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۲۲ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۰۱

نمایندهحقوقیفدراسیونجودوگفت:ماازتوافقبافدراسیونجهانیجودواستقبالمیکنیم.
امیرســاعد وکیل درخصوص پرونده جودو و جریمه 5 هزار فرانک ایران، اظهار داشت: این موضوع مربوط به هزینه های 
دفتری است و مربوط به درخواست اولیه ایران که رد شده بود. ما نباید ایران را در این پرونده بازنده بدانیم. موسسه حقوقی که 
کار را انجام می داد در رتبه سوم جهانی در دعاوی ورزشی جای دارد. این موفقیت برای برخی از دوستان باورپذیر نبوده است.

فراموش نکنیم در مقررات CAS برای تعیین هزینه های دفتری به وضعیت مالی طرفین هم نگاه می شــود. ما در این پرونده 
شاکی بودیم، بنابراین این مبلغ به کسی که شکایت  کننده بود در نظر گرفته می شود. وکیل درباره اینکه به نظر می رسد شما 
باید از اول بر ســر توافق کار را پیش می بردید فکر می کنیم با رای جدید این توافق با فدراسیون جهانی حاصل شود، یادآور 
شد: ما در تمام طول مسیر دعوا تمام راهکارها و ظرفیت ها را برای رسیدن به تفاهم و توافق دنبال می کردیم. من با قطعیت 
می گویم فدراسیون جهانی و فدراسیون ایران قرار نیست مقابل هم باشند. با رایی که صادر شده قرار نیست فدراسیون جهانی 
هم این اختالفات را ادامه دهد. فضا به شکل مناسب فراهم شده و امیدوارم در روزهای آینده اخبار خوبی به مردم بدهیم. وی 
درباره اینکه آیا اجازه شرکت به ورزشکاران در مسابقات داده می شود، گفت: صریحا در رای CAS آمده است که رای جهانی باطل 
شده اما تفسیر فدراسیون جهانی مهم است و ما باید منتظر واکنش فدراسیون جهانی باشیم. حاال باید رسیدگی مجدد صورت 
بگیرد. فعال رفع تعلیق انجام می شود تا روند جدید رسیدگی به پرونده در کمیته انضباطی از چند روز آینده آغاز شود. ما از توافق 

استقبال می کنیم. همه فدراسیون های ملی عضو فدراسیون جهانی هستند و اگر اختالف نظری وجود دارد باید بررسی شود.

فدراسیون جودو از توافق با فدراسیون جهانی استقبال می  کند
فدراســیونجهانیوزنهبرداریدرنظرداردانتخاباترابعدازالمپیکتوکیوبرگزارکندکهاینتصمیم

میتواندحذفاینرشتهازپاریس۲۰۲۴راافزایشدهد.
کنگره انتخاباتی فدراسیون جهانی وزنه برداری قرار بود ششم و هفتم فروردین ۱۴۰۰ برگزار شود و پس از آن اصالح 
اساســنامه انجام شود. این مسئله انتقاد شدید IOC را به همراه داشت به گونه ای که باخ جدی تر از قبل وزنه برداری را به 

حذف از المپیک ۲۰۲۴ تهدید کرد. فدراسیون جهانی هم برگزاری انتخابات را به تعویق  انداخت.
 اما اکنون در ایمیلی اعالم کرده است که کنگره اصالح اساسنامه احتماال در ماه جون و انتخابات در ماه اکتبر ۲۰۲۱ 

برگزار می شود.
سایت Inside the games در واکنش به این تصمیم نوشت: مدیر وزنه برداری در المپیک توکیو پس از این تعیین تاریخ ها 
واکنش نشان داد و عنوان کرد: به نظر می رسد هیئت اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری به اندازه کافی انتقادات کمیته 
بین المللی المپیک را درک نکرده اســت چون برگزاری انتخابات دو ماه بعد از المپیک، خطر حذف این رشــته از المپیک 

۲۰۲۴ را افزایش می دهد.
با این تصمیمی که هیئت اجرایی وزنه برداری گرفته آینده این رشــته را بیشــتر از گذشــته به خطر می اندازد. همه 
می توانند صحبت اخیر باخ را دوباره گوش بدهند او عنوان کرده است، نمی خواهد وزنه برداری المپیک پاریس را از دست 

بدهد اما وضعیت وزنه برداری هر روز وخیم تر می شود.

افزایش خطر حذف وزنه برداری از المپیک پاریس 

نکته  ورزشی

یادیازشهیدمدافعحرمحسنعلیشمسآبادی
دیده باِن عشق
در آســتانه پنجمین سالگرد شــهادت شهید 
مدافع حرم سردار حسنعلی شمس آبادی قرار داریم. 
این شــهید، ســال ۱۳۴۷ در یکی از محروم ترین 
روستاهای خراسان آن زمان، در روستای شمس آباد 
جوین دیده به دنیا گشود. حسنعلی در کنار روخوانی 
قرآن با کلمات معصومین هم آشــنا شــد و سخن 

