
هشت روز سپري 
دنيا حيدري
   گزارش

شد، اما فروغي 
كاروان  ب�راي 
اميد نداشت، جز طالي روز اول فروغي. در بين 
ناكامي ها اما فرزانه فصيحي و نازنين مواليي با 
وجود عدم كس�ب مدال با درخشش�ي قابل 

قبول تاريخ ساز شدند. 
با وجود حدادي ش��ايد زوم ك��ردن روي فصيحي 
چيزي شبيه خوش باوري بود. با اين وجود دختر باد 
كه به اندازه اميد نخست دووميداني برايش هزينه 
نش��ده و اردوهاي پي در پي را تجرب��ه نكرده بود، 
اگرچه دس��تش به مدال المپيك نرسيد اما جای 

پايش براي هميشه در توكيو 2020 باقي ماند. 
   ردپايي كه در المپيك ماند 

در تهران آفتاب هنوز باال نيام��ده بود كه بانوي 
اصفهاني كاروان اميد، نماينده هاي عربس��تان، 
نپال، كويت، گوام، چين تايپه، اندونزي، مالزي و 
الئوس را با زمان ۱۱ ثانيه و ۷۶ صدم ثانيه پشت 
سر گذاش��ت و به عنوان نفر نخس��ت به مرحله 
اول گروهي و جدول اصلي رقابت هاي ۱00متر 
المپيك راه يافت تا ب��ه همراه دونده هاي آلمان، 
باربادوس، امريكا، زامبيا، چين، ايتاليا و سريالنكا 
براي رسيدن به نيمه نهايي رقابت كند. اين مرحله 
اما تنها براي ورزشكاراني برگزار شد كه سهميه 
يونيورساليتي را كسب كرده بودند و دوندگاني كه 
با كسب سهميه راهي توكيو شده بودند از مرحله 
باالتر وارد گردونه رقابت ها مي ش��دند. فصيحي 
كه ۵۷ سال بعد از س��يمين صفامهر با سهميه 
يونيورس��اليتي، دومين دونده زن ايراني بود كه 
حضور در المپيك را تجربه مي كرد با درخششي 
قابل ستايش به عنوان نفر نخست گروه خود به 
جدول اصلي راه يافت. دونده ۱00 متر ايران در 
اين مرحله با ركورد ۱۱ثانيه و ۷۹ صدم ثانيه در 
بين ۵4 شركت كننده پنجاهم شد و از رسيدن به 
نيمه نهايي بازماند، ام��ا فصيحي آن را تجربه اي 
ارزشمند خواند: »هوا شرجي بود و به خاطر راند 
قبلي خسته بودم، اما انتظار نتيجه و تايم بهتري 
را از خودم داشتم، تا جايي كه مي توانستم تالش 
كنم و يك جلسه تمرين را هم از دست ندادم ولی 
تجربه كسب كردن آسان نيست. اما به اميد خدا 
به زودي بهتر مي ش��وم. خيلي براي اين لحظه 
تالش كردم و اگر ركوردي را كه در تهران داشتم، 

مي زدم مي توانس��تم به نيمه نهايي صعود كنم، 
اما به هر حال حضور در كن��ار خوب هاي جهان 
تجربه بزرگي بود. المپيك ميدان بزرگي اس��ت 
و خوش��حالم كه اينجا بودم. رؤياي من هميشه 
رسيدن به المپيك بود و االن ديگر رسيدن به آن 
هيچ چيزي نيست و بايد به رده هاي باالتر بروم 
و رتبه ام بهتر شود.« با وجود اين دختر اصفهاني 
دووميداني ايران معتقد است كه رقبايش عجيب 
و غريب نيس��تند و مثل خود او هستند و مرتبه 
بعدي با تالش بيش��تر مي تواند از سد آنها عبور 
كند. او در المپيك توكيو دويد و نش��ان داد كه 

مي تواند بهتر از اينها هم باشد. 
   ركورد تاريخي مواليي در قايقراني

ديگر شاهكار كاروان اعزامي ايران طي هشت روز 
گذشته را نيز نازنين مواليي رقم زد. يكي ديگر 
از ۱0 بانوي المپيكي ايران كه اگرچه دستش به 
مدال نرسيد، اما درخشش خيره كننده اي داشت 
و با صعود به فينالB كه پي��ش از اين در تاريخ 
المپيك هيچ ورزشكاري از ايران حضور در آن را 

