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المپي�ك ب�راي 
كاروان اي�ران، 
روز پهلوانان بود. روزي كه با طالي غيرمنتظره 
محمدرض�ا گراي�ي در كشتي فرنگ�ي، صعود 
مقتدرانه حسن يزداني ب�ه فينال كشتي آزاد و 
نق�ره عل�ي داوودي در دست�ه فوق سنگي�ن 
تع�داد ت�ا  ب�ود  هم�راه   وزنه ب�رداري 
اي�ران ستارگ�ان  ك�اروان   مدال ه�اي 

 ب�ه دو ط�ال، ي�ك نق�ره و ي�ك برن�ز برس�د. 
 المپيك در روزه��اي پايان��ي دارد روي خوش به 
كاروان ايران نشان مي دهد، به خصوص كه با شروع 
رقابت هاي كش��تي و وزنه برداري هر روز در انتظار 
مدال هاي خوش رنگ هس��تيم. ديروز هم با شروع 
رقابت هاي كش��تي آزاد و روي تخته رفتن آخرين 
وزنه بردار اي��ران و البته فين��ال محمدرضا گرايي 
فرنگي كار شيرازي كشورمان همه باز هم در انتظار 

مدال بودند. 
  محمدرضا گرايي؛ طالي ناب شيراز

 ديروز روز پسر س��بك وزن شيراز بود. گفته بود در 
توكيو دنبال رس��يدن به رؤياي كودكي اش است، 
رؤيايي كه از روزي كه دوبنده كش��تي را پوش��يد، 
شد تمام آرزويي كه براي رسيدن به آن روي تشك 
مي رفت و حريفانش را با فن هاي كنده فرنگي بازنده 

به خارج از تشك مي فرستاد.
 پسر 25 ساله قشقايي كه هم پدر و هم دو برادرش 
را پشتش مي ديد كه خودش��ان هم خاك خورده 
تشك ها بودند و دست او را گرفته بودند تا كشتي گير 
ش��ود. ديروز، روز رسيدن پسر ش��يرازي به رؤياي 
كودكي اش ب��ود، طالي المپي��ك، رؤيايي كه چه 

روزهايي را با وزن كم كردن ها و اردوهاي طاقت فرسا 
به اميد رسيدن به آن پشت سر نگذاشته بود. ديروز 
پسر كوچك خانواده كشتي گير گرايي طاليي شد، 
همان رؤيايي كه سال ها براي آن انتظار كشيده بود 
و پس از طالي شگفتانه جواد فروغي در تيراندازي، 
ديروز هم در كشتي فرنگي، محمدرضا گرايي طاليي 
شد. طاليي كه كمتر كسي روي آن حساب باز كرده 
بود، به طوري كه هر وقت حرف مدال مي شد، اسم 
محمدعلي بردار بزرگ تر به ميان مي آمد، اما بردار 
كوچك تر ب��ا جنگندگي اش هم��ه معادله ها را به 
هم زد و خيلي ها ديروز در سالن ماهوكاري توكيو 
با دالوري اش روي تش��ك در مبارزه فينال اش��ك 

شوق ريختند. 
 حريف او در كشتي فينال 57 كيلوي كشتي فرنگي، 
پرويز نصيب اف اوكرايني بود كه نتوانس��ت مقابل 
جنگندگي گرايي جوان كه تنها مدال طال را جلوي 
چشمش مي ديد تا پايان شش دقيقه تاب بياورد و 
9 بر يك حريفش را با امتياز فني برد تا مزد اين همه 
سال تالش را در توكيو بگيرد و طالي المپيك را به 

نام خودش ثبت كند. 
 علي داوودي؛ نقره نوبرانه 

ه��ر چقدر عل��ي هاش��مي در ش��روع رقابت هاي 
وزنه برداري براي كشورمان در وزن 109 كيلوگرم، 
نااميد كننده ظاهر ش��د و با وجود تالش هاي زياد 
دس��تش به مدال نرس��يد، ديروز عل��ي داوودي 
ديگر وزنه بردار ايران جبران كرد. جوان 22 س��اله 
وزنه برداري كه دو طالي قهرماني آسيا را در دسته 
سنگين وزن در كارنامه دارد، ديروز به قولي كه داده 
بود عمل كرد و توانست با كسب مدال نقره هم سبب 
شود وزنه برداري دست خالي به تهران برنگردد و هم 

اولين نقره كاروان ايران را در المپيك 2020 به نام 
خودش بزند. 