معروف: »اَنّ الَْحیاه َعقیَده َو ِجهاٌد« را نیز در همان مکتب خانه روستا فرا گرفت 
و در طول ۳۰ و یک ســال خدمت پاســداری و دیده بانــی اش مصداق همین 
حدیث بود. ســال ۶۷ با پایان یافتن جنگ تحمیلی، دیده بان شمس آبادی، از 
دیده بانی میدان های رزم و شــهادت فارغ شد و به عبارتی از عرصه جهاد اصغر 
به عرصه جهاد اکبر قدم گذارد و حدود ۲۸ ســال عمار گونه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در سپاه امام رضا)ع( مشهد و سپاه نیشابور، هرمزگان و اصفهان 
در ماموریت های خود از حریم انقالب و نظام اســالمی پاســداری می کرد. در 
ســال های ۸۸ و ۹۴ این ســردار شهید به عنوان پاســدار نمونه انتخاب شد و 
در ســال ۹۴ نیز در طرح مالک اشتر نیروهای مسلح از دستان مسئولین سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی لوح تقدیر دریافت کرد. ســردار شهید حسنعلی 
شمس آبادی، با اینکه تازه بازنشسته شده بود اما برای دفاع از حرم، سوم اسفند 
ســال ۹۴ داوطلبانه عازم سوریه شد و به حلب رفت. پس از ۱۲ روز دیده بانی 
و نبرد با تکفیری ها در منطقه سوق الجیشــی شهرک  العیس حومه حلب و با 
هدایت دقیق گلوله هــای توپخانه، بیش از ۲۰۰ نفر از خــوارج تکفیری را به 

هالکت رساند و در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

حدیث دشت عشق

هفتههفدهملیگبرترفوتبالایران

انگیزه باالی استقالل متحول شده مقابل فوالد خوزستان
پرسپولیس به دنبال ششمین برد متوالی است

سرویس ورزشی-
هفتههفدهمرقابتهایلیگبرترفوتبالایراندر
شرایطیامروزبرگزارمیشودکهاستقاللباکادرفنی
جدیدخودانگیزهبســیاریبرایبرتریمقابلفوالد

خوزستاندارد.
هفتــه هفدهم رقابت هــای لیگ برتر فوتبــال امروز با 
برگــزاری ۸ بازی به پایان می رســد. در مهم ترین بازی این 
هفته اســتقالل در ورزشــگاه آزادی میزبان فوالد خوزستان 
است. میزبانی اســتقالل از فوالد در شرایطی است که امروز 
فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی جدید آبی پوشــان روی 
نیمکت اســتقالل خواهد نشست. بازی رفت دو تیم با نتیجه 
دو بر یک به ســود فوالد تمام شــد، حاال اما دو تیم شرایط 
کامال متفاوتی دارند. مجیدی در حالی برای ســومین مرتبه 
ســرمربی اســتقالل شــده که پیش از او جواد نکونام هم از 
گزینه های سرمربیگری استقالل نامبرده شده بود اما فوالد با 
جدایی او مخالفت کرد. این مسائل نبرد دو تیم را جذاب تر و 
حساس تر خواهد کرد.  البته تقابل استقالل ۲۷ امتیازی که 
در رده سوم جدول اســت با فوالد ۲۶ امتیازی رده چهارمی 
هیجان و حساسیت های خاص خود را دارد. برنده این مسابقه 
روی پله سوم می ایستد. مجیدی دوست ندارد بازگشتش به 
اســتقالل با شکست یا توقف مقابل فوالد همراه باشد و تمام 
هنر خود را به کار خواهد گرفت تا به پیروزی برسد در آنسوی 
میدان هم جواد نکونام مربی نیست که تیمش راحت تسلیم 
شود. فوالد ۶ هفته اســت که بازنده نشده وبا دو برد متوالی 
و شــرایط مناسب به مصاف آبی پوشان می رود اما استقالل با 
یک شکســت مقابل سپاهان و مســاوی با مس رفسنجان و 
البته تغییر سرمربی مقابل فوالد می ایستد. فرهاد مجیدی کال 
دو جلسه با استقالل تمرین می کند و تیمش را مقابل فوالد 
هدایــت خواهد کرد که این مســئله کار را برای او و تیمش 
سخت خواهد کرد. بازی رفت دو تیم با سرمربیگری محمود 

فکری هم با نتیجه ۲ بر یک به سود فوالد تمام شده است.
میزبانینفتازصدرنشینلیگ

در دیگــر بازی مهم امروز صنعت نفت در آبادان میزبان 

پرسپولیس صدرنشین اســت. نفت آبادان که در نیم فصل 
اول صدرنشین مســابقات لیگ برتر بود اکنون با ۲۳ امتیاز 
در رده هفتم جدول ایســتاده و حتی از تیم آلومینیوم اراک 
تــازه وارد هم پایین تر قرار گرفته اســت. نفتی ها اما مقابل 
پرســپولیس انگیزه زیادی برای برد و دفاع از اعتبار فوتبال 
شان دارند. پرســپولیس ۳۳ امتیازی هم صدرنشین است و 
شرایط ایده آلی دارد. تنها مشکل سرخپوشان از دست دادن 
موقعیت های گلزنی اســت که گاهی مثل دربی پایتخت کار 

دست این تیم می دهد. 
احمد نورالهی با ۶ گل زده بهترین گلزن پرســپولیس 
اســت و البته نباید از سیدجالل حســینی غافل شویم که 
ســه گل ســه امتیازی برای تیم گل محمدی زده اســت. 
پرسپولیس در 5 بازی اخیرش ۱5 امتیاز گرفته و به همین 
دلیل هــم می توان گفت در حال حاضــر بهترین تیم لیگ 
لقــب گرفته با این حال قهرمان ۴ دوره پیاپی لیگ برتر کار 
راحتی مقابل نفت آبادان نخواهد داشــت و بازی این دو تیم 
همواره زیبا و جذاب خواهد بود. در مسابقه رفت پرسپولیس 

