فوتبال جهان
مانچینی :مشکلی در تیم ملی
ایتالیا نیست

سرمربی تی مملی فوتبال ایتالیا میگوید مشکلی
در خط حمله تیم ملی ایتالیا وجود ندارد.
روبرتو مانچینی ،ســرمربی تیــ مملی فوتبال
ایتالیا در فهرست اخیر خود روی نامهای ماریو
بالوتلی و آندرا بلوتی خط کشید تا بعد از مدتها
سباستین جیووینکو را به تیمملی این کشور
دعوت کند که در تیم تورنتو بازی میکند.
مانچینی درباره وضعیت مهاجمان تیمش گفت:
مشــکلی در خط حمله تیمملی ایتالیا وجود
ندارد .ما نسبت به اردوی قبل بازیکنان بیشتری
را به تی مملی دعوت کردهایم .الساگنا از اودینزه
به جمع ما اضافه میشود .او توانست خودش را
به ما اثبات کند .عــاوه بر این من فکر میکنم
بازیکنانی در اختیار داریم که همگی آنها در
شرایط خوب خودشان قرار دارند.تیم ملی ایتالیا
باید در دو دیدار برابر اوکراین و آمریکا به میدان
برود .تیم جوان شده آتزوری امیدوار است روند
رو به رشد خود را با این مربی ادامه دهد.سرمربی
تیمملی فوتبال ایتالیــا در ادامه صحبتهای
خود گفت :شرایط ما در تیم ملی ایتالیا روز به
روز در حال پیشرفت است .بازیهایی که پیش
روی خودمان داریم ،بــرای ما از اهمیت باالیی
برخوردار هستند؛ چون خودباوری و اعتماد به
نفس بازیکنان را افزایش خواهند داد .ما برای
کسب برد در هر دو دیدار پیش روی خودمان به
میدان خواهیم رفت.

آلکاسر :بارسلونا را ترک کردم
تا خوشحال باشم

مهاجم اسپانیایی بوروســیادورتموند از ترک
بارسلونا و پیوستن به بورسیادورتموند پشیمان
نیست.پاکو آلکاســر ،مهاجم اسپانیایی که در
تیم بارســلونا چندان به او بازی نمیرسید در
بوندسلیگا عملکرد خوبی داشته است و حتی
برای بازی تی مملی اســپانیا با ولز و انگلیس به
اردوی تیمملی کشــورش دعوت شده است.
آلکاسر درباره درخشــش در بوندسلیگا گفت:
من در بارسلونا نقش زیادی نداشتم و این چیزی
نبود که من به دنبــال آن بودم .تصمیم گرفتم
به تیم دیگری بروم .در حال حاضر احســاس
خوشحالی و راحتی میکنم و به همین خاطر
بارسلونا را ترک کردم.این مهاجم اسپانیایی در
ادام ه صحبتهای خود گفت :از همان اول که به
بوروسیادورتموند رفتم ،هم تیمیهایم به من
کمک کردند و من نیز توانستم سختی حضور
در یک کشــور و یک لیگ جدید را برای خودم
ل حاضر شــرایط برای من
راحتتر کنم .در حا 
خیلی راحتتر شده است و از حضور در این تیم
خوشحال هستم.

سرمربی جدید اشتوتگارت
مشخص شد

مسئوالن باشگاه اشتوتگارت  ۴۸ساعت بعد از
برکناری سرمربی خودشان ،وینزیرل را به عنوان
سرمربی جدید این تیم انخاب کردند.
اشتوتگارت در این فصل در بوندسلیگا عملکرد
ضعیفی داشت و بعد از  ۷هفته تنها یک برد در
کارنامه خود دارد .همین نتایج ضعیف ســبب
شد تایفون کورکوت از سمت سرمربیگری این
تیم برکنار شود .کورکوت اولین سرمربی اخراج
شده در بوندسلیگاست که بعد از  ۷هفته صورت
میگیرد  .
حاال مسئوالن این تیم آلمانی تصمیم گرفتند
مارکوس وینزیرل را به عنوان ســرمربی جدید
تیمشان انتخاب کنند  .
اشــتوتگارت فصل قبــل در رده هفتم جدول
ردهبندی قــرار گرفت ولی این فصل شــرایط
خوبی ندارد و این هفته نیز برابر هانوفر شکست
خورد.
وینزیرل بعد از امضای قرارداد با اشــتوتگارت
گفت :مفتخر هســتم که در تیم بزرگی چون
اشتوتگارت کار خواهم کرد .از اوضاع و شرایط
تیم آگاهی دارم و تــاش خواهیم کرد در کنار
هواداران بار دیگــر تیم را به ســمت پیروزی
هدایت کنیم.

