
سرویس ورزشی-
تردیــدی وجود ندارد که حــوزه ورزش و مدیران آن باید در کنار 
مسائل جاری و روزمره- اگر تاکنون این کار را انجام نداده اند- پرونده 
جداگانــه ای برای موضوع » ایجاد تحول« در ورزش باز کنند و در این 
باره نیز دغدغه داشته باشند و احساس مسئولیت کنند. باز هم تاکید 
می کنیم که اصرار بر تداوم منش ها و روش های جاری و رســوب شده 
جز » به دســت خود حرکت رو به جلــوی ورزش را متوقف کردن« 
معنایی ندارد و صواب آن است که هرچه زودتر به این وضع و شرایط 
پایان داده و بســاط و سلطه مدیران و باندهای سایه نشین که مدیران 
اصلی و خط دهندگان واقعی ورزش هســتند ، جمع شــود و مدیریت 
ورزش به شــکل مســتقل و شــجاعانه ، درباره حوزه کاری و عملکرد 
خود پاسخگوی مردم و مراکز نظارتی مثل مجلس و مدیران رسمی و 

باالدستی )نه سایه نشینان خط دهنده( باشد.
وقتی این بساط را جمع کردیم و در ورزش و برای ورزش و خاصه 
درباره مدیریت ورزش، طرحی نو در انداختیم و شــفافیت و روراستی 
پیشه کردیم و در یک کلمه ، به راستی برای اصالح وضع ورزش ، فراتر 
از حرف و شــعار،»اراده« کردیم، آن وقت خیلی از مســائل الینحل و 
گره ها و معضالت خود ساخته- که بیش از هر چیز ناشی از رویکرد و 
روش های فعلی حاکم اســت- یکی یکی حل خواهد شد و یا به سوی 

حل شدن پیش خواهد رفت.
در این صفحه برحســب وظیفه و به سهم خود بارها و بارها درباره 
وضعیت مالکیتی و مدیریتی دو تیم معروف و پرطرفدار اســتقالل و 
پرســپولیس نوشته ایم و خیلی های دیگر هم در این باره گفتنی ها را 
گفته اند و نقطه مشــترک همه اظهارات ، این مطالبه ساده و خواسته 
بدیهی بوده که » وضعیت این دو تیم را سامان بخشید و آنها را از این 
شرایط بی ثباتی و متزلزل مدیریتی نجات دهید« و البته در این باره- و 
علی رغم همه نوشــته ها و تذکرات- هیچ اتفاق اساســی نیفتاده و به 

اصطالح ، آب از آب تکان نخورده است.
بعد از آن اتفاقات و نصب غریبه هایی با شعارها و ایده های عجیب 
)ماجرای پفک آبی یادتان هست؟!( به عنوان مدیرعامل و هیئت رئیسه 
)کــه بعضی از آنها مشــغول آب خنک خوردن هســتند!( و تغییرات 
پیاپی وعدم ثبات مدیریتی که در این دوتیم - و خاصه در دوره دولت 
قبلی- برقرار بود و عصبانیت و اعتراض هواداران آنها را موجب شده و 
حتی چند نوبت ، کار اعتراض به اجتماع جلوی مجلس شورای اسالمی 
کشــیده شد، انتظار می رفت که این اتفاقات در دوره بعدی و مدیریت 
فعلی دیگر رخ ندهد که می بینیم چنین نشــده و کماکان عدم ثبات 

مدیریتی و تغییرات در سطح هیئت رئیسه در این تیم ها برقرار است.

توجه به »ایجاد تحول« 
در ورزش

نکته  ورزشی

برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی 

رقابت های جام حذفی فوتبال کشور را اعالم کرد.
برنامه دیدارهای مرحله یک هشــتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال 

کشور فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ )یادواره آزاد سازی خرمشهر( به شرح زیر است:
یکشنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

*دریای کاسپین بابل................................................. پارس جنوبی جم)ساعت ۱۴(
دوشنبه، ۱ اسفند ۱۴۰۱

*نود ارومیه......................................................................... پیکان تهران )ساعت ۱۴(
*هوادار تهران.................................................................. مس رفسنجان)ساعت ۱۵(
*استقالل.................................................................. ملوان بندرانزلی)ساعت ۱۷:۳۰(

سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱
*استقالل مالثانی................................................................مس کرمان)ساعت ۱۴(

*آلومینیوم اراک......................................................... نساجی مازندران)ساعت ۱۵(
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱

* سپاهان اصفهان................................................................ پرسپولیس)ساعت ۱۷ (
* گل گهر ســیرجان - فوالد خوزســتان )ورزشگاه شــهید سردار سلیمانی 

سیرجان - زمان برگزاری این دیدار متعاقبأ اعالم خواهد شد(
پرسپولیس- فوالد بدون حضور هواداران

باشگاه فوالد خوزستان با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد که دیدار 
تیم فوتبال این باشگاه مقابل پرسپولیس بدون حضور هواداران برگزار 
خواهد شد. آخرین دیدار هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر که اتفاقا 
حســاس ترین دیدار این هفته نیز به شــمار می رود، به میزبانی فوالد 
خوزســتان در ورزشگاه فوالد آره نا مقابل پرســپولیس برگزار خواهد 
شد.در شــرایطی که مهدی تاج ریاست فدراســیون فوتبال چند روز 
پیش با ارسال نامه ای به ریاست سازمان لیگ دستور مهیا شدن شرایط 
برای بازگشــت هواداران را با حمایت وزیر ورزش داده، با این حال در 
مهم ترین دیدار هفته هفدهم که روز جمعه از ساعت ۱۷:۳۰ در اهواز 

