
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن اشاره به دلیل 
انتخاب چهار دروازه بان در لیست نهایی جام جهانی 
قطر، به شایعات روز گذشته درباره لیست تیم ملی هم 
واکنش نشان داد و گفت: منافع تیم همیشه باالتر است.

کارلوس کی روش در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال 
ایران گفت: اجازه بدهید عذرخواهی کنم به خاطر 
لغو کنفرانس خبری دیروز. قرار بود لیست را اعالم 
کنیم ولی مجبور به لغو نشست شدم. بعد از آخرین 
ترکیه،  در  بخصوص  گذشته  تا شب  مشاهداتمان 

لیست ۲۵ نفره را اعالم کردیم.
داریم.  لیست  در  بان  دروازه  چهار  افزود:  وی 
دارند  را  استحقاقش  آنها  اینکه  خاطر  به  تنها  نه 
بلکه می توانند از تمرینات ما حمایت کنند. اعتقاد 
تعادل  بازیکنان  این  که  است  این  من  شخصی 

بهتری در تیم از بعد گروهی به ما خواهند داد.
سرمربی تیم ملی ایران تاکید کرد: از بعد شخصی، 

را  بازیکن  چند  که  بود  برایم  دشواری  بسیار  کار 
برای یک سرمربی همیشه  بگذارم.  کنار  لیست  از 
تصمیم سخت و دشواری است چون آن بازیکنان 
هم استحقاقش را داشتند که در تیم ملی باشند. وقتی 
می خواهیم بهترین تصمیم را بگیریم، باید تصمیمی 
باشد که تعادل خوب و راهکار عمیقی به تیم بدهد.

امید  مصدومیت  از  بعد  داد:  ادامه  روش  کی 
ابراهیمی، امیدوارم دیگر بازیکن مصدومی نداشته 
باشیم. باید از مصدومیت ها جلوگیری کنیم. این 
تصمیم از بُعد تعادل کلی تیم هم بود. امروز ایران 
را ترک می کنیم. کاری که فکر می کردیم مقدور 
است را انجام دادیم. همه متوجه هستند این یک 
ولی  نبود  جهانی  جام  برای  سازی صحیح  آماده 
این هم جزوی از برنامه است همینطور به خاطر 

شرایط بعد از کرونا که باید آن را قبول کنیم.
طبق  گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 

محدودیت ها و شرایطی که داشتیم، بهترین تالش را 
کردیم. قسمتی از این آماده سازی را مدیون همکاری 
آنها و بخصوص  باشگاه ها هستیم که از تک تک 
سرمربیان و مسئوالن باشگاه ها تشکر می کنیم. امروز 
اینجا را ترک می کنیم. هواداران فوتبال ایران در قلب 

ما هستند و بیشترین تالش را می کنیم.
پیرامون لغو  کی روش در خصوص شایعاتی که 
برای  او  فشارها روی  و  ملی  تیم  نشست خبری 
لیست تیم ملی گفت: همیشه شایعات اطراف ما 
هست. سردار همراه یکی از مربیان بدنساز ما از 
دیروز وارد قطر شده است. این نشان می دهد این 
مسائل منتفی است.سرمربی تیم ملی ایران همچنین 
یکسری  نکردم.  پنهان  را  شرایط  من  داد:  ادامه 
مسائل و مشکالت هست ولی وظیفه ما است که 
این مشکالت را حل کنیم. همیشه تالش می کنم 
بجنگم و مسائل را حل کنم. شما مرا سالهاست که 
می شناسید. عالقه دارم که بهترین راهکار را برای 
تیمم انجام بدهم. مبنای تصمیمات من این است 
که منافع تیم باالتر از منافع بازیکن و مربی باشد. 
تالش کرده ام تیم را در نقطه باالتری قرار بدهم. 
مهمترین مسئله این است که امروز اینجا هستیم و 
آخرین جلسه تمرین را انجام می دهیم. تیم پیشرو 
ایران از االن کارش را شروع کرده است و آنها از 
دیروز وارد قطر شده اند. هم مربیان و هم بازیکنان 