با یک گل حریفش را شکســت داده بود. پرســپولیس با ۸ 
گل خورده مســتحکم ترین خط دفاع لیگ را دارد. باید دید 
که روند بردهای پرســپولیس ادامه پیدا می کند و ششمین 
برد متوالی ثبت خواهد شــد یا سرخپوشان در برزیل ایران 

متوقف می شوند؟
رویایصدرنشینیسپاهان

یکی دیگر از بازی های حســاس امروز تقابل آلومینیوم 
اراک و ســپاهان اصفهان اســت. آلومینیوم که اولین فصل 
حضــورش را در لیگ برتر تجربه می کند نتایج درخشــانی 
گرفته و با قرار گرفتن روی پله پنجم جدول شــگفتی ساز 
شده اســت. آلومینیوم ۶ هفته است که باختی نداشته و با 
سه برد و سه مســاوی به روند رو به رشد خود ادامه داده اما 
اکنون رسول خطیبی سرمربی این تیم به تراکتور رفته است 
و بودن رســول این مسابقه را جذاب تر می کرد.بازی رفت دو 

تیم با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.
زرد پوشــان اصفهانی نیز ســه برد متوالی مقابل ذوب 
اهن ، اســتقالل و گل گهر داشــته اند و با ۳۱ امتیاز در رده 

دوم جدول ایستاده اند. زرد پوشان اصفهانی که اصال دوست 
ندارند در کورس قهرمانی از پرســپولیس عقب بمانند باید 
چهارمین برد متوالی خود را در اراک به دست بیاورند که کار 
خیلی دشواری به نظر می رسد. شاگردان محرم نوید کیا در 
صورت پیروزی در این مسابقه و شکست پرسپولیس مقابل 
نفت می توانند به صدر جدول برسند ولی عبور از آلومینیوم 

سخت است.
برنامهکاملدیدارهایهفتههفدهملیگبرتربه
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*گل گهرسیرجان..........................مس رفسنجان )ساعت ۱5(
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سرویسورزشی-
سرانجام انتخابات فدراسیون فوتبال درهفته گذشته برگزار و رئیس جدید این 
فدراسیون انتخاب شد و سکان هدایت فوتبال را در دست گرفت.همان طور که بارها 
نوشته ایم فوتبال ایران از نظر مدیریتی و ساختاری به تحولی اساسی نیاز مبرم دارد 
تا از وضعیت کنونی خود که پر از پیچیدگی هاســت و سال هاست توسط عده ای در 
جا زده، رهایی یابد. فوتبال ایران برای حرکت در مسیر پیشرفت و رسیدن به جایگاه 
حقه ، و نجات خود از فساد، داللیسم، جریانات ناسالم و... به دگرگونی و عزمی جدی 
احتیاج دارد تا آنچه به علت جدی نگرفتن فوتبال و سوءمدیریت کالن طی سالها از 

دست داده به دست آورد و مسیر واقعی خود را پیدا کند.
هنگامی که صحبت از تحول اساســی در فوتبال می شــود می بایست به ایجاد 
ســاختار حرفه ای به معنای استاندارد و جهانی اش نیز توجه داشت و اینکه با عزمی 
جدی به سمت تغییرات اساسی در بیشتر سطوح این رشته پرطرفدار پیش برویم.باور 
داشته باشیم که برای متحول شدن فوتبال کشور می بایست با موانع و فساد جاری به 
طور جدی مبارزه کنیم و در این مسیر مهم و تازه به روی خودی و ناخودی چشم 
ببندیم و هدفی غیر از تحول اساســی فوتبال نداشته باشیم.رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال در نخستین روزهای فعالیت خود صحبت های خوب و امیدوارکننده ای را به 
زبان آورده اســت که یکی از آنها مبارزه و مقابله با فساد در فوتبال است.همچنین، 
ایشــان گفته که به هیچ عنوان فساد در فوتبال را برنمی تابیم و در بخش دیگری از 

صحبت های خود عنوان کرده که مسیر سختی برای رشد و توسعه فوتبال داریم.
البته تحقق یافتن این صحبت ها یا بهتر اســت بگوییــم این وعده ها در عمل 
مشخص می شــود و بدون اقدامات جدی و تحول گرایانه محقق نخواهد شد.تحقق 
پیدا کردن صحبت های رئیس جدید فدراســیون فوتبال، زمانی برای اهالی فوتبال 
قابل لمس و مشاهده است که این رشته در مسیر واقعی و استانداردش قدم بگذارد 
و فســاد و عواملش را کنار بزند. یکی از نشــانه های تحول خواهی ، مبارزه با فساد و 
نجات فوتبال در دفع و جذب افراد است.یعنی اینکه افراد کاربلد، دلسوز، مدیر، کم 
توقع، محبوب، حواس جمع، اســتخوان خردکرده و مشتاق به تحول خواهی و ثابت 
قدم در راه مبارزه با فســاد جذب دستگاه فوتبال شــده و افراد باندباز، ناسالم، ضد 
ورزش، رفوزه، منفعت طلب و ناکاربلد از فوتبال و سیســتم اش دفع شوند. اگر این 
نشانه ها پس از صحبت ها و وعده های امیدوارکننده رئیس جدید در وضعیت مدیریت 
فوتبال نمایان و احســاس شــد می توان به آینده فوتبال و مبارزه با فســاد امیدوار 
بود اما اگر خالفش ثابت شــد که هیچ! متحول شــدن اساسی فوتبال و نجاتش از 
وضعیت کنونی بسیار ضروری است و مطالبه اصلی جماعت فوتبالی از رئیس جدید 
فدراسیون محسوب می شود. جماعت عالقه مند به فوتبال امیدوار است که وعده های 
رئیس جدید در اوضاع کنونی فوتبال تحقق پیدا کند و از همه مهم تر اینکه صحبت ها 

