
در شرايطي بازي 
سعيد احمديان

    گزارش
و  اســـتقالل 
ر  کتـــــو ا تر
حساس ترين بازي هفته بيست و چهارم است که در 
ديدارهاي امشب نبرد تيم هاي مدعي براي کسب 
سهميه و تيم هاي پايين جدولي براي بقا و ماندن در 
ليگ، آن هم در روزهاي سخت کرونايي داغ است.

ليگ برتر ديشب به هفته بيست و چهارم رسيد، 
رقابت هايي که کرونايي شدن برخي تيم ها که تعداد 
زيادي از بازيکنان  آنها تست ش��ان مثبت بود هم 
نتوانسته  خللي در آن ايجاد کند و به رغم اعتراض ها 
و انتقادها همچنان قطار ليگ در حال حرکت است 
تا به ايستگاه پاياني برس��د. پس از انجام دو بازي 
ابتدايي هفته بيست و چهارم که ديشب برگزار شد، 
امروز هم پنج ديدار ديگر برگزار مي شود تا پرونده 
بازي هاي اين هفته بسته شود. البته اين هفته يک 
بازي لغو شده هم داشت و مسابقه دو تيم فوالد و 
نفت مسجدسليمان که قرار بود امروز برگزار شود، 
به دليل آمار باالي 25 درصد کرونايي هاي شاگردان 
نکونام لغو شد تا فوالدي ها براي دومين هفته متوالي 

بازي شان برگزار نشود.
  جنگ آسيا 

نقط��ه اوج ديدارهاي هفته بيس��ت و چهارم نبرد 
امشب آبي هاي تهران و قرمزهاي تبريز از ساعت 
21 اس��ت. هرچند اين دو تيم در ورزشگاه خالي 
از تماشاگر آزادي روبه روي هم قرار مي گيرند، اما 
حساسيت هاي س��ال هاي اخير اين بازي در کنار 
وضعيت دو تيم در جدول رده بندي که براي کسب 
سهميه با هم نبرد نزديکي دارند، سبب شده مصاف 
استقالل و تراکتور همان جذابيت هاي هميشگي را 
داشته باشد. فرهاد مجيدي در شرايطي تيمش را 
آماده بازي امشب کرده که آبي ها يکي از تيم هاي 
کرونازده ليگ هس��تند که هفته گذش��ته پس از 
مثبت اعالم شدن تست نزديک به 13 بازيکن و کادر 
فني به قرنطينه رفتند و مسابقه شان با پارس جنوبي 
در جم لغو شد. در شرايطي که تصور مي شد بازي 
اين هفته استقالل هم با تراکتور برگزار نشود، اما روز 
پنج شنبه در تست دوباره اي که از استقاللي ها گرفته 
ش��د، آمار کرونايي هاي اين تيم به زير 25 درصد 
رسيد تا سازمان ليگ رسماً اعالم کند که بازي اين 

هفته آبي ها برگزار مي شود.
در چنين ش��رايطي اس��تقاللي ها که از يک شنبه 
تمرين نک��رده بودند، پ��س از پن��ج روز تعطيلي، 
پنج ش��نبه اولين تمرين  خود را تنها با 12 بازيکن 
براي بازي با تراکتور برگزار کردند، مس��ابقه اي که 

فرهاد مجيدي يک لش��کر غايب دارد، از بازيکنان 
کرونايي گرفته تا مصدومان اين تيم. با وجود دست 
خالي مجيدي، آبي ها با توجه ب��ه دو باخت و يک 
مساوي در سه بازي آخرشان عالوه بر دور شدن از 
قهرماني با ادامه اين روند شانس کسب سهميه آسيا 
را از هم دس��ت خواهند داد. آنها با 37 امتياز و يک 