دیروز وارد قطر شده اند. همه چیز پیش می رود.
در  حرفه ای  افراد  ما  کرد:  خاطرنشان  روش  کی 
پیاده  که  انگیزشی  چارچوب  هستیم.  فوتبال 
می کنم این است که ما بازیکنان حرفه ای هستیم 
پزشکان،  مثل  دیگر  حرفه های  و  صنایع  مثل 
کشاورزان، صنعتگران و… ما سازنده خوشحالی 
و افتخار و غرور هستیم. تمام تالشمان این است 
که به بهترین ها متعهد باشیم، با روحیه جنگجویانه 
و برد بازی کنیم. سعی می کنیم موفقیت را برای 
فوتبال ایران کسب کنیم. نمی خواهم کسی شکی 
پایه ای  بسیار  اصل  این  به  راجع  باشد  داشته 
درون  که  است  این  ما  وظیفه  فوتبال.  اساسی  و 
زمین یک الگو و یک تیم متحد باشیم. به عنوان 
سازندگان غرور و افتخار بیشترین تالش را برای 

هواداران فوتبال ایران می کنیم.

کی روش تشریح کرد؛
تکذیبشایعهپیرامونسردارآزمونودلیلانتخابچهاردروازهبان

برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم  فهرست  مقایسه 
حضور در دو جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ 
تعداد  پرتغالی  سرمربی  که  دهد  می  نشان  قطر 
فهرست  در  را  گذشته  دوره  بازیکنان  از  زیادی 

جدیدش قرار داده است.
در  حضور  برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اسامی   
سوی  از  شرایطی  در  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام 
سرمربی  این  که  شد  اعالم  روش  کی  کارلوس 
پرتغالی نسبت به دوره گذشته تغییرات زیادی را 
در اسامی نهایی ایجاد نکرده و اسکلت تیم ملی 
همان نفراتی هستند که در روسیه هم برای ایران 

بازی کردند.
روسیه  جهانی  جام  بازیکنان  برخی  بین  این  در 
نتوانست در  بنابر دالیلی  از ملی پوشان  تعدادی 
فهرست جام جهانی قطر باشند. مسعود شجاعی 
شده  نزدیک  فوتبال  از  بازنشستگی  دوره  به  که 
با چند بازیکن  است، در این دوره رکوردش را 
دیگر شریک شد. شجاعی تنها بازیکنی در فوتبال 
جهانی  جام  دوره  سه  در  توانست  که  بود  ایران 

حضور داشته باشد.
اخیر  سال  چند  تأثیرگذار  هافبک  ابراهیمی  امید 
بود  ملی  تیم  بازیکن  بدشانس ترین  ایران  فوتبال 
که در فاصله کوتاه مانده تا شروع جام جهانی و 
در دیدار برابر نیکاراگوئه دچار مصدومیت شد و 

حضور در قطر را از دست داد.
از بین این نفرات ۷ نفر شانس حضور در قطر را 
ابراهیمی،  امید  دادند. مسعود شجاعی،  از دست 
پژمان  خانزاده،  محمدرضا  مظاهری،  رشید 
منتظری، رضا قوچان نژاد و اشکان دژاگه نفراتی 
هستند که در روسیه حضور داشتند اما هر کدام 

بنا بر دالیلی جام جهانی قطر را از دست دادند.
با این حال تعداد زیادی از بازیکنانی که در روسیه 
حضور داشتند به واسطه حضور کی روش مجدداً 
این  بتوانند  تا  گرفتند  قرار  ملی  تیم  ترکیب  در 

رویداد بزرگ را یکبار دیگر تجربه کنند.