و وعده های رئیس فدراسیون در آینده به دست فراموشی سپرده نشود.
اهالــی ورزش و حامیان پیشــرفت واقعی فوتبال امیدوارنــد که جریانات ضد 
ســالمت و پیشرفت که سالهاست از کنار فوتبال منتفع و بهره مند شده اند آن را به 
حال خودش بگذارند و از ریل حرکت فوتبال کنار بروند. همان هایی که سالها به روی 
خرابی ها، پلشتی ها و مفسده انگیزی ها چشم بستند و فقط در مقاطعی برای پیشبرد 
برنامه های خود شــعار اصالح و سالم  سازی فوتبال ســر دادند. و ختم کالم اینکه 
جماعت عالقه مند به فوتبال که صاحبان اصلی این رشته به شمار می آیند،امیدوارند 

که اراده های منفی و ضد فوتبالی از طریق مدیریت جدید فوتبال دفع شوند.

مطالبه از رئیس جدید فدراسیون فوتبال

شنبه16اسفند1399
هفته17لیگبرترایران

*صنعت نفت آبادان............................................پرسپولیس)ساعت-۱5 شبکه سه(
*آلومینیوم اراک........................................سپاهان)ساعت -۱5:۳۰ شبکه ورزش(
*استقالل...............................................................فوالد)ساعت -۱۷:۳۰ شبکه سه(

لیگبرتربسکتبال
*شیمیدر...............................خانه بسکتبال خوزستان)ساعت-۱۸ شبکه ورزش(

هفته۲۴بوندسلیگا
*بایرن مونیخ....................................................دورتموند)ساعت-۲۱ شبکه ورزش(

هفته۲6سریآایتالیا
*یوونتوس.......................................................التزیو)ساعت -۲۳:۱5 شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1169612281433.پرسپولیس

2169432618831. سپاهان

3167631912727. استقالل

4166821710726. فوالد

5165831615123. آلومینیوم اراک

6166551514123. تراکتور

7166551514123. صنعت نفت آبادان

8166551413123. مس رفسنجان

122-9166461819. گل گهرسیرجان

10165651717021. پیکان

119-11164751213. نفت  مسجدسلیمان

419-12165471620. شهر خودرو

417-13163851014. سایپا

911-14161871524. ذوب آهن

910-151624101221. نساجی مازندران

129-16161691123. ماشین سازی تبریز

*دو تیم فوالد ســیرجان و ســپاهان در اولین رقابت از نیمه نهایی پلی آف 
لیگ برتر والیبال به مصاف هم رفتند. این رقابت از ساعت ۱۴ دیروز در سالن 
فدراسیون والیبال آغاز شد. تیم سپاهان با هدایت رحمان محمدی راد در ست 
اول این دیدار با نتیجه ۲5 بر ۲۰ به شاگردان محمدرضا تندروان بازی را واگذر 
کرد. ســت دوم هم با نتیجه مشابه به نفع فوالد سیرجان به پایان رسید. ست 
سوم در حالی آغاز شد که سپاهان برای امیدوار بودن به بازی راهی به جز برد 
نداشت. ست سوم این مسابقه بسیار نزدیک دنبال شد و در حالی که سپاهان 
می توانست این ست را به نفع خود تمام کند با نتیجه ۲۶ بر ۲۸ شکست خورد. 
با این نتیجه ســپاهان با نتیجه ۳ بر صفر از فوالد ســیرجان شکست خورد و 
اولین بازی را از دســت داد. این دو تیم در بازی دوم فردا)یکشنبه( به مصاف 
هم خواهند رفت که در صورت پیروزی فوالد سیرجان این تیم خواهد توانست 

به فینال لیگ برتر والیبال ایران راه یابد.
*علیرضا احمدی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری ایران درخصوص وضعیت 
تیم های ملی گفت: نزدیک ۱۲ ورزشــکار در دومیــن مرحله اردو قرار دارند. 
آخرین مرحله اردوی تیم های ملی دوچرخه سواری را در اروپا برگزار خواهیم 
کرد تا ورزشکاران بتوانند در مسابقات اروپایی رکاب زده و خود را محک بزنند. 
چهار نفر به مسابقات اروپایی اعزام خواهند شد تا شایسته ترین ورزشکار برای 

مسابقات انتخابی المپیک اعزام شود.
*در مرحله یک چهارم نهایی جدول دو نفره تور جهانی تنیس روی میز قطر، 
تیم برادران عالمیان برابر تیم بلژیک قرار گرفت که توانست به پیروزی برسد. 
نوشاد و نیما عالمیان در رقابت با تیم بلژیک با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و راهی 
مرحله نیمه نهایی شد. با صعود نوشاد و نیما عالمیان به نیمه نهایی مدال برنز 

برای ایران قطعی شد.
*امیر غفور پشــت خط زن ایرانی تیم والیبال بورسا اسپور ترکیه درخصوص 
انتشــار اخباری مبنی بر اینکه به کرونا مبتال شده است، اظهار داشت: امروز 
خبرهایی در برخی رسانه ها دیدم که خبر از ابتالی من به ویروس کرونا داده 
بود که باید اعالم کنم این خبرها صحت ندارد. خوشــبختانه تســت کرونایم 
منفی است و به این ویروس مبتال نشده ام. تمام تالشم را به کار می گیرم که 

پروتکل ها را به درستی رعایت کنم تا دچار مشکل نشوم.

