
يچ،  و دوش��و ا ر
فريدون حسن

   گزارش
اوساگونا، دياباته، 
ن،  و ل�����در كا
استراماچوني، پادوواني، بويان، پروپيچ و ميليچ، 
تمام اين نام ها و اس��امي ديگري كه در اين كوتاه 
نمي گنجد، نام هايي آش��نا براي هواداران دو تيم 
سرخابي پايتخت هس��تند؛ نام هاي آشنايي كه 
هواداران دو تيم امروز بيشتر از آنكه توانايي هاي 
فني يا گلزني ها يا موفقيت هايشان را در ياد داشته 
باش��ند، ش��كايت هاي آنها بابت پرداخت نشدن 
مطالباتشان و در نهايت محروم شدن اين دو باشگاه 
به پرداخت ميلياردها تومان پول بيت المال به اين 
بازيكنان را در خاطر دارند؛ شكايت هايي كه باعث 
تعليق و محروميت و بس��ته ش��دن پنجره نقل و 
انتقاالت دو تيم شده و در نهايت هم با دست درازي 

به بيت المال 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 
مديريت هاي تصميم گيرنده در اين دو باش��گاه 
طي دهه هاي اخير بوده است. امروز خيلي راحت 
مي توان چوب برداشت، مثاًل صدري يا مددي به 
عنوان آخرين مديران دو باشگاه را زد اما موضوع 
اين اس��ت كه حتي نامديراني چون اين دو هم 
ميراث دار نامديران قبل��ي بوده اند كه هر كاري 
دلشان خواس��ته اس��ت، انجام داده اند و امروز با 
خيال راحت گوشه اي نشسته اند و افتضاحي را كه 
به بار آمده است، تماشا مي كنند، هيچ نگراني و 
استرسي هم برايشان وجود ندارد. نامديران حاكم 
بر فوتبال طي دهه هاي گذشته با خيال راحت و 
با علم به اينكه تصميمات و اقداماتشان چه باليي 
س��ر فوتبال مي آورد، فقط جيب خودشان را پر 
كرده  و رفته اند، دليل جالبي هم براي خود دارند، 
مي گويند: »تا بروند ش��كايت كنند و رسيدگي 
شود، دو،سه سال طول مي كشد 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 
مي ش��ود، به همين راحتي با خيال راحت پول 
مردم و همين هواداران اس��تقالل و پرسپوليس 
به باد مي رود و خرج سوءمديريت مديران نااليق 

فوتبال مي شود؛ مديراني كه هنوز كسي نمي داند 
روي چه اصولي سر از مديريت دو باشگاه بزرگ 
فوتبال و حت��ي باالتر از آن فدراس��يون فوتبال 
درمي آورند. 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 بيت المال 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 جابه جا 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 
مي شوند از جيب خودشان خسارت هاي وارده به 

بيت المال و مردم را پرداخت نمايند واال تاكنون 
زي��اد ديده ايم 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 داده اند كه او هم تا 

مي تواند بخورد و بيت المال 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 مي رسد و البته هنوز ما منتظر صدور 
حكم پرون��ده فضاحت ب��ار »ويلموتس گيت« 
هستيم. جاي تأسف اس��ت كه خيلي از همين 
نامدي��ران مي خواهند طوري وانم��ود كنند كه 
اين دو باشگاه و فوتبال تنها دلخوشي هاي 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 باشگاه هاي 

محبوبشان كوتاه شود، حتي از حذف آنها از ليگ 
قهرمانان آسيا خوشحال شدند. 

يك بررسي ساده نشان مي دهد در تمام پرونده هاي 
منجر به شكايات بين المللي در دو باشگاه، مديران 
وقت با علم به اينكه تصميماتش��ان چه خسارتي 
به بيت المال و باش��گاه مي زند، اقدام كرده اند و با 
همان خيال راحت براي پاسخگونبودن، مديريت 
را تحوي��ل نامدير بع��دي داده ان��د و بدبختانه تر 
اينكه امروز همان ها مدعي شده اند و در رسانه ها 
با وقاحت تمام ح��رف از به خطر افت��ادن آينده 
فوتبال مي زنند؛ آينده اي ك��ه مديريت ناكارآمد 
همين ها 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 مي دهد اما ظاهراً 
سفره اي پهن است و همه به نوبه خود از آن لقمه اي 
برمي دارند و تا اين لقمه ها هست، صداي اعتراض 
و حق طلبي مردم و هوادار دو تيم س��رخابي نه به 