تجربه نكرده بود، ثابت كرد هيچ چيز غيرممكن 
نيس��ت. ملي پوش روئينگ بانوان اي��ران كه در 
مرحله گروهي روئينگ يك نفره زنان با كس��ب 
عنوان س��وم راهي يك چهارم ش��ده بود با زمان 
۷ دقيقه و 4۵ ثانيه در سخت ترين گروه مرحله 
يك چهارم نهايي و مصاف با نمايندگان نيوزيلند 
)نفر دوم قهرمان��ي جهان(، مكزي��ك )نفر اول 
كسب سهميه قاره امريكا(، سوئيس )نفر پنجم 
قهرماني جهان و نفر س��وم اروپ��ا(، چين تايپه و 
نامبيا )نفر اول كسب س��هميه آفريقا( توانست 
ركورد جديدي در قايقراني ايران با رس��يدن به 
فين��ال B ثبت كن��د و بعد از اي��ن موفقيت بود 
كه تأكيد ك��رد: »ما دختران ه��م مي توانيم در 
المپيك بدرخش��يم.« مواليي در اين مرحله با 
ثبت زمان ۷:42:۵۷ در رده يازدهم قرار گرفت و 
در حالي به كار خود در المپيك توكيو پايان داد 
كه پيش از اين بيس��ت و دومي، بهترين نتيجه 
روئينگ در المپيك ريو بهترين عنوان كس��ب 
شده توسط روئينگ سواران ايران بود. موفقيتي 

كه از چش��م باخ نيز دور نمان��د و رئيس كميته 
بين المللي المپيك در پي اين موفقيت از مواليي 
دعوت كرد تا با او ديدار كند و در پايان اين ديدار 
باخ هديه اي را كه يك ساعت مچي بود به بانوي 
قايقران ايران اهدا كرد تا انگيزه اي شود براي او تا 
در رقابت هاي بعدي تالش بيشتري از خود نشان 
دهد: »پس از پايان مسابقه بود كه دنبال ما آمدند 
و گفتند كه باخ مي خواهد مالقاتي با ما داش��ته 
باش��د. او از اينكه براي اولين بار قايقراني غير از 
چين در آسيا به فينال مي رسد، ابراز خوشحالي 
كرد و اين موفقيت را به م��ن تبريك گفت. او از 
اينكه سرمايه گذاري كميته بين المللي المپيك 
روي من به عنوان يك ورزش��كار بورسيه اي به 
ثمر نشسته خوشحال بود. خودم هم با توجه به 
شرايط تمريني در تهران، عدم برگزاري اردوهاي 
خوب و عدم اعزام به مس��ابقات جهاني از اينكه 
يازدهم ش��دم، خوش��حال و راضي هستم. اين 
نتيجه فراتر از انتظ��ار خودمان بود، خصوصاً كه 

اين رقبا را تا به حال نديده بوديم.« 
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سعید احمديان

فريدون حسن

پايان تلخ رؤيای شمشیربازی
شمشيربازان گرفتار ناداوري از ريو تا توكيو شدند

پايان تلخ يك رؤيا، ش��ايد بهترين توصيف از پاي��ان كار پيمان فخري و 
شاگردانش در شمشيربازي المپيك باشد. رشته اي كه آنقدر در چند سال 
گذشته خوب نتيجه گرفته و تاريخ ساز شده كه خيلي ها در توكيو انتظار 
اين را مي كشيدند كه دست سابريست هاي ايران به مدال برسد و كارنامه 
فوق العاده شان با مدال المپيك تكميل ش��ود، به خصوص هنوز كه هنوز 
است مزه مدال برنز تاريخي مجتبي عابديني در قهرماني جهان با وجود 
گذشت دو سال زير زبان اهالي شمشيربازي است. تيرماه ۹8 و مسابقات 
قهرماني جهان در بوداپست، جايي كه كاپيتان سوادكوهي شمشيربازي، 
زاتماري، قهرمان جهان از مجارستان را در خانه اش با شكست بدرقه كرد 
و تاريخي ترين مدال شمشيربازي را به گردن آويخت يا يك سال قبل تر 
كه در بازي هاي آسيايي پس از 44 سال شمش��يربازي در انفرادي سابر 
مدال گرفت و علي پاكدامن با مدال برنزش نش��ان داد كه موفقيت هاي 
شمشيربازي اتفاقي نبوده است. رقابت هايي كه با تكرار مدال نقره در رشته 
تيمي سابر هم همراه شد تا نگاه ها به شمشيربازي عوض شود، به خصوص 
وقتي اسفند ۹8 در جام جهاني لهستان، شاگردان فخري توانستند اولين 