برگزار خواهد شد، باز هم خبری از حضور هواداران نیست.
در همین زمینه باشــگاه فوالد خوزستان اطالعیه ای به شرح زیر 
صادر کرده اســت: بدین وســیله به اطالع هواداران فوالد خوزستان و 
فوتبال دوستان می رســاند؛ با توجه به اعالم مسئوالن ذیربط، دیدار 
روز جمعه مورخ ۷ بهمن ۱۴۰۱ تیم فوالد مقابل پرسپولیس تهران در 
هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد 
می شود.روابط عمومی باشگاه فوالد خوزستان که حاال باید بار دیگر در 
یکی از حســاس ترین مسابقات فصل خود بدون هوادارانش بازی کرد، 
با ابراز امیدواری از باز شدن در ورزشگاه ها اطالعیه اش را اینطور تمام 
کرده اســت:امیدواریم در دیدارهای آتی شاهد حضور پرشور هواداران 
فهیم فوالد خوزستان و فوتبال دوستان در ورزشگاه اختصاصی باشگاه 

باشیم.
دعوت از ایران به تورنمنت فوتسال تایلند

تیم ملی فوتسال ممکن است در تورنمنت شش جانبه تایلند حاضر شود.
تیم ملی فوتسال ایران با وحید شمسایی مهر ۱۴۰۱ در جام ملت های آسیا 
شرکت کرد و با شکست ۳ بر ۲ مقابل ژاپن، به مقام نایب قهرمانی این رقابت ها 
دست یافت.ملی پوشــان پس از جام ملت های آسیا هیچ اردویی نداشتند و تا 
پایــان لیگ برتر که ۲۷ بهمن به پایان می رســند، هیچ تمرین مشــترکی با 
هم نخواهند داشــت. با این حال شــاگردان وحید شمسایی قرار است اسفند 
امســال اردوی جدیدی برگزار کنند.فدراســیون فوتبال تایلند ظرف روزهای 
اخیر دعوتنامه ای برای شــرکت تیم ملی فوتســال در تورنمنتی شش جانبه 
ارسال کردند. این مســابقات روز 9 اسفند آغاز می شود که در صورت قطعی 
شدن حضور ایران در این تورنمنت، شاگردان شمسایی اسفند ماه عازم تایلند 
خواهند شد.ژاپن، مراکش، عربستان، موزامبیک و کویت، نامزدهای حضور در 
تورنمنت تایلند هســتند. در صورت شرکت ژاپن در این مسابقات، تقابل این 

تیم با ایران را می توان تکرار فینال جام ملت های آسیا ۲۰۲۲ دانست.
حسین شمس ضمن تایید این خبر، اعالم کرد که به عنوان سرآنالیزور این 

تورنمنت شش جانبه فعالیت می کند.
توضیح باشگاه استقالل درباره باز شدن پنجره نقل و انتقاالت

باشــگاه اســتقالل درباره زمان باز شــدن پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه 
توضیحاتی ارائه داد. علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل باشــگاه اســتقالل که راهی 
امارات شده است، مطالبات گابریل پین، مربی پیشین این باشگاه را پرداخت 
کــرد و این مربی هم طی نامه ای به فیفــا، دریافت مطالباتش را تایید کرد تا 
پرونده این مربی بسته شــود.گفتنی است طی ساعات آینده مطالبات هرویه 
میلیچ، بازیکن پیشین استقالل هم پرداخت می شود و پس از اعالم او به فیفا 
درباره دریافت مطالباتش، پنجره نقل و انتقاالت باشگاه استقالل باز می شود.
مدیرعامل باشگاه استقالل مالقاتی هم با مدیران باشگاه شباب االهلی داشت و 

درباره مطالبات این باشگاه از باشگاه استقالل، با آنها گفت وگو کرد.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر

* باشــگاه فوالد خوزســتان دو بازیکن خود را در لیست مازاد قرار داد.بر این 
اســاس احمد عبداهلل زاده و وریا غفوری به دلیل آنچه مشــکالت فنی عنوان 
شــده است توسط جواد نکونام از این تیم کنار گذاشته شدند.پیش از این هم 
جواد نکونام در نشســت خبری خود از قرار گرفتن موسی کولیبالی در لیست 
خروجی تیمش خبر داده بود.فوالد خوزســتان در رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا با الفیصلی عربستان در اسفندماه بازی خواهد کرد.
*معین عباسیان، بازیکن تیم هوادار تهران پس از توافق با مدیران باشگاه مس 
کرمان به جمع شاگران حسین خانی اضافه شد. عباسیان در پست هافبک چپ 
بازی می کند و سابقه بازی در تیم های هوادار، آلومینیوم، پیکان، سایپا و پدیده 
را در کارنامه خود دارد. همچنین فرزاد جعفری، مدافع راست هوادار که سابقه 
بازی در فوالد و صنعت نفت آبادان را دارد با عقد قراردادی نارنجی پوش شد.
*باشــگاه آلومینیوم اراک که از ابتدای نقل و انتقاالت زمستانی تاکنون عماد 
میرجــوان و محمدرضا خلعتبری را به خدمت گرفته و با نظر ســید مهدی 
رحمتی یک بازیکن از رده امید به تیم بزرگساالن اضافه کرده بود، دیروز هم با 
یک بازیکن جدید دیگر قرارداد بست. محمد مسلمی پور بازیکن سابق تیم های 
تراکتور، سپاهان و ماشین  سازی تبریز پس از توافق با باشگاه آلومینیوم اراک 
به جمع شاگردان سید مهدی رحمتی اضافه شد.این مدافع چپ پا و ۲۵ ساله 
که تجربه حضور در تیم امید ایران را هم در کارنامه دارد، سه فصل در تراکتور 

عضویت داشت و اکنون با باشگاه آلومینیوم اراک قرارداد امضاء کرد.
*باشــگاه نفت آبادان پس از مذاکره با علی شاه حسینی مهاجم دورگه که در 
فوتبال خلیج فارس به علی فریدون شــهرت دارد، با او قرارداد همکاری امضا 
کرد. فریدون سابقه بازی در تیم های الخور، االهلی، السد، الشحانیه و ام صالل 

قطر را در کارنامه دارد.

