
انتخاب نصيري نيا به عنوان بهترين مربي وزنه برداري زنان امريكا
شاهين نصيري نيا به عنوان مربي شخصي مورگان كينگ از سوي انجمن وزنه برداري امريكا به عنوان بهترين مربي سال بانوان انتخاب شد و جايزه Gayle Hatch  را به دست آورد. دكتر كايل پيرس نيز به 
عنوان بهترين مربي سال مردان انتخاب شده است. مورگان كينگ، شاگرد نصيري نيا در المپيك ريو توانست ركورد يك ضرب امريكا را ارتقا دهد و در نهايت نيز در رده ششم قرار گرفت. او به عنوان بهترين 
وزنه بردار زن بزرگسال 2016 انتخاب شد. در سال 2017 قرار است مراسمي براي برندگان جوايز برگزار شود و نفرات برگزيده جوايز خود را دريافت خواهند كرد. 
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استعفاي »قرمز« كي روش
نخستين بحران فدراسيون تاج كليد خورد

 سرمربي محبوب تيم ملي مي گويد
 انتقادهاي برانكو، شخصيت و پرنسيب او را خدشه دار كرده است

بيانيه 12 ملي پوش دووميداني ايران 
تقاضاي كمك از وزير ورزش

جمعي از ملي پوش��ان دووميداني ايران 
در انتقاد از عملك��رد »مجيد كيهاني« 
بيانيه اي صادر و عالوه بر اعتراض نسبت به وضع موجود 
از وزي��ر ورزش و جوانان تقاضاي كم��ك كردند. متن 
كامل بيانيه ملي پوش��ان دووميداني ايران به اين شرح 
است: »نيروي انس��اني در تمام دنيا مهم ترين سرمايه 
هر س��ازماني بوده و در فدراسيون ها و تيم هاي ورزشي 
هم ورزش��كاران و مربيان اين نقش را ايفا مي كنند و در 
صورتي كه توجهي به وضعيت تمريني و معيشتي آنها 
نشود، قطعا آن فدراس��يون با شكست و ناكامي روبه رو 
خواهد شد. فدراس��يون دووميداني ايران هم از جمله 
س��ازمان هايي است كه نيروي انس��اني زيادي در خود 
دارد، اما آنچه كه اهميت دارد نحوه رسيدگي و توجه به 
آنهاست كه از ديرباز دچار مشكل بوده و اين روزها بيش 
از هميشه نمايان شده است. دووميداني كاران از جمله 
ورزشكاران محجوبي هستند كه با وجود مشكالت مالي 
و كمبود امكانات هميش��ه از جان و دل مايه گذاشته  و 
هيچگاه كم كاري نكرده اند؛ تا جايي كه توانس��تند اين 
رشته را در زمره رش��ته هاي مدال آور در المپيك ثبت 
كنند و تاريخ ساز شوند، اما متاسفانه بعد از اين موفقيت ها 
توجهي كه بايد مي شد، نشد و اين روزها تصميماتي در 
فدراسيون اتخاذ مي شود كه نه تنها چيزي از مشكالت 
ورزش��كاران و مربيان كم نكرده، بلكه آنها را از مس��ير 
اصلي خود براي موفقيت در مس��ابقات آينده دور كرده 
اس��ت. مجيد كيهاني، رييس فدراس��يون دووميداني 
در برنامه ه��اي انتخابات��ي خود از آوردن اسپانس��ر به 
دووميداني و برگزاري لي��گ پويا و با كيفيت خبر داد و 
مسووالن هيات ها نيز برهمين اساس به او راي دادند، اما 
هيچ يك از برنامه هاي وي تاكنون عملي نشده و كارهاي 
غيرمنطقي كه صورت مي گيرد، اين رش��ته را بيش از 
پيش به قهقرا برده و روز به روز وضعيت بدتر از گذشته 
مي شود. تامين مالي بودن يكي از مهم ترين دغدغه هاي 
هر ورزشكاري اس��ت و قطعا نبود آن، تمركز او را براي 
تمرين و مسابقه از بين مي برد، اما در فدراسيون فعلي كه 
تصميمات عجيب و غريب زيادي در آن گرفته مي شود، 
تنها چيزي كه اهميت ندارد، آينده ورزشكاران است و 
مشخص نيست قطع شدن حقوق ورزشكاران با چه دليل 
و منطقي بوده اس��ت. وقتي ورزشكاران ليگ قدرتمند 
ندارند و حقوقي هم به آنها پرداخت نمي شود كه بتوانند 
از طريق آن خود را تامين كنند، چطور به آينده ورزشي 
خود اميدوار باشند و براي كشور افتخارآفريني كنند؟ 
آيا مسوولي در فدراسيون پيدا مي شود كه يك روز بدون 
حقوق كار كند؟ آيا رييس فدراسيون كه سابقه اي در اين 
رش��ته ندارد، يك روز مي تواند تمرينات طاقت  فرساي 
دوندگان، پرتاب كنندگان و پرش��ي ها را تحمل كند؟ 
با اي��ن وجود تمام فرزندان دووميدان��ي ايران، عالوه بر 
نداشتن حمايت مادي، در حمايت هاي روحي و معنوي 
و حفظ جايگاه خود از سوي فدراسيون نيز دچار مشكل 
ش��ده و با بدقولي و عدم برنامه ريزي مناس��ب و اجراي 
ناصحيح آنها آينده خوبي را متصور نيس��تند و با وجود 
ميل باطني براي ش��ركت در اردوها و مس��ابقات آتي 
عالقه اي نش��ان نخواهند داد. درخواس��ت ما به عنوان 
جمعي از ملي پوشان دووميداني كه دغدغه جدي اين 
رشته را داريم از مس��ووالن وزارت ورزش و جوانان و در 
راس آن مسعود س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان اين 
اس��ت كه تا دير نشده تدبيري صورت بگيرد كه خدايي 
ناكرده در آينده نه چندان دور حسرت روزهاي از دست 