بازي کمتر در رده ششم قرار دارند.
 عملکرد ضعيف استقالل در شروع دوباره ليگ پس 
از کرونا سبب شده امتياز بازي خانگي با تراکتور براي 
مجيدي و شاگردانش اهميت ويژه اي داشته باشد. 
هرچند که آبي پوشان با توجه به ترکيب ناقص شان 
کار سختي براي تکرار پيروزي دور رفت که با نتيجه 
4 بر 2 در تبريز به دس��ت آمد، دارن��د. با اين حال 
مهم ترين خبر بازگشت دياباته به ترکيب استقالل 
اس��ت که مي تواند هواداران اين تيم را به روش��ن 
ش��دن موتور گلزني خط حمله آبي ها که در غياب 
او خاموش ش��ده بود اميدوار کند، به خصوص که 
غيبت مهاجم آفريقايي آبي ها، مهدي قايدي را هم 
از روزهاي خوبش دور کرده بود و مهاجم بوشهري 
استقالل در شروع مجدد ليگ پس از کرونا پايش به 

گلزني باز نشده است.
تراکتور هم که با 40 امتياز در رده چهارم قرار دارد، 
پس از دو باخت متوالي، هفته گذشته برابر صنعت 
نفت پيروز شد تا شانس آنها براي کسب سهميه 

بيشتر شود. حاال تبريزي ها به گفته ساکت الهامي، 
سرمربي شان براي اينکه جايگاه شان را در جدول 
محکم کنند، به دنبال برنده شدن و کسب سه امتياز 

اين بازي هستند.
  به دنبال محکم کردن جايگاه

مصاف س��پاهان و ش��هرخودرو با حريفان شان از 
ديگر بازي هاي مهم تيم هاي باالي جدولي است، 
دو تيمي که با 41 امتياز رده هاي دوم و سوم جدول 
را در اختي��ار دارند و نزديک تري��ن تعقيب کننده 
پرسپوليس به حس��اب مي آيند. سپاهان در حالي 
امشب در اصفهان ميزبان شاگردان هومن افاضلي 
است که هفته گذشته برابر سايپا يک تساوي بدموقع 
کسب کرد تا اختالف ش��اگردان قلعه نويي با صدر 
جدول بيشتر شود. حاال اصفهاني ها اگر مي خواهند 
همچنان همان شانس اندک را براي قهرماني داشته 
باشند بايد پيروز ميدان شوند و تساوي دور رفت در 

جم را به يک برد در اصفهان تبديل کنند. 
شهرخودرو تيم سوم جدول هم در مشهد ميزبان 
سايپاست. مشهدي ها در شرايطي براي اين مسابقه 
آماده ش��ده اند که چهارش��نبه گذش��ته مجتبي 
سرآسيايي در يک تصميم ش��وکه کننده و پس از 
باال گرفتن اختالفاتش ب��ا فرهاد حميداوي، مالک 
شهرخودرو از هدايت اين تيم مشهدي استعفا داد 
تا اين تيم ب��دون مربي موفقش آم��اده ميزباني از 

شاگردان ابراهيم صادقي شود. سايپا هم پس از دو 
تساوي مقابل استقالل و سپاهان، امروز در مشهد به 
دنبال گرفتن امتياز از ديگر تيم باالي جدولي است 
و عنابي هاي مشهد رقيب آساني را در بازي امشب 

پيش رو نخواهند داشت.
  جنگ بقا در پايين جدول 

يکي از ديدارهاي حساس هفته بيست و چهارم، نبرد 
دو تيم ته جدولي پيکان و گل گهر سيرجان است، 
يک مسابقه شش امتيازي براي دو تيم همسايه در 
جدول رده بندي که براي سقوط نکردن امتيازهاي 
بازي ه��اي باقي مانده براي ش��ان از نان ش��ب هم 
واجب تر اس��ت. پيکان در حالي ب��ا 18 امتياز تيم 
پانزدهم جدول و يکي مانده به آخر است که هفته 
گذشته شاگردان ويسي ذوب را با يک نتيجه پرگل 
شکست دادند تا امشب با روحيه بااليي در شهر قدس 

