
پيكر دو ش�هيد 
سعيد احمديان 

   گزارش
گمن��ام دف�اع 
مقدس دي�روز با 
حضور پرشور جامعه ورزش در محوطه وزارت 

ورزش به خاك سپرده شد. 
ورزشي ها ديروز دو مهمان ويژه داشتند، دو مهمان 
آسماني كه بوي كربال و جبهه هاي جنوب و غرب 
را به تهران آورده بودند. اهالي ورزش از كوچك و 
بزرگ، قهرمان و ملي پوش و پيشكسوت، خودشان 
را به سالن هندبال شهيد حاج قاسم سليماني در 
مجموعه ورزشي انقالب تهران رس��انده بودند، 
سردي و برودت هوا هم بهانه اي نشد كه جامعه 
ورزش در اس��تقبال از دو مهم��ان ويژه اش كم 
بگذارد. يك استقبال پرش��ور و بدرقه دو مهمان 
ويژه به خانه ابدي ش��ان. دو ش��هيد گمنام 17 و 
19 ساله كه با وجود سن كم شان اسلحه به دست 
گرفتند و براي كم نشدن يك وجب از خاك ايران، 
جان شان را سپر كردند و حاال قرار بود پيكرشان 
روي دست ورزشي ها به سوي خانه ابدي بدرقه 
ش��ود. ميدان وزارت ورزش خانه ابدي شان بود، 
خانه اي كه اين دو شهيد گمنام به خاك سپرده 
شدند تا حضورشان در بين ورزشي ها، قوت قلب 
و الگوهاي ماندگاري براي قهرمانان باشد در راه 

رسيدن به موفقيت در مسابقات. 
  شهدايي كه ورزش را سربلند كردند

در حالي ديروز دو شهيد گمنام در وزارت ورزش به 
خاك سپرده شدند كه ورزش كارنامه پرافتخاري 
در دفاع از آب و خاك سرزمينمان دارد، نمونه آن 
تقديم 5 هزار شهيد ورزشكار در جريان دفاع مقدس 
است. ورزشكاراني كه وقتي ديدند به خاك ايران 
دست درازي ش��ده، گرمكن و كفش ورزشي شان 
را بيرون آوردند و لباس و كفش رزم پوشيدند و زير 
آينه و قرآن مادران بدرقه ميداني شدند كه نبردي 

بزرگ تر و مهم تر از يك مسابقه ورزشي بود. 
از ابراهيم هادي ش��هيد كش��تي گير بگيريد تا 
ش��هيد مهدي رضايي مجد كاپيت��ان تيم ملي 
فوتبال جوانان، شهدايي كه مدال قهرماني شان، 
پالك شان شد و نام شان در تاريخ ماندگار. ديروز 
دوباره جامعه ورزش با تشييع و تدفين دو شهيد 
گمنام بوي شهادت گرفت و ياد و خاطره پهلواناني 
كه نام ش��ان در تاريخ ماندگار اس��ت، زنده شد 
و ح��اال وزارت ورزش دو مهمان وي��ژه دارد، دو 
مهمان 17 و 19ساله كه باالترين مدال قهرماني 

را بر گردن دارند. 

  قهرمانان المپيك و جهاني مقابل ش�هدا 
سر خم مي كنند

هرچند جاي خالي خيلي از چهره هاي مطرح ورزش 
در مراسم ديروز نمايان بود، اما قهرمانان زيادي هم 
بودند كه براي بدرقه شهدا آمده بودند. هادي ساعي 
كه با دو مدال طال و يك برنز پرافتخارترين ورزشكار 
تاريخ المپيك ايران است، يكي از اين قهرمانان بود. 
قهرماني كه اين روزها در مديريت ورزش ورود كرده 
و به تازگي به رياس��ت فدراسيون تكواندو رسيده 
است. س��اعي ش��هدا را قهرمانان واقعي مي داند: 
»امروز براي تشييع شهداي گمنام آمده ايم، شهداي 
گمنامي كه نام شان ماندگار است. اينكه اين همه 
جمعيت و ورزشكار در اين مراسم شركت كرده اند، 
به خاطر اين است كه اعتقاد داريم قهرمانان ما اين 
شهدا هستند. اينها هستند كه با تمام وجودشان به 
دفاع از كشور پرداختند و جان شان را در اين راه از 
دست دادند. اين باالترين كاري است كه يك نفر 
مي تواند انجام دهد. قهرماناني كه با س��ن پايين 
16، 17ساله به جنگ رفتند، اسم و نام شان هميشه 
ماندگار است، قهرمانان جهان و المپيك بايد بيايند 

