
*ریحانه اسکندری:
 این روزها بحث انتقال فوتبال و ورزش روسیه 
اروپا  قاره  که  جا  آن  از  است.  داغ  آسیا  قاره  به 
سیاسی  مواضع  از  پس  و  گذشته  سال  اسفند  از 
اتفاقات رخ داده بین این کشور  کشور روسیه و 
در  را  کشور  این  ورزشی  های  اوکراین،تیم  و 
مسئوالن  پذیرد،  نمی  ورزشی  مختلف  مسابقات 
انتقال  فکر  به  روسیه  سیاسی  حتی  و  ورزشی 
ملی  تیم  اند.  افتاده  آسیا  به  کشورشان  ورزش 
از  محرومیت  این  طی  روسیه  بزرگساالن  فوتبال 
مرحله پلی آف جام جهانی ۲۰۲۲ و قرعه کشی 
و  گذاشته شد  کنار  یورو ۲۰۲۴  مقدماتی  مرحله 
اجرایی  کمیته  به  آذر  ششم  تاریخ  در  دیوکوف 
RFU پیشنهاد داد تا موضوع انتقال به AFC مورد 

دور  خیلی  شاید  که  بگیرد.اتفاقی  قرار  بررسی 
کشورهای  برای  تبعاتی  قطعا  اما  نباشد  انتظار  از 
آسیایی دارد. ورزش روسیه و ورزشکاران روس 
در رشته های مهمی صاحب نام هستند و حضور 
کشورهای  از  خیلی  مدال  شانس  آسیا  در  ها  آن 
آسیایی را کم می کند. موضوعی که شاید دیر یا 
زود باعث واکنش اهالی ورزش آسیا شود. کسب 
المللی  بین  و  المپیکی  جهانی،  مسابقات  سهمیه 
بحث  تواند  می  که  است  مهمی  بسیار  مسئله 
کشورهایی  برای  را  آسیا  قاره  در  روسیه  حضور 
ایران، ژاپن، چین و کره جنوبی حساس تر  مثل 
اتفاقی که می تواند توازن غالب بر ورزش  کند. 

آسیا را بر هم بریزد.
والیبال،  فوتبال،  در  روسیه  حضور  بین،  این  در 
کشتی و وزنه برداری آسیا می تواند بیشتر از بقیه 
رشته ها سر و صدا کند. مسئله کسب سهمیه جام 
جهانی برای تیم های فوتبال آسیا، خطرناک بودن 
حضور تیم ملی والیبال روسیه، یکی از پرافتخار 
ترین و قدرتمند ترین تیم های والیبال جهان در 
شدن  سرشاخ  قطعا  و  والیبال  آسیایی  مسابقات 
کشتی گیران ایرانی و آسیایی با یکی از غول های 
کشتی جهان می تواند رقابت هارا به شدت سخت 
و سنگین کند، حتی اگر از این دید به ماجرا نگاه 
می  تر  هارا جذاب  رقابت  موضوع  این  که  کنیم 
کند و باعث پیشرفت تیم ها می شود اما مسائلی 
هست که می تواند ریسک این اتفاق را باال ببرد.
فوتبال روسیه در آسیا، جنگی بزرگ تر 

برای کسب سهمیه جام جهانی
طبق اعالم فیفا، سهمیه آسیا برای حضور در جام 
جهانی ۲۰۲۶ از ۵ تیم به ۸ تیم تغیر خواهد کرد. 
با  حاال  که  آسیایی  های  تیم  برای  خوشی  خبر 
تالش روسیه برای ورود به فوتبال آسیا به تلخی 
کشیده است. اگر این انتقال رخ دهد، روسیه که 
در رده بندی فیفا جایگاه ۳۷ ام را دارد، در رده 
کره  ایران،  ژاپن،  از  بعد  آسیایی  های  تیم  پنجم 
سید  در  یعنی   Yمی گیرد قرار  استرالیا  و  جنوبی 
ازبکستان،  مثل  های  تیم  کار  هم  باز  حاال  اول، 
بعدی  های  سید  در  که  و...  هند  چین،  سوریه، 
هستند و به سختی خود را باال می کشند سخت 
و سخت تر می شود و امیدهایی که بافتند شکافته 
می شود.\ روسیه در این جایگاه و با این احتمال 

باالی صعود، در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ که 
آسیا  های  ملت  جام  در  حضور  مجوز  با  برابر 

