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ورزش

ایران زیباست؛ روستای فارسیان

از میان اخبار

سرمربی سابق پرسپولیس نامزد هدایت تیم ملی آمریکا

قطبی:مربیگریدرپرسپولیسسختترازمنچستراست

عکس :ایسنا


افش��ین قطبی درباره بازی حس��اس
ای��ران و آمری��کا در ج��ام جهان��ی و
مربیگ��ری در لی��گ ایران به صحبت
پرداخت .به گزارش ایسنا و به نقل از
گاردین ،در این که ممکن است افشین
قطب��ی موفقتری��ن مربی آمریکایی
ح��ال حاضر باش��د ،تردید وجود دارد
ولی با در نظر گرفتن تجارب مختلف
مربیگ��ری قطبی ،یک احتمال وجود
دارد و آن ه��م بازگش��ت ای��ن مربی
ب��ه آمریکا برای مربیگری اس��ت۲۱.
سال از زمانی که او به عنوان یکی از
اعضای تیم ملی آمریکا و کادر استیو
سامپس��ون به فرانسه رفت میگذرد؛
جایی که آمریکا ،کشوری که او از ۱۳
سالگی در آن بوده است برابر کشوری
ک��ه در آن ب��ه دنیا آم��ده یعنی ایران
با نتیجه  ۲بر یک شکس��ت خورد .با
باالرفت��ن تحریمهای آمریکا ،اکنون
نیز در صورتی که دو کش��ور برابر هم
به میدان بروند به همان اندازه س��ال
 ۹۸دیدار سیاسی را شاهد خواهیم بود.
قطب��ی در حالی ک��ه خیلی تمایل به
گفتن نداش��ت به گاردین گفت :این
چش��مانداز سیاسی در زندگی روزمره
ایرانیها تاثیر گذاشته است .سیاست
همیشه در فوتبال بوده است .ما تالش
میکنیم تا این مس��اله را همیش��ه از
ورزش کن��ار بگذاریم.او درباره بازی
حساس ایران و آمریکا در جام جهانی
گف��ت :م��ن فکر میکن��م این بازی
ب��رای ایرانیها بی��ش از آمریکاییها
حائ��ز اهمیت بود .ما درباره این بازی

ی��ک روز قب��ل ب��ا بازیکنان صحبت
کردی��م .آنه��ا نفهمی��ده بودند این
دیدار تا چه اندازه مهم اس��ت .نه تنها
برای بازیکن��ان بلکه برای هواداران
و هم��ه در ای��ران حت��ی دولت .دولت
در ته��ران هیچوق��ت از فوتب��ال دور
نبوده اس��ت و بعید اس��ت آنها ندادند
که افش��ین قطبی س��رمربی ایران در
س��الهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۱با س��ونیل
گوالت��ی ،رییس فدراس��یون فوتبال
آمری��کا درباره یک بازی دوس��تانه با
ایران صحبت کرده اس��ت .البته بعید
اس��ت به ای��ن زودیها این اتفاق رخ
دهد و ش��اید ج��ام جهانی  ۲۰۲۶که
آمری��کای خیلی از بازیها را میزبانی
میکن��د ،نزدیکترین فرصت برای
بازی دوس��تانه ایران و آمریکا باش��د.
قطبی مطمئن است ایران به آن جام
جهان��ی صعود خواهد کرد و هواداران
زیادی از ایران در کنار تیم ملی خواهد
ب��ود .قطبی با ادامه صحبتهای خود
گف��ت :قطعا ایرانیهای زیادی اینجا
از تی��م ملی فوتبال اس��تقبال خواهند
ک��رد خصوصا وقتی که مردم آمریکا

30نما

مس رفسنجان قهرمان نیمفصل شد

آخری��ن دیداره��ای لیگ دس��ته اول فوتبال عصر
چهارشنبه در حالی به پایان رسید که فجر سپاسی و
مس رفسنجان برابر رقیبان خود به پیروزی رسیدند.
به گزارش ایسنا ،عصر چهارشنبه دیدارهای معوقه
هفته چهاردهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال
انجام ش��د و در مهمترین این بازیها ،نود ارومیه
مقاب��ل فج��ر سپاس��ی بازی را واگ��ذار کرد و مس
رفسنجان مقابل خوشه طالیی ساوه پیروز شد.