از حريف سيرجاني شان پذيرايي کنند.
گل گهر هم با مجيد جاللي در آغاز دوباره ليگ، دو 
باخت متوالي داش��ت و با 19 امتياز تيم چهاردهم 
جدول اس��ت و با ادامه اين روند شرايط اين تيم در 
ته  جدول سخت تر خواهد شد. هرچند سيرجاني ها 
به گفته مجيد جاللي نمي خواهند مهمان يک ساله 
ليگ برتر باشند و سرنوشت ماندن يا سقوط دست 
خودشان است. در يکي ديگر از بازي هاي فردا هم 

صنعت نفت مقابل نساجي قرار مي گيرد.
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دنيا حيدري

دیدار اسکوچیچ با سرمربیان لیگ برتر
هومن افضلی، س��رمربی پارس جنوبی جم اولين مهمان سرمربی تيم 
ملی بود. نشستی دوستانه در ساختمان پک که نشان از عالقه اسکوچيچ 
به تبادل نظر با سرمربيان ليگ برتر دارد. اين گام نخست سرمربی تيم 
ملی برای ايجاد ارتباطی نزديک و دوستانه با مربيان داخلی است. قرار 
است برای ايجاد همدلی و مقابله با اختالف نظرهای احتمالی، اسکوچيچ 
ديدارهايي مشترک با سرمربيان ليگ برتری داشته باشد. قرارهايی که 

نتيجه آن بی ترديد به سود تيم ملی است.

 اولویت سالمت کشتی گیران است
نه برگزاری لیگ

تعطيلی چند ماهه مس��ابقات س��ختی ها 
و مش��کالتی را به همراه داش��ته است. از 
همين رو تالش فدراسيون برای به جريان 
انداختن دوباره رقابت ها س��تودنی است، 
ولی اين تالش ها در حالی صورت می گيرد 
که به دليل باال رفتن آمار مبتاليان دوباره 
محدوديت های جديدی اعمال می شود. هر 
چقدر هم که تالش کنيم ديگر نمی توانيم 
جلوتر از پروتکل های س��ازمان بهداش��ت 
جهانی و اتحاديه جهانی کشتی حرکت کنيم. همين که احتمال شروع 
دوباره ليگ مطرح شده بس��ياری از کشتی گيران به اجبار تمرينات خود 
را آغاز کرده اند که بسيار خطرناک است. اگر کشتی گيری به کرونا مبتال 
و ريه اش درگير ش��ود آينده کاری اش به خطر مي افتد. کش��تی ورزشی 
درگيرانه است که به آمادگی باالی جسمانی نياز دارد و کسی که مشکل 
ريه داشته باشد، حتی نفس کشيدن نيز برايش سخت می شود. اهالی اين 
رشته از برگزاری ليگ استقبال می کنند، اما در شرايط فعلی امکان برگزاری 
مس��ابقات وجود ندارد. اين روزها خبرهای ناراحت کننده ای در خصوص 
تعداد زياد جانباختگان کرونا منتشر ش��ده و بايد ديد در اين اوضاع اصاًل 
اجازه برگزاری از سوی ستاد مقابله با کرونا داده می شود يا نه. ضمن اينکه 
بسياری از باشگاه ها فعاليت شان را آغاز و اقدام به جذب بازيکن کرده اند. 
معلوم نيست آنها با چه مجوزی اين کار را انجام داده  اند، از همين رو بسياری 
از کشتی گيران ناگزير تمرينات شان را شروع کرده اند، در صورتی که مالک 
بايد رعايت پروتکل های بهداش��ت جهانی باشد. از طرفی بحث معيشت 
کشتی گيران نيز مطرح شده که بايد بگوييم ويروس کرونا معيشت همه 
مردم دنيا را تحت الشعاع قرار داده و همه از اين بابت با مشکالت اقتصادی 
زيادي مواجه شده اند. در اين بين اما بحث سالمتی مردم و ورزشکاران مطرح 
است؛ با تأکيد دوباره بر اينکه جامعه کشتی از برگزاری ليگ استقبال می کند 
بايد اذعان داشت که حفظ سالمت کشتی گيران بر هر مسئله ديگری اولويت 

دارد. سالمت ورزشکاران بايد اولويت اصلی باشد، نه برگزاری ليگ. 