تقابل دیدنی عطایی و اکبری 
در لیگ برتر والیبال

در مهم ترین دیدار هفته بیســت ویکم لیگ برتر والیبال مردان 
تیم های لبنیات هراز آمل و پیکان تهران به مصاف هم می روند.

هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال مردان ایران عصر امروز در شهرهای 
گرگان، گنبد، تهران، اردکان، سیرجان، رامسر و مریوان پیگیری می شود. در 
مهم ترین دیدار این هفته تیم های لبنیات هراز آمل و پیکان تهران در سالن 
فدراســیون والیبال به مصاف هم می روند. دیدار رفت این دو تیم با پیروزی 
شــاگردان بهروز عطایی در آمل به پایان رسید و پیکان شانس این را دارد تا 
در دور برگشت و با استفاده از امتیاز میزبانی نتیجه دیدار را به سود خود تمام 
کند.لبنیــات هراز با ۱۶ برد و ۴۵ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و صعودش 
به مرحله پلی آف قطعی شــده است. شاگردان پیمان اکبری در پیکان نیز با 
۱۴ برد و ۴۴ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارند و در حالی به مصاف تیم 

صدرنشین می روند که در هفته بیستم رقابت ها مغلوب حریف خود شدند.
در دیگر مسابقه مهم این هفته تیم فوالد سیرجان ایرانیان میزبان شهداب 
یزد مدافع عنوان قهرمانی اســت. نماینده یزد که بــا ۱۵ برد و ۴۲ امتیاز در 
جایــگاه دوم جــدول رده بندی قرار دارد، در صورت پیــروزی حضور خود را 
در مرحله یک چهارم نهایی قطعی می کند.شــاگردان ســعید رضایی در تیم 
سیرجان هم اکنون با ۱۱ برد و ۳۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارند. 
دیدار رفت دو تیم نیز سه بر دو به سود شهداب به پایان رسید و سیرجان به 
دنبال جبران این نتیجه در بازی خانگی است. دیدار تیم های هورسان رامسر 
با ســایپا تهران ساعت ۱۶ برگزار می شود و ســایر دیدارها از ساعت ۱۵ آغاز 

خواهد شد. برنامه کامل هفته بیست ویکم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:
*پاس گرگان ................................................................................... شهرداری ارومیه
*شهرداری گنبد ........................................................................ گیتی پسند اصفهان
*پیکان تهران .................................................................................. لبنیات هراز آمل
*ایفاسرام اردکان ................................................................................ مس رفسنجان
*فوالد سیرجان ایرانیان ........................................................................ شهداب یزد
*راه یاب ملل مریوان ......................................................... نیان الکترونیک خراسان
*هورسان رامسر ....................................................................................... سایپا تهران

ورزشی 

سرویس ورزشی-
رئیس فدراسیون کشــتی گفت: کمپ تیم های ملی 
کشتی در دنیا بی نظیر اســت و در جهان حتی تیم های 

بارسلونا و رئال مادرید هم این گونه کمپی ندارند. 
مراســم رونمایی از چهارمین کتاب شهید کشتی گیر سید 
مصطفی میرشــاکی صبح دیــروز با حضور رئیس فدراســیون، 
رئیس بسیج ورزشکاران، خانواده شهید، نویسنده کتاب و اصحاب 
رسانه در سالن کنفرانس ساختمان شهید جنگروی )فدراسیون 
کشتی( برگزار شــد. دبیر رئیس فدراسیون کشــتی در ابتدای 
مراسم گفت: خدا را شاکرم که این توفیق را به ما داد و ان شاءاهلل 
اخالص هم در کار ما باشــد و اعتقاد دارم تا خود شهید نخواهد 
کاری انجام نمی شود و از خدا ممنونم که این توفیق را به ما داد 
که امروز از چهارمین کتاب شهید کشتی گیر با نام برف و باروت 
رونمایی کنیم. با این حال تا االن کاری نکردیم ما بیش از ۱۵۰۰ 
شهید کشتی گیر داریم و باید هر هفته از این شهدا کتاب منتشر 

کنیم چون ما در آن دنیا باید پاسخگو باشیم. 
وی افزود: تا حاال هر کاری کردم برای نفســم بوده )مدال 
گرفتن، شهرت، دانشگاه، پســت و مقام( همه برای دنیا بوده و 
برای نفســم و ان شاءاهلل خدا مرا ببخشد. شهدا از جهاد اکبر که 
مبارزه با نفس اســت به جهاد اصغر رسیدند که باید برای همه 
ما درس باشــد همچنین قهرمانان جهــان و المپیک ما هر چه 
به معنویت خدا، اهل بیت و شــهدا نزدیک تر باشــند ماندگار تر 
هستند. اگر ورزشکار برای هر کاری که انجام می دهد خدا را در 
نظر بگیرد، زندگی ســالمی خواهد داشت و در نهایت مدال های 
بیشتری برای کشورش کسب می کند. نمی دانم تا چه زمانی در 
کشتی هستم اما خدا می داند صادقانه حرف می زنم و اینکه فردا 
کجا باشــم به فکرم نمی رســد اما یاد گرفتم که کارم را درست 