*ایمان گودرزی:
تاریخ جام جهانی تحت سلطه غول های فوتبال 
دیگری  کشور  هر  از  بیش  برزیل،  دنیاست. 
کسب  را  قهرمانی  عنوان  بار  پنج  و  بوده  موفق 
اروپایی  کشورهای  حال،  همین  در  است.  کرده 
پیشرفت چشمگیری در این رقابت ها پیدا کردند 
آرژانتین  اسطوره  مارادونا  دیگو  که  زمانی  از  و 
موفقیت این تیم را در سال ۱۹۸۶ رقم زد، تنها 
و  شد  مسابقات  در  آنها  انحصار  از  مانع  برزیل 
فرانسه و اسپانیا از آن زمان نیز به قهرمانی دست 
یافتند. در ادامه به ۵ تیمی می پردازیم که در جام 
های جهانی اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده 
را  قهرمانی  عنوان  نتوانستند  هیچکدام  البته  اند. 
کسب کنند اما می توانند برای تیم های کوچکتر 

الهام بخش باشند.
*کامرون )۱۹۹۰(

قبل از کامرون در سال ۱۹۹۰، تیم های آفریقایی 
اغلب به عنوان وزنه های اصلی رقابت های جام 
حال،  این  با  شدند.  می  گرفته  نظر  در  جهانی 
در  داد.  تغییر   ۹۰ ایتالیا  در  را  چیز  همه  کامرون 
آرژانتین،  دادن  شکست  با  آنها  افتتاحیه،  بازی 
مدافع عنوان قهرمانی، یکی از شوک های بزرگ 
بازی  این  و  آوردند،  وجود  به  را  جهانی  جام 
جنجالی که با دو اخراج همراه بود همیشه در یاد 

کامرونی ها خواهد ماند.
از  پس  کرنر  پرچم  با  میال  راجر  سامبای  رقص 
گلزنی، یکی از تصاویر ماندگار این رقابت است. 
راجر در ۳۸ سالگی بی خیال بازنشستگی شد و 
برای این مسابقات دوباره پا به توپ شد. بازگشت 
او با ستاره شدنش همراه بود و حتی چهار سال 
آن  در  کامرون  بازگشت.  متحده  ایاالت  به  بعد 
رقابت ها ۷ دقیقه تا رسیدن به نیمه نهایی فاصله 
داشت و ۲-۱ از انگلیس پیش افتاد، اما در دقایق 
پایانی گل مساوی را خورد و در وقت اضافه بازی 

را واگذار کرد.
*بلغارستان )۱۹۹۴(

العاده  فوق  راه   ۱۹۹۴ جهانی  جام  در  بلغارستان 
ای را تا رسیدن به مقام چهارم انجام داد، به ویژه 
جام  این  در  را  هایی  تیم  چه  آنها  بفهمیم  وقتی 
این  از  بدتر  بلغارها  برای  رقابت  دادند!  شکست 
مقابل  داالس  در  آنها  شود،  آغاز  توانست  نمی 
این  با  خوردند.  شکست   ۰-۳ نتیجه  با  نیجریه 
 ۰-۴ را  یونان  توانستند  و  شدند  بهتر  آنها  حال، 
شکست دهند. با این وجود، آن ها برای اطمینان 
از حضور در مراحل حذفی باید آرژانتین را همراه 
با دیگو مارادونا شکست می دادند. همین اتفاق نیز 
رخ داد و آنها ۱۰ نفره و ۲-۰ آرژانتین را مغلوب 
یک هشتم  مرحله  در  را  مکزیک  بلغارها  کردند. 
نهایی حذف کردند، سپس در یک چهارم نهایی 
به آلمان خوردند که با ضربه سر یوردان لچکوف، 
سه دقیقه بعد از اینکه هریستو استویچکوف بازی 
را به تساوی کشاند، به پیروزی معروف رسیدند.
مانع  و  بود  خوب  خیلی  نهایی  نیمه  در  ایتالیا 
با  نهایت  در  فینال شدند و  به  بلغارستان  رسیدن 
رتبه  به  سوئد  مقابل  بندی  رده  دیدار  در  باخت 