۲۰۲۷ است شرکت می کند.
مسابقات مقدماتی جام جهانی در ۹ گروه ۴ تیمی 
بعدی  دور  به  تیم   ۱۸ نهایتا  و  شود  می  برگزار 
به  تیم   ۱۸ تقسیم  با  سرآخر  تا  کنند  می  صعود 
نقطه ای که  پیدا کند.  ادامه  تیمی کار  ۳ گروه ۶ 
و  دارد  وجود  هم  روسیه  با  ایران  تقابل  احتمال 
از آن جا که بحث مسافت های طوالنی و بازی 
های رفت و برگشت وجود دارد کار بسیار دشوار 
می شود. به طور کلی برررسی همین شرایط می 
تواند نشان دهنده این باشد که نه فوتبال آسیا و نه 
هواداران فوتبال در آسیا راضی به ورود روسیه به 
فوتبال این قاره نباشند و بخواهند خودشان از ۳ 

سهمیه بیشتر فیفا استفاده کنند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هنوز هیچ واکنش 
فوتبال  در  روسیه  حضور  به  مشخصی  و  جدی 
پاسخ  سوالی  هیچ  به  عمال  و  نداده  نشان  آسیا 
الکساندر  زبان  از  ها  شنیده  که  طور  آن  نداده، 
دهد،  می  نشان  روسیه  اتحادیه  رئیس  دیوکوف 
هنوز هیچ صحبت رسمی و جدی با کنفدراسیون 
او  است.  نشده  انجام  رابطه  این  در  آسیا  فوتبال 
مدعی شده آسیا آماده پذیرش فوتبال روسیه است 

و مشکلی با این اتفاق ندارد.
والیبال ایران و تقابل با غول والیبال 
جهانی برای حفظ شهرت »آقای آسیا«

هیچ  در  کس  هیچ  برای  روسیه  والیبال  قدرت 
پرافتخار  از  یکی  نیست،  پوشیده  جهان  کجای 
آهنی  غول  به  که  والیبال  جهانی  های  تیم  ترین 
خود، موزرسکی معروف است. تیمی که به تکنیک 
های ماشینی و مکانیکی خود شهرت دارد و خیلی 
درگیر احساسات نمی شود. حاال تصور کنید این 
ترین  بزرگ  کند.  پیدا  حضور  آسیا  قاره  در  تیم 

های  ژاپنی  همیشه  آسیا  در  ایران  والیبال  چالش 
های  فینال  همیشه  که  تیمی  بودند،  ناپذیر  تسلیم 
ساخته  کشورمان  ملی  تیم  کنار  آسیایی  جذاب 
است. حاال اما انگار یک نگرانی تازه در راه است. 
طبیعتا اگر فوتبال روسیه نظر AFC برای حضور 
کشور  این  والیبال  کند،  جلب  را  آسیا  فوتبال  در 
برای متقاعد کردن AVC اصال کار سختی ندارد. 
حضور والیبال روسیه در قاره آسیا نه تنها کار را 
برای حفظ قهرمانی چندین و چند سال ایران در 
آسیا سخت تر می کند، که حتی برای کسب سهمیه 
های مسابقات مختلف و از جمله المپیک و جام 
جهانی نیز به مشکالت مهمی بر خواهد خورد. تیم 
ملی والیبال ایران که سال ها آقای والیبال آسیا بوده 
است حاال باید برای حفظ این شهرت با یکی از 
بزرگ ترین تیم های تاریخ والیبال رو به رو شود. 
جدای از ایران، در این شرایط تیم هایی مثل کره 
جنوبی، چین و استرالیا شانس های خود را کلی از 
دست می دهند و حتی ژاپن تیز اما کوتاه قامت به 
دیواری بلند بر می خورد. شاید با این اتفاق سطح 
والیبال ایران و آسیا باالتر برود اما از نظر رتبه بندی 
و شانس در سهمیه های مهم این اتفاق اصال خوب 

به نظر نمی آید.
کشتی و رقابت با حریف سنتی، 

این بار در قاره آسیا
تنگاتنگ  رقابت  همیشه  ایرانی  گیران  کشتی 
داشته  روس  گیران  کشتی  با  ای  کننده  تعین  و 
و  چون  بدون  های  قدرت  از  روسیه  کشتی  اند. 
حین  در  دبیر  علیرضا  شاید  است،  جهان  چرای 
این  در  نبود روسیه  از  قهرمانی جهانی  مسابقات 
اتفاق  این  و  باشد  کرده  ناراحتی  ابراز  مسابقات 
را باعث کاهش رقابت دانسته باشد، اما قطعا اگر 
روسیه جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان 
از آمریکا حریف سرسختی  به غیر  را داشت، ما 