رفته خورده نشود.

   اميني: مربي خارجي براي رويينگ و  آب هاي آرام 
دختران جذب مي كنيم/ با وزير جلسه اي نداشتم

   جوهري: ورزش هاي پهلواني بايد وارد مدارس 
و دانشگاه ها شود

   احس�اني: غيبت كاظم�ي، كريمي، منصوريان 
و فرك�ي در كالس  مربيگ�ري حرف�ه اي فوتبال؛ 
منصوريان به دوره مربيگري نيايد ليگ قهرمانان 

آسيا را از دست خواهد داد
   كفاش�يان: فدراس�يون بايد ماج�راي برانكو و 
كي روش را حل كند/ تصميمي براي تشكيل تيم 

بانوان نداريم
   مرادي: با كيانوش رس�تمي جلسه مي گذاريم/ 
با بودجه قطره چكاني كميت�ه ملي المپيك بايد 
برنامه ه�ا را تعطي�ل ي�ا تعديل كنيم چ�را كه در 
مضيقه ايم/ ما برنام�ه مي دهيم اما بودجه را جاي 

ديگر هزينه مي كنند.

صندوق stewards امريكا از سال 2013 زمان تاسيس 
خود 250 هزار دالر جايزه ب��ه قهرمانان المپيكي اين 
كش��ور داده اس��ت. جردن باروز و جي��ك وارنر، بعد از 
المپيك لندن و هلن ماروليس و كايل اس��نايدر بعد از 
المپيك ريو 2016 پاداش گرفتند. بودجه اين صندوق 
از سوي فدراسيون كشتي امريكا و كميته  المپيك اين 
كشور تامين مي شود. السيون راگان و لوگان استيبر هر 
دو در مسابقات بوداپست به فينال رسيدند. استيبر در 
مسابقات قهرماني جهان بوداپست در وزن 61 كيلوگرم 
مردان بكا لوماتزه گرجستاني را شكست داد و به مدال 
طال رس��يد. او از صندوق 50 هزار دالر پاداش دريافت 
مي كند. الس��يون راگان، كشتي گير وزن 60 كيلوگرم 
زنان نيز 25 هزار دالر براي كس��ب مدال نقره دريافت 

مي كند. او در فينال مغلوب پي زين گرد از چين شد. 

تيم   ملي فوتبال مراكش كه خود را آماده حضور در جام 
ملت هاي آفريقا مي كند قرار بود كه در ديداري دوستانه 
به مصاف تيم   ملي فوتبال ايران برود. اين ديدار قرار بود 
كه در امارات برگزار ش��ود، چرا كه ه��ر دو تيم ايران و 
مراكش در اين كش��ور كوچك حوزه خليج فارس اردو 
زده اند اما در نهايت اين ديدار لغو ش��د. نكته جالبي كه 
درباره اين ديدار وجود داش��ت اين بود كه هر دو كشور 
مراكش و ايران موافق برگزاري بازي بودند اما اماراتي ها 
تصمي��م گرفتند كه بازي را لغو كنند تا هر دو تيم را در 
شرايط بدي قرار دهند. فدراسيون فوتبال مراكش بعد 
از لغو دي��دار برابر ايران تالش كرد تا با تيم   ملي فوتبال 
امارات يا يك باش��گاه از اين كشور ديدار دوستانه اي را 
برگزار كند، ولي جالب اينكه با جواب رد مواجه ش��د و 
حتي نتوانس��ت با يك تيم دسته دومي فوتبال امارات 
بازي دوستانه برگزار كند. رسانه هاي مراكشي از رييس 
فدراسيون اين كشور بسيار ناراحت و خشمگين هستند. 
آنها بر اين باور هستند كه نبايد فدراسيون ديدار دوستانه 
با ايران را انتخاب مي كرد. سايتsport 360  نوشت: از 
همان ابتدا روشن بود كه ديدار تيم   ملي فوتبال ايران با 
مراكش لغو مي شود. فدراسيون فوتبال مراكش و رييس 
آن به خوبي مي دانست كه امارات با ايران رابطه خوبي 

ندارد و اين ديدار دوستانه لغو مي شود. 

