
تیم ملی ایران در 
دنيا حيدري 
   تيم ملی

مسیر آماده سازی 
ب�رای حضوری 
پرق�درت در مقدمات�ی جام جهان�ی و مصاف با 
تیم های بحرین و عراق، بعد از دیدار با ازبکستان، 
در دومین دی�دار تدارکاتی خ�ود در دورانی که 
جهان به مبارزه با کرونا مش�غول است، امروز در 
ترکیه مقابل مال�ی به میدان م�ی رود، تیمی که 
می تواند عیار شاگردان اسکوچیچ را مشخص کند. 

   محک جدی تر با مالی 
داستان مقابل ازبکستان خوب پیش رفت، اما نه آنقدر 
که خیال ملتی از بابت دیدار ب��ا دو حریف چغر در 
مقدماتی جام جهانی )عراق و بحرین( راحت شود. با 
وجود این اشکاالت بازی نخست را می توان به حساب 
عدم هماهنگی کامل تیم ملی گذاشت و بازی دوم 
مقابل مالی را محکی جدی تر دانست، چراکه حریف 
امروز تیم ملی را می توان به دلیل داشتن لژیونرهایی 
در تیم های رن، متز، النس، آنژه، استراسبورگ و نانت 
فرانسه، تیم ملی )ب( فرانسه خواند. هرچند که این 
تیم لژیونرهایی نیز در تیم های ویتریا ستوبال پرتغال، 
الیپزیش آلمان، س��اوتهمپتون و آرسنال انگلیس 
و های تای اس��پور ترکیه دارد ک��ه از مالی حریفی 
سرسخت و صدالبته با کیفیت می سازد. با این حال 
ابتالی پنج بازیکن این تیم به کرونا که باعث ش��د 
مالی مقابل غنا با 15 بازیکن به میدان برود و تنها دو 
تعویض انجام دهد، اوضاع را برای دیدار دوستانه این 

تیم با ایران سخت کرده است. 
   وضعیت مبهم دومین حریف ایران 

مس��ئله اما در فاصله چند س��اعت مانده به بازی با 
مالی، ابهاماتي در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری 
این بازی به دلیل داش��تن بازیکنان کرونایی است 
که ش��ایعه لغو این دیدار را بر س��ر زبان ها انداخته 
اس��ت، چراکه طبق اعالم فدراس��یون فوتبال این 
کش��ور موال واگوئه )آمیا فرانس��ه(، بوباکار کویاته 
)متس فرانس(، علی یرانگو )لویستانوس فرانسه( و 
حمیدو ترائوره )آدنا دمیراسپور ترکیه( به ویروس 

کرونا مبتال شده اند و تست شان مثبت از آب درآمده 
است. همچنین نفراتی چون موس��ی مارگا، دیاده 
ساماسکو، عبدوالی دیابه، یویس بیسوما و علی ماله 
به دالیل نامشخص در اردوی این تیم حضور ندارند 
و همین موضوع ابهاماتی را در خصوص برگزاری یا 
عدم برگزاری مصاف ایران با مالی مطرح کرده است. 
این در حالی است که فیلم های منتشر شده از اردوی 
مالی، به خصوص بعد از بازی با غنا نشان می دهد که 
اعضای این تیم روحیه خود را حفظ کرده اند و کاماًل 
شاد هستند و مموتو توره، رئیس فدراسیون فوتبال 
مالی نیز با حضور در اردوی تیم ملی کشورش برای 

آنها آرزوی موفقیت کرده است. 
   انگیزه انتقام مصاف آخر

آخری��ن رویارویی ای��ران با غن��ا به س��ال 2009 
برمی گردد. روزهایی که تیم ملی تازه شوک ناکامی 
در صعود ب��ه جام جهان��ی 2010 آفریقای جنوبی 
را پشت س��ر گذاش��ته بود و خود را برای حضور در 
جام ملت های آسیا آماده می کرد، به همین منظور 

در تورنمنت��ی چهارجانبه به میزبان��ی قطر حاضر 
شده بود، اما به رغم داش��تن نفراتی چون طالب لو، 
نصرتی، س��پهر و خس��رو حیدری، فریدون زندی، 
آندو، معدنچی، فشنگچی، غالمرضا رضایی، محسن 
خلیلی و انصاریفرد، بعد از قبول شکست مقابل قطر 
میزبان، در دومین دیدار خود برابر مالی هم شکست 
خورد، آن هم در شرایطی که خیلی زود و در دقیقه 
12 توسط انصاریفرد به گل رسیده بود، اما دست آخر 
مالی به فاصله سه دقیقه دو بار دروازه ایران را باز کرد و 
شاگردان قطبی را شکست داد. باختی که اشتباهات 
خط دفاعی همانند بازی با قطر تأثیر بسیاری در آن 
داشت و حاال تیم ملی ایران می تواند انگیزه زیادي 
برای جبران و گرفتن انتقام مصاف آخر داشته باشد.

