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يادداشت

نقد

فوتبال گيالن را نابود نكنيد

محسنپاكپناه

فوتبال را بدون مدير رها كنيد

مرا بهخير تو اميد نيست...

عليكرباليي
امروز ديدار فينال جام حذفي بين تيمهاي پرس��پوليس
و دام��اش گي�لان برگزار ميش��ود .از روزهاي گذش��ته
اما بحث عجيب��ي در گرفت��ه درمورد اينكه س��وپرجام
برگزار ميش��ود يا خير .باتوجه ب��ه قهرماني قريبالوقوع
پرسپوليس در جام حذفي و شانس باالتر اين تيم نسبت
به داماش دس��ته دومي ،يك بحران در فوتب��ال ايران به
وجود آمده ب��ه نام بحران س��وپرجام؛ بحران��ي كه صدر
تا ذيلش س��اخته و پرداخته فدراس��يون فوتبال اس��ت.
بهطرزيعجيب،مسووالندرآييننامهبرگزاريمسابقات،
پيشبيني نكردهاند كه اگر يك تيم همزمان قهرمان ليگ
و حذفي شود ،حريف تيم قهرمان كدام تيم خواهد بود .در
تمامكشورهايدنيااينقانونپيشبينيشدهوميتواندر
آييننامهبرگزاريمسابقاتكشورهايمختلفديدكهاگر
تيمي هر دو جام را بگيرد براي ديدار سوپركاپ به مصاف
كدام تيم ميرود .در كش��ورهايي مثل انگليس ،فرانسه و
آلمان اگر تيمي در جامه��اي داخلي دبل كند ،به مصاف
نايبقهرمانليگميرود.اينفصلمنچسترسيتيهردو
جامداخليرابردهوبدونهيچبحثوكشمكشيباليورپول

اخيراست.مورداولداستانتقسيمظرفيتورزشگاهنقش
جهاناصفهانبود.فتاحيگفتهبودكهمطابقآييننامهبايد
 50- 50باشد و باشگاه سپاهان ميگفت كدام آييننامه؟
يگانهكشوردنياهستيمكهدرفوتبالشچنينسواليپيش
ميآيد و يك باشگاه ميگويد «كدام آييننامه؟» احتماال
فقط فدراسيون فوتبال ايران است كه آييننامه برگزاري
مس��ابقات را ابتداي فصل براي عموم مردم ،باش��گاهها و
رسانههامنتشرنميكندتاهمهبدانندتكليفشانچيست.
بخشيازحواشيبهوجودآمدهبازيبرگشتدوتيمسپاهان
و پرس��پوليس به خاطر در دسترس نبودن آييننامه بود.
فتاحي گفته آييننامه سال  92تصويب شده و از آن زمان
اجرايي شده است .اين هم از موارد عجيب حقوقي فوتبال
ايراناست،چراكهرسمليگهايمعتبربرايناستكههر
سالآييننامهايجديدمنتشرميكنندوهرآييننامهبراي
همانفصلاعتباردارد.اميداستازاتفاقاتاينفصلدرس
گرفته شود و دوستان ،پيش از شروع فصل آينده با انتشار
آييننامهمسابقاتجلويتنشهاياحتماليرابگيرند.
در ح��ال حاضر ح��ق و حقوق برخ��ي باش��گاهها با اين
وضع اج��راي قوانين ضايع ش��ده اس��ت .در نيمهنهايي
حذف��ي ك��ه درنهاي��ت راي ب��ه تقس��يم ظرفي��ت

كهنايبقهرمانليگشدهبازيميكند.درايتالياوپرتغال
تيمفاتحدوگانهبايدبانايبقهرمانجامحذفيبازيكندتا
برندهسوپرجاممشخصشود.
س��عيد فتاحي ،نق��ش اول فوتبال اي��ران و بحرانهايش
اعالم كرده ش��ايد سوپرجام امس��ال برگزار نشود .دليل؟
چون هيچكس دوست ندارد ديدار تيمهاي پرسپوليس و
سپاهان تكرار شود .سپاهان به عنوان نايب قهرمان ليگ
برتر گزينه اول حضور در اين مس��ابقه است ،اما حواشي و
اتفاقات وحشتناكي كه در دو ديدار اخير اين تيم رخ داده
هر عقل سليمي را از تكرار اين مسابقه نفي ميكند .اما اگر
بخواهندنايبقهرمانحذفيرابهعنوانحريفپرسپوليس
معرفي كنند ،رقيبهاي س��نتي اين تيم كه همين حاال
هم شمشيرشان را از رو بستهاند و موفقيتهاي اين تيم را
يدانند،سازمانليگوفدراسيون
حاصلمهندسينتايجم 
را متهم ميكنند كه يك جام ديگر به پرس��پوليس هديه
ميكند ،چراكه داماش به هر حال تيم دسته دومي است
وباوجودتمامشايستگيهايشحريفضعيفترينسبت
بهسپاهانبهشمارميرود.نتيجهاينشائبههاواتفاقاتاين
بودهكهسعيدفتاحياعالمكندسوپرجامفعالرويهواست.
اين دومين مشكل آييننامهاي فوتبال ايران در يك هفته