خبر كوتاه

75 هزار دالر پاداش براي دو 
كشتي گير امريكايي

ضد حال اماراتي ها به ايران و 
مراكش

سرخط خبرها انتقاد فوتبال ايران

بي خبري 
هيات رييسه

س�د  مي ر نظ�ر  ب�ه 
اعض�اي هيات رييس�ه 
فدراسيون فوتبال خبر 
ت�ازه اي ندارند. فريدون 
اصفهاني�ان در واكن�ش 
ب�ه اس�تعفاي كارلوس 
تصمي�م  و  ك�ي روش 
هيات رييسه فدراسيون 
فوتب�ال گف�ت: »هيات 
فدراس�يون  رييس�ه 
يكش�نبه  ل  تب�ا فو
تشكيل جلس�ه خواهد 
داد و اي�ن موض�وع از 
قبل اعالم ش�ده بود، اما 
دستورجلس�ه مشخص 
نيست و اگر استعفايي در 
كار باشد در اين خصوص 

صحبت خواهيم كرد.

كارلوس كي روش استعفا 
داد. اي��ن خبري ب��ود كه 
ديروز از دوبي رسيد و البته بيشتر شبيه 
يك شايعه بود تا يك خبر. آن را مي توان 
نخستين چالش جدي رياست فدراسيون 
مهدي تاج دانست. خبرگزاري تسنيم در 
خبري كوتاه نوشت »كارلوس كي روش 
كه بازيكنان تي��م ملي را در اردوي دوبي 
زيرنظر داش��ت، با پايان اين اردو اعضاي 

تيم را همراهي نكرد.
 اعضاي تيم ملي با پايان اردوي پنج روزه 
خود باشگاه ايرانيان دوبي را ترك كردند و 
راهي فرودگاه شدند تا به تهران بازگردند، 
اي��ن در حالي ب��ود كه ك��ي روش تيم را 
براي بازگش��ت به ته��ران همراهي نكرد 
و در دوب��ي ماند. اين در حالي اس��ت كه 
صحبت هايي مبني بر استعفاي كي روش 
مطرح شده و بايد ديد در نهايت چه اتفاقي 
رخ مي دهد.« البته كي روش در اين چند 
سال آنقدر اس��تعفا داده كه شنيدن آن 
خيلي هم عجيب و دور از ذهن نيست. با 
اين حال تا زماني كه فدراسيون اين خبر 
را تاييد نكرد كس��ي آن را جدي نگرفته 
بود. مصاحبه كوتاه عابديني نش��ان داد 
كه قضيه جدي اس��ت و ش��ايد جدي تر 
از هميش��ه. قضيه اي كه اين بار استعفاي 
ك��ي روش را با دفعات گذش��ته متفاوت 
مي كند، كتبي بودن آن اس��ت. پيش از 

اين سرمربي تيم ملي به صورت شفاهي و 
در مصاحبه هايش و صحبت با مسووالن 
فدراس��يون اعالم كرده بود كه اس��تعفا 
مي دهد و مي رود و بيش��تر شبيه تهديد 
بود تا تصميم. اين بار اما قضيه كمي فرق 
مي كند. او استعفايش را به صورت كتبي 
به فدراسيون ارايه داده و همراه تيم ملي 
ب��ه ايران بازنگش��ته. عابدين��ي در مورد 
دليل اس��تعفاي كي روش مي گويد كه او 
اعتقاد داشته كه شخصيت و پرستيژش 
زيرس��وال رفته. با توجه ب��ه اينكه بعد از 
بازگشت تاج از امارات، استعفاي كي روش 
هم به ايران رس��يده شايد اين بار هم قرار 
باش��د كه نحوه برخورد فدراسيون با اين 

استعفا متفاوت با دفعات قبل باشد. 
امي��ر عابدين��ي در گفت وگوي��ي كوتاه 
ب��ا خبرنگار گ��روه ورزش��ي خبرگزاري 
مي��زان، در مورد اين مس��اله اعالم كرد: 
»كي روش براي نخس��تين بار نيست كه 
استعفا مي دهد و پيش از اين هم چندين 
بار استعفا داده است. كي روش استعفاي 
خود را به صورت كتبي ارايه كرده است و 
دليل او براي اين استعفا اين است كه وي 
تصور مي كند، پرستيژ و شخصيتش زير 
سوال رفته است. البته نبايد كي روش در 
اين مقطع از تيم ملي جدا شود. كي روش 

