
تالش سازمان ليگ 
دنيا حيدري

    ليگ برتر
براي پايان دادن به 
رقابت ه��اي اين 
فصل در خردادماه سال آينده دليل خوبي است 
كه نيم فصل نخست بدون هيچ  وقفه اي عصر امروز 
با برگ��زاري دو بازي پرس��پوليس- فوالد و مس 
رفسنجان – سپاهان آغاز شود. هفته اي كه البته 
به لطف برنامه ريزي هاي انجام شده، چند تكه شده 
و بسته شدن پرونده آن چند روزي زمان مي برد!
   ذوب- مس، راه فرار نويدكيا از انتقادها 

شروع طوفاني س��پاهان تصور بازگشت نماينده 
زردپ��وش اصفهان ب��ه روزهاي اوج گذش��ته را 
تداعي مي كرد، اما ياران نويدكيا نيم فصل پرفراز 
و نشيبي را پشت سر گذاشتند و اگرچه هفته ها 
صدر جدول را تح��ت فرمان خود داش��تند، اما 
دس��ت آخر با تكيه بر رده س��وم جدول بود كه 
نيم فصل اول را به نقطه پايان رساندند، آن هم با 
قبول تساوي بدون گل برابر آلومينيوم در اراك. 
مصافي كه البته چند روز بعد در قالب جام حذفي 
نيز تكرار ش��د، اما اين بار با شكس��ت شاگردان 
نويدكيا در ضرب��ات پنالتي پس از تس��اوي در 
وقت هاي قانوني بازي و كنار رفتن زردپوش��ان 
از گردونه رقابت هاي حذفي كش��ور همراه بود. 
نتيجه اي كه بعد از دو برد پياپي در ليگ بار ديگر 
ترمز سپاهان را كشيد و كار اين تيم را براي حفظ 
خود در بي��ن مدعيان و كم ك��ردن فاصله اش با 
س��رخابي هايي كه رده هاي اول و دوم جدول را 

در اختيار دارند، س��خت تر ك��رد و البته صداي 
هواداران و پيشكسوتان اين تيم را هم درآورد، به 
طوري كه برخي خواهان تغيير كادر فني شده اند 
و عده اي نيز صراحتاً گفته بودند س��پاهان جاي 
ترسوها نيست، چراكه انتظارشان از تيم پرستاره 
نويدكيا بيش از اين حرف ها بود و همين انتقادها 
بدون ش��ك كار مدعي اصفهان��ي را در مصاف 
س��اعت 15 امروز مقابل مس رفسنجان سخت 
مي كند. تيمي كه دور رفت را با دستيابي به رده 
پنجم جدول ب��ه پايان برده و با ش��ش برد، پنج 
مساوي و چهار باخت در پي 21 گل  زده آمار قابل 
قبولي از خود به جا گذاشته است. آماري كه نشان 
مي دهد كار مهمان زردپ��وش اصفهاني به رغم 
داشتن انگيزه هاي بسيار براي جبران ناكامي هاي 
اخير و خالص شدن از زير بار انتقادها چندان هم 
راحت نيس��ت، حتي اگر بازي رفت را با پيروزي 
2 بر صفر پشت سر گذاش��ته باشد، خصوصاً كه 
نورافكن، دفاع چ��پ ثابت تيم نويدكي��ا بعد از 
47بازي پي در پي براي سپاهان به دليل دريافت 
كارت زرد چهارم در مصاف با آلومينيوم بازي اين 
هفته را از دست داده است تا خأل بزرگي در خط 

دفاع زردپوشان ايجاد شود.
  رويارويي قهرمانان سابق

سرماي پايتخت اين روزها زمستان هايي را يادآور 
مي شود كه سال هاس��ت به خاطره ها پيوسته و 
آزادي درست در اين روزهاي سرد ميزبان مصاف 
قهرمانان فصل گذشته است. قهرماناني كه يكي 

