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هفته بیست و دوم در حالی به پایان 
رســید که چند چهره درخشــان این 
هفته، از روی نیمکت به ترکیب اصلی 
رسیدند و عملکردی فراتر از حد انتظار 
داشــتند. حاال که لیگ بــه هفته های 
سرنوشت ساز پایانی رسیده، همه تیم ها 
به درخشش این نفرات نیاز دارند و باید 
از همه ظرفیت شان برای نتیجه گرفتن 
استفاده کنند. لیگ رفته رفته به روزهای 
نفس گیرش رسیده و حاال در باال و پایین 
جدول، رقابت مرگباری بین تیم ها برای 
قهرمانی یا بقا شکل گرفته است. طبیعی 
به نظر می رسد که درخشش بازیکن ها 
در چنین هفته هایی، بیشــتر به چشم 
بیاید و بیشتر از همیشــه مورد توجه 

قرار بگیرند. 
رضا اسدی )پرسپولیس(

هافبک میانی پرسپولیس باالخره به 
ترکیب ثابت این تیم برگشت و بازگشت 
درخشانی را به ترکیب نیز تجربه کرد. 
رضا اســدی در همان دقایــق ابتدایی 
مسابقه روی دو کرنر کامال مشابه و دو 
ضربه سر با شــباهت های بسیار زیاد، 
دروازه نفت مسجدسلیمان را باز کرد. 
رضا که روز بسیار خوبی را روبه روی این 
حریف پشت سر گذاشته بود، در نیمه 
دوم تا یک قدمی کلین شیت کردن هم 
رفت. او در دوئل های هوایی این مسابقه 
نیز موفق بود تا در مجموع بهترین بازیکن 
این بازی و یکی از بهترین های این هفته 
لیگ برتر لقب بگیرد. اسدی تنها بازیکنی 
بود که در این هفته بیشتر از یک گل به 
ثمر رساند. او حاال با چهار گل زده، یکی 
از بهترین گل زن های فصل تیم یحیی به 

حساب می آید. 

امیرحسین حسین زاده 
)استقالل(

هیچکس انتظار نداشت او در اولین 
فصل بازی برای استقالل، چنین مهره 
مهمی برای تیم باشــد. امیرحسین باز 
هم در یک مسابقه حســاس دیگر به 
کمک آبی هــا آمد و با یک ضربه ســر 
تماشایی و مهارنشدنی، توپ را از خط 
دروازه گروســیان عبــور داد. این گل 
سه امتیازی، جایگاه استقالل در صدر 
جدول رده بندی لیگ برتر را مستحکم 

کرد. امیرحسین به جز این گل حساس 
و بســیار مهم، دو پاس کلیدی هم به 
هم تیمی ها داد تا نمایش درخشانش در 

این جدال را کامل کرده باشد.
سجاد شهباززاده )سپاهان(

با وجود درخشــش مغانلو در دیدار 
هفته گذشته، سجاد شهباززاده روبه روی 
نساجی در ترکیب ثابت طالیی ها قرار 
گرفت و بهترین بازیکن زمین مسابقه 
بود. او هم در این بازی یک گل دیدنی زد 
و هم یک پاس گل به امید نورافکن داد 

تا بازگشت باشکوهی به ترکیب اصلی 
تیمش داشته باشــد. آقای گل فصل 
گذشته لیگ برتر نشان داد که هنوز هم 
انگیزه های زیادی برای درخشیدن در 
ترکیب تیم محرم دارد و آماده است که 
دوباره بخشی از ترکیب اصلی تیم باشد.

 محمدحسین اسالمی
 )ذوب آهن(

یکی از مهره های جــوان این فصل 
ذوب، اواسط نیمه دوم دیدار با آلومینیوم 
به زمین آمد و عملکرد درخشانی داشت. 

