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 ليگ هجدهم از نظر فني چطور بود و آيا امس�ال 
ليگ پويايي داشتيم؟ 

وقتي قرار است ليگ را مورد بررس��ي قرار دهيم، بايد آن را از 
ابعاد مختلف فني، مديريتي، اقتصادي و... نگاه كنيم. آن زمان 
است كه بررسي ما بهتر و دقيق تر مي شود اما در كل، ليگي پويا 

خواهد بود كه بازيكن بسازد. 
 با اين حساب ليگ چه بازيكناني توليد نمي كند؟

ليگ ايران در بعضي پست ها به سختي بازيكن توليد مي كند. 
بازيكناني هم ك��ه توليد مي ش��وند اگر در اي��ران بمانند و به 
خارج از كشور نروند سال هاي س��ال زمان مي برد تا نظير آنها 
را ش��اهد باش��يم؛ چراكه ما اصوالً در توليد بازيكن در برخي 
پست ها مشكل داريم. يكي از اين پست ها سانتر فوروارد است. 
س��انترفوروارد در ليگ ما هر چند سال يك بار توليد مي شود. 
مثاًل علي دايي 11س��ال براي تيم ملي س��انتر فوروارد بازي 
مي كرد و در اين س��ال ها بازيكناني چون عنايت��ي، اكبرپور، 
ادموند بزيك، فراز فاطمي و... به تيم ملي راه پيدا نكردند. چون 
نوك به وسيله يك نفر كه خب البته بهترين هم بود اشغال شده 
بود و چاره ديگري هم نبود. بعد از دايي اما ديگر بازيكني با آن 

استايل نتوانست به عنوان سانتر فوروارد بازي كند. 
 به همي�ن دليل هم اس�ت كه آق�اي گل ليگ دو 
بازيكن خارجي مي شود و عليپور كه دو دوره آقاي 
گل ب�وده تنها 14 گل زده دارد و نفر س�وم جدول 

گلزنان باز هم يك بازيكن خارجي است؟ 
گاهي بقيه نفرات تيم گل مي زنند. مثاًل در همين پرسپوليس 
كه عليپور 14 گل زده، 36 گل در طول فصل به ثمر رسيده 
است. پس بايد از يك زاويه ديگر به اين مسئله نگاه كرد. اول 
بايد ببينيم كه آرايش، چيدمان، فورميش��ن و فورماس��يون 
تيم ها بر چه اساس��ي بسته ش��ده اس��ت؟ آيا چيدمان آنها 
براساس گل زدن چيده شده است يا گل نخوردن؟ اين يك 
تفكر است. برخي تيم ها بنا به ش��رايط مالي و بازيكناني كه 
دارند، براس��اس حمله و با هدف بردن سازماندهي مي شوند 
و خريدهايش��ان هم در جهت گل زدن است. اينها تيم هايي 
هس��تند كه تماش��اگر و طرفدار دارند. براي ورزشگاه بتوني 
كه جلو بازي كردن يا عقب بازي كردن مهم نيست اما براي 
تيم هايي كه طرفدار دارند، گلزني خيلي مهم اس��ت. با دفاع 
كه نمي توان روي س��كوها هيجان ايجاد كرد و خواسته هاي 
تماش��اگران را برآورده س��اخت. 70،60هزار تماشاگري كه 
به ورزش��گاه مي آيند مي خواهند يك بازي هجومي و گلزني 
ببينند. پس آرايش تيم هايي كه هوادار دارند به شكل متفاوت 

از ساير تيم ها خواهد بود. 
 پس در اي�ن تيم ها كه پرس�پوليس، اس�تقالل، 
تراكتور، سپاهان، فوالد و... از جمله آنها هستند 
بايد بيشتر شاهد گلزني باشيم اما وقتي يكي مثل 
عليپور در 30 بازي تنها 14 گل به ثمر مي رس�اند، 