جايي مي رسد و نه به گوش كسي مي رود.
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اشرف رامين

سعيد احمديان

بازگشت ايراني ها به بوندس ليگا 
كار سخت سردار در  بايرلوركوزن

پاي فوتباليست هاي ايراني دوباره به بوندس ليگاي 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 9 بايرلوركوزن را به تن خواهد كرد. 
   اتفاق هيجان انگيز

مهاجم 27ساله آنقدر تالش كرد تا باالخره به پيشنهاد خوب تيم  آلماني 
جواب مثبت داد. سردار آزمون از سال 2013 راهي ليگ روسيه شد و يكي از 
بهترين هاي فوتبال اين كشور لقب گرفت. آزمون ابتدا پيراهن روبين كازان 
را پوشيد، بعد به تيم روستوف پيوست و در نهايت هم به عضويت تيم زنيت 
سنت پترزبورگ در آمد. سردار عملكرد درخشاني در ليگ روسيه داشته 
است تا جايي كه به عنوان بهترين بازيكن سال 2021 اين ليگ انتخاب شد. 
قرارداد پنج ساله لژيونر ايراني از ابتداي ماه جوالي آغاز خواهد شد و تا پايان 
سال 2027 اعتبار خواهد داشت. اين انتقال در حالي رخ داد كه در چند 
سال گذشته بارها اخبار مختلفي در خصوص پيشنهادهاي زياد اروپايي  ها 
به سردار به گوش می رسيد. آزمون بعد از اعالم رسمي اين خبر، پيوستن 
به لوركوزن را اتفاقي شگفت انگيز خواند: »پيوستن به لوركوزن رفتن از 
بهترين تيم روسيه به يكي از بهترين ليگ  هاي اروپاست. بايرلوركوزن تيم 
واقعاً فوق العاده اي دارد. من از مدت ها پيش اين باشگاه را زير نظر داشتم 
و تحت تأثير شيوه بازي اين تيم قرار گرفتم. براي من اينكه به زودي قرار 

است به بوندس ليگا 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 قرار گيري در 
فضاهاي مناسب برخوردار است. توانايي هاي اين بازيكن تنها معطوف به 
گلزني نيست. سردار در گل سازي نيز توانا بوده، به خوبي با ديگران تركيب 

مي شود و گزينه اي مناسب براي لوركوزن است.«
   ستاره هايي به مقصد آلمان

ليگ فوتبال آلمان همواره يكي از مقاصد جذاب براي فوتباليست هاي 
كشورمان بوده است. در حال حاضر بوندس ليگا يكي از پنج ليگ معتبر 
فوتبال جهان محسوب مي ش��ود، به همين خاطر ورود به تيم هاي اين 
ليگ اصالً كار آساني نيست، منتها براي بازيكنان ايراني هيچ غيرممكني 
وجود ندارد و با تالش هايش��ان پوش��يدن پيراهن تيم هاي درجه يك 
آلماني را تجربه كرده اند. بيوك جدي كار، مهاجم سابق تيم ملي در سال 
1957 با 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 ساله اش را زد. محمدرضا عادلخاني، مهاجم اسبق استقالل در سال 
1968 به 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 65 و در فصل 1987- 1986 به عضويت تيم 
روت وايس اسن در بوندس ليگاي2 درآمد تا نخستين لژيونر ايراني بعد 
از انقالب در فوتبال آلمان باشد. بعد از او نوبت حميد عليدوستي بود كه 
بازي در سرزمين  ژرمن ها را تجربه كند؛ او هم همزمان با رضا احدي در 

بوندس ليگاي2 براي تيم زالمور به ميدان مي رفت. 
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 بوندس ليگاي يك هن��ر نابش را به رخ اروپايي ها كش��يد و به خاطر 
همين توانايي هايش بود كه پيراهن بايرن مونيخ و هرتابرلين را نيز بر تن 
كرد. كريم باقري، خداداد عزيزي، مهدي مهدوي كيا، عليرضا منصوريان 
و وحيد هاشميان بعد از دايي پايشان به ليگ دسته اول آلمان باز شد. 
س��رژيك تيموريان، دين محمدي، نويدكيا، خطيب��ي، علي كريمي و 

حاج صفي ديگر ايراني های حاضر در اين ليگ معتبر بوده اند. 
   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 بوندس ليگا را تجربه كند. علي 
موسوي آخرين ايراني لوركوزن بود كه در سال 1999 قرارداد بست و در 
ادامه عملكرد ضعيف بازيكنان كشورمان موسوي حتي يك دقيقه هم 
به ميدان نرفت، ولي شرايط آزمون با سه نفر قبلي كاماًل متفاوت است. 
او طي حضورش در ليگ روسيه گل هاي زيادي را زده و انتظار مي رود 

سردار به يكي از ستاره هاي لوركوزن تبديل شود.

