
اعالم زمان آغاز اردوی تیم ملی فوتبال
اردوی آماده  ســازی تیم ملی فوتبال کشورمان از روز دوشنبه نهم خرداد  
ماه در تهران آغاز خواهد شــد. در آستانه آغاز اولین فیفادی قبل از حضور در 
مســابقات جام جهانی 2022 نخستین اردوی آماده  سازی تیم ملی فوتبال با 
نظر دراگان اسکوچیچ از 9 خرداد در تهران آغاز خواهد شد. اعضای تیم ملی به 
منظور دریافت ویزای کشور کانادا در پایان هفته جاری در سفر کوتاهی راهی 
ترکیه خواهند شــد و پس از انجام مراحل و اقدامات اداری الزم به تهران باز 
می گردند. پس از این سفر با نظر اسکوچیچ در پایان آخرین هفته رقابت های 
لیگ برتر اردوی تیم ملی از روز دوشــنبه 9 خرداد در مرکز ملی فوتبال ایران 
آغاز خواهد شد و نفرات موردنظر کادر فنی در اردو حضور پیدا می کنند. تیم 
ملی فوتبال ایــران پس از دریافت ویزای کانادا به منظــور انجام اولین بازی 
تدارکاتی فیفا دی پیش روی راهی ونکوور خواهد شــد و بامداد 16 خرداد به 

وقت تهران در این شهر برابر کانادایی ها قرار می گیرد.
۶ مسابقه لیگ برتر لغو شد

ســازمان لیگ از لغو شش بازی لیگ برتر که قرار بود دیشب برگزار شود 
خبر داد. از صبح دیروز خبرهایی مبنی بر لغو بازی هایی که قرار است در تهران 
برگزار شود، منتشر شد. از تبریز، اهواز و مسجد سلیمان و دیگر استان ها هم 
خبرهای مشابهی به گوش می رسید تا اینکه به صورت رسمی اعالم شد، شش 
بازی از هفته بیســت و نهم برگزار نمی شــود. البته با توجه به شرایط موجود 

احتمال لغو سه بازی باقی مانده دیگر نیز وجود دارد. 
سایت ســازمان لیگ با اعالم این خبر نوشت: مسابقه های پرسپولیس و 
شــهرخودرو مشهد، هوادار تهران و گل گهر ســیرجان، نفت مسجدسلیمان 
و صنعــت نفــت آبــادان، فوالد خوزســتان و ســپاهان و تراکتــور تبریز و 
فجرشهیدسپاســی و آلومینیوم اراک و پیکان از هفته بیست و نهم لیگ برتر 
به دلیل آلودگی شــدید هوا و همچنین شــرایط حساس جدول لغو شد. این 
مســابقه ها در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی امشب برگزار می شود. 
ذوب آهن با نساجی و مس رفسنجان با استقالل دو دیداری بودند که تا زمان 

چاپ روزنامه هنوز تکلیف برگزاری یا لغو آنها مشخص نشده بود.

اخبار کوتاه از فوتبال

یادی از سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیری
بی قرار شهادت 

سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیری عمری 
را خستگی ناپذیر در صحنه نبرد گذراند. وی هشت 
ســال از دوران جوانی خود را به طور مســتمر در 
جبهــه گذراند و در بســیاری از عملیات های مهم 
حضور داشت. یکی از سوابق وی، فعالیت در قرارگاه 
فوق ســّری نصرت بود. ســردار نصیری همچنین 
مدتی رئیس  ستاد لشکر 9 بدر شد. فعالیت وی در 
این ستاد باعث محبوبیت باالی وی نزد مردم عراق 

شــد. محبوبیتی که باعث شد تا با آغاز فتنه تکفیری ها در منطقه، وی باز هم 
لباس رزم بپوشــد و فرماندهی بخش هایی از صفوف مقابله با داعش در عراق 
را عهده دار شــود. یک بار نیز مجروح شد اما باز هم به صف اول جهاد پیوست. 
بی قراری حاج شــعبان برای رسیدن به شــهادت نتیجه داد و سرانجام، پنجم 
خرداد ســال 96 همزمان با شب اول ماه مبارک رمضان در عملیات آزاد سازی 
موصل در عراق به ضرب گلوله داعشی ها به شهادت رسید. شهید مدافع حرم 
سردار شعبان نصیری، وصیتنامه ای را خطاب به نوه خودش نوشته بود که در 
این متن آمده است: »فکر کردم در این زمان بسیار کوتاه چه بنویسم تا چراغ 
راهت باشد و همیشه راهنمای وجودت. سعی کن دروغ نگویی که دروغ گناه 
بسیار بزرگی است. اگر حق را شناختی هیچ وقت از مسیر آن خارج نشو. ساده 
و ســالم زندگی کن، هر کاره ای که هستی مهم نیست، چه رفتگر زحمتکش 
شهرداری باشی و چه متخصص سوخت موشک. اشتباهاتت را هرچند کوچک 

بپذیر و جبران کن که ساخته شوی.«

حدیث دشت عشق

رئیس فدراســیون والیبال به دوپینگ یکی از بازیکنان والیبال واکنش نشــان داد و گفت: این موضوع 
پیگیری می شود تا از تکرار آن جلوگیری شود.

محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در حاشیه مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک در مورد مثبت شدن تست 
دوپینگ یکی از ملی پوشان سابق والیبال گفت: این اتفاق معموال در رشته های گروهی کمتر می افتد اما از طرفی فدراسیون 
هم شدیدا دنبال می کند که در جریان مسابقات برای کنترل سالمت بازیکنان و مسابقات هشدارهای الزم را به بازیکنان 

بدهند چون گاهی در فرایند بدن سازی یا درمانی از داروهایی استفاده می شود که چنین اتفاقاتی می افتد.
او افزود:  از این موضوع ناراحت هستم و پیگیری می کنیم تا اقدامات قانونی را انجام بدهیم. از طرفی خوشبختانه در 
والیبال بین ملی پوشــان چنین چیزی نداشته ایم و گاهی در جریان لیگ برتر یا دسته یک با این موضوع مواجه شده ایم. 
خیلی جاها هم اتفاق افتاده در فرآیند بدن سازی از مکمل یا دارویی استفاده کرده اند که در بلندمدت تبدیل به موضوعی 
شده و در لیگ خود را نشان داده است اما اگر بازیکنی که سرمایه ملی ما هستند اشتباهی مرتکب شود گاهی ناخواسته 

است. رئیس فدراسیون والیبال همچنین اعالم کرد که این بازیکن از ملی پوشان فعلی نیست.
داورزنی در مورد بازنشســتگی خود و اینکه شنیده شــده برای فدراسیون هم سرپرست در نظر گرفته اند، گفت: این 
از بحث هایی اســت که در چند وقت اخیر شایع شــده است. این موضوع در سال گذشته هم مطرح شد که نیاز به مجوز 
دولت دارد. وزارتخانه االن این اقدام را انجام می دهد که تا پایان چهار ساله ثبات فدراسیون ادامه پیدا کند. در نهایت تابع 

تصمیم وزارتخانه هستیم.

داورزنی: در مورد بازنشستگی تابع وزارت ورزش هستم 
وزیر ورزش و جوانان در مورد مهاجرت و پناهندگی برخی ورزشــکاران، عنوان کرد: چرا در قالب اعزام 

تیم های ورزشی دست به این کار می زنید و سایر ورزشکاران را بد نام می کنید؟
ســید حمید ســجادی در مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک اظهار داشت: فرایند حاکی از آن است که ورزش در 
دنیا به بلوغ رسیده است و باید ما نیز در حوزه ورزش عملکرد خوبی داشته باشیم. در ورزش ایران فعالیتهای خود را انجام 

می دهیم و اعزام ها بر اساس برنامه انجام می شود و با هزاران تماشاگر به ورزشگاه می رویم. 
وی ادامه داد: برخی تکالیف از جمله بیمه، معیشت ورزشکاران، استفاده بهینه از اماکن ورزشی، تکمیل و ساخت اماکن 

ورزشی، اعزام های ورزشی و... بر عهده وزارت ورزش و جوانان است که باید به خوبی مدیریت شود.
وزیر ورزش و جوانان در مورد مهاجرت و پناهندگی برخی ورزشــکاران، عنوان کرد: چرا ســایر ورزشــکاران را بد نام 
می کنید؟ اگر قرار اســت در کشور دیگری زندگی کنید یا اینکه یک سال به کشور دیگری بروید یا اینکه برای تحصیل به 
کشور دیگری مهاجرت کنید چرا در قالب تیم های ورزشی به این کار دست می زنید و سایر ورزشکاران را بد نام می کنید؟

همچنین وزیر ورزش و جوانان در پایان مجمع و در جمع خبرنگاران در پاســخ به این سؤال که انتخابات فدراسیون 
دوچرخه سواری تعیین تکلیف نمی شود، گفت: آقای پوالدگر برنامه ریزی می کنند و به زودی برگزار می شود.

وزیر ورزش در واکنش به انتقاد برخی از رؤســای فدراســیون ها مبنی بر اینکه بودجه از طریق دولت به فدراسیون ها 
ابالغ نشده است، بیان کرد: من از ابتدا در جلسه بودم و چنین چیزی مطرح نشد اما به خود ما هم گفته اند. چیز جدیدی و 
خاصی نیست. آقای پوالدگر در حال برنامه ریزی است و جلسات تفاهم نامه بودجه فدراسیون ها را به زودی برگزار می کنیم.

انتقاد وزیر ورزش از ورزشکارانی که ترک وطن کردند

سرویس ورزشی-
در ورزش ما موضــوع اخالق و کارکرد تربیتی ورزش خیلی جاها و در نزد 
بســیاری از مســئوالن که بعضی از آنها مقام و منصب فرهنگی دارند، محلی از 
اعراب ندارد و موضوع قابل اهمیتی نیســت. مکانیزم و روش تربیتی ورزش ما 
در ابعاد فنی و فرهنگی و جســمی و روحی مشــخص نیست و در این باره اگر 
چیزهایی پیش از این روی کاغذ و یا در بخشنامه های رسمی و کلیشه ای وجود 

داشته باشد ، در عالم واقع و عینیت چیزی قابل اتکا وجود ندارد. 
ورزشــکاران ما ، حتی آنهایی که در رشــته های مختلف ورزشی ملی پوش 
شــده و افتخار کســب کرده و عناوین جهانی و سکوهای المپیکی را به اشغال 
خود درآورده اند، اکثر قریب به اتفاق، محصول یک پروسه تعریف شده مشخص 
تربیتی نیستند بلکه به شکل جرقه ای و به وسیله مربیان سنتی و محلی، کشف 
شــده اند و شانس هم مددکار شده و از کمین و تله دالل های زالو صفت و مانع 
تراشــی قداره بندان صاحب رسانه و سایت و... گریخته و توانسته اند به تیم ملی 
راه پیدا کرده و برای ایران عزیز و مردم بزرگش افتخار آفرینی کنند و البته پای 
سکوی قهرمانی آنها مسئوالن اجرایی و فرهنگی و...  فاقد برنامه و کارنامه هستند 
که کت و شــلوار پوشیده و سینه ســتبر کرده و لبخند به لب چنان ایستاده اند 
که شــخص قهرمان اصال در عکس و تصاویر و... رسانه ای و تلویزیون گم و محو 

می شود! و...
طبیعی اســت، در این گیرودار و چنین روندی خیلی از استعداد های ناب 
ورزش هنوز شــکوفا نشــده ، پرپر و نفله می شــوند و هیچ وقت کشف و تربیت 
نمی شــوند. در این باره سال هاست بسیاری از آنها که در محیط ورزش زندگی 
کرده و در آن بالیده و با چم وخم آن آشنا و دال و ذال آن را می شناسند گفته اند 
و فریاد زده اند و از مسئوالن ورزش خواسته اند فراتر از روزمرگی ها و دل بستن به 
برد وباخت های زودگذر، و حداقل در کنار آن ، در این باره یعنی کشف و پرورش 
استعدادها ،حساس باشند و حاضری خوری را کنار بگذارند و برای این امر مهم ، 
برنامه حسابشــده و دقیق طراحی نمایند اما متاسفانه این حرف و فریاد هم به 
گوش تقریبا هیچ مسئولی در هیچ مقطعی نرفته و آنها غرق در روزمرگی ها عمال 
مصداق آن شعر حکیم توس بوده اندکه گفت:» چو فردا رسد فکر فردا کنیم...«!