مجيد خدايی

 کارشناس کشتی

اعتراض ورزشکاران 
فريدون حسن

     چهره
ب����ه  جه����ان 
نژادپرس��تي عليه 
سياهپوستان امريکا حاال وارد فاز جديدي شده به 
طوري که رقابت هاي ورزشي اين کشور را نيز تحت 
تأثير خود قرار داده اس��ت. اس��طوره آرس��نال و 
سرمربی مونترال ايمپکت در اولين بازی اين تيم به 
مدت هشت دقيقه و 4۶ ثانيه در کنار زمين زانو زد 
و دستان خود را باال آورد. در آغاز دوباره رقابت های 
ليگ فوتبال امريکا  MLS، در اولين ديدار، مونترال 
ايمپکت که تيری هانری را به عنوان س��رمربی در 
اختيار دارد به ديدار نيوانگلند رفت. هانري، سرمربی 
مونترال ايمپکت در اولين ب��ازی اين تيم به مدت 

هش��ت دقيقه و4۶ ثانيه در کنار زمي��ن زانو زد و 
دستان خود را باال آورد تا اعتراضش را به نابرابری و 
بی عدالتی در امريکا نسبت به سياهپوستان نشان 
دهد. او همچنين تيشرتی به تن داشت که عبارت

Black Lives Matter )جان سياهپوستان مهم 
 MLS است( روی آن درج شده بود. حساب توئيتر
از اين اقدام تيری هانری تش��کر ک��رد. البته موج 
اعتراض ستاره هاي سرشناس فوتبال تنها به اين 
اقدام هانري خالصه نمي شود و دني آلوز، بازيکن 
سابق پاری سن ژرمن و کنوني سائوپائولوي برزيل 
نيز از همه مردم جهان خواست که برای مبارزه با 
نژادپرستی متحد شوند. آلوز مي گويد: »متأسفانه 
هنوز نژادپرس��تی وجود دارد و از بين نرفته است. 

مردم فراموش می کنند که يک بازيکن يا ورزشکار 
در درجه نخست انسان اس��ت. بايد نگاه انسانی به 
همه چيز داشته باشيم. زندگی تمام انسان ها مهم 
اس��ت و نبايد به کس��ی توهي��ن ش��ود. نبايد با 
سهل انگاری به نژادپرستی نگاه کرد، چراکه غفلت 

از آن پيامدهای بسيار بدی دارد. نژادپرستی در 
هر نقطه از جهان می تواند يک بحران بزرگ به 
وجود آورد. جامعه جهانی بس��يار خودخواه 
ش��ده اس��ت. بايد مردم ب��رای مب��ارزه با 
نژادپرستی همصدا و متحد شوند. نژادپرستی 
يک مسئله جهانی است و بايد در اين زمينه 

