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پیشکسوت فوتبال ایران:

حضور رهبر معظم انقالب در مرقد مطهر امام خمینی(ره) و گلزار شهیدان

سرمربی جدید راه کیروش را باید ادامه بدهد

عکسLeader.ir :


گروهورزشی:یکپیشکسوتفوتبال
ای��ران میگوی��د زمان را از دس��ت
دادهایم و باتوجه به ش��رایط کنونی
فوتبال کش��ور باید س��ریع سرمربی
ایرانی تیم ملی معرفی شود.
غفور جهانی ،پیشکس��وت تیم ملی
فوتبال ایران در گفتوگو با ایس��نا،
درب��اره وضعیت نامناس��ب تیم ملی
فوتب��ال ای��ران و تعلل فدراس��یون
در انتخ��اب س��رمربی گفت :در این
شرایط و این وضعیتی که در تیم ملی وجود دارد ،هر کسی
که بخواهد سرمربیگری تیم ملی را قبول کند باید شجاعت
زیادی داش��ته باش��د .ما در حال حاضر در دوره س��ختی قرار
داری��م و بازیهایی ک��ه در انتخابی رقابتهای جام جهانی
داریم از اهمیت زیادی برخوردار است.
او ادام��ه داد :م��ا زمان زی��ادی برای تصمیمگیری نخواهیم
داشت و هر چه قدر که بخواهیم در انتخاب سرمربی بیشتر
تعل��ل کنی��م ،به ضرر خودمان تمام خواهد ش��د .باید هر چه
سریعتر تکلیف سرمربی تیم ملی مشخص شود و هر کسی
هم میخواهد این مسوولیت را قبول کند ،باید کار خود را هر
چه سریعتر شروع کند تا تیم ملی به اهداف خود برسد.
جهانی خاطرنش��ان کرد :مس��اله دیگر وس��واس فدراسیون
فوتبال در انتخاب س��رمربی اس��ت .این نکته را باید مد نظر
داش��ت که ما اگر بخواهیم گزینه داخلی را مد نظر داش��ته
باش��یم ،مگر چند مربی را میتوانیم نام ببریم که میتوانند
در جایگاه س��رمربی تیم ملی قرار بگیرند؟ این مس��اله کار را
سخت میکند و با توجه به زمان کمی که داریم ،باید طبق
گزینههایی که موجود است ،بهترین انتخاب را داشته باشیم.
این پیشکسوت فوتبال با بیان اینکه در شرایط حاضر گزینه
خارج��ی نمیتوان��د به تی��م ملی کمکی کند ،تاکید کرد :من
همیش��ه با حضور یک مربی خارجی خوب موافق بودم اما
م��ا در ح��ال حاضر زم��ان نداریم که بخواهیم که یک مربی
خارجی را به فوتبال ایران بیاوریم .آن مربی تا بخواهد اسم

بازیکن��ان را یاد بگیرد یک ماه طول
میکشد.
او ب��ا بی��ان این که بهتری��ن گزینه
ممکن برای س��رمربیگری تیم ملی
فوتبال ،امیر قلعهنویی اس��ت ،گفت:
در ش��رایطی که موجود اس��ت ،امیر
قلعهنویی بهتری��ن گزینه برای تیم
ملی اس��ت .قلعهنویی در کوران کار
اس��ت و در ح��ال حاضر هدایت تیم
سپاهان را بر عهده دارد اما علی دایی
که یکی دیگر از گزینههای تیم ملی اس��ت ،تیم ندارد و به
نظر من االن کس��ی میتواند در تیم ملی موفق باش��د که در
یک تیم حضور داشته باشد.
جهانی افزود :امیر قلعهنویی دوست بسیار خوب من است و به
نظر من او اگر سرمربی تیم ملی بشود ،روزگار سختی خواهد
داشت .در شرایط موجود ،سرمربیگری تیم ملی کار بسیار
س��ختی اس��ت اما من فکر میکنم اگر او س��رمربی تیم ملی
شود ،میتواند موفق باشد و نتیجه الزم را کسب کند.
ای��ن پیشکس��وت فوتبال ای��ران درباره این که موانعی برای
حض��ور امی��ر قلعهنویی در تیم ملی فوتبال وجود دارد ،خاطر
نش��ان کرد :ش��رایط تیم ملی با تیم باش��گاهی فرق دارد و
مسووالن فدراسیون صحبتهای الزم را با باشگاه سپاهان
انجام خواهند داد .همچنین مس��ووالن باش��گاه سپاهان هم
آدمهای ورزش��ی هس��تند و اگر مش��کلی پیش نیاید ،فکر
میکنم توافقات الزم در این زمینه انجام میشود.
او در پایان گفت :بعد از رفتن کارلوس کیروش ،به نظر من
از همان اول باید کسی را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب
میکردیم که راه کیروش را ادامه دهد و در سطح او باشد.
کیروش مربی کارکشتهای بود و باید بعد از او انتخاب بهتری
میکردیم اما در حال حاضر زمان را از دس��ت دادهایم و اگر
زمان داشتیم میتوانستیم به گزینههای دیگر فکر کنیم ولی
با توجه به شرایطی که موجود است و با توجه به داشتههایی
که داریم ،باید بهترین تصمیم را بگیریم.

