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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

نوبت دوم

10 س��ال بعد از 
دنيا حيدري
   گزارش

آنكه داور بحريني 
حاضر نشد سوت 
بازي ايران – اردن در جريان انتخابي المپيك را 
به صدا درآورد و شانس شاگردان شهرزاد مظفر را 
از حضور در المپيك لندن گرفت، شيرزنان ايران 
در پ��ي موافقت فيفا ب��راي اس��تفاده از حجاب 
توانستند براي نخستين بار جواز حضور در جام 
ملت هاي فوتبال بانوان آسيا را كسب كنند، آن 
هم با برتري در ضربات پنالتي مقابل اردن و حاال 
عصر امروز و در نخستين بازي خود در گروهA  به 

مصاف هند ميزبان مي روند. 
   نخستين حضور

هيجان نخستين صعود فوتبال بانوان ايران به جام 
ملت هاي آسيا هنوز فروكش نكرده كه شاگردان 
مريم ايراندوس��ت عصر امروز )ساعت17:30( در 
نخستين ديدار خود در اين رقابت ها با هند ديدار 
مي كنند. ميزب��ان اين رقابت ها كه در بخش��ي از 
برنامه هاي آماده سازي اش جهت حضوري پرقدرت 
در جام ملت ها، سفر به شش كشور را مي توان ديد، 
تيمي با رنك 55 دنيا كه با توجه به صعود مستقيم 
پنج تيم برتر اين رقابت ها به جام جهاني، تداركات 
خوبي براي حضور در بين پنج تيم برتر جام را پشت 
سر گذاشته است. ببرهاي آبي براي كسب موفقيت 
در نهمي��ن دوره حضور خ��ود در اي��ن رقابت ها، 
14 ديدار تداركات��ي انجام دادند ك��ه حاصل آن 
11باخت و تنها سه پيروزي بوده است، در حالي كه 

ياران ايراندوست بدون هيچ اردوي تداركاتي راهي 
جام ملت ها ش��ده اند و در نخستين گام به مصاف 
تيمي مي روند كه نايب قهرماني سال هاي 1979 و 
1983 را در كارنامه دارد. با وجود اين ملي پوشان 
فوتبال بانوان ايران هم قسم شدند تا با دست پر از 
هند بازگردند و همانند نخس��تين صعود به جام 
ملت هاي آسيا بار ديگر براي پرچم سه رنگ ايران 

افتخار آفريني كنند.
  تمجيد سرمربي هند از دفاع ايران

با توجه به حضور تيم هاي پرقدرتي چون چين و 
چين تايپه در گروه A ، مصاف با ايران و كس��ب 
پيروزي مقابل ش��اگردان ايراندوست براي هند 
از اهميت بااليي برخوردار است، اما كسب نتيجه 
مقابل تيمي كه با به نمايش گذاشتن بازي هايي 
زيبا راهي اين رقابت ها شده كار چندان ساده اي 
نيست، حتي براي هند كه از امتياز ميزباني بهره 
مي برد. مسئله اي كه توماس دينرباي، سرمربي 
تيم مل��ي فوتبال هن��د نيز ب��دان اش��اره دارد: 
»نخستين هدف ما صعود به يك چهارم است و فكر 
مي كنيم شانس دستيابي به اين هدف را داريم، اما 
براي رس��يدن به اين هدف كار ساده اي پيش رو 
نداريم، حتي برابر ايراني كه نخستين حضورش 
در اين رقابت ها را تجربه مي كند. بازي با ايران يك 
ديدار واقعاً سخت است. ما فيلم بازي هاي آنها را 
تماشا كرده ايم و ايران واقعاً يك تيم جنگنده است. 
ايران دفاع قدرتمندي دارد و بازيكنان اين تيم در 
محوطه جريمه دفاع بسيار خوبي دارند. اين براي 