فساد عيان مديران فوتبال جلوي چشم نهادهاي نظارتي و قوه قضائيه

مالقات قهرمانان كشتي با قهرمانان وطندادگاه مفاسد فوتبال تشكيل شود
جانبازان اعصاب و روان آسايش��گاه ثاراهلل تهران ديروز مهمانان ويژه اي 
داشتند، قهرمانان و مدال آوران كشتي به ديدار آنها رفته بودند، از حسن 
يزداني گرفته تا اميرحسين زارع كه با مدال هايشان در چند ماه گذشته در 
المپيك توكيو و جهاني اسلو، افتخارآفرين شده بودند. به ديدار رزمندگاني 
كه در دفاع مقدس گوش��ه اي از وجودشان را جا گذاش��ته بودند و امروز 
در كنجي از تهران خانه نشين 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 روحيه شان عوض شود. 

شيوا نوروزي

هنر مديريت حاشيه در ورزش
حل چالش ه��ا و اختالف نظرهای درون خانواده، ورزش را از حواش��ي 
احتمالي نجات مي دهد. در روزهايي كه اخبار مختلفي از اختالف نظر 
كميته ملي المپيك و رئيس فدراسيون كشتي منتشر مي شد، بازديد 
صالحي اميري از اردوي تيم ملي كشتي اتفاقي اميدواركننده بود. اينكه 
ريشه اين اختالف چه بوده و حق با كيست بماند، مهم اين است كه رئيس 
كميته  ملي المپيك اهميت شرايط موجود را درك و فدراسيون كشتي 
نيز از اين مسئله با روي خوش اس��تقبال كرد. كميته يكي از نهادهاي 
تصميم گيرنده و تأثيرگذار در ورزش است و كشتي نيز ورزش اول ايران. 
به هيچ وجه نبايد اختالف نظرها باعث شود آينده يك رشته مدال آور به 
خطر بيفتد، البته اختالف نظر در هر حوزه اي پيش مي آيد ولي مديريت 
اين اختالف نظرها و حواشي يك هنر است. بازديد سرزده صالحي اميري 
از خانه كش��تي را بايد به فال نيك گرفت. اينكه يكي از مديران ارش��د 
حساسيت شرايط فعلي را درك مي كند و براي حل مشكالت پيش  آمده، 
قبل از شدت گرفتن موضوع پيشقدم شده قابل تقدير است. بحث هاي 
پيش آمده بايد درون خانواده حل شود. اگر قرار باشد يك اختالف نظر يا 
حاشيه به يك بحران تبديل شود، كل ورزش زير سؤال خواهد رفت. در 
فاصله چند ماه تا شروع بازي هاي 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 رسانه اي يكديگر را تحت فشار قرار دهند. متأسفانه گروكشي 
و جنجال هاي رسانه اي از جمله حربه هايي است كه برخي مديران براي 
رسيدن به مقاصد ش��ان به آنها متوسل مي ش��وند، در حالي  كه انتظار 
مي رود مديريت ورزش ايران به اين س��طح از بلوغ رس��يده باشد كه با 
جاروجنجال نمي توان پله هاي ترقي را طي كرد. آنها بايد تمام تالششان 
را براي موفقيت ورزش در تمامي عرصه ها به كار گيرند و اجازه ندهند هر 
مشكلي به يك بحران و مناقشه بزرگ تبديل شود. در اين صورت مي توان 

روي يكدلي و اتحاد خانواده ورزش در همه ابعاد حساب كرد.

