
 تیم فوتبال تراکتور پس از قطع همکاری با »بردیف« 
سراغ »پاکو خمز« اسپانیایی رفت و هر چند با این 
مربی از استقالل شکست خورد و از دور رقابتهای 
حذفی کنار رفت، اما عملکرد خمز مورد توجه و 

حمایت مسئوالن باشگاه قرار گرفته است.
با این حال خبرهایی مبنی بر پیشنهاد تیم فوتبال 
خیخون )قبل از انتخاب سرمربی جدید( به خمز 
مطرح شده بود که مدیرعامل باشگاه تراکتور این 
پایان  تا  »خمز«  که  کرد  تاکید  و  رد  را  پیشنهاد 

قراردادش در این تیم خواهد ماند.
هوشنگ نصیرزاده در گفتگویی با بیان این مطلب 
افزود: بعد از آنکه تراکتور با خمز به نتایج قابل قبولی 
دست پیدا کرد و عملکرد او مورد توجه همه قرار 
گرفت، خبرهای نادرستی در فضای مجازی و برخی 

رسانه ها منتشر شد که هیچکدام صحت ندارد.
وی در واکنش به پیشنهاد باشگاه خیخون به سرمربی 
تراکتور گفت: زمانی که این خبر منتشر شد خود 
خمز هم نسبت به آن ابراز بی اطالعی کرد و گفت 

که هیچ پیشنهادی در این باره نداشته است.
مدیرعامل باشگاه تراکتور در مورد مدت قرارداد این 
سرمربی اسپانیایی گفت: قرارداد او باشگاه تراکتور 
دو فصل ورزشی است و قطعا تا پایان قرارداد با ما 
خواهد بود و هیچ بندی هم مبنی بر داشتن حق فسخ 
ندارد. حتی در صورتی هم  قرارداد وجود  این  در 
که پیشنهادی به این مربی برسد که تصمیمی برای 

جدایی باشد باید نظر موافق باشگاه جلب شود.
نصیرزاده با تاکید بر این که خمز یک مربی حرفه 
به  از مربیان مقید و منظمی است که  ای و یکی 
فوتبال ایران آمده است گفت: وضعیت همکاری 
دوستانه  و  هم  به  نزدیک  و  ای  حرفه  کامال  ما 
شود  می  منتشر  مورد  این  در  که  مطالبی  است. 
به  است.  فضاسازی  برای  بیشتر  و  ندارد  صحت 
با قدرت به  تاکید می کنم که خمز  همین خاطر 

کارش ادامه خواهد داد. 

وی در مورد جذب بازیکن خارجی برای تقویت 
با  نیز گفت: مذاکراتی را  تیم تراکتور  خط حمله 
در  که  ایم  داده  انجام  اروپایی  بازیکنان  از  یکی 
یوفا بازی می کند و تعداد گل هایی هم که زده 
با خواسته ما همخوانی دارد. تا زمانی که به ایران 
نیاید نام او را اعالم نمی کنیم اما بازیکن با کیفیت 

و قابل قبولی است.
هوشنگ نصیرزاده در واکنش به درخواست مهدی 
بازیکن  برای جذب  اراک  آلومینیوم  تیم  و  رحمتی 
جوان تیم تراکتور نیز گفت: »آریا کیا« جزو بازیکنان 
مستعداد فوتبال ایران است که از زمان حضور خمز 

فرصت بازی بیشتری هم به او داده شده و سرمربی 
هم به کارش اعتماد و اعتقاد باالیی دارد. برای همین 

قطعا با تراکتور به کارش ادامه خواهد داد.
مدیرعامل باشگاه تراکتور در مورد نقل و انتقاالت 
زمستانی تیم تراکتور نیز گفت: چند بازیکن هستند 
که جوز سرمایه ها و استعدادهای تراکتور به شمار 
می روند اما فرصت بازی کمی به آنها می رسد. 
از آنجایی که قصد داریم این بازیکنان را به عنوان 
مذاکراتی  کنیم،  تراکتور حفظ  آینده  برای  سرمایه 
احتماال  و  گرفته  آنها صورت  قرضی  انتقال  برای 
دو بازیکن ما به تیم های دیگر منتقل خواهند شد.