دومی  مقام  شاید  که  داشتیم  روسیه  اسم  به  تری 
مان را متزلزل می کرد. حاال اگر روس ها در آسیا 
کشتی بگیرند کار برای کشتی گیران آسیا و ایران 
آسیا حرف  در  ایران  کشتی  شود.  می  تر  سخت 
اول را می زند و حاال قطعا با انتقال کشتی گیران 
قدرتمند روس در آسیا سهمیه ها و مدال ها می 
رشته  از  همیشه  کشتی  کنند.  پیدا  کاهش  توانند 
های مدال آور برای ایران بوده است و بار کاروان 
و  المپیک  مثل  مهمی  های  رقابت  در  ایران  های 
بازی های آسیایی را به دوش کشیده است، حاال 
با این احتمال که کشتی روسیه در قاره آسیا قرار 
بگیرد، احتمال این که با سخت شدن کار کشتی 
گیران ایرانی سهمیه ها و سرآخر تعداد مدال های 
مهم برای ایران کاهش بیابد وجود دارد. می شود 
به حرف علیرضا دبیر اشاره ای مجدد کرد، زیرا 
او معتقد است این پخش قدرت اوضاع را برای 
کشتی  ورود  قطعا  اما  کند،  می  بهتر  ایران  کشتی 
روسیه به آسیا تنها کار را برای ما سخت و سخت 

تر می کند و باید فکرهای تازه ای کرد.
کار سخت وزنه برداری
 با حضور روسیه در آسیا

وزنه برداری هم از آن دسته رشته های پر مدال 
است که کشور ها برای المپیک و مسابقات جهانی 
روی آن سرمایه گذاری زیادی می کنند. روسیه 
تا  شود،  می  محسوب  قدرت  هم  رشته  این  در 
پیش از ممنوعیت روس ها از شرکت در مسابقات 
وزنه  اختیار  در  زیادی  های  رکورد  المللی  بین 
بوده است. رکورد، مسئله دیگری  برداران روس 
که در وزنه برداری به شدت مورد اهمیت است، 
شاید مهم ترین کار وزنه بردار ثبت رکورد است 
باز  آسیا  به  روس  برداران  وزنه  پای  اگر  حاال  و 
شود رکورد های ایران در خطر قرار می گیرند و 
از آن مهم تر ثبت رکورد های تازه تحت الشعاع 
قرار می گیرند. روس ها وزنه برداران قدرتمندی 
دارند که با ورودشان به آسیا کار ایران برای کسب 
مدال و گرفتن مجوز حضور در مسابقات جهانی 
این  کنند.  تر می  ایران دشوار  برای  را  المپیک  و 
نکته هم قابل توجه است که روسیه همیشه رقیب 
جدی ایران در مسابقات وزنه برداری بوده است 
باز شود  ما  قاره  به  این حریف  پای  اگر  حاال  و 
باید برنامه های جدیدی برای وزنه برداران ایرانی 

وجود داشته باشد.
مورد  در  باالخره  شنبه  سه  ،روز  اخبار  مطابق 
سرنوشت ورزش روسیه تصمیم گیری می شود 
و حضور و عدم حضور آن ها در آسیا مشخص 
می شود، اگر نتیجه مثبت باشد و پای ورزشکاران 
روس به قاره کهن باز شود، چالش های تازه ای 
این  شاید  بود.  خواهد  ایران  ورزش  روی  پیش 
فنی  برنامه های  و  اجباری  توفیق  باعث  موضوع 
نگاهی  با  اما،  باشد  ما  در رشته های ورزشی  تر 
گذرا به مدال ها و سهمیه هایی که ممکن است از 
دست بدهیم، می توان نتیجه گرفت که این خبر 
خیلی برای آسیا و ایران خوب نیست. در هر حال 
باید منتظر ماند و دید در نهایت در این جلسات 

نهایی چه نتایجی گرفته می شود؟
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است و حکم عقد دائم را دارد؟

به طور کلی صحت عقد موقِت طوالنی مدت که عادتا احتمال بقای 
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داستان کوتاه
مترجم: 

امام علی علیه السالم
إنَّ الَحقَّ َوالباِطَل الُیعَرفاِن بِالّناِس ، ولِکِن اعِرِف الَحقَّ بِاتِّباِع َمِن اتََّبَعُه ، َوالباِطَل 

بِاجِتناِب َمِن اجَتَنَبُه.
حق و باطل را با مردم نمی توان شناخت؛ اّما حق را با پیروی از کسانی که حق 
پیشه اند ، بشناس و باطل را با دوری گزیدن کسانی که از آن دوری می گزینند.