 با وجود بودن غول گرجس��تاني، يعني تاالخازده 
در دس��ته 109+ كيلوگرم وزنه ب��رداري كه همه 
ركوردهاي جهان و المپي��ك را به نام خودش ثبت 
كرده و طالي توكيو را هم پيش از مس��ابقه برايش 
كنار گذاشته بودند، داوودي و بقيه وزنه برداران اين 
دس��ته براي نقره و برنز روي تخته رفتند. داوودي 
در پايان با ركورد 200 يك ض��رب، 2۴1 دوضرب 
و مجموع ۴۴1 كيلوگرم توانست پس از تاالخازده 
گرجستاني كه طال گرفت، روي سكوي دوم بايستد 

و مدال نقره المپيك را به گردن بياويزد. 
 حسن يزداني؛ همان هميشگي 

روز گذشته همه نگاه ها به كشتي هاي حسن يزداني 
بود، س��تاره اي كه خيلي ها تنه��ا روي طالي او در 
توكيو حس��اب باز كرده اند، پس از طالي ريو و دو 
مدال طالي جهان، يل جويباري كشتي آزاد براي 
كس��ب دومين طالي المپيك روي تش��ك رفت. 
يزدان��ي ديروز در توكي��و همان قهرمان��ي بود كه 
انتظار مي رفت. او در دور نخست جاورايل شاپيف از 
ازبكستان را با نتيجه 11 بر 2 برد. استفان ريچموت 
از سوئيس دومين حريف يزداني بود، حريفي كه در 
همان ثانيه هاي اول با بيرون راندن يزداني، اگرچه 
يك امتياز گرفت، ام��ا او در ادامه تنها يك دقيقه و 
۴۸ ثانيه مقابل كشتي گير كش��ورمان دوام آورد و 
با نتيجه 12 بر يك بازنده شد. آرتور نايفانوف روس 
كه برنز 2019 جهان را دارد، حريف سوم يزداني در 
نيمه نهايي بود كه او هم 7 بر يك بازنده شد تا ستاره 

كشتي آزاد ايران با اقتدار راهي فينال شود. 
از آن س��وي جدول هم همانطور ك��ه پيش بيني 

مي ش��د ديويد تيلور امريكايي به فينال رس��يد تا 
نبردي كه همه در انتظارش بودن��د در فينال وزن 
۸6كيلوگرم كشتي آزاد المپيك شكل بگيرد. حاال 
يزداني عصر امروز در ديدار فينال المپيك برابر تيلور 
قرار مي گيرد، يك نبرد انتقامي براي يزداني. تيلور 
تاكنون دو مرتبه در رقابت هاي جام جهاني كرمانشاه 
و مسابقات جهاني 201۸ بوداپست موفق به شكست 
حس��ن يزداني شده اس��ت و طرفداران كشتي در 
جهان بي صبرانه منتظر ديدن اين رقابت حساس 
هستند كه يك نبرد انتقامي براي ستاره جويباري 
كشتي ايران خواهد بود. نبردي كه يزداني مي خواهد 
با يك تير دو نشان بزند، هم انتقام شكست هاي قبلي 
را بگيرد و هم دومين طالي المپيك را دشت كند و 
تنها كشتي گير ايراني شود كه دو طالي المپيك را 

به نام خودش ثبت كرده است. 
  رضا اطري؛ طال نشد، حمله به برنز

در شروع كشتي هاي آزاد المپيك، ديروز عالوه بر 
حسن يزداني، رضا اطري كشتي گير بابلي كشورمان 
ديگر نماينده اي��ران بود. اطري كش��تي گير وزن 
57كيلوگرم كشورمان نخستين مبارزه اش را برابر 
سليمان آتلي از تركيه، دارنده مدال هاي نقره و برنز 
جهان و قهرمان اروپا در س��ال 2021 برگزار كرد و 
3 بر 2 به برتري رس��يد و گام به مرحله يك چهارم 
نهايي گذاشت. اطري در مرحله يك چهارم نهايي 
به مصاف بِخبايار اِردن بات از مغولس��تان رفت و 5 
بر يك پيروز شد، اما در نيمه نهايي نتواست از پس 
زاوور اوگوئف دارنده دو طالي مس��ابقات قهرماني 
جهان در سال هاي 201۸ و 2019 از كميته المپيك 
روسيه بربيايد و ۸ بر 3 شكست خورد تا راهي ديدار 

رده بندي شود و امروز براي مدال برنز بجنگد. 