 

بحث ورود کمک داور ویدئویی )VAR( به فوتبال 
ایران در سالهای اخیر یکی از سوژه های مهم داوری 
فدراسیون  اما  است  بوده  برتر  لیگ  برای  ویژه  به 
فوتبال با رؤسای مختلف خود در این چند سال، 

نتوانست این پروژه مهم را اجرایی کند.
به  نسبت  را  فیفا  هشدارهای  حتی  موضوع  این 
احتمال حذف داوران ایران از مسابقات بین المللی به 
دلیل عدم آشنایی و کار با VAR را به دنبال داشت؛ 
آن هم در شرایطی که این تکنولوژی در کشورهای 
مختلف جهان و آسیا راه اندازی شده و مورد استفاده 

قرار گرفته است.
این امر در برنامه های انتخاباتی رؤسای فدراسیون 
در دو دوره اخیر یعنی زمان شهاب الدین عزیزی 
خادم و مهدی تاج هم پررنگ بود. تالش و اقدامات 
عزیزی خادم برای استفاده از VAR بی نتیجه ماند و 
به او اتهاماتی علیه امنیت ملی از این طریق زده شد؛ 
اتهاماتی که البته عزیزی خادم در آخرین مصاحبه 
تلویزیونی خود مدعی شد در دادگاه از آنها تبرئه 

شده است.
حاال و با بازگشت دوباره مهدی تاج به فدراسیون، 
اقدامات راه اندازی VAR به شکل دیگری جلو رفته 
است. پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد تاج 
در نامه ای به ۱۶ تن از مدیران عامل باشگاه های لیگ 

برتر ضمن معرفی یک شرکت خارجی و نماینده آن 
در داخل کشور، از باشگاه ها خواسته است تا نسبت 
اندازی VAR و تدارک بودجه  انجام فرایند راه  به 

الزم، اقدام کنند.
در نامه مهدی تاج که در تاریخ ۱۸ دی ماه تنظیم 
جهت  در  برنامه ها  از  »یکی  است:  آمده  شده، 
به  الزام  فوتبال  توسعه  و  رشد  و  استانداردسازی 
داور  کمک  به  برتری  لیگ  ورزشگاه های  تجهیز 
کار  در دستور  ملی  پروزه  عنوان یک  به  ویدئویی 
قرار دارد که عدم اجرای آن موجب خسارات جبران 
ناپذیری به فوتبال کشور در سطح بین المللی خواهد 
شد. لذا ضمن معرفی شرکت »چشم انداز ارتباط« 
به عنوان نماینده شرکت EVS که مورد تأیید فیفا 
نیز می باشد به عنوان مجری فروش و نصب و راه 
مستمر جهت  پیگیری  VAR ضمن  پروژه  اندازی 
انجام فرایند مربوطه و تخصص اعتبار الزم نسبت 
به اجرای هرچه سریع تر این پروژه اقدامات عاجل 

صورت پذیرد.«
شرکت EVS یکی از شرکتهای معروف و شناخته 
پخش  الکترونیکی  تجهیزات  تولید  زمینه  در  شده 
و انتقال تصویر است که در سال ۱۹۹۴ در کشور 

بلژیک تأسیس شده است.
داور  از جدی شدن بحث کمک  بعد  این شرکت 
ویدئویی در فوتبال، فعالیت خود را در این بخش آغاز 
کرد و توانست تاییدیه های الزم را از فیفا دریافت 
کند. گفته می شود پروژه VAR در کشورهایی چون 
اسپانیا، دانمارک، لهستان، مصر و… از سوی این 

شرکت پشتیبانی می شود.
که  است  نکرده  مشخص  هنوز  فوتبال  فدراسیون 
قرارداد با شرکت EVS به چه شکلی است و مفاد 
این قرارداد شامل چه مواردی می شود. مهمتر از همه 
اینکه همکاری با این شرکت، چه مقدار هزینه برای 
داشت.  خواهد  دنبال  به  ایران  فوتبال  و  باشگاه ها 
پیگیری های خبرنگار مهر هم نشان می دهد فهرست 

قیمت  لیست  فاقد  فدراسیون  به  شده  ارائه  قیمت 
تجهیزات رادیویی، نرم افزارهای تخصصی و قیمت 
سیستم  اجرای  و  آموزش  خدمات  مشخصات  و 

VAR می باشد.
این  سیاسی  فعالیت های  درباره  ابهاماتی  بر  عالوه 
شرکت و بحث تحریم ها و گرفتن مجوزهای الزم، 
گفته می شود در جلسه مناقصه انتخاب VAR پاکت 