   شناخت خوبی از نفرات تیم ملی دارم
مهم ترین مسئله در این رقابت ها اما شناخت سرمربی 
کروات تیم ملی از بازیکنان و ایجاد هماهنگی بین 
آنهاست، خصوصاً که در بازی نخست کامالً مشخص 
بود که شاگردان اس��کوچیچ نیاز به سازماندهی و 

هماهنگی بیش��تری در خط دفاعی دارند، چراکه 
ازبکستان نه فقط دو توپ به تیر دروازه ایران کوبید 
که یک مرتبه نیز موفق به گلزنی شد و این اشتباهات 
در بازی با تیم هایی چون بحری��ن و عراق می تواند 
به معنای خداحافظی از سومین حضور متوالی در 
رقابت های جام جهانی باش��د. با وجود این به نظر 
می رسد اسکوچیچ از اوضاع راضی است: »این کمپ 
به ما کمک کرد تا ش��ناخت بهتری از ویژگی های 
فردی و تیمی همدیگر پیدا کنیم و این مسئله بسیار 
خوب و خوشحال کننده است. جو فوق العاده ای بر 
تیم ملی حاکم اس��ت. بازی با مالی محکی خوب و 
جدی برای تیم ملی اس��ت، چراکه در کنار نیجریه 
و سنگال جزو بهترین تیم های آفریقاست و تقریباً 
تمام بازیکنان حریف در فوتبال اروپا بازی می کنند. 
با وجود این برای ما مسئله مهم این است که بتوانیم 
خودمان را هم  سطح با آمادگی بدنی بازیکنان مالی به 
چالش بکشیم، شک ندارم که شاگردانم با انگیزه باال 

به میدان می روند.«

رئی�س کمیته مل�ی المپیک با 
سعيد احمديان 

   گزارش 
دفاع از هزینه چندهزار یورویی 
برای جراحی ساده خار پاشنه 
 ح�دادی در آلم�ان، آن هم در ش�رایط س�خت اقتصادی 
کش�ور، ای�ن تصمی�م را قهرمان س�االری نمی دان�د!

دغدغه های ورزش ایران در روزهای کرونایی و سال المپیک کم نیست، 
از یک سو کمتر از یک سال تا شروع بازی های توکیو باقی مانده و از سوی 
دیگر پس از گذشت هش��ت ماه از شیوع کرونا در کش��ورمان، اردوی 
بسیاري از رشته هایی که المپیکی دارند یا می خواهند برای کسب سهمیه 
تالش کنند، شروع نشده یا اگر فعالیتی هم آغاز شده به صورت محدود 
بوده است. فش��ارهای بین المللی به ورزش هم در حال افزایش است و 
این مسئله کسب کرسی های بین المللی را دچار مشکل کرده تا ورزش 
روزهای سختی و البته حساسی را تجربه کند. در این شرایط دیروز رضا 
صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در یک نشست خبری آنالین 
درباره دغدغه هایی که این روزها ورزش و قهرمانان در آستانه المپیک با 

آن درگیر هستند، صحبت کرد.
   ما هم مثل همه دنیا!