انتظ�ار جامع�ه 
شیوا نوروزي
   المپیک

كارات�ه جه�ان 
ب�راي حضور در 
بازي هاي المپي�ك به پايان رسي�د و از امروز 
رقابت هاي اين رشته رزمي براي نخستين بار 
و احتماالً آخرين بار روي تاتامي المپيك آغاز 
مي شود. كاراته كاه�اي سراسر دنيا سال هاي 
زي�ادي منتظر بودن�د تا شاي�د IOC نظرش 
نسبت به اين رشته تغيير كند و اجازه المپيكي 
شدن كارات�ه را بدهد. حال اي�ن آرزو محقق 
ش�ده و بهترين هاي جه�ان در سال�ن نيپون 
بودك�ان توكيو گردهم آمده ان�د. سه نماينده 
كاراته ايران؛ سارا بهمنيار، حميده عباسعلي و 
سجاد گنج زاده نيز پس از پشت سر گذاشتن 
روزهاي سخ�ت و طاقت فرسا ب�راي سرافراز 
ك�ردن اي�ن رشت�ه روي تاتام�ي مي رون�د. 

    
كميته بين المللي المپيك تنها يك بار به كاراته 
اجازه المپيكي ش��دن داده و بعيد اس��ت كه به 
اين زودي ه��ا IOC نظرش تغيي��ر كند. در هر 
صورت بايد از اي��ن فرصت بهترين اس��تفاده را 
كرد و با رفتن روي س��كوي المپيك تاريخ س��از 
شد. اس��تارت بازي ها از امروز  زده مي شود. سارا 
بهمني��ار در وزن55-كيلوگرم اولين كاراته كاي 
ما روي تاتامي توكيو است و حميده عباسعلي در 
61+ كيلوگرم و سجاد گنج زاده در 75+ كيلوگرم 

هم روز شنبه به جنگ رقبا مي روند. 
    

شيوه برگزاري بازي در نوع خود جالب توجه است 
و بازي ها به صورت دوره اي انجام مي شود. در هر 
گروه پنج كاراته كا حضور دارند كه پس از برگزاري 
رقابت هاي دوره اي از چهار نف��ر اول هر وزن )هر 
گروه دو نفر( ب��ه نيمه نهايي صع��ود مي كنند و 
در نهايت نفرات برتر براي رس��يدن به فينال به 
صورت ضربدري به مصاف ه��م مي روند. در وزن 
55- بانوان بهمني��ار يكي از اميده��اي ما برای 
كسب مدال است. در وزن او برخالف ساير اوزان 
9ورزشكار حضور دارند، چراكه چرنيشوا روس به 
دليل كرونا مسابقات را از دست داده است. بانوي 
ملي پوش كشورمان در گروه يك اين وزن با رقبايي 
از تركيه، چين تايپه و بلغارستان مبارزه مي كند. 

در 61+ بانوان هم عباس��علي در گ��روه دوم وزن 
خود حريفاني از چين، مصر، الجزاير و سوئيس را 
در پيش دارد. گنج زاده تنها نماينده كاراته ايران 
در بخش مردان ه��م با كاراته كاهاي��ي از كانادا، 

عربستان، امريكا و كرواسي روبه رو مي شود. 
    

جو و استرس بازي هاي المپيك با ساير مسابقات 
متفاوت است و نتايج درخشان ملي پوشان كاراته 
انتظارات از اين رش��ته را به ش��دت افزايش داده 
است. تمامي المپيكي هاي حاضر در توكيو اولين 
حضور در المپيك را تجربه مي كنند و از اين جهت 
برتري نس��بت به همديگر ندارند، اما بس��ياري 
از آنه��ا مدال هاي رنگارنگ جهان��ي و قاره اي در 
كارنامه دارن��د و منتظرند م��دال المپيك را هم 
به ويترين افتخارات ش��ان اضافه كنن��د. كاراته 
ايران طي سال هاي گذش��ته عملكرد درخشاني 
داش��ته و در هر رقابتي كه حاضر ش��ده دس��ت 
خالي برنگشته است. تيم بانوان با هدايت سمانه 
خوش قدم و تيم مردان با س��رمربيگري ش��هرام 
هروي عناوين آس��يايي و جهاني زيادي كس��ب 
كرده اند و از امروز نيز براي به چنگ آوردن مدال 

المپيك مي جنگند. 
    