کرهجنوبی قهرمان مسابقات شرق
آسیا شد

بدانن��د مردم ایران به خاطر تحریمها
عذاب کشیدند.قطبی میداند امکان
دارد در آن جام جهانی سرمربی آمریکا
باشد .شکست تحقیر آمیز آمریکا برابر
کانادا و راه نیافتن به جام جهانی ۲۰۱۸
باعث شده است تا قطبی را یک نامزد
برای هدایت آمریکا بدانیم .قطبی در
همین رابطه گفت :فدراس��یون شاید
افرادی را به کار گرفته است که با کار
در تیم ملی آشنایی ندارند و از تجربه
الزم نیز بهرهمند نیستند .یک پروسه
یادگیری االن در تیم ملی آمریکا وجود
دارد.پرس��پولیس با قطبی توانست در
هفته آخر و دقیقه آخر با گلی که سپهر
حی��دری وارد دروازه س��پاهان ک��رد
قهرمان لیگ ایران شود .قطبی گفت:
آن قهرمانی واقعا یک اتفاق بزرگ و
جادوی��ی بود .در عین حال بازیهای
سیاس��ی زیادی خارج از بازی فوتبال
وجود داشت .در پرسپولیس یک جلسه
محرمانه داشتیم و مفاد آن خیلی زود
در رس��انهها میپیچید .مربیگری در
پرس��پولیس ش��اید از مربیگ��ری در
منچستریونایتد سختتر است.

تیم ملی فوتبال کره جنوبی با شکست یک بر صفر
ژاپن فاتح مسابقات شرق آسیا شد .به گزارش ایسنا،
دو تی��م مل��ی فوتب��ال کره جنوبی میزبان و ژاپن در
دیدار نهایی مس��ابقات فوتبال قهرمانی شرق آسیا
در حال��ی براب��ر هم ق��رار گرفتند که دو تیم اغلب با
بازیکنان جوان و نیمکت نشین خود در زمین حاضر
شدند.هوانگ این بئوم در دقیقه  ۲۸توانست برای
کره گلزنی کند و نیمه نخس��ت این دیدار با برتری
یک گله میزبان به پایان رسید.

صعود سینا صنعت به فینال کشتی
فرنگی باشگاه های جهان

تیم س��ینا صنعت ایذه نخس��تین فینالیست کشتی
فرنگی باش��گاه های جهان ش��د .به گزارش ایسنا،
در ادامه رقابت های دور گروهی کشتی فرنگی جام
باش��گاه های جهان در بجنورد ،س��ینا صنعت ایذه با
کس��ب دومین پیروزی اولین فینالیست این رقابت
ها نام گرفت.س��ینا صنعت در دومین دیدار خود و
پس از برتری  ۵بر  ۴مقابل گل گهر سیرجان ،برابر
ارمنس��تان  ۸بر یک پیروز ش��د و به فینال رس��ید.
آذربایجان هم  ۶بر  ۴هند را از پیش رو برداشت .در
دیدارهای بعد از ظهر و پس از دیدار بازار بزرگ ایران
و آذربایجان چهره دیگر فینالیست این رقابت ها که
یکی از این دو تیم خواهد بود مشخص می شود.

آگهي مناقصه عمومي به صورت يك مرحله اي همزمان

نوبت دوم

با ارزيابي(کیفی) فشرده  ،شماره مناقصه 98-46

شركت گاز استان سمنان در نظر دارد انجام پروژه توسعه شبکه توزیع وتغذیه و نصب شیر در شبکه شهردامغان(بلوک بندی) را با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.

«ایرلندی» دست خالی ماند؛

برگزیدگان حلقه منتقدان ونکوور؛«انگل» از «داستان ازدواج» پیش افتاد
در حالی که «داستان ازدواج» پیشتاز نامزدی جوایز
حلقه منتقدان ونکوور شده بود ،در نهایت این فیلم
«ان��گل» ب��ود که به عن��وان بهترین فیلم انتخاب
ش��د .به گ��زارش مهر به نقل از هالی��وود ریپورتر،
حلقه منتقدان فیلم ونکوور «انگل» یا «پارازیت»
س��اخته بونگ جون-هو را به عنوان بهترین فیلم
 ۲۰۱۹انتخاب کردند.داستان به همین جا ختم نشد
و «ان��گل» جایزه بهتری��ن فیلم خارجی و بهترین
کارگردانی را هم از آن خود کرد.در همین حال فیلم
«داستان ازدواج» که در  ۳رشته بازیگری شامل ۲
بازیگر نقش اصلی و یک بازیگر نقش مکمل نامزد

کسب جایزه شده بود موفق شد تا هر سه جایزه را
به ترتیب برای آدام درایور ،اس��کارلت جوهانسون

و لورا درن کس��ب کند.درام «داس��تان ازدواج» نوآ
بامب��اخ ی��ک جای��زه دیگر هم در بخ��ش بهترین
فیلمنامه دریافت کرد.این فیلم در کنار «ایرلندی»
اسکورس��یزی ،رقبای «انگل» برای کسب جایزه
بهترین فیلم سال بودند.بونگ جون-هو هم موفق
شد تا گوی سبقت را از سم مندس برای « »۱۹۱۷و
مارتین اسکورسیزی برای «ایرلندی» برباید.جایزه
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل هم به برد پیت برای
ب��ازی در «روزی روزگاری در هالی��وود» کوئنتین
تارانتینو رس��ید و «سرزمین عسل» یا «هانی لند»
نیز بهترین مستند سال خوانده شد.

