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عکسنوشت

ورزش

از میان اخبار

گرشاسبی:

دولتبایدبهفوتبالکمککند

« رنگرزی سنتی » در تبریز

مدیرعاملسابقباشگاهپرسپولیسدرباره
بحث پولهای بلوکه ش��ده فدراس��یون
فوتب��ال ،فعالیت اعض��ای کمیته بدوی
ص��دورمج��وزحرفهایس��ازمانلیگو
استانداردسازی ورزشگاهها توضیحاتی را
ارائه کرد.حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل
س��ابق باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره راه حل
فدراس��یون فوتبال برای دریافت مطالبات  ۱۰میلیون دالری
اش از فیفا گفت :این موضوع در سطح کالن مدیریت است و
به نظر من باید از طریق دیپلماسی حل شود ۱۰ .میلیون دالر
پول کمی نیست.او ادامه داد :وزارت امور خارجه باید به کمک
فدراسیون فوتبال بیاید .تمام مسئوالن فدراسیون محکم پای
کار هستند و پیگیریهای زیادی برای واریز این پول از سوی
فیفا به حساب فدراسیون انجام داده اند .با همت آنها و کمک
دستگاهدیپلماسیاینمشکلحلشدنیاست.گرشاسبیدرباره
لزوم حمایتدولت و وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون فوتبال
گفت:بیشکاگرفدراسیونواردبحرانشودومسئوالننتوانند
ضمن پرداخت پول سرمربی تیم ملی ،سایر تیمهای ملی را به
رقابتهایبینالمللیاعزامکنند،دولتبایدبهیاریفدراسیون
آمده و از راههای مختلف به آن کمک کند .من مطمئن هستم
دولتوقتیحسکندچنینشرایطیایجادمیشود،بهفدراسیون
کمک خواهد کرد .امیدوارم هرچه سریعتر مشکل حل شده و
پول بلوکه شده به حساب فدراسیون منتقل شود .مهدی تاج و

 ۶۰۰میلیون میگیرم تا بروم

مدیران باشگاهها یک تنه نمیتوانند کار را
پیشببرند.اودربارهبحثردصالحیتشاز
سویAFCبرایحضوردرکمیتهاستیناف
صدورمجوزحرفهایسازمانلیگفوتبال
ای��ران بیان کرد :این موضوع کامال دروغ
اس��ت و من اصال برای حضور در کمیته
اس��تیناف معرفی نشده بودم که بخواهم
رد صالحیت شوم .فدراسیون فوتبال من
راب��رایکمیت��هب��دویصدورمجوزحرفهایبهAFCمعرفی
کرده بود که با تائید صالحیت اکنون در این کمیته مش��غول
هستم.او افزود :کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای فعالیتهای
خود را آغاز کرده و اکنون بررس��یهای ابتدایی و جدید را روی
مدارک باشگاهها انجام میدهد .سهیل مهدی به عنوان رئیس
کمیتهوسایراعضابررسیهایدقیقیرویمدارکتیمهادارند.
گرشاسبیدربارهارزیابیاشازوضعیتباشگاههایلیگبرتری
فوتبال ایران برای دریافت مجوز حرفهای با توجه به الزامهای
مورد تاکید فیفا و  AFCگفت ۶ :تا  ۷باشگاه مدارک خود را برای
بررسی به ما گزارش کرده اند و سایرین هم به سرعت در حال
رفع نواقص هس��تند تا بتوانند از این طریق مجوز بگیرند .رفع
مشکالت و نواقص هم به تالش خود مدیران و اعضای هیئت
مدیره باش��گاهها باز میگردد .خود ما زمانیکه در پرس��پولیس
بودیم با تالشی که همراه اعضای هیئت مدیره انجام دادیم ۹۵
درصد پروندهها را حل و فصل کردیم و با جرات میگویم هیچ
پروندهخطرناکینداشتیم.

جزییاتانتقالاحتمالیبیرانوندبهلیگایتالیا

عکس :فارس


س��ایت توتومرکاتو خبر داد دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران منتظر
پاسخ باشگاه تورینو به درخواست مدیربرنامههای خود برای انتقال
به این باشگاه است .انتقال احتمالی که جزییات بیشتری از آن اکنون
منتشر شده است .به گزارش ایسنا و به نقل از توتومرکاتو ،علیرضا
بیرانوند متولد  ،۱۹۹۲دروازهبان تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس
در کارنامه فوتبالی خود یک نقطه برجسته دارد و آن هم این است که
در جام جهانی  ۲۰۱۸توانست پنالتی کریستیانو رونالدو را مهار کند.

