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    گزارش
مس�ئوالن فدراسيون 
فوتبال در جريان جام 
ملت هاي 2019 نشان مي دهد كه آنها با دوري از 
رسانه ها از پاسخگويي درباره چرايي حاشيه هاي 

تيم ملي شانه خالي مي كنند. 
سکوت کرده اند و جلوي رسانه ها آفتابي نمي شوند، 
آن هم در روزهايي که خيلي ها حاشيه هاي تيم ملي 
را از چشم آنها مي بينند. از اينکه آنقدر مديريت شان 
مشکل دارد که به قول محمود گودرزي، وزير سابق 
ورزش جاي کارگر و کارفرم��ا در تيم ملي فوتبال 
عوض شده، به طوري که کسي اين روزها نمي تواند 
به کي روش که در استخدام ايران است، بگويد باالي 
چشمش ابرو است. مديران فدراسيون فوتبال اين 

روزها در امارات در سايه مي آيند و در سايه مي روند 
و از دوربين ها و ميکروفن رسانه ها فراري  هستند، آن 
هم در روزهايي که بايد پاسخگوي شرايط حاشيه اي 
تيم ملي فوتبال باشند که در بهترين شرايط فني، 
گرفتار جنجال هايي شده که از سکوت مديراني که 

روزه سکوت گرفته اند، آب مي خورد.  
   ساكت، ساكت مشغول مديريت است

برخالف گذش��ته که حض��ور پررنگ��ي جلوي 
دوربين ه��ا داش��ت، از اردوي قطر و پ��س از آن 
آمدن تيم ملي به امارت کمتر عکسي از او منتشر 
شده است. مدير بازنشس��ته اي که پس از فشار 
رس��انه ها و وزارت ورزش مجبور به نوشتن نامه 
استعفا از پست هاي چندگانه اش در فدراسيون و 
تيم ملي شد. صحبت از محمدرضا ساکت است، 

مدير بازنشس��ته اي که پس از اس��تعفا، مشاور 
مهدي تاج شد اما در هفته هاي اخير به جاي آنکه 
مس��ئوليت هايش نس��بت به روزهاي حضورش 
به عنوان دبي��رکل فدراس��يون و مدير تيم هاي 
ملي کمتر ش��ود، نه تنه��ا کاهش نيافت��ه، بلکه 
اين هفته ها هم��ه کاره مديريت اجرايي تيم ملي 
است، طوري که فرصت سر خاراندن هم ندارد و 
به صورت مخفيانه در حال برنامه ريزي براي تيم 
ملي است.   ساکت هرچند به صورت رسمي و روي 
کاتالوگ معرفي تيم هاي جام ملت ها، مسئوليتي 
در تيم ملي ايران ندارد، اما به رغم استعفا و داشتن 
حکم مشاور، همان مسئوليت هاي گذشته اش را 
به صورت پنهاني انجام مي دهد و دور از چش��م 
دوربين ها و پس از رفتن خبرنگاران و عکاسان از 

سر تمرين تيم ملي است که بدون هيچ دغدغه اي 
نظاره گر تمرين ش��اگردان کي روش مي ش��ود. 
ساکت ش��ايد تنها مشاوري باش��د که در عرصه 
مديريتي بيش��تر از يک مس��ئول وظيفه داشته 
باش��د، آن هم بدون اينکه خودش يا مس��ئولي 
از فدراسيون درباره حضور 24 ساعته  او  در کنار 
تيم ملي پاسخگو باشند. مسئله اي که مي طلبد 
نهاده��اي نظارتي نس��بت به چگونگ��ي چنين 

مسئوليت هايي ورود کنند. 
   تاج مورد نظر پاسخگو نمي باشد

از آخرين باري که مهدي تاج جلوي دوربين رسانه ها 
قرار گرفت، هفته ها مي گذرد، به خصوص که با وجود 
تماش��اي بازي هاي تيم ملي از نزديک، حتي يک بار 
هم به تمرين تيم ملي نرفت و يک ب��ار هم در جمع 
خبرنگاراني که به امارات آمده اند، حاضر نشده تا در 
س��ايه بماند، آن هم در ش��رايطي که با توجه به اوج 
گرفتن حاشيه هاي تيم ملي در جام ملت ها، سؤال هاي 
زيادي مطرح مي شود که رئيس فدراسيون فوتبال بايد 
به آنها پاسخ دهد. با اين حال بي تفاوت از پاسخگويي 
برابر ضعف هاي مديريتي که در بهترين شرايط فني 