انجام دهم. 
رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه کتاب قهرمانان کشتی 
نیز در مرحله نگارش است، گفت: همزمان با نوشتن کتاب شهدا 
کتاب زندگینامه آقای ســید علی اکبــر حیدری به مرحله آخر 
رسید همچنین کتاب زندگینامه استاد امامعلی حبیبی و دیگر 
قهرمانان کشــتی نیز در حال انجام شدن هستند. وی با تاکید 
بر اینکه تا روزی که در فدراسیون هستم نوشتن کتاب شهدا و 
قهرمانان را برای الگو  ســازی نسل آینده محکم انجام می دهیم، 
گفت: نســل آینده بایــد قهرمانان و پهلوانان واقعی که شــهدا 
هستند را بشناسند و این وظیفه ماست. همچنین تا پایان سال 

از ۵ تا ۶ کتاب دیگر رونمایی خواهیم کرد.
تشریح آخرین برنامه های کشتی

دبیر در بخش دیگری از صحبت هایش با اشــاره به آخرین 

وضعیت کشــتی ایران عنوان داشــت: تیم منتخب کشتی آزاد 
راهی جام یاریگین روســیه خواهد شد و مضاف بر آن ما ۲ تیم 
منتخب کشــتی آزاد و فرنگی نیز راهــی تورنمنت رنکینگ دار 
کرواســی خواهیم کرد؛ تیم کشــتی فرنگی با ۲۱ کشتی گیر و 
کشــتی آزاد هم در ۶ الی ۷ وزن در مسابقات کرواسی شرکت 
خواهد کرد. اعزام کشتی گیران براساس افزایش رنکینگ خواهد 
بود، چرا که مســابقات جهانی ۲۰۲۳ بلگراد که یکی از مراحل 
کسب سهمیه المپیک است در رنکینگ کشتی گیران و این که 

در کجای جدول قرار می گیرند، نقش بسیار مهم دارد.
وی ادامه داد: مربیان تیم ملی پس از بررســی اعالم کردند 
که مثال چرا حســین یزدانی در فالن مسابقه باید حضور داشته 
باشــد، قاسم پور و رحمان عموزاد نه. به هر حال چرخه انتخابی 
تیم ملی بحث هــای مربوط به خــود را دارد و از طرفی امتیاز 
کسب شــده کشــتی گیران در رنکینگ عاملی است تا بتوانند 

جایگاه خوبی در جدول مسابقات جهانی ۲۰۲۳ داشته باشند.
ترویج تفکر طالی المپیک

دبیر در واکنش به تغییر وزن کامران قاسم پور در مسابقات 
جهانی و این که آیا او به وزن قبلی برخواهد گشت یا خیر، عنوان 
کرد: بســیاری از افرادی که من به عنوان کارشناس قبول شان 
ندارم به این مســئله ایراد گرفته بودند. ای کاش این افراد قبل 
از انتقاد، بیایند و بپرســند. چون فکر می کنم ۱۰ الی ۱۵ سالی 
از کشتی روز دنیا عقب مانده اند. چون کشتی گیر هر تصمیمی 
که می خواهد بگیرید، ابتدا باید به المپیک نگاه کند. از من توقع 

نداشته باشید چشم به آسیایی داشته باشم همه می خواهند نگاه 
من المپیکی باشــد. کامران قاســم پور با توجه به وزنی که دارد 
و انتخابــی که انجام داده، قطعــا نمی تواند به وزن ۸۶ کیلوگرم 
بیاید. صالح هم نیست. او در حال حاضر 9۴ کیلوگرم است. آن 
کسی که اسم خودش را کارشناس گذاشته و اظهارنظر می کند، 
نمی داند تصمیمات ما چیســت. خدا را شــکر مــا در وزن ۸۶ 
کیلوگرم حسن یزدانی را داریم که یکی از بهترین های دنیا است. 
ما نمی توانیم دو کشتی گیر را نابود کنیم. از طرفی قاسم پور هم 
باید در 9۷ کیلوگــرم انتخابی بدهد. ضمن این که در این وزن 
در حال ساختن چند کشــتی گیر جوان خوب هستیم. کامران 
قاسم پور هم در مســابقات جهانی ۲۰۲۳ در وزن 9۲ کیلوگرم 
کشــتی می گیرد. وی افزود: در کشتی آزاد و فرنگی هرجا که از 
من بخواهند نظر مشورتی می دهم ولی دخالت نمی کنم. وقتی 
درخصــوص کامران از من نظرخواهی کردند، از او پرســیدم به 
۸۶ کیلوگرم می آیــی؟ گفت قطعا نه. وزن 9۲ کیلوگرم هم که 
المپیکی نیســت و باید به وزن 9۷ کیلوگرم برود. به او گفتم به 
جای سال بعد، همین حاال با رقیب آمریکایی ات خودت را محک 
بزن. اشــکالی ندارد ما نایب قهرمان جام جهان شویم. آن هایی 
که جام جهانی را در اولویت قرار دادند، کشــتی مملکت را نابود 
کردند ولی جام جهانی برای من مهم نیست. می توانستم حسن 
یزدانی را ببرم و او و خیلی های دیگر را داغان کنم که اول شویم، 
ولی برای قهرمانی جهان و المپیک یک فدراســیون ویران را به 

نفر بعدی تحویل دهم.

