شيوا نوروزي

هنر مديريت حاشيه در ورزش

حل چالشه��ا و اختالفنظرهای درون خانواده ،ورزش را از حواش��ي
احتمالي نجات ميدهد .در روزهايي كه اخبار مختلفي از اختالف نظر
كميتهملي المپيك و رئيس فدراسيون كشتي منتشر ميشد ،بازديد
صالحياميري از اردوي تيمملي كشتي اتفاقي اميدواركننده بود .اينكه
ريشه اين اختالف چه بوده و حق با كيست بماند ،مهم اين است كه رئيس
كميتهملي المپيك اهميت شرايط موجود را درك و فدراسيون كشتي
نيز از اين مسئله با روي خوش اس��تقبال كرد .كميته يكي از نهادهاي
تصميمگيرنده و تأثيرگذار در ورزش است و كشتي نيز ورزش اول ايران.
به هيچ وجه نبايد اختالفنظرها باعث شود آينده يك رشته مدالآور به
خطر بيفتد ،البته اختالفنظر در هر حوزهاي پيش ميآيد ولي مديريت
اين اختالفنظرها و حواشي يك هنر است .بازديد سرزده صالحياميري
از خانه كش��تي را بايد به فال نيك گرفت .اينكه يكي از مديران ارش��د
حساسيت شرايط فعلي را درك ميكند و براي حل مشكالت پيشآمده،
قبل از شدت گرفتن موضوع پيشقدم شده قابل تقدير است .بحثهاي
پيشآمده بايد درون خانواده حل شود .اگر قرار باشد يك اختالفنظر يا
حاشيه به يك بحران تبديل شود ،كل ورزش زير سؤال خواهد رفت .در
فاصله چند ماه تا شروع بازيهاي آسيايي ورزش بيش از هر زمان ديگري
به اتحاد و همدلي نياز دارد .الزمه رسيدن به اين هدف طرح مشكالت و
نظرات مختلف در جلسات مديريتي است نه اينكه با مطرح كردن آنها
در فضاي رسانهاي يكديگر را تحت فشار قرار دهند .متأسفانه گروكشي
و جنجالهاي رسانهاي از جمله حربههايي است كه برخي مديران براي
ي كه انتظار
رسيدن به مقاصدش��ان به آنها متوسل ميش��وند ،در حال 
ميرود مديريت ورزش ايران به اين س��طح از بلوغ رس��يده باشد كه با
جاروجنجال نميتوان پلههاي ترقي را طي كرد .آنها بايد تمام تالششان
را براي موفقيت ورزش در تمامي عرصهها به كار گيرند و اجازه ندهند هر
مشكلي به يك بحران و مناقشه بزرگ تبديل شود .در اين صورت ميتوان
روي يكدلي و اتحاد خانواده ورزش در همه ابعاد حساب كرد.