و مقابل اين شهدا سر خم كنند.«

عليرضا ايزدي، ملي پوش تيم ملي پاراوزنه برداري هم 
حضورش در اين مراسم را كمترين كاري مي داند كه 
بايد در حق شهدا انجام دهد: » وظيفه مان است كه 
در چنين مراسم هايي ش��ركت كنيم. اين حداقل 
كاري است كه می توانيم براي شهدا انجام دهيم. 
آنها به گردن ما خيلي حق دارند و امنيتي كه االن 
داريم و آينده روشني كه مي توانيم متصور شويم به 
بركت خون شهداست. ورزش��كاران و ملي پوشان 
با يك روحيه جهادي در تمرينات حضور دارند تا 
بتوانند در مسابقات بين المللي پرچم ايران را باال 
ببرند، اما اگر بخواهي��م واقع بينانه نگاه كنيم اين 
قابل مقايسه با شهدايي نيست كه جان شان را كف 
دست شان گذاشتند و براي دفاع از ميهن، آن را فدا 
كردند. كاري كه يك ورزشكار مي كند اصالً در مقابل 
كار شهدا هيچ است و اميدوارم دعاي شهدا بدرقه راه 
ما ورزشكاران باشد و با قدم گذاشتن در راه شهيدان 

بتوانيم روزهاي بهتري را براي ايران بسازيم.«
علي س��يفي ديگر ملي پوش پاراوزنه برداري هم 
مي گويد شهدا نمادي هستند كه ورزشكاران براي 
موفقيت از آنها الگو مي گيرند: »باعث افتخار است 
كه در مراسم تشييع شهدا شركت كرده ام و وظيفه 

خودم دانس��تم به عنوان يك ايراني در مراسمي 
شركت كنم كه پهلوانان واقعي كشورم را تا خانه 
ابدي ش��ان بدرقه مي كنيم. يك ملي پوش و يك 
ورزشكار كه لباس تيم ملي را مي پوشدبايد با درس 
گرفتن از رشادت هايي كه شهدا براي دفاع از ميهن 
انجام دادند، وقتي در مسابقات بين المللي شركت 
مي كند تمام ت��وان و انرژي اش را ب��راي باال بردن 

پرچم ايران به كار گيرد.«
جعفر راش��دي، عضو تيم ملي كب��دي هم كه به 
همراه ديگر ملي پوشان اين رشته به سالن هندبال 
مجموعه ورزشي انقالب تهران آمده بودند، تأكيد 
مي كند پهلوانان واقعي شهدا هستند: »اگر بخواهيم 
از يك قهرمان، يك پهلوان حقيقي و يك الگو نام 
ببريم، بايد سراغ شهدا برويم. آنها بودند كه مقاومت 
و دفاع را به ما ياد دادند و من به عنوان يك ملي پوش 
وقتي در يك مسابقه خارجي با پيراهن ايران حضور 
پيدا مي كنم، هيچگاه نبايد قهرمانان واقعي را از ياد 
ببرم. شهدا و جانفشاني كه انجام دادند بهترين الگو 
براي ما ورزشكاران است كه با تأسي از آنها مي توانيم 
براي ايران افتخار و موفقيت در مسابقات مختلف 

آسيايي و جهاني كسب كنيم.«
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دنيا حيدري

شيوا نوروزي

پوشكاش بزرگ ترين حسرت پسر بوشهري 
 تالش بي نتيجه مسي 

براي بهترين نشدن لواندوفسكي 
The Best2021مي توانس��ت خاطره اي جاودان ب��راي فوتبال ايران 
باشد اگر گل زيبا و آكروباتيك مهدي طارمي به چلسي در دور برگشت 
مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپاي فصل گذشته برنده جايزه 
پوشكاش مي شد. پسر بوشهري فوتبال ايران برخالف لواندوفسكي در 