سایر شرکتها به جز EVS باز نشده است.
برای معرفی شرکت  تاج  نامه مهدی  در حالی که 
EVS به باشگاه ها مربوط به هفته های اخیر است اما 
خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران در شهریورماه 
امسال نام این شرکت را رسانه ای کرده بود. افشاریان 
در مصاحبه ای تاکید کرده بود که همکاری با این 

شرکت مشکل و مانع قانونی و امنیتی ندارد.
رئیس کمیته داوران در بخشی از مصاحبه اش گفته 
بود: »شاید اوایل سخت باشد چون باید آزمون و 
خطا داشته باشیم اما تالش می کنیم که آنچه شایسته 
است اتفاق بیفتد و جشن تولد VAR را در کشور 
تأیید  نام این شرکت EVS است و مورد  بگیریم. 
صداوسیما و مجموعه نهادهای نظارتی کشور است«.
سازی  شفاف  نیازمند  که  مسائلی  از  دیگر  یکی 
است، نحوه و زمان عقد قرارداد با شرکت بلژیکی 
می دهد  نشان  خبرنگاران  پیگیری های  است. 
شرکت  این  با  آنکه  از  پیش  فوتبال  فدراسیون 
 VAR نماینده  عنوان  به  را  آن  کند،  امضا  قرارداد 
کرده  معرفی  فوتبال  جهانی  فدراسیون  به  ایران 
تعهدات  و  تضامین  که  شرایطی  در  آن هم  است 

الزم از EVS گرفته نشده است.
همانطور که در نامه مهدی تاج به باشگاه ها ذکر شده 
بود، شرکت »چشم انداز ارتباط« نماینده EVS در 
ایران معرفی شده است. چشم انداز ارتباط شرکتی 
است که دفتر آن در تهران بوده و در پروژه های کالن 

و بزرگ ایران حضور داشته است.
نگاهی به سایت این شرکت حکایت از همکاری 

فوالد  سپاهان،  مبارکه  فوالد  چون  پروژه هایی  در 
در  و…  آهن  راه  تهران،  مخابرات  خوزستان، 
دوربین های  نصب  جمله  از  مختلف  بخش های 
مداربسته، نصب و راه اندازی پورتهای اینترنتی و… 
دارد. فدراسیون باید در این زمینه هم شفاف سازی 
کند که این شرکت چطور و بر اساس کدام معیارها 

به عنوان نماینده شرکت EVS معرفی شده است.
رئیس فدراسیون ایران در نامه خود به باشگاه های 
لیگ برتری از آنها خواسته است که اعتبار الزم برای 
راه اندازی VAR را تأمین کنند. سوال این است که 
چرا باشگاه ها که صاحب کمترین درآمدهای ممکن 
از حق پخش، تبلیغات محیطی، بلیت فروشی و… 
هستند باید از جیب خودشان برای راه اندازی یک 

تکنولوژی هزینه کنند.
این در حالی است که به عنوان مثال در کشوری مثل 
پرتغال در اروپا هزینه راه اندازی VAR با فدراسیون 
فوتبال این کشور بوده است. VAR در این کشور 
چند سالی است که در این کشور اروپایی در حال 
کمک به داوران است و حتی قرار بود امسال برای 
لیگ دسته دوم پرتغال هم مورد استفاده قرار بگیرد. 
پیگیری های خبرنگار مهر از روزنامه نگاران پرتغالی 
نشان می دهد فدراسیون و لیگ پرتغال هزینه های راه 
اندازی VAR را تقبل کردند تا از تکنولوژی های روز 

فوتبال دنیا عقب نمانند.
یک نکته عجیب دیگر این است که فدراسیون فوتبال 
این نامه را برای اسپانسرهای باشگاه ها هم ارسال 
کرده است و چون خودش مستقیم در این فرایند 
ورود نکرده، در نقش معامله گر ظاهر شده است. 
اگر این مورد را در کنار مسائلی چون گران بودن 
تجهیزات EVS، بالاستفاده شدن دستگاه ها برای 
باشگاه ها در صورت عدم تمدید سالیانه الیسنس، 
اقدامات یکباره شرکت بلژیکی در تحریم بعضی 
از کشورها و… بگذاریم نیاز است که فدراسیون 
بدهد  انجام  زمینه  این  در  را  الزم  سازی  شفاف 
و مانع بروز مشکالتی بشود که ممکن است در 
هزینه های  با  را  باشگاه ها  گریبان  آینده  ماه های 

سرسام آور بگیرد.
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 پیامبر اکرم )ص(
اّما حسین،... یاوِر یاري خواهان و پناِه پناه جویان و حّجت خداوند بر همه 

خلق او. او سرور جوانان بهشت و دروازه نجات اّمت است. فرمان او فرمان 
من است و اطاعت از او اطاعت از من، هرکه از او پیروی کند از من است

 و هرکه نافرمانی او کند از من نیست.