تيم ملي، تيم را به حاشيه برده، سکوت کرده است. 
   نايب رئيس بازنشسته در دسترس نيست

علي کفاشيان ديگر مدير فدراسيون فوتبال است که 
مانند تاج و ساکت اين روزها در امارات، سعي مي کند 
کمتر در بين رسانه ها و جلوي دوربين ها آفتابي شود. 
او تالش مي کند بيشتر از اينکه به عنوان نايب رئيس 
بازنشسته فدراس��يون فوتبال ايران شناخته شود، 
به عنوان نايب رئيس افتخاري منطقه غرب آسياي 

کنفدراسيون فوتبال آسيا شناخته شود! 
همين است در روزهايي که از حضورش در امارات 
مي گذرد، سعي کرده جلوي دوربين ها ظاهر نشود 
تا مبادا درباره ابهام هايي که در خصوص حضورش 
در فدراسيون فوتبال وجود دارد، پاسخگو باشد يا 
مانند 9 سالي که از حضورش در فوتبال مي گذرد، 
خنده هاي تمسخرآميزي را تحويل رسانه ها دهد، 
اما انگار اين هفته ها حال و حوصله همان خنده ها 

را هم ندارد. 

 زنگ خطري براي واليبال
موفقيت هاي متعدد بين المللي و رشد چشمگير در سال هاي اخير، چهره 
قابل قبولي از واليبال ايران در دنيا به نمايش گذاشته و جايگاه ويژه اي بين 
مردم جامعه براي اين تيم باز کرده، وجهه و محبوبيتي که البته با حاشيه هاي 

بي پايان ليگ واليبال در طول چند سال اخير در معرض خطر قرار گرفته!
انتظار مي رفت با رشد کيفي و فني واليبال، اصول اخالقي و انساني در اين 
رشته پرطرفدار بيش از هر زمان ديگري رعايت شود، اما به نظر مي رسد يک 
جاي کار ايراد دارد که به رغم موفقيت هاي ورزشي، شاهد نزول رفتارهاي 
انساني هستيم و در مسائل اخالقي نتوانستيم نمره قابل قبولي کسب کنيم. 
شايد چون همانطور که اميرکبير گفته بود همه چيز به مسائل آموزشي 
برمي گردد: »اگر سيستم آموزشي و تربيتي ما درست بود و نقصي نداشت، 

امروز شاهد چنين برخوردهاي دور از شأن انساني نبوديم.« 
رقابت هاي واليبال در حالي طبق روال اين چند سال با حاشيه هاي متعدد 
و رفتارهاي نامتعارف دنبال مي شود که شايد اگر کمي جدي تر در مباحث 
پايه اي تصميم گيري مي شد تا حدود زيادي سايه شوم حواشي از سر ليگ 
برتر برچيده مي شد، اما وقتي تکليف فدراسيون هنوز مشخص نيست و 
تصميم گيري در خصوص تعيين رئيس آن به سال آينده موکول مي شود، 
چطور مي توان انتظار داشت اوضاع اصولي پيش برود و برخوردي جدي و 
قاطع با حاشيه ها و برنامه اي براي برچيدن هميشگي بساط آن ريخته شود، 
خصوصاً حاال که همه حاشيه ها به درگيري ها روي سکو ها ختم نمي شود و 
کار به جايي رسيده که مدام شاهد استعفا ها و تهديد هاي متعدد باشگاه ها 
به کناره گيري از ليگ واليبال هستيم که تمام اينها نشان از نبود چارچوب 
مشخص براي رقابت هاي ليگ است.  افول ارزش هاي انساني از جانب هر 
کسي و در هر جايگاهي باشد، ناپسند است. مي خواهد از تماشاگر روي 
سکوها سر بزند يا بازيکنان در داخل زمين يا مربيان، اما با نگاهي اجمالي به 
اتفاقات اخير مي توان دريافت که برچيدن بساط اين حاشيه ها خيلي هم 
سخت نيست، خصوصاً که بيشتر اعتراض ها در خصوص بي عدالتي هاي 
صورت گرفته چه در زمين بازي و چه تصميم هاي بعدي است که با توجه 
به گله هاي مربيان به راحتي مي تواند بازيکنان و حتي س��کوها را تحت 
تأثير قرار دهد. به سادگي مي توان با برگزاري کالس هاي توجيهي براي 
مربيان و دقت نظر بيشتر در چيدمان داوران و تصميمات منطقي در پي 
اتفاقات تا حدود زيادي از شدت اين حواشي کاست. اگرچه قسمت اعظم 
اين وظيفه بر دوش فدراسيون است که با تصميمات درست و اصولي خود 
مي تواند آتش اين حاشيه ها را خاموش کند، اما بدون شک براي پايان دادن 
به اتفاقات تلخي که طي سال هاي اخير در واليبال شاهد آن بوديم، بايد 
در نحوه برخورد مربيان و بازيکنان هم بازنگري شود، چراکه بدون ترديد 
هيجانات ناشي از اعتراض هاي گاه و بي گاه مربيان و بازيکنان سهم بسزايي 
در تحريک سکوها و اتفاقات ناگوار بعدي دارد. اتفاقاتي که بي شک وجهه 
واليبال ايران در دنيا را زير سؤال مي برد، خصوصاً حاال که واليبال ايران به 
واسطه موفقيت هاي متعدد سري در سرها درآورده و توانسته خود را به 

