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نگاه

خاطره بازی با  آخرین بازمانده از نسل بوقچیها
حسین عسگری معروف به حسین شلغم یکی از قدیمیترین بوقچیهای فوتبال
ایران مهمان کافه خبر بود و به ســواالت ما پاســخ داد .آخرین بازمانده از نســل
بوقچیها .از دوره محمد بوقی معروف شاهین که تا فیلم عمو فوتبالی ایرج قادری
هم پیش رفته بود و برای خود روی ســکوهای امجدیه دکان و دستگاهی داشت
تا همین سهراب بوقی خدا بیامرز که چند ماه قبل فوت کرد .حسین شلغم دیگر
آخرین شــان است  .آخرین شیپورزن روی ســکوها که با بوقش ریتم میداد به
بازیها .بوقچیها آن قدیم ترها،شــانی باالتر از دیگر مشوقین داشتند .چون بوق
شان نشانه هنرمندی شان بود .آن وقتها که شعارهای شان بیشتر در همان شیر
سماور و اگزوز خاور خالصه میشد ،حسین شلغم برای خود برو بیایی داشت روی
سکوهای آزادی .شده بود وارث بوق محمد بوقی و بوقچی اول پرسپولیس توفانی
دهه هفتاد اســتانکو و علی پروین .آن وقتها هم البته کم از بوقهای جهت دار
نمیگفتند و در همین مصاحبه هم میشود دریافت چطور مثال حسین عسگری
و دوستانش روی سکو به عشق علی پروین تو کارهاشمی نسب و غمخوار و بقیه
میگذاشتند! آن وقتها ولی اینها نه شان لیدری برای خود در نظر میگرفتند و
نه مدیری وعده دکه و امتیاز انحصاری برگزاری تور و و  ...میداد .به قول حســین
شلغم ،گاهی علی پروین میگفته برقصند ،بخندند یا گریه کنند و همه چیز در حد
همین فرمایشات بوده و بس!
حسین در این مصاحبه خاطراتی خواندنی نقل کرده که توفانی در فوتبال ایران
راه میاندازد!
در ادامه مصاحبه خبرآنالین با حسین عسگری (حسین شلغم) را میخوانید:
چرا «حسین شلغم»؟
اولین بار این لقب را «سلطان پروین» روی ما گذاشت .انگار جایی بد بوق زده
بودم که ســلطان گفت« :شلغم درست بوق بزن!» خالصه اینجوری شد که به ما
گفتند شلغم! حسین شلغم!
چه شد که بوقچی شدی؟
یک روز داشتم میرفتم امجدیه برای کشتی دیدم سمت استادیوم شلوغ است.
رفتم و دیدم شاهین با عقاب بازی دارد .من از شاهین خوشم آمد.هر روز میرفتم
میپرسیدم که شاهین چه روزی بازی دارد و میرفتم بازیهایش را میدیدم.
شما کشتی گیر بودی؟
بله من کشتی کار میکردم و عالقه اول من کشتی بود.
یعنی اگر آن روز جای شاهین،تاج بازی داشت ممکن بود تاجی شوی؟
نه .من از رنگ لباس و آرم شــاهین خوشم آمد.بازیکنان شاهین هم بزرگانی
مثل همایون بهزادی و کالنی و آشتیانی و کاشانی بودند که باعث شد به این تیم
عالقه مند شوم.
بعد که نام شاهین تغییر کرد و شهباز شد ،من مدتی طرفدار این تیم شدم تا
ایــن که دیدم عادلخانی و ناصر حجازی به این تیم آمدند و من هم دیگر بیخیال
شهباز شدم چون استقاللیها به این تیم آمده بودند .بعد شاهینیها جمع شدند و
پرسپولیس را تشکیل دادند.