اين بار دنبال امتياز گرفتن نيست.«
اما علي كفاشيان، نايب رييس فدراسيون 
فوتبال كه 8 سال رياست اين فدراسيون 
را ب��ر عهده داش��ت، روزهاي پ��ر فراز و 

نشيبي را با كي روش تجربه كرد، پاسخي 
روش��ن به ماجراي اس��تعفاي كي روش 
نمي دهد. كفاش��يان كه در دوران او نيز 
س��رمربي تيم ملي با مربيان ليگ برتري 
اختالفات زي��ادي را تجربه كرده بود، در 
اين باره مي گويد: »اگر تعامل همه مربيان 
ليگ برتر با سرمربي و كادر فني تيم ملي 
بيش��تر ش��ود و نشس��ت هاي مشتركي 
برگ��زار ش��ود، اين مش��كالت قابل حل 
است. « رييس پيشين فدراسيون فوتبال 
ام��ا در ادام��ه صحبت هاي خ��ود درباره 
اخت��الف ميان ك��ي روش و مربيان ليگ 
برتري، اعتراف جالبي دارد: »متاس��فانه 
در دوره رياست من در اين فدراسيون، ما 
نتوانستيم تعامل و همكاري بين مربيان 
باش��گاهي و تيم ملي ايجاد كنيم. نبايد 
همه خودشان و خواسته هاي شان را حق 
بدانند و تصور كنند كه هر چه مي خواهند 
يا مي گويند باي��د عينا اجرا ش��ود،  بايد 
تعامل ش��ود با هم صحبت كنند تا همه 

مشكالت حل شود.«
اما به نظر مي رس��د اعضاي هيات رييسه 
فدراس��يون فوتبال خبر ت��ازه اي ندارند. 
فري��دون اصفهاني��ان در واكن��ش ب��ه 
اس��تعفاي كارلوس ك��ي روش و تصميم 
هيات رييسه فدراس��يون فوتبال گفت: 
»هيات رييسه فدراسيون فوتبال يكشنبه 
تشكيل جلس��ه خواهد داد و اين موضوع 
از قبل اعالم ش��ده بود، اما دستورجلسه 
مشخص نيست و اگر اس��تعفايي در كار 

باش��د در اين خصوص صحبت خواهيم 
كرد.« او با انتق��اد از اينكه امير عابديني، 
سرپرست س��ازمان اقتصادي فدراسيون 
فوتب��ال به صراحت اس��تعفاي كارلوس 
كي روش را مط��رح كرده اس��ت، گفته: 
»استعفاي سرمربي تيم ملي را كه آقاي 
عابديني نبايد اعالم كند. اگر اس��تعفايي 
وج��ود دارد بايد به هيات رييس��ه بيايد، 
دالي��ل آن مش��خص ش��ود و ريي��س 
فدراس��يون، يك نفر از اعضاي رس��مي 
هيات رييس��ه يا سخنگوي هيات رييسه 

آن را اعالم كنند.
 االن هيچ كدام از اي��ن افراد در خصوص 
اس��تعفا چيزي نگفته ان��د. « عضو هيات 
رييس��ه فدراس��يون فوتبال ادام��ه داد: 
»اگر اس��تعفايي مطرح ش��ده باشد، يك 
نف��ر نمي تواند در اي��ن خصوص تصميم 
بگيرد يا نظر بدهد. باي��د اين موضوع به 
هيات رييس��ه بيايد، كي روش در هيات 
رييس��ه داليل خود را اعالم كند و بگويد 
به چه دليل اين اس��تعفا را داده اس��ت. « 
اصفهانيان تاكيد ك��رد: »هنوز چيزي از 
اس��تعفاي كي روش به دست ما نرسيده 
و هيچ خبر رس��مي هم در اين خصوص 
وج��ود ن��دارد. چ��ون هم��ه مي گويند 
كي روش اس��تعفا ك��رده اس��ت، اما اين 
موضوع را چه كس��ي گفته است؟ آيا تاج 
يا كفاش��يان در اين خص��وص اظهارنظر 
كرده اند يا از اعضاي هيات رييسه كسي 

چيزي گفته است؟«
با اين ح��ال هدايت ممبيني با تاييد خبر 
مربوط به جلسه هيات رييسه گفت: »بايد 
در حال حاضر كم��ك كنيم تا آرامش به 
فوتب��ال ايران برگردد و جلس��ه فوق نيز 
در همين رابطه برگزار مي ش��ود. هرچند 
ك��ه صحبت هايي در رابطه با اس��تعفاي 
كي روش به صورت غيررس��مي منتش��ر 
ش��ده، اما در جلس��ه پيش رو مورد همه 
زواي��اي اختالفات پيش آم��ده صحبت 
مي كنيم و تصميم گيري هايي را خواهيم 