بهترين هاي جهان بي نصيب ماند.
   رأي مهدي براي مهدي كافي نبود

مقر فيفا در شهر زوريخ دوشنبه ش��ب به صورت آنالين و با حضور جياني 
اينفانتينو ميزبان مراس��م بهترين هاي فوتبال جهان در سال 2021 بود. 
مراس��مي كه در يكي از آيتم هاي آن مهدي طارم��ي، مهاجم ملي پوش و 
بوشهري فوتبال ايران كانديد بود اما در اين رقابت موفق به دريافت جايزه 
پوشكاش نشد و جايزه زيباترين گل س��ال 2021 را اريك المال ملي پوش 
فوتبال چك در رقابت با طارمي و پاتريك شيك، از آن خود كرد.  معرفي برنده 
پوشكاش را يحيي توره، ستاره سابق تيم ملي ساحل عاج به عهده داشت. 
نكته جالب ديگر در اعالم جزييات مربوط به اهداي جايزه پوشكاش از سوي 
فيفا، حضور مهدي مهدوي كيا در هيئت 10نفره كارشناسي فيفا براي انتخاب 
بهترين گل سال بود، اما رأي مهدي به تنهايي نمی توانست براي موفقيت پسر 
بوشهري كافي باشد و او در حالي دستش از جايزه پوشكاش كوتاه ماند كه 

بيشترين رأي را از سوي هواداران نيز نسبت به رقباي خود داشت.
   توخل گوي سبقت را از پپ و مانچيني ربود

وظيفه خواندن نام بهترين مربي سال نيز بر دوش آرسن ونگر، سرمربي فرانسوي 
سابق تيم فوتبال آرسنال و مسئول بخش توسعه فوتبال فيفا گذاشته شده بود. 
رقابت در اين بخش بين مانچيني)سرمربي وطني تيم ملي ايتاليا كه با اين تيم 
موفق به كسب عنوان قهرماني يورو 2020 شده بود(، پپ)سرمربي اسپانيايي 
منچسترسيتي كه فصل گذشته سومين قهرماني اش را با اين تيم در ليگ برتر 
انگليس جشن گرفته بود( و توماس توخل)سرمربي آلماني چلسي كه تيمش 
فصل گذشته فاتح ليگ قهرمانان اروپا شد( بود، رقابتي كه توخل برنده آن شد.

   نه صالح حريف لواندوفسكي شد، نه مسي
جذاب ترين بخش اما بعد از انتخاب بهترين گل بي شك معرفي بهترين بازيكن 
س��ال بود. بخش هيجان انگيزي كه رقابت در آن بين محمد صالح ستاره 
مصري ليورپول، مسي ستاره آرژانتيني پاري سن ژرمن و روبرت لواندوفسكي 
ستاره لهس��تاني بايرن مونيخ بود. رقابتي كه طي آن روبرت لواندوفسكي 
توانست عنوان بهترين بازيكن سال را از چنگال رقباي سرسختي چون صالح 
و مسي درآورد و به خود اختصاص دهد. جايزه اي كه ستاره صربستاني بايرن 
در آلمان و از دستان اوليور كان تحويل گرفت. لواندوفسكي بعد از دبل در 
كسب عنوان بهترين بازيكن سال تأكيد كرد اين موفقيت به واسطه تالش 

هم تيمي ها و مربيانش به دست آمده و تنها سهم او نيست. 
   واكنش به رفتار عجيب مسي

اين آيتم اما با حواشي جالب توجهي همراه بود. بعد از انتخاب لواندوفسكي 
به عنوان بهترين بازيكن سال، س��ايت فيفا رأي كاپيتان هاي تيم هاي ملي 
را منتش��ر كرد كه براساس آن مشخص شد مس��ي به هيچ يك از رقبايش 
رأي نداده است. رأي او امباپه و نيمار، هم تيمي هايش در پاري سن ژرمن به 
عنوان گزينه هاي اول و دوم و كريم بنزما به عنوان نفر سوم بود. در حالي كه 
لواندوفسكي به جورجينيو، مسي و رونالدو و محمد صالح نيز به جورجينيو، 
مسي و لواندوفسكي رأي داده بودند و اين داستان باعث واكنش شديد كاربران 
در شبكه هاي اجتماعي به رفتار ستاره آرژانتيني شد، خصوصاً كه در پي كسب 
توپ طالي 2021 كه بسياري آن را سهم لواندوفسكي مي دانستند و مسي 
خود نيز در مصاحبه هايش جسته گريخته به اين مهم اشاره داشت، حاال اما 

