
حس�ن تفتي�ان يك�ي از تك 
سعيد احمديان

      گفت وگو
س�تاره هاي دووميداني ايران 
است؛ رش�ته اي كه با وجود پر 
مدال بودن برنامه اي براي استعداديابي و توجه به اين رشته در 
سيس�تم مديريتي ورزش ايران ديده نمي شود. تفتيان كه 
ركورددار دوي صد متر ايران و س�ريع ترين مرد ايران است، 
تابستان امسال سهميه المپيك توكيو را كسب كرد. تفتيان 
در گفت وگو با »جوان« درباره آخرين شرايطش و برنامه هاي 
آماده سازي جهت حضور در المپيك توكيو صحبت كرده است. 

    
 هش�ت ماه به المپيك مانده، اوضاع حس�ن تفتيان 
چطور است، گويا هنوز نتوانسته ايد طبق برنامه اي كه 
براي آماده سازي تنظيم كرده ايد، تمرين كنيد. اين 

نگرانتان نمي كند؟
يكي از اردوهايي كه در برنامه داشتم لغو شد و يك اردوي ديگر را 
هم با توجه به اينكه مربي نداش��تم، تنها در مشهد تمرين كردم و 
حاال از اول بهمن طبق برنامه ريزي ها اردوي من ش��روع مي شود 
تا با توجه به مسابقات مهم دووميداني قهرماني داخل سالن جهان 
كه اسفند ماه برگزار مي شود، همه چيز به خوبي پيش برود. در اين 
زمينه سه شنبه هفته گذشته جلسه اي با مس��ئوالن فدراسيون 
دووميداني داش��تم كه جلس��ه مثبتي بود و صحبت هايي درباره 
مربي ام، برنامه هاي آماده س��ازي و همچنين مسابقاتي كه بايد تا 

المپيك شركت كنم، مطرح شد. 
لغو يك اردو و برگزاري اردوي ديگر بدون مربي به نظر 
مي رسد سبب شده است از برنامه آماده سازي تان براي 

المپيك عقب بيفتيد. 
قطعاً، اين اتفاقات خيلي در روند آماده سازي من تأثير دارد، به خصوص 
كه اولين برنامه اي كه براي آماده سازي بايد مشخص مي شد، تكليف 
مربي بود و اين مربي بود كه بايد براي اردوها و مسابقاتي كه شركت 
مي كنم، برنامه ريزي مي كرد. هر چند اردوها عقب افتاد و دير شد اما با 
توجه به شرايطي كه وجود دارد، نمي شد دست روي دست بگذاريم و 
هيچ كار نكنيم، ترجيح دادم فعالً تنها تمرين كنم، مطمئناً آن كارايي 
و كيفيت الزم را نسبتاً پايين مي آورد اما اتفاقي بود كه افتاد و اميدوارم 

پس از اين شرايط بهتري براي آماده سازي تا المپيك داشته باشم. 
درباره اونتان�ون گاي مربي فرانس�وي تان صحبت 
مي كنيد؟ مربي اي كه گويا خيلي به او اعتقاد داريد 
و در مصاحبه تان ب�ه او لقب ك�ي روش دووميداني 

داده بوديد. 
ايشان يكي از بهترين مربيان در دوهاي س��رعت است و كارنامه 

درخشاني دارد و ركورد 9 ثانيه و 86 صدم ثانيه را شاگرد وي ثبت 
كرده كه ركورد اروپاست. نزديك به 25 سال است  در سطح قهرماني 
جهان و المپيك در سطح تيم ملي فرانسه مربيگري مي كند و يك 
مربي كامالً رزومه دار است. شش ماه بعد از المپيك ريو همكاري ام 
را با اين مربي شروع كردم و در اين مدت نتايج خيلي خوبي گرفتم، 
اين در حالي بود كه به صورت مقطعي زير نظر ايش��ان كار و زمان 
زيادي را در طول س��ال دور از اين مربي و تنها تمرين كردم. با اين 
حال در همين مقطع كوتاه خيلي چيزها ياد گرفتم و خيلي چيزها 
عوض شد و شرايط بسيار خوبي پيدا كردم و اين مسئله از نتايج و 
ركوردهايي كه در چند سال اخير به دست آوردم كاماًل مشخص 
است. با اين مربي براي المپيك هم هدف و برنامه مدون و مشخصي 
دارم كه البته ابتدا بايد ش��رايط قرارداد اين مربي مشخص شود تا 