فوتبالي ها از صورت سرخ كارگران شرم كنند!
ناله و زاري فوتبالي ها از عقب افتادن درصدهاي قراردادهاي چندميلياردي شان 
تمامي ندارد؛ يك روز استقاللي ها ميداندار مي شوند و تهديد به اعتصاب مي كنند، 
يك روز هم مانند اين هفته پرسپوليسي ها ميدان را به دست مي گيرند و قبل و بعد 
بازي هايشان در ليگ، بيشتر از آنكه از مسائل فني صحبت كنند، به حاشيه مي روند 
و از مشكالت مالي گاليه مي كنند. نمونه آن صحبت هاي يحيي گل محمدي در 
نشست خبري بعد از بازي با فوالد است؛ جايي كه به دليل اينكه پرداخت درصدهاي 
قراردادهاي نجومي شان عقب افتاده، بازيكنانش را »اسوه و الگوي صبر در فوتبال 

ايران« مي نامد و از اينكه »يك هزار توماني« هم پاداش نگرفته اند، مي نالد!
عصيان »گل محمدي« ها خروجي فوتبال پرخ��رج و فاقد درآمد دولتي در 
كشورمان است؛ فوتبالي كه ساالنه باش��گاه هاي دولتي آن مانند استقالل، 
پرسپوليس، س��پاهان، گل گهر و فوالد بودجه چندصدميلياردي شان را از 
بيت المال برمي دارند؛ پول هاي بي حساب و كتابي كه بدون هيچ ضابطه اي 
خرج قراردادهاي نجومي فوتباليست ها مي شود؛ قراردادهايي كه رقم آن بدون 
توجه به مشكالت اقتصادي كشور و شرايط سخت مردم، فصل به فصل چند 

برابر مي شود، بدون اينكه چنين خرج هايي خروجي خاصي داشته باشد. 
چنين ريخت و پاش هاي بي ضابطه اي در فوتبال كه زمينه ساز فساد گسترده شده 
است، هر سال كه مي گذرد، بيشتر مي شود، بدون آنكه هيچ گونه نظارتي بر اين 
دس��ت درازي ها به بيت المال صورت بگيرد. چشم هاي بسته نهادهاي نظارتي و 
بي تفاوتي قوه قضائيه نس��بت به حيف و ميل بودجه هاي دولت��ي و قراردادهاي 
نجومي بازيكنان و مربيان، سبب شده است فوتبالي ها بي پرواتر از هميشه خودشان 
را همواره تافته جدابافته بدانند و زياده خواهي هايشان فصل به فصل بيشتر شود. 

زياده خواهي فوتبالي ها بستري را فراهم كرده اس��ت كه آنها با وجود درآمد 
چند ده ميلياردي در هر فصل، همواره پس از عقب افتادن چند هفته اي قسط 
قراردادهاي نجومي شان با گرفتن ژست مظلوم نمايي، مديران را جهت پرداخت 
قراردادشان تحت فشار بگذارند. زياده خواهي كار را به جايي رسانده است كه 
سال گذشته سيدحسين حسيني، دروازه بان استقالل در مصاحبه اي 3ميليارد 
را هم پول خرد دانسته و گفته بود: »االن با 3ميليارد پول مگر مي شود كاري 
كرد؟ همين طوري مي گذارمش كنار كه هر روز بيشتر از روز قبل بي ارزش تر 
شود.« اين بار هم يحيي گل محمدي مدعي مي شود كه پرداخت 10 تا 15درصد 
قرارداد پرسپوليس��ي ها كه در كمترين حالت رقمي پايين تر از 500ميليون 

نمي شود، دردي از آنها دوا نمي كند و مشكل شان را حل نمي كند!
»حس��يني«ها و »گل محمدي« ها كه چنين پرتوقع و ع��اري از هر گونه 
همدردي با م��ردم بار آمده اند، نتيجه پرداخت ه��اي بي ضابطه و نجومي از 
بيت المال به فوتباليس��ت ها هستند؛ روندي كه باعث ش��ده است امروز در 
شرايط سخت اقتصادي اكثريت مردم كه با حقوق هاي ناچيز چندميليوني 
زندگي شان را مي گذرانند، آنها براي نقد كردن قراردادهاي چندده ميلياردي 
ساالنه شان، زمين را به آسمان مي دوزند و حتي در مصاحبه هايشان از اينكه با 
وجود تأخير در پرداخت قراردادهاي نجومي شان همچنان به ميدان مي روند 

و اعتصاب نكرده اند بر سر هواداران منت مي گذارند. 
اشك تمس��اح »گل محمدي« ها خروجي فوتبالي است كه مديران دولتي 
آن بدون هيچ گونه متر و معياري، هر سال به زياده خواهي هاي فوتبالي ها نه 
نگفتند تا آنها امروز بي توجه به مشكالت معيشتي مردم، از هر فرصتي براي 
كندن بيشتر از بيت المال و نقد كردن قرارداد نجومي شان استفاده كنند و در 
كمال وقاحت به دليل اينكه تنها چند هفته پرداخت درصدي از قراردادهاي 
چند ده ميلياردي شان 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 چند ميليوني شان، كم 
پيش مي آيد لب به اعتراض باز كنند؛ كارگراني كه بخش زيادي از آنها هواداران 
تيم هايي مانند استقالل و پرسپوليس هستند و قراردادهاي نجومي بازيكنان و 