هر س��ه نماينده كاراته ما ش��انس كس��ب مدال 
محسوب مي شوند. سارا بهمنيار 22 ساله همانند 
ساير هم تيمي هايش مسير سختي را براي رسيدن 
به سهميه طي كرد و تجربه حضور در بيش از 15 
تورنمنت بين المللي را دارد. او پس از كسب طالي 
جهاني 201۸ در مس��ابقات كاراته وان ليسبون 
 موفق به كس��ب سهميه ش��د. حميده عباسعلي

31 س��اله، يك نقره و يك برنز جه��ان، يك طال 
و يك برنز بازي هاي آس��يايي و ي��ك نقره و پنج 
طالي قهرماني آسيا را در كارنامه دارد. اين بانوي 
ملي پوش پس از كسب سهميه دچار مصدوميت 
شد و حاال بعد از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت 
آماده جنگ در توكيو اس��ت. سجاد گنج زاده 30 
ساله هم مدال هاي زيادي را به گردن آويخته است. 
او يك طال و دو نقره جهان، يك طالي بازي هاي 
آسيايي و چهار طال و يك نقره قهرماني آسيا را در 
كارنامه دارد. گنج زاده در 16 دوره حضور در ليگ 

جهاني شش بار قهرمان شده است. 
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فریدون حسن 

دنيا حيدري 

ورود سازمان بازرسی به قرارداد ليگ برتري ها
بازگشت سقف قرارداد

فصل فوتبال ب�اش��گاه�ي به خصوص ليگ برتر كه تمام مي شود همه متوجه 
بازار نقل و انتقاالت مي شوند. بازاري كه تا دلتان بخواهد هم پول بيت المال در 

آن رد و بدل مي شود و هم جيب دالل ها پر مي شود. 
خرداد ماه ۸9 بود كه سازمان ليگ حرفه اي با ارسال نامه اي به باشگاه هاي 
حاضر در ليگ برتر فوتبال از آنها خواست طبق مقررات فيفا در راستاي اهداف 
ورزش فوتبال كشور و رفع اشكاالت موجود در بخش نقل و انتقاالت بازيكنان 
17 مورد را رعايت كنند. در بندهاي 1۴ و 15 اين نامه از باشگاه ها خواسته 
شده بود حق الزحمه بازيكنان داخلي اعم از نقدي و غيرنقدي در هر فصل 
نبايد بيش از مبلغ 350 ميليون تومان باشد و برابر مقررات پيش بيني شده 
بايد نحوه پرداخت در قراردادها مشخص و تمام اجزای قرارداد بين باشگاه و 
بازيكن دقيقاً اجرا شود. تمامی پرداخت ها تحت هر عنوان )پاداش، تشويق و 
هديه( نبايد از يك پنجم كل قرارداد فراتر رود. حق الزحمه بازيكنان خارجي 
هم در هر فصل همان مبلغ  است، به اضافه ساير هزينه هاي متعارف مرتبط 
كه بايد در قرارداد به طور شفاف ذكر ش��ود و موارد خاص در هيئت رئيسه 

سازمان ليگ مطرح و اتخاذ تصميم مي شود. 
با گذشت بيش از يك دهه از اتخاذ اين تصميم، اما هنوز هيچ نشاني از اجراي 
مفاد اين دستورالعمل در فوتبال باشگاهي، به ويژه ليگ برتر ديده نمي شود. 
اين ماجرا به خصوص در مورد تيم هاي صنعتي كه زياد هم جلوي چش��م 
نيستند بيشتر ديده مي شود. هرچند تيم هاي پرهوادار هم دست كمي از 
تيم هاي صنعتي در اين مورد ندارند. هرچند حتي پي��ش از اين ابالغ هم  
وزراي صنايع، راه و ترابري و نيرو نسبت به قراردادهاي بازيكنان تيم هاي شان 
هشدار داده بودند، اما تأثيري نداشت و حتي اعتراض برخي تيم هاي ديگر را 
هم در پي داشت، تا جايي كه سخنگوي يكي از باشگاه ها با انتقاد از مذاكرات 
پنهاني تيم هاي صنعتي با بازيكنان تيم هاي ديگر گفت: »اين باشگاه ها به 
بازيكنان ما پيشنهادهايي مي دهند كه كار را سخت مي كند. در كل يك تيم 
خصوصي داريم، اما ساير تيم هاي صنعتي و نفتي از بودجه دولتي استفاده 
مي كنند. اين تيم ها از كجا درآمد دارند و چگونه به بازيكني كه نيم فصل از 