رئیس کمیته ملی المپیک در ابتدای صحبت هایش به تمام گمانه زنی ها 
و تردیدهایی که درباره برگزاری یا لغو المپیک با وجود تأخیر یک ساله 
آن وجود دارد، پایان می دهد و تأکید می کن��د که به گفته باخ، رئیس 
کمیته بین المللی المپیک، این رقابت ها قطعاً برگزار می شود. برخالف 
برخی صالحی امیری نگران از دس��ت دادن زمان نیست و معتقد است 
که کش��ورهای دیگر هم ش��رایط ما را دارند: »این موض��وع مربوط به 
تمام دنیاست و همه فدراسیون ها و تیم های 206 کشور برای ورود به 
توکیو دچار افت شده اند و ما هم در همین مسیر قرار داریم. کرونا برای 
ما آسیبي جدی و افت قهرمانان را به همراه داشته و یک شوک برایمان 
در میانه کس��ب آمادگی بود.« در حالی صالحی امیری شرایطمان را با 
کش��ورهای دیگر یکی می داند که وضعیت آماده سازی المپیکی های 

کشورمان با توجه به کمبودهای موجود با کشورهای دیگر از زمین تا 
آسمان تفاوت دارد!

   دفاع از جراحی خار پاشنه در آلمان
یکی از معضالت ورزش ایران قهرمان س��االری و رقصیدن به هر ساز 
یک مدال آور است، موضوعی که در ماجرای هزینه چندهزار یورویی 
برای اعزام احساس حدادی برای درمان خار پاشنه به آلمان به وضوح 
دیده شد. رئیس کمیته ملي المپیک اما بدون توجه به شرایط سخت 
اقتصادی کشور از این هزینه هنگفت برای جراحی ساده این ورزشکار 
المپیکی دفاع می کند و جانب حدادی را می گیرد. البته پاسخ نمی دهد 
که آیا همانطور که حدادی برای جراحی اش در داخل کشور به دنبال 
گرفتن تضمین بود، آنها ه��م از او ضمانت م��دال المپیک گرفته اند 
یا نه:»به جای اینکه به احس��ان نقد کنید، به من نقد کنید. بگذارید 
احسان حدادی کارش را انجام دهد. او یکی از امیدهای ما در المپیک 
است. من ترجیح می دهم که حدادی با آرامش به تمرینات خود ادامه 
دهد. نگاه من به سوم مرداد سال 1400 در توکیو است. من تخصص 
پزشکی ندارم که در این باره دخالت کنم. از اول هم گفتم که مسئله 

احسان مالی نیست و این موضوع در حوزه فدراسیون پزشکی ورزشی 
اس��ت. من معتقدم 10، 20 یا حتی 100 هزار یورو چالش ما نیست، 

چون رویکردمان در المپیک مهم تر است.«
   کسب کرسی بین المللی سخت تر شده است

کس��ب کرس��ی های بین المللی در ورزش همواره یکی از دغدغه های 
ورزش ایران بوده و در تازه ترین فعالیت ها در این زمینه، این ماه ها برای 
عضویت حمید سوریان در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی تالش 
می شود. صالحی امیری اما با توجه به شرایط موجود، نگاه چندان مثبتی 
به کسب کرسی برای کشورمان ندارد: »زمانی می توانیم مدعی کرسی 
باشیم که ظرفیت های الزم را در داخل و بیرون ایجاد کنیم. سطح اول 
این است که مجموعه ایران اراده برای کسب کرسی داشته باشد. سطح 
دوم هم این است که نهادهای داخلی از جمله وزارت امور خارجه بتوانند 
به صورت گسترده از ما حمایت کنند. سطح سوم نیز به ارتباط ما با کمیته 
بین المللی المپیک و کشورهای دیگر ربط دارد. با مسائلی که اخیراً برای 
کشور ما به وجود آمده، کمی شرایط برای کسب کرسی سخت شده، اما 
غیرممکن نیست. ما تالش خود را می کنیم، اما شاید با توجه به شرایط 

فعلی شانس زیادی نداشته باشیم.«
   غش کردن به سمت وزارت

اعتراض قهرمانان و مدال آوران به پرداخت پاداش س��ال 97، آن هم با 
احتساب سکه 2 میلیونی در حالی که قیمت سکه این روزها از 15 میلیون 
هم عبور کرده، دیگر موضوعی است که صالحی امیری در این نشست 
آنالین به سؤال »جوان« در خصوص آن واکنش نشان داد. البته رئیس 
کمیته ملی المپیک این بار بر خالف دف��اع از هزینه چند هزار یورویی 
برای درمان خار پاشنه احسان حدادی، حق را به مدال آوران نمی دهد 
تا مشخص شود خون برخی ورزشکاران رنگین تر است: »هزینه اعزام و 
پاداش پای سکو برعهده کمیته ملی المپیک است و پاداش های ریالی به 
عهده وزارت ورزش و این تقسیم کار از گذشته وجود داشته است. حتماً 