سهميه تيمي المپيك را به نام خودشان ثبت كنند. 
 المپيك اما باز هم به شمش��يربازي ايران روي خوش نشان نداد، هم 
در انفرادي و هم در تيمي تا فخري و تيم پرافتخاري كه در س��ال هاي 
اخير ساخته، همچنان در حس��رت مدال المپيك باشند. افتخاري كه 
در توكيو برخالف ريو و البته لندن، خيلي در دسترس تر نشان مي داد، 

اما نشد كه بشود. 
پس از يك شروع درخش��ان در بخش انفرادي كه با س��ه برد در مرحله 
اول براي مجتب��ي عابديني، علي پاكدامن و محم��د رهبري همراه بود، 
اما در يك شانزدهم رهبري و عابديني باختند و كنار رفتند. پاكدامن اما 
دومين مسابقه اش را هم برد و به يك چهارم رسيد ولی در اين مرحله به 
ژيالگي مجار باخت تا برخالف يك شروع درخشان هر سه نماينده ايران 

دست شان خالي بماند. 
پس از قرعه سخت بخش انفرادي و نرسيدن سابريست ها به مدال، بامداد 
چهارشنبه خيلي ها چشم انتظار شروع رقابت هاي تيمي شمشيربازي سابر 
در سالن ماكوهاري مس بال توكيو بودند، جايي كه سابريست هاي ايران 
در بازي اول شان مقابل ايتاليا قرار مي گرفتند، اما پس از ۹ رقابت با نتيجه 
نزديك 4۵ بر 44 مغلوب شدند تا آخرين اميد شمشيربازي در توكيو كه 
بيشترين اميد را هم داشتيم از دست برود و همه چيز براي تاريخ سازي به 

سه سال بعد و المپيك 2024 پاريس موكول شود. 
مقابل ايتاليا، علي پاكدامن همچنان كه در بخش انفرادي با ايستادن در 
جايگاه هشتمي و رسيدن به يك چهارم بهترين عملكرد را داشت، در بخش 
تيمي هم ستاره ايران بود. درخشش��ي كه با توجه به عملكرد نه چندان 
خوب مجتبي عابديني و محمد رهبري س��ودي نداشت تا شمشيربازي 
از رسيدن به نيمه نهايي بازبماند. در اين مسابقه علي پاكدامن 22 امتياز 
گرفت و ۱4 امتياز از دست داد تا ستاره تيم ايران باشد. مجتبي عابديني 
۱2 امتياز گرفت و ۱۶ امتياز از دست داد و محمد رهبري ۱0 امتياز گرفت 

و ۱۵ امتياز از دست داد. 
در بخش تيمي اما همان خاطره تلخ ريو تكرار شد؛ اگر چهار سال پيش در 
ريو مجتبي عابديني در يك قدمي مدال با ناداوري دستش از رسيدن به 
مدال كوتاه ماند و داور روس كاری كرد كه داريل هومرامريكايي پيروز شود 
و به قول عابديني، مدال را از چنگش در بياورند، اين بار و چهار سال بعد در 

توكيو باز هم داوران سنگ بزرگ جلوي شمشيربازي بودند. 
 اين بار يك داور اوكرايني در آخرين مصاف تيمي ايران و ايتاليا در رقابت 
پاكدامن و لوكا كاراتولي، همه كار كرد تا ايتاليا در نهايت برنده باشد. قضاوتي 
كه حتي سبب شد اين داور از سوي فدراسيون جهاني هم محروم شود، اما 
شانس تاريخي شمشيربازي از دس��ت رفته بود و اقدام رئيس فدراسيون 
جهاني براي امضاي محروميت داور اوكرايني، براي ايران نوشداروي پس از 
مرگ سهراب بود و به گفته پاكدامن »داور و مافياي داوري قشنگ مي تواند 