اشرف رامين

بازگشت ايرانيها به بوندسليگا

كار سخت سردار در بايرلوركوزن
پاي فوتباليستهاي ايراني دوباره به بوندسليگاي آلمان باز شده است .با
اينكه چند سالي بود هيچ بازيكني از كشورمان در ليگ فوتبال آلمان حضور
نداشت اما س��ردار آزمون با عقد قراردادي پنج ساله فصل آينده پيراهن
شماره  9بايرلوركوزن را به تن خواهد كرد.
اتفاق هيجانانگيز
مهاجم 27ساله آنقدر تالش كرد تا باالخره به پيشنهاد خوب تيمآلماني
جواب مثبت داد .سردار آزمون از سال 2013راهي ليگ روسيه شد و يكي از
بهترينهاي فوتبال اين كشور لقب گرفت .آزمون ابتدا پيراهن روبينكازان
را پوشيد ،بعد به تيم روستوف پيوست و در نهايت هم به عضويت تيم زنيت
سنتپترزبورگ درآمد .سردار عملكرد درخشاني در ليگ روسيه داشته
است تا جايي كه به عنوان بهترين بازيكن سال 2021اين ليگ انتخاب شد.
قرارداد پنج ساله لژيونر ايراني از ابتداي ماه جوالي آغاز خواهد شد و تا پايان
سال  2027اعتبار خواهد داشت .اين انتقال در حالي رخ داد كه در چند
سال گذشته بارها اخبار مختلفي در خصوص پيشنهادهاي زياد اروپاييها
به سردار به گوش میرسید .آزمون بعد از اعالم رسمي اين خبر ،پيوستن
به لوركوزن را اتفاقي شگفتانگيز خواند« :پيوستن به لوركوزن رفتن از
بهترين تيم روسيه به يكي از بهترين ليگهاي اروپاست .بايرلوركوزن تيم
واقعاً فوقالعادهاي دارد .من از مدتها پيش اين باشگاه را زير نظر داشتم
و تحت تأثير شيوه بازي اين تيم قرار گرفتم .براي من اينكه به زودي قرار
است به بوندسليگا ملحق شوم».
رودي فولر ،مدير ورزش��ي باش��گاه ،آزمون را يكي از بهترين خريدهاي
لوركوزن ناميد« :سردار بسيار سريع و در هوا خوب و از قدرت قرارگيري در
فضاهاي مناسب برخوردار است .تواناييهاي اين بازيكن تنها معطوف به
گلزني نيست .سردار در گلسازي نيز توانا بوده ،به خوبي با ديگران تركيب
ميشود و گزينهاي مناسب براي لوركوزن است».
ستارههايي به مقصد آلمان
ليگ فوتبال آلمان همواره يكي از مقاصد جذاب براي فوتباليستهاي
كشورمان بوده است .در حال حاضر بوندسليگا يكي از پنج ليگ معتبر
فوتبال جهان محسوب ميش��ود ،به همين خاطر ورود به تيمهاي اين
ليگ اص ً
ال كار آساني نيست ،منتها براي بازيكنان ايراني هيچ غيرممكني
وجود ندارد و با تالشهايش��ان پوش��يدن پيراهن تيمهاي درجه يك
آلماني را تجربه كردهاند .بيوك جديكار ،مهاجم سابق تيمملي در سال
 1957با پيوستن به تيم ويكتورياي برلين اولين لژيونر فوتبال ايران لقب
گرفت اما بعد از گذشت 9ماه به خاطر پيوستن به تيم ملي قيد قرارداد
دو سالهاش را زد .محمدرضا عادلخاني ،مهاجم اسبق استقالل در سال
 1968به عضويت بايرن مونيخ درآمد و با اينكه يك سال در اين كشور
بود اما نتوانست به موفقيتي در اين تيم برسد .رضا احدي ،هافبك تيم
ملي و استقالل در س��ال  65و در فصل  1986 -1987به عضويت تيم
روت وايساسن در بوندسليگاي 2درآمد تا نخستين لژيونر ايراني بعد
از انقالب در فوتبال آلمان باشد .بعد از او نوبت حميد عليدوستي بود كه
بازي در سرزمينژرمنها را تجربه كند؛ او هم همزمان با رضا احدي در
بوندسليگاي 2براي تيم زالمور به ميدان ميرفت.
اما نام و آوازه فوتبال ايران در آلم��ان زماني پيچيد كه علي دايي راهي
آرمينا بيلفلد شد .مهاجم اول آن روزهاي تيم ملي كشورمان با ورودش
به بوندسليگاي يك هن��ر نابش را به رخ اروپاييها كش��يد و به خاطر
همين تواناييهايش بود كه پيراهن بايرنمونيخ و هرتابرلين را نيز بر تن
كرد .كريم باقري ،خداداد عزيزي ،مهدي مهدويكيا ،عليرضا منصوريان
و وحيد هاشميان بعد از دايي پايشان به ليگ دسته اول آلمان باز شد.
س��رژيك تيموريان ،دينمحمدي ،نويدكيا ،خطيب��ي ،علي كريمي و
حاجصفي ديگر ايرانيهای حاضر در اين ليگ معتبر بودهاند.
چهارمين ايراني
سردار آزمون اولين بازيكني نيست كه از كشورمان پيراهن بايرلوركوزن
را خواهد پوشيد .قبل از او مهدي پاشازاده ،شانس پيوستن به اين تيم را
پيدا كرد ولي فقط 30دقيقه براي بايرلوركوزن به ميدان رفت .داريوش
يزداني هم مثل پاشازاده رؤياي درخش��ش در تيم آلماني را داشت اما
در مجموع 80دقيقه توانس��ت بازي در بوندسليگا را تجربه كند .علي
موسوي آخرين ايراني لوركوزن بود كه در سال  1999قرارداد بست و در
ادامه عملكرد ضعيف بازيكنان كشورمان موسوي حتي يك دقيقه هم
به ميدان نرفت ،ولي شرايط آزمون با سه نفر قبلي كام ً
ال متفاوت است.
او طي حضورش در ليگ روسيه گلهاي زيادي را زده و انتظار ميرود
سردار به يكي از ستارههاي لوركوزن تبديل شود.
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فساد عيان مديران فوتبال جلوي چشم نهادهاي نظارتي و قوه قضائيه

