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تیم ملــی والیبال ایــران در یک 
مســابقه حســاس و نزدیک، نتیجه 
را به لهســتان واگذار کــرد تا جایی 
در نیمه نهایی لیگ ملت ها نداشــته 
باشــد. همه آن ها که قدرت والیبال 
لهستان را می شناختند، انتظار یک 
مسابقه بسیار ســخت برای ایران را 
داشتند اما شاگردان عطایی عملکرد 

بسیار خوبی را در این نبرد به نمایش 
گذاشتند و حتی تا یک قدمی شکست 
حریف نیز جلو رفتند. با این حال این 
نمایش خوب در نهایت به صعود منجر 
نشد. حاال این تیم باید خودش را برای 
پایان تابســتان و رقابت های جهانی 

آماده کند.
انتظارهــا برای تماشــای اولین 

نمایش ایــران روبروی لهســتان در 
دور حذفی لیگ ملت هــا باالخره به 
پایان رسید و پسران بهروز عطایی در 
بلونیا روبروی این حریف قرار گرفتند. 
نکته جالــب در مورد این مســابقه، 
جو کامال ایرانی ســالن برگزاری آن 
بــود و نکته منفی هــم، نحوه پخش 
بــازی در تلویزیون ایــران که عمال 

هواداران والیبال را به شدت عصبانی 
کرد. نوع گــزارش بازی در شــبکه 
سه هم مثل همیشــه خالی از لذت 
و هیجان به نظر می رســید و همانند 
سابق، گزارشــگرها نتوانسته بودند 
خودشان را به سطح واقعی والیبال در 
ایران برسانند. ایران مسابقه را کمی 
نگران کننده شروع کرد و نتوانست در 
اولین ست، انتظارها را برآورده کند. 
در ســت دوم هم لهســتانی ها برای 
لحظاتــی فاصله ایجــاد کردند تا در 
مسیر یک برد بی دردسر قرار بگیرند 
اما ایران به موقع به بازی برگشــت و 
با یک نمایش آرمانی، همه چیز را به 
تساوی کشاند. لهستان در ست سوم 
به راحتی برنده شد اما در ست بعدی، 
ضربه بسیارسختی از ایران خورد. آن ها 
اصال انتظار شکست روبروی تیم ملی با 
چنین نتیجه وحشتناکی را نداشتند. با 
این حال در پنجمین ست، ورق دوباره 
به نفع این تیم برگشت. آن ها به کمک 
تجربه ای که داشتند، توانستند خیلی 
زود در این ست فاصله ایجاد کنند و به 
تیم ملی فرصت نفس کشیدن ندهند. 
همین اتفاق در نهایت برتری آن ها و 
صعودشــان به نیمه نهایی را رقم زد. 
ایران در این مســابقه حمالت موفق  
بیشــتری از لهستان داشــت اما 10 
دفاع روی تور لهستانی ها روبروی 7 
دفاع ایران، بــرای آن ها برتری ایجاد 
کرد. هــر دو تیم نیز موفق شــدند 7 
امتیاز ســرویس به دســت بیاورند. 
به دســت آوردن این تعــداد امتیاز 
از روی ســرویس روبروی ابرقدرتی 

مثل لهســتان، فراموش نشــدنی به 
نظر می رسد. امین قاسمی نژاد با 22 
امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این نبرد 
به حساب می آمد. میالد عبادی پور با 
17 و اسنفندیار با 14 امتیاز نیز شب 
بســیار خوبی را روبروی این حریف 

قدرتمند پشت سر گذاشتند.
 بــدون تردید نمایــش تیم ملی 
والیبــال ایــران روبروی لهســتان، 
تحســین برانگیز به نظر می رســید. 
این ستاره های جوان هر چه در توان 
داشــتند را در میدان خرج کردند و 
حتی می توانســتند این حریف را به 
زانو دربیاورند. ایران با این بازی دوباره 
به همه نشــان داد کــه بهترین تیم 
بسکتبال در قاره آسیا به شمار می رود. 
با این وجود بهتر است حداقل برای این 
نســل تازه و پرامید، به سراغ عبارتی 
تکراری مثل »چیزی از ارزش های مان 
کم نشد« نرویم. این جمله ای بود که 
بعد از هر شکست نســل قبلی، مدام 
تکرار می شــد. مجریان تلویزیونی 
هنوز هم با لبخند به باخت ها واکنش 
نشان می دهند و باور دارند که پسران 
والیبال در هر شرایطی سزاوار تشویق 
هستند اما نباید اهمیت برد را در ذهن 
این والیبالیست ها کوچک کرد. ایران 
روبروی لهســتان خوب بود اما خوب 
بودن برای رســیدن به برد کافی به 
نظر نمی رسد. ایران روبروی لهستان 
دو ست فوق العاده داشــت اما حتی 
دو ســت فوق العاده هم برای رسیدن 
به موفقیت کافی نیست. جاودانگی با 
رفتن روی سکوها و کسب مدال اتفاق 