ما كه به دنبال گلزني هستيم چالش بزرگي است 
و البته نقطه قوت حريف.«

  انگيزه خوبي براي موفقيت داريم
سميه شهبازي، مربي تيم ملي فوتبال بانوان نيز بر 
اين باور است كه مسير مناسبي پيش روي فوتبال 
بانوان ايران باز شده اس��ت: »بعد از صعود به جام 
ملت هاي آس��يا، اردوهاي خوبي برگزار كرديم تا 
بچه ها با مرور تمرينات تاكتيك��ي و تكنيكي به 
آمادگي الزم براي حضور در اين رقابت ها دس��ت 
يابند و طي تمرينات دو روز گذشته نيز بازيكنان 
نشان دادن از لحاظ روحي و رواني هم به آمادگي 
نسبي رس��يده اند و مي خواهند كه در هر بازي با 
كسب امتياز از زمين مس��ابقه بيرون بيايند. كار 
ساده اي پيش رو نداريم، اما بازيكنان بعد از صعود 
به جام ملت هاي آسيا انگيزه و روحيه خوبي دارند 
و با مسير مناسبي كه پيش روي فوتبال بانوان باز 
شده مصمم هستند براي افتخارآفريني در هند.«
  نگاه ها به ورزش بانوان را تغيير مي دهيم

مريم ايراندوست، سرمربي تيم ملي فوتبال بانوان 
ايران كه قب��ل از اعزام به هن��د از چهره متفاوت 
تيمش در جام ملت هاي آس��يا خبر داده بود در 
آستانه بازي با هند نيز از هدف گذاري براي كسب 
موفقيت در اي��ن رقابت ها خب��ر داد: »تيم هاي 
آسيايي نه فقط در قاره كه در سطح جهان هم از 
قدرت بااليي برخوردارند و حرف هاي زيادي براي 
گفتن دارند، همين نكته باعث مي شود سطح اين 
تورنمنت بسيار باال برود. حال آنكه فوتبال بانوان 

در ايران ي��ك ورزش نوپاس��ت و تجربه طوالني 
ندارد و نخس��تين حضورش در اي��ن رقابت ها را 
تجربه مي كند. با وجود اين ايران حريف دس��ت 
و پا بسته اي نيست كه تنها با هدف حضور راهي 
اين رقابت ها شده باشد، بلكه به دنبال نشان دادن 
قدرت فوتبال بانوان ايران به آسيا هستيم. حضور 
ما در اين رقابت ها مي تواند به رشد و توسعه فوتبال 
بانوان در ايران كمك كن��د و حتي به يك اميد و 
انگيزه براي تمامي بانوان ورزشكار تبديل شود، 
چراكه حضور و موفقيت بان��وان در اين رقابت ها 
مي تواند باعث ايجاد نش��اط و انرژي در س��طح 
جامعه شود و تغيير نگاه مسئوالن به ورزش بانوان 
را در پي داشته باشد. اگرچه اين وظيفه تيم ملي 
فوتبال بانوان را سنگين مي كند، اما هدف تك تك 
نفرات تيم كسب موفقيت در اين رقابت هاست.«
  زمان آن رسيده كه به خواسته هايمان برسيم

بهناز طاهرخاني، كاپيتان تيم ملي فوتبال زنان 
ايران نيز با بيان اينكه مدت ها منتظر حضور در 
اين تورنمنت بوديم، تأكيد كرد اكنون وقت آن 
است كه به خواسته هاي خود برسيم: »تمرينات 
خوبي را پشت سر گذاشته  ايم و آماده رويارويي با 
هند هستيم. حريف خوبي داريم، اما االن زمان آن 
است كه به خواسته هاي خود برسيم و مطمئنم 
كه فوتب��ال خوبي را به نماي��ش مي گذاريم. راه 
زيادي در پيش داريم، اما آينده خوبي در انتظار 
فوتبال بانوان ايران است و براي موفقيت ايران از 

هيچ تالشي دريغ نمي كنيم.«
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سعيد احمديان