مربيان اين دو تيم از جيب آنها و بيت المال پرداخت مي شود. 
اين در شرايطي است كه تنها يك قسط قرارداد فوتبالي ها كه يحيي گل محمدي 
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 فوتبالي ها از روي 
كارگران و مردمي كه سفره شان كوچك شده است، شرم كنند و به جاي شكايت 
از عقب افتادن قسط هاي قرارداد چندميلياردي شان، زبان در كام بگيرند و بر 

زخم مردمي كه از جيب شان قراردادشان تأمين مي شود، نمك نپاشند!

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 
نوبت دوم  نو بت اول

تاريخ س��ازي ورزش 
دنيا حيدري
      چهره

بان��وان همچن���ان 
ادام��ه دارد و بعد از 
درخشش هايي كه طي چند ماه اخير در رشته هايي 
چون فوتبال و هندبال شاهد بوديم، اين بار نوبت به 
تنيس رسيده است تا با تاريخ سازي بار ديگر ورزش 
بانوان ايران را بر سر زبان ها بيندازد. بانوي تاريخ ساز 
ايران موفقيت هاي خود را با كس��ب نخستين 
پيروزي بانوان ايران در تاريخ رقابت هاي 
تنيس گرند اسلم جوانان استراليا ادامه 
داد. مشكات الزهرا، تنيسور 17ساله 
ايران و رنك74 دنيا كه پيش تر براي 
نخس��تين بار ب��ا حض��ور در بين 
100بازيكن رنكينگ اول جوانان 
تاريخ ساز شده بود، اين بار با برتري 
2 ب��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 رقابت هاي گرند اسلم 
جوانان اس��تراليا بايد با برنده ديدار 

بلژيك و قزاقستان بازي كند.

 پايان اختالف كميته ملي المپيك 
و فدراسيون كشتي

 برد تاريخي دختر ايران 
در گرند اسلم استراليا

بانوان ايران پشت سد چين 

با وجود شكست به شاگردانم افتخار مي كنم

ن  س����ت��ا ا د     خبر
دلخوري ه��اي 
پيش آمده بين كميته ملي المپيك و فدراسيون 
كش��تي در زمين��ه كميس��يون ورزش��كاران 
مي توانس��ت به ض��رر كش��تي تمام ش��ود اما 
صالحي اميري با حضور در فدراس��يون كشتي و 
بازدي��د از تمرين ملي پوش��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 

المپيك، ايجاد انس��جام، وف��اق و همدلي ميان 
اج��زاي ورزش و در رأس آن فدراس��يون هاي 
پنجاه گانه اس��ت. ما نمي توانيم به عنوان متولي 
ستادي ورزش با فدراسيون هاي خودمان مناقشه 
كنيم. فدراسيون كش��تي و همه فدراسيون ها 
عضوي از خانواده بزرگ ورزش هستند. به طور 
طبيعي يكي از رسالت هاي 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.«

بانوان ايران موفق 
شميم رضوان

     خبر
ب��ه عبور از س��د 
پرافتخارترين تيم 
حاضر در جام ملت هاي آس��يا نشدند. شاگردان 
مريم ايراندوست كه كار خود را در اين رقابت ها با 
تساوي بدون گل مقابل هند آغاز كرده بودند، در 
دومين بازي و جدي ترين 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 
موقعيت هاي بسياري را از مهاجمان چيني گرفت، 
به طوري كه سرمربي اين تيم اعتراف كرد تيمش 
در نيمه نخست بازي با ايران مضطرب بود اما در 

ادامه چيني ها كه بارها و بارها به عنوان قهرماني 
در اين رقابت ها دس��ت يافته اند، 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 مي كند: »اولين بار 
بود كه تيم ملي بانوان ايران مقابل يك تيم بزرگ 
بازي مي كرد و اين بازي درس بزرگي براي ما بود. 
مي دانستيم نيمه دوم كارمان به مراتب سخت تر 
مي شود. بازي را با نتيجه اي پرگل واگذار كرديم 
اما مهم اي��ن بود كه با وجود شكس��ت بچه ها تا 

دقيقه90 تالش كردند.«