دو تا تیم تشکیل شد که تیم حرفه ای فقط با خارجیها بازی میکردند و تیم
آماتــور هم در لیگ داخلی مثل جام تخت جمشــید بازی میکرد .علی پروین و
ی ساختند که در آسیا نظیر نداشت.
مهندس عابدینی تیم 
همپای پرسپولیس هم تیمسار خســروانی نام تیم دوچرخه سواران را به تاج
تغییر داد .خدا ســهراب بوقی را بیامرزد.او را آوردند تا تیم را تشویق کند.ما با هم
رفاقت خوبی داشتیم.
چی شد به فوتبال عالقه مند شدی؟
خالصه اون روزا مرحوم «پرویز دهداری» ،ســرمربی شــاهین بود و تیمشون
خیلی خوب بازی میکرد و ما هم شــدیم بوقچی شــاهین .بعد از امجدیه رفتیم
«بولینگ عبدو» یکســال هم اونجا بودیم  .بعد هم رفتیم پیکان دوباره برگشــت
خوردیم و من همچنان در کنار تیم بچهها رو تشویق میکردم.
چرا بوق دست گرفتی؟
اون روزا خدابیامرز «ممد بوقی» همه جا بود و تیم طرفدارا رو درست میکرد.
خیلی دوستش داشتم ،خدا رحمتش کنه .داشت میرفت مکه به من گفت :حسین
خیلی باحالی .من که مردم این بوق واســه تو! همون شد دیگه ...وقتی ممد بوقی
عمرشو داد به شما قدیمیهای پرسپولیس بوق رو آوردند و دادند به ما.
پس شما جانشین «ممد بوقی» شدید؟ درسته؟
ای بابا دســت رو دلم نذار .لیدرهای امروز فوتبال ایران همه جانشینان مرحوم
ممد بوقی اند .اما دیگه این روزا کسی حاضر نیست فقط به خاطر عشق به فوتبال
و تیم محبوبش به استادیوم بره و مجانی تشویق کنه.
از محمد بوقی بگویید؟
خدا بیامرزش! پیشکسوت ما بود! یه «ممد بوقی» بود و یه تیم ملی و  100هزار
تا آدم که با بوق اون خدا بیامرز جون میگرفتن .یادمه که وقتی بازی ُکند و خسته
ی دل و دماغ تشویق کردن نداشت ممد بوقی بوقشو میداد دست
کننده میشد و کس 
ی از شــاگرداش و با ریتم بوقش و دست زدن تماشاگران با شکم گنده اش واسه
یک 
ی پول نمیگرفت.
مردم رقص شکم میکرد .مرحوم ممد بوقی واسه این کارا از کس 
شما آن دربی معروف 6تاییها را در استادیوم بودی؟از خاطره آن روز
بگویید
عجب روزی بود .اگر همه چیــز را فراموش کنم آن روز هیچوقت از دهن من
پاک نمیشود .شش گل به استقالل زدیم .یادم است وقتی بازی تمام شد بازیکنان
استقالل روی زمین نشسته بودند و نای بلند شدن نداشتند .کالنی و آشتیانی به
ســمت اســتقاللیها رفتند و زیر بغل آنها را گرفتند و بلندشان کردند .جباری و
حجازی اشک میریختند.
شما در پرسپولیس بوق میزدی ،سهراب بوقی در استقالل
خدا سهراب را رحمت کند .چه روزهایی داشتیم .ما همیشه باهم بودیم .با اینکه
در زمین رقیب بودیم اما بیرون از زمین همیشه با هم رفییق بودیم و همه جا باهم
میرفتیم .یک بار برای تشویق به امارات رفته بودیم و چون بوق من بزرگتر بود من
را جلو گداشتند و گفتند حسین کاپیتان بوقچیهاست .سهراب ناراحت شد .منم
گفتم بابا این حرفها چیه .شما بزرگ ما هستی.
چرا دیگر بوق نمیزنید؟