یا حی یا قیوم  
ای زنده، ای پاینده

زنگ خطر برای وزنه برداری، والیبال و کشتی

صدای پای روس ها می آید

 پسرکی بود که می خواست خدا را مالقات کند، 
و  دور  راه  باید  به خدا  تا رسیدن  دانست  او می 
درازی بپیماید. به همین دلیل چمدانی برداشت و 
درون آن را پر از ساندویچ و نوشابه کرد و بی آنکه 
بگوید، سفر را شروع کرد. چند  به کسی چیزی 
کوچه آن طرف  تر به یک پارک رسید، پیرمردی 
را دید که در حال دانه دادن به پرندگان بود. پیش 
گرسنه  پیرمرد  نشست.  نیمکت  روی  و  رفت  او 
گرسنگی                       احساس  هم  پسرک  رسید،  می  نظر  به 
می کرد. پس چمدانش را باز کرد و یک ساندویچ 
و یک نوشابه به پیرمرد تعارف کرد. پیرمرد غذا را 
زد. پسرک شاد شد  به کودک  لبخندی  و  گرفت 
و با هم شروع به خوردن کردند. آن ها تمام بعد 

از ظهر را به پرندگان غذا دادند و شادی کردند، 
هوا  وقتی  بزنند.  هم حرف  با  ای  کلمه   آنکه  بی 
تاریک شد، پسرک فهمید که باید به خانه بازگردد، 
چند قدمی دور نشده بود که برگشت و خود را 
در آغوش پیرمرد انداخت، پیرمرد با محبت او را 
بوسید و لبخندی به او هدیه داد. وقتی پسرک به 
تا  او پرسید:  از  با نگرانی  خانه برگشت، مادرش 
که  در حالی  پسرک  بودی؟  کجا  این وقت شب 
خیلی خوشحال به نظر می رسید، جواب داد: پیش 
خدا! پیرمرد هم به خانه اش رفت. همسر پیرش 
پیرمرد  اینقدر خوشحالی؟  پرسید: چرا  با تعجب 
جواب داد: امروز بهترین روز عمرم بود، من امروز 

در پارک با خدا غذا خوردم!

چهارشنبه 7  دی 1401 /  4 جمادی الثانی 1444 هـ . ق /  Desember 28 2022 / شماره 6442 / سال بیست و پنجم

من با خدا غذا خوردم

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد 
از طریق مزایده عمومی موارد ذیل را در محدوده تفرجگاه عون بن علی به صورت اجاره و فروش واگذار نماید:

۱-عنوان مزایده: فروش ملک با مشخصات ذیل:

۲-عنوان مزایده: اجاره محل کافی شاپ – فست فود داغ گلی واقع در ساختمان جنب استخر داغ گلی به مساحت اعیانی حدود ۱۱۰ متر مربع و محوطه 
بیرونی ۸۵ متر مربع برای مدت دو سال )که قیمت اجاره سال دوم کارشناسی خواهد شد(

*قیمت پایه سال اول :۴،۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده :۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳- عنوان مزایده: اجاره محل عرصه و اعیان یک باب بوفه واقع در پارکینگ شماره یک جنب سازمان برای مدت دو سال )که قیمت اجاره سال دوم 

کارشناسی خواهد شد(
*قیمت پایه سال اول :۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده:۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۴-عنوان مزایده: اجاره محل عرصه و اعیان یک باب بوفه به مساحت تقریبی ۱۰ متر مربع واقع در مسیر سنگفرش-مقابل پارک نهالستان جنب آبشار 
برای مدت دو سال )که قیمت اجاره سال دوم کارشناسی خواهد شد(

و  ریال   ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰: اول  سال  پایه  مبلغ سپرده شرکت در مزایده:۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال*قیمت 
۵- عنوان مزایده: اجاره محل عرصه و اعیان یک باب بوفه به مساحت تقریبی ۴۵ مترمربع واقع در ایستگاه دوم تله کابین برای مدت دو سال ) که قیمت 