چهارم دست یافتند.
*کرواسی )۱۹۹۸(

کرواسی  که  شود  این  منکر  نمی تواند  کس  هیچ 
نداشته  ای  برنامه  هیچ  فرانسه  در  موفقیت  برای 
بسیار  بازیکنان  ها  پست  تمام  در  زیراآنها  است، 
خوبی داشتند، با این حال انتظار هم نمی رفت که 
آنها در این مسابقات سوم شوند! این تیم با کسب 
استقالل به عنوان یک ملت در سال ۱۹۹۱، برای 
اولین بار راهی جام جهانی شد و مشتاق بودند که 
شوند,  ظاهر  تاثیرگذار  ها  رقابت  این  در  بتوانند 
با  و  ظارهر شد  قدرتمند  ابتدا  همان  از  کرواسی 
به  رسیدن  جواز  ژاپن  و  جامائیکا  مقابل  برد  دو 
مرحله حذفی را امضا کرد. کرواسی در یک هشتم 
مرحله یک چهارم  در  و  داد  را شکست  رومانی 
نهایی آلمان را با ۳ گل پشت سر گذاشت. کروات 
ها در نیمه نهایی اما حریف فرانسه میزبان نشدند 
و گلزنی سوکر هم دوای درد آنها نشد. اما سوکر 
بار دیگر کار خودش را در دیدار رده بندی کرد و 
کروات ها توانستند با برد دو بر یک مقابل هلند 

قدرتمند به مقام سوم رسیدند.
*کره جنوبی )۲۰۰۲(

نمایش  فرصت  وقتی  معموالً  میزبان  کشورهای 
از  فراتر  می کنند  پیدا  جهانی  عرصه  در  را  خود 

این  از  کمی  تعداد  اما  می کنند،  عمل  انتظارات 
میزبان ها مانند کره جنوبی در سال ۲۰۰۲ که تا 
تصمیمات  با  آنها  تالش  البته  رفتند.  نهایی  نیمه 
در  اسپانیا  و  ایتالیا  با  بازی  در  داوری  عجیب 
مراحل حذفی کامال زیر سوال رفت. سطح باالی 
شاگردان هیدینک خیلی زود مشخص شد و آنها 
و  پرتغال  آمریکا،  متحده  ایاالت  که  گروهی  در 
لهستان حضور داشتند به مرحله حذفی راه یافتند. 
خط دفاعی کره ای ها در آن رقابت ها زبان زد بود 
و در مرحله گروهی فقط یک گل خوردند. پس 
از صعود از مرحله گروهی، ایتالیا را در وقت های 
اضافه شکست دادند و سپس اسپانیا را در ضربات 
پنالتی از گردانه ی رقابت ها خارج کردند البته نه 
یقه  هم  نهایت  در  آلمان  و حدیث!  بدون حرف 
کره و هم داور را گرفت و کره ای ها را با یک گل 
به دیدار رده بندی فرستاد. در دیدار رده بندی نیز 
کره مغلوب دیگر شگفتی ساز این رقابت ها یعنی 

ترکیه شد و به مقام چهارم رضایت داد.
*کاستاریکا )۲۰۱۴(

در جام  زمان حضور  در  است  ممکن  کاستاریکا 
اما  باشد،  داشته  را  فیفا   ۲۸ رتبه   ۲۰۱۴ جهانی 
در گروهی قرار گرفت که سه تیم دیگر جز ۱۰ 
تیم برتر جهان در آن زمان بودند! بنابراین کسی 
انتظار چندانی از آمریکایی های مرکزی در برزیل 
نداشت. رتبه پایین آنها اما امید قوی آنها را زیر 
سوال نبرد و کاستاریکا با دو برد در بازی مقابل 
مقابل  ایتالیا و یک مساوی بدون گل  اروگوئه و 
حذفی  مرحله  به  اول  تیم  عنوان  به  شیرها  سه 
صعود کردند و در نهایت تعجب ایتالیا و انگلیس 
در این مرجله حذف شدند. کاستاریکایی ها پس 
از برد یونان در مرحله یک هشتم نهایی، در یک 
نارنجی  های  الله  اما  شدند  هلند  حریف  چهارم 
در  آنها  از حضور  و  کشیدند  را  کاستاریکا  ترمز 
بدون شک  کردند.  جلوگیری  نهایی  نیمه  مرحله 
جام جهانی ۲۰۱۴ این باور را در همه تیم ها ایجاد 
کرد که هیچ وقت کاستاریکا را دست کم نگیرید.
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ر
رحلت فیلسوف شهیر "سیدمحمد حسین طباطبایي" صاحب تفسیر شریف "المیزان" )1360 ش(