جام رقابت هاي حذف��ي و ديگري جام ليگ را به 
خانه برده اند و 16 روز ديگ��ر )18 بهمن( نيز در 
قالب سوپرجام برابر يكديگر صف آرايي مي كنند. 
فوالد در حالي ساعت 18عصر امروز براي مصاف با 
مدافع عنوان قهرماني قدم به آزادي مي گذارد كه 
ليگ بيستم را با ويسي و البته شكستي سنگين 
)3بر يك( مقابل سرخپوشان آغاز كرد. نتيجه اي 
كه اگرچه راه را براي بازگش��ت مجدد نكونام به 
اين تيم باز كرد، اما حاصل چنداني براي نماينده 
سرخپوشان خوزستان به دنبال نداشت، چراكه 
فوالد نيم فصل نخست را در شرايطی به پايان برد 
كه با كسب پنج برد، شش تساوي و چهار باخت، 
در رده هفتم ق��رار داش��ت و در رقابت هاي جام 
حذفي هم نتوانست درخشش س��ال گذشته را 
تكرار كند و با قبول شكست مقابل مس رفسنجان 
در ضربات پنالتي از گردونه اين رقابت ها كنار رفت 
تا عماًل تنها ليگ را داشته باشد براي خودنمايي! 
ليگي كه نوار ناكامي هاي آن هفته گذشته برابر 
پديده بعد از دو شكست و دو تساوي يكي در ميان 
پاره شد تا ياران نويدكيا به شروعي دوباره اميدوار 
شوند. هرچند بعد از شكست مقابل مس در جام 
حذفي بي شك روحيه و انگيزه نماينده خوزستان 
براي مصاف با قهرمان پنج دوره ليگ خدشه دار 
شده اس��ت. با وجود اين گرفتن انتقام دور رفت 
بهانه خوبي است كه نكونام بتواند با دستاويز قرار 
دادن آن، شاگردانش را با دست پر از آزادي خارج 
كند، خصوصاً كه پرسپوليس به رغم موفقيت قابل 

توجهي كه برابر ذوب آهن در جام حذفي داشته و 
صعود اين تيم به دور بعد را رقم زده، اين روزها به 
واسطه مشكالت مالي اوضاع چندان جالبي ندارد 
و فوالدي هاي خوزستان مي توانند از همين نقطه 
ياران يحي��ي را زمينگير كنن��د. مربي كه گويي 
صبرش دوباره لبريز شده كه بار ديگر  ساز جدايي 
كوك كرده است، آ ن هم در آستانه مصاف با فوالد 
كه خود آن را يكي از حساس ترين بازي هاي دور 
برگشت پرسپوليس مي خواند. با وجود اين عدم 
پرداخت مطالبات بازيكنان كه بعد از گذشت يك 
نيم فصل صداي تك تك نف��رات تيم را درآورده، 
يحيي را هم گويي ب��ه پايان راه با پرس��پوليس 
رس��انده كه قبل از آغاز دور برگشت ليگ زمزمه 
رفتن سر داده است! بحثي كه البته مي تواند بيشتر 
به اولتيماتومي جدي براي مديريت تازه وارد باشد 
تا سروساماني به اوضاع بدهد. ترفندي كه البته اگر 
به خوبي مديريت نشود، مي تواند تيم دوم جدول 
را در مصاف با فوالد به چالش بكش��د، به ويژه كه 
مصاف اين دو تيم همواره از بازي هاي سخت، چغر 
و پرتنش ليگ بوده، به خصوص كه فوالد معموالً 
مقابل پرسپوليس بسته و دفاعي بازي مي كند و 
با هدف گذاري روي ضدحمالت به دنبال گلزني 
اس��ت و اين برنامه مي تواند دردسر بزرگي براي 
تيم يحيي كه مهاجماني ضعيف دارد را رقم بزند، 
مگر آنكه پرسپوليس به سبك بازي با ذوب آهن 
بار ديگر هواداران خود را سورپرايز و بردهايش را 