از این موضوع هم که بگذریم با کمال تاسف ، یک واقعیت تلخ دیگر ، سازوکار 
مدیریتی ورزش ما بوده و هست که روند و روال حاکم بر آن نه تنها برای کشف 
گنج پنهان اســتعدادهای ناب ورزش در این ســرزمین پهنــاور و مرز پرگهر و 
پرورش و تربیت و به فعلیت در آوردن ظرفیت های بالقوه کاری اساسی صورت 
نمی دهد و همه را به قضا و قدر واگذارکرده ، بلکه در حفظ و حراســت آنچه هم 
که با شــانس و اقبال و به طور خودجوش و ناخودآگاه به دستشان رسیده جهد 
و تالش نمی کند و فاقد برنامه است. بسیاری از قهرمانان و چهره های ورزشی ، از 
ورزشــکاران فعال و در صحنه حاضر گرفته تا بازنشستگان و پیشکسوتان از این 
موضوع گله مند هستند و در اظهارنظرها و مصاحبه هایی که می کنند نسبت به 
نگاه ابزار انگارانه ای که برخی از مســئوالن نسبت به آنها دارند اعتراض و اظهار 
ناراحتی می کنند. به نظر آنها مســئوالن ورزش به ورزشــکاران نگاه گالدیاتور 
مآبانه دارند که وظیفه دارند با پیروزی بر حریفان بر کم کاری و ترک فعل های 
مســئوالن ناکارآمد پرده بکشند و اسباب تداوم مدیریت و ریاست آنها را فراهم 
آورند. وقتی هم که این اتفاق افتاد و به اصطالح ،خر مســئوالن از پل گذشــت 

به وعده های خود عمل نمی کنند و حال ورزشکار افتخار آفرین را نمی پرسند.
برای مثال همین چند روز پیش در خبرها خواندیم که روح اهلل رســتمی ، 
جوان ارزنده و خوش اخالق پاراوزنه برداری ما که چند ماه پیش در رقابت های 
پارالمپیک توکیو با شایســتگی صاحب گردن آویز طال شده بود در اعتراض به 
عدم پایبندی مسئوالن از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و باز خبردار شدیم و 
دیدیم که چگونه دختر وزنه بردار ما که در مسابقات جهانی آتن افتخار آفرینی و 
بر سکوی مدال صعود کرده بود چگونه فردای همان روز در میان غفلت مسئوالن 
تیم وشخص رئیس فدراسیون)که البته شش ماه است دوران ریاست او به پایان 
رسیده و معلوم نیست چگونه همچنان تکیه بر صندلی خدمت!!! دارد...( اردو را 
تــرک و با کمک عناصر مزدور ضدایرانی حتی از مرز یونان هم عبور کرده و به 
کشور آلمان رفته است. یا چند روز پیش ، از زبان یکی از بازیکنان مطرح قدیمی 
فوتبال حرف هایی راجع به هدر رفتن اســتعدادهای جوان بی بضاعت و فســاد 
اخالقی در فوتبال پایه شــنیدیم و... که حرف وی این بود که اوال چرا کسی به 
این مسائل و خالفکاری ها و... رسیدگی نمی کند و ثانیا برای مسئوالن)!( فوتبال 
همه چیز در تیم ملی و صعود به جام جهانی خالصه شــده و گویی اینان هیچ 
وظیفه و مسئولیت دیگری برای خود در قبال کلیت فوتبال ایران قائل نیستند.

به حرف های این عزیز، ما هم این نکته را اضافه می کنیم که این به اصطالح 
مسئوالن فوتبال ، حتی درباره تیم ملی هم به وظیفه خود عمل نمی کنند و در 
سایه همین غفلت و بی حمیتی آنها بعضی تیم ملی و اتوبوس این تیم را به»جای 
دیگر«!! تبدیل کرده اند و برخی از دالل های حرفه ای و عناصر پیشانی سفید! که 
بعضا در عمر خود لگد به گربه هم نزده اند تیم ملی و مربی این تیم را به خدمت 
منافع خود در آورده اند و برای آنها خط و ربط تعیین و به لطائف الحیل ، بازیکنان 
شایســته را از تیم ملی و حتی تیم های باشگاهی خود دور می کنند و به دنبال 
نخود ســیاه می فرستند، تا جا برای بعضی از سوگلی ها و سفارشی ها باز شود و 
با دوتا بازی پر عیب و» ســوتی«، به مربیان گوش به فرمان خود دستور دعوت 
از آنها را صادر کنند و... آنها هم که مربیگری خود را بر تیم بزرگ و پرافتخاری 
مثل» ایران« مدیون این جریانات آلوده هستند بالدرنگ و به ناچار فرمان نحس 

