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گزارش «جوان» از مراسم استقبال ،تشييع و تدفين  2شهيد گمنام در وزارت ورزش

پهلوانان ماندگاردرآغوش ورزش

پوشكاش بزرگترين حسرت پسر بوشهري

تالش بينتيجه مسي
براي بهترين نشدن لواندوفسكي

درديگربخشهانيزكريستينسينكلرعضوتيممليفوتبالبانوانكاناداجايزه
دستاور دوران ورزشي ،تيم ملي دانمارك و كادر پزشكي اين تيم براي مديريت
شايسته حادثه غمانگيز ايست قلبي ستاره اين تيم كريستين اريكسن جايزه
بازي جوانمردانه فيفا ،هايس سرمربي تيم فوتبال بانوان باشگاه چلسي عنوان
بهترينمربيزن،كريستيناندلراولينزناهلامريكايجنوبيصاحبعنوان
بهترين دروازهبان فوتبال در بخش بانوان و ادوارد مندي دروازهبان سنگالي تيم
فوتبال چلسي در بخش مردان را از آن خود كردند .ضمن اينكه جايزه هواداران
فيفا را نيز تيمهاي ملي دانمارك و فنالند به دليل واكنش رفتار شايسته در
حادثه ايست قلبي كريستين اريكس��ن در رقابتهاي يورو  2020به خود
اختصاص دادند .تيم منتخب فوتبال مردان جهان را هم جانلوئيجي دوناروما
(دروازهبان) ،ديويد آالبا ،روبن دياز ،لئوناردو بونوچي(مدافعان) ،جورجينيو،
انگولو كانته ،كوين ديبروينه (هافبكها) و كريستيانو رونالدو ،ارلينگ هالند،
روبرت لواندوفسكي و ليونل مسي(مهاجمان) تشكيل دادند.

پيكر دو ش�هيد
گزارش
گمنـ�ام دف�اع
سعيد احمديان
مقدس دي�روز با
حضور پرشور جامعه ورزش در محوطه وزارت
ورزش به خاك سپرده شد.

ورزشيها ديروز دو مهمان ويژه داشتند ،دو مهمان
آسماني كه بوي كربال و جبهههاي جنوب و غرب
را به تهران آورده بودند .اهالي ورزش از كوچك و
بزرگ ،قهرمان و مليپوش و پيشكسوت ،خودشان
را به سالن هندبال شهيد حاج قاسم سليماني در
مجموعه ورزشي انقالب تهران رس��انده بودند،
سردي و برودت هوا هم بهانهاي نشد كه جامعه
ورزش در اس��تقبال از دو مهم��ان ويژهاش كم
بگذارد .يك استقبال پرش��ور و بدرقه دو مهمان
ويژه به خانه ابديش��ان .دو ش��هيد گمنام  17و
 19ساله كه با وجود سن كمشان اسلحه به دست
گرفتند و براي كم نشدن يك وجب از خاك ايران،
جانشان را سپر كردند و حاال قرار بود پيكرشان
روي دست ورزشيها به سوي خانه ابدي بدرقه
ش��ود .ميدان وزارت ورزش خانه ابديشان بود،
خانهاي كه اين دو شهيد گمنام به خاك سپرده
شدند تا حضورشان در بين ورزشيها ،قوتقلب
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 5هزار شهيد ورزشكار در جريان دفاع مقدس
است .ورزشكاراني كه وقتي ديدند به خاك ايران
دستدرازي ش��ده ،گرمكن و كفش ورزشيشان
را بيرون آوردند و لباس و كفش رزم پوشيدند و زير
آينه و قرآن مادران بدرقه ميداني شدند كه نبردي
بزرگتر و مهمتر از يك مسابقه ورزشي بود.
از ابراهيم هادي ش��هيد كش��تيگير بگيريد تا
ش��هيد مهدي رضاييمجد كاپيت��ان تيم ملي
فوتبال جوانان ،شهدايي كه مدال قهرمانيشان،
پالكشان شد و نامشان در تاريخ ماندگار .ديروز
دوباره جامعه ورزش با تشييع و تدفين دو شهيد
گمنام بوي شهادت گرفت و ياد و خاطره پهلواناني
كه نامش��ان در تاريخ ماندگار اس��ت ،زنده شد
و ح��اال وزارت ورزش دو مهمان وي��ژه دارد ،دو
مهمان  17و 19ساله كه باالترين مدال قهرماني
را بر گردن دارند.