 30– 70داده شد ،يا20درصد حق پرسپوليس ضايع شد
يا20درصد حق سپاهان .سوپرجام هم اگر برگزار نشود يا
حقپرسپوليسضايعميشودياحقداماشياحقسپاهان.
حق و حقوق اين باشگاهها درگير مصلحتانديشيهايي
ش��ده كه در فوتبال حرفهاي جايي ندارند .مسلما اگر قرار
باشد سوپرجام برگزار ش��ود ،در مورد مساله ميزباني هم
دچارمشكلخواهيمشدوآنهمخوديكماجرايمفصل
ديگرخواهدشد.
بايدبپذيريمفوتبالايراناينفصلاگربدونمسوولبرگزار
ميشد ،اينقدر بحران نداش��ت كه حاال با وجود حضور و
دخالتهمهجانبهمسووالندرتماممسائلدارد؛مسووالني
كهوظيفهشانبرگزاريهرچهبهترمسابقاتاست،اماتنها
آوردهشانبرايفوتبالايجادتنشوحاشيهاست.اينفصل
فوتبالايرانبهپايانرسيد،امااگرقرارباشدفصلبعدهمدر
رويهمينپاشنهبچرخد،بايدفكرياساسيكرد.بسياري
ازتنشهايفوتبالمادرماههاياخيرناشيازشفافنبودن
قوانيناست؛قوانينيكهگوياهنوزمشكلتاييدفيفارادارد
وبهاحتمالزياديكيازداليليكهرسانهاينميشود،همين
مساله است .كاش حاال كه اميدي به خير رساندن مديران
فوتبالنيست،حداقلشرمرسانند.

گزارش

پس از سوت پايان مسابقه دور نيمهنهايي جام حذفي
ميان پرسپوليس و س��پاهان كه با برتري يك بر صفر
سرخپوشانپايتختدرماراتن 120دقيقهاينفسگير
ورزشگاه نقش جهان همراه بود ،بياختيار به ياد تيم
ريشهدار و مردمي ملوان بندرانزلي افتادم كه در دورهاي
همواره يك پاي فينال اين جام معتبر بود.
از بزرگان��ي چون صالحني��ا گرفته تا غف��ور جهاني،
محمدرضا احم��دزاده ،پورغالمي و عزتاللهي و همه
انزليچيهاي غيور كه با اين مس��ابقه نهايي قرابت و
آش��نايي دارند بايد پرس��يد كه چه خاطرات پرمغز و
مخاطراتشيرينيدرپساينبازينهفتهاست.امسال
نيز تيم گيالني داماش يك پاي اين فينال مهيج است
كه حضورش در اين مقطع حس��اس با اما و اگرهايي
چند روبهروست.
البته حريف داماش ،پرس��پوليس تهران قهرمان سه
دوره متوالي ليگ برتر ايران و صرف نظر از تبحر فني،
در بهترين فرم آمادگي از حيث رواني است.
فينال جام حذفي يك تكبازي اس��ت كه مساوي در
آن معنايي ندارد و قطعا قهرمان ج��ام يكي از دو تيم
پرس��پوليس يا داماش گيالن خواهد بود اما موضوع
موردنظ��ر نگارنده در اين يادداش��ت چي��زي فراتر از
شايس��تگي هر يك از دو تيم يادش��ده باال يا تحليل
و نوش��تن پيش بازي فينال جام حذفي اس��ت .روي
سخن بنده با مس��ووالن فوتبال خطه سرسبز گيالن
است كه استعدادهاي درخشان فراواني در آن روييده
و شوربختانه بار پرورش در بستر مناسبي نمييابند.
من از اين جاي مطلب را دقيقا با شمايم گيلهمسووالن:
چي كودن دارين؟ (داريد چه ميكنيد؟)
چي واس��ي اتو كني��ن؟ (ب��راي چ��ه اينگونه عمل
ميكنيد؟) آن چيس��ه؟ فوتباله آخ��ه ري! (آخر اين
چيست؟اي جان آخر نام آن را فوتبال نهادهاند.
از سپيدرود مردمي رشت چه بر جاي مانده است.
بر س��ر ملوان بندرانزلي _ افتخار فوتبال گيالن _ چه
آمده است؟
داماش را چه ميشود كه صد پسوند بر نامش نهاديد ،از
بس كه امتياز اين تيم را به هر كارخانه و هر كس از راه
رسيد واگذار كرديد؟!