پرسپوليس جدا شد، رقم چهار و پنج برابري پرداخت مي كنند.«
حاال 11 س��ال پس از آن ابالغ و در پايان بيستمين دوره ليگ برتر موضوع 
تعيين سقف قراردادها زير ذره بين سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته 
است. عصر سه شنبه در جلسه اي كه به منظور تعيين سقف قرارداد براي 
فصل آينده ليگ برتر فوتبال برگزار شد، مديران  عامل باشگاه هاي استقالل، 
پرسپوليس، سپاهان، ذوب آهن، فوالد، گل گهر و مس رفسنجان به همراه 
مسئول كميته نقل و انتقاالت سازمان ليگ فوتبال در اين سازمان حضور 
يافتند.  مسعود طاهري جعفري، بازرس كل امور ورزش، جوانان و ميراث 
فرهنگي سازمان بازرس��ي كل كشور در اين نشس��ت با انتقاد از وضعيت 
قراردادها در باشگاه هاي دولتي و صنعتي گفت: »متأسفانه برخي بازيكنان به 
ازاي تنها چند دقيقه بازي در يك فصل مبالغ هنگفت و ميلياردي از باشگاه ها 

دريافت مي كنند كه اين وضعيت قابل قبول نيست.«
وي افزود: »باشگاه هاي دولتي بر اساس قوانين خود عمل مي كنند، ليكن 
باشگاه هاي صنعتي از آنجا كه بخشي از س��هام آنها از طريق سهام عدالت 
متعلق به مردم و بخشي هم متعلق به دولت است. بنابراين مكلف به تأمين 
منافع مردم و دولت هستند و قراردادهاي نجومي به حقوق مردم و دولت 
لطمه مي زند، پس اگر باشگاه هاي دولتي يا صنعتي بخواهند در عقد يا حتي 
تمديد قراردادها خارج از عرف عمل كند و رفتار آنها مبتني بر فعل مجرمانه 
باشد، قطعاً سازمان بازرسي كل كشور به آن موضوع ورود و با خاطيان برخورد 
خواهد كرد. در گذشته نيز مواردي در قالب جرم احصا شد كه پرونده كيفري 

آنها به دادسرا ارسال شده و در دست بررسي است.«
اشكان ميرمحمدي، بازرس  كل امور صمت سازمان بازرسي كل كشور در اين 
نشست با انتقاد از وضعيت قرارداد بازيكنان برخي باشگاه هاي صنعتي گفت: 
متأسفانه اين باشگاه ها به برخي از بازيكنان خود حواله فوالد مي دهند. فوالد 
طبق قانون بايد در بورس عرضه شود، مگر اجازه دارند خارج از روال قانوني 
به باشگاه يا بازيكن حواله فوالد بدهند. بنابراين اگر با چنين اقداماتي روبه رو 

شويم، به طور قطع به مراجع قضايي معرفي خواهيم كرد.«

طالي ناب »گرايي«، خط و نشان »يزداني« براي دومين طال، نقره »داوودي« حمله »اطري« به برنز المپيك

روز پهلوانان ايران

3 نماينده ايران از امروز روي تاتامي مي روند

اولين و آخرين فرصت كاراته

 حرفتان حرف باشد
رشد بي رويه مبلغ قرارداد بازيكنان كه فصل قبل چندين ميليارد را به سادگي 
آب خوردن پشت سر گذاشت، باعث شده حاال عزمي جدي براي مقابله با 
اين مبالغ شكل بگيرد. جدي از آن جهت كه سازمان بازرسي كل كشور هم 