والیبال نشسته مردان ایران فینالیست پاراآسیایی شد

زهرا نعمتی به طال نرسید

تیم ملی بسکتبال باویلچر و والیبال نشسته مردان ایران با برتری مقابل عراق به نیمه نهایی و فینال سومین دوره بازیهای پاراآسیایی
راه پیدا کردند .در ادامه رقابتهای بسکتبال باویلچر سومین دوره بازیهای پاراآسیایی ،تیم ملی ایران با نتیجه  87بر  30مقابل عراق
به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
همچنین تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با برتری مقابل عراق به فینال رسید .ایران در نیمه نهایی به مصاف تیم ملی عراق رفت و
با نتیجه 3بر صفر به برتری رسید.در این مسابقه تیم ایران با امتیازهای  25بر  25 ، 8بر  12و  25بر  19حریفش را شکست داد.
حریف ایران در فینال ،تیم چین است که این مسابقه امروز پنجشنبه ساعت 15برگزار خواهد شد.

امید اول طالی ایران در مسابقات ریکرو در فینال ،مغلوب حریف چینی شد .در فینال رقابتهای ریکرو مسابقات تیر و کمان زهرا نعمتی
در مسابقه فینال  6بر  4مغلوب حریف چینی شد تا به مدال نقره رضایت بدهد.نعمتی در فینال میکس هم باید با غالمرضا رحیمی به
مصاف چین برود .این مسابقه امروز (پنجشنبه) برگزار می شود.همچنین جودوکاران نابینای اوزان منهای  ۹۰و  ۱۰۰کیلوگرم
کشورمان در دیدارهایی همزمان ،حریفان خود را شکست دادند.وحید نوری در بازی دوم خود بر حریف ژاپنی غلبه کرد .در این
دیدار ،تحرک و تالش نوری موجب شد تا حریف ژاپنی با دریافت سه اخطار پیاپی ،بازنده اعالم شود .نوری پیش از این دیدار
برابر حریف اماراتی پیروز شد.جودوکار نابینای وزن منهای  ۹۰کشورمان با دو برد به مرحله نیمه نهایی مسابقات صعود کرد.
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مربياصفهاني،درسرزمينچشمباداميها
سعيد واعظ | گروه ورزش
s_vaez@gmail.com

شاید برای دومین مرتبه بعد از افشین
قطبی،کریمقنبری،مربیبومیفوتبال
اصفهان راهی سرزمین آفتاب تابان
(ژاپن) شــود تا کار حرفهای فوتبال
را در جی لیگ ســپری کند .مربی
سابق سپاهان ،به همین خاطر طی
سفر شخصی به ژاپن اعزام شد و باب
مذاکرات اولیه را با مسئوالن فوتبال
جی لیگ ژاپن انجام دادو از امکانات
سخت و نرم افزاری فوتبال ژاپن هم
بازدید به عمل آورد .بدین جهت با وی
گفت وگوی مختصری انجام دادیم تا
بیشتر تفاوت فوتبالمان و ژاپنیها را
حس کنیم .با ما همراه شوید.

دو تفاوت عمده
آقای قنبری ،تفاوت فوتبال لیگ
برتر کشورمان و جی لیگ را در این دو نکته
باز گو میکند .ژاپنیهــا ،امکانت و نظم و
پشتکار قوی دارند ،آنها به کوچکترین
و جزئیات فوتبالشــان اهمیت میدهند.
آخرین فناوریها و امکانــات روز فوتبال
دنیا را در کشورشان دارند .شاید این همه
امکانات در فوتبال ایران وجود نداشته باشد؛
اما فوتبال ایران ،منبع استعداد ناب است .به
نوعی ایران ،معدن فوتبال است.
در ژاپن ...
نکته مهم در فوتبال ســرزمین
آفتاب تابــان (ژاپن) این اســت که کلمه
" نشــد " وجود ندارد .آنها با سخت کار
کردن و پشــتکار مثالزدنیشــان کلمه