يك شمشيرباز يا يك تيم را قهرمان المپيك كند!«
صحبت هاي پاكدامن پس از بازگشت و دست خالي شمشيربازي گوياي 
پايان تلخ رؤياي فخري و شاگردانش در توكيو بود، جايي كه گفته است: 
»از اينكه دس��ت خالي مانديم، ناراحتم. من فقط يك مس��ابقه ساده را 
نباختم و همه چيزم را باختم! چند سال عمري كه گذاشته بودم و زحمت 

كشيدم به نتيجه نرسيد.«

نازنين مواليی و فرزانه فصيحی اگرچه مدال نگرفتند اما تاريخ ساز شدند

درخشش دختران بي مدال ايران در المپیك

 وقتي بانوي تكواندو 
خشم معاندان را برانگیخت

برنامه ريزي براي ناهيد كياني آغاز شده، برخي كه آن طرف آب نشسته اند و 
داعيه ايراني تر بودن از هر ايراني داخل ايران را دارند حاال باز هم مي خواهند 
نقشه كثيف قبلي ش��ان را تكرار كنند. همين ها بودند كه زير پاي امثال 
كيميا عليزاده و سعيد ماليي نشستند و خام شان كردند و حاال هم همان 
نقشه را براي ناهيد كياني دارند. مي خواهند وانمود كنند كه اينجا براي 
ورزشكار خفقان وجود دارد و آن طرف آزادي و متأسفانه بايد اذعان كنيم 
كه سوء مديريت و ناكارآمدي برخي مديران ورزش كشور و بي تدبيري و 
كج سليقگي برخي مجريان و برنامه ريزان تلويزيون اين فضا را براي آنها مهيا 

كرده است تا هر طور كه دل شان مي خواهد بتازند. 
حاال نوبت به ناهيد كياني رسيده است، بانوي شايسته تكواندو ايران كه به خاطر 
چيزهايي كه در توكيو ديده المپيك در نظرش افول كرده و فهميده كه اين 
صلحي كه از آن دم مي زنند چيزي شبيه به كشكي است كه علي پروين سال ها 
قبل گفته بود، صلح به زعم شبكه هاي سعودي، صهيونيستي و جيره بگيران آنها 
زماني معنا پيدا مي كند كه مطامع صهيونيست هاي  نژادپرست و سعودي های 
وهابي تأمين باشد.  بايد هم ناراحت باشيد از اينكه بانوي تكواندوكار كشورمان 
بيايد و اينگونه بگويد: »نمي دانم چه بر س��ر جهان آمده ك��ه زور ورزش به 
سياست نرسيد و پرچم المپيك تنها به نمادی بي توجه تبديل شده كه شعار 
صلح سر مي دهد. بازنده حقيقي بازي من و كيميا »المپيك« بود. المپيكي كه 

بزرگي اش در ذهنم افول كرده، المپيك كرونا زده بدون صلح.«
المپيك ميدان صلح و آشتي ملت هاست، اما آن صلحي كه امثال شبكه هاي 
سعودي و صهيونيستي از آن دم مي زنند و مي پسندند، همان ها كه به زعم شان 
حكومت هاي ايران، س��وريه، كوبا و ديگر كش��ورها ديكتاتور هستند، اما 
آل سعود، صهيونيست ها، امريكايي ها و انگليس��ي ها، آزاديخواه. شما بهتر 
است به دالرهاي آغشته به خون كودكان يمني كه از سعودي ها مي گيريد، 
بچسبيد و بيهوده جوش سياسي شدن ورزش ايران را نزنيد. ورزشكار ما خوب 