دیگر خســته شــده بودم .در زمان آقای کاشــانی به من گفتند برایت بازی
خداحافظــی میگیریم .قــرار بود در یکی از دربیها بــرای من بازی خداحافظی
بگیرند .من وقتی به استادیوم رفتم دیدم مرا راه نمیدهند .گفتم من کارت دعوت
دارم .گفتند نه شــما نمیتوانی وارد شــوی .قرار بود آن روز به سمت طرفداران
پرسپولیس و استقالل بروم و از آنها حاللیت بطلبم و خداحافظی کنم اما نشد .بعد
از آن روز به دفتر کاشانی رفتم و گفتم مگر قرار نبود خداحافظی کنم؟ گفت نشد
اما در بازی با راه آهــن برایت بازی خداحافظی میگیریم .گفتم باید حتما دربی
باشد .ما از این بازی خاطره داریم.
االن بازیهای پرسپولیس را دنبال میکنی؟
همه بازیهای پرســپولیس را در قهوه خانه میبینم و یک لحظه اش را هم از
دســت نمیدهم .اســتادیوم هم دیگر نمیروم چون از آن فضا و آدمهایش دلزده
شدهام.
شما کار اصلیات چه بود؟
من آپاراتچی سینما در سینماهای کارون و المپیا و هما و چندتای دیگر بودم.
آن فیلمی که محراب شــاهرخی در آن بازی کرده بود را هم شــما
آپاراتچیاش بودی؟
بله آن فیلم را هم من نمایش دادم .محراب واقعا مروارید سیاه بود.البته که مثل
علی پروین دیگر مادر نزاید.اگر پروین االن بازی میکرد بهترین بازیکن دنیا میشد.
فکر میکنی حســین عسگری چقدر برای پرسپولیس میارزد؟ برای
خودت قیمت بگذار.
من چون به عشــق پرســپولیس علی پروین کار میکردم،برای خودم قیمت
نمیگذارم.مــن برای عشــق کار میکردم .تا به امروز یک قــران از هیچ بازیکنی
نگرفتم که جیره خوار کســی باشــم .همان علی پروین هم که رییس من است،
هیچوقت به من بی احترامی نکرده است.
بدترین خاطره ات از پرسپولیس چیست؟
رفتنهاشمی نســب از پرسپولیس به اســتقالل یکی از بدترینهایش است.
من مهدی را هنوز هم دوســت دارم و باهم ســام و علیک داریم.مهدی که رفت
استقالل من علیهش شعار دادم .یک اسکناس هزارتومانی از جیبم درآوردم و همه
تماشاگران هم این کار را کردند و همه با هم شعار دادند« :مهدی بیا پول بگیر».
شب مهدیهاشمی نسب به من زنگ زد گفت حاال علیه من شعار میدهی؟عکست
با اسکناس هزارتومانی جلوی من اســت .مهدی آدمی بود که از شهرستان آمده
بود و جا و مکان نداشت.اســتقالل آمد و همــه اینها را برایش تهیه کرد و او هم
اســتقاللی شد .زمان قدیم اما مثال در دوره جام تخت جمشید نه پرسپولیسی به
استقالل میرفت و نه استقاللی به پرسپولیس .به هیچ عنوان.ما حاضر بودیم به کل
دنیا ببازیم ولی به تاج نبازیم .احمدرضا عابدزاده هم چون مهندس عابدینی برای
درمانش هزینه کرده بود،به پرسپولیس آمد .آن زمان که انصاریان رفت استقالل و
نیکبخت آمد پرسپولیس،من مصاحبه کردم گفتم جان به جان علی انصاریان کنی
او استقاللی نیست و جان به جان نیکبخت واحدی کنی او هم پرسپولیسی نیست.