بهرام شفيع از نگاه گزارشگران ورزشي

میریمکهديگرنداشتهباشیم

مهدی محمدی | گروه ورزش
جا گذاشت.
 mmohammadi@gmail.comدوســتان و همکاران او در حــوزه اجرای
نام بهــرام شــفیع بــرای بســیاری از برنامههای ورزشی چه از نسلهای قدیمی
ورزشــکاران ،ورزش دوســتان و اهالی همانند جهانگیرکوثــری و علیرضا علیفر
ورزش ،یادآور روزگار پر از خاطره ای است و چه از نســلهای بعــدی همانند مازیار
که بــا گزارشهای او گره خورده اســت .ناظمی و محمدرضا احمدی از شــنیدن
گزارشهایی که وامــدار تکیه کالم های خبر درگذشت زندهیاد شفیع اظهار تاسف
مردم تهران و آشنا  برای اهالی پامنار بود .کردند و از نقش مهم و ماندگار او در حوزه
گزارشهایی با ســبک و سیاق خودش و اجرای برنامههای ورزشی سخن گفتند.
اصطالحات خاص خــودش " :میریم که
رفاقتدرعينرقابت
داشته باشیم"" ،اسقطس دار" و...
جهانگیر کوثری ،مجری و گزارشگر
بهــرام شــفیع کــه از نســل مجریان و
گزارشگران ورزشی قدیمی تلویزیون بود ،قدیمی تلویزیون ضمن ابراز تاسف نسبت
با برنامه «ورزش و مردم» در ذهن بسیاری به ضایعه درگذشت بهرام شفیع ،اظهار کرد
از مخاطبان تصویر مانــدگاری از خود به که ما یکی دیگر از یــاران خود را در جامعه

وان
ش بان
ورز
بتولجهانگیری:
پیشبینی مدال طال را میکردم

پرتابگر طالیی ایران در سومین دوره بازیهای پاراآسیایی اعتقاد
دارد ،سطح مسابقات دوومیدانی بازیهای پاراآسیایی نسبت به
گذشته باال رفته است.

"نشد " را دیپورت کردند .مصداق این کلمه
را میتوان در چهــار قهرمانی فوتبال قاره
کهن ،شش صعود به جام جهانی فوتبال،
سه مرتبه صعود به دور دوم مسابقات جام
جهانی قلمداد کرد .به طور حتم ،چشــم
بادامیهــا در آینده هم پیشــرفتهای
چشمگیری در فوتبال کشورشان خواهند
داشت .به قولی آنها پیش بینی کردهاند
که در سال  2050در مسابقات جام جهانی
فوتبال قهرمان خواهند شد.
در پایان نوامبر
چند هفتهای را در ژاپن به ســر
بردم و از همه امکانات سخت و نرم افزاری
آنها بازدید به عمل آوردم .چند مسابقه
جی لیگ آنها را هم تماشا کردم .با دوسه
تیم جی لیگ هم گفــت وگوهایی انجام
ورزشــی و از مجریان قدیمی تلویزیون از
دست دادیم .پیش از این عطاءاله بهمنش
و محمدعلی اینانلو و حاال بهرام شفیع.این
مجری و گزارشگر قدیمی تلویزیون درباره
همکاریاش با بهرام شفیع که به سالهای
دور برمیگردد ،اشــاره کرد و گفت :بهرام
شفیع با من رقابت زیادی داشت .آن سالها
من برنامه ورزش از نگاه دو را داشتم و او نیز
ورزش و مردم؛ اما با وجود اینکه با یکدیگر
رقابت داشتیم ،مسابقات جام جهانی را به
اتفاق گزارشکردیم و شــبهای خوبی را
با صداقــت گذراندیم .خالصانــه و بدون
تخریب رفتار دوستانهای داشتیم و در فینال
جامجهانی ،گزارش دو نفره ما آنقدر خوب
بود که موجب تشویق همگان شد و جوایزی
را دریافت کردیم.

گفت :کلی خاطره خوب با صدای گرمشان
و گزارشــگری بازیهای فوتبال از ایشان
داشتیم که از یادمان نمیرود.
او ادامــه داد :از بهرام شــفیع ممنونم که
خاطراتی در دوره جوانی و نوجوانی ما رقم زد.
کلیخاطرهخوبباصدایگرمواجراهایشان
در بازیهای مختلف فوتبال داشتیم که از
یادمان نمیرود .حدود ۲۴یا  ۲۵روز پیش
درگیر بازیهای آسیایی بودیم که در یکی از
شبها که برنامه داشتم ،به ایشان در استودیو
برنامه ورزش و مردم ســر زدم و گپ زدیم.
مثل همیشه به من لطف داشتند .او قوی،
بامنش و دوستداشتنی بود.
احمدی بیان کرد :جــام جهانی  ۲۰۱۰بود
که از رادیو و تلویزیون برای اولین بار فوتبال
گزارش میکردمو او اولیننفربین چهرههای
قدیمیبودکهگفتمحمدرضااحمدیآمده
و صدایش به دلم نشست .ایشان با این حرف
به من انرژی دادند.