دادگاه مفاسد فوتبال تشكيل شود

ر ا د و ش��و و يچ ،
گزارش
اوساگونا ،دياباته،
فريدون حسن
كا لـــ��د ر و ن ،
استراماچوني ،پادوواني ،بويان ،پروپيچ و ميليچ،
تمام اين نامها و اس��امي ديگري كه در اين كوتاه
نميگنجد ،نامهايي آش��نا براي هواداران دو تيم
سرخابي پايتخت هس��تند؛ نامهاي آشنايي كه
هواداران دو تيم امروز بيشتر از آنكه تواناييهاي
فني يا گلزنيها يا موفقيتهايشان را در ياد داشته
باش��ند ،ش��كايتهاي آنها بابت پرداختنشدن
مطالباتشان و در نهايت محروم شدن اين دو باشگاه
به پرداخت ميلياردها تومان پول بيتالمال به اين
بازيكنان را در خاطر دارند؛ شكايتهايي كه باعث
تعليق و محروميت و بس��ته ش��دن پنجره نقل و
انتقاالت دو تيم شده و در نهايت هم با دستدرازي
به بيتالمال و جيب مردم مختومه شده است.
يك ن��گاه اجمالي كافي اس��ت كه ب��ه راحتي
نتيجه گرفت تمام ماجرا حاصل س��وءمديريت
حاكم بر فوتبال باش��گاهي و دولتي به خصوص
مديريتهاي تصميمگيرنده در اين دو باش��گاه
طي دهههاي اخير بوده است .امروز خيلي راحت
ميتوان چوب برداشت ،مث ً
ال صدري يا مددي به
عنوان آخرين مديران دو باشگاه را زد اما موضوع
اين اس��ت كه حتي نامديراني چون اين دو هم
ميراثدار نامديران قبل��ي بودهاند كه هر كاري
دلشان خواس��ته اس��ت ،انجام دادهاند و امروز با
خيال راحت گوشهاي نشستهاند و افتضاحي را كه
به بار آمده است ،تماشا ميكنند ،هيچ نگراني و
استرسي هم برايشان وجود ندارد .نامديران حاكم
بر فوتبال طي دهههاي گذشته با خيال راحت و
با علم به اينكه تصميمات و اقداماتشان چه باليي
س��ر فوتبال ميآورد ،فقط جيب خودشان را پر
كرد ه و رفتهاند ،دليل جالبي هم براي خود دارند،
ميگويند« :تا بروند ش��كايت كنند و رسيدگي
شود ،دو،سه سال طول ميكشد و آن وقت هم كه
ديگر ما نيستيم» و با اين طرز تفكر و اين سياست
حتي امروز هم طلبكار هستند!
به همي��ن راحتي ج��اي متهم و ش��اكي عوض
ميش��ود ،به همين راحتي با خيال راحت پول
مردم و همين هواداران اس��تقالل و پرسپوليس
به باد ميرود و خرج سوءمديريت مديران نااليق