به ميدان آمده است. 
صدالبته كه همواره قبل از شروع هر فصل شاهد وعده هاي بسياري در اين 
مورد هستيم و آقايان مسئول با قيافه هايي حق به جانب خبر از ايستادگي برابر 
ارقام درشت و نجومي را مي دهند، اما هرگز اين وعده ها به مرحله اجرا نرسيده 
و همواره باشگاه ها موفق به ثبت قراردادهاي نجومي و غيرمنطقي بازيكنان 
خود شده اند و خم به ابرو هم نياورده اند، چراكه ارقام درج شده در قراردادها نه 

از جيب آنها كه از جيب مردم و بيت المال است كه هزينه مي شود!
با وجود اين اين بار با توجه به تأكيد سازمان بازرسي كل كشور به اصولي بودن 
ارقامي كه قرار است به بازيكنان پرداخت شود، انتظار مي رود شاهد اتفاقات 
خوبي در اين راستا باشيم. حرف هايي كه مي تواند روزنه اميدي باشد براي 
برخورد با آنهايي كه سال هاست بي هيچ خجالتي بيت المال را به تاراج برده اند. 
بدون شك نظارت درست بر عملكرد باشگاه ها و رقم قرارداد بازيكنان بايد 
بيش از پيش باشد، وقتي آقايان در سازمان بازرسي به خوبي مي دانند كه 
برخي باشگاه ها به بازيكنان خود حواله مي دهند و راه هاي بسياري را پيش از 

اين براي دور زدن قانون سقف قراردادها پيموده اند. 
تمام اهالي فوتبال خوب مي دانند كه چگونه و از كجا پاي دادن اقالم صنعتي 
از جمله ميلگرد، تير آهن و حتي حواله هاي ماشين به قراردادهاي بازيكنان 
فوتبال باز شد. بنابراين سازمان بازرسي كل كش��ور اگر مي خواهد جلوي 
اين تخلفات آشكار را بگيرد بايد چاره اي جز ارائه دستورالعمل و نامه نگاري 
بينديشد. بايد جلوي اين راه هاي فرار گرفته ش��ود، راه هايي كه با توجه به 
صحبت هاي مطرح شده در جلسه سازمان بازرسي كل كشور با مديران عامل 
هفت باشگاه دولتي و صنعتي، پرواضح است آقاياني كه وظيفه نظارت بر رقم 
قرارداد بازيكنان را دارند به خوبي از راه هاي فراري كه پيشتر مورد استفاده 
قرار گرفته، آگاهي دارند و با اين توصيف انتظار مي رود كه نظارت ها دقيق تر 
باشد و هرگونه راه فراري را بر متخلفان ببندند و آنهايي را كه از قوانين جديد 
تمرد مي كنند به سختي مجازات كند تا يك بار براي هميشه داستان حيف و 
ميل بيت المال به واسطه عقد قراردادهاي بي منطق به نقطه پايان و سرانجام 

مثبتي برسد. 
بدون تعارف بايد بگوييم كه تاكنون هرچه ديده شده برگزاري جلسات بيهوده 
و بي ثمر بوده، جلساتي كه بيشتر باعث نااميدي بوده تا اينكه اميدوارمان كند 
كه بيت المال در فوتبال حيف و ميل نمي شود. اتفاقي را كه در شرف وقوع 
است به فال نيك مي گيريم و اميدواريم كه اين بار حرف آقايان حرف باشد و 
بتوانيم روي آن حساب ويژه باز كنيم. اتفاقي كه اميدواريم نقطه عطفي باشد 
براي تمام شدن حراج ساالنه بيت المال در فوتبال باشگاهي ايران تا هم فوتبال 
اندازه سطحش پول بگيرد و هم جيب مردم بيشتر از اين چوب حراج نخورد. 
حضور مديران عامل باشگاه هاي استقالل، پرسپوليس، سپاهان، ذوب آهن، 
فوالد، گل گهر و مس رفسنجان به همراه مس��ئول كميته نقل و انتقاالت 
سازمان ليگ فوتبال در جلسه با رئيس س��ازمان بازرسي كل كشور براي 
تعيين سقف قراردادها مي تواند روزنه اميدي باشد براي اتخاذ تصميمي كه 
شايد يك بار براي هميشه به داستان ريخت و پاش هاي بي مورد و هنگفت 
باشگاه ها براي بازيكناني كه گاهاً حتي دقيقه اي نيز براي تيم خود به ميدان 

نمي روند پايان دهد. 