تصویربرداری سریال «نون خ» به تهران میرسد

تهی��هکنن��دهس��ریال«نونخ»گفت:قراراس��تبزودی
همراه با گروه تولید سریال به کردستان برویم و همچنین
س��کانسهایی را هم در تهران مقابل دوربین خواهیم برد
که البته زمان دقیقی مشخص نکردیم« .مهدی فرجی»
تهیه کننده سریال «نون خ» به کارگردانی سعید آقاخانی
در گفتوگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس،
گفت:مدت ۱۰روزاستکهتصویربرداریدرکرمانشاهآغاز
شدهاستوهمچناندرکرمانشاههستیم.ویبابیاناینکهاز
همانابتداقراربودتصویربرداریدرمناطقکردنشینادامه
داشته باشد ،گفت :درست است در پایان پخش فصل اول

«نونخ»گفتهبودیمکهدوستداریمفصلدوماینسریال
درکردستانضبطشود،امادراصلمنظورمانتصویربرداری
در مناطق کرد نش��ین بود .کما اینکه همین االن هم قرار
است بزودی به کردستان برویم و همچنین سکانسهایی
را ه��م در ته��ران مقابل دوربین خواهیم برد که البته زمان
دقیقی مشخص نکردیم.وی با اشاره به لوکیشنهای این
سریال نیز گفت :حضور گروه تولید در لوکیشنهای داخلی
و خارجی به سرما و بارندگی هوا مرتبط است و در روزهایی
کهبارشبارانداریم،گروهبهلوکیشنهایداخلیمیروند.
این تهیه کننده درباره بازیگران جدیدی که قرار اس��ت به

این سریال اضافه شوند ،نیز افزود :از بازیگران اصلی هنوز
بازیگر جدیدی به سریال اضافه نشده و قرار است بزودی
ایناتفاقبیفتد.ویادامهداد:بازیگرانمانهمگیازبازیگران
فصل اول هستند و در ترکیب بازیگرانی که در فصل اول
ایفای نقش میکردند ،تغییری نداشتیم .به گزارش فارس،
همچنینمیرطاهرمظلومی،شقایقدهقانومجید یاسر از
بازیگرانجدیدفصلدوماینسریالهستند.همچنینسعید
آقاخانی ،حمیدرضا آذرنگ ،فریده س��پاه منصور ،سیروس
میمنت ،صبا ایزدپناه ،هدیه بازوند از بازیگران این سریال
هستند که در دو فصل حضور دارند.

ضرورتتغییراستراتژیکدرآموزشعمومیقرآنکریم
تغییراس��تراتژیکدرآموزشعمومیقرآنکریمکش��ور
ضرورت است .در این زمینه الزم است نهادهای ذیربط،
رویکرد انسمحور را جایگزین رویکردهای موجود کنند.
به گزارش تسنیم ،فقدان دکترین معین در حوزه فلسفه
تعلیم و تربیت اسالمی باعث شده تا نظام آموزشی کشور
در طول  40سال گذشته چه در حوزه استراتژیک (نقشه
کالن و کل��ی) ،چ��ه در حوزه تاکتیک (راهبردهای ملی و
محلی)وچهدرحوزهتکنیک(روشاجراوارزشیابی)نتواند
در عرصه تحقق شعارها و ادعاهای خود در زمینه تحقق
تربیت اسالمی ،گامهای مؤثری بردارد و در نتیجه بهدلیل
س��یطره نظام آموزشی ناکارآمد ،حوزه تربیت و یادگیری
قرآنکریمنیزهمچنانمهجورومتروکباقیماندهاست.