پرشورها به آرزوی دیرین خود میرسند؟

با کهکشانیترین تراکتور تاریخ آشنا شوید!
تراکتورســازی در نیم فصل دوم یکی از پرســتارهترین
تیمهای لیگ برتر است؛ شــاید این تیم پرمهره ترین تیم
تاریخ تراکتور هم باشــد .به گزارش «ورزش ســه» ،باشگاه
تراکتورســازی از ابتــدای فصل بعد از واگــذاری به بخش
خصوصی و قبول مالکیت باشــگاه توسط محمدرضا زنوزی
تغییرات گسترده ای را به خود دید .تیمی که در سالهای
گذشته مدام درگیر مشکالت مالی بوده ،امسال تنها دغدغه
ای که نداشــته ظاهرا پول است .زنوزی از ابتدای حضورش
در تراکتور به هواداران وعــده های زیادی داد و تاکنون به
همه وعدههایش هم عمل کرده اســت .او در ابتدای فصل
بــا جذب چند خارجی توانمند و  3کاپیتان تیم ملی یعنی
مسعود شجاعی ،اشکان دژاگه و احسان حاج صفی بر قدرت
تراکتور افزود و تیمی قدرتمند را بســت و روانه مســابقات
کرد .سرخپوشان تبریزی حاال با وجود سپری کردن روزهای
پر فراز و نشــیب اما یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر
هستند و تقویت تیم در نیم فصل از آنها یک تیم کهکشانی
ساخته اســت .اکنون تراکتورسازی در هر پست حداقل دو
بازیکــن توانمند دارد که در نیم فصــل دوم این نفرات به
کمک تیم خواهند آمد .بی تردید با این نفرات کلیدی و موثر
تراکتورســازی در نیم فصــل دوم حرفهای زیادی را برای
گفتن خواهد داشت .این تیم مدعی قهرمانی است و باید دید
پرستاره ترین تیم تاریخ تراکتورسازی میتواند آرزوی دیرین
هوادارانش برای قهرمانی در لیگ برتر را محقق کند یا خیر.
در ادامه به بررسی وضعیت پست به پست تراکتورسازان
برای نیم فصل دوم پرداخته ایم:
دروازه بان؛ فروزان ماند ،قارتال آمد
محســن فروزان در نیم فصل اول برای تراکتورســازی
عملکرد بدی نداشــت و توانســت انتظارات را از نظر فنی
برآورده کنــد .اگرچــه او در مقاطعی از فصــل به خاطر
پستهای اینستاگرامیاش با هواداران تراکتور به مشکالتی
خــورد اما از نظر فنی شــرایط خوبی داشــت .با این حال
محمدرضا اخبــاری دروازه بان محبوب سرخپوشــان هم

جهت تقویت پســت دروازه بانی به تراکتور پیوســته تا در
کنار فروزان بتواننــد روزهای خوبی را در قفس توری رقم
بزنند .اخباری در لیگهای پانزدهم و شانزدهم در ترکیب
تراکتور عملکرد فوق العاده ای داشــت و رکورد دار تعداد
کلین شیت در این تیم محسوب میشود .از این رو با حضور
اخباری و فــروزان و البته مهدی محمدیان جوان تر پیش
بینی میشود روزهای خوبی در انتظار خط دروازه تراکتور
باشد.
خط دفاع؛ بدون تغییر آنچنان ،یک ترمیم کوچک
در خط دفاعی تراکتورســازی نســبت بــه نیم فصل
اول تغییر زیادی ندارد و فقط ســیداحمد موســوی که از
ماشینســازی جذب شــده در پســت دفاع راست اضافه
میشود .با حضور موسوی دیگر دانیال اسماعیلی فر مجبور
نیست برخالف میل باطنی اش در دفاع راست بازی کند و
میتواند به پست اصلی خود یعنی وینگر راست برود .علی
عبداهللزاده ،محمد طیبی ،ایمان سلیمی و محمدرضا مهدی
زاده همچــون نیم فصل اول لیگ  4مدافع وســط تراکتور
خواهنــد بود و در جناح چپ خط دفاع نیز احســان حاج