داشتيم.«
 قطعا س��فر ناگهاني مهدي تاج به امارات 
نمي تواند بي دليل باشد. براي آرام كردن 
ك��ي روش يا كنترل حواش��ي ب��ه وجود 
آم��ده در اردوي تي��م ملي قطع��ا نياز به 
اين نب��ود در فاصل��ه ي��ك روز مانده به 
پايان اردو رييس فدراسيون شال و كاله 
كند و راهي امارات ش��ود. از روز گذشته 
خبرهايي مبني بر استفعاي كي روش به 
گوش مي رس��يد. شكل رس��انه اي اخبار 
تيم ملي از ام��ارات گواه اين را مي داد كه 
اين اردو با اردوهاي گذش��ته فرق دارد و 
خبرهايي در راه اس��ت. اينكه استعفاي 
كي روش چقدر مي تواند صحت داش��ته 
باش��د، مشخص نيس��ت. اگر اين استعفا 
رس��مي باش��د مس��ووالن فدراس��يون 
فوتبال كه به طرز عجيبي سكوت اختيار 
كرده ان��د تا چ��ه زم��ان مي خواهند اين 
مس��اله به اين مهمي را پنهان كنند؟ آيا 
با جلس��ات پنهاني و الپوش��اني مي شود 

چنين مس��اله مهمي را پنهان كرد؟ پس 
همين كه تا االن تاج سكوت كرده و بابت 
اين شايعات اظهارنظري نكرده و حتي به 
مسووالن ديگر فدراسيون پيغامي براي 
موضع گيري رس��مي در اين زمينه نداده 
است مي تواند نش��انه اين باشد كه هنوز 
استعفاي رس��مي در كار نيست يا شايد 
مثل دفعات گذش��ته قرار است همه چيز 
به نفع كي روش تمام شود و جاي حرف و 

حديثي باقي نماند. 
آخرين خبرها البته حاوي نكات تازه تري 
ب��ود. روز گذش��ته در دوب��ي كارل��وس 
كي روش در جلسه طوالني خود با مهدي 
تاج وي را در جريان تصميم خود قرار داد. 
آنچه كه باعث اتخاذ اين تصميم از سوي 
كي روش ش��ده، دلخوري او از انتقادها و 
حمالت كاربران در فضاي مجازي است، 
چراكه او همواره به عنوان يك س��رمربي 
محب��وب موجي از تحس��ين ها را همراه 
خود داشته اما مساله درگيري كشدارش 
با برانكو ايوانكوويچ سرمربي پرسپوليس، 
فضايي دو قطبي ايجاد و انتقاداتي جدي را 

متوجه وي كرد. 
كي روش در دوبي ب��ه مهدي تاج رييس 
فدراس��يون گفت��ه ب��ا توجه ب��ه فضاي 
پيش آم��ده و براي اينكه فدراس��يون را 
زيرفشار بيش��تري نگذارد از سمت خود 
اس��تعفا مي دهد اما تاج با رد اين استعفا 
از كي روش خواس��ته با ق��درت كار خود 
را ادام��ه دهد. البته تاج ني��ز انتقادهايي 
جدي به برخي اتفاقات اين هفته داشته 
و خط��اب به كي روش اع��الم كرده كه از 
او انتظ��ار تدبير بيش��تري در اين ماجرا 
داشته اس��ت. رييس فدراسيون فوتبال 
كه تا اينجا چالش ه��اي اطراف تيم ملي 
را مديريت كرده اس��ت، قصد دارد با آرام 
كردن فضا، شرايط صلح بين كي روش و 
برانك��و را فراهم كند و در اين راس��تا به 
كمك رس��انه ها و البته هواداران فوتبال 
نيز احتي��اج دارد. او كه هفت��ه اي پرتب 
و تاب را پش��ت س��ر گذاش��ته در تالش 
است به سرعت اين غائله را بخواباند، كار 
س��ختي كه باتوجه به حض��ور كي روش 
در يك سمت آن دش��وارتر هم مي شود. 
كي روش كه استعفاي خود را اعالم كرده 
ظاهرا در انتظار پالس هاي مثبت از سوي 
فوتبال ايران براي ادامه كار اس��ت؛ اگر او 
روي تصمي��م خود پافش��اري كند قطعا 
فوتبال ايران را با چالش��ي جدي مواجه 
خواهد ك��رد چراكه باتوجه به ش��رايط 
پيچيده گ��روه و زمان باقيمان��ده تا آغاز 
مجدد مسابقات مقدماتي پروسه جدايي 
از كي روش و انتخاب يك سرمربي جديد 
در حد غيرممكن خواهد ب��ود. تيم ملي 
فوتبال اي��ران در بهترين ش��رايط براي 
صعود به ج��ام جهان��ي و دومين حضور 
متوالي در اين رقابت هاست كه اگر به اين 
موفقيت برسد براي نخستين بار در تاريخ 
خواهد ب��ود. فوتبال براي اين موفقيت به 

حضور همه نيروها احتياج دارد. 