می افتند. تجربه ای که هرگز برای نسل 
قبلی والیبال ایران رخ نداد و حاال شاید 
برای این پســران جوان رقم بخورد. 
برای رسیدن به چنین جایگاهی، تک 
تک این نفرات باید حریص رسیدن به 
موفقیت های بزرگ تر باشــند. آن ها 
نباید بعــد از هیچ شکســتی لبخند 
بزنند و به کم نشدن چیزی از ارزش ها 
فکر کنند. آن ها نباید به این کلیشــه 
عجیب فکر کنند کــه والیبال ایران 
زمانی آرزوی بردن یک ســت از ژاپن 
را داشته اســت. همه این نفرات باید 
سقف آرزوهای بلندی برای خودشان 

داشته باشند.
شکست روبروی لهســتان برای 
والیبال ایران، یادآور شکست دردناک 
نســل قبل روبروی ایتالیا با هدایت 
حسین معدنی در رقابت های جهانی 
بود. آن تیم جوان بعد از یک نمایش 
خوب، مسابقه را واگذار کرد اما همان 
شکست موجب شد که تیم آرام آرام در 
مسیر ساخته شدن قرار بگیرد. بعد از 
آن بود که والسکو به والیبال ایران آمد 
و کارهای بزرگی با آن نسل جوان انجام 
داد. حاال تا مســابقات جهانی زمان 
زیادی باقی نمانــده و عطایی نیز بعد 
از تالش قابل تقدیر و دســتاورد قابل 
توجه، به کار در تیم ملی ادامه می دهد 
اما ایران بعــد از رقابت های جهانی، 
می تواند به ســراغ یک مربی بزرگ و 
نسل ساز در قواره های والسکو برود. 
کســی که بتواند این تیم را به طرف 
سکوهای جهانی و خوش رنگ ترین 

مدال های والیبال دنیا هدایت کند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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این مرد، جایگزین ندارد!
شکست تیم ملی بسکتبال در یک چهارم نهایی 
کاپ آســیا آن هم به فاصله چند روز با سرگروهی، 
اتفاق تلخی بود. بســکتبال ایران که زمانی برای 
قهرمانی در قاره رقابت می کرد، حاال حتی نمی تواند 
به مراحل نهایی کاپ آســیا راه پیــدا کند. یکی از 
مشکالت کلیدی بسکتبال ایران در این سال ها، پیدا 
نشدن جانشین برای ستاره های اصلی تیم است. 
بازیکنی مثل حامد حدادی هنوز هم جانشــینی 
در تیم ملی ندارد و وقتی در آخرین کوارتر خسته 
می شود، تیم ملی زیر سبد کامال به مشکل می خورد. 
اساسا اینکه بسکتبال ایران نتوانسته استعدادهای 
جدید را کشف و شناسایی کند، همیشه موضوعی 
نگران کننده به نظر می رســد. البته که پیدا کردن 
بازیکنی نزدیک به استانداردهای حدادی که اولین 
ایرانی تاریخ ان.بی.ای بوده بســیار سخت به نظر 
می رسد اما برای پیشرفت، این همان راهی است که 
باید طی شود. در والیبال هم یافتن جایگزین برای 
معروف و موسوی دشوار بود اما اعتماد به جوان ها، 
اوضــاع را کمی بهتر کرد. حاال ســتاره های جوان 
والیبال ایران نیز در میادین جهانی حرف های زیادی 
برای گفتن دارند. در بسکتبال اما برای سال ها تنها به 
همین نفرات اکتفا شده و به ندرت ترکیب تیم ملی 
تغییرات گسترده ای داشته است. این تغییرات حاال 

بیشتر از همیشه الزم هستند.
    

بر فراز چوگوری!