مي داند كه چه زماني از مردم و كشورش دفاع كند. 
اتفاقاً راست مي گويند اينستاگرام يك ورزشكار صفحه شخصي اوست 
و نبايد تبديل شود به چرك نويس عده اي خاص. مي گوييد براي ناهيد 
كياني نوشته اند و در صفحه شخصي اش گذاش��ته اند. بايد هم بگوييد، 
چون با مطامع سياسي و تفكراتي كه از آنها دالر مي گيريد مخالف است، 
واال اگر نزديك به آنها بود حتماً مي گفتيد كه كار خودش اس��ت و چقدر 
اين ورزشكار آزادانديش است. فقط يك س��ؤال در اين بين مي ماند كه 
اميدواريم اگر اندكي انصاف در وجودتان مانده باشد حداقل براي خودتان 
درست پاسخش را بدهيد و آن اينكه وقتي از قول كيميا عليزاده، صفحه 
شخصي اش را با چرك نويس خودتان پر و از قولش بيانيه عليه ايران صادر 
مي كرديد، فكر حريم خصوصي و شخصي بودن آن صفحه را نكرديد يا 
چون دستور داشتيد از طرف اربابان سعودي و صهيونيست تان بي خيال 

احترام به صفحه شخصي ورزشكار شديد؟ 
چطور آن روز كيميا ايران را كشورش نمي دانست، اما حاال در المپيك براي 
ايران در تيم پناهنده ها مسابقه مي دهد و در عوض ناهيد كياني كه برخالف 

نظر شما حرف  زده، مي شود ورزشكار نماينده ديكتاتوري!
راستي اين را هم درست مي گويند اگر كميته بين المللي المپيك فقط 
۱0 دقيقه به منش��ور المپيك پايبند باشد، خيلي ها رنگ المپيك را هم 
نمي بينند و اگر به منشور خود پايبند باشد اصاًل نبايد بگذارد كه چنين 

افكار خودفروخته اي براي المپيك و المپيكي ها قلم بزنند. 
با تمام اين حرف ها اين ما هستيم كه بايد مراقب سرمايه هايمان باشيم. 
كار دشمن، دشمني است و جز اين هم توقعي از آنها نمي رود. اصاًل دالر 
مي گيرند كه اين چيزها را بگويند و ته دل بچه هاي ورزشكار ما را خالي 
كنند، اما اين وظيفه ماست كه با مديريت درست كاري كنيم كه تيرشان به 
سنگ بخورد. امروز هدف شان ناهيد كياني است و فردا قهرماني ديگر، ولي 
از اين غافل نشويم كه اشتباه و مديريت غلط ماست كه آب به آسياب آنها 

مي ريزد براي شاخ و شانه كشيدن براي ما.

والیبال روي دور باخت!
واليبال پس از يك شروع طوفاني در توكيو، دوباره روي شيب نزولي قرار 
گرفته است تا جايي كه حتي صعود شاگردان آلكنو به جمع هشت تيم برتر 
المپيك هم به خطر افتاده است. پس از برد مهم مقابل لهستان و پيروزي 
قابل پيش بيني برابر ونزوئال، تيم ملي واليبال در دو بازي بعدي  خود دور 
از انتظار ظاهر ش��د تا كار واليبال براي صعود گره بخورد. واليبال بامداد 
چهارشنبه 3 بر يك مقابل كانادا يك باخت ناباورانه را كسب كرد و عصر 
ديروز هم مقابل ايتاليا 3 بر يك باخت تا با دو شكست، دو برد و كسب پنج 

امتياز، كارش براي صعود به بازي آخر با ژاپن كشيده شود.

استقبال پرشور الجزايری ها از فتحي نورين 
فتحي نورين، جودوكار ملي پوش الجزايري بعد از امتناع از رويارويي با نماينده 
رژيم اشغالگي قدس در المپيك هنگام بازگشت به كشورش مورد استقبال 
پرش��ور هموطنان خود قرار گرفت. فتحي نورين عدم رويارويي با نماينده 
رژيم اشغالگر را افتخار خود عنوان كرد و گفت: »من با مربي ام اين تصميم را 
گرفتيم و به آن افتخار مي كنيم. عالوه بر من و خانواده ام، مردم الجزاير هم به 
اين تصميم افتخار مي كنند. خوشحالم كه موجوديت صهيونيست را عصباني 
كردم، وقتي ديدم كه قرعه كشي مرا با حريف صهيونيستي روبه رو كرده شوكه 