ايشان بتواند كار را پيش ببرد. 
مرداد امس�ال در مس�ابقات ليگ الماس در پاريس 
توانستيد س�هميه المپيك بگيريد، مسابقاتي كه با 
هزينه شخصي هم شركت كرده بوديد، اين در حالي 
است كه فدراسيون دووميداني از شما حمايت نكرد، 

چرا اين اتفاق افتاد؟
بعد از مسابقات قهرماني آسيا كه ارديبهش��ت امسال برگزار شد و 
آسيب ديدم متأسفانه فدراسيون دووميداني يك جبهه كامالً منفي در 
قبال من گرفت و تصميم گيري شان بر اين بود كه من مربي خارجي 
و نه اردوي خارجي داشته باشم. دليلشان اين بود كه نيازي به اردوي 
خارجي نيست و من در سطح كسب سهميه المپيك نيستم و با وجود 
رزومه و كارنامه اي كه داشتم متأسفانه مسئوالن وقت فدراسيون، 
بحث هاي غيرحرفه اي داشتند. من هم تصميم گرفتم به اين مسائل 
حاشيه اي ورود نكنم و چند جلسه هم گذاشتيم اما ديديم مديران 
وقت فدراسيون اهداف ديگري را دنبال مي كنند. من  هم ترجيح دادم 
كارم را انجام دهم و تمريناتم را با مربي فرانسوي در اين كشور با هزينه 
شخصي برگزار كردم، در اين اردو در چند مسابقه تداركاتي شركت 
كردم و هر مسابقه ركوردهايم بهتر مي شد. در دومين اردو توانستم 

يك سال قبل از المپيك، كسب سهميه كنم. 
با وجود چنين مسائلي با توجه به كسب سهميه حضور در 
توكيو، دومين حضورتان در المپيك محسوب مي شود، 

رؤيا و هدف حسن تفتيان در المپيك 2020 چيست؟
المپيك ميدان خيلي بزرگي است و نتيجه گرفتن در اين رقابت ها 
بسيار سخت است و احتياج به يكسري امكانات و هزينه دارد و اين 
كار من را در رشته صدمتر دووميداني بيشتر مي كند. توجهات به 
اين رش��ته با توجه به اينكه مهم ترين مسابقه المپيك است، زياد 
است و براي همين كار من سخت تر شده است. همين كه ورودي 

را كسب كرده ايم و جزو كشورهايي هستيم كه سهميه اين رشته 
پرتوجه را به دس��ت آورده اند، خيلي خوب است. در المپيك ريو 
يك مرحله جلوتر رفتم و براي اولين بار بود كه يك دووميداني كار 
ايراني به نيمه نهايي مي رسيد. اين اتفاق خوبي بود كه هم من و هم 
دوستانم را خوشحال كرد. با اين حال هم خودم و هم دوستداران 
دووميداني انتظار ندارند كه صعود دوباره به نيمه نهايي رشته صد 
متر المپيك پايان كار من باشد و انتظار هست كه يك اتفاق جديد 
در توكيو بيفتد و نتيجه بهتري از المپيك ريو كسب كنم. تمام تالشم 

را مي كنم كه اين اتفاق بيفتد. 
در صحبت هايي كه بعد از پايان كارتان در المپيك ريو 
داش�تيد، انگار از نتيجه اي كه به دست آورده بوديد 
راضي نبوديد و اش�اره كرده بوديد كه جو ورزشگاه 
تمركزتان را به هم زده اس�ت. حال با توجه به تجربه 
المپيك گذشته، به نظر مي رسد در توكيو راحت تر و 