تيمملي فوتبال بانوان ايران به هند رفته ت��ا از فردا رقابتهایش در جام
ملتهاي آسيا را آغاز كند .شاگردان مريم ايراندوست تالش ميكنند با
گذشتن از سد حريفان نتايج درخش��اني در قاره كهن بگيرند .در همان
بدو ورود به شهر بمبئي ،الهام فرهمند و دخترش توجه رسانهها را حسابي
به خود جلب كردند .مليپوش  28ساله در حالي به مسابقات اعزام شده
كه دختر شش ماههاش نيز با هماهنگي فدراسيون او را همراهي ميكند.
آرنيكا در اين مدت همواره مادرش را در تمرينات همراهي كرده و در هند
نيز در آغوش مادرش ،سوژه ويژه جا م ملتها شده است .كوچكترين عضو
كاروان فوتبال بانوان كشورمان ،بيصبرانه منتظر است تا درخشش مادرش
را در تركيب تي م ملي ببیند و او و همتيميهايش را تشويق كند.

شيوا نوروزي

محمدمهدی صافی | جوان

The Best2021ميتوانس��ت خاطرهاي جاودان ب��راي فوتبال ايران
باشد اگر گل زيبا و آكروباتيك مهدي طارمي به چلسي در دور برگشت
مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپاي فصل گذشته برنده جايزه
پوشكاش ميشد .پسر بوشهري فوتبال ايران برخالف لواندوفسكي در
بهترينهاي جهان بينصيب 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 بهترينهاي فوتبال جهان در سال  2021بود.
مراس��مي كه در يكي از آيتمهاي آن مهدي طارم��ي ،مهاجم مليپوش و
بوشهري فوتبال ايران كانديد بود اما در اين رقابت موفق به دريافت جايزه
پوشكاش نشد و جايزه زيباترين گل س��ال  2021را اريك المال مليپوش
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،حضورمهديمهدويكيادرهيئت10نفرهكارشناسيفيفابرايانتخاب
بهترينگلسالبود،امارأيمهديبهتنهايينمیتوانستبرايموفقيتپسر
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  2020شده بود) ،پپ(سرمربي اسپانيايي
منچسترسيتي كه فصل گذشته سومين قهرمانياش 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
جذابترينبخشامابعدازانتخاببهترينگلبيشكمعرفيبهترينبازيكن
س��ال بود .بخش هيجانانگيزي كه رقابت در آن بين محمد صالح ستاره
مصري ليورپول ،مسي ستاره آرژانتيني پاريسنژرمن و روبرت لواندوفسكي
ستاره لهس��تاني بايرنمونيخ 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 .جايزهاي 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
همتيميها 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 كاپيتانهاي تيمهاي 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 ،همتيميهايش در پاريسنژرمن به
عنوان گزينههاي 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 شبكههاي اجتماعي به رفتار ستاره آرژانتيني شد ،خصوصاًكه در پي كسب
توپ طالي  2021كه بسياري آن را سهم لواندوفسكي ميدانستند و مسي
خود نيز در مصاحبههايش جسته گريخته به اين مهم اشاره داشت ،حاال اما
رأي ندادن به اين بازيكن اعتراضهاي گستردهاي را در پي داشته است.
رونالدو بينصيب نماند
سر رونالدو اما مانند مسي در مراسم  The Best2021بيكاله نماند و جايزه
جديد فيفا تحت عنوان جايزه ويژه فيفا به رونالدو ،س��تاره منچستر كه فصل
گذشتهموفقبهشكستركوردعليداييشدهبودتعلقگرفتتاآقايگلجديد
فوتبال جهان در رده ملي هم سهمي از جوايز اين فصل بهترينها داشته باشد.