راهکار اصلی خروج از چنین شرایطی اتخاذ «رویکرد انس
با قرآنکریم» است .البته اتخاذ چنین رویکردی ،نیازمند
تغییر نظام آموزش��ی مبتنی ب��ر «رویکرد تربیتمحور»
( و ی��ا تأدی��ب محور) بهج��ای رویکردهای تعلیممحور
و تدریسمحور فعلی اس��ت .گاهی س��ؤال میش��ود چرا
خروجی نظام آموزش��ی کش��ور در روانخوانی قرآنکریم
ناتوانند؟ اگر نخواهیم از توجیه ،فرافکنی و مغالطه برای
پاسخ به این سؤال استفاده کنیم ،باید بگوییم این نقد وارد
است و اصل اشکال هم برمیگردد به پافشاری بیش از
حد بر تکرار شیوههای غلط آموزشی گذشته که در طول
زمانی طوالنی و در اثر عدم نقدپذیری به باور و فرهنگ
تبدیل شده است .باورهای غلطی که به دالیل معلوم به

وحی منزل تبدیل شده است .در حالیکه این پافشاریها
عواقب جبرانناپذیری بههمراه داشته است .یک برنامه
درس��ی ش��امل عوامل و عناصر و اجراء متعددی اس��ت.
از تعیین اهداف و محتوا گرفته تا ش��یوههای تدریس و
ارزشیابی .این رویکرد یک برنامه درسی و آموزشی است
که به همه اینها جهت یکس��ان و مش��خص میدهد.
«رویک��رد ،ی��ک موضعگیری درباره مقصد غایی برنامه
درسی و طرز تلقی نسبت به یادگیرنده ،فرایند یادگیری،
فراین��د آم��وزش (گامهایی که معل��م در جریان آموزش
بای��د بردارد) ،محیط یادگیری ،نقش معلم (انتقالدهنده
اطالعات ،تسهیلکننده یادگیری و  )...و تلقی نسبت به
ارزشیابی از آموختههای فراگیران است».
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نوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات

انجام عمليات لولهگذاري خط تغذیه و شبکه فوالدي به قطر 4و 8اینچ به طول تقريبي  4568متر
*قيمتها مي بايست در صورت وجود كاال ،متناسب با كاالي ساخت داخل و با لحاظ كيفيت ارائه گردد*

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

مبلغ  942.000.000ريال و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.

از ساعت  9مورخ  98/09/28لغايت ساعت  12مورخ  - 98/10/01از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي
دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir
حداكثر تا ساعت  12مورخ  98/10/15در سامانه فوق الذكر

زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه
زمان و مكان عودت اسناد مناقصه

جلسه گشايش پاكت ارزیابی کیفی(ب )1مورخ  98/10/15ساعت 14:30برگزار خواهد شد.

زمان و محل گشايش پاكت (ب)1

زمان و محل گشايش پاكات (الف،ب،2ج)

جلسه گشايش پاكات (الف،ب،2ج) متعاقبا اعالم خواهد شد.

تلفكس امور قراردادها

023-33453844
جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي  www.setadiran.irمراجعه فرمائيد.

کد سامانه ستاد2098001045000044 :
مجوز نفت1398/5851 :
تاریخ98/09/28 :

معاونت حمل و نقل وترافیک
شهرداریاصفهان

روابط عمومي شركت گاز استان سمنان

فراخوان ارزيابي کيفي تامين کنندگان

ش��هرداری اصفهان در نظر دارد درچهارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس ش��ورای اس�لامی س��ال1383ومطابق
آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12قانون برگزاری مناقصات ،نسبت به برگزاري مناقصه تامین وتحویل اتوبوسهای 12متری برای

شهر اصفهان از محل اعتبارات دولتی (اوراق مشارکت )اقدام نماید.

ـ دستگاه مناقصه گزار :شهرداري اصفهان

ـ محل تحویل دستگاها :توقفگاه شرکت اتوبوسرانی اصفهان

ـ تعداد20:دستگاه اتوبوس 12متري

لذا از تمامی تامین کنندگان واجد ش��رایط داراي توان  ،تجربه و س��وابق مرتبط ،دعوت مي گردد جهت دريافت اس��ناد ومدارک

ارزیابی از روز يک ش��نبه مورخ  98/10/1لغايت روز پنج ش��نبه مورخ  98/10/5در س��اعات اداری  ،همه روزه به اس��تثنای ایام
تعطیل به آدرس :اصفهان -بزرگراه شهید چمران -ابتداي خيابان اشراق شمالي -روبروي پارکينگ شهيد چمران – طبقه دوم-
اداره پيمان حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک مراجعه و با ارائه معرفي نامه کتبي معتبر از ش��رکت نس��بت به دريافت اس��ناد

اقدام نمايند  ،و سپس اسناد دريافتي را تکميل و حداکثر تا ساعت  12روز يک شنبه مورخ  98/10/22به همراه مستندات الزم به

دبیرخانه حراست حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک تحویل نمایند  .حوزه معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان پس
از ارزیابی تامين کنندگان واجد صالحیت ،جهت شرکت در مناقصه از تامين کنندگان دعوت بعمل خواهد آورد.

حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري اصفهان

