخلی خود را با حضور تماشــاگران
برگزار میکنند .در ایران نیز فوتبال این روزها
یکی از دلخوشیهای اصلی مردمی است که به
خاطر پروتکلهای بهداشــتی و خطرات ناشی
از کرونا ،بســیاری از تفریحات روزمرهشان از
دست دادهاند .در چنین فضایی تعدد مسابقات
فوتبال در سال 1400یکی از موضوعاتی است
که مورد توجه عالقهمندان به این رشــته قرار
میگیرد .حاال که در شــروع سال جدید قرار
داریم ،بد نیســت نگاهی به تقویم مســابقات
فوتبــال در طول ســال بیندازیــم و متوجه
شــویم که چقدر مســابقات جذاب و دیدنی
را در سراســر جهان پیش رو خواهیم داشت.
بازیهایی کــه البته فوتبال ایــران هم نقش
ویژهای در آن ایفا میکنــد و برای طرفداران
ایرانی اهمیت ویژهای دارد.
◄ شــروع با تیم م ّلی؛ ادامــه با لیگ
قهرمانان
شروع مسابقات فوتبال در سال جدید با یک
رقابت ملّی بود .تیم ملــی ایران که مدتها
است هیچ مســابقه رســمیای انجام نداده
بود در نــوروز 1400اردوی تدارکاتیاش را
برپا کرد و روز 10فروردین در یک مســابقه
دوســتانه به مصاف تیم ملّی سوریه رفت که
با ســه گل حریف تدارکاتی خودش شکست
داد .حاال کــه اردوی تیم ملّی پایان پذیرفته
از امروز شــاهد شروع دوباره رقابتهای لیگ
برتر فوتبال خواهیم بود .جایی که  12هفته
از رقابتهــای لیگ برتر باقی مانده اســت.
اواخــر فروردین هم بازیهای لیگ قهرمانان
آسیا شروع میشود و نمایندگان ایران (فوالد
خوزســتان در پلیآف و استقالل ،تراکتور و
پرســپولیس در مرحله گروهی) کارشــان را
برای رقابت با حریفان قدرتمند آسیایی آغاز
میکنند.

کند .در خرداد ماه با توجه به اردوها و بازیهای
تیم ملّــی زمان زیادی برای برگزاری لیگ برتر
نیســت و به همین خاطر برای ادامه لیگ باید
منتظر تیرماه بمانیم.

سال  1400و مروری بر مهمترین رقابتهای پیشروی
فوتبال کشورمان

سال فوتبالی ایران

شروع مسابقات تیم ملّی در جام ملتها ،ادامه لیگ برتر که به مرحله
حساسی رسیده و شروع جام قهرمانان آسیا از مهمترین رویدادهای فوتبال
در سال جاری هستند
◄ لیگ قهرمانان آسیا
رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا از 22فروردین آغاز
میشود ،جایی که فوالد برای صعود به دور گروهی،
دیدار با العین امارات را پیش رو دارد .همچنین دور
گروهی مسابقات نیز از  25فروردین شروع میشود
و تا  15اردیبهشــت ادامه خواهد داشت تا تیمهای
صعود کننده مشــخص شــود .در این بین سازمان
لیگ ،تدبیری را خواهد اندیشید که مسابقات لیگ
برتر هم برای تیمهایی که در لیگ قهرمانان نیستند
ادامه یابــد .همچنین احتماالً یــک مرحله از جام
حذفی نیز در اردیبهشت ماه برگزار شود و تیمهای
صعودکننده به دور بعدی این رقابت نیز نمایان شوند.

 شماره 1256
 شنبه  14فروردین 1400

◄ خرداد پر ماجرا و بازهم تیم ملی
عالقهمندان به فوتبال ملّی از حاال منتظر خرداد
ماه هستند تا  4رقابت ایران در مرحله مقدماتی
جام جهانی را نظارهگر باشند .تیم ملّی در دور
رفت دو شکســت تلخ مقابل بحرین و عراق را
تحمل کرده و حاال کار سختی برای صعود دارد.
به خصوص اینکه میزبانی رقابتها نیز از ایران
گرفته شده و به کشور بحرین اعطا شده است.
در این شــرایط تیم ملّی در خرداد ماه باید 4
مسابقه حساس با هنگکنگ ،کامبوج ،عراق و
بحرین برگزار کند تا شانس خود برای رسیدن
به دور بعدی مقدماتی جــام جهانی را تقویت