صفی باتجربه و کاربلد حضور دارد .ضمن اینکه رضا شربتی
هم میتواند در مواقع لزوم به زمین برود و مدافع چپ باشد.
خطهافبک؛ اروپایی بود ،اروپاییتر شد
سرخپوشــان تبریزی در خطهافبک خود انواع و اقسام
بازیکنان را در اختیــار دارند .تیمی که مهدی مهدی پور،
علیرضا نقی زاده و علی طاهران را در پســتهافبک دفاعی
دارد اما قانع نمیشــود و به ســراغ کوین کنستانت ستاره
ســابق میالن ایتالیا میرود و جذبش میکند قطعا اهداف
بزرگی دارد .حاال در پستهافبک دفاعی جنگ بر سر بازی
کردن میتواند جذاب تر باشــد .مســعود شجاعی ،اشکان
دژاگه ،یوکیا ســوگیتا ،احسان پهلوان ،دانیال اسماعیلی فر
و قائم اسالمی خواه نیز دیگر بازیکنان خطهافبک تراکتور
هستند که میتوانند در پستهافبک طراح و وسط و وینگر
بازی کنند و برای تیم مفید باشند .بی تردید وقتی این همه
ستاره در اختیار دارید ،بازی دادن به آنها نیز سخت میشود.
اتفاقی که یک دردسر شیرین برای سرمربی تراکتور خواهد
بود و طبیعی است دلخوریهایی را ایجاد کند .هرچندکه پر
بودن دست کادرفنی میتواند به سود تیم باشد.

خط حمله؛ استوکس برگشت
در انتظار یک مهاجم دیگر
در خط حمله مشکالت تراکتورسازی با بازگشت آنتونی
اســتوکس تا حد زیادی حل میشود اما سرخپوشان قطعا
یــک مهاجم خوب دیگــر هم میخواهند .اگــر لی اروین
برگردد که ترکیب خط حمله تکمیل میشــود اما اگر این
اتفاق نیفتد قطعا تراکتور یک مهاجم خوب و طراز اول دیگر
را جذب میکند .به این جمع دونفره باید محمدرضا آزادی
جــوان و باانگیزه را هم اضافه کنیــد که میتواند در مواقع
لزوم در ترکیب اصلی قرار بگیرد.
جوانان باانگیزه پشت خط هستند
از همه ســتارههای تراکتورسازی که بگذریم ،بازیکنان
جــوان و باانگیزه زیادی در ایــن تیم حضور دارند که برای
رســیدن به فهرســت  18نفره میجنگند .بازیکنانی مثل
حامد حسینعلی زاده و  ...که از امیدهای تراکتور باال آمدند
و میخواهند شانس شــان را در این تیم پرستاره امتحان
کنند.
لیست بازیکنان تراکتورسازی در پستهای مختلف در
ادامه آمده است:
دروازه بان :محمدرضا اخباری ،محسن فروزان و مهدی
محمدیان
دفاع وســط :علی عبداهللزاده ،محمــد طیبی ،ایمان
سلیمی و محمدرضا مهدیزاده
دفاع راست :سیداحمد موسوی و امیرنصرآزادانی
دفاع چپ :احسان حاج صفی و رضا شربتی
هافبک دفاعی :کوین کنســتانت ،مهدی مهدیپور،
علیرضا نقی زاده و علی طاهران
هافبک وسط :مسعود شــجاعی ،اشکان دژاگه و قائم
اسالمیخواه
وینگرها :یوکیا ســوگیتا ،احســان پهلــوان و دانیال
اسماعیلیفر
مهاجمان :آنتونی استوکس و محمدرضا آزادی

سرمربیان برجسته جام ملتهای آسیا را بشناسید

ســرمربیان بزرگ و پر افتخاری در جام ملتهای آسیا
 ۲۰۱۹حضور دارند .ب ه گزارشایســنا ،در حالی که دور اول
گروه جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹به پایان رسید ،سایت آس
در یک گزارش به هفت سرمربی برجسته این جام پرداخت
که نام «کارلوس کیروش» نیز در این میان دیده میشود.
اسون گوران اریکسون؛ هدایت فیلیپین را در
آگوست  ۲۰۱۸بر عهده گرفت
او یکی از ســرمربیان به نام دهه نخست قرن  ۲۱بود .او
پنج سال هدایت تی مملی فوتبال انگلیس را بر عهده گرفت
و همچنین سرمربی بنفیکا و منچسترسیتی نیز بود .سرمربی
سوئدی ،آگوست گذشته به فیلیپین رفت تا هدایت این تیم
را برای جام ملتهای آسیا بر عهده بگیرد.