رئیس فدراســیون کشــتی گفت: آقایان برای من المپیک 
معیار و مهم اســت و بعد هم جهانی. آن هایی که مدام تیم ها را 
به جام جهانی و آســیایی بردند و یک پشتوانه به ما ندادند باید 

امروز جواب گو باشند. 
دبیــر با اشــاره به ترویــج تفکر طالی المپیــک در ذهن 
کشــتی گیران گفت: اگر خودم طالی المپیک نداشــتم دستور 
مــی دادم عکس های ۱۰ متری از طالیی ها بزنند اما اگر این کار 
کنم می گویند به خاطر خودش است. ما ۱۱ طالیی المپیک در 
کشــتی داریم و باید قهرمانی المپیک را در ذهن کشتی گیران 
ترویج دهیم. من تا زنده باشــم از حق کشتی دفاع خواهم کرد. 
در گذشته و پیش از آنکه رئیس فدراسیون نبودم این کار را انجام 
دادم. اکنون مسئول هستم و بیشتر به دنبال حق کشتی هستم. 
۱۱ طالی المپیک برای کشــتی ایران خیلی کم اســت و باید 
بزرگانی مانند برزگر، جدیدی و حیدری نیز طالیی  می شــدند. 
کشتی باید ۵۰ طالی المپیک داشته باشد و از نونهاالن باید این 

مهم ملکه ذهن شود. 
امکانات بی نظیر در کمپ تیم های ملی

رئیس فدراسیون کشتی در بخش دیگری از صحبت هایش 
با اشاره به تکمیل کمپ های تیم ملی کشتی گفت:  بدون تعارف 
باید بگویم که کمپ تیم های ملی کشتی در دنیا بی نظیر است 
و در جهان حتی تیم های بارســلونا و رئال مادرید هم این گونه 
کمپی ندارند. این تبلیغ نیســت بلکه یک کار خوب اســت که 
نشان می دهد، می شود در ایران هم کارهای خوب و بزرگ انجام 
داد. این کمپ ها مبارک خانواده کشتی باشد من در ساخت آن 
هیچ کاره بودم. تمام شــرایط برای کشــتی گیران مهیا است و 
آنان در بهترین امکانات قرار دارنــد. پیش از این تمام کارهای 
ملی پوشــان فقط در یک ســالن بود اما ما آنان را از یک فضای 
محدود خارج کردیم. اکنون کشتی استخر، پارک، سلف سرویس 

و همه امکانات الزم را دارد.
رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: برای قهرمانی المپیک 
نیــاز به یک برنامه همه جانبه داریم کــه تنها یک بعد آن فنی 
اســت. وقتی ما در ابعاد دیگر مشــکل داشته باشیم نمی توانیم 
برنامه ها را اجرا کنیم. باید هم در بخش فنی، تغذیه، زیرساخت، 
اقتصاد و غیره تیم کامل باشــد. تمام کارهایی که در این چند 
سال انجام شده برنامه کل فدراســیون بوده و من نیز دوندگی 
داشتم. حمال کشتی ایران هستم امیدوارم خدا از کارهایم راضی 
باشــد چون ما هم در این دنیا و هم آخرت باید پاسخگو باشیم. 
روز اولی که به اتاق کشــتی گیران جــوان رفتم گریه کردم. آن 
زمان قســم خوردم که بچه ها دیگر چنین جایی نخوابند. شاهد 

آن قضیه نیز امیرحسین زارع و رحمان عموزاد خلیلی هستند.

برگزاری مراسم رونمایی از کتاب شهید سید مصطفی میرشاکی 

دبیر: کمپ تیم های ملی کشتی ایران در دنیا بی نظیر است
رئال مادرید و بارسلونا هم امکانات ما را ندارند

اعضای هیئت اجرایی و رئیس فدراسیون کشتی در مورد بودجه مورد 
نیاز این رشته گفت و گو کردند.

یازدهمین جلســه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور اعضا در دفتر 
محمود خسروی وفا برگزار شد و در این جلسه علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی 
حضور داشت که بیشتر در مورد بودجه مورد نیاز کشتی صحبت کرد.او در نشست 
با اعضای هیئت اجرایی گزارشی را از عملکرد این رشته ها و هزینه های انجام شده 

ارائه داد و خواستار افزایش قابل توجه بودجه این رشته شد.
بر اساس اعالم خبرگزاری ها دبیر در این نشست اعالم کرده که سالیانه ۳۰۰ تا 
۴۰۰ میلیارد تومان برای تمام مواردی از اعزام گرفته تا ایجاد زیر ساخت ها هزینه 
می کند بنابراین مشخص کنند که بر چه اساسی قرار است بودجه به فدراسیون ها 
تعلق بگیرد. او همچنین عنوان کرده است که اگر بر اساس تعیین شاخص باشد چه 
مواردی مالک این شاخص است. اگر شاخص، مدال آوری در ادوار مختلف المپیک 
است بگویند چند درصد از مدال های گرفته شده مربوط به کشتی بوده است؟ اگر 
شاخص، مدال آوری در المپیک توکیو باشد که کشتی ۶۵ درصد مدال ها را گرفته 
اســت و اگر هم شــاخص مدال طالی المپیک توکیو باشد که کشتی در المپیک 

توکیو مدال طال داشته است.

کشتی برای یک سال
 ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد می خواهد

زمان برگزاری انتخابات ۶ فدراســیون در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ 
مشخص شد.

ورزش ایــران در حالی به پایان ســال ۱۴۰۱ نزدیک می شــود که تعدادی از 
فدراســیون ها با سرپرست اداره می شــوند. طبق برنامه ریزی صورت گرفته، زمان 

برگزاری مجمع انتخاباتی ۶ فدراسیون به این شرح است:
* فدراسیون شمشیربازی...................................................................................... ۲۶ بهمن
* فدراسیون قایقرانی ...............................................................................................۴ اسفند
* فدراسیون هندبال ............................................................................................. ۱۰ اسفند
* فدراسیون هاکی ................................................................................................. ۱۴ اسفند
* فدراسیون کاراته ............................................................................................... ۱۶ اسفند
* فدراسیون ژیمناستیک .................................................................................... ۲۴ اسفند
پیش از این اعالم شــده بود که انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری روز ۳۰ 

بهمن برگزار خواهد شد.