دو رقمي كند.
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اشرف رامین

سعيد احمديان

 درخشش دوباره كودايي و دشت اولين امتياز 
در جام ملت هاي آسيا 

ازنامايراندفاعميكنيم
كس�ب نخس�تين امتياز توس�ط تيم ملي فوتبال بانوان ايران در 
جام ملت هاي آس�يا هم ميزبان را شگفت زده كرد و هم ای اف سی 
را. رقابت هاي ج�ام ملت هاي فوتبال بانوان در ق�اره كهن در هند 
آغاز ش�ده و تيم كش�ورمان كه براي اولين بار در اين جام حضور 
دارد تيم ميزبان را در گام نخست با تساوي بدون گل متوقف كرد. 
بانوان فوتبال كشورمان به رغم اينكه هيچ بازي تداركاتي در چند ماه گذشته 
نداشتند، اما با انگيزه باال و تكيه بر توانايي هاي خود براي تداوم بخشيدن به 
تاريخ سازي هاي خود تالش مي كنند. هند اولين رقيب ما در جام ملت ها بود، 
ولي با كوشش و عزم راسخ ملي پوشان حسرت باز كردن دروازه ايران به دل 
هندي ها ماند. دومين ديدار تيم ملي ايران فردا مقابل چين پرافتخارترين تيم 
فوتبال بانوان آسيا برگزار مي شود. پنج تيم نخست جام ملت ها جواز حضور 

در جام جهاني 2023 را كسب خواهند كرد. 
  عملكرد درخشان

شاگردان مريم ايراندوست عصر پنج شنبه با اينكه تجربه كمي نسبت به 
هند داشتند، ولي مثل هميشه جنگنده ظاهر شدند و دست و پاي ميزبان 
را بستند. هندي ها تصور مي كردند به راحتي مي توانند ايران را از پيش رو 
بردارند، ولي عملكرد فوتباليست هاي ما به گونه اي بود كه حتي سرمربي 
سوئدي هند نيز نتوانست ش��گفتي اش را بابت درخشش بازيكنان ايران 
پنهان كند. از دروازه بان گرفته تا هافبك ها و مهاجمان همگي با جان و دل 
مقابل هند ايستادند و نقشه هاي حريف را نقش بر  آب كردند. زهره كودايي، 
سنگربان شش��دانگ ايران همانطور كه انتظار داشتيم ستاره ميدان بود و 
يك تنه فرصت هاي زيادي را از هند گرفت. آنها 24شوت به سمت دروازه 
ما زدند، ولي توپ ها يكي پس از ديگري توسط كودايي مهار شدند تا لقب 
بهترين بازيكن ديدار نيز به دروازه بان كش��ورمان برسد. عالوه بر كودايي، 
مدافعاني كه در تركيب اصلي قرار داش��تند هم با كمترين اش��تباه نفس 
مهاجمان هند را گرفته بودند؛ غزاله بني طالبي، مليكا متولي و فاطمه عادلي 

هرگز در برابر حمالت پرتعداد هند تسليم نشدند. 
   استرس اولين بازي

سرمربي تيم  ملي نداشتن بازي تداركاتي را عامل استرس بازيكنانش خواند. 
مريم ايراندوست با سخت توصيف كردن ديدار اول جام ملت ها گفت:  »اولين 
مسابقه در هر تورنمنتي سخت ترين بازي است. با توجه به اينكه بچه هاي من 
اولين حضورشان در اين رقابت ها را تجربه مي كردند و در اين پنج ماهه اخير 
بازي تداركاتي نداشتند، يك مقدار استرس بر تيم غالب بود. تيم تمام تالش 
و توانش را گذاشت تا بتواند از نام ايران دفاع كند. خيلي برايمان مهم بود و 
پيش بيني اين را داشتيم كه هند با توجه به زماني طوالني كه برنامه ريزي 
كرده بود، قطعاً تيم قدرتمندي است، اما ما توانستيم حداقل امتياز اين بازي 

را به دست آوريم. اميدوار هستيم كه از اين گروه صعود كنيم.«
   همه بهترين هستند 

ايراندوس��ت معتقد اس��ت تك تك بازيكنانش بهتري��ن بوده اند: »همه 
بازيكنان بهترين بودند و كودايي يكي از برترين بازيكناني بود كه توانست به 
وظيفه اش به خوبي عمل كند. هاجر دباغي پستش پشت مهاجم است و فكر 
مي كنم به عنوان يك هافبك طراح زماني كه صاحب توپ مي شد، كارش را 
به خوبي انجام مي داد.« سرمربي تيم  ملي ابراز اميدواري كرد بانوان ايران در 
مقابل چين بازي درخشاني به نمايش بگذارند: »اين تيم يكي از قدرت هاي 
آسياست و مقابل چين هم قطعاً با برنامه وارد زمين بازي مي شويم. فكر 
مي كنم برابر چين هم ما بتوانيم با توانايي خوب��ي كه دروازه بانمان دارد، 