از چ��وكاي تالش چه خبر؟! پايان رافتها و بس��ياري
ديگر اس��تعدادهايي از اين دست ،زين پس كجا بايد
پرورش يابند؟
فوتباليست زاكان (بچههاي فوتباليست) را چه شد كه
پا به توپزاده ميشدند و همچون علي كريمي ما را به
چكاد قله لذت از فوتبال ميرساندند؟ لطفا يك بار براي
هميشهروشنگريبفرماييد!
چه كسي مانع حركت و پيشرفت اين هنر محبوب در
گيالن است؟! چه عواملي باعث پسرفت كه چه عرض
كنم بردن تيمهاي گيالني به قهقراي نيستي است؟!
دليل عدم استفاده درست و درمان از مربيان بومي در
اين استان چيست؟
پاس��خ ب��ه پرس��شهاي ف��وق البته كه جس��ارت
فوقالع��ادهاي نيز ميطلب��د ولي نكت��ه قابل تامل
اينجاس��ت كه هم اينك چندمين فصل پياپي است
ك��ه هيچيك از تيمهاي ريش��هدار گيالني به توفيق
چنداني دست نيافتهاند و با كمال تاسف بايد از سقوط
سپيدرود همچون ملوان چند فصل گذشته به ليگ
آزادگان ياد كرد كه اميد گيالنيها را براي داش��تن
يك تيم آبرومند در س��طح اول فوتب��ال ايران بر باد
داد .اميدواري بدل به كيمياي نايابي شده كه سراسر
گيالن را ه م گر بگردي يافت مينشود.
بنده ب��ا اصالت آس��تارايي و ف��ارغ از هرگونه تعصب
ناسيوناليستيهموارهاينپرسشعادلفردوسيپوردر
ذهنمنقشميبنددكهچطورممكناستدرسرزمين
گيالن كه حتي يك دانه خرد به س��رعت رشد كرده و
سبز ميشود ما نميتوانيم صاحب يك زمين فوتبال
چمنطبيعيسرسبزباكيفيتمعقولباشيم؟
نوبت به خواسته قلبي مردم كه ميرسد جهالت سر بر
ميآورد و فرياد «نميدانم» به پاس��خ تكراري و عبث
پرسش اساسي فوتبالدوستان گيالني مبدل ميشود.
مسووالن محترم! ما كي بايد به پاسخ پرسشهايمان
برسيم؟ چه كساني با چه ادله و مجوزي با روح و روان
فوتبال پريشان ش��يرمردان گيلهمرد و زن ،اين سان
بازي ميكنند؟
ما را تا كجا به دليل نداشتن بودجه و امكانات كافي و...
بازي ميدهيد؟
و خالصه اينكه به كجا چنين شتابان؟ به سوي نابودي
فوتبال گيالن؟

عكسنوشت

دومين پيروزي با درخشش غفور

واليباليستهاي كشورمان از ديوار چين هم گذشتند

تيم ملي واليبال كشورمان در دومين ديدارش در دور
مقدماتي ليگ ملتهاي واليبال عصر ديروز به مصاف
چين ميزبان رفت .س��روقامتان كشورمان كه در روز
نخست موفق شده بودند ،ايتاليا را با نتيجه  3بر يك
شكست دهند ،در ديدار دوم نيز مقتدرانه ظاهر شدند
و با حساب سه بر صفر از سد تيم چين گذشتند .تيم

سازمان جهاد كشاورزي
استان كردستان

ايران در اين ديدار با نتايج  25بر  25 ،22بر  18و 25
بر  21چين را از پيشرو برداشت و در جدول ردهبندي
صاحب  6امتياز شد .از نكات جالب اين ديدار ،حضور
لوزانو سرمربي سابق تيم ملي كشورمان روي نيمكت
تيم رقيب بود .تيم كشورمان امروز در سومين ديدار
خود از س��اعت  12:30به وقت ته��ران با آلمان بازي

خواهد كرد؛ تيمي كه مقابل دو رقيب قبلي كشورمان
يعني ايتاليا و چين صاحب يك برد و يك شكس��ت
شده است.
تيم ايران در شرايطي موفق شد چين را شكست دهد
كه مليپوشان كش��ورمان از مجموع  75امتياز51 ،
امتياز را در حمله به دس��ت آورند در حالي كه سهم

فراخوان ارزيابي كيفي و مناقصه عمومي
(تجديد شده)