فريدون حسن

 رونمايي از سرديس طاهره طاهريان 
چهره ماندگار ورزش بانوان

پاسداشت يك عمر مادري براي ورزش
تفاوتي از زمين تا آس��مان، حكايت ورزش بانوان قب��ل و بعد از انقالب 
57 است، بانوان ورزشكاراني كه به رغم محدوديت هايي كه ممكن است 
همچنان با آن روبه رو باشند با فرصت هايي كه ايجاد شده، توانسته اند پا به 
پاي مردان در ميدان هاي آسيايي، جهاني و المپيك بدرخشند و با كسب 
مدال هاي خوشرنگ، كارنامه بانوان را در چهار دهه گذشته در ورزش پربار 
كنند. رشد هفت برابري در رشته هاي ورزشي و 17 برابر شدن مدال آوري 
تنها يك گوش��ه از تحول ورزش بانوان پ��س از انقالب اس��ت. در كنار 
ورزشكاران بانوي سختكوش و افتخارآفرين، در بخش مديريت هم بانواني 
بوده اند كه نقش زيادي در فراهم كردن شرايط براي جهش ورزش زنان 
پس از انقالب 57 داشته اند. در اين راستا ديروز براي ورزش بانوان يك روز 
خاص و ويژه بود و كميته ملي المپيك از سرديس طاهره طاهريان رونمايي 
كرد، يكي از مديران تأثيرگذار ورزش بانوان پس از انقالب كه نقش مهمي 
در اوج گيري آن داشته است. نايب رئيس بانوان كميته ملي المپيك كه 
در 40س��ال اخير در بخش هاي مختلف مديريتي ورزش توانسته چهره 

تأثيرگذاري باشد تا لقب »مادر ورزش ايران« را به او بدهند. 
   توسعه ورزش بانوان را كليد زد

سال ها حضور در پست هاي مديريتي در س��ازمان تربيت بدني سابق، 
كميته ملي المپيك، كميته پارالمپيك و ساير بخش ها، طاهره طاهريان 
را تبديل به يكي از مديران تأثيرگذار ورزش بانوان كرده است. نكته اي كه 
ديروز رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك در مراسم رونمايي 
به آن اشاره كرد: »در ميان زنان تأثيرگذار ورزش ايران نام خانم طاهريان 
مي درخشد و من بارها وي را بانوي اول ورزش ايران ناميدم . او همواره به 

دنبال توسعه ورزش زنان بود. « 
صالحي اميري توصيه اي هم به ورزشكاران و قهرمانان زن ورزش داشت: 
»بايد بدانيد انسان هاي زيادي در ورزش سختي و مشقت زيادي كشيدند تا 

شما امروز به اين جايگاه و سكو برسيد و بايد قدردان آنها باشيد.«
محمود خسروي وفا، رئيس كميته پارالمپيك هم به نقش مهم مديران 
زن در توسعه ورزش بانوان اشاره كرد: »در گذشته توجه به ورزش زنان به 
حساب نمي آمد، چراكه خانواده ها و جامعه هم اين امر را نمي پذيرفتند. از 
طاهريان مي توان به عنوان يك نماد از تيمي كه براي توسعه ورزش بانوان 
جنگيدند، نام برد. كسب مدال هاي زنان در مجامع جهاني و بين المللي ثمره 
تالش زنان تأثيرگذاري چون طاهريان و ديگر بانوان است. خانم طاهريان از 

خانواده خود گذشت تا ورزش زنان امروز راه خود را ادامه دهد.«
   موفقيت ها حاصل تالش همه بانوان است

طاهريان هم در اين نشست كه به پاس پنج دهه تالش در عرصه ورزش 
كشور برگزار شده بود، در سخناني موفقيت هاي كسب شده را متعلق 
به همه جامعه زنان دانست: »موفقيت هايي كه در ورزش بانوان پس از 
پيروزي انقالب رخ داده اس��ت، حاصل تالش همه بان��وان بوده و البته 
همراهي مرحوم هاشمي رفسنجاني و مديران كل ورزش همه استان ها و 