خواندنی از ورزش ایران

شــهرداریقائمشــهر در نظر دارد براساس مصوبه شــورای محترم اسالمی شهر 
قائم شــهر نسبت به واگذاریســرقفلییکبابتجاریبهشماره5واقعدر
کمربندیشمالی-جنبپلسیاهرود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد 
شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ 
درج آگهی با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده یا به سایت شهرداری 
بــه آدرس Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور دریافت و خرید اســناد مزایده به 
سامانه تدارک الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

1-موضوعمزایده: مطابق نظریه کارشــناس رســمی دادگستری واگذاری سرقفلی 
یک باب تجاری به شــماره 5- به مساحت 24/65 مترمربع واقع در قائم شهر- کمربندی 
شــمالی- جنب پل سیاهرود- دارای اســکلت با مصالح بنایی- سقف شیروانی با پوشش 
آهن و سفال- نما شسته کاری شده- بدنه داخل دیوارها تا ارتفاع یک متر سنگ و مابقی 
تا سقف اندود گچ- سقف کاذب PVC- کف سنگ گرانیت- درب شیشه بند سکوریت 

و دارای انشعابات آب و گاز و برق می باشد.
تبصره: مطابق نظریه کارشناس شهرسازی کاربری پارک و فضای سبز می باشد.

2-محلدریافتاسنادمزایده: سامانه تدارک الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir می باشد.

3-مبلغبرآورد)پایه(: مطابق نظریه کارشــناس رسمی دادگستری ارزش سرقفلی 
مغازه موصوف 3/000/000/000 ریال)سه میلیارد ریال( می باشد.

4-مبلغاجارهبهاءماهیانه: مطابق نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری برای 
مدت دوازده ماه ماهیانه به مبلغ 200/000 ریال)دویســت هزار ریال( و مجموعا به مبلغ 

2/400/000 ریال )دومیلیون و چهارصد هزار ریال( می باشد.
تبصره: با توجه به اینکه واگذاری به صورت ســرقفلی می باشــد برای سال های بعد در 

تمدید قرارداد اجاره  بها سالیانه براساس تعرفه درآمدی تنظیم می گردد.
5-میزانســپردهشرکتدرمزایده: 5 درصد مبلغ برآورد، به مبلغ 150/000/000 ریال 
)یکصد و پنجاه میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.

6-براســاس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها، شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 
مختار می باشد.

7-مطابــق ماده 8 آیین نامه مالی شــهرداری  ها، هرگاه برنده مزایــده از انجام معامله 
خــودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشــود 
ســپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی 
که برندگان دوم و ســوم نیز ظرف مهلت هفت روز پــس از ابالغ قانونی حاضر به عقد 

قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8-مهلتدریافتاســناد:از تاریخ 99/12/16 لغایــت 1400/1/7 قابل تحویل به 

متقاضیان می باشد.
9-زمــانتحویلپیشــنهادات: حداکثر تا پایــان وقت اداری روز شــنبه مورخ 

1400/1/21 می باشد.
تذکر: متقاضیان ملزم می باشــند کلیه فرآیند مزایده اعم از خرید اسناد تا تسلیم پیشنهادات 
)پاکت های الف، ب، ج( را از طریق ســامانه ستاد دریافت و بارگذاری کنند و تنها پاکت الف 
عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور، به صورت فیزیکی نیز حداکثر در مدت زمان تعیین شده 

)مهلت تسلیم پیشنهادها( پس از ثبت دبیرخانه، تحویل واحد قراردادهای شهرداری گردد.
10- به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان 
مقرر در اسناد، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در 

آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11-زمانومحلبازگشــاییپیشنهادات:ســاعت 14 روز چهارشنبه مورخ 

1400/1/25 در دفتر شهردار قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.
12- حضور کلیه پیشــنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با در دســت داشتن معرفی نامه 

بالمانع می باشد.
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

14- چاپ آگهی نوبت اول مورخ 1399/12/16 
15- چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 1399/12/24

اول»آگهی مزایده عمومی« 
نوبت

عباس صالح زاده- شهردار قائم شهر

شهرداریقائمشهردر نظر دارد براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر نسبت بهاجارهمغازههابهشرحجدولذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد 
شــرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کســب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده یا به سایت شهرداری 

به آدرس Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور دریافت و خرید اسناد مزایده به سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir اقدام نمایند.

مساحتتقریبیمشخصاتشرحوآدرسمغازههاردیف
)مترمربع(

مبلغپایه
کارشناسی)ریال(

مبلغ5%سپردهشرکت
درمزایده)ریال(

مدت
اجاره

1
اجاره یک باب مغازه 
)مغازه شماره 3( واقع 

در خیابان امام-
 ایستگاه شهید جهانیان

دارای فرش کف و دیوار به ارتفاع 1/0 
متر سنگ، مابقی بدنه دیوار و سقف سفید 
کاری، با ویترین شیشه سکوریت با حفاظ 

کرکره ای ریموت دار برقی می باشد.
دو سال24302/400/00015/120/000

2

اجاره یک باب مغازه )مغازه 
شماره 25(

 واقع در قائم شهر- خیابان 
امام ابتدای رینگ داخلی- 

ترمینال دولت

دارای مشخصات اسکلت از دیوار با مصالح 
بنایی، شیروانی از پروفیل آهنی و ورق 
موجدار آزبست سیمان، سقف کاذب و 
دیوارپوش از تایل پی وی سی و دارای 
شیشه بند با شیشه سکوریت می باشد.