رأي ندادن به اين بازيكن اعتراض هاي گسترده اي را در پي داشته است. 
   رونالدو بي نصيب نماند

سر رونالدو اما مانند مسي در مراسم The Best2021 بي كاله نماند و جايزه 
جديد فيفا تحت عنوان جايزه ويژه فيفا به رونالدو، س��تاره منچستر كه فصل 
گذشته موفق به شكست ركورد علي دايي شده بود تعلق گرفت تا آقاي گل جديد 
فوتبال جهان در رده ملي هم سهمي از جوايز اين فصل بهترين ها داشته باشد. 

    
در ديگر بخش ها نيز كريستين سينكلر عضو تيم ملي فوتبال بانوان كانادا جايزه 
دستاور دوران ورزشي، تيم ملي دانمارك و كادر پزشكي اين تيم براي مديريت 
شايسته حادثه غم انگيز ايست قلبي ستاره اين تيم كريستين اريكسن جايزه 
بازي جوانمردانه فيفا، هايس سرمربي تيم فوتبال بانوان باشگاه چلسي عنوان 
بهترين مربي زن، كريستين اندلر اولين زن اهل امريكاي جنوبي صاحب عنوان 
بهترين دروازه بان فوتبال در بخش بانوان و ادوارد مندي دروازه بان سنگالي تيم 
فوتبال چلسي در بخش مردان را از آن خود كردند. ضمن اينكه جايزه هواداران 
فيفا را نيز تيم هاي ملي دانمارك و فنالند به دليل واكنش رفتار شايسته در 
حادثه ايست قلبي كريستين اريكس��ن در رقابت هاي يورو 2020 به خود 
اختصاص دادند. تيم منتخب فوتبال مردان جهان را هم جان لوئيجي دوناروما 
)دروازه بان(، ديويد آالبا، روبن دياز، لئوناردو بونوچي)مدافعان(، جورجينيو، 
انگولو كانته، كوين دي بروينه )هافبك ها( و كريستيانو رونالدو، ارلينگ هالند، 

روبرت لواندوفسكي و ليونل مسي)مهاجمان( تشكيل دادند.

پهلوانان ماندگار در آغوش ورزش
 آرنيكاي 6 ماهه 

چهره ويژه جام ملت هاي آسيا
تيم  ملي فوتبال بانوان ايران به هند رفته ت��ا از فردا رقابت هايش در جام 
ملت هاي آسيا را آغاز كند. شاگردان مريم ايراندوست تالش مي كنند با 
گذشتن از سد حريفان نتايج درخش��اني در قاره كهن بگيرند. در همان 
بدو ورود به شهر بمبئي، الهام فرهمند و دخترش توجه رسانه ها را حسابي 
به خود جلب كردند. ملي پوش 28 ساله در حالي به مسابقات اعزام شده 
كه دختر شش ماهه  اش نيز با هماهنگي فدراسيون او را همراهي مي كند. 
آرنيكا در اين مدت همواره مادرش را در تمرينات همراهي كرده و در هند 
نيز در آغوش مادرش، سوژه ويژه جام  ملت ها شده است. كوچك ترين عضو 
كاروان فوتبال بانوان كشورمان، بي صبرانه منتظر است تا درخشش مادرش 

را در تركيب تيم  ملي ببيند و او و هم تيمي هايش را تشويق كند.