شهرستان ها كه در توسعه ورزش بانوان تأثير گذار بوده اند.«
در حالي ديروز از طاهره طاهريان به عنوان يكي از مديران ورزش بانوان 
تقدير شد كه او س��ه س��ال پيش در مصاحبه اي اولين حضور بانوان در 
رقابت هاي بين المللي را اينطور روايت كرده بود: »اولين رشته اي كه راه پيدا 
كرد، تيراندازي بود. خانم هايي كه اغلب هم از بسيج بودند، تدارك ديدند تا 
با توجه به در پيش  بودن بازي هاي آسيايي 1990 پكن، تيم ملي تيراندازي 
ما براي يك مسابقه تداركاتي راهي پكن شود. اين ميدان تداركاتي شروعي 
براي اولين حضور رس��مي اين تيم در رقابت هاي خارجي بود، البته در 
اين رابطه مخالفت هايي هم ش��د كه باز آيت اهلل هاشمي كمك كردند و 
موافقت هاي الزم را گرفتند. اينطور ش��د كه اعزام زنان به خارج از كشور 
شروع شد. بعد از حضور تيراندازي در بازي هاي آسيايي پكن، اين انگيزه 
در معاونت بانوان سازمان ايجاد شده بود تا به  جد پيگير اعزام ساير رشته ها 
هم باشيم. براي اين كار بايد شروع به طراحي لباس مي كرديم. رشته هايي 
مثل تيراندازي و شطرنج كه پوشش بيشتري داشتند، محدوديت كمتري 

داشتند، براي همين بيشتر اعزام مي شدند.«
راهي كه از 32 سال پيش شروع شد، حاال با تالش هايي كه صورت گرفته 
ورزش بانوان را به جايي رسانده است كه هر دوره در بازي هاي آسيايي و 
المپيك سهم بانوان بيشتر مي شود تا تفاوتي از زمين تا آسمان، حكايت 

ورزش بانوان قبل و بعد از انقالب 57 باشد.

هند نخستين حريف تيم ملی بانوان در جام ملت هاي آسيا

آسیا در انتظار غرش شیرزنان ايران

قهرمان پاي درد دل مردم محروم
قهرمان كشتي المپيك به مناطق محروم استان گلستان رفت. چهره هاي 
شناخته ش��ده ورزش رس��يدگي به حال و روز مردم خود را فراموش 
نمي كنند و هر بار با توجه به شرايط مختلف، قدمي براي حل گوشه اي 
از مش��كالت مردم برمي دارند. مردم مناطق محروم كه از كمبودهاي 
زيادي رنج مي برند، اميد زيادي ب��ه حضور گروه هاي جهادي و مردمي 
دارند تا شايد اندكي از مشكالت شان حل شود. مؤسسه خيريه خادمين 
علي ابن ابيطالب كه به همت چهره هاي ورزش��ي ش��كل گرفته، اين بار 
كمك هاي نقدي و غيرنقدي خود را به استان گلستان فرستاد. كميل 
قاسمي در اين سفر مسئوليت سنگين رساندن اقالم اهدايي را برعهده 
داشت. اين مدال آور كش��تي آزاد جهان به تازگي وارد عرصه مربيگري 
شده و در كشور كامبوج مربيگري مي كند. او پس از بازگشت به كشورمان 
به عنوان نماينده مؤسسه خيريه راهي استان گلستان شد. قاسمي به 
بندر گز رفت و از كودكان بدسرپرست و بي سرپرست يكي از مؤسسات 
اين شهر بازديد كرد. او همچنين طبق برنامه به برخي مناطق محروم 
شهرهاي گرگان، بندرگز، بندر تركمن و نوكنده رفت. قهرمان المپيك 
مثل هميش��ه به ميان مردم رفت و ضمن ش��نيدن درددل هاي ش��ان 

كمك ها، مواد غذايي و اقالم بهداشتي را به آنها اهدا كرد.