کارلوس کیروش؛ هفت سال موفق در ایران
سرمربی که هدایت رئال مادرید را در فصل  ۰۴ــ ۲۰۰۳
بر عهده داشــت ،هفت سال است که مربی تی مملی فوتبال
ایران است .او توانست برای نخستین بار دو دوره پیاپی «تیم
ملی» را راهی جام جهانی کند .در جام جهانی روسیه ،ایران
در گروهی که اسپانیا و پرتغال نیز حضور داشتند ،نزدیک به
صعود به مرحله یک هشتم نهایی بود.
پائولو بنتو؛ با کره جنوبی هنوز نباخته است
ســرمربی پرتغالی پس از یــک دوره کوتاه مدت در تیم
دانگ دای چین در آگوســت  ۲۰۱۸با تی مملی کره جنوبی
قرارداد امضا کرد .او پس از این تاریخ در هشت بازی هدایت
تی مملی کره را بر عهده داشــت و توانست چهار پیروزی و
چهار تساوی به دست آورد .بیشترین موفقیت بنتو در تیم
اسپورتینگ رخ داد.
مارچلو لیپی؛ قهرمان جهان ،سرمربی چین
او بدون شــک پر افتخارترین و برجســتهترین سرمربی
ل حاضر جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹است .از قهرمانیهای
حا 

آگهی ارزیابی کیفی مناقصهگران

آغاز دوران مجیدی در کسوت جدید

فرهاد با بنز و لباس جنگی آمد!

برجسته ســرمربی ایتالیایی میتوان به فتح لیگ قهرمانان
اروپــا با یوونتوس در ســال  ۱۹۹۶و جام جهانی  ۲۰۰۶به
همراه تی مملی ایتالیا اشاره کرد .لیپی پس از آخرین دوران
حضورش در تی مملی (بین ســالهای  ۲۰۰۸و  )۲۰۱۰به
چین رفت تا هدایت گوانگژو اورگرانده را بر عهده بگیرد .در
این تیم توانست سه قهرمانی در لیگ به دست بیاورد و در
ســال  ۲۰۱۳با این تیم فاتح لیگ قهرمانان آسیا شود .پس
از این موفقیت هدایت تی مملی چین را بر عهده گرفت که
نتوانست به جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه صعود کند.
هکتور کوپر؛ پس از جام جهانی به ازبکستان رفت
ســرمربی آرژانتینی در نزد هواداران اســپانیایی شناس
اســت .او هدایت مایورکا ،والنسیا ،راسینگ سانتاندر و رئال
بتیس را بر عهده داشت .همچنین سرمربی تیمهای بزرگی
همچون اینتر بود.
کوپر در ســال  ۲۰۱۵هدایت تی مملی مصر را بر عهده
گرفت و توانســت این تیم را راهی جام جهانی  ۲۰۱۸کند.
سرمربی آرژانتینی پس از جام جهانی با تی مملی ازبکستان

قرارداد امضا کرد.
مملی عربستان را پس
آنتونیو پیتسی؛ هدایت تی 
مملی شیلی بر عهده گرفت
از موفقیت تی 
ســرمربی آرژانتینی در اواخر ســال  ۲۰۱۷به عربستان
آمد تا هدایــت این تیم را برعهده بگیــرد .این اتفاق پس
از قهرمانیاش با تی مملی شــیلی در کوپا آمهریکا رخ داد.
پیتســی که در آرژانتین متولد شده است ،به عنوان بازیکن
برای تی مملی اسپانیا به میدان رفت .او در این کشور هدایت
والنسیا را بر عهده داشت.
آلبرتو زاکرونی؛ هدایت امارات میزبان را بر عهده دارد
او یکی از برجستهترین ســرمربیان فوتبال ایتالیا است.
زاکرونی هدایــت تیمهایی همچون یوونتوس ،میالن ،اینتر
و التزیو را بر عهده داشــت .این نخســتین تجربه سرمربی
ایتالیایی در جام ملتهای آســیا نیست .او در سال ۲۰۱۱
هدایت ژاپن را بر عهده داشت و با این تیم عنوان قهرمانی را
به دست آورد .سرمربی ایتالیایی در سال  ۲۰۱۷با تی مملی
امارات قرارداد امضا کرد.