اهالي  تكواندو دو هفته پيش رأي 
فريدون حسن

      چهره
به رياست هادي ساعي در اين 
فدراس��يون مه��م و تأثيرگذار 
ورزش كشور دادند، اما در همان جلسه رأي گيري برخي كه تصور 
ديگري داشتند اعتراض كردند و در نهايت هم كار به جايي رسيد 
كه هادي ساعي منتخب خانواده تكواندو هنوز حكم رياست خود 
را دريافت نكرده است و همچنان نتيجه انتخابات به قول معروف 
در هاله اي از ابهام قرار دارد. سكوت عجيب وزارت ورزش و عدم 
صدور حكم رياست س��اعي از س��وي وزير هم به شايعات دامن 
مي زند، تا جايي كه حتي شنيده مي شود ممكن است مجمع 
انتخاباتي فدراسيون تكواندو دوباره برگزار شود و 
انتخابات قبلي باطل شود. البته معاونت حقوقي 
وزارت ورزش قرار ب��ود 25 دي ماه تكليف را 
روشن كند، اما هنوز اتفاقي رخ نداده است. با 
اين حال خود س��اعي مي گويد: »ان شاءاهلل 
درست مي شود و چيز خاصي نيست، قرار 
است در اين هفته وضعيت تعيين تكليف 
ش��ود.« اينكه در ذهن وزارت نشينان چه 
مي گذرد و سرانجام اين كار به كجا مي رسد 
را باي��د منتظر مان��د و ديد، ام��ا تكليف 
فدراسيون تكواندو كه با توجه به انتخابات 
پرحاشيه اش خبرساز شده بايد ديد سرانجام 
مش��خص مي ش��ود يا تعيي��ن تكليفش به 

هفته هاي بعد حواله خواهد شد.

شهرداري اروميه – سپاهان فينال زود هنگام واليبال

ساعي و تكواندو همچنان بالتكليف

هفته نوزدهم رقابت هاي ليگ برتر واليبال عصر امروز با ديدار حساس و 
حامد قهرماني

     واليبال
فينال گونه تيم هاي سپاهان و شهرداري اروميه برگزار مي شود. سپاهان 
كه بعد از سه شكست طي دو هفته گذش��ته دوباره روي دور برد افتاده، 
امروز هرچند با خيالي راحت بابت حفظ صدرنشيني به مصاف شهرداري اروميه مي رود، اما اصفهاني ها 
براي اينكه خيال شان بابت فاصله با بقيه تيم ها از جمله همين شهرداري اروميه راحت شود، چاره اي جز 
پيروزي ندارند. در سوي مقابل هم شهرداري اروميه فقط براي كم كردن فاصله با سپاهان بايد بازي را 

ببرد و چشم به هفته هاي آينده داشته باشد. در جدول، سپاهان 45 امتيازي است و شهرداري اروميه 
با 36 امتياز اين تيم را تعقيب مي كند.  اما پيكان رده سومي با 35 امتياز امروز به مصاف شهرداري گنبد 
مي رود. پيكاني ها كه هفته قبل با شكست مقابل فوالد سيرجان بهترين فرصت رسيدن به جايگاه 
دوم را از دست دادند حاال به بازي اروميه چشم دوخته اند و تالش مي كنند با برتري مقابل گنبدي ها 
در جدول صعود كنند. در ساير ديدارها؛ فوالد سيرجان با هورسان رامسر، پاس گرگان با مقاومت يزد، 

مس رفسنجان با شهرداري ورامين، سايپا با راهياب ملل و آذرباتري با لبنيات هراز روبه رو مي شوند.

شهدا ريسمان محكم كردن صندلي شما نيستند!
تدفين شهداي گمنام در وزارت ورزش بسياري از مسئوالن رده باالي 
ورزش كشور را دور هم جمع كرد. در اين مراسم معنوي همه آمده بودند، 
از رؤساي فدراسيون ها تا وزير، معاون وزير و مديركل، برخالف هميشه 
همه مديران روي يك موضوع هم نظر بودند؛ آرمان هاي واال و راه شهدا، 