وزارت ورزش برای پاداش قهرمانان دالیل خودش را دارد.«

برش هایی از نشست خبری آنالین رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک

جراحی خار پاشنه در آلمان  قهرمان ساالری نیست!
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شيوا نوروزی

فريدون حسن

 نقش مجلس 
در مقابله با بیت المال خواران فوتبال 

بحران مالی فوتبال ما پایان ندارد. روزی نیس��ت که خبر شکایت و تهدید 
بازیکنان و مربیان خارجی در رسانه ها منتشر نشود. با اینکه در فصل جدید 
استفاده از خارجی ها ممنوع ش��ده، اما خودش��ان هم خوب می دانند که 
این قوانین چاره کار نیست. انباش��ت بدهی های خارجی روز به روز بیشتر 
می شود، به همین خاطر هم نمی توان به گزارش منتشر شده از سوی مرکز 

پژوهش های مجلس برای حل بحران بدهی سرخابی ها امیدوار بود. 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص هزینه سنگینی که فوتبال 
روی دست کشور گذاش��ته، عمق فاجعه را نش��ان می دهد. طی یک دهه 
 گذشته فدراس��یون فوتبال و دو تیم پرسپولیس و اس��تقالل به پرداخت 
30میلیون دالر محکوم شده اند! رقمی نجومی که می توان با آن ورزش ایران 
را متحول کرد. این گزارش اهمال و س��وءمدیریت در فوتبالمان را با سند و 
مدرک تأیید می کند و آن آقایانی که مدعی مدیریت حرفه ای هستند هم 
نمی توانند واقعیت را کتمان کنند. مسئله اما اینجاست که ورود مجلس و 
نمایندگان ملت به قراردادهای دردسرساز فوتبالی تا چه اندازه می تواند بحران 

دستمزدهای ارزی را حل کند؟ 
با اینکه پیگیری این معضل از س��وی مجلس و نماین��دگان را به فال نیک 
می گیریم، ولی باید دید پیگیری ها تا چه زمانی تداوم خواهد داش��ت و تا 
کی باید منتظر ارائه گزارش ف��وق به نهادهای نظارت��ی و ورود آنها به این 

قضیه باشیم. 
خطر جدی که پرسپولیس را تهدید می کند تازه ترین موردی است که بحث 
آن حسابی داغ شده و خبرها حاکی از آن است که قهرمان چهار دوره متوالی 
لیگ برتر در یک قدمی نقره داغ شدن قرار دارد. مهلت پرداخت بدهی سنگین 
برانکو ایوانکوویچ در حالی به پایان رسیده که جریمه مالی حداقل محرومیتی 
است که فیفا برای سرخ ها در نظر خواهد گرفت و خطر کسر امتیاز نیز وجود 
دارد. در این اوضاع آقایان طبق سنوات گذشته با مصاحبه های پرتعداد خود 
را بی تقصیر می خوانند و گناه را به گردن دیگران می اندازند. مدیرعامل فعلی 
مدیر قبلی را مقصر خوانده و مدیر قبلی هم مدعی است مدیر فعلي همه چیز 
را کتمان می کند. در این بین قیمت دالر از 30 هزار تومان فراتر رفته و تأمین 
ارز برای پرداخت بدهی برانکو را سخت تر کرده است. ضمن اینکه مسئوالن 
فعلی و قبلی باشگاه مدعی  هستند تحریم ها باعث تأخیر در پرداخت بدهی 
شده است. البته وضعیت استقالل هم بهتر از رقیب سنتی اش نیست و امروز 