استراماچونیدلیلرفتن
از استقالل را فاش کرد

سرمربی سابق تیم فوتبال استقالل بار دیگر تاکید کرد
مسائل سیاسی نه ورزشی در خارج از مستطیل سبز در
تصمیمش برای رفتن از ایران تاثیرگذار بوده اس��ت .به
گزارش ایس��نا و به نقل از س��ایت ،mondoudinese
آندرهآ استراماچونی که در نیم فصل نخست هدایت تیم
اس��تقالل را بر عهده داش��ت و با این تیم نتایج خوبی به
دس��تآورد،درنهای��تپ��سازماجراییدوهفتهاتیاز
جمعآبیپوانجداش��دوبهکش��ورشبازگش��ت .این
مربی ایتالیایی درباره شرایط تیم اودینزه و البته تیم آخر
خوددرامرمربیگرییعنیاستقاللبهصحبتپرداخت.
او درباره دوران کوتاه حضورش در تیم اس��تقالل گفت:
از نظر فوتبالی عملکرد ما در استقالل خوب بود .ما بعد
از چهار هفته از رقابتهای لیگ برتر تیم یکی مانده به
آخر در جدول لیگ بودیم و تنها  ۲امتیاز داشتیم ولی در
نهایتتوانستیمباکسب۱۰بردپیاپی،بهترینخطحمله
لیگ برتر را داشته باشیم.

سرخابی ها با برد به دربی رسیدند

در ادامه هفته هجدهم لیگ برتر تیم پرس��پولیس روز
گذشته از ساعت  15در ورزشگاه تختی به مصاف تیم
نفتآبادانرفتکهمسابقهبانتیجهیکبرصفربهسود
پرسپولیس به پایان رسید .تیم پرسپولیس مقابل نفت
آبادانهفتمینبردمتوالیخوددرلیگرابهدستآوردوبا
40امتیازتکوتنهادرصدرجدولباقیماند.سرخپوشان
با برد و یک تلفات راهی دربی شدند زیرا در این مسابقه
شجاعخلیلزادهباکارتزردیکهگرفتچهاراخطارهو
ازحضوردربازیبااستقاللمحرومشد.درآخرینبازی
هفته هجدهم لیگ برتر تیم استقالل از ساعت  17در
ورزشگاه آزادی به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت که
بازی با نتیجه  2بر یک به سود استقالل به پایان رسید.
تیماستقاللبااینبرد 32امتیازیشدودوپلهدرجدول
لیگ صعود کرد و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به
شهرخودرودررده چهارمجدولقرارگرفت.شهرخودرو
نیز دیروز با  3گل ماشین سازی را شکت داد.
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فراخوان تجديد مزايده عمومي خودروي مازاد وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه مزايده گزار در نظر دارد مزايده عمومی یک مرحله ای " فروش چهار دستگاه خودرو مازاد
" خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مزايده از دریافت اسناد مزايده تا ارائه پیشنهاد
مزايده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مزايده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند .پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكي
دولت دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مزايده مدارك الزم شامل پاكات الف،ب و ج تهيه و به صورت PDFدر سامانه فوق االشاره
درج نمايند .ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده درج شده است.
1ـ مهلت زماني دريافت اسناد از سايت  :از روز شنبه مورخ  1398/11/12حداكثر تا ساعت  16روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16
2ـ مهلت بارگزاري پيشنهاد  :حداكثر تا ساعت  16روز سه شنبه مورخ 1398/11/29
3ـ زمان بازگشايي پاكت ها :ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/11/30
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1ـ جهت ارائه پاکت الف :آدرس تهران -خيابان قرني نرس��يده به خيابان س��ميه س��اختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش طبقه
اول -مركز حراست واحد دبيرخانه (اتاق  )148شماره تماس 82287007
2ـ تمام��ي مراح��ل مزاي��ده مذكور صرفا از طريق س��امانه تداركات الكترونيكي دول��ت به آدرس  www.setadiran.irصورت خواهد
گرفت .شماره پشتيباني ستاد 021-41934
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه سال  ۹۸مصوبه شورای محترم اسالمی شهر نسبت به
واگذاری مرمت و بهسازی تعدادی از پارک های شهر ترنم شهدای سعیدیه شهید مصطفی خمینی از طریق
و برگ��زاری تجدی��د مناقصه عمومی و درج در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری اسالمشهر www.eslamshahr.irمراجعه نمایند
حسین طال شهردار اسالمشهر
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