اعالم تاریخ انتخابات ۶ فدراسیون در سال ۱۴۰۱ 

در جدول رنکینگ جهانی والیبال نشسته، تیم ملی ایران با کسب 
۴۵۰۰ امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارد و تیم های بوسنی و برزیل 

در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.
در جدول رده بندی سازمان جهانی پاراوالیبال، تیم ملی مردان ایران با کسب 
۴۵۰۰ امتیاز همچنان در جایگاه نخســت قرار دارد و تیم های بوسنی با ۳9۲۰ 
امتیاز و برزیل با ۳۶۷۳ امتیاز به ترتیب دوم و ســوم هســتند.همچنین مصر با 
۳۴۰۶ امتیاز، آلمان با ۲9۷۵ امتیاز، روسیه با ۲۷۵۰ امتیاز، قزاقستان با ۲۵۱۳ 
امتیاز، آمریکا با ۲۴۱۴ امتیاز، اوکراین با ۲۲۲۲ امتیاز و کرواسی با ۱9۰۴ امتیاز 

به ترتیب جایگاه های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده اند.
در بخش والیبال نشســته بانوان نیز تیم های آمریکا با ۴۲۱۵ امتیاز، برزیل 
با ۴۰۲۰ امتیاز و کانادا با ۳۶۱۸ امتیاز در جایگاه اول تا ســوم قرار دارند و تیم 
والیبال نشســته بانوان ایران نیز در بین ۱۰ تیم برتر جدول رده بندی رنکینگ 
جهانی جایگاهی ندارد. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران سی و دو سال است 

که در رنکینگ یک جهان قرار دارد.

تنها تیم ایرانی که ۳۲ سال در صدر رنکینگ جهان است 

فدراسیون بسکتبال ایران تا قبل از رسانه ای شدن اقدام مغرضانه FIBA مبنی بر جعل نام خلیج فارس، هیچ واکنشی از خود نشان نداده بود که 
جای تعجب دارد. 

فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA( از فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تصمیم گرفت تا مسابقاتی با عنوان سوپر لیگ بسکتبال باشگاه های غرب آسیا را با شیوه جدید برگزار 
کند که حتی خبر برگزاری این مسابقات نیز از همان ابتدا با حاشیه هایی همراه بود. فیبا در این مسابقات از دو لیگ منطقه ای با عناوین »لیگ غرب آسیا« و »لیگ 

خلیج« استفاده کرده تا ۱۶ تیم حاضر در این رقابت ها به صورت منطقه ای و در دو لیگ مختلف با دو گروه ۴ تیمی به مصاف یکدیگر بروند. 
طبق تقسیمات منطقه ای قاره آسیا توسط فدراسیون جهانی بسکتبال، ایران خارج از منطقه »خلیج« که همان »خلیج فارس« است قرار دارد. در عوض اما اکثر 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس مثل عربستان، بحرین، قطر، امارات، کویت و عمان از سوی فیبا در منطقه »خلیج« قرار دارند، موضوعی که به نظر می رسد نیازمند 
ورود جدی فدراســیون بســکتبال ایران به آن بوده، اتفاقی که در همان شروع مسابقات رخ نداد. در تقسیمات منطقه ای فیبا اما ایران در منطقه غرب آسیا قرار دارد. 
موضوعی که باعث شده تا نمایندگان ایران )ذوب آهن اصفهان و شهرداری گرگان( به همراه تیم های کشورهای عراق، اردن، لبنان، فلسطین، سوریه و یمن، در لیگ 

منطقه ای »غرب آسیا« حاضر شوند )البته در این دوره سوپر لیگ غرب آسیا، کشورهای یمن و فلسطین نماینده ای ندارند(. 
با در نظر گرفتن تقسیمات منطقه ای فیبا، می توان این گونه برداشت کرد که فدراسیون جهانی در لفافه قصد داشته تا نام »خلیج فارس« را تحریف کند چرا که با 

خارج کردن نام ایران از بازی های این منطقه، همه کشورهای عربی مدعی را برای عادی  سازی نام جعلی، در منطقه »خلیج« قرار داده است.
در چنین شــرایطی، پیش بینی می شــد تا فدراسیون بسکتبال ایران به محض اعالم تقســیم منطقه ای این مسابقات و به کار بردن کلمه »لیگ خلیج« به جای 
»لیگ خلیج فارس« در سایت رسمی FIBA، واکنش جدی از خود نشان دهد که در کمال تعجب چنین اتفاقی رخ نداد. موضوعی که اکنون با گذشت ۴ هفته از این 
مسابقات، گویا به تازگی مورد توجه فدراسیون ایران قرار گرفته است. پس از رسانه ای شدن این ماجرا نیز فدراسیون ایران بیانیه ای را در راستای حمایت و حفظ اراضی 

ملی ایران منتشر کرد، اما جای تعجب دارد که چرا فدراسیون ایران تا قبل از رسانه ای شدن این ماجرا واکنشی از خود نشان نداده و آن قدر دیر اقدام کرده است؟

اعتراض دیرهنگام فدراسیون بسکتبال بابت جعل نام خلیج فارس

صفحه ۹
چهار شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱
۳ رجب ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۲۸