و فرداست که شکایت طلبکاران خارجی یقه آنها را هم بگیرد. 
کمبود بودجه، تحریم، قیمت دالر و اینگونه موارد،  بهانه های تکراری است 
که در سال های گذش��ته مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقالل تحویل 
مردم و رسانه ها داده اند تا کسی به آنها بابت قراردادهای بی حساب و کتاب با 
خارجی ها خرده نگیرد. در حالی بخش اعظم این خسارت ها را به بازیکنان 
و مربیان بی کیفیت��ی داده ایم که به خاطر رابطه خ��وب دالالن با مدیران، 
آنها س��ر از فوتبال ما درآوردند. س��ود اصلی این ریخت و پاش ها به جیب 
واسطه هایی می رود که هویت ش��ان برای اهالی فوتبال و مدیران مشخص 
است، ولی عزمی برای قطع کردن دست شان از این رشته وجود ندارد. بحران 
اقتصادی مستطیل س��بز ایران به جایی رس��یده که در آینده نزدیک باید 
منتظر نابودی کامل فوتبالمان باشیم. نبود ضابطه و نظارت روی قراردادها 
عالوه بر درگیر کردن باشگاه ها، فدراسیون فوتبال را نیز به چالش کشیده تا 
جایی که ویلموتس بلژیکی بیش از 6 میلیون یورو از ما غرامت می خواهد. به 
همین خاطر است که ارائه یک گزارش به تنهایی نمي تواند دردی از دردهای 
فوتبال دوا کند. تا وقتی که نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به فساد آشکار در 
قراردادها ورود نکنند، با مدیران متخلف برخورد نشود و سزای بر باد دادن 
پول مردم را پس ندهند نباید منتظر تحول مدیریتی در فوتبال بی سروسامان 

کشورمان باشیم.  

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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شب سوم لیگ ملت هاي اروپا
تقابل ستاره ها برنده نداشت

ش�ب س�وم از مرحله گروهي رقابت ه�اي لیگ ملت ه�اي اروپا 
یک شنبه شب در حالي برگزار شد که جدال تیم هاي مدعي برنده 
نداشت و حتي بزرگان هم نتوانستند از پس حریفان شان برآیند.
مهم ترین بازي این شب را بي تردید فرانس��ه و پرتغال برگزار کردند. 
دو تیم باالنشین گروه سوم مس��ابقات در دیداري که البته چنگي به 
دل نمي زد به تس��اوي بدون گل رضایت دادند تا هر دو با هفت امتیاز 
باالتر از کرواس��ي سه امتیازي و س��وئد بدون امتیاز قرار گیرند. نکته 
جالب توجه تقابل فرانسه و پرتغال حضور کمرنگ و کم اثر کریستیانو 
رونالدو در ترکیب پرتغال بود. مس��ئله اي که دیدیه دشان، سرمربي 
تیم ملي فرانسه س��عي کرد آن را از ثمرات تفکرات خود در خصوص 
مهار فوق ستاره تیم ملي پرتغال عنوان کند. دشان بعد از بازي گفت: 
»با توجه به قدرت حریفمان، تدابیر گسترده ای را در نظر گرفتیم تا  
جایی که اثری از کریس��تیانو رونالدو در زمین ندیدیم. این مس��ابقه 
برای فوتبالیست توانمندی مثل رونالدو سخت تر از آنچه شد که تصور 
می کرد و ما مجبور بودیم در یک سوم پایان زمین، بهتر بازی کنیم تا 

برنده شویم.«
در دیگر بازي این گروه کرواسي با پیروزي 3 بر یک مقابل سوئد اولین 

برد خود را کسب کرد و سه امتیازي شد.
اما در گروه یک بازي ها، ایتالیا و هلند با قبول تساوي برابر حریفان خود 
متوقف شدند. هلند در زمین بوسني به نتیجه اي بهتر از تساوي بدون 
گل دست پیدا نکرد و ایتالیا هم در زمین لهستان با همین نتیجه متوقف 
شد. هرچند که ایتالیایي ها زمین بازي و کیفیت پایین چمن آن را دلیل 

اصلي عدم نتیجه گیري مطلوب خود عنوان مي کنند.
مانچینی، س��رمربي ایتالی��ا بعد از این تس��اوی گفت: »م��ن در این 
بازی بدش��انس بودم. در نیمه اول فرصت های زی��ادی خلق کردیم، 
اما نتوانس��تیم از آنها اس��تفاده کنیم. به خاطر وضعیت بد ورزش��گاه 
مجازات شدیم. با چشم پوش��ی از نتیجه بازی که مثبت نبود، عملکرد 

بازیکنانم خوب بود، اما وضعیت بد ورزشگاه قابل توجیه نیست.«
مارکو وراتی، بازیکن تیم ایتالیا هم با تأیید نظر سرمربي این تیم عنوان 
کرد: »واقعاً بازی کردن در چنین ورزش��گاهی سخت است. ما در این 
بازی فرصت های زیادی ایجاد کردیم، ولی نتوانس��تیم از آنها استفاده 
کنیم. زمین بازی را با نارضایتی ترک می کنیم، چون با وجود عملکرد 
خوب در این شرایط سخت ورزش��گاه میزبان و خلق فرصت های زیاد 