با تمركز بيشتري مسابقه بدهيد. 
داشتن تجربه المپيك و اينكه سختي كار در اين مسابقات بزرگ را 
درك كرده ام خيلي خوب است. البته وقتي شما يك دوره در المپيك 
يك نتيجه خوب گرفته ايد، در دوره بعد انتظارات از شما بيشتر است 

و اين كار من را سخت تر مي كند. 
عالوه بر تجربه تان در المپيك، در كنار يوسين بولت، 
س�تاره دوي صد متر جهان هم دويده ايد. چه درس 
و تجربه اي از رقابت در كن�ار بزرگان دووميداني دنيا 

گرفته ايد كه به روند موفقيت تان كمك كرده است؟
مسابقات زيادي اعم از جهاني و المپيك را در حضور بولت تجربه 
كرده ام اما در سه مس��ابقه بود كه در يك خط استارت كنار بولت 
دويدم، در ورلد چلنگ چك كنار هم دويديم كه بولت اول ش��د و 
من سوم. اتفاقي كه خيلي براي من تأثيرگذار بود و خيلي وقت است 
به آن فكر مي كنم و از آن درس گرفتم مربوط به مسابقات جهاني 
2015 چين بود كه من به نيمه نهايي صعود كردم. در نيمه نهايي 
بولت در خط اس��تارت تعادلش را از دست داد و نزديك بود زمين 
بخورد و ممكن بود حتي به فينال صعود نكند. اين فش��ار رواني و 
جسماني خيلي زيادي روي بولت آورد، از طرفي جاستين گاتلين 
هم آماده تر بود اما در نهايت اين بولت بود كه برنده مس��ابقه شد و 
توانست با وجود قدرت بيشتر جسماني حريفانش مانند گاتلين از 
نظر ذهني و رواني طوري عمل كند كه نفر اول شود و اين يك درس 
بزرگ براي من بود كه ذهن برنده، نفر برنده را مشخص مي كند و 

اين را بولت در اين مسابقات ثابت كرد. 
بحث را به دووميداني اي�ران ببريم، دووميداني يكي 
از رشته هاي پر مدال در المپيك و بازي هاي آسيايي 

است اما در ايران توجهي چه از نظر زيرساختي و چه 
نرم افزاري به اين رش�ته نمي ش�ود و اين سبب شده 
است تنها تك ستاره هايي مانند شما و احسان حدادي 
در دووميداني چهره ش�وند. چه كار كنيم كه از تك 

ستاره ها خارج شويم و به سمت ستاره سازي برويم؟
پاسخ به اين سؤال جاي بحث زيادي دارد كه از استعداديابي گرفته 
تا حفظ س��رمايه هاي فعلي دووميداني را دربرمي گيرد. بخواهم 
منطقي تر صحبت كنم بايد بگويم ما حتي نتوانسته ايم المپيكي هاي 
دوره قبل و قهرمانان تيم ملي را به مدت چهار سال حفظ كنيم تا 
دوباره بتوانند سهميه به دست آورند و براي ايران مسابقه بدهند. 
اميدوارم با توجه به پتانس��يل بااليي كه در ايران اس��ت، اهميت 
بيشتري به رشته هاي پرمدال داده ش��ود و سرمايه گذاري در اين 

رشته ها قطعاً جواب مي دهد. 
با توجه به حضورتان در مس�ابقات متع�دد جهاني، 
آسيايي و المپيك و آش�نايي با سيستم دووميداني 
در كشورهاي صاحب سبك، چه كار بايد كنيم تا با يك 
برنامه بلند مدت بتوانيم در اين رشته پرمدال در يك 