آگاه سازی گسترده اي صورت گيرد تا اين پديده 
زشت از بين برود.«

خط آتش تيم 
حامد قهرماني

     خبر
مل��ي فوتب��ال 
ايران در فوتبال 
اروپا خودنمايي مي کند. مهدي طارمي و سردار 
آزمون دو مهاجم تيم ملي فوتبال کشورمان اين 
روزها در اروپا خوب گل مي زنند. يکي در پرتغال 
کار را براي ريوآوه در مي آورد و ديگري زنيت را تا 
قهرماني روسيه باال مي برد و بعد از قهرماني هم 
گلزني مي کند. اين مي تواند بهترين خبر براي 
اسکوچيچ، سرمربي تيم ملي فوتبال کشورمان 
باشد. اس��کوچيچ که اين روزها سخت مشغول 
رص��د بازي هاي باش��گاهي و ب��رآورد آمادگي 
بازيکنان شاغل در ليگ برتر است، حاال با خيال 
راحت نسبت به گلزني خط آتش تيمش براي 
آن برنامه ريزي مي کند. مهدي طارمي و سردار 
آزم��ون ه��ر دو ب��ا 14 گل زده از بهترين هاي 
ليگ هاي پرتغال و روسيه هستند. سردار با دو 

گلي که در آخرين بازي تيمش به ثمر رساند به 
استقبال قهرماني رفت، عنواني که يکي، دو هفته 
قبل براي زنيت قطعي شده بود. طارمي هم در 
جريان بازي پنج ش��نبه ش��ب تيم��ش مقابل 
پورتيموننزه با گلي که از روي نقطه پنالتي وارد 
دروازه حريف کرد تعداد گل هاي خود را به عدد 
14 رساند. در صدر جدول گلزنان ليگ پرتغال 
کارلوس وينيسيوس و پيتزی به صورت مشترک 
با 17 گل ق��رار دارند که ه��ر دو مهاجمان تيم 
بنفيکا هستند. آزمون هم در حالي با 14 گل زده 
در ليگ روس��يه جزو برترين گلزنان محسوب 
مي ش��ود که در صدر جدول ليگ روسيه آرتم 
زيوبا قرار دارد که 1۶ گل به ثمر رسانده است. 
درخشش اين دو گلزن ملي پوش کشورمان اين 
نويد را به عالقه مندان به فوتبال مي دهد که تيم 
ملي با گلزني اين دو از مرحله سخت مقدماتي 

جام جهاني سربلند بيرون آيد.

فریاد هانري و دني آلوز علیه نژادپرستي

 سردار و طارمي 
لژیونرهاي 14 گله ایران در اروپا

جنگ داغ سهمیه و بقا در روزهاي سخت کرونایي
نگاهي به بازي هاي روز دوم هفته بيست و چهارم که امشب برگزار مي شود

شیوا نوروزی

 بازی های ليگ قهرمانان
 به صورت متمرکز پيگيری خواهد شد

18 روز حیاتی برای فوتبال ایران در آسیا
کنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم قطعی خود در خصوص برگزاری متمرکز 
ديدارهای باقی مانده ليگ قهرمانان در دوران کرونا را اعالم کرد. همانطور 
که انتظار می رفت ديگر خبری از بازی های رفت و برگشت نخواهد بود و در 
آسيا نيز کماکان تماشاگران اجازه حضور در ورزشگاه ها را نخواهند داشت. 
در تقويم جديد چهار بازی باقی مانده از مرحله گروهی از 24 شهريور طی 18 
روز و به صورت فشرده در يک تورنمنت برگزار خواهد شد و فيناليست های 

غرب و شرق آسيا 15 آذر به مصاف هم خواهند رفت. 
  تدابير سختگيرانه

در حالی که کش��ورها همچنان درگير ويروس کرونا هس��تند، برگزاری 
مس��ابقات تنها با در نظر گرفتن تدابير سختگيرانه امکانپذير است.  هنوز 
خبری از کشف دارو يا واکسن اين بيماری نشده و کوويد 19 هر روز افراد 
جديدی را مبتال می کند. به همين دليل در چند ماه گذشته تمام رقابت های 
ورزشی لغو شده و بازی های ليگ های کشورها نيز با رعايت پروتکل ها و بدون 
حضور تماشاگر پيگيری می شود. کنفدراسيون فوتبال آسيا نيز سرانجام 
پس از انجام بررسی های الزم به اين نتيجه رسيد که ديدارهای باقی مانده 
اين فصل ليگ قهرمانان قاره کهن را به صورت متمرکز در دو کشور شرقی و 
غربی آسيا برگزار کند. با اينکه هنوز دو کشور ميزبان به شکل رسمی معرفی 
نشده اند، اما به احتمال زياد قطر اين مسئوليت را در غرب آسيا برعهده خواهد 
گرفت. کنفدراسيون فوتبال آسيا برای کشور ميزبان و تيم های شرکت کننده 
ضوابطی را مشخص کرده و بر انجام تست های مکرر پزشکی به منظور حفظ 
سالمت تيم ها تأکيد شده است. يکی از نکات مهم مورد اشاره در اين خصوص 
بحث هزينه هايی است که باشگاه ها بايد بپردازند. بر اين اساس هزينه اقامت و 