عنوان تيمي قابل اتکا در جهان واليبال مطرح کند. 
در کنار تمام اتفاقات، عدم توجيه اشتباهات از سوي داوران و فدراسيون نيز 
مي تواند تا اندازه زيادي اوضاع متشنج واليبال را آرام کند، خصوصاً وقتي 
تيم ها از اشتباهات سهوي داوران متضرر مي شوند، اصرار بر توجيه مي تواند 
اوضاع را ناآرام تر کند. حال آنکه با قبول اشتباه نه تنها شاهد حرفه اي گري و 
اجراي اصول جوانمردي هستيم که مي توان مانع بروز حاشيه هايي شد که 

آبروي واليبال ايران را در معرض خطر قرار مي دهد. 
نبايد فضا به سمتي مي رفت که حرمت ها از بين برود، چون اين فضا اصاًل 
براي واليبال خوب نيست. رفتارهاي نامتعارف در رقابت هاي واليبال زنگ 
خطري جدي است که بي توجهي به آن اوضاع را بي شک بغرنج تر از آنچه 
که امروز شاهدش هستيم، مي کند. بنابراين بايد به فکر تربيت نسل جوان 
واليبال بود و آموزش اصولي و اخالقي آنها تا در آينده ديگر شاهد چنين 

حاشيه هاي نامتعارفي نباشيم. 

 خوشبختي توپچي ها
 آرسنال و منچستريونايتد پيروزي هاي حياتي در هفته بيست و سوم 
ليگ جزيره کسب کردند. توپچي ها در خانه با دو گل چلسي را بردند 
و فاتح دربي لندن شدند و منچستريونايتد نيز در اولدترافورد 2 بر يک 
برايتون را شکست داد تا شياطين سرخ با سولسشر به هفتمين پيروزي 
متوالي دست يابند. آرسنال و من يونايتد هر دو 44 امتيازي شدند و به 

ترتيب در رده هاي پنجم و ششم ايستادند. 

صعود رئال به رده سوم
کهکشاني ها با دو گل سويا را بدرقه کردند تا جمع امتيازهايشان به عدد 
36 برس��د. رئال مادريد با بردي که در برنابئو دشت کرد، موفق شد به 
صدر جدول نزديک شود. حاال تيم سوالري با قرار گرفتن در رده سوم 
اميدوار است در بازي هاي آينده فاصله امتيازي خود با بارسا و اتلتيکو 

را جبران کند. 