محمدحسین اســالمی با وجود اینکه 
تنها حدود 30 دقیقه در زمین مسابقه 
حضور داشت، هم توانســت برای تیم 
مهدی تارتار گل بزند و هــم برای این 
تیم پنالتی بگیرد. شیرین ترین برد این 
فصل ذوب، با درخشش اسالمی جوان به 
دست آمد. بازیکنی که شاید در نبردهای 
بعدی، فرصت بیشتری برای حضور در 
ترکیب ذوبی ها به دست بیاورد و بیشتر 
از قبل مورد توجه قرار بگیرد. تیم تارتار 
در این فصل، مهره های جوان و مستعد 

بسیار زیادی دارد.
سینا شاه عباسی )فوالد(

حضور این بازیکن جــوان در خط 
دفاعی فوالد، به یک نمایش بسیار خوب 
از سوی او منجر شــد. شاه عباسی که با 
اعتماد نکونام در ترکیب اصلی فوالدی ها 
قرار گرفته بود، هم در خط دفاعی نمایش 
خوبی داشــت و هم توانست حضور در 
ترکیب را با یک گل جشن بگیرد. فوالد 
در این فصل مدافعان خوب و مستحکمی 
مثل موسی کولیبالی و عارف آقاسی را در 
اختیار دارد اما شاه عباســی هم با حفظ 
این کیفیت در دیدارهای بعدی، می تواند 
مهره بسیار مهمی برای این باشگاه باشد.

مجتبی بیژن )پدیده(
پدیده بعد از مدت ها توانست طعم 
برد دیگری را در لیگ برتر بچشد و این 
برد با درخشش مجتبی بیژن به دست 
آمــد. بازیکنی که هــم گل دیرهنگام 
تیمش را به ثمر رســاند و هم 14 دوئل 
موفق را روبه روی حریف پشــت ســر 
گذاشت. بیژن یکی از بهترین بازیکنان 
این هفته رقابت های لیگ برتر به حساب 
می آید و نمایش بســیار خوبی در نبرد 
مرگ و زندگی برای تیم مشهدی لیگ 

برتر داشت.

گادوین منشا )مس رفسنجان(
گلی که در این نبرد روبه روی هوادار 
به ثمر رســاند، فراتر از استانداردهای 
معمول فوتبال ایران بود. منشــا با این 
گل جذاب و تماشــایی، نشان داد که 
برای درخشیدن در ترکیب مس تنها 
به ضربات پنالتی اکتفا نمی کند. او به 
همه ثابت کرد کــه چه مهاجم کاملی 
است و چطور می تواند از معمولی ترین 
پاس ها برای تیمــش، یک گل دیدنی 

بیرون بکشد.
محمد ناصری )پیکان(

هفته بیســت و دوم، هفته چندان 
درخشانی برای گلرها نبود اما ناصری 
روی خط دروازه پیکان، عملکرد بسیار 
خوبی داشت و توانست چهار سیو موفق 
هم در این بازی داشــته باشد. او شاید 
مهم ترین دلیل برای بــدون گل تمام 
شدن این مسابقه به شــمار می رفت. 
دروازه بانــی که با یــک نمایش خوب، 
یک امتیاز را در این جدال برای تیمش 

حفظ کرد. 

موفق ترین چهره های هفته بیست و دوم لیگ برتر

غوغایذخیرهها!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

استقالل این هفته برای بیســت و دومین بار 
متوالی، یکی از مســابقه های لیگ برتر را بدون 
شکست ترک کرد. یک دســتاورد فوق العاده که 
پیش از این در هیچ دوره ای از تاریخ لیگ برتر سابقه 
نداشته است. رکورد قبلی پیش از این با 21 بازی 
متوالی بدون شکست در لیگ دهم، به سپاهان تعلق 
داشت. بد نیست بدانیم که در فاصله رقم خوردن 
این دو رکورد جذاب، کدام تیم ها توانســته اند در 
بیشــترین هفته های متوالی خودشان را از گزند 
شکست دور نگه دارند و تا جایی که می توانند بازنده 

از زمین خارج نشوند.
لیگ برتر بیستم- پرسپولیس)20 هفته(

قرمزها در فصل گذشته عملکرد فوق العاده ای 
داشــتند و در همه هفته های فصل فقط یک بار 
طعم شکست را چشــیدند. پرسپولیس در لیگ 
بیســتم با هدایت یحیی فقط در نبرد هفته دهم 
روبه روی آلومینیوم اراک شکست خورد و تا پایان 
فصل دیگر با هیچ باختی روبه رو نشد. در حقیقت 
پرســپولیس بین هفته های دهم تا سی ام هیچ 
شکستی نداشت تا فصل را 20 هفته بدون باخت به 
پایان ببرد. یک رکورد بسیار جذاب برای تیمی که 
مزد این بی شکستی را با پنجمین قهرمانی متوالی 
در رقابت های لیگ برتر گرفت. هنوز هیچ تیمی 
وجود ندارد که در طول یک فصل لیگ برتر کم تر 
از یک شکست در کارنامه داشته باشد. در حقیقت 
قرمزها همچنان صاحب رکورد کم ترین شکست 