موفقیت تازه ورزش بانوان در ایران، صعود یک 
کوهنورد به دومین قله بلند جهان اســت. افسانه 
حســامی فرد به عنوان اولین بانوی ایران، بر فراز 
دومین قله بلند کره زمین قرار گرفته است. قله کی 
2 یا چوگوری با ارتفاع 8611 متر از ســطح دریا در 
رشته کوه های هیمالیا در شمال شرقی پاکستان 
قرار گرفته است. این صعود از آن جهت ارزشمند به 
نظر می رسد که کی 2 را به عنوان کشنده ترین قله 
دنیا می شناسند. تقریبا از هر 4 نفری که برای صعود 
به نوک این قله اقدام کرده اند، یک نفر دچار تلفات 
شده اســت. بعد از صعود بانوان ایرانی به بلندترین 
قله دنیا یعنی اورســت، این صعود در نوع خودش 
بســیار مهم و تاریخی به نظر می رسد. چهره هایی 
مثل عظیم قیچی ساز و رضا شهالبی در سال های 
گذشته موفق به صعود به این قله مرگبار شده بودند و 
حاال حسامی فرد این در را به روی ورزش بانوان ایران 
باز کرده است. تقریبا هیچ ماموریت دشواری نیست 
که بانوان ورزشکار ایرانی قادر به انجام اش نباشند. 
ســتاره هایی که از دل ســخت ترین شرایط عبور 
می کنند تا بهترین و جذاب ترین تجربه های ممکن 
را به دست بیاورند. بدون شک این صعود یک لحظه 

غرورآفرین برای ورزش ایران است.
    

این قدم های تاریخی
طبیعتا همه دوست داشتند تیم ملی بانوان ایران 
قهرمان رقابت های کافا شود اما ایستادن روی سکوی 
دوم این رقابت ها آن هم در یک فینال کامال نزدیک 
با ازبکستان، اتفاق خوبی به نظر می رسد. این مسابقه 
تا آخرین لحظات با تساوی دنبال می  شد و سرانجام 
این ازبک ها بودند که گل برتری را به ثمر رساندند. تیم 
ملی بانوان ایران این اواخر با تغییرات زیادی روبروی 
شده و حواشی خاص خودش را هم داشته است. با این 
وجود به نظر می رسد دختران ایرانی همه تمرکزشان 
را روی پیشرفت گذاشته اند و قصد دارند به قله های 
مهم تری در دنیای فوتبال برسند. این تازه ابتدای 
راه فوتبال بانوان در ایران است و حتی موانع زیادی 
دیگری برای عبور کردن وجود خواهد داشت. با این 
حال تیم ملی بانوان از سال هایی که بازیکنان اش 
کامال ناشناخته بودند رد شده و حاال همه به خوبی 
این تیم را می شناسند. بسیاری از ستاره های لیگ 
برتر بانوان در ایران نیز حاال در شبکه های اجتماعی 
محبوب شده اند. این مسئله می تواند اولین قدم به 
سوی ساختن یک تیم رویایی برای فوتبال  بانوان 
باشد. تیمی که باید از این شکست ها درس بگیرد 

و خودش را برای بردهای بزرگ آینده آماده کند.

منهای فوتبال

آدرنالین

پسران واليبال و رويايی که به سرانجام نرسيد

خیلی دور، خیلی نزدیک!

لیگ برتر روی کاغذ، چهار تیم تهرانی دارد. 
استقالل، پرسپولیس، پیکان و هوادار تیم هایی 
هستند که در تهران به وجود آمده اند و اساسا 
به این شهر تعلق دارند. شاید تصور کنید با محو 
شــدن تدریجی تیم هایی مثل راه آهن، نفت 
تهران یا سایپا از نقشه لیگ برتر، تعداد تیم های 
پایتخت نشین لیگ از گذشــته کم تر شده اما 
چنین تصوری کامال اشــتباه است. لیگ برتر 
ایران تیم هایی دارد که اسما تهرانی نیستند اما 
عمال بیشتر کارهای شان را در طول فصل در این 
شهر انجام می دهند. پدیده نادری که بعید است 