اما از شعار دادن تا عمل به سيره شهدا زمين تا آسمان فاصله است. 
آنه��ا ك��ه مس��ئوليت هاي س��نگين را  در ورزش برعه��ده دارن��د و با 
تصميمات ش��ان سرنوش��ت اين حوزه را تغيير مي دهند يك بار ديگر بر 
قدم گذاردن در مسير شهدا و درس گرفتن از س��يره آنها تأكيد كردند. 
مصاحبه هاي ش��بيه به هم اين مدي��ران ديروز بخ��ش اعظم خبرهاي 
رسانه هاي ورزشي را تشكيل مي داد. حرف مشترك اين اظهارنظرها يك 

چيز بود؛ حركت در مسير شهدا براي رسيدن به موفقيت هاي بزرگ. 
تجليل از شهدا، خانواده شهدا و اهميت دادن به شهداي گمنام از جمله اتفاقات 
خوب ورزش كشور است، اما  اي كاش مديران حوزه ورزش در عمل نيز همانند 
اظهارنظرهاي رسانه اي شان رفتار كنند، نه اينكه تا مراسم ويژه شهدا به پايان 
رسيد همه چيز را به دست فراموشي بسپارند و دوباره به اصل خود برگردند. 
آقايان در مدح و ثناي شهدا، ساعت ها حرف مي زنند و ورزشكاران را نصيحت 

مي كنند، منتها نوبت به خودشان كه مي رسد انگار نه انگار. 
وام گرفتن از نام و نشان واالي شهدا يكي از حربه هاي هميشگي مديران 
ورزش��ي بوده و هس��ت، آرمان هايي كه همه بايد آنها را رعايت كنند، 
اال مس��ئوالن! در هيچ بخش ورزش ما خبري از راه و رس��م پهلواني و 
آرمان هاي شهدا نيست. سرمنش��أ اين واقعيت تلخ را نيز بايد در شيوه 
مديريت ورزش جس��ت وجو كرد. وقت��ي در انتخابات فدراس��يون ها، 
كانديداها ب��راي زدن همديگر به هر ش��يوه غيرقانون��ي و غيراخالقي 
متوسل مي شوند، آرای صاحبان رأي با يك تماس يا يك دورهمي تغيير 
مي كند و در نهايت هم گزينه اصلي از باال تعيين مي شود، چطور مي توان 
دم از س��يره ش��هدا زد! از طرف ديگر ورزش ما پر از افراد عشق رياست 
است كه براي رسيدن به پس��ت و مقام به هر ريسماني چنگ مي زنند، 
آن هم در حالي كه در مسئوليت هاي كوچك تر رفوزه شده اند. بسياري 
به رغم نداشتن رزومه مرتبط و فقط به خاطر روابط شخصي، تجاري يا 
جناحي عهده دار مسئوليت هاي بزرگ مي شوند و خيلي زود خسارات 
جبران ناپذيري روي دست ورزش مي گذارند. با اين حال باز هم اشتباهات 

خود را قبول ندارند و براي فرار از مسئوليت همه را متهم مي كنند. 
خرج كردن از اعتبار شهداي كشور كار س��ختي نيست و با گفتن چند 
جمله كليشه اي و دهان پركن مي توان پشت اين عزيزان سنگر گرفت، 
ولي نبايد اصل ماجرا را فراموش كرد. شهدا هيچ وقت اهل پنهان شدن 
و سنگر گرفتن پشت نام و اعتبار ديگران نبودند، بلكه براي نشان دادن 
عزم جزم خود و دفاع از ارزش ها، آرمان ها و تفكرات شان سينه سپر كردند 
و در سخت ترين ش��رايط هم حاضر به خالي كردن ميدان نبودند. آنها 
در برهه هاي مختلف جان شان را كف دس��ت گرفتند و وارد گود شدند 
و تا زماني كه به هدف شان نرس��يدند پاپس نكشيدند. اين جان بركفان 
برخالف مديران امروزي با داشتن مس��ئوليت هاي بزرگ و درجه هاي 
سنگين روي دوش خود شخصاً به ميدان مي آمدند و در صف مقدم انجام 
وظيفه مي كردند. حاال چطور مي توانيم رفتار و منش شهداي گرانقدر را 
با بسياري از مديران امروز مقايسه كنيم. اوضاع ورزش به سمتي رفته كه 
افراد براي رسيدن به مقام هاي باالتر اسير باندبازي و دست هاي پشت پرده 
مي شوند، در غير اين صورت نه تنها جايي در مديريت نخواهند داشت، 
بلكه بايد منتظر تركش هاي جدا شدن از حلقه مديريت حاكم نيز باشند. 
دم زدن از خون شهدا عادت مسئوالن شده است، با اينكه خودشان هم 
مي دانند هيچ سنخيتي با آن نسل ندارند، ولي براي خالي نبودن عريضه 
دست از حرف هاي شعاري برنمي دارند. در اين سال ها نه تنها تالشي براي 
ادامه دادن راه شهدا انجام نداده اند، بلكه با رفتار و شيوه مديريتي  خود 
ورزش را نيز به بيراهه كشانده اند. بي اخالقي هاي متعدد و حواشي  مختلف 