تجليل از قهرمان المپيك
دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل)عج( ديروز ميزبان مراسم تجليل از جواد 
فروغي بود، قهرمان المپيك ريو در رشته تيراندازي كه پرستار و مدافع 
سالمت است. سردار حسين سالمي فرمانده س��پاه پاسداران در اين 
مراسم حضور افتخارآميز جواد فروغي به عنوان يك مدافع سالمت در 
عرصه ورزش قهرماني را نشانه اي از موفقيت هاي يك انسان انقالبي در 
ميادين متعدد دانست: »افتخارآفريني جواد فروغي عزيز نه تنها يك 
حماسه ورزشي و نشان دادن تالش، برجستگي و درخشش حرفه اي در 
ميدان ورزش، بلكه اين قهرمان دالور با رفتار پهلوانانه، منش مؤمنانه و 
اعتماد به نفس دل انگيزي كه در اين صحنه جهاني نشان داد، بر شكوه 

قهرمانانه آن افزود و اين تصاوير را جاودانه كرد.« 

اشرف رامين 

 نقش آقاي رئيس
 در ناكامي واليبال فراموش نشود

حذف زودهنگام تيم ملي واليبال از بازي هاي المپيك آن چيزي نبود 
كه محمدرضا داورزني وع��ده اش را داده بود. ناكامي واليبال ايران در 
توكيو 2020 در حالي رق��م خورد كه بلندقامت��ان در مصاف با ژاپن 
نشان دادند به روزهايي كه حس��رت گرفتن يك دست از اين حريف 
آسيايي را داش��تيم نزديك شده ايم. سال گذش��ته وقتي داورزني به 
فدراسيون بازگشت، عزمش را براي استخدام سرمربي خارجي جزم 
كرد و حتي اهميتي به برگزاري كارگروه ويژه براي انتخاب سرمربي 
ايرانی هم نداد. اصرار بيش از حد و عجيب آقاي رئيس براي س��پردن 
س��كان تيم ملي به خارجي ها اگرچ��ه با اعتراضاتي هم��راه بود، ولي 
بي توجهي داورزني و وعده موفقيت در المپيك شرايط را براي حضور 
آلكنو هموار ساخت. نتايج ضعيف در ليگ جهاني را نيز با همين وعده 
پشت سر گذاشتند، اما ناكامي محض در توكيو را نمي توان به راحتي 
سمبل كرد. اينكه آلكنو در مدت زمان حضورش در ايران فرصت كافي 
براي متحول كردن واليبال ملي نداش��ته درست، ولي نقش مديريت 
فدراسيون در رقم خوردن اين ناكامي ها چه بوده است، مگر نه اينكه 
داورزني با عقب گرد از وزارت به فدراس��يون قصد تح��ول واليبال را 
داش��ت، اما گذش��ت زمان ثابت كرد برنامه هاي او به پسرفت واليبال 
ملي منجر شده است. اگر قرار بود با همان نفرات قديمي و باتجربه در 
توكيو حاضر شويم، قطعاً ضرورتي نداش��ت براي آوردن آلكنو هزينه 
كنيم، در عوض مي توانس��تيم اين فرص��ت را در اختيار مربي وطني 
قرار دهيم و از هزينه اضافي نيز خودداري كنيم. رئيس فدراس��يون 
به خاطر نتايج ضعيف عذرخواهي كرده، ولي عملك��رد دور از انتظار 
تيم ملي را نمي توان با يك عذرخواهي فراموش كرد. بايد قبول كنيم 
كه از روزهاي اوج خود با والسكو و تركيب مستعد و باانگيزه آن زمان 
فاصله گرفته ايم و هر تورنمنت خارجي كه به پايان مي رسد ضعف ها 
و عقب ماندگي هايمان بيش از پيش عيان مي ش��ود. شايد تصميم به 
قطع همكاري با آلكنو گرفته شود، ولي سؤال اينجاست كه چه كسي 
قرار اس��ت عملكرد مديريت فدراس��يون واليبال را بررسي و ارزيابي 
كند؟ عمر دولت روحاني به پايان رسيده و وزارت سلطاني فر هم تمام 
شده است. وزارت ورزش قبلي كه اعتقادي به بررسي كارنامه مديران 
فدراسيون  ها نداش��ت، اميدواريم وزير جديد وررزش با درس گرفتن 
از اشتباهات وزراي قبلي عملكرد رؤساي فدراسيون ها را زير ذره بين 
قرار دهد و تصميمات جدي و قاطعي براي آينده رشته هاي مدال آور 

و موفق بگيرد. 