یا حی یا قیوم  
ای زنده، ای پاینده

VAR فدراسیون در نقش معامله گر
نامه عجیب مهدی تاج به ۱۶ مدیرعامل

ساختمانی  پله های  روی  کوری  مرد  روزی   
تابلویی را در کنار پایش قرار  نشسته و کاله و 
کور  من  شد:  می  خوانده  تابلو  روی  بود  داده 
از  نگارخالقی  روزنامه  کنید.  کمک  لطفا  هستم 
فقط  انداخت  او  به  نگاهی  گذشت  می  او  کنار 
سکه  چند  او  بود.  کاله  داخل  ر  د  سکه  چند 
مرد  از  اینکه  بدون  و  انداخت  کاله  داخل 
را  آن  برداشت  را  او  تابلوی  بگیرد  اجازه  کور 
و  نوشت  آن  روی  دیگری  اعالن  و  برگرداند 
تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد.  
 عصر انروز روز نامه نگار به ان محل برگشت 
و  سکه  از  پر  کور  مرد  کاله  که  شد  متوجه  و 
قدم  صدای  از  کور  مرد  است  شده  اسکناس 
او  اگر  را شناخت و خواست  او خبرنگار  های 

بگوید،  نوشته  را  تابلو  آن  همان کسی است که 
نگار  روزنامه  است؟  نوشته  چه  ان  روی  بر  که 
فقط  نبود، من  داد: چیز خاص و مهمی  جواب 
نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی 
زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت 
ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی 
او خوانده می شد: امروز بهار است، ولی من نمی 
توانم آنرا ببینم! وقتی کارتان را نمی توانید پیش 
ببرید استراتژی خود را تغییر بدهید خواهید دید 
بهترین ها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر 

تغییر بهترین چیز برای زندگی است.
فکر،  دل،  از  اعمالتان  کوچکترین  برای  حتی   
هوش و روحتان مایه بگذارید این رمز موفقیت 

است .... لبخند بزنید.
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مرد کور

واکنش نصیرزاده به قرارداد »خمز« و درخواست جذب چند بازیکن تراکتور

هندبال قهرمانی مردان جهان
صعود تاریخی تیم هندبال 

ایران به مرحله اصلی 
مسابقات قهرمانی جهان

بیست و هشتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی 
مردان جهان از ۲۱ دی الی ۹ بهمن ماه با حضور ۳۲ 
تیم به میزبانی مشترک دو کشور لهستان و وسوئد 
برگزار می شود. تیم ایران در دومین حضور خود 
در این رقابت ها در گروه نخست با تیم های مونته 

نگرو، شیلی و اسپانیا هم گروه است.
در آخرین روز از دیدارهای مرحله مقدماتی گروه 
A رقابت های قهرمانی جهان تیم ملی مونته نگرو 
مقابل شیلی با نتیجه ۳۵ بر ۳۳ به برتری رسید تا 
تکلیف سه تیم صعود کرده از این گروه به مرحله 
دوم مسابقات جهانی مشخص شود. با این نتیجه 
تیم ایران که پیش از این با برد برابر شیلی صعود 
خود را به دور بعد قطعی کرده بود بدون در نظر 
گرفتن دیدار امشب خود برابر اسپانیا برای نخستین 

بار به مرحله اصلی مسابقات صعود کرد.