آنها را اجابت می کنند و...
باز برای اینکه معلوم شــود چرا می گوییم مســئوالن حتی قدر ثروت های 
بادآورده ورزش را ، چه در بعد انســانی و چه ازحیث امکاناتی و سرمایه های غیر 
انسانی نمی دانند مثال بارزی را که تا مغز استخوان نه فقط عالقه مندان خاص ، 
که همه اهالی واقعی و اصیل ورزش را سوزاند ، ذکر می کنیم و آن حذف دو تیم 
بزرگ و پرطرفدار و ریشه دار فوتبال کشورمان از مسابقات باشگاهی آسیاست ، 
حذفی که قبل از آنکه به توطئه اســتعمار و دسیســه چینی باند بن سلمان در 
کنفدراسیون آسیا مربوط شــود به بی لیاقتی و بی تدبیری مدیران عوضی آمده 
پرادعایی مربوط می شــود که محکم تر وکاری تر از دشــمنان غدار و بدخواهان 
مــارک دار این ملک و ملت ، به آبروی ورزش ما و احساســات طرفداران ورزش 
ما و اعتبار ورزش ایران آسیب می زنند و... بی هنران سیاهکاری که بعد از پایان 
دوران خدمات مشعشع خود!! و ضربات مهلک فنی و فرهنگی به ورزش ، راست 
شکمشــان را می گیرند و به دنبال کار و کاسبی اصلی خودشان می روند و چون 
جایگاهــی در ورزش نداشــتند به زودی محو و فراموش می شــوند. البته نام و 
عملکرد زیانبار این افراد نباید فراموش شود و باید روزی پاسخگوی افتضاحات 
به بار آورده و ضرباتی که بر پیکر ورزش و احساسات و اعتبار ورزش ایران وارد 

آورده اند باشند.

تیم ملی فوتبال 
در دست دالل ها رها شده است 

نکته  ورزشی

* این روزها شمال کشورهستم و به دنبال استراحت و 
تفریح هستم. همان طور که در جریان هستید من از دنیای 
وزنه برداری خداحافظی کرده ام و فعال قصد دارم استراحت 

کنم.
* قضیه خداحافظی من هم به این صورت شد که حدود 
چهار هفته پیش عمل جراحی در ناحیه شــکم انجام دادم، 
اما مسائلی بعد از آن از طرف مسئولین پیش آمد که تصمیم 
گرفتم از دنیای ورزش خداحافظی کنم و االن ســه هفته ای 
می شود که به نشانه اعتراض خداحافظی ام را اعالم کرده ام.

آغاز ماجرای خداحافظی
*بعد از عملی که انجام داده بودم دکتر باالی سرم آمد 
و گفت شما باید چهار هفته استراحت مطلق داشته باشی و 
بعد از آن کم کم تمرینات ســبک و نرمش خود را آغاز کنی 
و فعــاًل باید دوران نقاهت را بگذرانی. فردای آن روز و زمانی 
که هنوز در بیمارســتان بودم یک خانم و آقا از طرف کمیته 
ملی پارالمپیک به من ســر زدند و گفتند که شما مشکلی 
نداری و یکی، دو هفته دیگر می توانی تمرینات خود را شروع 
کنی و ما در این خصوص با دکتر صحبت کرده ایم و مشکل 
خاصی نیست. این قضیه گذشــت و من دیدم این حرف با 
حرفهای دکترم متفاوت اســت. بعــد از یک هفته که برای 
معاینه پیش دکتر مراجعه کردم دوباره از دکترم پرسیدم که 
تمریناتم را باید از کی شروع کنم؟ ایشان گفت: از هفته دیگر 
می توانی شروع کنی! من از این صحبت خیلی تعجب کردم 
و به دکترم گفتم: شــما که اول گفتی چهار هفته استراحت 
مطلق و بعد هم تمرینات ســبک و نرمش باید داشته باشم 
ولی چطور شــد که یک دفعه دوران نقاهت من کم شــد؟ 
دکترم در جواب گفت: ببخشــید یکی از مسئولین ورزشی 
شــما به من زنگ زدند و گفتند که دوران نقاهت شــما را 
کمتر اعالم کنم! من که تعجب کرده بودم وقتی بیشتر پیگیر 
علتش شدم متوجه شــدم که مطرح شدن این صحبت دو 
دلیل داشته: اول اینکه تمرینات روح اهلل رستمی نباید قطع 

شود چون مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک 202۴ در کره 
جنوبی در راه اســت و دوم اینکه زودتر به تمرین برگردد که 
ما جلوی حقوقش را نبندیم! من از این قضایا خیلی ناراحت 
شدم چرا که اعتقاد داشتم سالمتی ام واجب تر از این مسائل 
است و چرا مسئوالن مدام به فکر مدال هستند. من که انواع 
و اقســام مدال ها را در 1۴ سال ورزش حرفه ای ام گرفته ام 
ولی االن که اولویت اول من سالمتی ام است چرا مسئوالن 
چنین دیدگاه و نگاهی دارند. به خاطر همین خداحافظی ام را 
اعالم کردم تا بیش از این جور من را عزیزان دیگری نکشند و 

بیت المال را الکی مجبور نشوند خرج من کنند.
رستمی عزت نفسش را با چیزی معامله نمی کند

*البتــه هفته پیش در این خصوص با من تماس گرفته 
شد و خیلی خشک و رسمی به من اعالم کردند که دوشنبه 
جلسه ای در این خصوص در فدراسیون جانبازان و معلولین 
تشکیل خواهد شد. من هم در این جلسه حضور پیدا کردم. 
منتهی نه کسی اشتباهات خودش را گردن گرفت و نه از من 
دلجویی شــد. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است. تنها نکته 
این جلســه این بود که من را متهم کردند که چرا اعتراضت 
را رســانه ای کردی؟ که من در جواب گفتم رســتمی عزت 
نفسش را با چیزی معامله نمی کند. اعتراضی داشتم و حرفم 
را این طور نشــان دادم، ولی آنها می خواستند ثابت کنند که 
من اشتباه کردم و در نهایت جلسه هم به همین ختم شد و 

خروجی دیگری نداشت.
* در این جلسه که رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین، 
دبیر کمیته ملی پارالمپیک، دبیر فدراسیون و آن خانم دکتر 
و شوهرشــان که در موقع عمل من بیمارستان آمده بودند 
در جلسه حضور داشــتند،آقای اسبقیان به من گفتند بعد 
از علنی شــدن اعتراض های شما رسانه ها به ما انتقاد کردند 
و حتی در فضای مجازی مــردم و اهالی ورزش به ما خرده 
گرفته انــد که البته من در جواب گفتم اگر کســی صحبتی 

کرده به من ربطی ندارد و من نظرم را گفتم.