شفيع ،اعتبار ورزش و مردم
مازیار ناظمی که تجربه ســالها

ردیف

شرح

مقدار

ردیف

شرح

مقدار

1

آهن آالت

حدود 1.000تن

5

قالب قند (نو)

حدود 2.000عدد

2

استیل

حدود100تن

6

قالب قند(کارکرده)

حدود11.000عدد

3

چدن

حدود 300تن

7

گیربکس کامل (پرس تفاله)

7دستگاه

8

پوسته گیربکس (پرس تفاله)

1عدد

شرکت قند اصفهان(سهامی عام)

همکاریبازندهیادبهرامشفیعرادرتلویزیون
و وزارت ورزش داشته اســت ،گفت :خبر
درگذشت آقای شفیع بسیار ناراحتکننده
بود و باید افسوس خورد که او دیگر در میان
مانیست.اینگویندهخبربابیاناینکهبرنامه
ورزش و مردم به اعتبار آقای شفیع در این
سالها سرپا ماند ،اظهار کرد :بارها قرار بود
برنامه ورزش و مردم از کنداکتور شبکه خارج
شود و برنامههای دیگری جایگزین آن شوند،
اما به اعتبار آقای شفیع این برنامه توانست
ادامه پیدا کند .برنامه ورزش و مردم با وجود
تمام مشکالت و رقبای جوان و برنامههای
جدید با تالش آقای شــفیع در این سالها
ادامه پیدا کرد.
صداييكهبهدلمينشست
محمدرضا احمدی  ،گزارشــگر و
مجری تلویزیون نیز ضمن عرض تسلیت
برای درگذشت بهرام شفیع با اظهار تأسف
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با هم برای جنوا
دشــان :پوگبا به یوونتوس؟ رویاها
میتوانندمحققشوند

مصاحبــه اختصاصی با بونوچی:
سرمربی یوونتوس خواهم شد
کارلو و ازدواج با ناپولی

متاســفانه عصر ســه شــنبه خبری ناگوار
گوشمان را آزار داد .بهرام شفیع مجری ،مفسر
و گزارشگر قدیمی و با سابقه به دلیل ایست
قلبی در بیمارستان بهمن تهران درگذشت و
اهالی ورزش ایران را در سوگ نشاند.
بهرام شــفیع  متولد  ۱۳۳۵در محله پامنار
تهران بــود .نام و چهره او بــا برنامه هفتگی
تلویزیونی ورزش و مردم که از دهه  ۱۳۶۰از
ِ
شبکه یک پخش میشود ،گره خوردهاست  .
مرحوم شفیع ریاست فدراســیون هاکی را
از ســال  ۱۳۸۴تا ۱۳۹۷؛ یعنی چهار دوره
متوالی ،بر عهده داشت .وی دارای کارشناسی
علوم سیاسی از دانشگاه تهران بود و مدرک
دوره ارشــد تهیهکنندگی و گزارشگری از
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوســیه
( )ABUداشت.شفیع پس از انقالب ،۱۳۵۷
همکاری خود را با سازمان صدا و سیما آغاز
کرد و با شرکت در آزمون صدا و سیما در سال
 ۱۳۶۱به استخدام رسمی این سازمان درآمد.
او جزو نخستین نسل برنامهسازان ورزشی بعد
از انقالب در تلویزیون بود  .
وی از همان ابتدا گزارشگری مسابقات فوتبال
را نیز انجام میداد؛ اما با ورود گزارشــگران
جدید در دهه  ۷۰به تدریج از این فعالیت خود
کاست و چند سال قبل با گزارش بازی ایران و
کره شمالی برای همیشه آن را کنار گذاشت.
وی در مقــام ریاســت فدراســیون هاکی
ایران قهرمانی آســیا را هم به دســت آورده
بود .از مرحوم شــفیع ،امید اقبال فرزندش
بهجامانده که چندی است راه پدر را در پیش
گرفته اســت .فقدان این فعال عرصه ورزش
را به جامعــه ورزش و خانواده اش تســلیت
میگوییم.