◄ شروع جام ملتها از مرداد
دیدار ســوپرجام فوتبال ایران میــان تراکتور
و پرســپولیس که از ســال پیــش باقی مانده
در زمانــی که تایم دو تیم خالی باشــد برگزار
میشــود .در تیر مــاه اما ســازمان لیگ باید
بازیهــای پایانی لیگ برتر و جــام حذفی را
برگزار کنــد و فصل فوتبال ایــران را به اتمام
برســاند .همزمان با معرفــی قهرمانان جدید
لیگ و جام حذفی در ایران اما فوتبالدوســتان
رقابتهای جام ملتهای اروپا را تماشــا کنند.
بازیهای حساس اروپایی در رده ملّی از اواخر
تیرماه شروع میشود و تا اواسط مرداد ماه ادامه
خواهد داشت .همچنین دور دوم لیگ قهرمانان
آسیا نیز در مرداد ماه برگزار خواهد شد .بخشی
دیگر از بازیهای باشگاههای آسیا نیز به شهریور
و احتمــاالً مهرماه هم کشــیده خواهد شــد.
اگر تیم ملّی فوتبــال از دور اول مقدماتی جام
جهانی بهسالمت بگذرد و به مرحله نهایی برای
صعود به جام جهانی قطر برســد ،آنوقت چند
بازیاش در شــهریورماه  1400خواهد بود .در

روزهایی که لیگ برتر تعطیل اســت آن وقت
میتوانیم شــاهد رقابت تیــم ملّی با غولهای
آسیا برای رسیدن به قطر  2022باشیم.
◄ لیگ جدید برتر از مهرماه
ســازمان لیگ فوتبال بســیار عالقهمند است
لیگ برتر بیســت و یکم از اواسط مهرماه سال
جاری شــروع شــود .آنوقت مســابقات آغاز
میشود و تیمها به مصاف حریفان میرود .تب
فوتبال در اوایل پاییز احتماالً با بازیهای ملّی
نیز گرم خواهد بــود .جایی که چند بازی تیم
ملّی در صورت صعــود به دور بعدی مقدماتی
جام جهانی نیز در آبانماه برگزار خواهد شــد.
رقابتهای لیگ برتر هم ادامه دارد و فوتبالیها
همچنان میتوانند تعداد زیادی مسابقه جذاب
را تماشــا کنند .اما کنفدراسیون فوتبال آسیا
در تقویم ســالیانه خود ابــراز امیدواری کرده
که بازیهای ســال آینده لیگ قهرمانان آسیا
را طبق روال ســالهای قبل از اوایل زمستان
در ایران شــروع کند .اگر این اتفاق رخ بدهد
و ویروس کرونا بار دیگر مانع نشــود ،مسابقات
لیگ قهرمانان بعدی نیز از دیماه شروع خواهد
شــد .آنوقت بازیهای لیگ برتــر هم مزید
برعلت خواهد شد تا بازیهای فوتبال همچنان
پُرتعداد ادامه یابد.

در جستجوی جایگاه از دست رفته
در ســال فوتبالی ایران اما هواداران ســیرجانی فوتبال که از نتایج ضعیف
تیمشان در ماههای پایانی سال همچنان ناراضیاند ،انتظار دارند با تغییراتی

همت بیشــتر کادر ف ّنی و بازیکنان تیم
که در هیأت مدیره صورت گرفته و ّ
نتایج بهتری در سال جاری با شروع مجدد لیگ برتر نصیبشان شود.

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار»

جهت طراحی ،ساخت ،نصب ،تست و راه اندازی مخزن  50،000مترمکعبی بتنی ذخیره آب

می آید ،حداکثر تا هفت روز کاری از تاریخ چاپ آگهی ،نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به
آدرس ایمیل SJS.TENDER1400@GMAIL.COM :ارسال نمایند.

شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز:

 -1دارا بودن حداقل گرید  3ابنیه و تاسیسات (ارایه تصویر رتبه)
 -2دارا بودن حداقل  3کار مشابه با ظرفیت موضوع مناقصه ( ارائه تصویر قراردادهای مربوطه)
 -3ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان قبلی
 -4انطباق موضوع مناقصه با اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت ( ارائه تصویر اساسنامه)
 -5ارائه آخرین روزنامه رسمی مدیران
 -6ارائه مستنداتی که بیانگر توان مالی و فنی پیمانکار برای اجرای موضوع مناقصه باشد(صورتهای
مالی سه سال اخیر)
 -7ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی پروژه
سایـرموارد:
 -1محل کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده
سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
 -2ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و
شرکت جهان فوالد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -3شرکت جهان فوالد سیرجان پس از ارزیابی مستندات ارسالی ،شرکت هایی که در این مرحله واجد
صالحیت مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
 -4هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
لطفا در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09139964877تماس حاصل فرمایید.
( صرفا در ساعات اداری)

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

◄ جای خالی تماشاگران فوتبال
در شرایطی که  1400پُر از مسابقات فوتبال
جذاب برای ایرانیها خواهد بود ،جای خالی
تماشــاگران در ورزشگاهها همچنان احساس
می شود .فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ
برای آزاد کردن ورود تماشاگران به ورزشگاه
منتظر اعالم نظر ســتاد مبارزه با کرونا است
و حاال این امیدواری وجود دارد مانند برخی
کشــورهای دیگر کــه با رعایــت پروتکلها
تماشــاگران را به ورزشــگاهها راه میدهند
در ایران هــم چنین اتفاقی در طول ماههای
آینده رخ بدهد و بازیها با جذابیت بیشتری
دنبال شود.