قهرمان خوش نام و پرافتخار پاراوزنه برداری ایران از دالیل خداحافظی اش سخن گفت

رستمی: رفتم، چون عزت نفسم را بـا چیزی معامله نمی کنم

ورزشی 

سرویس ورزشی-
مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک در آکادمی 
ملی المپیک برگزار شــد و طی آن اعضا به برگزاری 
مجمع انتخاباتی این کمیته در ۶ شــهریور ۱۴۰۱ رای 

دادند. 
پنجاهمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک دیروز با 
حضور ســید حمید ســجادی وزیر ورزش در محل آکادمی 
ملی المپیک برگزار شد. این مجمع در شرایطی آغاز شد که 
به علت برق آکادمی ملی المپیک، برق اضطراری فعال شد. 
در آغاز حضور مجمع، کیکاوس ســعیدی دبیر مجمع تاکید 
داشت که برخی از اعضا به دلیل مسافرت و حضور در خارج 

از کشور به صورت وبیناری در مجمع حضور دارند.
در ابتــدای این مجمع نصراهلل ســجادی مشــاور عالی 
رئیس کمیتــه ملی المپیک به بیان نقطه نظرات خود درباره 
زمان برگزاری انتخابات پرداخت. وی به خاطر فاصله زمانی 
کوتاه 20 تیرماه تا زمان بازی های اسالمی، برگزاری انتخابات 
 در این زمان را مناسب ندانست به خصوص به خاطر جابه جایی 
خزانه دار   دبیر و مشــکالت احتمالــی مالی برای کاروان، از 
 طرفــی برگزاری انتخابات در دیگر زمان پیشــنهادی یعنی 
۳0 مردادمــاه را هم بــه خاطر بازگشــت کاروان و حضور 
احتمالی برخی روســا در قونیه، مناسب نیست. سجادی در 
نهایت پیشنهاد داد که انتخابات در تاریخ 6 یا ۷ شهریورماه 

برگزار شود.
دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این مجمع اظهار داشت: 
اگر سال گذشته انتخابات برگزار شده بود االن 6 ماه از دوره 
جدید هم گذشته بود، حاال به اینجا رسیدیم، فقط خواهش 
می کنم شان صالحی امیری حفظ شود، خوش استقبال و بد 
بدرقه نباشیم، من در مورد مسائل مالی به کمیته نقد دارم  اما 
همین که صالحی امیری از هیات اجرایی جلوتر است، یعنی 

مدیر موفقی است.
هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو نیز با صحبت های 
نصراهلل ســجادی موافقت و پیشــنهاد داد کــه به دو تاریخ 

پیشــنهادی قبل یعنی 20 تیرمــاه و ۳0 مردادماه، تاریخ 6 
شهریورماه هم اضافه شود. وی در ابتدای صحبت هایش هم 
تاکید کرد که از هیات اجرایــی برای تعویق انتخابات دفاع 
می کنم اما برگزاری انتخابات در تاریخ های پیشنهادی قبل 

هم به نفع است.
حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف هم در این مجمع 
عنوان داشــت: در ابتدا این ســؤال را دارم که آیا برای روز 
انتخابات به صورت وبینار رای اخذ می شــود؟ اگر خیر است 

همین جا مشخص شود.
وی افزود: وضعیت ریاســت 6 فدراســیون در هاله ای از 
ابهام است و ما باید این را لحاظ کنیم اگر شرایط به گونه ای 
شــد که نسبت ورزشــکاران المپیکی و غیر المپیکی به هر 
دلیلی در انتخابات به خطر افتاد، چه باید کرد؟ نباید آن قدر 
ســر مرز حرکت کنیم که انتخابات به خطر بیفتد. سعیدی 
در این باره گفت: اساسنامه می گوید رای فدراسیون المپیکی 

)29 فدراسیون و 6 ورزشکار( باید بر سایر اعضا قالب باشد.
عدم تایید آیین نامه انتخاباتی

البته پیش از آغاز رای گیری مشــخص شــد که کمیته 
بین المللی المپیک  روز دوشنبه نظر خود را در مورد آیین نامه 
انتخاباتی ایران ارائه کرده اســت. این  کمیته آیین نامه مورد 
نظر را تایید نکرده و خواســتار اعمــال برخی اصالحات در 
آن  شــده است. این موضوع توسط صالحی امیری در مجمع 

مطرح شد و انجام اصالحات با رای گیری از اعضا آغاز شد. 
9 مورد اصالحات از IOC اعالم و خواسته شده به جای 
ماده ۵ متن کامل که در اساســنامه هســت، مطرح شــود. 
همچنین بــرای تعیین صالحیت مداخلــه دولت را مطرح 
کردند که صالحی امیری گفت: ما گفتیم باید نهادهای قضایی 
و امنیتی این موضوع را بگویند. قوانین داخلی صراحت دارد 
و مکلف به استعالم هستیم  پس پیشنهاد داریم همین ماده 

تصویب شود.