دنيا حيدري

در آفساید خبرنگاران!
گزارش خبرنگار اعزامي »جوان« به امارات درباره رفتار عجيب مسئوالن فدراسيون فوتبال در جريان جام ملت ها 

نبرد شرق و غرب آسيا  در روز دوم يک هشتم نهايي  
تيم سوم گروه ایران

 اردن 9 امتيازی را حذف کرد!
در ش�روع بازي ه�اي مرحل�ه يک هش�تم نهايی ج�ام ملت های 
مرحل�ه  شگفتي س�از  تي�م  اردن  دي�روز  عص�ر  آس�يا، 
گروه�ي براب�ر ويتن�ام ق�رار گرف�ت، دي�داري ك�ه در ابت�دا 
س�اده ب�ه نظ�ر مي رس�يد، ام�ا ب�راي اردني ه�ا س�خت ش�د. 
تالش دو تيم در 90 دقيقه با تس��اوي يک - يک به پايان رسيد، اما 
در نهايت اين ويتنامي ه��ا بودند که در کمال ناب��اوري در ضيافت 
پنالتي ها 4بر 2 به پيروزي رس��يدند و به يک چه��ارم نهايي صعود 
کردند. رقيب ويتنام در اي��ن مرحله، برنده ديدار حس��اس ژاپن و 

عربستان خواهد بود.
اما امروز دو مدعي شرق آسيا   براي قهرماني در جام ملت ها رودرروي 
حريفان خود از غرب ق��اره قرار مي گيرند. در ادام��ه بازي هاي مرحله 
يک هشتم نهايي جام 2019، امروز نيز س��ه ديدار برگزار مي شود که 
طي آن ژاپن با عربستان، اس��تراليا با ازبکستان و امارات با قرقيزستان 

مصاف مي دهند. 
   چشم بادامي ها رخ به رخ عربستان پرمدعا

ژاپن يکي از تيم هايي اس��ت که با هدف قهرماني در رقابت ها پا به جام 
ملت ها گذاشته اس��ت. حاال همين تيم براي آنکه به راهش ادامه دهد 
محکوم به پيروي مقابل عربستان سعودي است. چشم بادامي ها مرحله 
گروهي را با س��ه برد به پايان رس��اندند و پس از صدرنش��يني، حريف 
سعودي ها شدند. در دور گروهي عملکرد ژاپني ها انتقادهايي را به همراه 
داشت؛ پيروزي ها شکننده، نزديک و با حداقل اختالف گل موجب شد تا 
تيم هاجيمه موري ياسو تحت فشار انتقادها قرار گيرد. با اين حال ژاپن که 
همواره با توپ پر در جام ملت ها شرکت کرده، اين بار هم تالش مي کند تا 
با غلبه بر عربستان راهش را براي حضور در مراحل پاياني رقابت ها هموار 
کند. در آن سوي ميدان تيم عربس��تان که خودش را مدعي قهرماني 
مي دانست براي زنده نگه داشتن رؤياهاي سياسي – فوتبالي آل سعود 

بايد از سد ژاپن بگذرد.  
   استراليا و ازبکستان شبيه به هم

استراليا و ازبکستان دومين ديدار امروز را برگزار مي کنند. کانگوروها 
از زماني که ازبک ها حريف ش��ان در يک هشتم نهايي شدند، اميدهاي 
بيشتري به آينده پيدا کردند. برخالف آنچه انتظار مي رفت زردپوشان 
نتوانستند با صدرنشيني به کارش��ان در مرحله گروهي خاتمه دهند.  
ازبک ها نيز درست همانند کانگوروها در گروهشان در رده دوم ايستادند. 
ازبکستان تنها مقابل ژاپن طعم باخت را چشيد. اين تيم در صورتي که 
بتواند از سد استراليا بگذرد کار بزرگي انجام داده  است. برنده اين بازي 
بايد با پيروز ديدار امارات – قرقيزس��تان بازي کند. اين دو تيم   هم در 

آخرين بازي روز دوم مقابل هم قرار مي گيرند.  