دروازه را بسته نگه داريم.«
   غيرت ايراني

بهترين بازيكن ديدار ايران – هند هدف تيم ملي را كسب امتياز از بازي فردا 
با چين عنوان كرد. زهره كودايي، دروازه بان تيم ملي با اشاره به اين مسئله 
گفت: »بازي سختي بود. براي اولين بار به اين مسابقات آمده ايم و شرايط 
تا حدودي سخت اس��ت، اما خوب بازي كرديم و خوب جنگيديم. همه 
تالشمان را مي كنيم تا بازي به بازي شرايطمان بهتر شود و بهترين نتايج 
را در اين تورنمنت كسب كنيم. چين بسيار حرفه اي است و تجربه زيادي 
در آسيا دارد، اما ايراني هستيم و هميشه با غيرت و شجاعت بازي مي كنيم. 
تالش خواهيم كرد تا در بازي با چين بهترين عملكرد را داش��ته باشيم و 

بتوانيم از آن بازي هم امتياز كسب كنيم.«

سپاهان به دنبال جبران

پرسپوليس– فوالد،دستگرميسوپرجام

شبپرتغاليليورپول
ورزش��گاه اميريتس براي ميكل آرتتا و ش��اگردانش خوش يمن نبود، 
آرسنالي ها پس از تساوي بدون گل مقابل ليورپول، آن هم در شرايطي 
كه 10 نفره شده بود، اميد زيادي داشتند در بازي برگشت در ورزشگاه 
خانگي، جش��ن صعود به فينال جام اتحاديه انگليس را جشن بگيرند، 
اما پنج شنبه شب در لندن در شبي كه ديگو ژوتاي پرتغالي ستاره تيم 
يورگن كلوپ بود، ليورپولي ها پيروز شدند تا حريف چلسي در فينال 
ش��وند. برد ليورپول در حالي به دس��ت آمد كه اين تيم محمد صالح، 
ساديو مانه و نبي كيتا را به دليل برگزاري جام ملت هاي آفريقا در اختيار 
نداش��ت. كلوپ پس از بازي گفت: »بازي سختي بود، اوقات سختي را 

سپري كرديم، اما اين بچه ها فوق العاده هستند.«

مردان هندبال ايران عصر امروز در 
فريدون حسن

     هندبال
آغاز مرحله دوم مسابقات قهرماني 
آس�يا مقابل عراق قرار مي گيرند. 
ش�اگردان مانوئل فرناندز در حال�ي مقابل ع�راق صف آرايي 
مي كنند كه حاال از هر زمان ديگری به كسب سهميه حضور در 

مسابقات جهاني نزديك تر هستند. 
ايران در اين مرحله با تيم هاي عراق، كويت و بحرين در گروه دوم قرار 
گرفته و اين فرصت را دارد تا با ادامه درخشش در دور اول مسابقات به 
رقابت هاي جهاني راه يابد. هندباليست هاي كشورمان در سه مسابقه 
مرحله گروهي اول با نمايش هاي تحسين برانگيز، سه پيروزي بزرگ 
به دست آوردند. آنها ابتدا استراليا را 32 بر 10 شكست دادند، سپس 
هند را با نتيجه 42 بر 29 مغلوب كردند و در حساس ترين بازي نيز 
پنج شنبه شب مقابل عربستان ميزبان با حساب 24 بر 20 به پيروزي 
دست يافتند تا به عنوان تيم اول گروه راهي مرحله دوم شوند. برتري 
مقابل عربستان در حالي به دست آمد كه نيمه اول مسابقه با حساب 

13 بر 9 به سود عربستان تمام شده بود. 
مانوئل فرناندز، س��رمربي تيم ملي كش��ورمان در پايان مسابقه با 
عربستان ضمن تمجيد از عملكرد شاگردانش گفت: »واقعاً مي خواهم 