حضور در رقابت ها برعهده تيم ها خواهد بود، نه ميزبان. 
  ميزبانی پَر!

 اگرچه از سرگيری مسابقات و به گردش درآمدن توپ در مستطيل سبز را بايد 
به فال نيک گرفت، اما از دست دادن امتياز ميزبانی برای تيم های ايرانی بسيار 
سنگين تمام خواهد شد. در آغاز اين فصل آسيايی،  کنفدراسيون فوتبال آسيا 
با بهانه قرار دادن بحث امنيت کشورمان، البته تحت فشار البی سعودی ها با 
ميزبانی نمايندگان ايران مخالفت کرد و پس از رايزنی های مختلف قرار بر اين 
شد که نمايندگان ما تمامی بازی های رفت را مهمان باشند و ديدارهای برگشت 
را ميزبان. دو هفته از بازی ها برگزار شد و ما هيچ ميزبانی را تجربه نکرديم. با 
تحميل شرايط سخت به خاطر کرونا و تصميم اتخاذ شده پرسپوليس، استقالل، 

شهرخودرو و سپاهان عمالً ديگر نبايد منتظر ميزبانی باشند. 
  شرايط ويژه 

نمايندگان کشورمان امسال نيز عملکرد موفقی در ليگ قهرمانان نداشتند. 
دو هفته نخست رقابت ها پيش از پاندمی کرونا برگزار شد و اتفاقاً هيچ کدام 
از چهار تيم ايرانی هم نتوانستند صدرنشين گروه خود شوند. استقالل يک 
بازی را مساوی کرده و بازی دوم را نيز به االهلی عربستان باخته تا با يک امتياز 
سوم گروه  A باشد. شهرخودرو هر دو ديدارش را واگذار کرده و بدون امتياز 
قعرنشين گروه B است. پرسپوليس با يک تساوی و يک باخت در جايگاه سوم 
گروه C قرار گرفته است. سپاهان تنها تيم ايرانی است که يکی از دو بازی اش 

را پيروز شده است. برنامه بازی های تيم های کشورمان به شرح زير است: 
الوحده امارات- استقالل، دوشنبه 24 شهريور

شباب االهلی دوبی- شهرخودرو، دوشنبه 24 شهريور
پرسپوليس- التعاون، سه شنبه 25 شهريور

سپاهان- النصر عربستان، سه شنبه 25 شهريور
  معضل فشردگی بازی ها 

يکی ديگر از مشکالت پيش روی تيم ها انجام ديدارهای باقی مانده به صورت 
فشرده است. کنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم گرفته که بازی ها را به صورت 
تورنمنت برگزار کند و شيوه جديد بيش از همه به ضرر تيم های ايرانی تمام 
خواهد شد. نمايندگان ما پيش از اين نيز از عهده فشردگی بازی های ليگ برتر 
برنمی آمدند و بارها با مشکالت زيادی مواجه  شده اند. خستگی بازيکنان و 
مصدوميت آنها هميشه مورد اعتراض واقع شده، به همين خاطر چهار نماينده 
کشورمان طی 18 روز بايد دو بازی سخت را پشت سر بگذارند. ديدارهايی که با 
توجه به شرايط آنها در جدول سرنوشت ساز خواهد بود. استقالل، پرسپوليس، 
شهرخودرو و سپاهان همه فکر و ذکرشان را بايد معطوف به اين دو بازی کنند 
تا شايد بتوانند امتيازهای از دست رفته را جبران کنند. البته با پايان اين فصل 
ليگ برتر کشورمان قطعاً اين تيم ها دستخوش تغييراتی هم خواهند شد و 

بايد ديد برای بقا در ليگ قهرمانان چه فکری خواهند کرد.