اختالفات كميته 
شيوا نوروزی

      خبر
مل��ي  المپي��ك و 
فدراسيون كشتي 
وارد فاز جديدي ش��ده اس��ت. بع��د از انتخابات 
كميسيون ورزشكاران بود كه عليرضا دبير به شدت 
نسبت به تصميم صالحي اميري اعتراض كرد و در 
ادامه اين اعتراض ه��ا، حتي يزدان��ي و گرايي در 
نخستين جلسه اين كميسيون شركت نكردند. در 
حالي  كه تصور مي شد با گذشت زمان اوضاع كمي 
بهتر ش��ود، اما اظهار نظر جديد رئيس فدراسيون 
كشتي با واكنش رئيس مركز نظارت بر تيم هاي 
ملي كميته همراه بود. دبير در نشست خبري خود 
اعالم كرد اين فدراسيون تصميم نهايي در خصوص 
اعزام تيم اصلي كشتي به بازي هاي   آسيايي هانگژو 

يا مسابقات جهاني را خواهد گرفت. از آنجا كه فاصله 
اين دو رويداد مهم بس��يار ك��م و حضور تيم ملي 
كش��تي در ه��ر دو تورنمن��ت ضروري اس��ت، 
تصميم گيري در اين مورد به چالش جديد كميته و 
فدراسيون تبديل شده است. با توجه به اهميت هر 
دو رويداد براي ورزش كشور بايد بهترين تصميم در 
اين خصوص اتخاذ شود، اما باال گرفتن اختالفات 
طرفين حاش��يه جديدي را ايجاد كرده است. روز 
گذشته پيمان فخري در حاشيه مراسم رونمايي از 
تنديس طاهره طاهريان در آكادمي ملي المپيك به 
اين مسئله اشاره داش��ت: »ما با رئيس فدراسيون 
كش��تي در مورد حضور تيم اصل��ي در بازي هاي 
آسيايي صحبت كرده ايم، اما در اين چند وقت اخير 
ديالوگ ها تغيير كرده است.« رئيس مركز نظارت بر 

تيم هاي ملي كميته ملي  المپيك مدعي شد اين 
كميته براي بازي هاي آسيايي برنامه اصولي دارد: 
»من بر اساس صحبتي كه شخصاً با دبير داشتم، اين 
را گفتم اما در اين چند روز اتفاقاتي افتاده اس��ت. 
عالقه مند ب��ه ادامه اي��ن روند نيس��تيم و در اين 
خصوص واكنشي هم نشان نداديم. مصاحبه اي بود 
كه دبير كرد و اميدوارم موضوع زودتر برطرف شود. 
ما برنامه اصولي داريم، كشتي هم 18 اسفند به بعد 
كارش را با كميته دنبال مي كند.« تداوم اختالفات 
ورزش اول ايران با كميته ملي المپيك اصالً به صالح 
اين رش��ته و همچنين ورزش كشور نيست. بهتر 
اس��ت قبل از اينكه دود اين اختالفات به چش��م 
ورزش��كاران و تيم ه��اي مل��ي ب��رود، طرفي��ن 

مشكالت شان را حل و فصل كنند.

 عزم جزم هندبالیست ها 
براي شكست عربستان

رابطه تيره كميته ملي  المپيك و فدراسيون كشتي

فخري: نمی خواهیم اختالف با کشتی ادامه پیدا کند

تيم ملي هندبال ايران پس از كسب دو پيروزي مقابل استراليا و هند      خبر
در رقابت هاي قهرماني آسيا عصر امروز به مصاف تيم ميزبان مي رود. 
هندباليست هاي كشورمان با هدايت مانوئل فرناندز به دمام عربستان اعزام شده اند و در سومين 
جدال آسيايي خود بايد رودرروي سعودي ها صف آرايي كنند. برد پرگل 32 بر 10 مقابل كانگروها 
و 42بر29 مقابل هند روحيه بازيكنان را افزايش داده اس��ت. سرمربي اس��پانيايي، عربستان را 
سخت ترين حريف كشورمان در گروه دوم رقابت ها خواند: »اين بازي ها مصاف سختي است و ما هيچ 
مسابقه اي را آسان نمي دانيم. در هيچ ديداری از پيش برنده نيستيم و حتي اگر هم برنده شويم هدف 
نحوه پيروزي است. مدل پيروزي براي من خيلي مهم است. نكته ديگر اين گونه بازی ها اين است كه 