بگويم كه اين همان پيروزي بود كه م��ا روي آن كار كرده بوديم و 
برايش تالش كرديم. در وهل��ه دوم، مي توانم بگويم كه بازيكنان با 
استرس و ترس وارد زمين شدند، اما واقعيت اين است كه نيمه دوم 
يك نيمه فوق العاده چه در فاز دفاع و چه در فاز حمله بود. البته نبايد 
نمايش فوق العاده دروازه بانمان را فراموش كنيم. ما يك بازي خيلي 
مهم را برديم، ولي از اين مرحله وارد مرحله اصلي مي ش��ويم و بايد 
متمركز باشيم و روي هدف خود كار كنيم. ما فقط تا امشب مي توانيم 

خوشحال باشيم و بعد بايد براي موفقيت بجنگيم.«

محمد سياوشي، دروازه بان تيم ملي هم كه با درخشش خود نقش 
بسزايي در پيروزي مقابل عربستان داشت، گفت: »در نيمه دوم تمام 
بازيكنان زحمت كشيدند و واقعاً دست تك تك آنها را مي بوسم كه با 
دفاعي جانانه و حمله هاي عالي توانستيم تمام فرصت هاي خود را به 

گل تبديل كنيم و برنده بازي شويم.«
اما سجاد استكي با اشاره به حاشيه سازي هاي عربستان براي كسب 
برد در اين مسابقه به حضور تماشاگران عربستاني اشاره كرد و گفت: 
»جو سالن مثل گذشته سنگين نبود و به دليل كرونا نيمي از سالن 
پر بود، با اين حال باز هم كمي ما را اذيت كردند. تماشاگران حاضر 
در سالن خيلي دوست داشتند كه ما شكس��ت بخوريم، اما خدا را 

شكر توانستيم برنده بازي شويم.«
رئيس فدراسيون هندبال هم با اشاره به اينكه هنوز سه فينال مهم 
پيش روي ملي پوشان است و كار اصلي همچنان باقيست، شادي 
دل مردم را بزرگ ترين كار هندباليس��ت ها عن��وان كرد. عليرضا 
پاكدل گفت: »خوشحالي برای اين اس��ت كه دل مردم ايران شاد 
شد. بزرگ ترين پاداش براي ما و بازيكنان همين موضوع بود. كار 
سختي در پيش داريم، اميدوارم با دعاي خير مردم اتفاق خوبي براي 

هندبال كشورمان رخ دهد.« 

عراق گام اول مرحله دوم براي كسب سهميه جهاني 

عربستانمقهورقدرتنماييهندبالايران

تمام اتفاقات مهم 
حامد قهرماني

     واليبال
هفته نوزده��م 
رقابت هاي ليگ 
برتر واليبال در اروميه و سالن غدير اين شهر 
رخ داد. هرچند س�پاهان با برتري 3 بر صفر 
مقابل شهرداري اروميه نزديك ترين رقيب 
خود در جدول حاال با خيال راحت به قهرماني 
در مرحله اول مس�ابقات ليگ برتر واليبال 
نزديك مي شود، اما اتفاق مهم در جريان بازي 
آذرباتري اروميه و لبنيات هراز آمل رخ داد. 
نماينده آمل در دو س��ت اول مسابقه به برتري 
دس��ت يافت و آماده پيروزي در مس��ابقه بود، 
اما شعارهاي تماش��اگران اروميه اي عليه تيم 
داوري كار را به جايي رس��اند ك��ه داوران رأي 

به توقف بازی دادند. اين اتفاق در حالي رخ داد 
كه در طول دو ست اين مسابقه تيم ميزبان در 
كنترل تماشاگران موفق عمل نكرد و به دفعات 
تماشاگران از كلمات نامناسب استفاده كردند 
كه ناظر مسابقه بعد از پايان ست دوم، بر اساس 
آيين نامه اجرايي و انضباطي مسابقات از ادامه 

مسابقه جلوگيري كرد. 
در ساير مسابقات، پيكان تيم سوم جدول با نتيجه 
3 بر 2 شهرداري گنبد را برد. فوالد سيرجان 3 بر 
يك هورسان رامسر را شكست داد. پاس گرگان با 
همين نتيجه مقاومت يزد را از پيش رو برداشت. 
مس در رفسنجان 3 بر 2 شهرداري ورامين را برد 
و سايپا هم در ادامه روند نزولي خود 3 بر يك به 

راهياب ملل مريوان باخت.