آگـهى مناقصه عمومـى يك مرحله اى
1. دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه و شهرسازى استان گلستان به نشانى گرگان، ابتداى خيابان شهيد بهشتى (ساختمان 

شماره يك)
2. موضوع مناقصه: قرارداد يگان حفاظتى از اراضى شهرهاى استان گلستان با مبلغ برآورد 6/926/000/000 ريال 

3. رشته شركت هاى و اجد شرايط شركت در مناقصه: در رشته خدماتى حفاظتى و مراقبتى كه از نيروى انتظامى داراى صالحيت 
باشند (با رعايت ظرفيت مجاز كارى) همچنين داراى گواهينامه تعيين صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

استان گلستان .
4. نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 346/300/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكى با اعتبار 3 ماهه و قابل تمديد 
به نفع سازمان ملى زمين و مسكن يا به صورت واريز نقدى به حساب شماره شبا IR 670100004001037106372777 با 
شماره واريز 934286500129000000000000000029 تحت عنوان تمركز وجوه سپرده سازمان ملى زمين و مسكن نزد بانك 

مركزى 
5. محل، زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: شركت هايى كه در رشته مورد درخواست تشخيص صالحيت شده اند 
بايستى جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهى تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1399/4/26به 

سايت www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
6. آخرين مهلت تحويل پيشنهادها به سايت ستاد www.setadiran.ir ساعت 00: 14 روز دوشنبه مورخ 1399/5/6 خواهد بود.

7. بازگشايى پيشنهادها: بازگشايى پيشنهادها (پاكت الف و ب و ج) ساعت 00: 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/5/7 در محل 
ساختمان شماره يك اداره كل واقع در آدرس فوق مى باشد.

8. كليه مراحل دريافت اسناد برگزارى مناقصه در سايت ستاد انجام خواهد شد .
9. اداره كل راه و شهرسازى گلستان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

10. شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول كليه مفاد و شرايط مندرج در قانون برگزارى مناقصات، 
آيين نامه هاى اجرايى آن، آيين نامه معامالت دولتى و كليه بخشنامه هاى صادره در اين خصوص مى باشد.

11. براى كسب اطالعات بيشتر به سايت www.setadirna.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 32244371-017 (اداره پيمان و 
رسيدگى) تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومى - اداره كل راه و شهرسازى استان گلستان م الف: 909794

نوبت اول

وزارت راه و شهرسازى 
اداره كل راه و شهرسازى استان گلستان

گام مهم مقابله با ضعف دیپلماسی ورزش
کانديداتوری س��وريان برای حضور در هيئت رئيس��ه  اتحاديه جهانی 
کشتی بهانه خوبی برای تأکيد چندباره بر لزوم اهميت کسب کرسی های 
مهم بين المللی و حمايت از صاحبان اين کرسی هاس��ت. مسئله ای که 
بدون ترديد بزرگ ترين ضعف ورزش ايران است که بارها و بارها ضربات 

جبران ناپذيری را به ورزش کشور وارد کرده است.
البته در حال حاضر ورزش ايران فهرس��تی بلندباال از 150 کرسی در 
مجامع بين المللی دارد، اما آنچه الزم است کرسی های مهم بين المللی 
است، نه تشريفاتی که بی هيچ تعارفی، کمترين سودی برای ورزش کشور 
ندارند و به مثابه سياهی لشکر می مانند که حتی ديده هم نمی شوند چه 