دهه آينده سهم بيشتري داشته باشيم؟ 
دووميداني يك رشته كامالً زمانبر است و مانند برخي رشته ها نيست 
كه يك ورزشكار با يكي دو سال كار بتواند به يك سطح برسد.  من 
نزديك 14 سال است دووميداني كار مي كنم و يك عقبه طوالني 
از تمرينات و مسابقات را س��پري كرده ام تا به جايگاه امروز برسم. 
زيرساخت هاي دووميداني خيلي خيلي ضعيف است، در خيلي از 
شهرستان ها پيس��ت تارتان نداريم، در شهر بزرگي مانند تهران ما 
تنها يك مجموعه دووميداني داريم كه آن هم سالن وزنه مجهز را 
ندارد. دومين مورد كه خيلي مهم است سرمايه گذاري روي مربيان 
ايراني است و بايد با انتقال دانش مربيان كشورهاي صاحب سبك 
دنيا به مربيان داخلي و به روز شدن علمشان، بتوانيم از پتانسيل آنها 
در جهت تربيت دووميداني كاران اس��تفاده كنيم. اين مي تواند در 
رده هاي پايه و در شهرهاي ديگر كه در تيم ملي نيستند، تأثيرگذار 
باشد. مورد ديگر دووميداني ايران برنامه مدون براي تربيت ورزشكار 
ندارد و در اين مبحث در صنعت باشگاه داري با ضعف روبه رو هستيم 
و باشگاه ها وظيفه اصلي شان كه جذب عالقه مندان دووميداني است 
را انجام نمي دهند، چون نظام باشگاه داري در دووميداني ايران اشتباه 
است و مديران باشگاه تصور مي كنند بايد براي يكي دو ماه چند نفر را 
براي حضور در ليگ جمع كنند و بعد كارشان تمام مي شود. باشگاه ها 
نه دفتر ثابتي دارند، نه در طول سال فعال هستند. تا وقتي اين سيستم 
حاكم باشد، كارمان خيلي سخت است و مجبوريم روي تك ستاره ها 

و كساني كه خودشان به جايگاهي رسيده اند، حساب باز كنيم. 

دومين س�هميه تيراندازي را آرمينا 
دنيا حيدری
      گفت وگو

صادقيان در رشته تفنگ بادي گرفت؛ 
بانوي جوان تيم ملي تيراندازي كه يك 
سال و نيم قبل الهه احمدي، او را نابغه خوانده بود. همان تيرانداز جواني 
كه در سن نوجواني با 83 پله صعود در رنكينگ جهاني و ايستادن بر 
رده سيزدهم برترين تيراندازان جهان در رشته تفنگ بادي همه را 
متحير كرد و حاال با انگيزه و روحيه اي باال براي رفتن بر سكوي المپيك 
تمرين و تالش مي كند. سكويي كه البته مي گويد ايستادن روي آن غير 
از تالش بي امان نيازمند تجهيزات مناسب و حمايت مسئوالن نيز است. 

    
 اولين بار 9 ساله بوديد كه سالح به دست گرفتيد. چه چيزي 
آرمينا صادقيان را از بين آن همه رش�ته ورزش�ي به سمت 

تيراندازي كشاند؟
حس دروني ام با تيراندازي سازگاري خاصي داش��ت و اين رشته به من 
آرامش مي داد. رشته هاي بسياري را امتحان كردم كه شايد در هركدام 
مي توانستم به موفقيت هاي خوبي هم برس��م اما روحياتم با تيراندازي 

همخواني بيشتري داشت و سرانجام انتخابم تيراندازي شد. 
 و دقيقاً 9 سال بعد از اس�لحه به دست شدن موفق به كسب 
سهميه المپيك ش�ديد؛ بزرگ ترين رويداد ورزشي كه هر 

ورزشكاري آرزوي حضور در آن را دارد.
هيچ تالشي بي نتيجه نمي ماند. من سال هاي زيادي براي رسيدن به اين 
جايگاه تالش كردم. 9سال است كه تيراندازي مي كنم و از سال 93 عضو 
تيم ملي هستم. فكر مي كنم ديگر زمان حضور در المپيك و تجربه اين 

رويداد بزرگ ورزشي بود. 