شكست،حذفومصدوميت
كابوسهايهميشگيبارسا

اميدهاي ژاوي هرناندز براي نجات بارسلونا 
بعد از حذف از كوپادل ري كمرنگ تر شده 
است. با شرايطي كه كاتاالن ها دارند فعاًل 
تنها اميد باقي مانده براي به دست آوردن 
الاقل يك جام ب��ا ژاوي قهرماني در ليگ 
اروپاس��ت، ولي با حال و روزي كه اين تيم 
دارد رسيدن به اين آرزو هم محال به نظر 
مي رسد. آبي و اناري ها اول از ليگ قهرمانان 
اروپا حذف شدند، بعد با 17 امتياز كمتر از 
رئال تا رده ششم الليگا تنزل پيدا كردند، باخت در ال كالسيكوی دوم و 
حذف از سوپركاپ اسپانيا افتضاح بعدي بود و در آخر هم با شكست برابر 
بيلبائو در وقت هاي اضافه شانس قهرماني در جام حذفي را از دست دادند. 
فران تورس و پدري، دو بار تالش كردند و بازي را به تس��اوي كشاندند، 
ولي اتلتيكو بيلبائو مي دانس��ت بارسلونا شكننده اس��ت و پنالتي ايكر 
مونيان در وقت هاي اضافه كار را يكس��ره ك��رد. مصدوميت، بحران دوم 
بارسلوناست.  شدت مصدوميت آنسو فاتي از اشك هايي كه اين بازيكن 19 
ساله مي ريخت كاماًل مشخص بود. سرمربي بارسا هنوز نتوانسته بحران 
مصدوميت در باشگاه را حل كند، حاال فاتي كه به تازگي يك آسيب ديدگي 
طوالني مدت را پشت سر گذاشته بود دوباره به لشكر مصدومان اضافه شده 
است. ژاوي بايد اميدوار باش��د آسيب ديدگي همسترينگ فاتي چندان 
جدي نباشد. مهاجم جوان اگرچه بازي هاي زيادي را از دست داده، ولي در 
پنج بازي ليگ، سه گل به ثمر رسانده است. با توجه به وضعيت بارسا، فاتي 
هم مثل سايرين اميد زيادي به كسب جام در اين فصل ندارد. در الليگا 
كه اوضاع كاماًل بحراني است، بارسا آنقدر از صدر جدول فاصله گرفته كه 
شانس سويا و بتيس براي قهرماني به مراتب بيشتر از بارسلوناست. آنها بعد 
از حذف تحقيرآميز از ليگ قهرمانان به ليگ اروپا تبعيد شده اند، ليگي كه 
براي فتح آن باز هم نمي توان خيلي روي بارسا حساب باز كرد. شاگردان 
ژاوي در گام اول ناپولي سرسخت را پيش رو خواهند داشت، تيمي ايتاليايي 

كه در سري  آ هم نتايج قابل قبولي گرفته است.
مترجم:  شيوا نوروزي

پيت جنسون

ديلي ميل

اخالقمداريقربانيسكوومدالميشود
ورزش ايران كم فقر فرهنگي و آموزش��ي ن��دارد، معضلي كه خروجي 
مستقيم مديريت نتيجه گراي ورزش است، سيستمي كه اولويت هايش 
را براس��اس برنامه هاي فني و كس��ب عن��وان و مدال ق��رار مي دهد و 
آموزش هاي فرهنگي و اجتماعي در بيشتر موارد ناديده گرفته مي شود. 
يكي از زيرشاخه هاي آموزش فرهنگي به موضوع حضور تيم هاي ايراني 
در رقابت ه��اي بين المللي برمي گ��ردد، چه در رده مل��ي و چه در رده 
باشگاهي، شاهد هستيم كه فدراس��يون يا باشگاه مورد نظر دغدغه اي 
در زمينه رفتار اجتماعي ورزشكاران در ميادين خارجي ندارند و در اين 