شدم، اما در تصميم گيري براي عقب نشيني دريغ نكردم.«

هفته خوب المپیك پیش روست 
سيدرضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك با اشاره به نتايج به 
دست آمده تا پايان روز هشتم رقابت هاي المپيك گفت: »تيراندازي كام 
ملت ايران را شيرين كرد. در شمشيربازي استحقاق سكو را داشتيم و 
واقعاً با ناداوري روبه رو شديم. در بوكس هم تالش الزم صورت گرفت، ولي 
واقعيت هايي در پشت صحنه وجود دارد كه بعداً بايد براي مردم بشكافيم. 
نازنين مواليي دو مرحله صعود كرد كه در تاريخ قايقراني بي نظير است. 
در شنا ركورد زديم. همچنين در واليبال تيم ملي خوب كار كرده است. 
در بسكتبال هم بايد واقعيت را ببينيم و بنا نبود كه ما امريكا و فرانسه را 
شكست دهيم. تيم بسكتبال ما با راهيابي به المپيك توانست جزو ۱2تيم 
برتر دنيا باشد. مهم ترين مسئله ما در روزهاي آتي است. وزنه برداري و 
كاراته را هم در پيش خواهيم داشت. مسابقات كشتي را در پيش داريم و 

در هفته آتي خبرهاي خوبي از توكيو خواهيم شنيد.«

مثل هميشه با 
شيوا نوروزی

    دو وميدانی
يك لباس ويژه 
ب��راي  ك��ه 
مسابقات مهم طراحي مي كند به ميدان آمد، اما 
عملكردش به قدري ضعيف بود كه حتي لباسش 
نيز به چشم نيامد. احسان حدادي، پرتابگر ديسك 
براي چهارمين بار حضور در بازي هاي المپيك را 
تجربه كرد و ب��س. همانطور ك��ه از مدت ها قبل 
پيش بيني مي شد حدادي نه تنها دستش به مدال 
نرسيد، بلكه در بين 32پرتابگر رتبه 2۶ را به دست 
آورد تا يك بار ديگر معلوم ش��ود بهترين پرتابگر 
آس��يا به خط پايان رسيده اس��ت. البته احسان 
حدادي در المپيك ريو هم با پرتاب ۶0/۱۵ متري 

ناكام بود و روز گذش��ته در توكيو هم نتوانست 
ركوردي بهتر از ۵8/۹8 متر ثبت كند. قهرمان 
آسيا يك سال پرحاشيه را پشت سر گذاشت و 
بعد از جراحي خارپاشنه در آلمان و اردو زدن در 
امريكا، ديس��ك كمرش بيرون زد و تا چند روز 
قبل از اعزام به ژاپن حرف از كناره گيري اش بود، 
ولي حدادي مصدوم با اينكه مي دانست در ژاپن 
چيزي عايدش نمي شود قيد المپيك را نزد و بعد 
از شكس��ت در توكي��و به ج��اي عذرخواهي و 
اعتراف به عملكرد ضعيفش بدون اينكه ذره اي 
ناراحت باش��د قول طالي بازي هاي آسيايي را 
داد: »خودم توقع پرتاب ب��االي ۶2، ۶3 متر را 
داشتم، اما متأسفانه نش��د. اگر من به المپيك 
نمي آمدم و كسي هم جايگزينم نمي شد، حالت 
خوبي نداشت. من به احترام المپيك آمدم. حاال 
خيلي هم ناراحت نيستم. اگر بدنم جواب بدهد 
دوس��ت دارم در المپي��ك 2024 پاريس هم 
شركت كنم. تنها مدال آور دووميداني ايران در 
المپيك هس��تم. چهار مدال طالي بازي هاي 
آس��يايي را دارم و س��ال آينده به دنبال كسب 
پنجمين مدال آن هستم، براي همين مسئوالن 
به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه گذاري روي 
من اثرگذار خواهد ب��ود. ورزش ايران اگر 
مي دانس��ت كه مدال نمي گي��رم برايم 
هزينه نمي كرد.«  با صحبت هاي حق 
به جانب و متوقعانه احسان حدادي 
بايد ديد مس��ئوالن ورزش تا 
چ��ه زمان��ي ب��ه ج��اي 
روی  س��رمايه گذاري 
جوان ترها به تك ستاره 
پرت��اب ديس��ك ايران 

فرصت خواهند داد. 