نوبت دوم

سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان در نظر دارد به استناد نامه شماره /72/7363د مورخه  98/03/08مديريت آب و خاك و امور فني مهندسي
مطابق با آئيننامه بند «ج» ماده  12قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري ارزيابي كيفي و مناقصه تجديد شده با موضوع انجام عمليات اجراي
خطوط آبرسان شبكه فرعي آبياري پاياب سد سيازاخ ساحل راست به طول  30كيلومتر (در سطح  700هكتار) در شهرستانهاي ديواندره و بيجار از
توابع استان كردستان از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IRبه صورت فراخوان عمومي
يك مرحلهاي به شرح ذيل اقدام نمايد.
لذا كليه مراحل برگزاريفراخوان از دريافت و تحويل اسناد تا ارايه پيشنهاد پيمانكاران و بازگشايي آنها از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد .لذا
ضروري است پيمانكاران در صورت عدم ثبتنام قبلي ،جهت ثبتنام در سايت مذكور و تهيه گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند.
-1نامونشانيكارفرما :سنندج-بلوارپاسداران-جنبدانشگاهآزاداسالمي-سازمانجهادكشاورزياستانكردستان-شمارهتماس،087-33289200:
شماره فكس ،087-33288799 :كدپستي66169/35383 :
 -2پايه و رشته گواهينامه صالحيت الزم :حداقل پايه( 5پنج) رشته آب داراي ظرفيت آزاد كاري و ريالي (معيار سنجش سايت ساجار) از سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور
توجه :الزم است مشخصات و ظرفيت كاري مندرج در سايت ساجار ضميمه گواهينامه صالحيت مذكور گردد.
 -3محدوده كار و برآورد اوليه مناقصه :پاياب سد سيازاخ با مبلغ برآورد 10.418.648.167ريال مندرج در اسناد مناقصه
 -4روش ارزيابي كيفي :به شرح اسناد مناقصه (ارزيابي كيفي مطابق جزء «الف» و «ب» ماده 16آئيننامه مذكور)
 -5نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :به شرح اسناد مناقصه موجود در سامانه ستاد برابر با  520.932.408ريال
 -6تاريخ انتشار و مهلت دريافت اسناد در سامانه :ساعت 9روز دوشنبه مورخه 98/3/13لغايت ساعت  14روز يكشنبه مورخه 98/3/19
 -7مهلت ارسال پاسخ فراخوان در سامانه :ساعت 14روز يكشنبه مورخه98/04/02
 -8زمان و محل بازگشايي :ساعت  9روز دوشنبه مورخه  98/04/03در اداره امور پيمان و قراردادهاي سازمان جهاد كشاورزي كردستان
رديف

1

موضوع

كد فراخوان

انجامعملياتاجرايخطوطآبرسانشبكه
فرعي آبياري پاياب سد سيازاخ ساحل راست
به طول 30كيلومتر (در سطح 700هكتار) در 2098000071000018
شهرستانهاي ديواندره و بيجار از توابع استان
كردستان

برآورد اوليه (ريال) و محل تامين اعتبار
10.418.648.167
(ازمحلساختمانشبكههايآبياري
و زهكشي حوضه سفيدرود با كد طرح
 )1307002220اسناد خزانه اسالمي -اخزا
703

(هزينهچاپآگهيبرعهدهبرندهمناقصهميباشد).

روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان

حريف از حمله تنه��ا  29امتياز بود .در دفاع اما وضع
چينيها بهتر بود .آنها  8امتياز از دفاع روي تور دشت
كردند و بازيكنان ايران تنها  3بار موفق به بالك حريف
شدند .در امتياز مستقيم از سرويس تيم ايران  6امتياز
به دست آورد و سهم ميزبان تنها يك امتياز بود .در اين
بين ميالد عباديپور با دو امتياز مستقيم از سرويس
بهترين عملكرد را نش��ان داد .در مجموع خطاها نيز
تيم ايران با  16خطا مقابل  23خطاي چينيها آمار
بهتري به ثبت رساند .در پايان ديدار امير غفور با كسب
 19امتياز توانست عنوان امتيازآورترين بازيكن زمين
را از آن خود كند.

خوزه آنتونيو ريس ،بازيكن سابق سويا ،رئال ،اتلتيكو ،اسپانيول و تيم ملي اسپانيا ،در يك حادثه تصادف در
زادگاهش يعني سويل جان خود را از دست داد .ريس در هنگام مرگ تنها  35سال داشت و فصل گذشته
در تيم اكس��ترمادورا مشغول فعاليت بود .عمده ش��هرت او به خاطر به ثمر رساندن گل قهرماني رئال در
الليگاي سال  2007است.