در یک دوره از رقابت های لیگ به حساب می آیند. 
رکوردی که البته به شــدت توسط رقیب سنتی 
تهدید می شود. اســتقالل فعال اولین تیم تاریخ 
لیگ برتر اســت که در 22 هفته شروع یک فصل 
بازنده نمی شود. اگر آنها در هشت مسابقه بعدی 
هم بی شکست بمانند، این رکورد را به شکل قابل 

توجهی ارتقا خواهند داد.
  لیگ برتر نوزدهم- پرسپولیس)16 هفته( 

سپاهان و نفت)15 هفته(
یحیی در نیم فصل دوم لیگ نوزدهم روی کار 
آمد و هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفت. سرخ ها 
در نیم فصــل دوم آن لیگ بــا هدایت یحیی فقط 
یک بار در هفته بیست و هشتم شکست خوردند. 
قبل از آن آخرین باخت تیم کالدرون هم در هفته 
یازدهم لیگ اتفاق افتاده بود. در نتیجه پرسپولیس 
توانست در آن فصل به رکورد جذاب 16 بازی پیاپی 
بدون باخت برسد. آن فصل از لیگ برتر البته دو تیم 
سخت جان دیگر هم داشت. سپاهان اصفهان و نفت 
مسجدســلیمان در تمام هفته های نیم فصل اول 
نباختند. اولین شکست دو تیم هم در شروع نیم فصل 
دوم و در هفته شانزدهم رقم خورد. در پایان آن فصل 
هم پرسپولیس قهرمانی لیگ را از آن خودش کرد اما 
سپاهان با قلعه نویی و نفت مسجدسلیمان با مهدی 
تارتار، نتایج جالب توجهی به دست آوردند و فصل 
بسیار موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشتند. نفت 
مسجدسلیمان که در آن فصل یک پدیده تمام عیار 
بــود، در فصل های بعد با جدایی تارتــار به یکی از 
گزینه های همیشگی سقوط در فوتبال ایران تبدیل 

شده و اصال حال و روز خوشی ندارد.
 لیگ برتر هجدهم- سپاهان)18 هفته(

شــروع دوران قلعه نویی در سپاهان، شروعی 
بسیار درخشان و امیدوارکننده بود. آنها تا هفته 
هجدهم لیگ برتر حتی یک بار هم بازنده نشدند و 
اولین باخت فصل را در هفته نوزدهم تجربه کردند. 
سپاهان در همه هفته های دیگر باقی مانده از فصل 
هم فقط یک بار شکست خورد اما در نهایت شانس 
قهرمانی را به دست نیاورد. تساوی های پرشمار 
این تیم در هفته هایی از این فصل، فرصت رسیدن 
به جام را از سپاهان گرفت. این تیم در نهایت رقابت 

قهرمانی را به پرسپولیسی واگذار کرد که اتفاقا در 
همان فصل با هدایت برانکو به رکــورد 16 بازی 
متوالی بدون برد در فوتبال ایران رسیده بود. تیمی 
که در نهایت با شایستگی جام قهرمانی را باالی سر 
برد. پرسپولیس در آن فصل فقط و فقط نتیجه یک 
مسابقه را واگذار کرد. رکوردی که تا قبل از لیگ 
بیستم به تنهایی در اختیار تیم برانکو قرار داشت و 
در نهایت تیم یحیی نیز در آن سهیم شد. این یک 
رکورد باورنکردنی برای سرخ ها به حساب می آمد. 
چراکه آنها در سراسر فصل با شکست خوردن بیگانه 
بودند. هر چند که رکورد بیشترین هفته های بدون 
شکست را در اختیار نداشتند و این رکورد در آن 

فصل متعلق به سپاهان بود.
لیگ برتر هفدهم-پرسپولیس)18 بازی(

باز هم نوبت پرســپولیس بود که یک رکورد 
خیره کننده را در بدون شکست ماندن در هفته های 
متوالی در رقابت های لیگ برتــر خلق کند. آنها 
توانستند در فاصله هفته های ششم تا بیست وپنجم 
لیگ برتر، حتی یک بار هم بازنده نشــوند. این در 
حالی بود که پرسپولیس در آن فصل با ماجراهایی 
مثل بســته بودن پنجره نقل و انتقاالتی دست و 
پنجه نرم می کرد. با این وجود روحیه این تیم در 
مواجهه مسائلی از این دست، شگفت انگیز به نظر 
می رسد. همین فاصله طوالنی با شکست، موجب 
شد آنها یک فصل موفق دیگر را پشت سر بگذارند 
و در نهایت باز هم قهرمانی رقابت های لیگ برتر را 