يعني در عمل اتفاقات ديگري دارد رخ مي دهد.
گفتي��م در تيم هايي ك��ه طرف��دار دارند چيدم��ان هم فرق 
مي كند. در اين تيم ها به دليل فش��ار و انگيزه اي كه هواداران 
مي دهند، گل ها هم تقسيم مي شوند. براي نمونه در تيمي مثل 
پرسپوليس نورالهي از يك طرف، عليپور از طرف ديگر، ترابي 
از سمتي و منشا )زماني كه بود (از س��متي ديگر براي گلزني 
تالش مي كنند. وقت زدن كرنر يا ضربه آزاد مي بينيم كه حتي 
سيدجالل حسيني و شجاع هم براي سر زدن جلو مي كشند. 
به همين دليل در اين تيم ها گل ها تقسيم مي شود و بار گلزني 
تنها روي دوش يك نفر نيس��ت. ضمن اينكه م��ا براي اينكه 
ميزان مهارت يك بازيكن را براي گلزني و آقاي گلي بسنجيم، 
اول بايد ببينيم در تيم ملي كشورش به عنوان بهترين گلزن 
مطرح است يا نه. عليپور يك بار به تيم ملي دعوت شد كه بعد 
از چند روز خط خورد تا يكي از الزمه هاي اين موفقيت و عنوان 

را از دست بدهد. 
 اما در تيم سپاهان عمده گل ها را كي روش استنلي 
به ثمر مي رس�اند. مهاجمي كه آقاي گلي را هم از 

آن خود مي كند. 
اين دقيقاً يك نمونه بارز و واضح از عدم توليد س��انتر فوروارد 
در ايران است. كي روش استنلي يك مهاجم شش دانگ است. 
اين بازيكن اما در ايران توليد نشده و به همين دليل است كه 
مثاًل تيمي مثل سپاهان از تيمي كه عنوان قهرماني را كسب 
كرده بيش��تر گل مي زند. حاال فكر كنيد كي روش استنلي را 
از نوك س��پاهان، ش��يمبا را از نوك فوالد يا آن سال منشا را 
از پيكان برمي داشتيم. چه مي ش��د؟ اين همان ضعفي است 
كه ليگ به دليل توليد نكردن سانتر فوروارد دارد. نه اينكه ما 
فوروارد نداشته باش��يم. مثاًل عليپور يك فوروارد خيلي خوب 
است. ش��ما نگاه به گل هاي زده آن نكنيد. او يك گيمر خوب 
و در خدمت تيم اس��ت. بايد ببينيد مربي از او چه مي خواهد. 
هميشه بين دو دفاع هست، دوندگي خوبي دارد،استارت ها را 
خوب مي زند، اعتراض نمي كند و تالش خوبي مي كند اما يك 

تمام كننده نيست. 

 ام�ا وظيفه يك مهاجم گلزني اس�ت. اين نش�ان 
دهنده ضع�ف خط حمل�ه ليگ ي�ا مهاجمان آن 

نيست؟
ولي خوب بودن يك مهاجم تنها به تعداد گل هاي او نيس��ت. 
تك مهاجم بودن خيلي س��خت است. ش��ما وقتي دو مهاجم 
بازي مي كنيد، 50 درصد از توپ ها و موقعيت هاي خودتان را 
بازي مي كنيد و 50 درصد موقعيت هايي كه ديگر مهاجم تيم 
براي شما مي سازد. براي همين وقتي درتيمي مثل پرسپوليس 
وقتي منشا يا طارمي هست، عليپور بهتر كار مي كند اما عليپور 
يك گيمر است و شما وقتي مي خواهيد يك مهاجم را آناليز و 
عملكرد او را بررسي كنيد سه مرتبه بايد عينك به چشم بزنيد. 
چون بعضي ها گيمر هس��تند مثل عليپور يا اينيستا كه وقتي 
بازي مي كرد مي گفتند گيمش 90اس��ت و ي��ا مودريچ. يكي 