جانبازان اعصاب و روان آسايش��گاه ثاراهلل تهران ديروز مهمانان ويژهاي
داشتند ،قهرمانان و مدالآوران كشتي به ديدار آنها رفته بودند ،از حسن
يزداني گرفته تا اميرحسين زارع كه با مدالهايشان در چند ماه گذشته در
المپيك توكيو و جهاني اسلو ،افتخارآفرين شده بودند .به ديدار رزمندگاني
كه در دفاع مقدس گوش��هاي از وجودشان را جا گذاش��ته بودند و امروز
در كنجي از تهران خانهنشين هس��تند .حضور قهرمانان كشتي بر بالين
جانبازان ،سبب شد آسايشگاه ثاراهلل يك روز ويژه و خاص را سپري كند و
براي لحظاتي هم كه شده ،اين قهرمانان وطن كمتر احساس تنهايي كنند و
لبخند بر لبشان بيايد و براي دقايقي كوتاه روحيهشان عوض شود.

سعيد احمديان

فوتباليها ازصورت سرخ كارگران شرم كنند!

فوتبال ميشود؛ مديراني كه هنوز كسي نميداند
روي چه اصولي سر از مديريت دو باشگاه بزرگ
فوتبال و حت��ي باالتر از آن فدراس��يون فوتبال
درميآورند .راستي يك سؤال مهم ،چند پرونده
ديگر الزم است باز شود و چندين ميليارد تومان
ديگر بايد بابت س��وءمديريت مدي��ران قبلي و
فعلي فوتبال از بيتالمال پرداخت شود تا آقايان
نهادهاي نظارتي و حتي قوه قضائيه به اين نتيجه
برس��ند كه بايد اي��ن مديران فاس��د و نااليق را
پاي ميز محاكمه بكش��انند؟ چند مدير نااليق
ديگر بايد جابهجا ش��وند تا دادگاه رسيدگي به
مفاسد فوتبال تشكيل ش��ود؟ بدون ترديد اين
خواس��ت تمامي هواداران فوتبال و هواداران دو
تيم سرخابي است.
توجه داشته باش��يد اين درخواست ،درخواست
يك محاكمه جدي و علني و صدور حكم و اجراي
آن است؛ اينكه همه ببينيم اين نامديران مجبور
ميشوند از جيب خودشان خسارتهاي وارده به

محبوبشان كوتاه شود ،حتي از حذف آنها از ليگ
قهرمانان آسيا خوشحال شدند.
يك بررسي ساده نشان ميدهد در تمام پروندههاي
منجر به شكايات بينالمللي در دو باشگاه ،مديران
وقت با علم به اينكه تصميماتش��ان چه خسارتي
به بيتالمال و باش��گاه ميزند ،اقدام كردهاند و با
همان خيال راحت براي پاسخگونبودن ،مديريت
را تحوي��ل نامدير بع��دي دادهان��د و بدبختانهتر
اينكه امروز همانها مدعي شدهاند و در رسانهها
با وقاحت تمام ح��رف از به خطر افت��ادن آينده
فوتبال ميزنند؛ آيندهاي ك��ه مديريت ناكارآمد
همينها باعث رق��م خوردن آن ش��ده و باز مايه
تأسف است كه تمام اين اتفاقات جلوي چشم تمام
نهادهاي نظارتي و قوه قضائيه رخ ميدهد اما ظاهرا ً
سفرهاي پهن است و همه به نوبه خود از آن لقمهاي
برميدارند و تا اين لقمهها هست ،صداي اعتراض
و حقطلبي مردم و هوادار دو تيم س��رخابي نه به
جايي ميرسد و نه به گوش كسي ميرود.