او حاال به رویاها و آرزوهای بزرگ فکر میکند .شاید بازی در سری
A؟ شاید بازی در لیگ ایتالیا و تورینو.ذخیره سیریگو دروازهبان تیم
ملی ایتالیا بودن در تورینو یکی از نیازهایی است که باشگاه تورینو
به دنبال مرتفع کردن آن است و به همین خاطر نام علیرضا بیرانوند
مطرح شده است .انتقالی که توسط مدیر برنامههای بیرانوند به طور
رس��می به باش��گاه تورینو پیش��نهاد شده و اکنون او و بیرانوند منتظر
پاسخ این باشگاه ایتالیایی به این پیشنهاد هستند.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که در فهرست مازاد
قرار گرفته برای جدایی از پرسپولیسیها  ۶۰۰میلیون
از قراردادفصل بعدخودرادرخواس��تکردهاس��ت.به
گزارش ایس��نا ،با تصمیم گابریل کالدرون ،س��روش
رفیعی و ش��ایان مصلح در فهرس��ت مازاد باش��گاه
پرسپولیس قرار گرفتند .این دو بازیکن طی روزهای
اخیر جلسهای با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برگزار
کردندتادربارهجداییخودصحبتکنند.حاالازباشگاه
پرسپولیس خبر میرسد که سروش رفیعی تمام مبلغ
قرارداد فصل قبل خود را دریافت کرده اس��ت و یک
س��الدیگرباپرس��پولیسقراردادداردبرایجداییاز
اینتیمخواهاندریافت۶۰۰میلیونتومانشدهاست.
او به مدیران باشگاه اعالم کرده در صورتی با توافق
از این تیم جدا میش��ود که  ۶۰۰میلیون تومان به او
پرداخت کنند.در عین حال گفته میش��ود در قرارداد
همهبازیکنانپرسپولیسبندیقرارداردکهدرصورت
مصاحبه علیه باشگاه و مدیران آن ،باشگاه میتواند
یک طرفه قرارداد بازیکن را فسخ کند .سروش رفیعی
روز گذشته مصاحبهای علیه مدیرعامل باشگاه انجام
دادکهمیتوانددستمدیرانپرسپولیسرابرایفسخ
قرارداد این بازیکن باز کند.

مهدی طارمی رسما
به ریوآوه پرتغال پیوست

مهاجمایرانیفصلقبلالغرافهباباشگاهریوآوهپرتغال
به توافق نهایی رسید و قرارداد امضا کرد.به گزارش
ایسنا ،سرانجام بعد از کش و قوس های زیاد مهدی
طارم��ی تی��م بعدی خود را انتخاب کرد.با وجود آنکه
خبرهای زیادی درباره بازگشت طارمی به پرسپولیس
بهگوشمیرسیدامااینبازیکنراهیلیگپرتغالشد
و قراردادی دو ساله امضاء کرد.سایت رسمی باشگاه
ریوآوه از قرارداد با طارمی خبر داد و عکس��ی از این
بازیکن ایرانی را با پیراهن تیم خود منتشر کرد تا به
این ترتیب طارمی هم به همراه امیر عابدزاده و مهرداد
محمدی فصل بعد در لیگ پرتغال بازی کنند.
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نوبت دوم