امروز ورزش حاصل همين گفتار و رفتار متناقض مديران پرمدعاست.

نوبت اولمناقصه
 شماره 8-9042- 30078

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ( خانگيران )

SGPC ( ساخت دو عدد شات اف ولو ( توليد داخل كشور ) ) سهامي خاص
1- نوع مناقصه : دو مرحله اى داراي ارزيابي كيفي 

 2- نوع فراخوان : عمومى .
ــراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمى  3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد (SGPC) به آدرس : مشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشس

نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات. 
- تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 

- تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024
4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 500,000,000 ريال ( پانصد ميليون ريال ) .  (الزم به ذكر است در 

اين مرحله نيازى به اخذ و ارايه تضمين نمى باشد.)
 5- نحوه و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا ساعت 19  مورخ 1400/10/30 ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به آدرس 

www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان  2000092134000161   در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر است تمامى مراحل برگزارى مناقصه از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده: متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور 

مي بايست حداكثر تا ساعت  19  مورخ 1400/11/14  ، اسناد مناقصه تكميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگزارى و ثبت نمايند. الزم به ذكر است 
پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)   ارسال و فرآيند انجام مناقصه 

وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
ــركتها (ارزيابى فنى)، پاكتهاى مالى شركتهاى واجد شرايط در ساعت 10 صبح مورخ  1400/12/25  ، در محل اتاق  7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسى پيشنهاد فنى ش
ــركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با سه پيشنهاد تاييد شده  كنفرانس اداره مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش آبكوه 7 (دانشسراي شمالي)، شماره 255، ش

گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده (تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امكان تغيير وجود خواهد داشت. 
ــناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بديهي است شركت  توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارسال اس
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)  اعالم خواهد شد  هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً از طريق س

شناسه آگهى :1254106خواهند نمود. 
روابط عمومى شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

ــال و كارت  ــل و انتق ــند نق ــبز، س ــى ، برگ س ــرگ كمپان ب
ــدل 1400 رنگ  ــپ  207I MTم ــك تي ــژو هاچ ب خودرو پ
ــران28-836 س 72) به  ــالك ( اي ــماره پ ــفيد روغنى ش س
ــى   شاس ــماره  178B0060345ش ــور   موت ــماره  ش
ــان سلطانى  NAAR03FE0MJ409345 متعلق به احس

البرزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــپ206 مدل  ــژو تي ــوارى پ ــودرو س ــبز و كارت خ برگ س
ــماره پالك ( ايران30 -  ــترى متاليك ش 1383رنگ خاكس
ــماره موتور 1013084017996 وشماره  789 و 23 ) به ش
ــى 10823147 متعلق به على اصغر دريائى با كد ملى  شاس
4911091991 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
 البرز

 1398 ــدل  207م ــژو  پ ــوارى  س ــبز  س ــرگ  ب
ــور موت ــماره  ش ــه  ب ــك  متالي ــكى  مش ــگ  رن ــه   ب
 NAAR03FE1kJ386509    163 وشماره شاسىB0316100 
ــده وازدرجه اعتبار  ــران 59 مفقود گردي وپالك955ص 14 اي

ساقط است 
گلستان

ــايى خودرو پرايد  تيپ  جى  برگ سبز، بيمه نامه و كارت شناس
ــماره پالك ) ــفيد روغنى ش ال ايكس آى مدل 1386 رنگ س

ايران68-278 هـ 53) به شماره موتو 2038068 شماره شاسى 
ــيرى ورنا مخواستى  S1412286344465 متعلق به احمد ش
ــده و از درجه اعتبار ساقط  با كد ملى 0051259443 مفقود ش

البرزمى باشد.