گروه ورزش

 موفقيت ورزش يك كشور 
در عرص��ه بين الملل��ي به 
خصوص در بخش زنان ارتباط مستقيمي 
مي تواند با توسعه يافتگي آن كشور داشته 
باشد. نشان برنز كيميا در مسابقات تكواندو 
بازي هاي المپيك 2016 ريو تا حدود زيادي 
ثابت كرد كه ايران ام��روز با ايران يك دهه 
اخير، حتي پنج سال قبل فرق دارد و جامعه 
ايراني از آن فضاي بسته و محدود كه بيشتر 
آن هم براي بانوان بوده فاصله گرفته و وارد 
فاز تازه اي شده است. همين تغيير شرايط 
انگيزه و اعتماد به نفس را براي ورزشكاران 
ايران ب��ه ارمغان آورده تا با ش��رايط روحي 
و رواني بهت��ر در ميادين بين المللي حاضر 
ش��وند و نمود اين موضوع را در ورزش هاي 
تيمي و گروهي ايران در چند سال گذشته 
ديده ايم. موفقيت هاي چند س��ال گذشته 
واليب��ال اي��ران در عرص��ه بين المللي اين 
خودباوري را در بين ايراني ها به وجود آورد 
كه مي توان در مسابقات مختلف بين المللي 
بهتر ظاهر ش��د و همين اتفاق هم رخ داد تا 
در ادامه شاهد اين باشيم كه زنان ايراني نيز 
به خود باوري رس��يده و توانسته اند با تمام 
محدوديت هايي كه همچن��ان وجود دارد 

به موفقيت هاي چشمگيري دست يابند. 
تيم ملي فوتسال زنان ايران سال گذشته و 
در مسابقات قهرماني فوتسال 2015 زنان 
آس��يا با شكست تيم ملي ژاپن قهرمان اين 
مسابقات ش��د. چندي پيش تيم بسكتبال 
زنان بدون حمايت فدراسيون، در تورنمنت 
تركمنس��تان كه با نظارت فيبا برگزار شد 
شركت كرد و بدون اينكه تجربه بين المللي 
داشته باشد قزاقستان را شكست داد. در اين 
رقابت ها دالرام وكيلي با پشت سر گذاشتن 
نماينده روسيه به مقام قهرماني مسابقات 

جذاب شوت سه امتيازي رسيد. 
دختران تكواندو كار نوج��وان ايران نيز در 
رقابت هاي جهاني كان��ادا به مقام قهرماني 
رس��يدند. در كاراته زنان حميده عباسعلي 
كاراته كاي وزن 68+كيلوگرم به مدال برنز 
مسابقات قهرماني جهاني در اتريش رسيد. 
با شروع به فعاليت كشتي آليش با كمربند 
شاهد موفقيت زنان ايراني در اين رشته و در 
مسابقات بين المللي هستيم و به تازگي هم 

اتحاديه جهاني با برگزاري مسابقات كشتي 
كالسيك براي زنان با پوشش كامل موافقت 
كرده و فدراسيون كشتي برنامه هاي ويژه اي 
براي فعاليت و موفقيت در اين زمينه دارد. 

همه اينها نش��ان مي دهد كه جامعه ايراني 
ام��روز در روند تكاملي خ��ود به مرحله اي 
رس��يده كه ترجيح مي دهد بانوان ايراني را 
از محدوديت هاي س��نتي دور كرده و اين 
امكان را به آنها دهد كه بتوانند در بسياري از 
زمينه ها به خصوص ورزش همچون مردان 
فعاليت كرده و به موفقيت هاي بين المللي 
نيز برس��ند. در همين راستا چند روز پيش 
دخت��ران نوجوان واليباليس��ت اي��ران در 
آخرين بازي تداركاتي خود در اسلووني به 
مصاف تيم جوانان فرموال فورميس رفتند و 
س��ه بر صفر اين تيم را شكست دادند. اين 
تيم در حال حاض��ر در جايگاه چهارم ليگ 
جوانان اسلووني قرار دارد. تيم ملي واليبال 
نوجوانان دختر ايران خ��ود را براي حضور 
در يازدهمين دوره مس��ابقه هاي قهرماني 
زير 18 سال آسيا كه از 14 تا 22 اسفند در 
ش��هر »چونگ كينگ« كشور چين برگزار 
مي شود، آماده مي كند. جالب اينكه حدود 
سه هفته پيش اعالم شد كه دو بازيكن تيم  
 ملي واليبال بانوان ايران از سوي يك باشگاه 
بلغارستاني به نام »شومن« پيشنهاد بازي 
دارند و اگر تيم هاي شان موافقت كنند به اين 
باشگاه مي پيوندند. مائده برهاني از تيم بانك 
سرمايه و زينب گيوه از تيم دانشگاه آزاد دو 
بازيكني هس��تند كه از س��وي اين باشگاه 
بلغارستاني انتخاب ش��ده اند، البته يكي از 
مشكالتي كه براي اين دو ملي پوش به وجود 
آمد، جلب رضايت مس��ووالن باشگاه شان 
براي موافقت با رفتن آنهاس��ت. مسووالن 
باشگاه بانك س��رمايه اعالم كردند كه بايد 
جايگزيني ب��راي مائده برهاني پيدا كنند و 
مسووالن دانشگاه آزاد هم اعالم كردند در 
ابتداي فصل بازيكن اين تيم صحبتي مبني 
براحتمال رفتنش به خارج از كشور نكرده 
اس��ت. البته به نظر مي رس��د رفتن مائده 