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
مجتمع سنگ آهن سنگان

اصال مهم نیست که مزدک میرزایی االن کجاست!
«م��زدک میرزایی به ش��بکه ایران اینترنش��نال
پیوست»!خبریکهازروزگذشتهدرفضایمجازی
مدامدستبهدستمیشودوبسیاریراشوکهکرده
است .پیگیریهای خبر تا اینجا که بینتیجه مانده
است و کسی آن را تایید نمیکند .تا اینکه به نقل از
محمد تقوی ،سرمربی پیشین تراکتورسازی که به
عنوان کارشناس ،با شبکههای خارجی همکاری
میکند ،اعالم میش��ود که میرزایی حتی از مقر
این شبکه هم دیدار داشته است!البته روز گذشته
هم انتش��ار توئیتهایی از س��وی نزدیکان مزدک
میرزایی ،حکایت از کوچ این مجری و همسرش به
خارج از کشور داشت و حتی اینگونه عنوان شد که
او اکنون به لندن رسیده تا برای اجرا در یک شبکه
ماهوارهای فارسیزبان آماده شود.با این حال هنوز
تایید رسمی مبنی برای پیوستن گزارشگر و مجری
برنامههای ورزش��ی تلویزیون ایران به ش��بکهی
ماه��وارهای انج��ام نش��ده و بخشهای مختلف
سازمان صداوسیما هم از صحت یا نادرستی خبر
ابراز بیاطالعی میکنند .بر این اساس ،هر امکانی
میتواند وجود داش��ته باش��د :شایعه ،ترفند یا خبر
صحیح.به هر حال ،روزنامههای ورزش��ی و برخی
سایتهای خبری ترجیح دادند با توجه به جذابیت
موضوع،گزینهینهایی،یعنیصحتخبررامبنای
کار خود قرار دهند.البته در شرایطی به یکباره خبر
پیوستن مزدک میرزایی به شبکه ایران اینترنشنال
منتشر میشود که شاید بسیاری چنین خبری را با
توجه به اتفاقهای پیشآمده در چند ماه گذشته،
درباره همکار دیگر وی ،یعنی عادل فردوسیپور،
محتملتر میدانس��تند .هرچند در هفته گذش��ته
خبری مش��ابه درباره فردوس��یپور هم مطرح شد
ک��ه در نهایت ب��ا تکذیب او ،فضا آرام گرفت.حاال
بار دیگر خبر پیوستن مجری ـ گزارشگر دیگری
مطرحمیشودکهزمانیباشبکهسهسیماهمکاری
داش��ته است.مزدک میرزایی از نسل گزارشگران
و مجریان فوتبالی اس��ت ک��ه با برنامههایی مثل
«فوتب��ال برت��ر» و «نود» و «گزارش ورزش��ی»
هم��کاری داش��ت اما او هم مانند ج��واد خیابانی
که به ش��بکه ورزش رفت یا پیمان یوس��فی که از
ش��بکهاولوبرنامه«ورزشومردم»س��ردرآورد،
به یکباره شبکه سه را ترک کرد.حاال هر روز و هر
ساعت که از خبر پیوستن مزدک میرزایی به شبکه

ماهوارهای فارسی زبان بگذرد و این خبر توسط او
تکذیب نشود ،احتمال صحت آن بیشتر در ذهنها
پررنگ میشود؛ خبری که بیش از نگاهی سرسری
و کنجکاوانه به آن ،نیازمند علتشناس��ی اس��ت.
در همین راس��تا خبرنگار ایس��نا در گفتوگویی با
محمدرضامنصوریانـکارشناسومجریباسابقه
برنامههای ورزشی ـ دالیل بروز چنین فضاهایی ـ
فارغ از درستی یا نادرستی خبر ـ و لزوم حفظ نیروی
انسانی باتجربه تلویزیون به عنوان یک سرمایه را
مطرح کرده اس��ت.منصوریان در این زمینه اظهار
کرد :جدای از اینکه ایشان به کشور دیگری کوچ
کرد ه باش��ند یا نه ،این ماجرا کلیتی دارد .احس��اس
میشود یک نوع فقدان مراقبت الزم برای خیلی
از مهرهها در ورزش وجود دارد .این اتفاق مختص
خبرنگاران و گزارش��گران نیست ،به نظر میرسد
این لجام گس��یختگی را در مورد ورزش��کاران هم
داریم .یکدفعه باخبر میشویم ،فالن قهرمان ما
خیلی راحت جذب فالن کش��ور ش��ده و یا فالن
مربی ما با کش��وری قرارداد بس��ته است .متاسفانه
م��ا هی��چ برنامهای نداریم که موظف به مراقبت و
نگهداری از افرادی باش��ند که به هرحال به نظر
ت هستند.
میرس��د سرمایههای واقعی این مملک 
این کارش��ناس س��پس مطرح کرد :سرمایه فقط
این نیس��ت که ما معدن مس و طال داش��ته باشیم.
این نیس��ت که ما نفت و گوگرد داش��ت ه باش��یم.
بخش��ی از س��رمایه کشورمان ما این افراد هستند.
م��ا گاه��ی اوقات میبینیم که افراد نخبه در ایران،
خیلیراحتجذبکش��ورهایبیگانهمیش��وندو
میرون��د.ام��اقبلازاینکهایناتفاقبیفتدمعتقدم
که هر سازمانی در هر ارگانی و در هر تشکیالتی
باید یک سیس��تم و دس��تگاه مراقبتی داشته باشد.
وقتی میگوییم دس��تگاه مراقبتی ،صرفا دستگاه
امنیتی ـ اطالعاتی نیس��ت که  ۲۴س��اعته مراقب
فرد باشد .منظور این است که تشکیالتی باید وجود
داشته باشد که مرتبا با این افراد در ارتباط باشند و
به معنای واقعی از آنها مراقبت کنند.این گزارشگر
باس��ابقه ورزشی با بیان اینکه متاسفانه مراقبت از
این افراد وجود ندارد ،دربار ه حواش��ی انتش��ار خبر
خروج مزدک میرزایی از ایران و فعالیت در شبکهای
خارجیکهالبتههنوزتاییدرس��مینش��دهاس��ت،
گفت :فرض کنید با آقای مزدک میرزایی و امثال