جشن بگیرند.
لیگ برتر شانزدهم: تراکتور و 

پرسپولیس)13 هفته(
لیــگ برتــر شــانزدهم در نهایت بــه کام 
پرسپولیسی ها تمام شد. لیگی که آنها در پایانش 
توانستند به طلسم 9 سال قهرمان نشدن در فوتبال 
ایران پایان بدهند و یک موفقیت بزرگ و فراموش 
نشدنی را جشن بگیرند. پرسپولیس در آن فصل با 
ستاره هایی مثل طارمی خوش درخشید و راهش 
را در فوتبال ایران به خوبی پیدا کرد. پرسپولیس 
به صورت مشــترک با تراکتور نبازترین تیم آن 
فصل هم بود. تیم هایی کــه در 13 هفته متوالی 
شروع فصل، حتی یک بار هم بازنده نشدند و اولین 
باخت شان را در هفته چهاردهم فصل پشت سر 
گذاشتند. این یک تجربه رویایی برای هر  دو تیم 
بود. هرچند که جام در نهایت به سرخ های تهران 

تعلق گرفت.

لیگ برتر پانزدهم-پرسپولیس )19 هفته(
همه بی شکستی های متوالی در فوتبال ایران، 
به بردن جام ختم نشده اند. بهترین مثال برای این 
اتفاق، پرســپولیس لیگ پانزدهم بود. تیمی که 
بعد از ماجرای فقدان کاپیتان و ضربه های روحی 
بزرگی که خورد، ناگهان مثل یک ققنوس از دل 
آتش بیرون آمد و برای 19 هفته متوالی حتی یک 
بار هم زمین را در قامت تیــم بازنده ترک نکرد. 
پرسپولیس با هدایت پروفســور در میانه فصل 
یک تحول بزرگ را جشــن گرفت اما در نهایت 
دستش به جام قهرمانی نرســید. تیم قهرمان 
آن فصل هم البته یک رکورد در بدون شکســت 
ماندن به جا گذاشــته بود. استقالل خوزستان 
با هدایت عبدا... ویسی در مســابقه اول فصل با 
سپاهان بازنده شد اما در 15 هفته بعدی، شکست 
نخورد تا در مجمــوع بتواند برای 15 مســابقه 
بی شکست بماند و روندی را تجربه کند که برای 

این باشــگاه تازه تاســیس، غیرمنتظره به نظر 
می رسید. باشگاهی که حاال دیگر جای خاصی 
در معادله های فوتبال ایران ندارد اما نامش برای 
همیشــه در بین قهرمان های تاریــخ لیگ برتر 

ماندگار خواهد بود.
لیگ برتر چهاردهم: نفت تهران)19 هفته(

نفت تهــران با هدایت منصوریــان در لیگ 
چهاردهم تیم جالبی بود. تیمی که هم در آسیا 
نتایج درخشانی گرفت و هم در لیگ برتر تا یک 
قدمی قهرمانی رفت. نفت با علیمنصور توانست 
در آن فصل رکورد 19 هفته پیاپی بدون شکست 
را به ثبت برساند. آنها در هفته پایانی لیگ برتر، 
یکی از ســه تیم مدعی بردن جام محســوب 
می شدند و در لحظات پایانی، شکست روبه روی 
تراکتور را به تســاوی تبدیــل کردند. اگر نفت 
در آن لحظات به یک گل دیگر هم می رســید، 
می توانست به شکل ناباورانه ای قهرمانی یکی 

از خاص تریــن دوره های همه تاریــخ لیگ را 
جشن بگیرد.