برسد به تأثيرگذار بودن!
هرچند که تدوين آيين نامه حمايت از کرس��ی های بين المللی ورزش 
اوايل سال جاری اين اميدواری را ايجاد کرده که زين پس با حمايت های 
درست و به موقع، بتوان با حفظ کرسی های مهم گامی در راستای ارتقاي 
ورزش کشور و گرفتن حق آن در مجامع بين المللی برداشت. اما بدون 
ش��ک آن چيزی که در اين راستا نياز اس��ت، يک حمايت واقعی است 
نه فقط ارسال ابالغيه به فدراس��يون های مختلف، چراکه کرسی های 
مهم بين المللی می توانند ب��ه عنوان عاملی بازدارنده باش��ند و مانع از 
حق خوری های ورزشی شوند يا حتی ديپلماسی ورزشی را به دنبال دارد 
که می تواند بسياری از مسائل را قبل از بيخ پيدا کردن کار، حل و فصل 
کند. تجربه ای که ورزش ايران سال ها پيش داشتن يکی از کرسی های 
مهم IOC را تجربه کرده بود، به خصوص در زمينه های حساسی چون 
عدم رويارويی با رژيم غاصب که به واس��طه نفوذ نماين��ده ايران اجازه 
نمی داد اوضاع خيلی باز شود و بيخ پيدا کند. کرسی که اگر موفق به حفظ 
آن مي شديم شايد امروز ديگر نيازی نبود برای دفاع از جودوی ايران خود 

را آماده دوئلی نابرابر در دادگاه عالی ورزش کنيم.
ورزش ايران بعد از دست دادن کرسی مهم IOC و همچنين عضويت 
خادم در هيئت رئيسه اتحاديه جهانی کشتی به دليل عدم حمايت های 
داخلی، ضربه های مهلکی را متحمل شده اس��ت. ضرباتی که ناشی از 
نداشتن نفوذ در مجامع بين المللی و عدم داشتن ديپلماسی ورزشی بوده 
اس��ت. ضربه هايی که نه فقط مدال های مهمی را از رشته های ورزشی 
مختلف در مس��ابقات حائز اهمي��ت گرفته که حت��ی محروميت های 
ناعادالنه ای را نيز برای ورزش ايران به دنبال داش��ته که نمونه آخر آن 
داستان جودو است که بدون هيچ شکی در صورت داشتن ديپلماسی 
ورزشی يا يک صندلی مهم در مجامع بين المللی   می شد در خفا به خير و 
خوشی به پايان برسد، اما ضعف ورزش ايران مانع از حل به موقع مشکالت 

و خفه کردن آنها در نطفه شد.
ديگر هيچ جای تعارفی باقی نمانده؛ ورزش ايران در تمام اين س��ال ها 
نتوانس��ته کرس��ی های مهمی را کس��ب کند، آن هم ب��ه دليل عدم 
حمايت های داخلی بوده و تفرقه هايی که بين افراد وجود داشته است. 
هنوز هم بسياری به داليل شخصی س��نگ اندازی می کنند و حاضر به 
حمايت نيستند، اما دود اين سنگ اندازی ها نه به چشم يک فرد که به 
چشم کل جامعه ورزشی و حتی کش��ور می رود. حاال اما فرصتی ديگر 
برای ورزش ايران ايجاد شده است؛ سوريان با حمايت از سوی فدراسيون 
کشتی کانديدای حضور در هيئت رئيسه اتحاديه جهانی کشتی شده 
است. اين مي تواند فرصتی طاليی برای کشتی و حتی ورزش ايران برای 
نفوذ به اليه های مديريتی اتحاديه جهانی کشتی باشد. اما سوريان به 
تنهايی نمی تواند به نتيجه برسد و به حمايت های همه جانبه داخلی هم 

نياز دارد برای کسب و صدالبته حفظ اين جايگاه.