در دنیای فوتبال بتوان مشابهش را پیدا کرد  ! 
وجــه اشــتراک تیم هایی مثــل گل گهر 
ســیرجان و مس رفسنجان چیســت؟ هر دو 
باشگاه در سال های گذشته لیگ برتری شده اند، 
هر دو باشگاه اهداف جاه طلبانه ای در سر دارند، 
هر دو باشگاه ســتاره های زیادی را به خدمت 
گرفته اند، هر دو باشگاه بسیار ثروتمند هستند 
و هر دو باشگاه ترجیح می دهند بخش زیادی از 
سال را در تهران ســپری کنند! اینکه چرا یک 
باشگاه شهرســتانی باید تمرین هایش را در 
تهران پشت سر بگذارد، در نوع خودش عجیب 
و بی سابقه به نظر می رسد. آیا ممکن است در 
یک لیگ اروپایی هم تیمی شهر خودش را رها 
کند و برای انجام تمرین ها به شهر دیگری برود؟ 
آیا ممکن است مربیان باشگاهی مثل بیلبائو و 
بازیکنان تیمی مثل منچستریونایتد، ساکن 
شهر دیگری مثل مادرید یا لندن باشند؟ این 
یکی از آن اتفاق های منحصربه فرد فوتبال ایران 

به شــمار می رود. یک ماجرای بسیار 
عجیب که در چند سال گذشته بارها 

تکرار شده و ظاهرا برنامه ای برای 
پایان دادن به آن وجود ندارد. به 

این فهرست باید باشــگاه نساجی را نیز اضافه 
کرد که به طور کلی با پدیده ای به نام اقامت در 

قائمشهر بیگانه است. 
تلخ و غم انگیز به نظر می رسد که بازیکنان 
در زمان امضای قرارداد با این باشــگاه، شرط 
می گذارند که محل زندگی شــان تهران باشد 
و اگر روزی تمرین ها به قائمشــهر برده شــد، 
می توانند یک طرفه قراردادشان را فسخ کنند. 
خنده دار نیست که یک تیم شمالی در تهران 
تمرین کند و قبل از انجام هر مسابقه به شمال 
برگردد و بعد دوباره راهی تهران شود؟ خنده دار 
نیست که باشگاهی مثل گل گهر مدام در خط 
تهران-سیرجان در حرکت باشد و حتی خودش 
هم نداند که واقعا به چه شهری تعلق دارد. آیا 
در سیرجان، رفسنجان و قائمشهر حتی یک 
زمین تمرین هم وجود ندارد؟ اگر واقعا چنین 
چیزی است، بهتر نیست به جای هزینه مداوم 
برای سفر بین شهری، یک زمین تمرین ایده آل 
در این شهرها ساخته شــود؟ مدیران ورزش 
اســتان ها چطور اجازه رقم خــوردن چنین 
وضعیتی را می دهند؟ آیا اینکه بازیکنان لیگ 
برتری حاضر به زندگی در یک شــهر نیستند، 

منطقی به نظر می رسد؟ 
این روند عجیــب و کامــال غیرحرفه ای، 
مشــکالتی جدی برای تیم هــای مختلف به 
وجود می آورد. اول از همه، جابه جایی دائمی 
بین شــهرهای مختلف هزینه بردار اســت و 
روی آمادگی مطلــوب بازیکن هــا نیز تاثیر 
می گذارد. همین مســاله موجب رقم خوردن 
مصدومیت هــای زیادی در تیم ها می شــود. 
عالوه بر این، آیا تهران واقعــا امکانات ایده آل 
همه این تیم هــا را در خودش دارد؟ 
در همین شهر حتی استقالل 
و پرسپولیس نیز از زمینی 
مطلــوب بــرای تمرین 
برخوردار نیستند. گاهی 
در یک روز، چند تیم لیگ 
برتــری روی یک زمین 
تمریــن می  کنند. واضح 
است که در چنین شرایطی 
آن زمیــن به مــرور زمان در 
معرض نابودی قرار خواهد گرفت. 

مساله اصال تمرین و کیفیت آن نیست.  مساله 
این است که باشگاه ها دست به هر کاری می زنند 
تا به »زندگی« در پایتخت ادامه بدهند و این با 
همه اصول حرفه ای فوتبال منافات دارد. اگر این 
روند اصالح نشود، به زودی همه تیم های فوتبال 
در ایران برای تمرین راهی تهران می شــوند و 
عمال حضور در شهرســتان ها تنها برای انجام 
بازی خواهد بود. واضح اســت کــه در چنین 
شرایطی، هوادار دیگر احساس نزدیکی چندانی 
با تیمش نداشته باشد. هواداری که نمی تواند 
تمرین های تیمش را از نزدیک ببیند، هواداری 