شيوانوروزي

چشم انداز خوبي در انتظار ورزش   است 
 پس از پي��روزي انق��الب اس��المي و طي 
40 سال گذش��ته مقوله ورزش نيز همانند 
ساير بخش ها با رشد و پيشرفت همراه بوده، 
هرچند که پتانسيل ورزش ايران بسيار بيشتر 
از وضع فعلي اس��ت و مي توان با توجه ويژه 
نسبت به استعدادها و تأمين زيرساخت ها، 
زمينه را براي رش��د و تعالي هرچه بيشتر 
ورزش در ايران متناسب با جايگاه آن فراهم 
کرد. رهبر انقالب همواره بر اهميت ورزش 
همگاني در سالمت جسمي، روحي و رواني 
آحاد جامعه تأکيد کرده اند و بارها خواستار 
توجه ويژه تر به اين امر خطير و حياتي شده اند. کمااينکه ورزش قهرماني را 
قله و ورزش همگاني را به منزله دامنه کوه و به عنوان مسير رسيدن به قله 
که کسب افتخار در ورزش قهرماني است، دانسته اند. چشم انداز خوبي در 
انتظار ورزش ايران است. فقط نزديک به 3 هزار سالن ورزشي توسط بسيج 
به بهره برداري رسيده و ساير ارگان ها نيز امکانات خوبي را در ورزش فراهم 
کرده اند. عالوه بر توسعه امکانات و زيرساخت ها در نقاط مختلف کشور از 
جمله در روستاها، ما افتخارات زيادي را نيز در رويدادهاي بين المللي تجربه 
کرده ايم. موفقيت هاي بي شمار ورزشکاران رشته هاي پارالمپيکي ايران در 
جهان بسيار حائز اهميت است. جانبازان هشت سال جنگ تحميلي در عرصه 
ورزش نيز نمايش غرورآفريني داش��ته اند و بارها باعث خوشحالي و حس 
غرور مردم ايران شده اند. در ورزش بانوان هم چه در بحث ورزش قهرماني و 
چه ورزش همگاني شاهد رشد خوبي بوده ايم و زنان ايراني با حفظ حجاب 
اسالمي در بسياري از رشته ها به موفقيت هاي بين المللي بسيار خوبي دست 

پيدا کرده اند که نشان دهنده توانايي بانوان اين مرز و بوم است. 
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سردار مجید مشایخي

رئيس سابق سازمان بسيج 
ورزشکاران

جسارت جوان ها باعث حرکت باتجربه هاست
  رقابت هاي جام فجر و جام رياست، دو رويداد مهم پيش روي بانوان 
تکواندوي ايران اس��ت. مهرو کمراني، س��رمربي تيم ملي اين روزها 

شاگردانش را براي حضور در اين 
دو مس��ابقه آماده مي کند. کمراني که با خاطره بس��يار بد از 
بازي هاي آسيايي جاکارتا استعفا داده بود در بازگشت به تيم 
ملي بيشتر توجه خود را به تکواندوکاران جوان معطوف کرده 
است. کمراني مي گويد: »حضور بازيکنان نوجوان در اردوها 
انگيزه خوبي را به بازيکنان بزرگ تر و باتجربه تر داده است. 
تمرکز آنها در تمرينات خيلي خوب است. جسارت آنها در 

مبارزات باعث ش��ده حس رقابت در بين بازيکنان 
قديمي تر نيز باال برود. برخ��ي از بازيکنان 

بزرگ تر بيشتر به سمت حواشي مي روند، 
حواشي مثل فضاي مجازي و چيزهاي 
مخرب ديگ��ر، اما ني��روي جديدي که 
به اردوها ملحق ش��ده، انگيزه و شادابي 
مضاعفي را به اردوها داده اس��ت. بارها 
ديده ام ک��ه بازيکنان بزرگ ت��ر پس از 
تمرينات به استراحت مي پردازند، اما 
بازيکنان نوجوان باز هم ميل به تمرين 

دارند و خستگي ناپذير هستند.«

حامد قهرماني 
  چهره 

تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد متریال و لوازم الکتریکی خود در پروژه 256 پارمیس را از طریق مناقصه از اشخاص حقیقی و حقوقى 
واجد شرایط خریداري نماید.  لذا  از اشخاص حقیقی و حقوقى مورد تایید مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به دفتر تعاونى  مراجعه  نمایند.

 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه: اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر

 تلفن تماس: 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

  مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 
13/ 11/ 1397 مى باشد و پاکات راس ساعت 10 صبح در تاریخ 1397/11/15 بازگشایى خواهد شد.

 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگـهی مناقصه  عمومـی
 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

 محمد رضا مولوى فر -  مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

موضوع مناقصه:  خرید متریال و لوازم الکتریکی پروژه پارمیس 

تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد متریال کاشی و سرامیک خود در پروژه 256 پارمیس را از طریق مناقصه از اشخاص حقیقی و حقوقى 
واجد شرایط خریداري نماید.  لذا  از اشخاص  حقیقی و حقوقى مورد تایید مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به دفتر تعاونى  مراجعه  نمایند.