برهاني و لژيونر شدنش قطعي باشد. 
اين باشگاه بلغارستاني پيش از فصل جاري 
ليگ برتر واليبال بانوان فيلم بازي هاي اين 
دو واليباليس��ت تيم   ملي ايران را ديده و به 

آنها پيش��نهاد داده بود. به دليل اينكه اين 
دو بازيكن ش��رط گذاشته بودند كه فقط با 
حجاب اس��المي بازي مي كنند به همين 
دليل كار انعقاد قرارداد آنها طوالني ش��ده 
اس��ت و ايميلي به تازگي به اين دو بازيكن 
رسيده كه با حضورشان با حجاب موافقت 
شده است. باشگاه ش��ومن در ميان 8 تيم 
حاضر در ليگ برتر بلغارستان جايگاه پنجم 
را در اختي��ار دارد. ب��ا وجود اينك��ه بانوان 
واليباليست بلغارستاني بيشتر در كشورهاي 
ايتاليا، تركيه و آذربايجان توپ مي زنند و به 
عقيده برخي منتقدان، زماني كه بازيكنان 
اين كشور در بلغارس��تان بازي نمي كنند 
حضور دو ملي پوش ايراني در اين كشور نيز 
به نفع واليبال بانوان نيست اما با نگاهي به 
ش��رايط ليگ ايران مي توان به اهميت اين 
موض��وع پي برد و به نظر مي رس��د كه بايد 
اي��ن اتفاق را به فال ني��ك گرفت. تيم   ملي 
واليبال زنان بلغارستان رده هفدهم جهان و 
ايران رده 115 را در اختيار دارند. اين نشان 
مي دهد كه س��طح واليبال دو كشور قابل 
مقايسه نيست و حضور در اين كشور آنقدر 
قابل اهميت است كه برهاني و گيوه با مبلغي 
كمتر از آنچ��ه كه در ايران مي گيرند حاضر 

باشند در اين كشور بازي كنند. 
از س��ويي ديگر با حضور اين دو بازيكن در 
خارج از اي��ران، ديگر بانوان واليباليس��ت 
انگيزه بيش��تري پيدا مي كنن��د تا بتوانند 
پا را فراتر از ايران بگذارند و در كش��ورهاي 
ديگ��ر هم بازي كنن��د و تجرب��ه خوبي به 
دست آورند؛ آنچه در حال  حاضر و با توجه 

به برنامه فدراسيون براي پيشرفت واليبال 
بانوان ايران ضروري به نظر مي رسد. همواره 
يكي از مشكالت اصلي واليبال بانوان ايران 
انجام ندادن بازي تداركاتي و روبه رو نشدن 
با ديگر واليباليس��ت هاي بين المللي است. 
بنابراين حضور حتي دو بازيكن در خارج از 
ايران آن هم در ليگ برتر يك كشور و تجربه 
بازي با بازيكنان غيرايراني به نفع ايران است. 
تيم   ملي بانوان ايران هم قطعا از اين موضوع 
س��ود مي برد. حضور دو بازيكن از ايران در 
خارج از كشور استعداد بانوان ايران را به همه 
ثابت مي كند و همه متوجه مي شوند كه با 
وجود ضعيف بودن تيم   ملي، در صورتي كه 
به اين بازيكنان بها داده شود و روي آنها كار 
شود مي توانند حتي در ميادين بين المللي 
هم خوب كار كنند. از سوي ديگر با توجه به 
اينكه همواره حضور با حجاب دختران ايراني 
در ميادين بين المللي و ورزشي مورد توجه 
مسووالن بوده، بنابراين بازي كردن با حجاب 
اين دو بازيكن در بلغارستان و در اروپا اتفاق 
خيلي خوبي براي تبلي��غ توانايي دختران 
ورزشكار ايران با وجود داشتن حجاب است. 
در هرصورت اگر مسووالن بانك سرمايه و 
دانش��گاه آزاد با اين انتق��ال موافقت كنند 
واليبال بانوان اي��ران مي تواند گام بلندي را 
براي حضور بيش��تر در ميادين بين المللي 
بردارد. اتفاقي كه شايد بتواند سرآغاز انقالبي 
در واليبال بانوان باشد. پيشنهاد لژيونر شدن 
به دختران واليباليست، فصل جديدي در 
واليبال ايران مي تواند باش��د، براي همين 

نبايد مانع اين اتفاق تاريخي شد. 