ب-  شرايط كلی برای سرمايه گذاری:
1-سرمايه گذار به صورت شخص حقيقی يا حقوقی در بخش صنعت با داشتن سابقه مديريتی قابل قبول، تامين و تخصيص سرمايه مورد نياز را به عهده خواهد داشت.

2- حداقل پايه 6 صالحيت بهره برداری و نگهداری از تاسيسات آب شرب از شركت مهندسی آب و فاضالب كشور در رسته نمكزدائی مورد نياز است. 
3-تاريخ و محل دريافت اسناد ارزيابی: سرمايه گذاران واجد شرايط مي توانند از  ساعت 09:00  صبح مورخه 1۴00/05/1۴ لغايت تا ساعت 09:00 مورخ 1۴00/05/20 جهت 

دريافت اسناد ارزيابی به يكی از سايتهای http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir مراجعه و اسناد را به صورت رايگان دريافت نمايند.
۴-مهلت تحويل پاكات ارزيابی كيفی : حداكثر تا ساعت 09:00  مورخه 1۴00/06/03

5- زمان و مكان بازگشايی پاكات ارزيابی كيفی: ساعت 11 مورخه 1۴00/06/03 در سالن جلسات شركت آبفای استان زنجان
6- مكان تحويل اسناد : دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زيباشهر كد پستی ۴51۴97۸757

7- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد ارزيابی كيفی مندرج است.
۸-به اسناد فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنين اسنادی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9-بديهی است پس از بررس��ی مدارك ارزيابی كه توسط شركت كنندگان تكميل و تحويل می شود، از س��رمايه گذارانی كه مورد تاييد قرار گيرند، جهت برگزاری مناقصه 
دعوت بعمل خواهد آمد.

10-سرمايه پذير ، طبق مقررات در رد يا قبول مدارك سرمايه گذاران در تمام مراحل اختيار تام دارد.

دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

1-موضوع مناقص�ه : بروزرسانی، راهبری و نگه�داری آب شيرين كن 
شهره�ای ماهنش�ان و گرم�اب و روستاهاي عموكندي، امام كهريز، 
داشبالغ، اميرلو، قياسكندي، قويي، ارقين بالغ، پسكوهان، اولي بيگ، 

ROT قزل بالغ، حسام آباد، كهل آباد، قشقجه و غالم ويس به روش
2-دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان

3-ناظرطرح: معاونت بهره برداری و توسع�ه آب شركت آب و فاضالب 
استان زنجان

4-دوره بهره برداري تجاری: 10 سال
5-برآورد حجم آب قابل فروش در ابتدای ط�رح: 16,714,080 ليتر در 

سال شروع طرح 
6-برآورد حجم آب قابل فروش در افق طرح: 41,785,200 ليتر در سال 

افق طرح 
7-جمعيت تحت پوشش در افق طرح: 22,896 نفر

8-سرمايه مورد نياز: 28,500,000,000 ريال

 شركت آب و فاضالب
 استان زنجان

فراخوان تجديد چهارم ارزيابی كيفی شناسايی سرمايه گذار 
جهت   بروزرسانی، راهبری و نگهداری آب شيرين كن شهرهای ماهنشان و گرماب وروستاهای 

شهرستان خدابنده به روش ROT به شماره مناقصه 99-32

شركت آب و فاضالب استان زنجان قصد دارد به منظور تصفيه و توزيع آب شرب با كيفيت مطلوب شهرهای ماهنشان و گرماب و 
روستاهاي عموكندي، امام كهريز، داشبالغ، اميرلو، قياسكندي، قويي، ارقين بالغ، پسكوهان، اولي بيگ، قزل بالغ، حسام آباد، 
كهل آباد، قشقجه و غالم ويس ، فرايند ارزيابی برای انتخاب سرمايه گذاران واجد شرايط برای دوره زمانی محدود و معين در ازای 

پرداخت وجه خريد آب خام و بهره برداری و نگهداری واحدهای شيرين سازی آب اقدام نمايد. 
الف –  شرح مختصری از پروژه : 