پیشــنهاد صالحی امیری این بود که این بند به تصویب 
اعضای مجمع برســد و کمیته نهادهــای بین المللی را قانع 
کند چرا که تعیین صالحیت قانون و الزامی است. حذف آن 
باعث تنش خواهد شــد و ممکن است این موضوع را مطرح 
کند که ما از قانون سرپیچی می کنیم. فردا قانون گذار ممکن 
اســت با ما مجادله کند. پیشنهاد من این است ما را مکلف 
 کنیــد هیات اجرایی در چارچوب قوانیــن موضوع را دنبال 

کند.
نصر اهلل ســجادی در رابطــه با اصالحــات آیین نامه 
انتخاباتی گفت: اخالق حکم می کند IOC و مراجع بین المللی 
اگر فردی چه در محاکم ملی و چه بین المللی متهم باشــد 
سمت خود را از دست بدهد. برای مثال رئیس انوک و شورای 
المپیک آســیا از طرف دادگاه ملی خود متهم شد و بعد از 
آن در مجمع انوک و با حضور باخ تا زمان رسیدگی به اتهام 
برکنار شــد. بالتر هم قبل از رسیدگی کامل به پرونده خود، 

متهم و برکنار شد.
وی تاکید کرد: آنها به قوانین و مقررات قضایی کشورها 
احترام می گذارنــد. به نظر من واژه دخالــت دولت معنای 
دیگری دارد. در نهایت مقرر شــد این بند در آیین نامه باقی 
بماند، یعنی کمیته با تقویض اختیار از مجمع IOC را در این 

زمینه متقاعد کند.
برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک در تاریخ ۶ شهریور

رای گیــری برای تعییــن زمان انتخابــات کمیته ملی 
المپیک آغاز شد، در این لحظه صالحی امیری پیشنهاد داد 
که آرا در اختیار پوالدگــر نماینده وزارت ورزش قرار بگیرد 
و شــمارش آرا با نظارت وی و خســروی وفا انجام شود. در 
پایان این مجمع رای گیری انجام شــد که حاضرین به تاریخ 
6 شــهریور برای برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک رای 
دادنــد. 60 رای )۵۷ عضو حاضــر و ۳ رای وبیناری( برای 
تعییــن روز برگزاری انتخابات وجود داشــت که 1۵ نفر به 
تاریــخ 20 تیرماه رای دادند و ۴1 نفر تاریخ 6 شــهریور را 

برگزیدند. ۴ رای نیز مخدوش بود.

حضور وزیر ورزش در مجمع فوق العاده

IOC خواستار اعمال برخی اصالحات شد
۶ شهریور زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک

صفحه 9
چهار شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱
۲۳ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۲

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160326005000075 مورخه 1401/02/10 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان  های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی کیومرث خزائی به شماره شناسنامه 476 و به شماره ملی 
3309378942 صادره از کنگاور فرزند محمدکریم در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبیزار به 
مساحت 61557/40 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی بخش چهار حوزه ثبتی شهرستان نهاوند که 
حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی عزیزاله خان خزائی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول- دوشنبه 1401/02/19       تاریخ انتشار نوبت دوم- چهارشنبه 1401/03/04

علیرضا غالمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند 
م الف۱3۶2

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرســتان 
ســنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله 
مشــخصات امــالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطــالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشــار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ســند مالکیت طبق 

مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول: 1401/2/20 تاریخ نوبت دوم: 1401/3/4

بخش 11:
1- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی جهت اجرای طرح ماهیان سردابی به نام 
آقای ناصح محمدی فرزند محمدزاهد شــماره شناسنامه 1555 صادره سنندج کد 
ملــی 5589959012 تحت پالک 639 فرعی از 49 اصلــی بخش 11 کالترزان 
به مســاحت 1000 مترمربع که از نســق آقای محمدعلی فتاحی به آدرس سنندج 

روستای نگل زمین مشهور به فته قی یانی
بخش 3: 

2- ششــدانگ یــک قطعه زمیــن مزروعی باغ به نــام آقای امیــر رجبی فرزند 
علی اشرف شماره شناســنامه 2 صادره کامیاران کد ملی 3839756413 به نسبت 
11/7001828154 شــعیر مشــاع و آقای صدیق زارعی فرزند مامه خان شــماره 
شناســنامه 312 صادره بایان آباد به نســبت 11/7001828154 شعیر مشاع تحت 
پالک 349 فرعی از 2721 اصلی بخش 3 سنندج به مساحت 6564 مترمربع که از 

نسق آقای فرض علی محمودی به آدرس سنندج روستای سرنجیانه علیا
رئیس ثبت منطقه یک سنندج- بهنام قباد

خبر خداحافظی روح اهلل رســتمی قهرمان خوش نام و خوش اخــاق پاراوزنه برداری ایران از تیم ملی 
وزنه برداری شــوک بزرگی بود که به جامعه ورزشــی معلولین وارد شد. رستمی که سابقه کسب مدال طا 
در پارالمپیک 2۰2۰ توکیو، بازی های پاراآسیایی 2۰۱۸ جاکارتا و مسابقات جهانی و مدال های دیگری را در 
کارنامه دارد یک ماه پیش به علت عارضه ای که در ناحیه شــکم داشت مورد عمل جراحی قرار گرفت ولی 
اتفاقات و مســائل حاشیه ای که بعد از این عمل رخ داد باعث شد وی با انتشار پستی تصمیم به خداحافظی 
از دنیای ورزش بگیرد. وی که طی ۱۴ سال فعالیت در تیم ملی پاراوزنه برداری بارها برای کشورمان افتخار 
آفرینی کرده اعتقاد دارد که مسئوالن کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلولین فقط به دنبال 
کســب مدال هستند و به ورزشکاران به عنوان یک ماشــین نگاه می کنند و فقط می خواهند کار بکشند. 
رســتمی که گویا قبل از اعزام به پارالمپیک توکیو هم سختی های زیادی را تحمل کرده می گوید که صبر 
هم اندازه ای دارد و طی چند وقت اخیر احترام او نگه داشــته نشــده است. متاسفانه برخورد غیر حرفه ای 
مســئوالن کمیته ملی پارالمپیک و فدراســیون جانبازان و معلولین با رستمی باعث شده تا وی علی رغم 
برنامه ریزی هایی که برای درخشــش در پارالمپیک 2۰2۴ و 2۰2۸ انجام داده بود قید حضور در تیم ملی را 
بزند و این روزها به جای حضور در اردوی تیم پاراوزنه برداری در شمال کشور به استراحت بپردازد. قهرمان 
پرافتخار کشورمان در شرایطی که دل پری بخاطر اتفاقات رخ داده داشت در گفت وگو با خبرنگار سرویس 