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 882-1401/7/4 هیئت پنجم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید کیهانی حمید فرزند عزیز به شماره 
شناســنامه 417 صادره از بهار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/32 مترمربع 
پــالک 11981 فرعی از  139 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 242 فرعی از 139 
اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
فتح اله قاسملو و میکائیل امامی ویدا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/20                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/5
حسین مرادی
۲۵۴- م الف رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد شهربویه فرزند عبدالحسین باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
مراجعه  اداره  این  به  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  سند  دریافت  کتبی جهت  تقاضای  به  منضم 
کرده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان پالک 18948 فرعی 
جدا شده از 1 اصلی واقع در بخش 12 شهرستان سبزوار که متعلق به وی می باشد بعلت نقل 
مکان مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت فوق الذکر ذیل صفحه 145 
الکترونیکی 139421506011004735 بشماره چاپی  دفتر 354 بخش دوازده سبزوار شماره 
و تسلیم شده است و طبق سند  ثبت و سند صادر  نامبرده  بنام  965851 سری ج سال 93 
بانک  رهن  در  سبزوار  شهر   14 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1396/04/18-81482 رهنی 
بازداشت به شماره های 97/6/27-139704906218002024   کشاورزی می باشد و سه فقره 
و139804906218001735-98/5/23 اجرای ثبت سبزوار و 1401/3/10-140125990006693106 
شعبه 1 دادگاه سبزوار بازداشت می باشد. دفتر امالک پیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/11/5 
رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار- علی آب باریکی )م الف۴۰۱/۵7۲(

یادی از سردار شهید محمد زهرابی
تمثال رشادت

سردار شهید محمد زهرابی دوم فروردین  سال ۱۳۴۰ 
در روســتای شوهان دزفول در خانواده  ای مذهبی به  دنیا 
آمد، به  ســبب عشق و عالقه پدرش به پیامبر اعظم)ص( 
او را محمــد نام نهادند. در کودکی مادر خود را از دســت 
داد و یتیم شــد، سپس جهت تحصیل و یادگیری حرفه 
برای اشتغال نزد دایی  اش در منطقه غرب پل جدید دزفول 

رفت. در ایام نوجوانی در راهپیمایی ها و تظاهرات آغاز انقالب در دزفول حضور فعال 
داشت، همچنین اعالمیه های امام)ره( را به روستای خود می  برد و روشنگری می  کرد. 
در فروردین ســال ۱۳۵9 به  سربازی اعزام شد و تا اسفند سال ۱۳۶۰ خدمتش را 
به پایان رســاند، پس از آن عضو بسیج و بعدا کادر سپاه  پاسداران شوش دانیال)ع( 
شــد و در عملیات های مختلف شرکت کرد. به علت رشادت های بسیار در عملیات 
فتح المبین او را به عنوان فرمانده گروهان و ســپس فرمانده گردان شهید دانش از 
تیپ ۱۵ امام حسن مجتبی)ع( انتخاب کردند که در عملیات  های الی بیت المقدس، 
رمضان، محرم و والفجر مقدماتی حضور یافت. شهید زهرابی پس از جانفشانی های 
فراوان روز هجدهم بهمن ســال ۱۳۶۱ در عملیات والفجر مقدماتی به فیض عظیم 
شــهادت نائل آمد ولی پیکر مطهرش در خاک جبهه ماند و جاویداالثر شد. پس از 
سال ها غربت و بی نشــانی پیکر مطهر شهید محمد زهرابی در روز ۲۶ اردیبهشت  
سال ۱۳۷۲ توسط کمیته جست وجوی مفقودین تفحص شد و به استان خوزستان 
انتقال یافت که ۲۸ تیر همان سال با حضور اقشار مختلف مردم، در شوش تشییع 
شد. شــهید محمد زهرابی در سن ۲۱ سالگی در منطقه شیب میسان عراق شهد 
شیرین شهادت را نوشید و پیکر پاکش در گلزار شهدای شوش دانیال)ع( آرام گرفت.

حدیث دشت عشق

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای مصطفی عبیدی با تســلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شــده و درخواست وارده به شماره ۱۳۳۵ مورخه 
۲۷ /9 / ۱۴۰۱ مدعی هســتند یک فقره ســند مالکیت به شماره چاپی ۱۲۶۷۳۲ ششذدانگ یک باب خانه مسکونی 
واقع در قره ورن پالک ۱۳۰۱ فرعی از ۴ اصلی بخش ۷ مراغه واقع در میاندوآب )قره ورن ( در را نموده اســت را به 
علت ســهل انگاری مفقود نموده اســت. لذا مراتب برابر ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا هر 
کسی مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند انتقال داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به این اداره ثبت شهرســتان میاندوآب تسلیم نماید. در صورت سپری شدن مدت مقرر 
و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.               تاریخ انتشار: ۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱

سعید سیفی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

برگ ســبز )شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم پژو 
مدل 1401 تیــپ PARS-XU7P به رنگ ســفید 
شاســی  شــماره   125K0038567 موتــور  شــماره 
NAANA15E7NH459895 و شــماره پالک

ایران 84- 969 ل 22 به نام حمیرا پرون مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس

تیپ  پژو  سیستم  سواری  خودرو  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه 
شماره  به   1392 مدل  روغنی  سفید-  رنگ  به   PARS XU7
 124K0310277 انتظامی 352 س 14 ایران 62 به شماره موتور
به  مربوط   NAAN01CA0DH905053 شاسی  شماره  به 
فاطمه نیکخو امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خودرو  کمپانی  سند  و  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه 
به   1387 مدل   ROA تیپ  پژو  سیستم  سواری 
 53 ج   276 انتظامی  شماره  به  متالیک  نقره ای-   رنگ 
شاسی  شماره  و   11687070628 موتور  شماره  به   62 ایران 
NAAB21AA89H045491 مربوط به لیال نظری شهابی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
گواهــی می شــود فاکتــور اتــاق به شــماره 
 BJ530719 970988353 و به شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حدود ششــدانگ یک با ب ســاختمان پــالک 5777 فرعی از 4 اصلــی بخش 10 
قریــه حســن آباد که در تصرف آقــای عطااله احمدی قــرار دارد به موجب رای/ آرا )شــماره 
140160332118002651 مورخه 1401/10/14 هیات اول/ دوم محترم حل اختالف مســتقر 
در ثبت شهرســتان سنندج مســتند به تبصره 5 ماده 148 اصالحی قانون ثبت و مواد 14 و 15 
قانون ثبت در مورخ 1401/11/30 راس ســاعت 9 صبح به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله از 
مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شــود که در ســاعت تعیین شده فوق در محل حاضر و 
در صورتی که اعتراض به حدود و یا حقوق ارتفاقی داشــته باشند از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود لغایت ســی روز اعتراض خود را کتبا و مســتقیما به این اداره تسلیم نمایند ضمنا 
متذکر می گردد که مطابق ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره می بایســت با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائی نسبت به تقدیم 
دادخواست اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونــی وی به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت دریافت و به این اداره 
تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.