هم پلي اش 90 است مثل مسي كه چهار نفر را دريبل مي زند 
اما يكي هم مثل س��وارز فينيشينگش 90 اس��ت و كم پيش 
مي آيد مهاجمي مثل سوارز تمام كننده 90 باشد اما در عوض 
گيم و پلي خوبي ندارد. نمي تواند كسي را دريبل بزند و وقتي 
مي خواهد تركيب درست كند زمين مي خورد، تمارض مي كند. 
پس اينطور نيست كه با نگاه كردن به رقم گل هاي يك مهاجم 
بتوان گفت او مهاجم خوب يا بدي اس��ت. يك��ي مثل عليپور 
مهاجم سايه خوبي است. مثاًل اگر پشت كي روش استنلي بازي 

كند خيلي خوب كار خواهد كرد. 
 ديگر ضعف شاخص ليگ در خصوص عدم توليد 
بازيكن در پست هاي حساس چه بود كه اين فصل 

هم به چشم آمد؟ 
ليگ ما يك بازيكن ديگر هم توليد نمي كند و آن هافبك دفاعي 
است كه به ندرت توليد مي شود، يعني آنجايي كه براي مثال 
كي روش مي رفت سراغ عزت الهي حتي اگر در ليگ باشگاهي 
بازي نكرده بود. چون مشابه او را در اين پست نداشت و به آن 
نياز داش��ت. ليگ ما سال هاست در اين پس��ت بازيكن توليد 
نمي كند. به همين دليل وقتي اميد ابراهيمي از استقالل رفت 
هيچ كس ديگري نتوانس��ت آنجا را جمع كند. علي ابراهيمي 
آمد اما هيچ وقت نتوانست كار اميد ابراهيمي را انجام دهد. به 
همين دليل وقتي قلعه نويي در تبريز با كياني كار مي كند، او 
را به عنوان يك ابزار با خود مي برد. چون نظير اين بازيكن در 
ليگ ايران بسيار كم توليد مي شود و مطمئن باشيد ويلموتس 
يا هر مربي ديگري كه س��كان هدايت تيم ملي را در آينده به 
دست بگيرد در اين خصوص با مشكل مواجه مي شود. سومين 
پستي كه در آن به س��ختي بازيكن توليد مي كنيم و االن هم 
جايش در تيم ملي خالي اس��ت، دو دفاع مركز اس��ت، يعني 

همانجايي كه پورعلي گنجي بازي مي كند يا سيد جالل، پژمان 
منتظري، كنعاني زادگان، خان زاده يا مجيد حسيني. امروز اگر 
شما س��رمربي تيم ملي باش��يد و بخواهيد خط دفاعي تيم را 
بچينيد، قاعدتاً بايد سراغ تيم اول كشور برويد كه خودش در 
اين پست مشكل دارد. سيدجالل را دارد كه خداحافظي كرده 
و سال هاي آخرش را سپري مي كند و شجاع اگرچه جهش و 
پرش خوبي دارد و جنگنده است اما تمركزش را به سرعت از 
دست مي دهد و تعداد خطاهايش براي خط دفاعي زياد است؛ 
چراكه در اين منطقه هر خطا مي تواند يك ضربه ايس��تگاهي 
خطرناك، يك اخطار يا پنالتي باشد. ضمن اينكه شجاع با داور 

اصطكاك زيادي دارد.
 يعني ماجرا به همين جا ختم مي شود؟

متأس��فانه خير. يكي ديگر از مش��كالت ما كه در ليگ هم به 

وضوح مي توان ديد اين اس��ت كه ليگ ما هافبك دفاعي هم 
توليد نمي كند، يعني دو دفاع وس��ط، عقب يا هافبك دفاعي 
وسط، يعني يك طراح، يعني اينيس��تا، يعني مودريچ، يعني 
راكيتيچ، يعني طراح ميانه. مثاًل بشار يك طراح كوچك است 
يا طارق همامي كه استقالل رد كرد يك طراح ريز بود كه البته 
ضعيف اس��ت يا كمال كاميابي نيا و س��روش رفيعي كه البته 
توانايي الزم را در اين پس��ت آنطور كه باي��د ندارند. نه اينكه 
بازيكنان بدي باشند نه اما آن طراحي كه بايد باشند نيستند. 
به همين دليل كي روش رفت دژاگه را آورد و شجاعي را كنار 
نگذاشت. البته سامان قدوس هم يك طراح ريز است اما توليد 
ليگ ما نيس��ت. خود امير قلعه نويي خوب طراحي مي كرد و 
منصوريان يك طراح كوچك خوب ب��ود. يا جباري زماني كه 
سرحال بود خوب اين كار را نجام مي داد يا جباروف اما وقتي 
همه آنها رفتند استقالل خالي شد. اين همان پست حساسي 
است كه تيم ملي ندارد. يك طراح ميانه كه تيم هاي بزرگ دنيا 
آن را دارند، يعني مي گردند دنبال يك بازيكن طراح كوچك با 
فيزيك ريز با فوتبال كوچك كه ما دقيقاً همين جا را آدم هاي 
بزرگ مي گذاريم. مثاًل سعيد عزت الهي را مي گذاريم. يكي مثل 
باقري، نكونام، آندو يا فنون��ي زاده. برخالف دنيا كه اينجا يك 
طراح ريز مي خواهد ما چش��ممان دانه درشت ها را مي گيرد. 

ليگ ما طراح ندارد. هافبك دفاعي جلو كه طراحي مي كند. 
 اين ضعف در تيم ملي هم ديده مي شد؟

بله. خود كي روش هم بعد از هش��ت س��ال نتوانس��ت جفت 
خوبي براي پورعلي گنجي در اين پس��ت پيدا كند. از هشت 
نفر براي چهار پس��ت دفاع اس��تفاده كرد. مدل هاي مختلف 
را انتخاب كرد. پورعلي گنجي را با كنعاني زادگان گذاش��ت، 
كنعاني زادگان را با پژمان منتظري، پژمان را با رامين رضاييان. 
رامين را با وريا غفوري، آن طرف ميالد طرف ديگر حاج صفي 
و همينطور مدام چرخيد اما كالفه ش��د و همانطور كه ديديم 
جواب نگرفت و به راحتي ژاپني ها از دفاع ما رد ش��دند و گل 
زدند و پنالتي گرفتند. مجيد حسيني توپ داد زدند توي گل. 
توپ آمد نگرفتند، نديدند پنالتي شد. چرا؟ چون وقتي مي رويم 
جايي كه حساب شده تر و دقيق تر از ما بازيكن توليد مي كند 
تازه متوجه مي شويم كه ما در پست هايي بازيكن خوب توليد 

نمي كنيم و چه ضربه هايي از اين مسئله مي خوريم!  
 در ليگ اما كمتر شاهد چنين مشكالتي هستيم. 
بله. چون تيم هاي باش��گاهي مش��كالت و كمبودهاي خود را 
مي خرند. ليگ كه بازيكن توليد نمي كند. ضربه آن را باشگاه ها 
نمي خورند. ضربه آن ب��ه تيم ملي مي خورد. چون باش��گاه ها 
نيازهايشان را از بازار مي خرند. مثاًل استقالل به مجرد اينكه ديد 
يك هافبك چپ دونده نياز دارد يا يك هافبك وسط جنگنده 
رفت سراق پاتوس��ي و موارد ديگر را بررسي كرد و مشكالتش 

را با يك��ي دو خريد در وس��ط زمين حل كرد ام��ا در تيم ملي 
نمي توان با خريد كردن از بازار مشكالت را حل كرد. مشكالت 
تيم ملي را ليگ بايد حل كند اما تا االن گفتيم س��انترفوروارد 
توليد نمي كنيم. اگر طارمي، انصاري فرد و سردار آزمون كه بعيد 
است بار ديگر بازگردد نباشند سرمربي جديد تيم ملي براي آن 
نوك بايد چه كند؟ براي طراح كوچك، دفاع وس��ط و هافبك 
دفاعي بايد چه كند؟ همه اينها نقطه ضعف هايي است كه ليگ 
بايد آن را بپوشاند؛ چراكه چكيده ليگ بايد محتواي تيم ملي 
را تعريف كند. آنجا كه مليت ها مقابل همديگر قرار مي گيرند. 
آنجا كه ناسيوناليته ها برابر هم قرار مي گيرند. تيم ملي ايران، 
تيم ملي كره، تيم ملي ژاپن با هم مسابقه مي دهند و تيم هاي 
ملي با تعاريف خاصي كه دارند با عصاره ليگ هاي خود، با رابطه 
مس��تقيمي كه از وضع اجتماعي و اقتصادي خود دارند مقابل 
هم مي ايس��تند. اگر تيمي به خوبي از ليگ داخلي تغذيه شده 

باشد مي تواند حرفي براي گفتن داشته باشد. 
يعني انتخاب نادرست باعث مي شود برخي تيم ها 

از گردونه رقابت ها جا بمانند؟ 
بله. شما اگر سوالري را گذاشتيد باالي سر رئال نمي توانيد ديگر 
انتظار نتيجه داشته باشيد. فرقي نمي كند ايران باشد، اسپانيا 
يا انگليس. چلسي شروع مي كند به گرفتن بازيكنان ستاره اما 
هدايت تيم را به دست كسي مي دهد كه وزن مناسبي براي ايجاد 
تعادل بين تيم و نيمكت ندارد. پس زمين مي خورد. گوآرديوال 
اگر بازيكن بزرگ مي خرد يا كالپ اگر ستاره ها را دور خود جمع 
مي كند حرف تازه مي آورد. مطلب نو ارائه مي دهد و مجموعه 
او وقتي مي بينند كه دارند خوب تغذيه مي شوند خوب هم كار 
مي كنند و نتيجه هم مي گيرند اما وقتي مورينيو با تفكرات پنج 
سال قبل مي نشيند روي نيمكت منچستر، پوگبا به نحوه تمرين 
او سرتكان مي دهد و سياه هاي تيم را يكصدا مي كند براي زمين 
زدن سرمربي. االن در سپاهان و پرسپوليس شاهد همخواني و 
توازن بين نيمكت و تيم هستيم اما در استقالل وزن سرمربي 
با تيم همخواني ندارد. نگاه نكنيد به سه بازي اخير. فصل بعد با 
اولين باخت اوضاع كاماًل تغيير مي كند و جمع كردن اين تيم 
مصيبت مي شود. چرا؟ چون يكي از اشكاالت تيم اين است كه ما 

توجهي به ايجاد توازن بين نيمكت و تيم نمي كنيم. 
 اين ع�دم تولي�د بازيك�ن در برخي پس�ت هاي 
 حس�اس چه اندازه ب�ه مقاومت مربي�ان ليگ در 

به روز بودن برمي گردد؟
چرخه دانش در فوتبال ما تعريف نشده است و كسي به دنبال 
نوآوري نيست. شايد آن را ريس��ك مي دانند. اينكه شفر در 
شش ماه تغييرات چش��مگير ايجاد مي كند به دليل داشتن 
انديشه نو است اما ما مربياني داريم كه 20 سال است از اين 
تيم به آن تيم مي روند و نهايتاً در رده هفتم و هشتم هستند 
و گاهي هم گله مي كنند كه اگر داور بي عدالتي نمي كرد يك 
پله صعود مي كرد. تفكر مربيان ما بايد تغيير كند آنها بايد علم 
جديد ياد بگيرند آن هم از طريق مطالعه و توسط خودشان 
نه كميته آموزش. تيم هاي باش��گاهي در اروپا روي نقش��ه 
فوتبال بازي مي كنن��د، بنابراين داراي نظ��م و نظام خاصي 
هس��تند ولي در داخل ايران اين فوتباليس��ت ها هستند كه 
PLAY يعني بازي مي كنند. فوتبال باش��گاهي ايران روي 
خالقيت فوتباليس��ت هايش جلو م��ي رود و بحث نفر مطرح 
مي شود نه تيم! حال اينكه در اروپا تيم ها GAME  را اجرا 
مي نمايند، يعني در قالب تيم در يك مسابقه شركت مي كنند. 
چون با دانش روز پيش مي روند اما به روز بودن سخت است. 
بايد مطالع��ه كنيد، مقاله ترجمه كني��د و كار مربيان دنيا را 
دنبال كنيد. بايد كس��ي باش��د تا برنامه ها و دانش آنها را به 
ش��ما انتقال دهد. اين اس��ت كه ترجيح مي دهي��م با همان 
داش��ته هاي قديمي پيش برويم. اين مي ش��ود كه خالقيت 
نداريم. نمي توانيم بازيكنان مورد نيازم��ان را توليد كنيم و 
كار به جايي مي رس��د كه ديگر از تيم هاي آسياي ميانه هم 

مي خوريم!آن هم با وجود سه قهرماني!
 در سال هاي اخير فوتبال ايران به رسم عرب هاي 
حاشيه خليج هميشه فارس عالقه زيادي به ايجاد 
تغيي�رات روي نيمكت تيم ها از خود نش�ان داده 

است. اين مسئله را چطور ارزيابي مي كنيد؟
يكي از نواقص ليگ ما تغيير زياد مربيان است. اگر آمار چرخش 
تيم ها در رتبه هاي جدول را با چرخ��ش مربيان در ليگ كنار 
هم بگذاريم نتيجه كاملي از سطح مسابقات خواهيم گرفت. اما 
شما وقتي در يك مجموعه به مشكل برمي خوريد نياز به يك 
سيبل داريد براي گرفتن تركش ها و مديريت در چنين مواقعي 
بهترين گزينه اش براي رهايي از آسيب هاي احتمالي بركناري 
سرمربي است. حاال مي خواهد شفر باشد يا بزرگ ترين مربي 
دنيا. مهم اين است كه ضربه به مديريت نخورد. چيزي كه در 
كشورهاي حاشيه خليج فارس سال هاست شاهد آن هستيم. 
اينكه س��وءمديريت آقايان به راحتي با بركناري مربيان حتي 
اگر بزرگ ترين مربيان دنيا هم باشند پنهان مي شود تا آب ها از 

آسياب بيفتد و هسته مركزي با مشكل مواجه نشود.

 نگاهي به 
 فراز و فرودهاي
  ليگ هجدهم

 در گفت وگوي 
 »جوان« با
جالل چراغپور

تفكر مربيان ايراني بايد تغيير كند و به روز شود

 ليگ ما 
 بازيكن ساز
 نيست

ليگ ايران در بعضي پس�ت ها به سختي 
بازيك�ن تولي�د مي كن�د. بازيكناني هم 
كه توليد مي ش�وند اگر در ايران بمانند و 
به خارج از كش�ور نروند س�ال هاي سال 
زمان مي برد تا نظير آنها را شاهد باشيم، 
چراكه ما اصوالً در توليد بازيكن در برخي 
پست ها مشكل داريم. يكي از اين پست ها 
سانترفوروارد است. سانتر فوروارد در ليگ 

ما هر چند سال يك بار توليد مي شود

لزوم يك تكنيكال ريپورت بعد از هر ليگ در تمام دنيا 
دنيا حيدري
      گفت وگو

مرس�وم اس�ت، يعني در پايان هر فصل، يك گزارش 
تكنيكي براي ليگ ها جهت بررس�ي اتفاقاتي كه رخ 
داده است نوشته مي شود. گزارشي كه به گفته جالل چراغپور مي تواند ابعاد ليگ را 
از جهات مختلف بررسي كند: »تهيه گزارش فني و تكنيكي بعد از پايان هر ليگ بسيار 
مهم و ضروري است كه همه دنيا به آن اهتمام مي ورزند. به طور مثال يك به يك تيم ها 
را مورد بررسي قرار مي دهند. از تفكر مربيان و برند فكري آنها گرفته تا خواسته هايي 
كه در طول فصل داش�تند. اينكه چه برنامه و تاكتيكي براي بازي ارائه دادند، از چه 
سيستم هايي براي رسيدن به گل استفاده كردند، چه نوآوري هايي داشتند و مهم تر 
از همه چه ستاره ها و بازيكناني در آن ليگ توليد شده است. بعد از بازيكنان كليدي 
توليد شده در يك ليگ، خالقيت هاي مربيان حائز اهميت است. اينكه درچه جهاتي 
خالقيت داشتند. بعد آمار ارزش هاي ميداني بازيكنان است كه بررسي آن بسيار مهم 
است. اينكه آيا كيفيت دويدن ها توانسته است از هوازي به بي هوازي انتقال پيدا كند؟ 
آيا همه اين 11كيلومتري كه دويده شده راه رفتن و ايس�تادن و دويدن آرام بوده يا 
دويدن سرعتي، پرش، جهش و استارت هاي انفجاري و با كيفيت بوده است؟ سپس 
يك نقطه سر ليگ، يك نقطه در ميانه و يك نقط هم در پايان ليگ مي گذارند. در آخر 
نيز با بررسي اين مسائل و اينكه چرا و چطور رخ دادند، نقاط ضعف و قوت يك ليگ را 
درآورده و درص�دد رف�ع آن برمي آين�د ت�ا لي�گ پوياي�ي داش�ته باش�ند.«

ان
جو

د | 
عه

ك 
ا ني

رض
يد

حم

www.setadiran.irاز طریق سامانه تدارات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
متقاضیان خرید براي دریافت اطالعات بیشتر از ساعت 00: 8 صبح مورخ 1398/3/1 تا ساعت 00: 19 مورخ 1398/3/11 به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره مزایده 2098001387000001 و از تاریخ 1398/3/1 به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir بخش 

اخبار - اطالعیه ها- مناقصه و مزایده- مزایده اداره امور شعب استان اردبیل مراجعه نمایند.

نوبت اول

ف: 28
م ال

شناسه آگهی: 472203

 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 
شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.

 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.
 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.

 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.
 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

 
 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، نرسیده به خیابان شهید مطهري، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650 م الف: 559

شرایط متقاضی: داشتن شخصیت حقوقی و کد اقتصادي- داشتن تجارب و حسن سابقه- داشتن توان مالی در ارائه ضمانت نامه هاي الزم
مهلت و محل توزیع اسناد:  واجدین شرایط می توانند جهت خرید اسناد با در دست داشتن فیش نقدي به مبلغ 400,000 ریال(واریز شده به 
حساب شماره 001-04002512-043-4616 نزد بانک انصار شعبه شهید بخشنده کد 4616) 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به آدرس: 

کیلومتر 18 اتوبان تهران ساوه – خروجی صباشهر– گروه صنعتی شهید درخشان (باتري نور)– بازرگانی مراجعه نمایند.
(الزم به یادآورى است جهت تسهیل در واریز تضمین شرکت در مناقصه توسط دستگاه POS بانک مذکور نزد مدیریت محترم مالى 

این گروه، امکان واریز میسر مى باشد) مدت زمان اعتبار قیمت پیشنهادي دو ماه پس از تحویل اسناد می باشد.
هزینه دو نوبت چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفن تماس: 56574900-021 فکس: 021-56574908    

گروه صنعتی شهید درخشان در نظر دارد پیمانسپاري تولید انواع رول سرب در شعبات رول 
 سربى صنعت هاى شهید طهماسب نژاد و شهید میرزایى گروه خود را از طریق برگزاري 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

نوبت دوم