اگــر نگاهی عمیقتر به باشــگاه گلگهــر ،هزینه کردها ،ســرمربی و بازیکنان
گرانقیمت تیم انداخته شود ،جایگاه گلگه ِر متمول در میان شانزده تیم در رده
دهم نیست !.تیمی که شروع خوبی داشت و دو سه هفته در صدر جدول بود اما
خیلی زود وا داد و با نتایج ناامیدکننده در خانه و بیرون خانه در نهایت سقوط 9
پلهای داشــته است .اگر نیک بنگریم این جایگاه با یک سرمربی بومی ،بازیکنان
بومی و هزینههایی به مراتب پایینتر نیز دور از دســترس نبود و نیاز نبود برای
کســب جایگاه مث ً
ال دهم لیگ در پایان ســال و نیمفصل این همه هزینه کرده
باشــیم .گلگهر در سال دوم حضورش در لیگ برتر برای دستیابی به جایگاه از
دست رفته خودش و نیز به دستآوردن دل هواداران فوتبال باید نقشه راه را در
تاکتیکهــا و تکنیکها عوض کند و طرحی نو برای غلبه بر حریفان در اندازد و
گرنه شترسواری دوال دوال نمیشود و به صرف هزینه باال کار از پیش نمیرود.
یکــی از خبرهای خوب هیأت مدیره جدید باشــگاه در پایان ســال انتقال
تمرینات تیم از تهران به ســیرجان و همچنین جــذب چند بازیکن جدید
برای ترمیم خطوط ســهگانه تیم در زمین بود که اگر عملی شود تیم تکان
قابل توجهی خواهد خورد .اولین مسابقه گلگهر در سال جدید روز دوشنبه
 16فروردین با ماشینســازی؛ ضعیفتریــن تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال
اســت که قرار است در سیرجان برگزار شود .امیدواریم با گرفتن هر 3امتیاز
این بازی ،با توجه به بازیهای سخت مس رفسنجان و پیکان برابر تراکتور و
استقالل ،گلگهر بتواند دو سه پله خود را در جدول باال بکشد.

به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان»
«شماره-99-49خ»
« دو مرحله ای»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان درنظر دارد خدمات طراحی ،ساخت،نصب،تست و راه اندازی مخزن
را بصورت  EPCبه پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .لذا از شرکتهای واجد صالحیت دعوت به عمل

◄ تعطیالت نیم فصل لیگ برتر
در بهمن ماه که لیگ برتــر احتماالً تعطیالت
نیمفصــل خواهــد داشــت ،فرصتــی بــرای
اســتراحت تیمهــای داخلــی پیــش میآید
کــه این خــاء هم شــاید با لیــگ قهرمانان
آســیا و لیــگ قهرمانــان اروپــا پُــر شــود.
طبق روال هرســاله نیز در اســفند ماه 1400
بازیهای داخلی فوتبال ادامــه مییابد و باید
منتظر تقویمهای فیفا و ای اف ســی بمانیم تا
شاید مسابقات بینالمللی جدید را نیز در پایان
سال جاری داشته باشیم.

« آگهی مناقصه عمومی حمل آهن اسفنجی از شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

«شماره-99-58خ»

 50،000مترمکعبی بتنی ذخیره آب بصورت دفنی به انضمام ایستگاه پمپاژ (جهت انتقال به مخازن روزانه)
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شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان درنظر دارد نسبت به حمل  70.000تن آهن اسفنجی از شرکت توسعه
آهن و فوالد گل گهر به محل مجتمع اقدام نماید؛ لذا ازشرکت های بومی شهرستان سیرجان که دارایی
توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید حداکثر تا ده روز کاری از
تاریخ چاپ آگهی ،پاکات خود را به آدرس مندرج در اسناد مناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط ،اسناد و
مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی  www.sjsco.irدریافت نمایند.

• اسناد و مدارک:

 -1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه ( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است) .
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی( شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
 -3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و رزومه
ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

• شرایط :

 -1محل اجرا؛ از سایت شرکت توسعه آهن و فوالد تا مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان،
کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 -3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک ازپیشنهادات مختارمی باشد.
 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