مفقودى
 GTXI ــتم : پرايد  تيپ :  صبا ــوارى سيس برگ سبز خودرو س
ــماره انتظامى ايران  ــره اى متاليك  مدل:  1386 به ش رنگ : نق
94   574  ط  15     شماره موتور :   1913775   شماره شاسى : 
S1412286067276  به مالكيت آقاى نادر حسين زاده  مفقود 

هرمزگانگرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تجديد آگهى فراخوان  
      

ــرمايش مركز داده، زيرساختى شبكه و امنيت به شماره مناقصه 00102 و با شماره  موضوع : خريد ، نصب و راه اندازى تجهيزات ذخيره سازى، پشتيبان گيرى، س
2000092921000096 بر روى برد سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)

مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران در نظر دارد مناقصه فوق را به شرح كاالهاى ذيل و طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به 
شركت هاى ذيصالح و واجد شرايط واگذار نمايد .

خريد، نصب و راه اندازى تجهيزات ذخيره سازى، پشتيبان گيرى، سرمايش مركز داده، زيرساختى شبكه و امنيت ( ليست تجهيزات پيوست مدارك مناقصه مى باشد )
از متقاضيانى كه داراى شرايط ذيل مى باشند، درخواست مى گردد از زمان چاپ آگهى نوبت دوم تا حداكثر هفت روز پس از درج آن جهت دريافت اسناد ارزيابى ، تكميل و عودت آن در 
مهلت تعيين شده از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند .الزم به ذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در 

سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهى امضا الكترونيكى جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقصه 34,460,260,000 ريال  و 3,962,920 يورو مى باشد و شركت كنندگان در مناقصه مى بايست توانايى ارائه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 1،723،013،000 

ريال و 94،044 يورو ( باستثناي ضمانت نامه هاى صادره از پست بانك ) طبق تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هيات محترم  وزيران، را داشته باشند . 
محل تحويل كاال :مديريت اكتشاف به نشانى: تهران، ميدان شيخ بهايى، ابتداى خيابان خدامى، ساختمان مديريت اكتشاف .

مدت زمان قرارداد: 9 ماه تحويل، نصب و راه اندازى و 18 ماه گارانتى
مهلت دريافت استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران : 7 روز پس از چاپ دومين آگهى روزنامه .

مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران : 14 روز پس از اتمام مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى .
شرايط شركت در مناقصه :

1) داشتن شخصيت حقوقى 2) داشتن تجربه كافى و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 3) ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده منتهى به سال  1399  4) ثبت نام در سامانه جامع تجارت 
ايران (جام) به نشانى "www.ntsw.ir " به منظور فراهم نمودن امكان استعالم و تعيين اصالت صورت هاى مالى حسايرسى شده مناقصه گران از سامانه پرديس  5) تاييد صالحيت از 
حراست شركت ملى نفت ايران 6)گواهى شوراى عالى انفورماتيك با حداقل رتبه 2 در يكى از زمينه هاى خدمات پشتيبانى، شبكه داده ها و يا سخت افزار ارائه و پشتيبانى سخت افزارى 

(main frame)
همه آگهى مناقصات مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران در سايت www.niocexp.ir قابل مشاهده است .

ــماره تلفن ــتاد) متقاضيان مي توانند با ش ــداركات الكترونيكى دولت(س ــامانه ت ــماره تلفن 82703320-021 و در خصوص س ــه اطالعات متقاضيان مي توانند با ش در صورت نياز ب
 61622217-021 تماس حاصل نمايند. . 

      روابط عمومي مديريت اكتشاف

  شناسه اگهى: 1262052 
  نو بت اول
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گزارش »جوان« از مراسم استقبال، تشييع و تدفين 2 شهيد گمنام در وزارت ورزش