نبايد مانع اين اتفاق تاريخي شد
پيشنهاد لژيونر شدن به دختران، فصل جديدي در واليبال ايران

ورزش زنان
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- تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزيابی كيفی مناقصه گران به صورت دقيق وخوانا وارسال تمامی مدارک ومستندات سوابق كاری ومالی و... مربوطه 
به صورت كپی برابر اصل )مصدق شده ( كه به امضای صاحبان امضا مجاز رسيده وممهور به مهر شركت متقاضی باشد در پاكت سربسته الزامی است . در صورت عدم 

تكميل وارسال اسناد استعالم ارزيابی كيفی وساير مدارک فوق االشاره صالحيت شركت كنندگان قابل بررسی نخواهد بود . 
- نحوه ارزيابی كيفی ومعيارهای مورد نظر به شرح مندرج در فرمهای مربوطه پيوست اسناد استعالم ارزيابی كيفی مناقصه گران فوق الذكر می باشد . 

- ارائه مدارک وسوابق مزبور هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد وساير اسناد ومدارک در صورت عدم تاييد در هركدام از مراحل مناقصه بصورت 
سربسته عودت می گردد .

- پس از ارزيابی كيفی ومش�خص شدن ليست كوتاه مناقصه / مناقصات مذكور به شركتهای تاييد شده در خصوص ارسال پاكات الف ب ج تا موعد مقرر در آگهی 
واسناد مناقصه اطالع رسانی خواهد شد 

- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه / مناقصات از سامانه اينترنتی پااليشگاه 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
- آخرين مهلت تحويل دفترچه تكميل شده شماره 2 بانضمام اسناد مصدق شده كپی برابر اصل مورد نياز 15 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه 

- پيشنهاد فنی ميبايست  مطابق فرم تقاضا )PMR ( وبراساس فرم معيارهای ارزيابی فنی تهيه وارسال گردد 
-  نرخ پيشنهاد دهندگان بايستی مقطوع بوده وشامل كليه هزينه های مربوطه از جمله ماليات برارزش افزوده )بطور مجزا در پيشنهاد مالی درج گردد ( وهزينه حمل 
باشد همچنين در برگه پيشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ )سه ماه( محل تحويل كاال )پااليشگاه آبادان ( ومدت زمان تحويل كاال )با استناد به اسناد مناقصه ( درج گردد 
- تاريخ بازگشايی پاكات مالی متعاقبا در جلسه بازگشايی پاكات فنی اعالم خواهد شد وشركتهايی كه پيشنهادفنی آنها حائز حداقل امتياز فنی گردد می توانند 72 

ساعت قبل از بازگشايی پاكات مالی نسبت به ارسال نرخ اصالحی اقدام نمايند ضمن اينكه مراتب تاييد / عدم تاييد از طريق نمابر اطالع رسانی خواهد شد 
   http://www.abadan-ref.ir و همچنين  پايگاه اطالع رسانی اين شركت به نشانی www.shana.ir ضمنا آگهی اين شركت در شبكه اطالع رسانی شانا به نشانی - -
WWW.TENDER.BAZRESI.IR    و سامانه كشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرائی IETS.MPORG.IR ونيز پايگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

درج و قابل مشاهده می باشد 

 فراخوان ارزيابی کیفی مناقصه گران 
) عمومی دو مرحله ای(
95/L/60 : شماره آگهی مناقصات

شماره مجوز : 95-4359

نوبت اول

روابط عمومی – شركت پااليش نفت آبادان 

شركت ملي پااليش و  پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
شركت پااليش نفت آبادان سهامی عام

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد كاالی موضوع مناقصات جدول زير را با مشخصات و شرايط كلی مشروحه از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای از سازندگان 
و تأمين كنندگان معتبر خريداری نمايد.

مبلغ ضمانتنامه تعداد اقالمشرح کاالشماره مناقصهردیف
به ریال

حداقل امتیاز 
ارزیابی کیفی

ساعات بازگشایی 
پاکات فنی

 تاریخ گشایش پاکات )الف وب( 
شرکت های تأیید شده در ارزیابی کیفی

140-90-9342400699/p0812290/000/0006516/4596/1/23تلمبه روانکار مولدهای 11و

240-90-9341800048/p0611/000/000/0006016/0096/1/27جرثقیل 300 تن

340-90-9443500311/p075250/000/0006016/4596/1/27کولرهای اسپیلت

440-90-9542400828/S043250/000/0006517/1596/1/20بازوی بارگیری

501-90-9431111/P06VOLTH SERVO MOTOR1200/000/0006518/1596/1/23

648-90-9511453/P09776/400/2806017/4596/1/20سنسور

701-90-9542001/F1125/000/0006016/3096/1/27ماده شیمیایی آنتی استاتیک