بيتالمال و مردم را پرداخت نمايند واال تاكنون
زي��اد ديدهايم كه س��روصدايي ب��ه راه افتاده و
شوهايي هم اجرا شده است اما بعد از مدتي كوتاه
همه چيز فراموش شده و آقايان با خيال راحت
صندلي را تحويل نفر بع��دي دادهاند كه او هم تا
ميتواند بخورد و بيتالمال را خالي كند.
جاي تأسف است كه اين داستان را هيچ پاياني
نيس��ت .نبايد فراموش كنيم كه اگ��ر امروز نام
پرسپوليس مطرح است ،فردا حتماً دوباره نوبت
استقالل فرا ميرسد و البته هنوز ما منتظر صدور
حكم پرون��ده فضاحتب��ار «ويلموتس گيت»
هستيم .جاي تأسف اس��ت كه خيلي از همين
نامدي��ران ميخواهند طوري وانم��ود كنند كه
اين دو باشگاه و فوتبال تنها دلخوشيهاي مردم
هستند و با اين حربه باز هم جيب مردم را خالي
كنند اما واقعيت چيزي ديگر است ،واقعيت اين
اس��ت كه هوادار استقالل و پرس��پوليس براي
اينكه دس��ت نامديران و نااليقان از باشگاههاي

برد تاريخي دختر ايران
در گرند اسلم استراليا

پاياناختالفكميتهمليالمپيك
وفدراسيونكشتي

د ا س��ــتــا ن
خبر
دلخوريه��اي
پيشآمده بين كميته ملي المپيك و فدراسيون
كش��تي در زمين��ه كميس��يون ورزش��كاران
ميتوانس��ت به ض��رر كش��تي تمام ش��ود اما
صالحياميري با حضور در فدراس��يون كشتي و
بازدي��د از تمرين مليپوش��ان ثاب��ت كرد هيچ
اختالفي بين كميته و اين فدراسيون وجود ندارد:
«وزير ورزش و رئيس كميته ملي المپيك عالوه بر
مس��ئوليت مديريت ورزش قهرماني ،رس��الت
فرهنگي نيز بر عهده دارند .فلس��فه كميته ملي

مالقات قهرمانان كشتي با قهرمانان وطن

المپيك ،ايجاد انس��جام ،وف��اق و همدلي ميان
اج��زاي ورزش و در رأس آن فدراس��يونهاي
پنجاهگانه اس��ت .ما نميتوانيم به عنوان متولي
ستادي ورزش با فدراسيونهاي خودمان مناقشه
كنيم .فدراسيون كش��تي و همه فدراسيونها
عضوي از خانواده بزرگ ورزش هستند .به طور
طبيعي يكي از رسالتهاي اصلي بنده در چهار
سال گذشته ايجاد انسجام و وفاق در متن جامعه
ورزش قهرماني بوده است .از روز اول تا امروز تالش
كرديم وارد حاشيه نشويم و مطمئناً از اين پس نيز
وارد حواشي نخواهيم شد».

تاريخس��ازي ورزش
چهره
بان��وان همچنـ��ان
دنيا حيدري
ادام��هدارد و بعد از
درخششهايي كه طي چند ماه اخير در رشتههايي
چون فوتبال و هندبال شاهد بوديم ،اين بار نوبت به
تنيس رسيده است تا با تاريخسازي بار ديگر ورزش
بانوان ايران را بر سر زبانها بيندازد .بانوي تاريخساز
ايران موفقيتهاي خود را با كس��ب نخستين
پيروزي بانوان ايران در تاريخ رقابتهاي
تنيس گرند اسلم جوانان استراليا ادامه
داد .مشكات الزهرا ،تنيسور 17ساله
ايران و رنك 74دنيا كه پيشتر براي
نخس��تين بار ب��ا حض��ور در بين
100بازيكن رنكينگ اول جوانان
تاريخساز شده بود ،اين بار با برتري
 2ب��ر صف��ر مقاب��ل آنج��ا نايار
استراليايي در دور نخست جدول
اصلي ضمن كسب بردي تاريخي،
به دور دوم جدول اصلي انفرادي نيز
راه يافت .مشكات در دور دوم جدول
اصلي انفرادي رقابتهاي گرند اسلم
جوانان اس��تراليا بايد با برنده ديدار
بلژيك و قزاقستان بازي كند.