 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه: اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر

 تلفن تماس: 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

  مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 
13/ 11/ 1397 مى باشد و پاکات راس ساعت 10 صبح در تاریخ 1397/11/15 بازگشایى خواهد شد.

 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگـهی مناقصه  عمومـی
 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

 محمد رضا مولوى فر -  مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

موضوع مناقصه:  خرید متریال کاشی و سرامیک پروژه پارمیس 
تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد متریال و لوازم تاسیسات سرد و گرم، شوفاژ خود در پروژه 256 پارمیس را از طریق مناقصه از 
اشخاص حقیقی و حقوقى واجد شرایط خریداري نماید.  لذا  از اشخاص حقیقی و حقوقى مورد تایید مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به 

دفتر تعاونى  مراجعه  نمایند.
 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات

 محل دریافت اسناد مناقصه: اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر
 تلفن تماس: 02165563435

 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
  مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسنادپس از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 

13/ 11/ 1397 مى باشد و پاکات راس ساعت 10 صبح در تاریخ 1397/11/15 بازگشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگـهی مناقصه  عمومـی
 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

 محمد رضا مولوى فر -  مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

موضوع مناقصه:  خرید متریال و لوازم تاسیسات پروژه پارمیس 

تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد متریال سنگ خود در پروژه 256 پارمیس را از طریق مناقصه از اشخاص حقیقی و حقوقى واجد شرایط 
خریداري نماید.  لذا  از اشخاص  حقیقی و حقوقى مورد تایید مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به دفتر تعاونى مراجعه  نمایند.

 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه: اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر

 تلفن تماس: 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

  مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 
13/ 11/ 1397 مى باشد و پاکات راس ساعت 10 صبح در تاریخ 1397/11/15 بازگشایى خواهد شد.

 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگـهی مناقصه  عمومـی
 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

 محمد رضا مولوى فر -  مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

موضوع مناقصه:  خرید متریال سنگ پروژه پارمیس 

مماشات با رستمي به اسم نظارت بر او!
دع��وت از کيانوش 

فریدون حسن
   بازتاب 

رس��تمي به اردوي 
تيم ملي وزنه برداري 
يکي از پرحاشيه ترين تصميمات چند وقت اخير 
ورزش کش��ور بود .  علي مرادي، رئيس فدراسيون 

وزنه ب��رداري و بزرگ تري��ن حام��ي 
خودسري هاي رس��تمي در اين خصوص 
مي گويد: »بارها در اين خصوص صحبت   و 
نقطه نظ��رات خود را اع��الم کرده ايم و بر 
اساس اين موضوع نيز جلسه اي با رياست 
محترم کميته المپيک برگزار کرديم که 
قرار شد کيانوش رستمي تمرينات خود را 
انجام دهد، اما به اين ش��رط که نظارت 
بيشتري بر برنامه اين ورزشکار شود و 
مورد حمايت بيش��تري ق��رار گيرد. 

مسائل را با کميته المپيک در ميان مي گذاريم 
و اين موضوع را بيشتر مورد ارزيابي دو طرفه 
فدراس��يون و کميته المپيک قرار خواهيم 
داد.« بي��ان چنين حرفي از س��وي رئيس 
فدراسيون و اتخاذ چنين تصميمي، فقط 
يک نتيجه دربر خواهد داشت و آن چيزی 

نيست جز گستاخ تر شدن کيانوش رستمي. رستمي 
طي يک س��ال گذشته نش��ان داده که اصاًل آماده 
نيست و شکست هاي او در رقابت هاي بين المللي و 
حتي داخلي مؤيد اين مس��ئله است. حاال چطور 
فدراس��يون و کميت��ه مل��ي المپيک ب��ا چنين 

ورزشکاري مماش��ات مي کنند و ادعاي نظارت بر 
عملک��رد او را دارن��د، ج��اي س��ؤال دارد. آن هم 
ورزش��کاري که ثابت کرده به هيچ ق��ول و قراري 
پايبن��د نيس��ت و از آن مهم تر اينک��ه ديگر حتي 
س��ايه اي از آن ورزش��کار آماده و م��دال آور را هم 

ندارد. 