قهرمانان المپيك و جهاني مقابل ش�هدا
سرخمميكنند
هرچندجايخاليخيليازچهرههايمطرحورزش
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 ميداند:
«امروزبرايتشييعشهدايگمنامآمدهايم،شهداي
گمنامي كه نامشان ماندگار است .اينكه اين همه
جمعيت و ورزشكار در اين مراسم شركت كردهاند،
به خاطر اين است كه اعتقاد داريم قهرمانان ما اين
شهدا هستند .اينها هستند كه با تمام وجودشان به
دفاع از كشور پرداختند و جانشان را در اين راه از
دست دادند .اين باالترين كاري است كه يك نفر
ميتواند انجام دهد .قهرماناني كه با س��ن پايين
17،16ساله به جنگ رفتند ،اسم و نامشان هميشه
ماندگار است ،قهرمانان جهان و المپيك بايد بيايند
و مقابل اين شهدا سر خم كنند».

عليرضاايزدي،مليپوشتيممليپاراوزنهبرداريهم
حضورش در اين مراسم را كمترين كاري ميداند كه
بايد در حق شهدا انجام دهد « :وظيفهمان است كه
در چنين مراسمهايي ش��ركت كنيم .اين حداقل
كاري است كه میتوانیم براي شهدا انجام دهيم.
آنها به گردن ما خيلي حق دارند و امنيتي كه االن
داريم و آينده روشني كه ميتوانيم متصور شويم به
بركت خون شهداست .ورزش��كاران و مليپوشان
با يك روحيه جهادي در تمرينات حضور دارند تا
بتوانند در مسابقات بينالمللي پرچم ايران را باال
ببرند ،اما اگر بخواهي��م واقعبينانه نگاه كنيم اين
قابل مقايسه با شهدايي نيست كه جانشان را كف
دستشان گذاشتند و براي دفاع از ميهن ،آن را فدا
کردند .كاري كه يك ورزشكار ميكند اص ً
ال در مقابل
كار شهدا هيچ است و اميدوارم دعاي شهدا بدرقه راه
ما ورزشكاران باشد و با قدم گذاشتن در راه شهيدان
بتوانیم روزهاي بهتري را براي ايران بسازيم».
علي س��يفي ديگر مليپوش پاراوزنهبرداري هم
ميگويد شهدا نمادي هستند كه ورزشكاران براي
موفقيت از آنها الگو ميگيرند« :باعث افتخار است
كه در مراسم تشييع شهدا شركت كردهام و وظيفه

خودم دانس��تم به عنوان يك ايراني در مراسمي
شركت كنم كه پهلوانان واقعي كشورم را تا خانه
ابديش��ان بدرقه ميكنيم .يك مليپوش و يك
ورزشكار كه لباس تيم ملي را ميپوشدباید با درس
گرفتن از رشادتهايي كه شهدا براي دفاع از ميهن
انجام دادند ،وقتي در مسابقات بينالمللي شركت
ميكند تمام ت��وان و انرژياش را ب��راي باال بردن
پرچم ايران به کار گیرد».
جعفر راش��دي ،عضو تيم ملي كب��دي هم كه به
همراه ديگر مليپوشان اين رشته به سالن هندبال
مجموعه ورزشي انقالب تهران آمده بودند ،تأكيد
ميكندپهلوانانواقعيشهداهستند«:اگربخواهيم
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 مليپوش
وقتي در يك مسابقه خارجي با پيراهن ايران حضور
پيدا ميكنم ،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 ميتوانيم
براي ايران افتخار و موفقيت در مسابقات مختلف
آسيايي و جهاني كسب كنيم».

ساعي و تكواندو همچنان بالتكليف
اهالي تكواندودوهفتهپيشرأي
چهره
به رياست هادي ساعي در اين
فريدون حسن
فدراس��يون مه��م و تأثيرگذار
ورزش كشور دادند ،اما در همان جلسه رأيگيري 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 هالهاي از ابهام قرار دارد .سكوت عجيب وزارت ورزش و عدم
صدور حكم رياست س��اعي از س��وي وزير هم به شايعات دامن
ميزند،تاجاييكهحتيشنيدهميشودممكناستمجمع
انتخاباتي فدراسيون تكواندو دوباره برگزار شود و
انتخاباتقبليباطلشود.البتهمعاونتحقوقي
وزارت ورزش قرار ب��ود  25ديماه تكليف را
روشن كند ،اما هنوز اتفاقي رخ نداده است .با
اين حال خود س��اعي ميگويد« :انشاءاهلل
درست ميشود و چيز خاصي نيست ،قرار
است در اين هفته وضعیت تعيين تكلیف
ش��ود ».اينكه در ذهن وزارتنشينان چه
ميگذرد و سرانجام اين كار به كجا ميرسد
را باي��د منتظر مان��د و ديد ،ام��ا تكليف
فدراسيون تكواندو كه با توجه به انتخابات
پرحاشيهاشخبرسازشدهبایددیدسرانجام
مش��خص ميش��ود يا تعيي��ن تكليفش به
هفتههاي بعد حواله خواهد شد.