که باید اخبار تیمش را از تهران جست وجو کند 
و بازیکنان را فقط در روز بازی از نزدیک ببیند، 
به مرور زمان عالقه اش به تیم را از دست خواهد 
داد. این بازیکن ها »توریست« نیستند که فقط 
برای انجام بازی به این شهرها بروند. آنها باید در 
همان شهر زندگی کنند، با حال و هوای مردم در 
ارتباط باشند و شرایط شهر را درک کنند. این 
کوچ همیشگی به تهران هم هویت این باشگاه ها 
را زیر ســوال می برد و هم رابطــه بازیکنان و 

هوادارها را خدشه دار می کند.
مربی یا بازیکنی که می خواهد به هر قیمتی 

در تهران زندگی کند، یا باید خودش را به سطح 
سرخابی ها برســاند و یا اینکه باید در تیم های 
تهرانی معمولی تر به میدان برود. در فوتبال ایران 
اما بازیکن ها به خودشان اجازه می دهند که هم 
قرارداد میلیاردی بگیرنــد، هم برای تیم های 
شهرستانی بازی کنند و هم ساکن تهران باشند! 
باشگاهی که چنین شرطی را می پذیرد، خودش 
را در معرض یک توهیــن بزرگ قرار می دهد و 
شأن خودش را پایین می آورد. این وضعیت باید 
از یک جایی به بعد متوقف شود و به هیچ قیمتی 

نباید در فوتبال ایران ادامه پیدا کند. 

معضل عجيب ليگ برتر

پایتخت نشین مخفی!

گزارش

 آريا     رهنورد 

 فراخوان برگزاری مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای  

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانغربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده به شرح زیر  از طریق آگهی عمومی اقدام نماید. کلیه مناقصه گران واجد 
شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی ) سهامی خاص(

مبلغ برآورد اولیه به موضوع مناقصه
) ريال(

 مدت اجرا 
) ماه(

تضمین شرکت در 
مناقصه ) ريال(

صالحیت های مورد 
نیاز

قیمت اسناد 
ارزيابی کیفی 
و مناقصه ) 

ريال(

محل تامین اعتبار

تعمیر، نگهداری و بهره 
برداری از کلیه تاسیسات 

تولید، انتقال، ذخیره، توزيع، 
انشعابات آب شرب و کنترل 
کیفیت آب و سايرامورات 
مرتبط با اين بخش در 
روستاهای شهرستان ماکو

22.806.478.065121.141.000.000

رشته آب پايه 5 و پايه 
4 تامین، انتقال و توزيع 
بر اساس آيی ن نامه 
تشخیص صالحیت 

شرکتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات 

آب وزارت نیرو و 
گواهینامه صالحیت 
ايمنی از وزارت کار، 
رفاه و تامین اجتماعی

درآمدهای جاری و 1.000.000
تبصره های قانونی

تضمین شرکت در مناقصه در صورت واريز نقدی به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی می باشد.

1- از تاریخ 1401/04/30 لغایت 1401/05/06 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در 
جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی اسناد ارزیابی کیفی و اسناد 
مناقصه را از نشانی : ارومیه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی دفتر 
حقوقی و قراردادها « در ساعات اداری اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر 

در ارومیه با شماره 04431945372 )دفتر حقوقی و قراردادها ( تماس حاصل فرمایند .
2- واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی 
و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند )1( از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

 http://iets.mporg.ir
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی 
است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1-عنوان 
مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن ، فکس، شماره تلفن همراه 
6-آدرس ، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید استاد را حداکثر تا 4۸ ساعت پس از پایان 
زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 

04431945376 فاکس نمایند.
 بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با 
مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های احتمالی استاد به عهده مناقصه 

گر خواهد بود همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست 
مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. 

ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند .
آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 1401/05/1۸   
محل ارومیه ، چهار راه مخابرات ، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )پس از رویت دفتر 

حقوقی و قراردادها ( می باشد.
 توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد و مدارک 
ارزیابی کیفی در پاکت الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک و مهر شده حاوی پاكات الف و ب 
و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی گردد.

 ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز سه شنبه مورخ 1401/05/1۸ و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی 
مورخ  از ظهر  قبل  در ساعت 9:30  اند  نموده  را کسب  کیفی  ارزیابی  امتیاز  که  گرانی  مناقصه 

1401/05/19 خواهد بود. 
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ نشر آگهی نوبت اول :1401/05/30 
تاریخ  نشر آگهی نوبت دوم :1401/05/01
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