 

جام جهاني مونيخ فرصت خوبي براي كسب جواز حضور در 
المپيك بود. چه شد كه اين موفقيت به چند ماه بعد و مسابقات 

جام جهاني برزيل موكول شد؟
در مونيخ شانس زيادي براي كسب سهميه داشتم اما هشت نفر به فينال 
راه يافتند و من با سه امتياز كمتر نفر نهم شدم و متأسفانه از راه يافتن به 
فينال و كسب سهميه باز ماندم، اما تجربه جام جهاني آلمان كمك زيادي 
كرد در آخرين جام جهاني كه س��هميه المپيك توزيع مي شد به هدفم 
برسم و بعد از مس��ابقات مونيخ به خوبي مي دانستم در مسابقات بعدي 
سهميه را خواهم گرفت. اما در برزيل تا آخرين تير نمي دانستم به فينال 
راه يافتم. كار در برزيل سخت بود. البته ركوردم در آلمان يك نمره از برزيل 
باالتر بود اما از آنجايي كه برزيل آخرين جام جهاني براي توزيع سهميه بود 
همه ورزشكاران تالش مي كردند در همان مسابقه سهميه بگيرند تا كار 

به آخرين مسابقه و آخرين فرصت نكشد. 
 همين رقابت فشرده باعث شد تا لحظه آخر متوجه صعود به 

فينال نشويد؟
 در برزيل سه راند برگزار مي شد و من راند دوم نفر هشتم بودم. يعني در راند 
سوم اگر يك نفر بيشتر مي زد من نمي توانستم به فينال راه يابم. به همين دليل 
تا آخرين تير منتظر بودم ببينم كه فيناليست مي شوم يا نه. خصوصاً كه در راند 
سوم تيراندازان خيلي خوبي بودند كه هر كدام توان صعود به فينال را داشتند اما 

لطف خدا شامل حالم شد و توانستم با دست پر جام جهاني برزيل را ترك كنم.
اما نمي دانستيد با راهيابي به فينال موفق به كسب سهميه شديد. 

بله. با توجه به اهميت مدال بازي هاي جام جهاني سرمربي تيم تالش كرد من 
متوجه اين مسئله نشوم و تا لحظه آخر بجنگم، اما نيم ساعت قبل از فينال با چك 
كردن فيناليست ها متوجه شدم شش نفر در رقابت هاي قبلي سهميه گرفتند و 
يكي از دو سهميه اي كه در فينال توزيع مي شود به من رسيده است. با اين وجود 
اما در فينال با همان حساسيت و استرس تير زدم كه اگر نمي دانستم به سهميه 

دست يافتم مي زدم. چون مدال جام جهاني هم ارزش بسياري دارد. 
 از حسي كه به وقت كسب سهميه داشتيد بگوييد. 

 حس خوبي داشتم اما چون قبل از فينال بود نمي خواستم خيلي احساساتي 
شوم كه اين هيجانات مانع از تمركزم در فينال شود. عالوه بر آن كسب سهميه 
تازه اول راه بود نه به منزله پايان كار. هدف اصلي من نه راهيابي به المپيك كه 
رفتن روي سكو در اين رقابت ها بود و اين موفقيت تنها يك پله بود كه براي 
رسيدن به هدف اصلي پشت سر گذاشتم. پس خوشحالي را گذاشتم براي 

رسيدن به هدفي كه به مراتب بزرگ تر است. 
 بعد از عدم راهيابي به فينال در مسابقات جاكارتا بود كه الهه 
احمدي آرمينا صادقيان را يك نابغه خواند. فكر مي كنيد اين 

نابغه بتواند در المپيك دنيا را شگفت زده كند؟
 ايستادن بر سكوي المپيك آرزوي هر ورزشكاري است. من هم مثل همه 

دوست دارم پرچم پرافتخار كشورم را در بزرگ ترين رويداد ورزشي دنيا به 
اهتزاز در آورم اما تيراندازي رشته اي نيست كه بتوان از قبل پيش بيني كرد. 
ش��ما بايد تا لحظه آخر براي ورود به فينال تالش كنيد و وقتي وارد فينال 
مي ش��ويد تازه جنگ اصلي براي كسب مدال آغاز مي ش��ود. من اين را در 
جاكارتا فهميدم؛ چراكه تا قبل از تير آخر، من جزو مداليست ها بودم و بعد از 
آخرين تير چهارم شدم. البته اين تجربيات مي تواند در رويدادي چون المپيك 
كمك بزرگي براي كسب موفقيت باشد و من تمام تالشم را مي كنم تا در توكيو 
براي كسب بهترين نتيجه بجنگم و اميدوارم شرايط خوبي داشته باشم و بتوانم 

باعث افتخار كشورم شوم. 
 اما اين تعاريف انتظارات را از آرمينا صادقيان باال برده است. 