اجاره سال دوم کارشناسی خواهد شد( زمان تحویل اسفند ماه سال جاری خواهد بود
*قیمت پایه سال اول :۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده:۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶- عنوان مزایده:  اجاره محل عرصه و اعیان یک باب فست فود به مساحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع اعیانی و ۶۰ مترمربع محوطه واقع در ایستگاه دوم تله 
کابین برای مدت دو سال ) که قیمت اجاره سال دوم کارشناسی خواهد شد( زمان تحویل اسفند ماه سال جاری خواهد بود

*قیمت پایه سال اول :۱،۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده :۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷- عنوان مزایده:  اجاره محل عرصه و اعیان یک باب کافی شاپ به مساحت تقریبی ۷۰ مترمربع اعیانی و ۳۰ مترمربع محوطه واقع در ایستگاه دوم تله 

کابین برای مدت دو سال ) که قیمت اجاره سال دوم کارشناسی خواهد شد( زمان تحویل اسفند ماه سال جاری خواهد بود
*قیمت پایه سال اول :۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده :۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

لذا از متقاضیان دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله در معامالت دولتی ، از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به سایت اینترنتی سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران ( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهادات و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.ضمنًا شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند 
جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.سپرده شرکت در مزایده 
به صورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت فیش بانکی به حساب شماره ۱۰۰۱۸۶۸۵۸۳۳۶۷ نزد بانک شهر به نام سازمان توسعه و عمران عون بن 
علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واریز گردد. مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت ۸:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ساعت ۱۴:۰۰ 
روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ می باشد. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱۳:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ می باشد. سپرده شرکت 
در مزایده باید به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ به امور مالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی تحویل داده شود. 
بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۳:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه سازمان واقع در اتوبان پاسداران – 

ورودی تله کابین تبریز- سازمان توسعه و عمران عون بن علی میباشد.
-  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است و جزء الینفک قرارداد خواهد بود.                                                                                                

آگهی مزایده
آدرسمبلغ سپرده )ریال(مبلغ پایه کل)ریال(مبلغ پایه هر مترمربع)ریال(مساحت)مترمربع(کاربریپالک ثبتی

عرصه و اعیانی ۱۰۰/۹۰۲۹
تبریز-خیابان آزادی-پشت ساختمان ۲۶۳/۴۱۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۶۵۸/۰۵۰/۰۰۰۱،۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰مسکونی

سنگی-۱۰ متری محمدیه-کوچه ساعی

نفت  برابر  که  مقتدرانه ای  برد  با  سپاهان 
بیشترین  به دست آورد، صاحب  مسجدسلیمان 
نماینده در تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ برتر 

بود.
گذشته  دوره  هفت  همانند  بیست ودوم  لیگ  در 
لیگ برتر فوتبال، در پایان هر هفته از مسابقات 
تیم ها،  آنالیزورهای  و  مربیان  از  نظرخواهی  با 
معرفی  و  انتخاب  را  مسابقات  برتر  بازیکن   ۱۱

می شود.
هفت دیدار از هفته سیزدهم لیگ برتر ظرف دو 
روز گذشته برگزار شد و تیم های آلومینیوم اراک 
و گل گهر سیرجان، پس از پایان نیم فصل اول به 

مصاف هم خواهند رفت.
به  فوتبال  برتر  لیگ  سیزدهم  هفته  منتخب  تیم 

شرح زیر است:
دروازه بان: ایمان صادقی )ملوان(

محمد  کرمان(،  )مس  ستاری  محمد  مدافعان: 
دانشگر و رامین رضاییان )سپاهان(، حامد شیری 

)نساجی( و امیر شبانی )پیکان(

مهدی  )سپاهان(،  نورافکن  امید  هافبک ها: 
مهدی پور و یامگا )استقالل(

محمدرضا  و  )فوالد(  انصاری  ساسان  مهاجمان: 
سلیمانی )ذوب آهن(

برگزار شده هفته سیزدهم توپ  در هفت دیدار 
این  و  کرد  عبور  دروازه ها  خط  از  بار   ۹ تنها 
تیم هاست.  دفاعی  عملکرد  نمایانگر  موضوع 
مربیان تیم ها نیز عمدتًا از مدافعان خود برای تیم 

منتخب هفته نام بردند.

نقش ُپررنگ مدافعان در تیم منتخب هفته سیزدهم 
لیگ برتر فوتبال

آملی ها صدرنشین شدند؛
پایان دور رفت 

لیگ برتر والیبال 

در هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال تیم های پیکان 
تهران، راه یاب ملل مریوان، شهداب یزد، هورسان 
رامسر، گیتی پسند اصفهان، ایفاسرام اردکان و پاس 

گرگان مقابل حریفان به پیروزی رسیدند.
قهرمانی  والیبال  مسابقات  سیزدهم  هفته   
در  دیدار  هفت  با  ایران  مردان  برتر  باشگاه های 
اصفهان،  آمل،  یزد، رفسنجان،  شهرهای گرگان، 

ارومیه و تهران پیگیری شد.
مریوان،  ملل  راه یاب  تهران،  پیکان  تیم های 
شهداب یزد، هورسان رامسر، گیتی پسند اصفهان، 
ایفاسرام اردکان و پاس گرگان در دیدارهای این 

هفته مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.
در مجموع دور رفت لیگ برتر مردان ۹۱ مسابقه 
برگزار شد که ۱۴ تیم شرکت کننده ۱۰ هزار و 
۶۵۰ دقیقه مقابل یکدیگر رقابت کردند. این داده 
را  مسابقه  هر  برای  دقیقه   ۱۱۷ میانگین  آماری 

ثبت کرده است.
در آخرین هفته دور رفت لیگ برتر مردان تیم 
نخستین  فصل  نیم  قهرمان  آمل  هراز  لبنیات 
شکست خود را تجربه کرد و به همراه شهداب 

و پیکان در رتبه های اول تا سوم باقی ماندند.
عطایی  بهروز  شاگردان  شکست  با  هورسانی ها 
در تیم لبنیات یک پله صعود در جدول را تجربه 

کردند و در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

شهرداری  های  نامه  بیمه  سایر  و  درمان  بیمه  واگذاری  به  نسبت  دارد  درنظر  شهر  نسیم  شهرداری 
از طریق   ۲۰۰۱۱۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۳۴ به شماره ی  پشتیبانی  و  اداری خدمات  بخش  در  نیاز خود  مورد 
مناقصه عمومی اقدام نماید لذا اشخاص واجد شرایط جهت دریافت اسناد فراخوان و اطالعات بیشتر 
آدرس                  به  دولت)ستاد(  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با   ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تاریخ  از  می توانند 

www.setadiran.ir در فراخوان شرکت نمایند.
۱.مبلغ اعتبار پروژه ۵۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ی  شماره  حساب  به  نقدا  بایستی  که  ریال   ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مناقصه  در  شرکت  ۲.سپرده 
۰۱۰۷۱۸۳۴۱۱۰۰۸)شماره شبا IR  ۷۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۷۱۸۳۴۱۱۰۰۸(نزد بانک ملی به نام شهرداری 
نسیم شهر به صورت ضمانت نامه بانکی تقدیم دبیرخانه این شهرداری گردد الزم به ذکر است چنانچه 
نفع شهرداری  به  ترتیب  به  آنان  قرارداد نشوند سپرده ی  به عقد  مناقصه حاضر  اول و دوم  برندگان 

ضبط خواهد شد. 
۳. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  ازطریق  آن صرفًا  اسناد  دریافت  و محل   ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

آدرسwww.setadiran.ir میباشد 
۴. مهلت و محل تسلیم پیشنهادات  متقاضیان میباییست پاکت های پیشنهادی خودرا که برابر شرایط 
مندرج دراسناد مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir بارگذاری نمایند 
و  است  پذیرش  مورد  الکترونیکی  امضای  دارای  )ج(  )د(و  پیشنهاد  های  پاکت  اسناد  صرفًا  *تذکر: 
در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج( اسناد فیزیکی )کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی 

)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست
۵. مدارک الزم جهت دریافت اسناد متقاضیان جهت دریافت اسناد میبایست از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت   www.setadiran.ir نسبت به تهیه ی اسناد اقدام نمایند.
۶. زمان بازگشایی پیشنهاد ها ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ میباشد

۷. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار است 
۸. هزینه ی درج آگهی به عهده ی برنده میباشد.

آگهی فراخوان تجدید مناقصه 
عمومی شماره 34/سی و چهار نوبت دوم