ایشان ،مانند دیگران رفتار میشد .من انتظار دارم
از افرادی مثل مزدک میرزایی ،عادل فردوسیپور
و  ...که به نظر میرسد سرمایههای اصلی مملکت
هستند ،مراقبت میشد .احساس میکنم اگر آقای
مزدک میرزایی دست به این کار زده باشد ،به جایی
رس��یده اس��ت که همهی درها را به رویش بس��ته
دیده اس��ت؛ از تش��کیالتی که در آن کار میکرد
بگیرید ،تا جاهای دیگر.منصوریان س��پس گفت:
مزدک میرزایی نیروی جوانی است که باید رو به
جل��و حرکت کن��د .او برای آینده خود برنامهریزی
کرده اس��ت و در این برنامهریزی میبیند که هیچ
جریان و سیستمی وجود ندارد که از او حمایت کند.
برایش��ان السویه است که مزدک میرزایی باشد یا
نباش��د ،پس این اتفاق میافتد .هر آدمی ظرفیت
معین و مشخصی دارد .او هم در این مقطع دست
به ریسک زده است .این مسئله پشتوانه و جریان
سیاسی ندارد .ما باید ضعف را در خودمان پیدا کنیم؛
یعنی در تش��کیالتی که مزدک میرزایی و امثال
او کار میکردند ،باید ش��خص و اش��خاصی وجود
میداشتند که به شدت از اینها مراقبت میکردند
و زمینههای��ی را ایج��اد میکردند که بتوانند به کار
خود ادامه دهند.وی همچنین درباره این گزارشگر
فوتبالگفت:مزدکمیرزاییازدوستانوهمکاران
نزدیک من بود .پدرش در رادیو و تلویزیون سالها
با من همکاری میکرد .به هیچ وجه نمیپذیرم که
پشترفتنیانرفتنمزدکمیرزاییجریانسیاسی
وجود داش��ته باش��د .این را با اطمینان میگویم که
رفتن احتمالی مزدک به هیچ عنوان شکل سیاسی
ندارد .او در امورات زندگیاش احساس کرده است
میتواند بیش��تر از اینها تالش کند و دیده ش��ود؛
بنابرای��ن فضای جدیدی را میخواهد تجربه کند.
مزدک میرزایی کشورش را به شدت دوست دارد.
حتما مستاصل شده است .جوانان ما به فضا و کار
نیازدارند.وقتیفضابستهواینمواردفقطبراییک
عدهخاصیمیشود،طبیعیاستکهایننارواییها
هم ایجاد میشود.وی در پایان گفت :ما در این ۱۰
سال گذشته بسیاری از نیروهای درجه یکمان را در
حوزههای ورزش ،نجوم ،ریاضی و فیزیک و خیلی
بخشهای دیگر حفظ نکردیم .اینها چون درست
مراقبت و حمایت نمیشوند و فضا برایشان کوچک
است ،دست به این ریسک میزنند.