نتوانستیم برنده شویم.«
در گروه دوم اما اوضاع کاماًل بر وفق مراد ش��اگردان گرت ساوت گیت 
است. انگلستان با پیروزي مقابل بلژیک عالوه بر اینکه بدون شکست 
ماند، موفق شد با هفت امتیاز صدرنشین گروه شود. سه شیرها در این 
دیدار با گل هاي راش��فورد و میسون موفق ش��دند 2 بر یک بلژیک را 
شکست دهند و جاي این تیم را در صدر جدول تصاحب کنند. تک گل 
بلژیک را هم لوکاکو از روي نقطه پنالتي به ثمر رس��اند. بلژیک با این 
شکست شش امتیازي باقي ماند و به رده دوم جدول سقوط کرد. دیگر 
بازي این گروه را دانمارک و ایس��لند برگزار کردند و این دانمارک بود 
که موفق شد ایسلند بدون امتیاز و حذف شده از رقابت ها را با سه گل 
شکست دهد و امیدوار باشد تا در بازي هاي بعدي شرایط صعود خود را 

فراهم کند. دانمارک با این پیروزي چهار امتیازي شد.

نمره 20 نادال در روالن گاروس 
تنیسور اسپانیایی پس از سال ها به آرزوی دیرینه اش دست یافت. رسیدن 
به رکورد راجر فدرر همان هدفی بود که رافائل نادال در گرنداسلم فرانسه 
موسوم به روالن گاروس به آن رسید. نادال در فینال تنیس آزاد فرانسه با 
نواک جوکوویچ صربستانی مبارزه کرد و هدفی جز پیروزی نداشت. البته 
نواک همه تالشش را کرد تا عنوان قهرمانی را به دست آورد، اما خودش هم 
می دانست زورش به سلطان خاک رس نمی رسد. نادال با تمام قوا به میدان 
رفت و در نهایت هم 3 بر صفر فینال را به سود خود تمام کرد تا سیزدهمین 
قهرمانی اش در تنیس آزاد فرانسه را جشن بگیرد. پنجمین قهرمانی متوالی 
در روالن گاروس به معنای رسیدن به رکورد فدرر )کسب 20 قهرمانی در 
گرنداسلم های مختلف( است. فدرر 20 عنوان قهرمانی را در کارنامه دارد و 
حاال نادال نیز به رکورد او رسیده است. البته تنیسور اسپانیایی به این رکورد 
هم راضی نیست. او برای کنار زدن همه رقبا برنامه ویژه اي دارد و در آینده 

باز هم باید منتظر قهرمانی های دیگر او باشیم. 

مصاف با دومین حریف تدارکاتی در مسیر مقدماتی جام جهانی
به چالش کشیدن عیار تیم ملی با مالی  

لیگ برتر بیستم قرعه کشي شد
 دربي در هفته هشتم

 قلعه نويي زود به سپاهان رسید
مراس�م قرعه کش�ي بیس�تمین دوره رقابت هاي لیگ برتر، عصر 
دیروز در هتل آکادمي فوتبال برگزار ش�د. بر اساس برنامه اعالم 
شده دربي پایتخت در هفته هشتم این مسابقات برگزار مي شود.

در هفته اول مس��ابقات پرس��پولیس مدافع عن��وان قهرماني مهمان 
سایپاس��ت و اس��تقالل در ورزش��گاه آزادي مقابل مس رفس��نجان 
تیم ت��ازه  وارد لیگ برتر ق��رار مي گیرد. در س��ایر دیداره��ا؛ گل گهر 
سیرجان به مصاف سپاهان مي رود، دیداري که براي امیر قلعه نویي، 
سرمربي فصل قبل سپاهان از اهمیت باالیي برخوردار است. تراکتور 
میزبان نفت مسجدسلیمان اس��ت، ذوب آهن به مصاف فوالد مي رود، 
ش��هرخودرو و ماشین س��ازي برابر هم قرار مي گیرند، صنعت نفت با 
 پیکان روبه رو مي شود و در نهایت نیز آلومینیوم اراک میزبان نساجي 

مازندران است.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 99/40   
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