یکسال30144/000/0007/200/000

1-محلدریافتاسنادمزایده:سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.
2-میزانسپردهشرکتدرمزایده:5 درصد مبلغ پایه به شرح جدول فوق به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.

3-براساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
4-مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شــهرداری ها، هر گاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشــود سپرده 
او به نفع شــهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و ســوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5-مهلتدریافتاسناد:از تاریخ 1399/12/16 لغایت 1400/1/7 قابل تحویل به متقاضیان می باشد.

6-زمانتسلیمپیشنهادات:حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/1/21 می باشد.
تذکر:متقاضیان ملزم می باشــند کلیه فرآیند مزایده اعم از خرید اســناد تا تسلیم پیشنهادات )پاکتهای الف، ب، ج( را از طریق سامانه ستاد دریافت و بارگذاری کنند و تنها پاکت 
الف عالوه بر بارگذاری در ســامانه مذکور، به صورت فیزیکی نیز حداکثر در مدت زمان تعیین شــده )مهلت تســلیم پیشــنهادها( پس از ثبت دبیرخانه، تحویل واحد قراردادهای 

شهرداری گردد.
7-به پیشــنهادات فاقد ســپرده یا امضاء، مشــروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر 

در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-زمانومحلبازگشاییپیشنهادات:ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/1/25 در دفتر شهردار قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.

9-حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
10-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

11-چاپ آگهی نوبت اول مورخ 1399/12/16
عباس صالح زاده- شهردار قائم شهر12-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 1399/12/24

ت اول»آگهی مزایده عمومی«
نوب

شــهرداریقائمشــهردر نظــر دارد جهتخریــدتجهیزات
آتشنشانی)اطفایی،امدادی،انفرادیوالکترونیکی-ارتباطی(
بهشرحپیوســترا از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور کســب اطالعات بیشتر همه روزه 
از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده 
یا به سایت شــهرداری به آدرس Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور 
دریافت و خرید اسناد مناقصه به ســامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس WWW.setadiran.ir اقدام نمایند.
1-موضوعمناقصه:خرید تجهیزات آتش نشانی )اطفایی، امدادی، انفرادی 

و الکترونیکی- ارتباطی( به شرح پیوست.
2-نامونشانیدســتگاهمناقصهگزار:قائم شهر- خ کارگر- عمارت 

شهرداری
3-محلاعتبار:از ردیف اعتباری )302010012123( سال 1399 می باشد.

4-مدتانجامکار:یک ماه می باشد.
5-محلدریافتاســنادمناقصه:ســامانه تدارک الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.
6-مهلتدریافتاســناد:از تاریخ 1399/12/16 لغایت 1400/01/07 

قابل تحویل به متقاضیان می باشد.
7-مبلغکلبرآورد:59/653/000/000 ریال )پنجاه و نه میلیارد و ششصد 

و پنجاه و سه میلیون ریال( می باشد.
8-میزانســپردهشــرکتدرمناقصه: 5%  بهای کل بــرآورد به مبلغ 
2/982/650/000ریال )دو میلیارد و نهصد و هشتاد و دو میلیون و ششصد و پنجاه 

هزار ریال( بصورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
9-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر 
از میزان مقرر در اســناد، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از 

انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-مدتاعتبارپیشنهادقیمت:تا سه ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت 

می باشد.
11-نوعسپرده:ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه

12-مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها هرگاه برنده مناقصه از انجام 
معاملــه خودداری نماید یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا 7 روز حاضر به انعقاد 

قرارداد نشود سپرده به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد 
گردید و در صورتی که برندگان دوم و ســوم نیــز ظرف مهلت 7 روز پس از 
ابالغ قانونی حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
13-کلیه متقاضیان شــرکت کننده در مناقصه می بایستی موضوع مناقصه با 

شرح خدمات اساسنامه شرکت مرتبط باشد.
14-زمانتحویلپیشــنهادات:حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1400/01/021 می باشد.
تذکر:متقاضیان ملزم می باشــند کلیه فرآیند مناقصه اعم از خرید اســناد تا 
تســلیم پیشــنهادات )پاکت های الف، ب، ج( را از طریق سامانه ستاد دریافت 
و بارگــذاری کنند و تنها پاکت الف عالوه بر بارگذاری در ســامانه مذکور، به 
صورت فیزیکی نیز حداکثر در مدت زمان تعیین شده )مهلت تسلیم پیشنهادها( 

پس از ثبت دبیرخانه، تحویل واحد قراردادهای شهرداری گردد.
15-زمانومحلبازگشــاییپیشنهادات:ساعت 14 روز چهارشنبه 

مورخ 1400/01/25 در دفتر شهردار قائم شهر می باشد.
16-حضور کلیه پیشــنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با در دســت داشتن 

معرفی نامه بالمانع می باشد.
17-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

18-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
19-پس از پایان قرارداد و بعد از خرید و تحویل و در قبال ارائه صورتحساب 
رســمی پیمانکار و گزارش کار با تأیید معاونــت برنامه ریزی، معاونت خدمات 

شهری و سازمان آتش نشانی پرداخت خواهد شد.
20-پیمــان در مدت اولیه و مدت های تمدیدشــده اعم از مجاز یا غیرمجاز 

فاقد تعدیل می باشد.
21-خدمات پس از فروش به مدت 2 ســال به عهده فروشــنده تجهیزات 

می باشد.
22-پرداخت هزینه کارشناسی بعهده پیمانکار می باشد.