ناله و زاري فوتباليها از عقب افتادن درصدهاي قراردادهاي چندميليارديشان
تمامي ندارد؛ يك روز استقالليها ميداندار ميشوند و تهديد به اعتصاب ميكنند،
يك روز هم مانند اين هفته پرسپوليسيها ميدان را به دست ميگيرند و قبل و بعد
بازيهايشان در ليگ ،بيشتر از آنكه از مسائل فني صحبت كنند ،به حاشيه ميروند
و از مشكالت مالي گاليه ميكنند .نمونه آن صحبتهاي يحيي گلمحمدي در
نشست خبري بعد از بازي با فوالد است؛ جايي كه به دليل اينكه پرداخت درصدهاي
قراردادهاي نجوميشان عقب افتاده ،بازيكنانش را «اسوه و الگوي صبر در فوتبال
ايران» مينامد و از اينكه «يك هزار توماني» هم پاداش نگرفتهاند ،مينالد!
عصيان «گلمحمدي»ها خروجي فوتبال پرخ��رج و فاقد درآمد دولتي در
كشورمان است؛ فوتبالي كه ساالنه باش��گاههاي دولتي آن مانند استقالل،
پرسپوليس ،س��پاهان ،گلگهر و فوالد بودجه چندصدميليارديشان را از
بيتالمال برميدارند؛ پولهاي بيحساب و كتابي كه بدون هيچ ضابطهاي
خرج قراردادهاي نجومي فوتباليستها ميشود؛ قراردادهايي كه رقم آن بدون
توجه به مشكالت اقتصادي كشور و شرايط سخت مردم ،فصل به فصل چند
برابر ميشود ،بدون اينكه چنين خرجهايي خروجي خاصي داشته باشد.
توپاشهاي بيضابطهاي در فوتبال كه زمينهساز فساد گسترده شده
چنين ريخ 
است ،هر سال كه ميگذرد ،بيشتر ميشود ،بدون آنكه هيچ گونه نظارتي بر اين
دس��تدرازيها به بيتالمال صورت بگيرد .چشمهاي بسته نهادهاي نظارتي و
بيتفاوتي قوه قضائيه نس��بت به حيف و ميل بودجههاي دولت��ي و قراردادهاي
نجومي بازيكنان و مربيان ،سبب شده است فوتباليها بيپرواتر از هميشه خودشان
را همواره تافته جدابافته بدانند و زيادهخواهيهايشان فصل به فصل بيشتر شود.
زيادهخواهي فوتباليها بستري را فراهم كرده اس��ت كه آنها با وجود درآمد
چنددهميلياردي در هر فصل ،همواره پس از عقب افتادن چند هفتهاي قسط
قراردادهاي نجوميشان با گرفتن ژست مظلومنمايي ،مديران را جهت پرداخت
قراردادشان تحت فشار بگذارند .زيادهخواهي كار را به جايي رسانده است كه
سال گذشته سيدحسين حسيني ،دروازهبان استقالل در مصاحبهاي3ميليارد
را هم پول خرد دانسته و گفته بود« :االن با 3ميليارد پول مگر ميشود كاري
كرد؟ همينطوري ميگذارمش كنار كه هر روز بيشتر از روز قبل بيارزشتر
شود».اينبارهميحييگلمحمديمدعيميشودكهپرداخت 10تا15درصد
قرارداد پرسپوليس��يها كه در كمترين حالت رقمي پايينتر از 500ميليون
نميشود ،دردي از آنها دوا نميكند و مشكلشان را حل نميكند!
«حس��يني»ها و «گلمحمدي»ها كه چنين پرتوقع و ع��اري از هر گونه
همدردي با م��ردم بار آمدهاند ،نتيجه پرداخته��اي بيضابطه و نجومي از
بيتالمال به فوتباليس��تها هستند؛ روندي كه باعث ش��ده است امروز در
شرايط سخت اقتصادي اكثريت مردم كه با حقوقهاي ناچيز چندميليوني
زندگيشان را ميگذرانند ،آنها براي نقد كردن قراردادهاي چنددهميلياردي
ساالنهشان ،زمين را به آسمان ميدوزند و حتي در مصاحبههايشان از اينكه با
وجود تأخير در پرداخت قراردادهاي نجوميشان همچنان به ميدان ميروند
و اعتصاب نكردهاند بر سر هواداران منت ميگذارند.
اشك تمس��اح «گلمحمدي»ها خروجي فوتبالي است كه مديران دولتي
آن بدون هيچگونه متر و معياري ،هر سال به زيادهخواهيهاي فوتباليها نه
نگفتند تا آنها امروز بيتوجه به مشكالت معيشتي مردم ،از هر فرصتي براي
كندن بيشتر از بيتالمال و نقد كردن قرارداد نجوميشان استفاده كنند و در
كمال وقاحت به دليل اينكه تنها چند هفته پرداخت درصدي از قراردادهاي
چنددهميليارديشان عقب افتاده است ،خودشان را «اسوه و الگوي صبر در
فوتبال ايران» بدانند! اين در حالي است كه اسوه و الگوي صبر كارگراني هستند
كه با وجود تأخير چندماهه در پرداخت حقوق ناچيز و چندميليونيشان ،كم
پيش ميآيد لب به اعتراض باز كنند؛ كارگراني كه بخش زيادي از آنها هواداران
تيمهاييماننداستقاللوپرسپوليسهستندوقراردادهاينجوميبازيكنانو
مربيان اين دو تيم از جيب آنها و بيتالمال پرداخت ميشود.
ايندرشرايطياستكهتنهايكقسطقراردادفوتباليهاكهيحييگلمحمدي
نسبت به تأخير آن حتي تهديد به استعفا كرده است ،به اندازه چندين سال
حقوق يك كارگر و هواداران فوتبال اس��ت .پس بهتر است فوتباليها از روي
كارگران و مردمي كه سفرهشان كوچك شده است ،شرم كنند و به جاي شكايت
از عقبافتادن قسطهاي قرارداد چندميليارديشان ،زبان در كام بگيرند و بر
زخم مردمي كه از جيبشان قراردادشان تأمين ميشود ،نمك نپاشند!