برای برگشتنم به تیم ملی شرط دارمورزشی کیهان از علت خداحافظی اش سخن گفت که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:
* من تصمیم خودم را گرفته ام و پشــیمان هم نیستم 
چون احساســاتی تصمیم نگرفتم. هفته پیش هم در تماسی 
که با آقای توکلی ســرمربی تیم داشــتم این موضوع را بیان 
کــردم و گفتم بــه خاطرکمک به تیم ملی و شــخص خود 
شــما حاضرم از تصمیمم صرف نظر کنم ولی دلیل دیگری 
نمی بینم که برگردم. منتهی برای برگشتنم به تیم ملی شرط 
دارم. باید موضوعی که پیش آمده مشــخص شود و شخصی 
که این حرفها را زده بیاید و عذرخواهی کند. باید مشــخص 
شود که چه مسئولی آن حرف را به دکتر معالجم گفته است؟

زیر وزنه سینه ام پاره شد
*من همیشه از جانم برای تیم ملی مایه گذاشتم، حتی 
قبل از بازی های پارالمپیک توکیو و در اردوی گرجســتان 
آسیب دیده بودم و در آن مسابقات عالوه بر اینکه دست چپم 
آســیب دیده بود و زیر وزنه سینه ام پاره شده بود توانستم 
مقام دوم را کســب کنم. هیچ وقت کم فروشــی نکرده ام و 
همه توانم را گذاشته ام و حقم این نیست که یک نفر با من 
این گونه برخورد کند و و مثل یک ورزشکار آماتور ما را ببیند.

* انتظار داشــتم که در جلســه ای که در فدراســیون 
جانبازان برگزار شد مسئولین احترام من را حفظ می کردند 
کــه متاســفانه این اتفــاق رخ نــداد و جالــب اینکه همه 
می خواســتند به من ثابت کنند که مقصر خودت هستی که 
رفتی و مشکالت را رســانه ای کرده ای و این وسط ما حرف 

شنیده ایم.
برنامه ریزی تا بازی های المپیک ۲۰۲۸

* مــن تا قبل از این اتفاق تمام برنامه ام را تا بازی های 
المپیک 202۸ ریخته بودم ولــی االن دیگر هیچ برنامه ای 
ندارم و با این وضعیت که من دیدم چشــمم آب نمی خورد 

که اتفاقی بیفتد.
*شــکر خدا هر وقت که در تیم ملی بوده ام خالصانه و 
مخلصانه هرچه در توان داشته ام گذاشته ام تا بهترین نتیجه 
رقم بخورد. همه مشکالت را هم تحمل کرده ام ولی مگر یک 

ورزشکار چقدر می تواند مشکالت را تحمل کند؟ کاسه صبر 
ما هم ســر آمده. در این قضایا هم از حاج آقا خسروی وفا و 
حاج آقا اســبقیان انتظار بیشتری داشتم. من دوست داشتم 
بین ما رابطه مراد و مریدی باشــد نه فرمانده و ســرباز. ولی 
این قدر شرایط سخت شد که چنین احساسی به من دست 

داد و من مجبور شدم مشکلم را رسانه ای کنم.
توجه رهبری به اشتغال ورزشکاران

* در حــال حاضر و در کنــار چنین موضوعی که برایم 
پیش آمده متاسفانه هنوز مشکل اشتغال ما هم حل نشده و 
من هیچ شغلی ندارم و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری 
که پس از بازی های توکیــو و در حضور وزیر ورزش عنوان 
کردند که مشــکل شغل مدال آوران باید حل شود اما هنوز 
هیچ اتفاقی رخ نداده و ما چشم انتظار روزهای آینده هستیم. 
رهبری خیلی اصرار داشــتند که این مشکل حل شود ولی 
متاسفانه مسئوالن ورزش تاکنون فقط وعده و وعید داده اند.

مزایده انگشتر رهبری برای کار خیرخواهانه
*در پایان بایــد به این موضوع اشــاره کنم که توکلم 
همیشــه به خدا بوده و وجدانم راحت اســت که هیچ وقت 
برای تیم ملی کم نگذاشــته ام و اگر باز هم احســاس کنم 
کــه تیم ملی به من نیاز دارد خالصانــه و مخلصانه حاضرم 
کمک کنم. در حال حاضر هم مشــغول کار خیری هســتم 
تا بتوانم انگشــت رهبری که پــس از بازی های پارالمپیک 
در دیدار با ایشــان هدیه گرفتم را از طریق سایت ایسام به 
مزایده بگذارم تا موجب آزادی جمعی از مددجویان بدهکار 
در موضوعات مالی و محکومیت های دیه ناشــی از حوادث 
کارگاهی یا ســوانح رانندگی را فراهــم نمایم. این هدیه به 
جرات با ارزش ترین هدیه زندگی من است و به همین دلیل 
می خواهم با آن بزرگ ترین قدم خیر را بردارم. این انگشتر را 
که بیشــتر از جانم دوستش دارم به مزایده گذاشتم تا شاید 
گره ای از کار گرفتاری باز شود و آن دسته از هموطنانم را که 
بضاعت مالی ندارند تا دیون خود را پرداخت نمایند از پشت 

میله های سرد زندان آزاد کنم.