23-چاپ آگهی نوبت اول از مورخ 1399/12/16
24-چاپ آگهی نوبت دوم از مورخ 1399/12/24

عباس صالح زاده- شهردار قائم شهر

»آگهی مناقصه عمومی«
ت اول

نوب

گفت:ســال اجتماعی تامین رئیسســازمان
گذشــتهمجموعاعتباراتیکهبرایپرداختوامبه
بازنشستگاندرنظرگرفتهشد،۲هزارمیلیاردریال
بودکهامســالاینمبلغبه۲۰هــزارمیلیاردریال

افزایشیافتهاست.
به گــزارش ایرنا، مصطفی ســاالری روز  چهارشــنبه 
در نشســت تشــکل های کارگری، کارفرمایی و کانون های 
بازنشســتگی اســتان ایالم اظهــار داشــت: در مرحله اول 

متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان ســه میلیون و ۶۰۰ 
هزار بازنشســته در مرداد ماه انجام شــده و ماهانه ۱۰ هزار 
میلیارد تومان به این قشــر پرداخت شــده است.وی یادآور 
شد: در مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی نیز از این امر مهم برخوردار می شوند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: اقدامات الزم 
در خصوص افزایش حقوق ساالنه بازنشستگان انجام و حقوق 
فعلی بازنشســتگان همراه با مبالغ مربوط به متناسب سازی 

مشــمول افزایش ساالنه می شود. ســاالری گفت: پرداخت 
بخشــی از مطالبات ســازمان تأمین اجتماعی از دولت در 
بودجه ســال آینده تصویب شــده و این ســازمان از همه 
ظرفیت ها و توان کارشناسی برای دریافت مطالبات و ارتقای 

خدمات جامعه تحت پوشش استفاده می کند.
وی ادامــه داد: ســاالنه ۲۰ هــزار میلیــارد ریال برای 
۳۰۰ قلم تجهیزات کمک پزشــکی در حــوزه درمان برای 

بیمه شدگان هزینه می شود.

مدیرعاملسازمانتامیناجتماعی:

تسهیالت قرض الحسنه بازنشستگان به 20 هزار میلیارد ریال افزایش یافت
رئیسسازمانآموزشوپرورشاستثناییکشور
بابیاناینکهاینسازماننیازمندجذب1۲هزارنیرو
است،گفت:مصوبشدهاستســاالنه1۰درصداز
نیروهایاســتخدامیآموزشوپرورشبهاینحوزه

اختصاصیابد.
سیدجواد حسینی در جلسه مدیران مدارس استثنایی 
اســتان اردبیل با  اشــاره به کمبود فضای آموزشــی در این 
حوزه بیــان کرد: آموزش و پرورش اســتثنایی در کشــور 
به ۲۱۰ مدرســه نیازمند اســت. وی اضافه کرد: الیحه ای 
درخصوص استثنا شدن آموزش و پرورش استثنایی از قانون 
جامع خدمات کشــوری تنظیم شده که در هفته جاری در 

کمیسیون اجتماعی دولت بررسی خواهد شد.
او در ادامــه به مهارت افزایی دانش آموزان اســتثنایی و 
اتصال آنها به بازار کار اشــاره کرد و گفت: رشته های جدید 
برای تدریس در مدارس متوســطه حرفه ای پیشــنهاد داده 

شده است.
 حسینی با یادآوری ۴۰ چرخش تحول آفرین در حوزه 
اســتثنایی گفت: از ســال آینده در طرح سنجش سالمت 
نوآموزان تست ها و تســترهای نشانگان مشکالت یادگیری 
گنجانده خواهد شد تا مشکالت پنهان در بین دانش آموزان 

شناسایی شود.
وی افزود: دانش آموزانی که دارای مشــکالت یادگیری 
هســتند تنها نباید در مراکز پذیرش شــوند بلکه با آموزش 
معلمان مرجع در مــدارس و خانواده هــا می توانیم از بروز 

مشکالت جلوگیری کنیم.
به گفته وی، در کنار پرداختن به مشکالت ویژه یادگیری 

باید به مشکالت ویژه یاددهی هم توجه شود.

آموزش و پرورش استثنایی
 نیازمند جذب۱۲ هزار نیرو

 در کشور است

رئیسســازمانزندانهاواقداماتتامینیو
تربیتیکشــورگفت:امسالپنجزنداندرسطح
کشــورازمحدودهشــهریخارجوبهبیروناز

مناطقمسکونیمنتقلشد.
محمدمهدی حاج محمدی با بیان اینکه روند احداث 
و فرآیند زندان در خارج از محدوده شهر با تاخیر مواجه 
شــده اســت، افزود: برای اجرای این طرح نیاز به توجه 
و همکاری بیشــتر دولت در راستای تامین منابع برای 

انتقال زندان ها به خارج از محدوده شهری هستیم.
وی با اشــاره به وضعیت کرونا در داخل زندان های 
کشــور نیز گفت: در ســایه اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشتی و همکاری زندانبان و زندانیان آمار ابتال و فوت 
ناشی از کرونا به نســبت جمعیت زندان بسیار کمتر از 
بیرون اســت.وی با بیان اینکه تراکم جمعیت در داخل 
زندان بسیار بیشتر از بیرون از زندان است، اظهار داشت: 

مدیریت خوب و قابل توجهی در امر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در زندان ها انجام شــده و همین امر موجب 

کنترل کرونا در داخل زندان های کشور شده است.
رئیس ســازمان زندان های کشور گفت: به مناسبت 
سفر رئیس دســتگاه قوه قضائیه به آذربایجان غربی ۲ 
میلیارد ریال کارت هدیــه و ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال کمک معیشــتی به خانواده های نیازمند زندانیان 

اهدا شد.
حاجی محمدی از تحقق میزان اشــتغال محکومان 
واجــد شــرایط خبــر داد و گفت: امســال 5۰ درصد 
محکومان واجد شــرایط در سطح کشور صاحب شغل 

و کار شده اند.
وی با بیان اینکــه مهم ترین علت ارتکاب بزهکاری 
نبود شــغل و بیکاری است، گفت: باید تالش کنیم آمار 

مجرمان به حداقل برسد.