كشتي ايران وارد مي شود

از پيش بيني تا واقعيت؛ حدادي بيست و ششم شد
ناكام محض!

باالخره روز موعود 
اشرف رامين

     کشتی
فرا رسيد، از بامداد 
فردا )۶:30( رقابت 
كش��تي گيران ايراني در بازي ه��اي المپيك آغاز 
مي شود. با گذشت هشت روز از آغاز بازي هاي توكيو 
هنوز تنها دلمان به مدال طالي جواد فروغي خوش 
است و لحظه شماري مي كنيم تا ورزش اول كشور 
بر تعداد مدال هاي كاروان اضافه كند. رقابت هاي 
كشتي با جدال فرنگي كاران شروع مي شود و چشم 
اميد مردم به محمد بنا و پنج ملي پوش المپيكي 
اوس��ت. پيش از اين يك بار در لن��دن، تيم بنا در 
المپيك گل كاشته و حاال همه منتظرند تا بار ديگر 
شاهد درخش��ش فرنگي كاران باشند. محمد بنا 
خودش مي گويد كه مش��تش هميشه باالست تا 
پرچم ايران را به همه نش��ان دهد و حاال نوبت به 

شاگردان او رسيده تا حرف استاد را عملي كنند. 
اس��تارت رقابت ه��ا ب��ا كش��تي هاي اوزان ۶0 و 
۱20كيلوگرم زده مي شود. عليرضا نجاتي، فرنگي كار 
سبك وزن ماست و امين ميرزازاده نيز در سنگين وزن 
با هدف رفتن روي س��كوي المپيك روي تش��ك 

مي رود. نجاتي براي رس��يدن به دوبنده تيم ملي 
تالش زيادي ك��رده و مدال برنز جهان��ي را نيز در 
كارنامه دارد. او خودش سهميه وزن ۶0 كيلو را قطعي 
كرد و در نهايت هم در ليست المپيكي ها قرار گرفت. 
اين فرنگي كار قمي همانند ساير هم تيمي هايش 
هدفي جز كسب مدال المپيك ندارد. ميرزازاده يكي 
از ورزشكاران خوزستاني كاروان ورزش ايران است 
كه با قهرماني در لهستان در ليست نهايي محمد بنا 
قرار گرفت. دارند مدال طالي آسيا اميدوار است در 
توكيو طلسم شكني كند و اولين طاليي سنگين وزن 
كشتي فرنگي ايران در بازي هاي المپيك لقب بگيرد. 
با اين حال محمد بنا از هر پنج شاگردش توقع كسب 
مدال دارد: » در هر وزن ۱۶ كشتي گير حضور دارند 
كه همه از برترين هاي دنيا هستند. هرچند بچه ها 
جوانند، در عين حال باتجربه هم هستند، با بيشتر 
حريفان كشتي گرفته اند و تقريباً همه را مي شناسند 
و از نظر آمادگي جسماني در شرايط عالي قرار دارند 
و اميدوارم اتفاقات خوبي در توكيو رخ دهد. كشتي 

ورزشي قابل پيش بيني نيست، اما در مجموع 
همه را شانس مدال مي دانم.«

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول - نوبت دوم
شهرداری بندرماهشهر به استناد مجوز ش�ماره 3۶۸/ش مورخ ۲۵/3/1۴۰۰ شورای اسالمی شهر  در نظر دارد پروژه زيرسازی 
نوارهای حفاری و لکه گير و ترميم آسفالت معابر ناحيه صنعتی و شهرک شهيد رجايی بندرماهشهر را با رعايت تشريفات قانونی 

و آگهی مناقصه به پيمانکار واجد الشرايط واگذار نمايد.

1_ اسناد مناقصه از مورخ ۹/۵/1۴۰۰ تا پايان وقت اداری مورخ ۲۰/۵/1۴۰۰ در مقابل 
پرداخت مبلغ 1.۵۰۰.۰۰۰ ريال )غيرقابل استرداد( به حساب سيبا ۰1۰۵۲۹3۴۸۲۰۰۰ 
نزد بانك ملی شعبه شهرداری تس�ليم و پاكت در مورخ ۲3/۵/1۴۰۰ به واحد امور 
قراردادهای ش�هرداری تحويل می گردد.بازگش�ايی پاكت ها مورخ ۲۵/۵/1۴۰۰ 

می باشد.