تولد "طه حسین" نویسنده و ادیب شهیر مصري )1889م(

 روز استقالل "فلسطین" و اعالم تشکیل دولت مستقل این کشور )1988م(
درگذشت "یوهان ِکْپِلر" ستاره شناس و منجم بلند آوازه آلماني )1631م(

تصویب قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران از سوي مجلس خبرگان )1358ش(

ذکرروزسهشنبه

واقف در وقفنامه، متولی و ناظر را تعیین کرده است؛ آیا ناظر می تواند پس از قبول 
نظارت، آن را به دیگری واگذار کند و یا برای اجرای نظارت، وکیل بگیرد؟

به احتیاط واجب، جایز نیست ناظر پس از قبول نظارت، خود را از نظارت عزل 
کرده یا آن را به دیگری واگذار کند؛ اما اگر نظارت منوط به نظر شخصی ناظر 

نباشد، می تواند در عمل به نظارت، وکیل صالح و امین، انتخاب کند. ری
رهب

ت
ائا
تفت
اس

وز
ثر

دی
ح

داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام علی علیه السالم
لَم َیُمت َمن َتَرَک أفعااًل ُیقَتدی بِها ِمَن الَخیِر ، ] و[ َمن نََشَر ِحکَمًة ُذِکَر بِها .

کسی که کارهای نیکی از خود بر جای نهاده که سرمشق دیگران قرار             
می گیرند، هرگز نمرده است ]و[ کسی که حکمتی ] یا دانشی [را نشر دهد،

 به سبب آن، نامش ماندگار می شود .

یا ارحم الراحمین
ای بخشنده ترین بخشندگان

شگفتی سازان تاریخ جام جهانی؛
ایرانهمبهاینلیستاضافهمیشود؟

صدزنموفقدنیا»میشالدپرینس«
" هرگز نترس از این که در یک مزرعه گل 

نرگس یک خشخشاش باشی."
 روزی روزگاری بود که یک دختر در طول یک 
داد.  دست  از  را  خود  والدین  وحشتناک  جنگ 
که  پیسی  بیماری  به  مبتال  او  بود.  میشال  او  نام 
نوعی مریضی پوستی است که بعضی از قسمت 
سفید              و  کنند  نمی  تولید  دانه  رنگ  پوست  های 
می شوند. بخاطر ظاهر قیافه او، در یتیم خانه او 

را دختر شیطان صدا می کردند.
بود.  تنها  و  هراسناک  همیشه  کوچولو  میشالی   
اما یک دختر بود بنام میا وقتی میشال می ترسید 
او برایش آواز می خواند. و زمانی که میا خوابش 
نمی برد، میشال برای او داستان تعریف  می کرد. 
آنها دوستان صمیمی و بهترین دوست برای هم 

شده بودند.
داخل  به  را  مجله  یک  با خودش  باد  روز  یک   
یتیم خانه آورد. روی جلد مجله عکس یک خانم 
پوشیده  دار  برق  و  زرق  لباس  یک  که  بود  زیبا 
بالرین  یک  گفت:"ایشان  او  به  میشال  معلم  بود. 

هستند." 
 دختر کوچولوی چهار ساله خیلی خوشحال به نظر 
می آمد. او با خودش فکرد که می خواهد مانند او 
یک بالرین شود. خیلی زود بعد از آن میشال به یک 
سفر طوالنی برده شد و از میا جدا شد. میشال برای 
آنکه ترس خود را کنترل کند از آن به بعد شروع 
کرد برای خود رویا بافی کردن. او در رویا های خود                                                                               
می دید که او و میا یک مادر دارند و او یک بالرین 
گفت                   و  آمد  خانمی  سفر  آخر  در  است.  شده 
می خواهد میشال را به فرزند خواندگی بگیرد البته 
نه فقط میشال را بلکه میا را هم همینطور. رویاهای 
میشال داشت به واقعیت می پیوست. خوب پس 
لباس توتوی او کجاست؟ او شروع کرد به گشتن 
دور و برش. مادر جدیدش از او پرسید: "دنبال چه 
می گردی؟" میشال عکس روی مجله را به او نشان 
داد. مادرش در حالیکه لبخند می زد به او گفت: 

" تو هم می توانی یک بالرین شوی."
کرد.  باله  های  کالس  وقف  را  خودش  میشال   

و اکنون او یکی از بالرین های ملی هلند است.