زمينه آموزش هاي الزم به يك ورزشكار داده نمي شود. 
صحبت هاي چهارشنبه شب سينا كلهر، معاون فرهنگي وزير ورزش در 
جلسه با رؤساي فدراسيون ها، واقعيت تلخي را آشكار كرد كه سال هاست 
كمتر مديري در ورزش سعي كرده با آن روبه رو شود يا دغدغه آن را داشته 

باشد و براي آموزش آن به ورزشكاران برنامه ريزي كند. 
چنين رويكردي سبب شده امروز كمبودهاي جدي در زمينه فرهنگي و 
اجتماعي در بين تيم هاي ورزشي و ورزشكاراني كه عازم رقابت هايي در 
خارج از كشور هستند را شاهد باشيم. وقتي يك تيم ورزشي كه عنوان 
نماينده ايران را يدك مي كش��د، خالي از دغدغه هاي فرهنگي باشد و 
مسئوالن در اين زمينه حساسيتي نشان ندهند، نتيجه اين مي شود كه 
هرچند وقت يك بار رفتارهاي خارج از عرف و اخالق در تيم هايي كه در 
رقابت هاي خارجي مسابقه مي دهند رخ مي دهد و حاشيه هاي زيادي 

را به وجود مي آورد. 
مرور صحبت هاي كلهر بيشتر از هميشه، كم كاری هاي صورت گرفته در 
حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي و رفتاري يك ورزشكار را نمايان مي كند. 
او گفته است: »اگر ورزشكار، آدابي را در يك كشور درست رعايت نكند، 
ممكن است مورد تمس��خر قرار گيرد. بر همين اساس قرار است دوره 
آموزش حرفه اي بگذاريم. كمبود سواد رسانه ورزشكاران يكي ديگر از 
مشكالت است. در همين بحث پناهندگي برخي ورزشكاران را می توان 
مثال زد، اگر ورزشكار مي دانست چطور با رسانه ها صحبت كند، مشكل 
كمتري داشتيم. مثاًل سرود اشتباه پخش  شد، آيا ورزشكار توجيه است 
كه وقتي سرود اش��تباه پخش ش��د يا يك خانمي هنگام توزيع مدال 
خواست دست بدهد چه كار كند؟ آيا اگر از ورزشكار بپرسند يك ايراني يا 
كشور شما چه ويژگي دارد، به خوبي مي تواند پاسخ دهد؟ نحوه مراقبت 
از مدارك، نحوه پوشش، نحوه حركت در خيابان ها به صورت گروهي، 
ويژگي هاي فرهنگي كشورهاي ميزبان و پول رايج از مواردي است كه در 

مجموعه اي كامل به ورزشكاران آموزش داده مي شود.«
يادآوري معاون وزير ورزش درباره كوتاهي هايي كه در زمينه آموزش رفتاري 
به ورزشكاران صورت گرفته است، بيشتر از هر چيزي به رويكرد نتيجه محور 
مديران برمي گردد. مديراني كه سكو و مدال با توجه به رزومه اي كه براي شان 
مي س��ازد، همواره از اهميت باالتري نس��بت به آموزش هاي فرهنگي و 
اجتماعي برخوردار بوده و در اين زمينه اكثريت برنامه ريزي ها و منابع مالي 
به سمت حوزه هاي فني و تأمين زيرساخت هايي كه براي رفتن روي سكو 
نياز است سوق داده مي شود. در مقابل شاهد بي تفاوتي نسبت به رويكرد 
اخالق گرايي و اجتماعي هستيم و كمتر فدراس��يون يا مدير باشگاهي را 
مي توان نام برد كه براي يك ملي پوش يا يك ورزشكار پروتكل هاي اجتماعي 