شرکت برق منطقهای فارس

شــرکت برق منطقهای فارس (به عنوان دستگاه مناقصهگزار) در نظر دارد به استناد آییننامه اجرایی بند «ج» ماده  12قانون برگزاری

مناقصات ،ارزیابی کیفی مناقصهگران جهت برگزاری مناقصه عمومی «طراحی ،خرید و نصب یک بی خط  66کیلو ولت در پست 230

کیلو ولت الر» به شماره  200971046000118را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل ارزیابی کیفی از

دریافت و ارســال پاسخ به استعالم تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

 www.setadiran.irانجام خواهد شــد .لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع ارزیابی میتوانند جهت اخذ اسناد ارزیابی
کیفی به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شــده در ذیل به ســامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل ،همراه با اسناد

و مدارک خواســته شده در سامانه بارگذاری نمایند .الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ،مراحل ثبت نام

در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در ارزیابی کیفی را محقق سازند .به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت و همچنین به مدارک فاقد امضای مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مربی جدید استقاللیها کار خود در این تیم را رسما آغاز کرد.
به گزارش «ورزش ســه» ،همه چیز دســت به دســت هم داد تا شروع کار
مجیدی در استقالل با  5روز تاخیر آغاز شود و چهره محبوب آبیها در یکی دو
دهه گذشته در زمین شماره دو آزادی کار خود را آغاز کند.
مجیدی به رسم همیشــه با لباسی آراسته که باعث میشود همچنان لقب
شیک پوشی و خوش تیپی در کنار او باقی بماند ،در محل تمرین آبیها حاضر
شد و در جمع بازیکنان کار خود را آغاز کرد تا برگ جدیدی در زندگی ورزشی
او ورق بخورد.
فرهاد با بنز آمد!
مربی جدید اســتقاللیها با بنز یکی از دوستان خود و پشت سر امیرحسین
فتحی سرپرســت استقالل وارد مجموعه آزادی و محل تمرین آبی پوشان شد.
فرهاد در بدو ورود با فتحی به خوش و بش پرداخت و سپس به همراه او راهی
رختکن شد تا به صورت غیر رسمی کار خود را آغاز کند.
بازیکنان قدیمی همبازی ســابق خود را به شدت تحویل گرفتند و البته در
این میان جوانان استقالل نیز با ذوق و انرژی خاصی با مجیدی رو به رو شدند.
معارفه با کت و شلوار
مراســم معارفه فرهاد مجیدی در زمین چمن برگزار شد .امیرحسین فتحی
و وینفرد شفر دقایقی در جمع بازیکنان درباره حضور مجیدی صحبت کردند و
البته به موضوعات متفاوتی پرداختند .مجیدی در این بخش که قسمت اعظم آن
به تعریف از او و شفر اختصاص داشت ،تنها شنونده بود .مربی جوان استقاللیها
در جمع بازیکنان فرصتی برای صحبت نداشت و سپس شفر در اولین بخش از
شروع روند انتقال تجربه ،جمله مهمی را به مجیدی گفت :نظم.
با صحبتهای کوتاه شفر مجیدی به رختکن بازگشت تا با لباس ورزشی به
زمین بازگردد.
بازگشت با لباس رزم
شــاید هیچکس به اندازه فرهاد حاال از طرح لباسهای استقالل خوشحال
نباشــد .مربیان استقالل در تمرین از لباسهایی با طرح لباسهای چریکی و با
رنگ آبی استفاده میکنند و مجیدی نیز در اولین تمرین لباس رزم بر تن کرد
تا شروع جالبی داشته باشد.
مجیدی در این تمرین برای نشان دادن آمادگی بدنی خود به جمع بازیکنان
رفت و با آنها دور زمین دویید تا نشــان دهد از لحاظ بدنی سطح بسیار خوبی
دارد و میتواند در جریان تمرین نقش متفاوتی بازی کند.
روز فرهاد معمولی شد
بعــد از همه این اتفاقــات روز برای مجیدی به شــکلی طبیعی رقم خورد.
مجیدی بعد از شــروع تمرین اصلی به جمع کادرفنی اضافه شــد و دقایقی با
اعضــای کادر درباره برنامههای تمرینی ،روند تمرین و اردو صحبت کرد؛ تقریبا
کاری که همه مربیان هر روز انجام میدهند.
سپس به جمع بازیکنان بازگشت و در کنار دیگران تمرین را زیر نظر گرفت
تا حاال او نیز عضوی از باشــگاه استقالل باشد .مجیدی بعد از نزدیک به 2000
روز در تمرین اســتقالل حضور داشــت و پا به توپ شــد تا در روزهای سخت
استقالل ،تصویر او در تمرین آبیها این تیم را به آینده امیدوار کند؛ آیندهای که
فرهاد میتواند نقش پر رنگی در آن ایفا کند.