مقایسه نفرات تیم ملی در دو جام جهانی
7 ملی پوش کنار گذاشته شدند

اتفاق ویژه برای یک ملی پوش؛
بازیکنانی که برای اولین 

بار حضور در جام جهانی را 
تجربه می کنند

تعدادی از بازیکنان قرار گرفته شده در فهرست 
بار  نخستین  برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم  نهایی 

حضور در جام جهانی را تجربه خواهند کرد.
در  دوره  ششمین  برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم   
جام  از  بعد  تا  کرد  جهانی شرکت خواهد  جام 
در   ۱۹۹۸ آرژانیتن،  در   ۱۹۷۸ جهانی  های 
فرانسه، ۲۰۰۶ در آلمان، ۲۰۱۴ در برزیل، ۲۰۱۸ 
قطر  در   ۲۰۲۲ جهانی  جام  در  حاال  روسیه  در 
تاریخ  در  دیگر  مهم  بازی  سه  دهنده  نمایش 

فوتبال کشورمان باشد.
دوره حضورش  که سومین  کی روش  کارلوس 
در جام جهانی به همراه تیم ملی فوتبال ایران را 
تجربه می کند، این بار ۲۵ بازیکن را در فهرست 
نهایی قرار داده است. در فهرست او چند بازیکن 
جام  بار  نخستین  برای  که  دارند  جدید حضور 

جهانی را تجربه خواهند کرد.
سیدحسین حسینی، پیام نیازمند، صادق محرمی، 
زاده،  خلیل  شجاع  زادگان،  کنعانی  محمدحسین 
کریمی و  نورالهی، علی  احمد  ابوالفضل جاللی، 
علی قلی زاده بازیکنانی هستند که با حضور در قطر 

نخستین جام جهانی خود را تجربه خواهند کرد.
البته در بین این بازیکنان علی قلی زاده در جام 
جهانی روسیه هم کنار تیم ملی بود اما جزو ۲۳ 
نفر اصلی قرار نداشت و به عنوان مهمان در کنار 
این  زاده  قلی  داشت.  حضور  ملی  تیم  اعضای 
دوره اما به عنوان بازیکنی تاثیرگذار در فهرست 

نهایی قرار گرفته است.

سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز دویست و هفتاد و چهارمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان به 
شماره  ۱۱۶۳/س پ د/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ نسبت به شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت انجام امور مربوط به پردازش و تفکیک زباله درمرکز 
پردازش و امحاء زباله غرب استان تهران برای مدت یکسال با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره 

مزایده  ۵۰۰۱۰۹۵۴۳۹۰۰۰۰۰۵  به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
-برآورد کل مبلغ  مزایده ۵۹/۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدون احتساب ارزش افزوده میباشد.

-سپرده شرکت در  مزایده به میزان ۲/۹۵۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال که اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی مي بایست ضمن بارگذاری در سامانه ستاد به سازمان تحویل گردد.
-زمانبندی برگزاری مزایده  به  قرار زیر می باشد:

*زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰
*مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا ساعت ۱۴:۰۰

*تاریخ بازدید: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۹ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴
* مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:۱۴۰۱/۰۸/۲۴ از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰

*زمان بازگشایی: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۰
*زمان اعالم نتیجه به برنده: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰

*رعایت موارد زیر الزامی  میباشد:
۱-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده ، در بستر سامانه و تنها از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
۳-عالقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های زیر تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰۲۱-۴۱۹۳۴
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه)www.setadiran.ir بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگهی مزایده عمومی شماره 5001095439000005
واگذاری عملیات پردازش و تفکیک زباله در مرکز پردازش و امحاء زباله غرب استان تهران

حسن رضا چهارراهی-  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفا دشت

ت  اول
نوب