فراخوان ارزیابی کیفی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  -مجتمع سنگ آهن سنگان (واقع در  280کیلو متری جنوب شرقی مشهد و  36کیلومتری شهرستان خواف) در
نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و موضوع "خردایش ،فرآوری و دانه بندی سنگ آهن در کارگاه سنگ شکن  3به میزان  300هزار تن محصول
جهت یک سال" را با شرایط ذیل برگزار نماید .لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.
 irنسبت به خرید اسناد مناقصه (به شماره مناقصه  )2098003007000031اقدام نمایند.
 -1نوع مناقصه :عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 -2نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:
س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع س��نگ آهن س��نگان) به آدرس :تهران ،میدان فردوس��ی ،خیابان ش��هید سپهبد قرنی ،نبش کوچه شریف،
پالک 39
 -3موضوع مناقصه:
خردایش ،فرآوری و دانه بندی سنگ آهن در کارگاه سنگ شکن  3به میزان  300هزار تن محصول جهت یک سال
 -4زمان ،مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
اس��ناد ارزیاب��ی هم��ه روزه از تاری��خ  98/05/01لغای��ت  98/05/07در س��اعات اداری (س��اعت  )16از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس
 www.setadiran.irبه فروش می رسد.
متقاضیان خرید در مهلت مقرر پس از واریز مبلغ  1،000،000ریال به ش��ماره حس��اب  17315760بانک س��په ش��عبه مرکزی تهران -کد 1به نام س��ازمان توس��عه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مجاز به دریافت اسناد مناقصه میباشند.
 -5تاریخ  ،مهلت و نشانی تحویل اسناد ارزیابی کیفی:
متقاضیان ش��رکت در مناقصه باید حداکثر تا تاریخ  98/05/24س��اعت  12اس��ناد دریافتی را تکمیل و در س��ایت  www.setadiran.irبارگذاری نمایند .همچنین مناقصه
گران عالوه بر بر بارگذاری اس��ناد ارزیابی کیفی در س��امانه مذکور می بایس��ت نس��بت به ارس��ال اصل مدارک در پاکت مهر و موم ش��ده و در مهلت مذکور به آدرس های
ذیل اقدام نمایند.
تهران ،خیابان سهروردی شمالی،خیابان هویزه شرقی ،شماره ،33مجتمع سنگ آهن سنگان .تلفن021-81492000 :
مشهد ،خیابان کوهسنگی ،بین کوهسنگی  19و  ،21شماره  ،377مجتمع سنگ آهن سنگان .تلفن051-38427008 :
توجه:
 -1دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه  5رشته صنعت و معدن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ارائه گواهی حداقل  3سال سابقه فعالیت در خردایش
و فرآوری سنگ آهن برای پیمانکار الزامی است .تاییدیه صالحیت انجام کار از نظر ایمنی توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
 -2زمان انتشار فراخوان در سایت ایمیدرو :روز چهارشنبه مورخ 98/05/02
 -3برگزاری مناقصه صرف ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد ارزیابی کیفی ،دعوت از پذیرفته شدگان
در مرحله ارزیابی کیفی جهت دریافت اسناد مناقصه ،دریافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ،ارسال مدارک و پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،ابالغ
پذیرش پیشنهاد به برنده و ...در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
 -4ش��ایان ذکر اس��ت مناقصه گران می بایس��ت اصل کلیه مدارک ش��رکت در ارزیابی کیفی را پس از بارگزاری در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت دربس��ته و
مهرو موم شده قرارداده و در مهلت قانونی (مورخ 98/05/24ساعت  )12به آدرس های مجتمع سنگ آهن سنگان تحویل نمایند.
آدرس های مجتمع سنگ آهن سنگان:
تهران -خیابان سهروردی شمالی،خیابان هویزه شرقی ،شماره ،33مجتمع سنگ آهن سنگان .تلفن021-81492000 :
مشهد ،خیابان کوهسنگی ،بین کوهسنگی  19و  ،21شماره  ،377مجتمع سنگ آهن سنگان .تلفن051-38427008 :
 -5عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) با شماره های دفتر ثبت نام  88969737و  85193767و
مرکز تماس  41934تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
 -6جهت اطالعات بیشتر در مورد مناقصه می توانید با شماره تلفن  021-81492000تماس حاصل نمائید.
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(مجتمع سنگ آهن سنگان)