شهرداري اروميه – سپاهان فينال زود هنگام واليبال

هفته نوزدهم رقابتهاي ليگ برتر واليبال عصر امروز با ديدار حساس و
والیبال
فينالگونه تيمهاي سپاهان و شهرداري اروميه برگزار ميشود .سپاهان
حامد قهرماني
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 ميرود ،اما اصفهانيها
براي اينكه خيالشان بابت فاصله با بقيه تيمها از جمله همين شهرداري اروميه راحت شود ،چارهاي جز
پيروزي ندارند .در سوي مقابل هم شهرداري اروميه فقط براي كم كردن فاصله با سپاهان بايد بازي را
ببرد و چشم به هفتههاي آينده داشته باشد .در جدول ،سپاهان  45امتيازي است و شهرداري اروميه
با  36امتياز اين تيم را تعقيب ميكند .اما پيكان رده سومي با  35امتياز امروز به مصاف شهرداري گنبد
ميرود .پيكانيها كه هفته قبل با شكست مقابل فوالد سيرجان بهترين فرصت رسيدن به جايگاه
دوم را از دست دادند حاال به بازي اروميه چشم دوختهاند و تالش ميكنند با برتري مقابل گنبديها
در جدول صعود کنند .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 روبهرو ميشوند.

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ1262052 :
ﻧﻮ ﺑﺖ ﺍﻭﻝ

ﻣﻮﺿﻮﻉ  :ﺧﺮﻳﺪ  ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻯ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﮔﻴﺮﻯ ،ﺳــﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  00102ﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 2000092921000096ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺑﺮﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ(
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺧﺮﻳﺪ ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ 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.irﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ 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  34,460,260,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ  3,962,920ﻳﻮﺭﻭ 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،044ﻳﻮﺭﻭ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ( ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /123402ﺕ  50659ﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/09/22ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ،ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ :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  18ﻣﺎﻩ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻰ
ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ  7 :ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ .
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ  14 :ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ .
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
 (1ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ  (2ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  (3ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ  (4 1399ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺟﺎﻡ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ " " www.ntsw.irﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎﻳﺮﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ  (5ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺯ
ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ (6ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  2ﺩﺭ 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.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑــﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ  021-82703320ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗــﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ)ﺳــﺘﺎﺩ( ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ
 021-61622217ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. .
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ

آرنيكاي 6ماهه
چهره ويژه جام ملتهايآسيا

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ  :ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺗﻴﭗ  :ﺻﺒﺎ GTXI
ﺭﻧﮓ  :ﻧﻘــﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ 1386 :ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 574 94ﻁ  15ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  1913775 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ :

ﺑــﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧــﻰ  ،ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ،ﺳــﻨﺪ ﻧﻘــﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘــﮋﻭ ﻫﺎچ ﺑــﻚ ﺗﻴــﭗ 207I MTﻣــﺪﻝ  1400ﺭﻧﮓ
ﺳــﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ ) ﺍﻳــﺮﺍﻥ 836-28ﺱ  (72ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ 178B0060345ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ) ﺧﺎﻧﮕﻴﺮﺍﻥ (
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ SGPC