تيم مي تواند اعتماد به نفس پيدا كند و به آرامش بيشتري برسد.«

راز موفقیت ورزش بانوان
توسعه كمي و كيفي ورزش بانوان طي چهار 
دهه اخير، اتفاق مباركي است كه به شهادت 
اعداد و ارقام و شاخص هاي غيرقابل انكار با 
سرمايه گذاري، برنامه ريزي و تالش و تدبير 
مديران ورزش كش��ور محقق ش��ده است. 
افزايش مشاركت و حضور بانوان در فعاليت ها 
و برنامه هاي ورزش همگاني، افزايش تعداد 
رشته هاي ورزشي در 130 رشته ورزشي در 
49 فدراس��يون و افزايش قابل توجه تعداد 
ورزشكاران بانو در عرصه هاي قهرماني و حرفه اي ورزش، تربيت شمار قابل 
توجهي از داوران، مربيان، عوامل فني، مديران و دست اندركاران اجرايي در 
ورزش بانوان، توسعه و تجهيز اماكن و فضاهاي ورزشي ويژه بانوان، حضور 
موفقيت آميز ورزشكاران و تيم هاي ورزشي بانوان در رقابت هاي بين المللي، 
آسيايي و جهاني و كسب مدال ها و س��كوهاي برتر در اين ميادين كه در 
تاريخ ورزش ايران كم نظير يا  بي نظير بوده  و همچنين حضور فرهنگي و 
بسيار معنادار بانوان ايران با رعايت ارزش هاي فرهنگي و اعتقادي و نمايش 
پوشش و حجاب اسالمي در ميادين بين المللي كه نه تنها معرف فرهنگ 
ايراني-  اسالمي در يك عرصه جهاني، بلكه زمينه اي براي تشويق و ترغيب 
بانوان مسلمان ساير كشورها جهت حضور در ميادين ورزشي بين المللي 
بود، تنها شمه اي از توفيقات ارزش��مند جمهوري اسالمي ايران در عرصه 
و صحنه ورزش بانوان است كه توانس��ته الهام بخش همه بانوان ورزشكار 
و عالقه مند به ورزش در كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان باشد. به يقين 
مجموعه اين تالش ها و موفقيت هاي كسب شده در طول 40 سال گذشته 
مرهون دانش، تجربه، دلسوزي، شجاعت، سعه صدر، ايثار، ازخودگذشتگي 
و تدبير مديراني است كه در اين مسير و ميدان سخت و خطير قدم گذارده 
تا نام ايران عزيز در رويدادهاي معتب��ر ورزش قاره و جهان به لطف حضور 
و درخشش افتخارآفرين بانوان اين س��رزمين در بلنداي قله هاي افتخار 
قرار گيرد. اگر امروز ورزش بانوان ايران همچون درختي اس��توار و تناور با 
ريشه هايي مستحكم و عميق به بار نشسته به بهاي عمر، زندگي، تالش و 
مجاهدت بزرگاني چون خانم طاهريان و همكاران گرانقدر ايشان بوده است 

كه جا دارد جامعه ورزش ايران قدردان همه اين عزيزان باشد.

سيدعبدالحميد احمدي

مشاور فرهنگي وزير ورزش

خارج گردي به اسم اردو با پول مردم
دوباره نيم فصل رقابت هاي ليگ برتر فرارسيده و بار ديگر برخي هوس 
كرده اند بروند خارج از كشور مثالً اردو برپا كنند. يك داستان تكراري براي 
هدر دادن پول مردم و بيت المال، داستاني كه هرچند سال يك بار با قانون 

منع برپايي  اردوها مثاًل جمع وجور، اما باز هم از سر گرفته مي شود. 
سؤال اصلي اين است كه در اين اوضاع و احوال بد اقتصادي كشور و مردم 
چه لزومي دارد تيم هاي بيت المال خور فوتبال به اسم آماده سازي و برخي 
ديگر از اصطالحات دهان پركن بروند خارج از كشور اردو بزنند، در حالي 
كه همين اردوها را با هزينه هاي كمتر مي ش��ود در داخل كشور هم برپا 
كرد. سؤال بعدي اين است كه چرا براي يك بار اين موضوع تبديل به قانوني 
الزم االجرا نمي شود تا تكليف همه روشن شود. البته قانوني كه كسي هم 
نتواند دورش بزند و عزيزكرده ها از آن مس��تثنا نباش��ند، حتي مي تواند 
قانوني باشد كه تا درست شدن شرايط وخيم اقتصادي كشور و مردم اجرا 