تاریخ انتشار: 1401/11/5
هیوا احمدیان 
رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج

آگهی دعوت از کلیه بستانکاران شرکت عمران و مسکن سازه پایدار قومس پیشرو سمنان 
)سهامی خاص( در حال تصفیه به شماره ثبت 6۳۰7 شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۰۰۸ )نوبت سوم(

بدینوســیله به تجویز ماده 325 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران این شرکت دعوت به عمل می آید جهت 
استیفای حقوق خود ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مدارک مثبته 
به محل تصفیه شــرکت به نشانی استان ســمنان، بلوار ورزش، چهارراه نهضت، خیابان خیرین مدرسه ساز، 
روبه روی مدرسه فرزانگان، مجتمع امام علی)ع( بلوک B طبقه اول کدپستی 3514985755 مراجعه نمایند. 

این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشار منتخب درج می گردد.
مدیرتصفیه شرکت عمران و مسکن سازه پایدار قومس پیشرو استان سمنان 
)در حال تصفیه( سهامی خاص: 6۳۰7

آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت البراتوار داروسازی ارس بازار )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 897 به شناســه ملی 10760138551 دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که در ســاعت 15 روز 1401/11/19 در محل اقامت قانونی واقع در اســتان مازندران، شهرستان 
آمل، بخش امام زاده عبداهلل، دهســتان باال خیابان لیتکوه، آبادی شــهرک صنعتی فاز 1 و 2، خیابان بنفشه، 

خیابان یاس، پالک 0، طبقه همکف به کدپستی 4616159453 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلســه: 1- تصویب صورت هــای مالی ســال 1398 و 1399 و 1400. 2- سایر مواردی که در 

صالحیت مجمع مزبور می باشد.
هیئت مدیره

آگهی دعوت
بدین وســیله از کلیه سهامداران شــرکت ارس تابان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2404 به شناسه 
ملی 10760248795 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که 
در ســاعت 16 روز 1401/11/19 در محل اقامت قانونی واقع در اســتان مازندران،  شهرستان آمل،  
بخش امامزاده عبداهلل، دهســتان باالخیابان لیتکوه، آبادی شهرک صنعتی فاز 1 و 2، خیابان بنفشه، 
خیابان یاس، پالک 0، طبقه همکف به کدپستی 4616159451 برگزار می گردد حضور بهم  رسانند.

دستور جلسه: 1- تصویب صورت های مالی سال 1399 و 1400 
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع مزبور می باشد.

هیئت مدیره

آقــای بنامیــن بصیریــان فرزنــد احمد همســر شــما 
خانــم شــیرین میشــان برابــر دادنامه قطعی شــماره

دادگاه   6 شعبه   1401/8/10-140137390006976602
خانواده شهرستان اهواز با مراجعه به این دفترخانه تقاضای 
ثبــت طالق نموده، لذا الزم اســت ظرف مدت یک هفته 
پس از انتشــار این آگهی جهت انجام مراحل قانونی ثبت 
طالق مراجعه نمایید در غیر این صورت و عدم اعالم عذر 
موجــه طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شــد و اعتراض 

بعدی نیز مسموع نخواهد بود.
آدرس: اهواز کوی ملت، بلوار پاسداران، بین اقبال و عامری
فریدون عالیپور
سردفتر ازدواج ۱ و طالق ۴۱ اهواز

شهرداری دامغان در نظر دارد از طریق مشارکت با بخش 
خصوصی و با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت 
به فراخوان شناسائی سرمایه گذار در خصوص احداث، تجهیز و 
بهره برداری از بازار روز محله ای میوه و تره بار کوثر به مساحت 
یک هزار مترمربــع زمین واقع در خیابان کوثر شــمالی بین 
فرعیات کوثــر 16 و 17 به روش بدون قیمــت اجاره پایه و 
اعالم توانمندی های فنی و مالی و ارائه طرح های پیشــنهادی 
پــروژه و روش ســرمایه گذاری B.O.I.T از طریق مناقصه 
عمومی و بــا جزئیات مندرج در اســناد مناقصه با بهره گیری 
 )setadiran.ir( از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت
با شــماره مناقصــه  2001092194000006 اقدام نماید. لذا 
کلیه متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 
می توانند جهت دریافت اوراق مناقصه به سامانه مذکور مراجعه 

نمایند.
تاریخ انتشار:  روز چهارشنبه مورخ 1401/11/5 ساعت 10:00

مهلت دریافت اســناد مناقصه: روز پنجشــنبه مورخ 
1401/11/13 ساعت 14:30

تاریخ بازدید: از تاریخ انتشــار لغایت روز دوشــنبه مورخ 
1401/11/24 ساعت 14:30

مهلت ارسال پیشنهاد: روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 
ساعت 14:30

تاریخ بازگشــایی: روز چهارشــنبه مورخ 1401/11/26 
ساعت 14:00

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطالعات 
بیشتر: 023-35256115 

www.damghan.ir
شهرداری دامغان

شهرداری دامغان

آگهی زمانبندی فراخوان عمومی 
سرمایه گذاری احداث
 بازار روز مسکن مهر