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

شهدا ريسمانمحكمكردنصندليشمانيستند!
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 فدراسيونها تا وزير ،معاون وزير و مديركل ،برخالف هميشه
همه مديران روي يك موضوع همنظر بودند؛ آرمانهاي واال و راه شهدا،
اما از شعار دادن تا عمل به سيره شهدا زمين تا آسمان فاصله است.
آنه��ا ك��ه مس��ئوليتهاي س��نگين را در ورزش برعه��ده دارن��د و با
تصميماتش��ان سرنوش��ت اين حوزه را تغيير ميدهند يكبار ديگر بر
قدم گذاردن در مسير شهدا و درس گرفتن از س��يره آنها تأكيد كردند.
مصاحبههاي ش��بيه به هم اين مدي��ران ديروز بخ��ش اعظم خبرهاي
رسانههاي ورزشي را تشكيل ميداد .حرف مشترك اين اظهارنظرها يك
چيز بود؛ حركت در مسير شهدا براي رسيدن به موفقيتهاي بزرگ.
تجليلازشهدا،خانوادهشهداواهميتدادنبهشهدايگمنامازجملهاتفاقات
خوب ورزش كشور است ،امااي كاش مديران حوزه ورزش در عمل نيز همانند
اظهارنظرهاي رسانهايشان 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 ،ساعتها حرف ميزنند و ورزشكاران را نصيحت
ميكنند ،منتها نوبت به خودشان كه ميرسد انگار نه انگار.
وام گرفتن از نام و نشان واالي شهدا يكي از حربههاي هميشگي مديران
ورزش��ي بوده و هس��ت ،آرمانهايي كه همه بايد آنها را رعايت كنند،
اال مس��ئوالن! در هيچ بخش ورزش ما خبري از راه و رس��م پهلواني و
آرمانهاي شهدا نيست .سرمنش��أ اين واقعيت تلخ را نيز بايد در شيوه
مديريت ورزش جس��توجو كرد .وقت��ي در انتخابات فدراس��يونها،
كانديداها ب��راي زدن همديگر به هر ش��يوه غيرقانون��ي و غيراخالقي
متوسل ميشوند ،آرای صاحبان رأي با يك تماس يا يك دورهمي تغيير
ميكند و در نهايت هم گزينه اصلي از باال تعيين ميشود ،چطور ميتوان
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 ميزنند،
آن هم در حالي كه در مسئوليتهاي كوچكتر رفوزه شدهاند .بسياري
بهرغم نداشتن رزومه مرتبط و فقط به خاطر روابط شخصي ،تجاري يا
جناحي عهدهدار مسئوليتهاي بزرگ ميشوند و خيلي زود خسارات
جبرانناپذيري روي دست ورزش ميگذارند .با اين حال باز هم اشتباهات
خود را قبول ندارند و براي فرار از مسئوليت همه را متهم ميكنند.
خرج كردن از اعتبار شهداي كشور كار س��ختي نيست و با گفتن چند
جمله كليشهاي و دهانپركن ميتوان 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 ارزشها ،آرمانها و تفكراتشان سينه سپر کردند
و در سختترين ش��رايط هم حاضر به خالي كردن ميدان نبودند .آنها
در برهههاي مختلف جانشان را كف دس��ت گرفتند و وارد گود شدند
و تا زماني كه به هدفشان نرس��يدند پاپس نكشيدند .اين جانبركفان
برخالف مديران امروزي با داشتن مس��ئوليتهاي بزرگ و درجههاي
سنگين روي دوش خود شخصاً به ميدان ميآمدند و در صف مقدم انجام
وظيفه ميكردند .حاال چطور ميتوانيم رفتار و منش شهداي گرانقدر را
با بسياري از مديران امروز مقايسه کنیم .اوضاع ورزش به سمتي رفته كه
افراد براي رسيدن به مقامهاي باالتر اسير باندبازي و دستهاي پشت پرده
ميشوند ،در غير اين صورت نهتنها جايي در مديريت نخواهند داشت،
بلكه بايد منتظر تركشهاي جدا شدن از حلقه مديريت حاكم نيز باشند.
دم زدن از خون شهدا عادت مسئوالن شده است ،با اينكه خودشان هم
ميدانند هيچ سنخيتي با آن نسل ندارند ،ولي براي خالي نبودن عريضه
دست از حرفهاي شعاري برنميدارند .در اين سالها نهتنها تالشي براي
ادامه دادن راه شهدا انجام ندادهاند ،بلكه با رفتار و شيوه مديريتي خود
ي مختلف
ورزش را نيز به بيراهه كشاندهاند .بياخالقيهاي متعدد و حواش 
امروز ورزش حاصل همين گفتار و رفتار متناقض مديران پرمدعاست.
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