شود تا اينگونه از زياده خواهي هاي تيم هاي فوتبال جلوگيري شود. 
اين روزها برخي تيم هاي پرمدعا همچنان اصرار بر برپايي اردوي خارجي 
دارند. تيم هايي كه به سبب انباشت ميلياردها تومان بدهي خارجي، حتي 
از گردونه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا نيز حذف شده اند، اما هنوز هم 
اصرار دارند كه با بيت المال خوري بروند خارج از كشور اردو برپا كنند، 
در حالي كه به زعم بسياري از كارشناس��ان همين اردوها را مي توان با 

هزينه هاي كمتر و اطمينان بيشتر در ايران برگزار كرد. 
اصاًل چرا راه دور برويم، همين اس��تقالل كه درخواست دارد در امارات 
اردو برپا كند، هنوز جناب مجيدي پاس��خ درس��تي به حواشي اردوي 
قبلي تيمش نداده، همان اردويي كه وزير ورزش در واكنش به انتش��ار 
اخبار حركات و رفتارهاي بازيكنان استقالل اعالم كرد مايه شرمندگي 
است. حاال اما همين استقالل درخواست برپايي مجدد اردوي خارجي 
دارد؛ با كدام پول و با كدام سرمايه فعاًل معلوم نيست، اما آنچه مشخص 
است اينكه در نهايت پول مردم هست و تيم هايي از اين دست استاد بر 
باد دادن پول مردم به اسم آماده سازي و اصطالحات دهان پركن ديگر 
هستند. پس اگر شنيديد با درخواست آنها موافقت شده، چندان تعجب 
نكنيد. وزير هم حاال انتقادي از ماجراه��اي اردوي قبل كرده، اما به هر 
حال استقالل و پرسپوليس در نگاه وزارت با بقيه تيم ها فرق دارند و به 
قول خودشان بيشترين حجم و زمان كاري وزير و وزارت ورزش صرف 
رفع مشكالت اين دو مي شود، اردوي خارجي هم يكي از آنها، جاي دوري 
نمي رود. طبيعي است كه در اين ميان تيم ها همچنان مظلوم نمايي راه 

بيندازند كه دل آدم و عالم براي شان آب شود و حق را به آنها بدهند. 
اين اتفاقي است كه طي سال هاي گذشته بارها رخ داده، امروز استقالل 
و روز ديگر پرسپوليس، حتي مي توان از تيم هاي ديگر هم نام برد. نكته 
اينجاست كه چطور بلد باشي كارت را پيش ببري يا اينكه چطور بلد باشي 
سروصدا به راه بيندازي، كاري كه امروز باشگاه آبي پوش پايتخت خوب 
انجام مي دهد و به اسم اينكه چند سال است حقش ضايع شده با سياه نمايي 
سعي در رسيدن به خواسته هايش دارد. يكي از خواسته ها نيز همين برپايي 
اردوي خارجي است تا بروند و باز هم دور يا مقابل چشمان سرمربي شان 
كارهايي انجام دهند كه مايه شرم است. طبيعي است وقتي پاسخگوي 
كارهاي قبلي خود نبودند و كسي هم نبوده كه بپرسد چكار كردند، حاال 
توقع دارند بدون كوچك ترين مانعي مجوز اردوي خارجي شان امضا شود و 

اگر نشود دوباره سروصدا و حاشيه سازي است كه راه مي افتد. 
حقيقت اين اس��ت كه جلوي زياده خواهي ها بايد گرفته ش��ود، اينكه 
فوتبالي جماعت متوجه شود مردم در سخت ترين شرايط اقتصادي بسر 

مي برند و روا نيست كه پول شان صرف اردوهاي خارجي آنها شود.