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ

بانوان ايران پشت سد چين

با وجود شكست به شاگردانم افتخار ميكنم

بانوان ايران موفق
خبر
ب��ه عبور از س��د
شميم رضوان
پرافتخارترينتيم
حاضر در جام ملتهاي آس��يا نشدند .شاگردان
مريم ايراندوست كه كار خود را در اين رقابتها با
تساوي بدون گل مقابل هند آغاز كرده بودند ،در
دومين بازي و جديترين مصاف خود در اين گروه
به شكس��ت پر گل هفت بر صفر برابر چين تن
دادن��د .اگر چ��ه نيمه نخس��ت زه��ره كودايي
موقعيتهايبسياريرااز مهاجمانچينيگرفت،
به طوري كه سرمربي اين تيم اعتراف كرد تيمش
در نيمه نخست بازي با ايران مضطرب بود اما در

ادامه چينيها كه بارها و بارها به عنوان قهرماني
در اين رقابتها دس��ت يافتهاند ،موفق شدند با
استفاده از خستگي تيم ملي فوتبال بانوان ايران
پنج مرتبه ديگر دروازه ايران را باز كنند اما با وجود
اين ،ايراندوست در پايان اين باخت پرگل تأكيد
كرد كه به شاگردانش افتخار ميكند« :اولين بار
بود كه تيم ملي بانوان ايران مقابل يك تيم بزرگ
بازي ميكرد و اين بازي درس بزرگي براي ما بود.
ميدانستيم نيمه دوم كارمان به مراتب سختتر
ميشود .بازي را با نتيجهاي پرگل واگذار كرديم
اما مهم اي��ن بود كه با وجود شكس��ت بچهها تا
دقيقه 90تالش كردند».

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ1262052 :
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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

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