تراکتور  تیم  از  بردیف  قربان  جدایی  باوجود   
این  در  اسپانیایی  سرمربی  خمز  پاکو  حضور  و 
باشگاه، هواداران تراکتور نسبت به نتایج و نمایش 
تیم خود در چند دیدار گذشته امیدوارتر شده اند.
برتر  لیگ  در  تراکتور  با  بازی  چهار  در  خمز 
یک  استقالل،  و  پیکان  برابر  برد  دو  صاحب 
تساوی با مس و یک شکست مقابل نساجی شد. 
این تیم در جام حذفی هم برابر استقالل عملکرد 
با  قابل توجهی داشت اما در وقت های اضافه و 

دو ضربه پنالتی مغلوب حریف آبی پوش شد.
و  ماهه  چند  قراردادی  نخست  مرحله  در  خمز 
با  فصل(  این  )انتهای   ۲۰۲۳ ژوئن  ماه  پایان  تا 
توافق طرفین،  امضا کرد که در صورت  تراکتور 

این قرارداد یک سال دیگر تمدید می شود.
این مربی  با  تراکتور  این حال عملکرد خوب  با 
باعث شد تا مدیران باشگاه برای تمدید قراردادش 
دست به کار بشوند. پیگیری های خبرنگاران حاکی 

است تراکتور پیشنهادی سه ساله برای تمدید قرارداد 
خمز داده است و قصد دارد این مربی را تا سال ۲۰۲۶ 
حفظ کند.خمز که یکی از گزینه های سرمربیگری 
تیم اسپورتینگ خیخون در لیگ دسته دوم اسپانیا 
هم محسوب می شد، اما در نهایت مربی دیگری 

برای این تیم انتخاب شد.
با تراکتور  این در شرایطی است که قرارداد خمز 
بندی دارد که با استناد به آن می تواند با هر باشگاه 
دیگری که می خواهد مذاکره و تراکتور را ترک کند.

با رضایت از عملکرد خمز؛
تراکتور برای حفظ مربی اسپانیایی دست بکار شد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
   دستگاه  مناقصه گزار:  اداره کل راه و شهرسازي استان چهار محال و بختیاري

برآورد اولیه مدت)ماه(موضوع مناقصهردیف
) ریال (

تضمین شرکت 
در مناقصه

) میلیون ریال (

شرط شرکت
 در مناقصه

حداقل پایه و رشته

احداث باند دوم سه راهي سامان- پل زمانخان ۱
رتبه۴-راه و ترابري۳۰۶۵۹,۵۸۸,۶۶7,۹۱۹۱۹,۱۹۲-ایلبیگي- حاشیه زاینده رود) همراه با ارزیابی فشرده(

احداث زیرگذر شیخ شبان و ۲
رتبه۵-راه و ترابري۱۲۴۴,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۶میدان ورودي الرک

زمان بازگشایي پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادهامهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد ایران
از ساعت ۱7 روزچهار شنبه ۱۰/۲۸/ ۱۴۰۱                                                              

تا ساعت ۱7 روز چهار شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
تا ساعت ۱۴ روزیک شنبه

مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه              

مورخ۱۱/۱7/ ۱۴۰۱
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پیرو آگهی چاپ شده در روزنامه کیمیای ایران به شماره ۱۴۳۹ مورخ ۲۱ دی ماه سال 
جاری و شناسه آگهی ۱۴۳۸۴۵۶ به اطالع می رساند تغییراتی به شرح ذیل درآگهی مذکور 

اعمال می گردد:

اصالحیه

مهلت دریافت اسناد مناقصه
 از سامانه ستاد ایران

مهلت تحویل 
پیشنهادها

زمان بازگشایی 
پیشنهادها

از ساعت ۱7 روز چهار شنبه 
۱۴۰۱/۱۰/۲۸  تا ساعت ۱7 روز

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

تا ساعت ۱۴ روز 
یکشنبه    مورخ 

۱۴۰۱/۱۱/۱۶

  ساعت ۱۰ 
صبح روز دوشنبه        
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱7

اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری شناسه آگهی: ۱۴۴۱۸۴۶ 

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در جدالی حساس 
فردا در تهران میزبان الریاضی لبنان است.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان که دور رفت مرحله 
گروهی سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا را با دو برد 
گروه ۲ سپری  در  و صدرنشینی  و یک شکست 
کرد، )چهارشنبه( از ساعت ۱۸ در سالن بسکتبال 
مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف الریاضی 

لبنان می رود. شاگردان مهران حاتمی که صدرنشین 
برتر بسکتبال هستند، در حضور تماشاگران  لیگ 
خود در سالن آزادی به مصاف حریف خود می روند.
حاضر  حال  در  گرگان  شهرداری  بسکتبال  تیم 
الریاضی  تیم های  و  است  دوم  گروه  صدرنشین 
رده های  در  سوریه  الکرامه  و  عراق  نفت  لبنان، 

بعدی قرار دارند.

سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا؛ 
جدال حساس شهرداری گرگان و الریاضی