رئیسسازمانزندانها:

پنج زندان در کشور به خارج از شهرها منتقل شد
فرماندهانتظامیایالمازدســتگیریفردیخبرداد
کهچندروزپیش۲نفرازنیروهایانتظامیاستانرادر
پلگاومیشانشهرستاندرهشهربهشهادترساندهبود.

سرهنگ دالور القاصی مهر روز چهارشنبه گفت: با اقدام به 
موقع پلیس آگاهی استان ایالم، ضارب شهدای مدافع وطن که 
چند روز گذشــته ۲ نفر از ماموران پلیس را به شهادت رسانده 
بود، دســتگیر شــد. فرمانده انتظامی ایالم یادآور شــد: در پی 
شــهادت ۲ نفر از ماموران انتظامی شهرستان دره شهر موضوع 
دستگیری شرور مسلح و فراری در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
القاصی مهر اضافه کرد: شــرور مسلح پس از به شهادت رساندن 
سروان سیدروح اهلل باسره و سرباز وظیفه محمدمهدی دیرکوند، 
از محل وقوع جرم فرار و در کوه های شهرستان دره شهر مخفی 
شده بود. فرمانده انتظامی استان ایالم تاکید کرد: با تالش پلیس 
آگاهی، پلیس امنیت و انتظامی شهرســتان دره شهر و با تالش 
شبانه روزی و بی وقفه، این شرور مسلح در کوه های صعب العبور 

شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

ضارب شهدای مدافع وطن 
در دره شهر دستگیر شد

فرماندارشهرستانفیروزکوهازآتشسوزیبههمراهیکواحد
دامداریدرروستایزرمانفیروزکوهخبردادوگفت:دراینحادثه

بیشاز۲۵۰دامسبکوسنگینتلفشد.
ابوالقاســم مهری دیروز جمعه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: روستای 
زرمان در فاصله ۴5 کیلومتری شهر فیروزکوه است که عمده فعالیت ساکنان 
این روستا دامداری است که به دالیل نامشخص یک منزل به همراه یک واحد 

دامداری دچار آتش سوزی شد.
وی افزود: در این حادثه به ساکنان این منزل آسیب نرسید اما ۲5۰ راس 
دام سبک به همراه ۱۰ تا ۱۲ دام سنگین واحد دامداری که در مجاورت محل 

حادثه قرار داشت در این حادثه گسترده تلف شدند.
فرماندار شهرستان فیروزکوه خاطرنشان کرد: بازدید میدانی و صورتجلسه 
میزان خســارت این حادثه تعیین شــد و قرار شــد دولت نسبت به پرداخت 

هزینه های این دامدار اقدام کند.

آتش سوزی، ۲۵۰  رأس دام را تلف کرد

رئیسراهداریبستانآبادگفت:بارشسنگینبرفراهارتباطی
1۰۰روستایشهرستانرامسدودکرد.

اسد چوپانی دیروز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه میزان 
بارش برف در ارتفاعات به بیش از ۷۰ سانتی متر می رسد افزود: راه های اصلی 
در این شهرســتان با تالش نیروهای راهداری بازگشایی شده و رفت و آمد در 

آنها در جریان است و راه ارتباطی ۳۰ روستا در آستانه بازگشایی است.
وی گفــت: با پنج اکیپ ثابت و ســیار راهداری متشــکل از ۴5 نیروی 
راهداری در حال آماده باش هســتیم تا مشــکالت این حوزه در شهرستان را 

برطرف کنیم.
چوپانی به هموطنان ســفارش کرد که حتما قبل از ســفر از ایمن بودن 

وسایل نقلیه خود اطمینان داشته باشند.

 بارش برف
 راه ارتباطی ۱۰۰ روستای بستان آباد را بست

 بی توجهی به ایست پلیس
 جان سارق مسلح را گرفت

فرماندهانتظامیشهرستاندزفولگفت:بیتوجهیسارقمسلح
بهدســتورایســتپلیسدرجریانتعقیبوگریزمنجربهشلیک

مامورانانتظامیومرگاوشد.
سرهنگ روح اله گراوندی افزود: صبح دیروز)جمعه( ماموران انتظامی حین 
گشت زنی در حوزه استحفاظی، یک سارق مسلح سابقه دار و محکوم فراری را 
شناســایی کردند که متهم به محض مشاهده پلیس ابتدا با خودرو قصد زیر 

گرفتن ماموران را داشت و سپس اقدام به فرار کرد. 
وی ادامه داد: ماموران در جریان تعقیب و گریز ســارق پس از ایست های 
مکرر با رعایت قانون بکارگیری ســالح به ســمت خودروی متهم تیراندازی 

کردند که منجر به مجروح شدن سارق شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه سارق مسلح پس از انتقال به مراکز درمانی، 
به علت شــدت جراحات وارده فوت کرد، افزود: با بررســی سوابق این متهم 
مشخص شــد او دارای سوابق متعدد کیفری، ســرقت های مسلحانه و تحت 

تعقیب مقام قضایی بوده است.