آگهی تغییرات شرکت بسته بندی گلستان
 صباح سام سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱۱۲5 و شناسه ملی ۱۴۰۰5۰۰۴۳۲5
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احمد ابراهیمی به شماره ملی 2030967734 
به ســمت رئیــس هیئت مدیــره، ســلطانعلی ابراهیمی به شــماره ملی 
5319564201 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود ابراهیمی به 
شــماره ملی 4889734181 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب شدند و سیدمرتضی کریمی به کد ملی 6249341811 را 
به ســمت مدیرعامل- خارج از شــرکا و هیئت مدیره برای مدت دو سال 
شــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و 
برات و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره)احمد ابراهیمی( و یا 
با امضای مشــترک نایب رئیس هیئت مدیره)سلطانعلی ابراهیمی( و عضو 
هیئت مدیره)محمود ابراهیمی( متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
و حق امضای سایر اوراق عادی و اداری با امضای منفرد هریک از اعضای 
هیئت مدیره یا مدیرعامل)سیدمرتضی کریمی( همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. - حســین دبیرستان به شــماره ملی 6249675442 به سمت 
بازرس اصلی و علی اصغر لک آزاد به شماره ملی 2030355364 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. - ترازنامه و 
حســاب سود و زیان صورت های مالی از 1400/01/01 الی 1400/12/29 

مورد تصویب و تایید اعضا قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر 
)۱۳۲۳898(

شناسنامه مالکیت)برگ سبز( و کارت خودروی کامیون 
باری چوبی بنز ال پی 608 مدل 1355 به شماره پالک 
ایران 23-241 ع 25 به شــماره موتور 10026332 و 
شــماره شاســی 14235281 به مالکیت محمدمهدی 
حاج حیدری ورنوســفادرانی مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت محب)با مسئولیت محدود( 

به شماره ثبت ۴۰۶55 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰8۶۰۴۲۲
بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده در روز چهارشــنبه 1401/3/18 ســاعت 10 صبح در محل قانونی شرکت تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شــرکت و بازرســی 2- سایر مواردی که در 
هیئت مدیره شرکت محبصالحیت مجمع فوق می باشد.

آگهی دعوت شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان بانک ملی ایران

به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی می رساند مجمع عمومی عادی نوبت 
اول در ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/4/11 در محل ساختمان مرکزی 
واقع در میدان بهارســتان، خیابان اکباتان تشــکیل می گردد. کاندیداهای 
هیئت مدیره و بازرس باید از تاریخ 1401/3/7 به مدت 5 روز کاری مبادرت 
به تکمیل فرم مربوطه نموده و به دفتر مرکزی شــرکت تحویل و رســید 
دریافــت نمایند. به تقاضاهایی که بعد از مهلت فوق واصل گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. دستور جلسه: 
1( اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2( طرح تصویب صورت های 
مالی ســالهای 1398 و 1399 و 1400 و تصویب بودجه ســال 1401، 3( 

انتخاب هیئت مدیره و بازرس 4( افزایش حق عضویت
رئیس هیئت مدیره
عباس خون سیاوش

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی 
ســواری پراید 131 مدل 1390 به شــماره انتظامی
848 ج 64- ایــران 62 به شــماره موتور 3976207 
و شماره شاســی S3412290861273 مربوط به امید 
معنوی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت سرمایه گذاری مسکن گیالن در نظر دارد نسبت به شناسایی 
و ارزیابی کیفــی و مالی پیمانکاران واجد صالحیت جهت برگزاری مناقصه 
تهیه و اجرای اســکلت بتنی بلوک شــمالی پروژه باران واقع در شهر رشت 
به زیر بنای تقریبی 17563m2 )تامیــن میلگرد مورد نیاز بر عهده کارفرما 
خواهد بود.( شامل اجرای اسکلت بتنی با سقف وافل را به صورت صد  در صد 
تهاتری اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط دعوت می شود که 
تــا پایان وقت  اداری 1401/03/17 مدارک مــورد نیاز جهت ارزیابی را به 
واحد رســیدگی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری مسکن گیالن واقع در 
رشــت- خیابان دیلمان- جنب مرکز خرید دیلمان- طبقه اول به کدپستی 

78896-41679 تحویل دهند.
مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی:

1- آگهی ثبت شــرکت، اساسنامه، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات قانونی 
شرکت

2- گواهی نامــه صالحیــت پیمانــکار، گواهینامــه HSE و هرگونــه 
گواهینامه های دریافتی در حوزه های مدیریت و کنترل کیفیت و...

3- رزومه پروژه  های گذشــته مشتمل بر عنوان پروژه، نام کارفرما، خالصه 
مشــخصات، مساحت، مبلغ، محل و ســال اجرا و معرفی شماره تماس نفر 

مرتبط کارفرما جهت انجام استعالم
4- مشــخصات و تخصص مدیران کنونی پیمانکار همچنین لیست اسامی 
پرســنل تمام وقت و پاره وقت با مدرک تحصیلی و ســابقه کار به تفکیک 
مشــغول به کار در واحدهــای طراحی و کنترل کیفیت و اجرایی شــرکت 

پیمانکار
5- رضایتنامه کتبی از کارفرمایان

6- گواهــی بانکی اعتبار ریالــی یا گردش مالی و یا هــر گونه مدارک و 
مستندات دال بر تایید توانایی مالی شرکت پیمانکار.

7- فهرست امکانات، ماشــین آالت و تجهیزات و یا هر گونه مدارک مفید 
به تشخیص پیمانکار

کلیه مدارک فوق می بایســت ممهور به مهر شــرکت و دارای امضاء مجاز 
باشد. بدیهی است اســناد مناقصه پس از ارزیابی اولیه در اختیار پیمانکاران 

واجد شرایط و تعیین صالحیت شده قرار خواهد گرفت.
الزم به ذکر است شرکت ســرمایه گذاری مسکن گیالن در رد یا قبول هر 

یک یا تمام پیشنهادها بدون آن که نیاز به ذکر دلیل باشد مخیر است.
شرکت سرمایه گذاری
 مسکن گیالن )سهامی خاص(

آگهی فراخوان شناسایی 
پیمانکاران واجد صالحیت 

و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران


