
شاید خیلی ها بگویند فوتبال ایران بهترین فوتبال 
و بازیکنان را در آسیا دارد اما واقعیت ها می گوید 
مهدی  جز  به   ۲۰۲۲ سال  در  و  نیست  اینطور 

طارمی، کدام بازیکن درخشید؟
سایت ها  و  رسید  پایان  به  میالدی   ۲۰۲۲ سال   
و سازمان های معتبر فوتبالی از فدراسیون جهانی 
برترین های  که  کنفدراسیون ها  و  )فیفا(  فوتبال 
و  رسانه ها  تا  گرفته  می کنند  معرفی  را  قاره  هر 
نشریه های معتبر ورزشی در حال اعالم اسامی و 

فهرست برترین ها هستند.
به سراغ آسیا که می آییم، اسامی برترین بازیکنان 
قاره چندان گسترده نیست و می توان فهرستی از 
همین  در  اما  کرد  تهیه  را  برتر  بازیکن   ۳۰  ،۲۰
فهرست کوتاه، بازیکنان ایرانی زیادی نیستند که 

در سال ۲۰۲۲ چندان درخشیده باشند.
به تازگی فدراسیون جهانی تاریخ و آمار )که البته 
فوتبال  بهترین های  ترکیب  نیست(  نهادی رسمی 
آسیا در این سال را اعالم کرد که مطابق انتظارها 
مهدی طارمی در این فهرست حضور داشت. سال 
باشگاهی  و  ملی  عرصه  در  طارمی  برای   ۲۰۲۲
سراسر موفقیت بود. حتی در جام جهانی هم که 
نتایج خوب و بدش  ایران بسیار پرنوسان بود و 
با هم تلفیق شدند، طارمی با دو گل و یک پاس 
و ثبت بیشترین دوندگی از بهترین بازیکنان این 

مسابقات بود.
از  گروهی  با  کنیم،  عبور  که  طارمی  مهدی  از 
بازیکنان لژیونر شاغل در لیگ های سطح دوم و 
در  بازیکنان شاغل  معدود  و  مواجه هستیم  سوم 
انگلیس، آلمان و هلند هم درخشش خیره کننده ای 

نداشتند.

شامل  اروپا  در  ایران  فوتبال  لژیونرهای  فهرست 
صادق  جهانبخش،  علیرضا  قدوس،  سامان 
کریم  عابدزاده،  امیر  آزمون،  سردار  محرمی، 
انصاری فرد، علی قلی زاده، امیرحسین حسین زاده، 
حاج صفی،  احسان  کریمی،  علی  حسینی،  مجید 
بازیکن  تعدادی  و  علیپور  علی  محمدی،  میالد 
دیگر که در کشورهای عربی بازی می کنند، نسبت 

به سال های گذشته خود هم افت کرده اند.
سال  در  ایرانی  اول  درجه  فوتبالیست های  افت 
و  بود  مشهود  هم  جهانی  جام  از  قبل   ۲۰۲۲
همین مساله یکی از نگرانی های کارشناسان قبل 

از این مسابقات محسوب می شد که در قطر هم 
تا حدودی به چشم آمد کسی جز مهدی طارمی 
درخشش کاملی نداشت و نهایتا برخی بازیکنان 
چشمه هایی از پتانسیل خود را به نمایش گذاشتند.

با این عملکرد نه چندان خوب لژیونرهای ایران 
محسوب  وطنی  فوتبالیست ها  گل  که  اروپا  در 
فهرست  در  ایران  نمایندگان  غیبت  می شوند، 
به  وقتی  نبود.  انتظار  از  دور  آسیا  برترین های 
فهرست برترین های قاره نگاه می کنیم، چه کسی 

را می توانیم در این فهرست جای دهیم؟
اروپا داشتیم که بگوییم  آیا دروازه بان موفقی در 

فهرست برترین ها ایراد دارد؟ مطمئنا پاسخ منفی 
ترک  را  اروپا  نیازمند  و  بیرانوند  که  چرا  است 
اسپانیا  دوم  دسته  لیگ  در  عابدزاده هم  و  کردند 

چندان چشم گیر ظاهر نشده است.
در خط دفاعی هم اوضاع به همین منوال است. 
محمدی  میالد  و  محرمی  صادق  حسینی،  مجید 
در لیگ های درجه سه و نهایتا درجه دو عملکرد 
باثباتی داشتند اما نه در حدی که بتوان گفت آینده 

روشنی پیش روی آن هاست.
در خط هافبک اوضاع به مراتب بدتر است. سعید 
عزت اللهی در لیگ دو دانمارک بازی می کند که به 
جرأت می توان گفت که حتی لیگ دسته یک این 
کشور هم در بین ۱۰ لیگ برتر اروپا نیست! سامان 
از  که  برنتفورد  تیم  در  حضور  وجود  با  قدوس 
خوب های لیگ برتر انگلیس است، چندان به بازی 
گرفته نمی شود. علی قلی زاده با افت روبرو شده و 
در شارلوا یکی در میان بازی می کند. جهانبخش در 
سال ۲۰۲۲ سهم خیلی کمی در موفقیت فاینورد 

داشت و انتقادها از او بسیار زیاد بود.
در خط حمله به جز مهدی طارمی که کارنامه اش 
گویای همه چیز است، بقیه بازیکنان چنگی به دل 
نمی زنند و سردار آزمون هم با همه امیدواری ها 
 ۲۰۲۳ در  شاید  و  بود  مصدومیت  درگیر  امسال 

بتواند کارایی خود را برای لورکوزن نشان دهد.
ایران قدرتمندترین  فوتبال  بگویند  شاید خیلی ها 
تیم قاره آسیاست و بازیکنان ایرانی بهترین هستند 
اما نباید خودمان را به خواب بزنیم و چشم ها را 
روی حقیقت ببندیم که فوتبال ایران در دوره افت 
قرار دارد و با این فرمان، نمی توان تیم ملی خوبی 

را آماده جام ملت های آسیا کرد.

زورخانه ای،  ورزش های  فدراسیون  سابق  رییس 
ورزش های  به  نسبت  بی توجهی  از  انتقاد  با 
زورخانه ها  شدن  بی رونق  باعث  که  زورخانه ای 
جمهوری  کشور  نام  به  ورزش  این  ثبت  یا  و 
صاحبان  از  خیلی  گفت:  است،  شده  آذربایجان 
به  تبدیل  را  زورخانه  اگر  می گویند  زورخانه ها 

انبار سیب زمینی کنیم سود بیشتری دارد!
از  انتقاد  با  گفت وگویی،  در  جوهری  مجتبی 
و  کشور  در  زورخانه ای  ورزش های  وضعیت 
بی توجهی ها به این رشته اصیل ایرانی، اظهار کرد: 
متاسفانه متناسب با جایگاه این رشته در تاریخ و 
فرهنگ ایران که پهلوانان بزرگی را تقدیم ورزش 
ایران کرده است، فعالیت مطلوب و هماهنگی را 
شاهد نیستیم. ما در زمانی که امور این فدراسیون 
را در دست داشتیم، برنامه ها و فعالیت های زیادی 
را طراحی و اجرا کردیم تا زورخانه ها از تب و 
تاب نیفتند و فعال باشند اما در حال حاضر برنامه 
امر  همین  و  نیستیم  شاهد  را  خاصی  مسابقه  و 
باعث شده بسیاری از روخانه ها در آستانه تعطیلی 

و حتی تغییر کاربری باشند.
زورخانه ای،  ورزش های  فدراسیون  سابق  رییس 
افزود: زمانی که زورخانه ها رونق نداشته باشند و 
فعالیتشان بهره اقتصادی نداشته باشد به سمت رکود 
امر  همین  و  می شوند  داده  سوق  فعالیت  ترک  و 
باعث می شود بسیاری از زورخانه ها تغییر کاربری 
بدهند؛ اتفاقی که متاسفانه طی سال های اخیر رخ 
داده و شاهد فعالیت چشم گیر و پویای زورخانه ها 
به  نیز  ورزشکاران  شده  باعث  اتفاق  این  نیستیم. 
سختی درگیر تمرین باشند و بر تعداد ورزشکاران 

فعال این رشته تاثیر منفی داشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه لیگ ورزش های زورخانه ای 
پیگیری می  منظم  به صورت  در سال های گذشته 
نیز رونق گذشته  لیگ  شد، گفت: در حال حاضر 
را ندارد و به صورت خیلی محدود برگزار می شود. 
زورخانه ها بنیانگذاران باشگاه ها در گذشته بودند و 
ورزشکاران به صورت محله به محله یا شهر به شهر 
با هم رقابت داشتند. حتی برای پیشکسوتان نیز در 
چهار رده سنی مسابقات برگزار می شد و به همین 

دلیل زورخانه ها فعالیت زیادی داشتند.

جوهری با تاکید بر لزوم ایجاد راهکارهایی برای 
افزایش انگیزه ورزشکاران این رشته، خاطرنشان 
کسب  با  دیگر  رشته های  ورزشکاران  کرد: 
بازی های  جهان،  قهرمانی  رویدادهای  در  مدال 
تسهیالتی  و  می گیرند  پاداش   المپیک  و  آسیایی 
سربازی  خدمت  یا  تحصیل  استخدام،  بابت  را 
دریافت می کنند اما این شرایط برای ورزشکاران 
نیازمند  امر  این  که  ندارد  وجود  زورخانه ای 

پیگیری جدی است.
که  داشتیم  زورخانه   ۹۰۰ ما  کرد:  تصریح  وی 
تعدادی نیمه فعال بودند و برای بازسازی یا ایجاد 
زورخانه ها از استانداری ها کمک گرفتیم و تعداد 
زیادی  مسابقات  شد.  ایجاد  نیز  زورخانه  زیادی 
زورخانه ها کمک  رونق  به  که  می شد  برگزار  نیز 
و  می نالند  زورخانه ها  از  خیلی  صاحبان  می کرد. 
اگر  که  جایی  تا  نداریم  درآمدی  می کنند  عنوان 
زورخانه را تبدیل به انبار پیاز و سیب زمینی کنیم 
برای جایگاه  این  بیشتری خواهیم داشت!  درآمد 
این رشته فاجعه است و الزم است در این زمینه 
اقدامات الزم انجام شود. خیلی از زورخانه داران 
به خاطر عشقی که دارند کماکان ادامه می دهند اما 

خیلی از آن ها دست وراث افتاده و به دنبال تغییر 
درآمدزایی  راه های  باید  ما  هستند.  آن ها  کاربری 
بگیرند.  رونق  تا  کنیم  ایجاد  زورخانه ها  برای  را 
با این وضعیت ورزش زورخانه ای ما رو به زوال 
است و اگر فدراسیون و وزارت ورزش راهکاری 
جدی نیندیشند آینده خوبی پیش روی این رشته 
نخواهد بود. زورخانه مسجد دوم ماست و نیازمند 

توجه شایسته است.
رییس سابق فدراسیون ورزش های زورخانه ای، با 
بیان اینکه قدر ورزش های زورخانه ای را همانند 
به  که چوگان  همانطور  نمی دانیم، گفت:  چوگان 
نام چند کشور در یونسکو ثبت شد، قدر ورزش 
زورخانه ای را نیز نمی دانیم و همین امر باعث شد 
جمهوری آذربایجان از این فرصت استفاده کند و 
این رشته را به نام خودشان کند و ما دیگر چیزی 
نداریم که فقط به نام خودمان باشد. دیگر دنبال 
مقصر گشتن فایده ای ندارد و ورزش زورخانه ای 
چشمه  باران  آقای  اینکه  است.  رفته  دستمان  از 
توپ را به زمین میراث و وزارت ورزش بیندازد 
مشکل  حل  باعث  و  ندارد  ما  برای  فایده ای 
نمی شود. این کار نباید می شد و با کوتاهی هایی که 

داشتیم ورزش زورخانه ای به نام کشور آذربایجان 
شد. هر سه این سازمان ها باید پاسخگو باشند نه 
کشتی  ما  کنند.  مقصر  را  دیگری  بخواهند  اینکه 
پهلوانی را ثبت ملی کردیم و دنبال این بودیم که 
در  نیز  را   ... و  میل  تخته، سنگ،  مثل  آن  ادوات 
ابتدا ثبت ملی و سپس ثبت جهانی کنیم. آن زمان 
بود که ورزش  گفته  آذربایجان  فدراسیون  رییس 
است  آذربایجان  جمهوری  به  متعلق  زورخانه ای 
بین المللی  مسابقات  دوره  در جریان یک  من  که 
آن ها  که  است  درست  گفتم  و  دادم  را  او  پاسخ 
در این رشته فعال بوده اند اما آذربایجان جزئی از 
ایران بوده و نمی تواند مدعی این امر باشد که این 
پاسخ با ناراحتی او همراه شد. به اعتقاد من هنوز 
هم دیر نشده و می توانیم جلوی این کار را با ارائه 

مستندات بیشماری که داریم، بگیریم.
و  عالی  همت  به  کار  این  کرد:  تصریح  وی 
فدراسیون  دارد.  نیاز  کشور  داخل  در  هماهنگی 
جهانی  فدراسیون  و  گوید  می  چیز  یک  ما  ملی 
چنین  در  هماهنگی  و  همفکری  دیگر.  چیز  یک 
مواردی خیلی مهم است و اگر نباشد شاهد این 
از  مدام  مسئوالن  متاسفانه  هستیم.  اتفاقات  قبیل 
آیینی  و  ملی  ورزش  زورخانه ای  ورزش  اینکه 
ماست می گویند اما در عمل نسبت به این رشته 

بی تفاوت هستند و کار خاصی انجام نمی دهند.
ایران  پهلوانان  به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  جوهری 
سال  چهار  ما  گفت:  شود،  بیشتری  رسیدگی 
سه  که  بودیم  پهلوانانی  برای  سفره  حق  دنبال 
مادام  ماهیانه  حقوق  تا  بودند  شده  پهلوان  سال 
العمر بگیرند. بارها با دکتر گودرزی، وزیر سابق 
هم  هنوز  اما  کردیم  مذاکره  جوانان  و  ورزش 
هیچ اتفاقی نیفتاده است. ما حدود یک سال این 
تا  نکرد.  پیدا  ادامه  دیگر  اما  دادیم  انجام  را  کار 
خانواده  وارد  زورخانه ای  ورزش های  که  زمانی 
 ... و  پادگان ها  دانشگاه ها،  ادارات،  مدارس،  ها، 
نشود نمی توانیم مدعی رشد و توسعه این رشته 
شویم. ما سه سال این کار را انجام دادیم و در 
این جهت گام برداشتیم. این کار باید با جدیت 
ورزش های  رشد  مدعی  بتوانیم  تا  شود  پیگیری 

زورخانه ای شویم.
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ذکر  روز شنبه

اگر کسی مانند میهمان یا مستأجر، وسایل خانه را نجس کند یا متوجه نجاست آن شود، 
آیا الزم است به صاحبخانه اطالع دهد؟

اگر چیزی که توسط او نجس شده از وسایلی است که در خوردن و آشامیدن استفاده می شود، 
باید اطالع دهد و نیز اگر از وسایلی است که عدم اطالع، موجب اخالل در مثل وضو و غسل

 می گردد، بنا بر احتیاط واجب اطالع دادن الزم است اما در غیر این موارد، اطالع دادن
ری لزومی ندارد.
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داستان کوتاه

امام علی علیه السالم
ما ماَت َمن أحیا ِعلما

کسی که دانشی را زنده کند هرگز نمیرد.

یا رب العالمین
ای پروردگار جهانیان

می گویند زورخانه را انبار سیب زمینی کنیم 
سود بیشتری دارد!

 من دانشجوی سال دوم بودم. یک روز سر جلسه 
امتحان وقتی چشمم به سوال آخر افتاد، خنده ام 
گرفت. فکر کردم استاد حتمًا قصد شوخی کردن 
داشته است. سوال این بود: »نام کوچک زنی که 

محوطه دانشکده را نظافت می کند چیست؟«
 من آن زن نظافتچی را بارها دیده بودم. زنی بلند قد، 
با موهای جو گندمی و حدوداً شصت ساله بود. اّما 

نام کوچکش را از کجا باید می دانستم؟
 من برگه امتحانی را تحویل دادم و سوال آخر را 

بی جواب گذاشتم. درست قبل از آن که از کالس 
خارج شوم دانشجویی از استاد سوال کرد آیا سوال 

آخر هم در بارم بندی نمرات محسوب می شود؟
 استاد گفت: حتمًا و ادامه داد شما در حرفه خود 
همه  کرد.  خواهید  مالقات  بسیاری  آدم های  با 
آن ها مهم هستند و شایسته توجه و مالحظه شما 
می باشند، حتی اگر تنها کاری که می کنید لبخند 

زدن و سالم کردن به آن ها باشد.
من این درس را هیچگاه فراموش نکرده ام.
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 زن نظافتچی 

خودمان را به خواب نزنیم؛ ما جا ماندیم!

مهاجم تراکتور:
 دوری چند ماهه من از 

میادین صحت ندارد
مهاجم تیم فوتبال تراکتور با بیان اینکه به تبریز 
از  من  ماهه  چند  دوری  گفت:  می گردم،  بر 

میادین به دلیل مصدومیت صحت ندارد.
خبرسازی ها  برخی  از  گالیه  ابراز  با  عباس زاده 
درخصوص میزان مصدومیت و دوری چندماهه از 
میادین، گفت: همان طور که پیش تر مدیر رسانه تیم 
گمانه زنی ها در خصوص میزان دوری ام از میادین 
را تکذیب کرده، من نیز اعالم می کنم که تمامی 
اخبار منتشر شده در رسانه ها در زمینه دوری چند 
ماهه من کذب است و پزشک تیم باید نظر نهایی 

را در رابطه با وضعیت من اعالم کند.
عباس زاده با رد شایعات مطرح شده در خصوص 
جدایی اش از تراکتور، گفت: تراکتور و هوادارانش 
باعث شد که بار دیگر توانایی های خودم را در 
فوتبال ایران نشان دهم. من نیز با جان و دل برای 
شرافت  با  همیشه  کرده ام.  تالش  تیم  موفقیت 
می کنم  تن  به  که  تیمی  پیراهن  برای  غیرت  و 
می جنگم و از همین جا اعالم می کنم که بازهم 
با افتخار پیراهن تراکتور را به تن می کنم و برای 

خوشحالی هواداران تالش خواهم کرد.

من  گفت:  ایران  والیبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
کدام  اینکه  درباره  زیادی  حدیث های  و  حرف 
مربیان و بازیکنان در شرط بندی شرکت می کنند، 

شنیده ام. باید این موضوع را جدی بگیریم.
خصوص  در  گفت وگویی  در  کارخانه  مصطفی 
رخ  والیبال  برتر  لیگ  در  که  بی اخالقی هایی 
می دهد، اظهار داشت: در گذشته یک یا دو تیم 
برای قهرمانی بسته می شدند و مثال فقط تیم هایی 
اما  داشتند؛  قهرمانی  شانس  پیکان  و  صنام  مقل 

االن تیم های زیادی به دنبال قهرمانی هستند.
وی ادامه داد: شرایط نسبت به قبل متفاوت شده 
بداخالقی  ترویج  باعث  نتیجه گرایی  سیاست  و 
پا  زیر  را  اخالق  نباید  حال  این  با  است.  شده 
بگذاریم. وقتی اخالق را نادیده بگیریم یعنی همه 
کنیم که  باختیم. در کشوری زندگی می  را  چیز 
اسالمی است و اسالم یعنی اخالق. ما در سردرِ 
باشگاه هایمان عنوان فرهنگی و ورزشی را درج 

می کنیم؛ اما هیچ اهمیتی به اخالق نمی دهیم.
با  مقابله  در  زیادی  نقش  مربیان  افزود:  وی 
بداخالقی دارند. وقتی آنها دچار هیجان می شوند 
و به تیم حریف و داور اعتراض می کنند بازیکنان 
همین  به  می گیرند.  قرار  آنها  تاثیر  تحت  هم 
بااخالق  انتخاب مربیان  خاطر نقش مدیریت در 
بازیکنان  از  بااخالق هم قطعا  زیاد است. مربیان 
قیمتی  هر  به  قهرمانی  می کنند.  استفاده  بااخالق 
کند  کنترل  را  خودش  مربی  اگر  نیست.  خوب 
تماشاگران هم واکنش احساسی و پرخاشگرایانه 
حریف  تیم  همینطور  و  داور  تصمیمات  به 

نخواهند داشت.
سرمربی اسبق تیم ملی والیبال تصریح کرد: باید 
کار فرهنگی انجام شود. این بداخالقی ها که در 
لیگ برتر رخ می دهد زیبنده والیبال ایران نیست 
و نقش ترمز را ایفا می کند. ضمن اینکه داور باید 

مقابل چنین رفتارهایی جدی تر باشد.

کارخانه درباره وجود معضل شرط بندی در لیگ 
برتر والیبال عنوان کرد: فدراسیون والیبال باید به 
موضوع شرط بندی در لیگ ورود کند. متاسفانه 
کند.  می  شرط بندی  تیمش  باخت  روی  بازیکن 
من حرف و حدیث های زیادی درباره اینکه کدام 
مربیان و بازیکنان در شرط بندی شرکت می کنند 

شنیده ام. باید این موضوع را جدی بگیریم.
اینکه  درباره  رفسنجان  مس  تیم  فنی  مشاور 
اسماعیل بادرنگین عنوان کرده دلیل برکناری اش 
از سرمربیگری این تیم، حواشی مربوط به بازی با 
تیم هراز بوده، گفت: من سال گذشته هم کنار این 
اتفاقات  گرفته  های صورت  تالش  با  بودم.  تیم 

خوبی افتاد و مس در لیگ ماند.
مناسبی  بودجه  مس  سال  ابتدای  داد:  ادامه  وی 
نداشت و کار به جایی رسید که در حال حاضر 
تغییرکادرفنی  باید  است.  جدول  انتهای  در  تیم 
زودتر صورت می گرفت. جدایی بادرنگین اصال 
ارتباطی به بازی با هراز نداشت و کامال فنی بود. 
تیمی که در انتهای جدول است و نسبت به تیم 
دوازدهم جدول ۳ شکست بیشتر دارد مشخص 

است که کادرفنی اش باید تغییر کند. 

فدراسیون والیبال به موضوع شرط بندی
 در لیگ ورود کند

فسخ  بند  وجود  به  تراکتور  فوتبال  تیم  سرمربی 
یکطرفه قراردادش با این باشگاه پاسخ شفافی نداد.
 پاکو خمز سرمربی تیم فوتبال تراکتور در واکنش به 
بند فسخ یکطرفه قراردادش با تراکتور که چند روز 
پیش خبرش منتشر شده بود و اینکه این بند باعث 
ایجاد نگرانی شده است گفت: نگرانی نمی بینم. 
اینجا هستم و تیم را تمرین می دهم. تا وقتی بدانم 
تیم زیر نظر من پیشرفت می کند، اینجا هستم و به 
کارم ادامه می دهم. نگرانی بایت این قضیه وجود 
ندارد.پاسخ مبهم خمز در حالی به این سئوال داده 
شده است که هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه 
تراکتور این بند را تکذیب و رسانه های اسپانیایی 

را به دروغگویی متهم کرده بود.
این  قرارداد  در  بندی  چنین  اگر  رسد  می  نظر  به 
سرمربی نبود، وی خبرهای منتشر شده را تکذیب 
می کرد اما او بدون پاسخگویی صریح در این مورد 
تنها بر ادامه همکاری اش با تراکتور تاکید کرده است.

»خمز« بند فسخ یکطرفه قراردادش با تراکتور را 
تکذیب نکرد

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز برابر مصوبه شورای اسالمی کالنشهر تبریز در نظر 
دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز جهت احداث و 
نگهداری فضای سبز سال ۱4۰۲ سطح شهر تبریز را از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. توضیح اینکه 
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزام است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
۱-پیشنهاد دهندگان می بایست عینًا مبلغ مندرج در جدول درج شده در سایت سازمان را به عنوان سپرده نقداً به حساب جاری 

قید شده بنام مناطق یا سازمان های مربوطه شهرداری تبریز واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه دهند.
۲-مهلت خرید اسناد مناقصه از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱4۰۱/۱۱/۱تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱4۰۱/۱۱/8از 

سامانه ستاد می باشد.
۳-مهلت بارگذاری اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۰:۳۰روز شنبه مورخه ۱4۰۱/۱۱/8تا 
به صورت  ستاد  سامانه  در  ثبت  از  بعد  مناقصه  در  باشد. سپرده شرکت  مورخه ۱4۰۱/۱۱/۱8می  شنبه  روز سه  ساعت ۱۲ 
حضوری تا ساعت ۱4 روز سه شنبه مورخه ۱4۰۱/۱۱/۱8 به دبیرخانه سازمان  واقع در پارک تاریخی و فرهنگی ایل گولی ، 

ضلع شرقی استخر تحویل نمایند.
4-بازگشائی پیشنهادهای واصله روز چهارشنبه مورخه۱4۰۱/۱۱/۱۹ساعت 8 صبح در اتاق جلسه سازمان و در بستر سامانه 
ستاد خواهد بود. سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده  که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و هزینه 

چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه

 مدیرعامل سازمان - اکبر امجدی

سازمان سیما ، منظر 
و فضای سبز شهرداری تبریز