لیگ برتر سیزدهم: استقالل)17 هفته(
آخرین تجربه بدون باخت ماندن استقالل 
در هفته هــای طوالنــی، به لیگ ســیزدهم 
برمی گردد. جایی که امیر قلعه نویی و تیمش در 
17 هفته پیاپی شکست نخوردند. خیلی ها تصور 
می کردند تیم ژنرال در آن فصل از قهرمانی اش 
در لیگ دفاع می کند اما چنین اتفاقی رخ نداد و 
استقالل نتوانست این فرم خوب را به هفته های 
پایانی بکشــاند. رکورد 17 هفته ای آنها در این 
فصل با قدرت توسط فرهاد و پسرانش شکسته 
شد. تیمی که با همه وجود برای تبدیل شدن به 
اولین قهرمان بدون شکســت همه تاریخ لیگ 
تالش می کند. تیمی که می خواهد یک ردپای 
محونشدنی از خودش برای تمام تاریخ فوتبال 

ایران بسازد.

نبازترین تیم های این سال های فوتبال ایران

دستهسختجانها!

چهرهبهچهره

هافبک میانی پرسپولیس 
باالخره به ترکیب ثابت این 

تیم برگشت و بازگشت 
درخشانی را به ترکیب نیز 

تجربه کرد. رضا اسدی 
در همان دقایق ابتدایی 

مسابقه روی دو کرنر کامال 
مشابه و دو ضربه سر با 

شباهت های بسیار زیاد، 
دروازه نفت مسجدسلیمان 

را باز کرد
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بردسومدرراهسهمیهجهان

تیم ملی هندبال دختران ایران در آخرین 
دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا جوانان 
به مصاف ازبکســتان رفت و با پیروزی در این 
دیدار به ســومین برد خود در این مســابقات 
دست یافت. شاگردان معتمدی در این مسابقه 
حریف را با نتیجه 25 بر 21 شکســت دادند، 
جمع امتیازات خود را به 6 رساندند و مدال خود 
را قطعی کردند. ملی پوشان کشورمان پیش از 
این تیم های هند و تایلند را نیز شکســت داده 
بودند و تنها شکست شان مقابل قزاقستان رقم 
خورد. البته هنوز دو دیدار دیگر از این رقابت ها 
باقی مانده که امروز در آخرین روز مســابقات 
انجام خواهد شــد. بنابــر برنامه مســابقات 
قزاقســتان مقابل ازبکســتان و هنــد مقابل 
تایلند بــه میدان خواهند رفت. بــا توجه به 6 
امتیازی بودن ایران و چهار امتیازی بودن هند 
و قزاقستان، تکلیف مقام ها و سهمیه مسابقات 
جهانی اسلوونی امروز مشخص می شود. در این 
مسابقات دو ســهمیه جهانی توزیع می شود. 
فدراسیون هندبال ایران برای ایجاد انگیزه در 
تیم برای کسب مدال و سهمیه جهانی، پس از 
پیروزی برابر ازبکســتان اعالم کرد که پاداش 
ویژه ای را بــرای اعضای تیــم در نظر گرفته 
اســت. ورود تیم دختران به مسابقات جهانی 
اتفاق بسیار مهم و تاثیرگذاری برای آینده این 

رشته است. 

ورزشبانوان

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 

فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.          

شماره فراخوان سامانه ستاد و شماره مناقصهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت

2000001434000095                            6,629,503,033331,475,000عملیات آبرسانی مجتمع 19 روستا منطقه فالورجان6 ماه
401/400-1-10/5

2000001434000096                9,978,477,594500,000,000حفاري چاه آب شرب دهستان الي سیاه منطقه نائین6 ماه
401/400-1-11/4

2000001434000097                    7,984,937,69399,000,000  آبرساني به روستاهاي جاريان، خفر، جزن و دستجرد منطقه نطنز6 ماه
401/400-1-12/2

 3
2000001434000098                    6,720,278,080336,000,000  اصالح شبكه آب روستاي تینجان بخش كوهپايهماه

401/400-1-13/2

5
لوله گذاري كلكتور فاضالب بلوارقانع و ادامه فرعي 11 

خیابان ولیعصر غربي شهرضا   )يک مرحله ای با ارزيابی 
فشرده (

8,960,598,079448,000,000                   2000001434000099
401-1-14

 کلیــه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/21  می باشد.

تاريخروزساعتعنوان

1400/12/28شنبه13:00مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه

1400/01/15دو شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1400/01/16سه شنبه 08:00زمان بازگشائی پاكتها

3- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

 )www.setadiran.ir( 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر اســتانها، در سایت سامانه
بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است. شرکت آب و فاضالب استان اصفهان