۲- مبلغ اوليه كار ۶.۶۷۷.۸۸۷.۹۹۷ ريال می باش�د كه پيش�نهاد دهند بايد %۵ 
قيمت پايه ) 333.۸۹۴.۴۰۰ ريال( را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 
س�يبا ش�ماره ۰1۰۵۲۹۴1۶۷۰۰3 بانك ملی ايران به نام ش�هرداری بندرماهشهر 

بصورت نقد يا ضمانتنامه بانکی ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

  3- ش�هرداری در رد ي�ا قب�ول ي�ك ي�ا كلي�ه پيش�نهادات مخت�ار اس�ت 
۴- ارائه رتبه حداقل ۵ راه از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور 

الزامی می باشد.

 ۵- ارائه گواهی تاييد صالحيت ايمنی از اداره كار و امور اجتماعی الزامی می باشد. 
۶- هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۷ - متقاضي�ان م�ی توانند جهت كس�ب اطالع�ات بيش�تر در س�اعات اداری با 
Www.mahshahr.ir  ش�ماره تلفن 1۶-۰۶1۵۲33۹11۴ تماس و يا ب�ه آدرس 

مراجعه نمايند .
امور قرار دادهای شهرداری ماهشهر

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول - نوبت دوم
شهرداری بندر ماهشهر به اس�تناد موافقت نامه های ش�ماره  1۵۹1/ش مورخ ۹۷/۸/۲1، ۴۷۵/ش مورخ ۹۴/۴/31 ،۲3۰/ش مورخ ۹۴/۴/31 ، 
۹۴۸/ش مورخ ۹3/۷/۲۸ ،1۰1۶۵/ش مورخ ۹۲/۹/1۲  شورای اسالمی شهر در نظر دارد تأمين ۸۴ نفر نيروی انسانی واحد  موتوری تأسيسات را 

با شرايط ذيل  از طريق مناقصه عمومی به پيمانکار واجد الشرايط  واگذار نمايد.

     1_  اسناد مناقصه از مورخ 1۴۰۰/۵/۹ تا پايان وقت اداری مورخ1۴۰۰/۵/۲۰  در مقابل 
پرداخت مبلغ 1،۵۰۰،۰۰۰ ريال )غيرقابل استرداد( به حساب سيبا ۰1۰۵۲۹3۴۸۲۰۰۰ 
 ن�زد بانك مل�ی ش�عبه ش�هرداری تس�ليم و پاك�ت ه�ا در م�ورخ 1۴۰۰/۵/۲3 
 به واحد امور قراردادها تحويل می گردد.بازگش�ايی پاك�ت هامورخ 1۴۰۰/۵/۲۵ 

می باشد.

۲_  مبلغ برآورد اوليه جهت يك سال11۷،1۹۰،1۸۷،۰۲۸ ريال می باشد كه پيشنهاد 
دهنده بايد   ۵% قيمت پايه معادل۵،۸۵۹،۵۰۹،3۵۲  ريال به عنوان سپرده شركت در 
مناقصه به حساب سيبا شماره ۰1۰۵۲۹۴1۶۷۰۰3 بانك ملی ايران بنام شهرداری بندر 

ماهشهر به صورت نقد يا ضمانتنامه بانکی ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد  .

3_  شهرداری در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

۴_  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۵_  شركت كنندگان بايد دارای كد اقتصادی دوازده رقمی)TIN( باشند.

۶_  گواهی معتبر تاييد صالحيت اداره كار و امور اجتماعی الزامی است  .

۷ - متقاضي�ان م�ی توانند جهت كس�ب اطالع�ات بيش�تر در س�اعات اداری با 
Www.mahshahr.ir  ش�ماره تلفن 1۶-۰۶1۵۲33۹11۴ تماس و يا ب�ه آدرس 

مراجعه نمايند .

امور قرار دادهای شهرداری ماهشهر