و فرهنگي را وضع كند و به آنها آموزش هاي الزم در اين زمينه را بدهد. 
بي تفاوتي نس��بت به بع��د فرهنگ��ي و اجتماعي رفتار يك ورزش��كار 
سبب مي ش��ود حواش��ي و رفتارهاي غيراخالقي در ورزش اوج بگيرد 
و با صحنه ه��اي زننده اي روبه رو ش��ويم. حرك��ت غيراخالقي يكی از 
فوتباليست ها در اردوي تيم ملي يا حواشي پرسروصداي اخالقي كاروان 
يكي از تيم هاي باشگاهي در اردوي خارجي، تنها دو نمونه از رفتارهاي 
خارج از عرف ورزشكاران ايراني در ماه هاي اخير است، رفتاري كه نقش 
مديران و تصميم گيرندگان ورزش پررنگ تر از ورزشكار بايد ديده شود. 
رخ دادن اين حواشي خروجي مس��تقيم مديريتي است كه بي توجه و 
بي تفاوت نسبت به آموزش هاي رفتاري به ورزشكاران بوده و زمينه اي 
را به وج��ود آورده كه يك ملي پوش يا يك ورزش��كار باش��گاهي با زير 

پاگذاشتن خط قرمزهاي اخالقي و فرهنگي، رسوايي به بار بياورد. 
براي عبور از چنين ش��رايطي، تصميم گيرندگان ورزش بايد با بازنگري 
اولويت هايي كه در حوزه تصميم گيري براي خودشان ترسيم كرده اند، 
آموزش هاي رفتار صحيح و اخالق مدارانه متناس��ب با فرهنگ و هويت 
ايراني و اسالمي را به ورزشكاران در كنار توجه به مسائل فني و زيرساختي 
در برنامه قرار دهند تا آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ورزش به حداقل 
برسد و ملي پوش و بازيكن باش��گاهي در اردوها و مسابقات بين المللي 

بازتاب دهنده فرهنگ اصيل ايراني و اسالمي باشند.

 موضوع: خريد  دو دستگاه ليفتراك برقى با ظرفيت 3 تن
 1- موضوع: تجديد فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه عمومى خريد دو دستگاه ليفتراك برقى 
با ظرفيت 3 تن را            تحت تقاضاي SKD-0002242  از طريق تأمين كنندگان معتبر 

كاالى ساخت داخل كشور. 
2- محل و مدت انجام كار : استان خراسان رضوى، مشهد ، به مدت چهار ماه.

ــهد ، بلوارخيام ،  ــركت بهره برداري نفت وگازشرق- مش 3- نام و نشانى مناقصه گزار: ش
بلوارارشاد ، خيابان مهندس ،           نبش مهندس 6 ، پالك 18 .

4- شرايط مناقصه گر : 
4-1- دارابودن شخصيت حقوقي/حقيقى، كد اقتصادي و شناسه ملي/كدملى .

4-2- داشتن توانائي مالي، تجربه، تخصص و سوابق كافى در زمينه موضوع قرارداد.
ــه) به مبلغ   ــاع كار (مناقص ــد ارج ــركت در فرآين ــه ضمانت نامه ش ــي تهي 4-3- تواناي
ــدن ارائه تضمين انجام تعهدات به ميزان 10  830/000/000  ريال و در صورت برنده ش
ــده در آئين نامه تضمين معامالت  درصد مبلغ پيشنهادى از انواع تضامين مجاز اعالم ش

دولتى.

4-4- در ضمن 25 درصد بار مالى معامله به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه 
معتبر بانكى مورد قبول خريدار پرداخت خواهد شد.

ــتاد) به آدرس  ــداركات الكترونيكى دولت (س ــامانه ت 5- كليه مراحل از طريق درگاه س
WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضيان در صورت عدم 
ــامانه مذكور، مراحل ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را  عضويت قبلى در س
جهت شركت در فرآيند از طريق سايت سامانه محقق سازند. شماره فراخوان ارزيابى كيفى 

در سامانه ستاد ايران 2000092258000162 مى باشد.  
6-گشايش پاكت هاى مناقصه پس از انجام مراحل بارگذارى اسناد از سوى فروشندگان، 
ــانى قبلى انجام  ــتاد) با اطالع رس ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (س از طريق درگاه س

خواهد شد.
7- در صورت نياز به اطالعات بيشتر ، متقاضيان ميتوانند با تلفن هاى  333 و 37047337 -051 
WWW.   و WWW.SHANA.IR تماس حاصل نمايند. ضمناً آگهي فوق در سايت

ICOFC.IRو WWW.EOGPC.IR درج ميباشد. 
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