یووه ،با تو دست می دهم
پلیس الس وگاس :رونالدو مسئول
نیست

چاپدوم

شرکتقنداصفهان(سهامیعام)درنظرداردنسبتبهفروشاقالمذیلازطریقمزایدهعمومیاقدامنماید
لذامتقاضیانشرکتدرمزایدهمیتوانندجهتبازدیدازاقالمضایعاتیازمورخه1397/07/21بهمدت 10روزکاریدرساعتاداریبهمحل
شرکت واقع درخیابان جی شرقی ،سه راه ارغوانیه ،ساختمان اداری دفتر تدارکات تلفن ( 35210810-11داخلی )361مراجعه نمایند.
مهلتدریافتاسنادمزایدهازتاریخنشرآگهیلغایتسهشنبه 1397/08/01درمحلشرکتواقعدرخیابانجیشرقیسهراهارغوانیه
تاریخگشایشاسنادمزایده:مطابقاسنادمزایدهاعالمخواهدشد.
شماره های تماس جهت اطالعات بیشتر  35230395ویا  031 - 35210810-11داخلی  361آقای امین جعفری ساعت  8صبح لغایت
 12ظهر

حدود 4.000
شاخه

عباس بهروان  /گروه ورزش
abasbehraravan@gmail.com

دادم که قرار شــد تا پایان نوامبر (آذرماه) اینکه چرا مربیان بومــی اصفهان در دو
جواب همکاریشان را برایم ارسال کنند تیم اصفهانــی ذوب آهن و ســپاهان،
که این مهم اگر میســر شــود ،عازم ژاپن فعالیت نمیکنند؟ اظهار داشت ،نسبت
به جواب این سوال پاسخ خاصی ندارم.
خواهم شد.
پاســخگو

مدیران این دو باشــگاه باید
جواب خاصی ندارم
مربی سابق ســپاهان ،پیرامون شوند.

بتول جهانگیری بعد از دستیابی به مدال طالی ماده پرتاب وزنه
کالس  F33مســابقات دوومیدانی بازیهای پاراآسیایی 2018
ضمن بیان این مطلب ،اظهار کرد :مسابقات خیلی خوب و سطح
باال بود .خوشبختانه استرس من نســبت به گذشته کمتر بود و
راحتتر بودم.
وی در ادامه افزود :حریفانم خیلی قوی بوده و پیشــرفت زیادی
کرده بودند .همه ما تقریباً همسطح بودیم .من پیشبینی میکردم
به مدال طال دست پیدا کنم و خوشبختانه به این عنوان رسیدم.
پرتابگر طالیی ایران در سومین دوره بازیهای پاراآسیایی با اشاره
به سطح مسابقات دوومیدانی این بازیها ،خاطر نشان کرد :سطح
مسابقات دوومیدانی پاراآسیایی ،خیلی باال رفته است .از نظر من
که میزبانی اندونزیاییها حرف نداشته است.
جهانگیری در بخش پایانی صحبتهــای خود ،اظهار کرد :ماده
اصلی و تخصصی من ،پرتاب وزنه اســت که خوشبختانه در آن
به مدال طال رسیدم .امیدوارم در پرتاب نیزه نیز مدال بگیرم .در
آن ماده تمرین زیادی نداشــتهام و شانس مدالآوریام کمتر از
پرتاب وزنه است.

فروشضایعاتفلزیمازادبرنیازمتعلقبهشرکتقنداصفهان
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به ياد بهرام شفيع

کریم قنبری :امکانات ژاپنی ها ،معدن فوتبال ایران ،تفاوتها را نمایان میکند

آگهی مزایده عمومی

لوله های رشوفر
(فوالد)MO40

7

یادداشت

تاریخ انتشار 97/7/19:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان راس ساعت
 14روز یکشنبه  1397/7/29در محل سالن تشریفات روابط عمومی واقع در ذوب آهن اصفهان ،ساختمان روابط
عمومی تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می گردد با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر راس
ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکیل خود را کتبا معرفی نمایند .ضمنا به اطالع می رساند که به
موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر
عضو تنها یک رای خواهد بود .اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ
 1397/7/28در محل دفتر شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:
 ارایه گزارش هیئت مدیره و حسابرس قانونی طرح و تصویب صورت های مالی سال 96و بودجه سال 97تعاونی انتخاب حسابرس و بازرس قانونی جهت سال مالی97 طرح و تصویب پاداش هیئت مدیرهتعیینخطمشیآیندهشرکتتعاونیمسکنمحمد ابوطالبی رئیس هیئت مدیره
 -افزایش سرمایه اعضا ی شرکت