اطالعات زمانی به شرح ذیل میباشد:

 -1تاریخ اولین انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه :از ساعت  11صبح روز شنبه مورخ 97/10/22

 -2آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه :تا ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 97/10/26

 -3آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم (بارگذاری اسناد) در سامانه :تا ساعت  19روز پنجشنبه مورخ 97/11/11

 -4نام و نشــانی مشاور :شــرکت مهندســی قدس نیرو به آدرس تهران -خیابان مطهری ،چهارراه ســهروردی ،شماره  -98تلفن

 -021-88408273دفتر فارس -شیراز -خیابان کریمخان زند -حد فاصل  20متری سینما سعدی و فلسطین -کوچه  -45ساختمان
پاسارگاد -طبقه ششم -واحد بیست و دوم -آقای مهندس کشتگر -تلفن071-32318509 :

این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصهگران انتشار یافته و پس از ارزیابی ،از مناقصهگران واجد شرایط جهت مراحل بعدی و دریافت
اسنادمناقصه از طریق سامانه دعوت به عمل خواهد آمد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مندرج است و همچنین مناقصهگران میتوانند جهت دریافت اطالعات

بیشتر با شماره تلفن  071-32142879آقای مهندس آویزه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه  021-41934و تلفن
دفتر ثبت نام  88969737و  021-85193768میباشد.
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 -1مناقصه گذار :شرکت گاز استان خراسان رضوی
 -2موضوع مناقصه :توسعه شبکه و نصب انشعابات ،کنتور و رگالتور در سطح ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
 -3شرایط اولیه متقاضیان:
الف – دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب – دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج – دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
 -4سایر شرایط:
الف – ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی
ب -تکمیل و ارائه کار برگهای استعالم ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی
 -5مهلت اعالم آمادگی :از تاریخ  97/10/19لغایت آخر وقت اداری 97/10/29
 -6مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :تا آخر وقت اداری مورخ 97/11/13
 -7محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی کیفی :دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهد – میدان شهید فهمیده ،کنار
گذر آسایشگاه فیاض بخش ،جنب مجتمع آبی نگین ،امور تدارکات و عملیات کاالی شرکت گاز استان خراسان رضوی میباشد.
 -8نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مطابق مصوبه شماره  /123402ت  50659هــ هیات محترم وزیران و اصالحیههای بعدی آن میباشد.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی ،کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی در سایت  www.nigc- khrz.irامکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر
با تلفن 051 -37072822 :تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