مي دانم اما به عنوان يك ورزشكار تنها روي كار و هدفم تمركز و سعي مي كنم فكر 
كنم كه هيچ كس كوچكترين انتظاري از من ندارد تا با تمركز بيشتري در ميداني 
چون المپيك تير بزنم. خوب مي دانم المپيك ميدان بزرگي است و به همين دليل 
بعد از كسب سهميه به هر مسابقه اي به چشم تمرين براي المپيك نگاه مي كنم 
تا در اين مسابقه به خودم بگويم كه من هزاران تير براي حضور در المپيك زدم و 
روزها و هفته ها و ماه ها تمرين كردم و هيچ مشكلي براي رقابت با حريفان ندارم. 

براي من حتي فينال جام جهاني برزيل هم براي المپيك تمريني بود.
 تيراندازان ايران امس�ال ركورد جالب توجهي را در كس�ب 
سهميه بجا گذاشتند و اين انتظارات را از اين رشته براي كسب 

مدال باال برده است. 
بله. ما تمام تالشمان را مي كنيم كه با آمادگي كامل وارد المپيك شويم و يك نتيجه 
خوب بگيريم و بي شك اين تالش ها بي نتيجه نخواهد ماند و در المپيك مي توانيم 
به نتيجه خوبي دست يابيم اما باز هم همه چيز بستگي دارد به روز مسابقه و اينكه 
چقدر بتوانيم در آن روز و شرايطي كه داريم توانايي هايمان را با كنترل استرس و 

هيجاناتمان به نمايش بگذاريم و چقدر مي توانيم با كاستن از خطاهاي احتمالي، 
به يك نتيجه خوب و قابل قبول براي شاد كردن دل مردم دست يابيم. 

 به نظر مي رسد يكي از بزرگ ترين مش�كالت در اين مسير 
كمبود فشنگ و به روز نبودن سالح هاست، به طوري كه فاطمه 
كرم زاده گفته بود اگر اسلحه من را براي المپيك عوض كنند 
حتماً مدال مي گيرم اما هزينه آن به قدري است كه خودم از 

عهده تعويض سالح بر نمي آيم.
مسلماً همين طور است. ورزشكاران ديگر كشورها به راحتي روزي 400،300 
فشنگ استفاده مي كنند كه همين مسئله باعث مي شود در مسابقات تيرزدن 
برايشان راحت تر باشد، درحالي كه ما با تعداد بسيار محدودي فشنگ تير مي زنيم 
و تمرين مي كنيم و به همين دليل شرايط مسابقه براي ما سخت تر است. اين 
مسئله در خصوص به روز بودن سالح ها و تجهيزات هم صدق مي كند. تا اندازه اي 
بيشتر موفقيت تيراندازان به سالح هاي آنها برمي گردد. هرچه سالح ها بهتر و به 
روزتر باشند ورزشكار مي تواند بهتر نتيجه بگيرد و قاعدتاً اگر سالح هايمان تعويض 
و به روز شوند مي توانيم به مراتب بهتر نتيجه بگيريم و رقابت بهتر و پاياپايي با 
حريفاني داشته باشيم كه از لحاظ فشنگ و اسلحه هيچ گونه مشكلي ندارند. 

هرچند تا امروز با وجود تمام كمبودها و كاستي ها خودمان را ثابت كرديم.
 در اين اندك زمان باقيمانده تا المپيك چه انتظاري از مسئوالن 

و مردم داريد؟
حمايت. تنها انتظاري كه داريم حمايت است. ما تمام تالش خود را مي كنيم اما 
تنها سخت تمرين كردن ما نيست كه مي تواند مسير را براي نيل به موفقيت هموار 
كند. با توجه به اينكه در اردوهاي المپيك هستيم نيازمند توجه و حمايت بيشتري 
هستيم كه در اين صورت مي توانيم باعث سرافرازي ايران عزيزمان در توكيو شويم. 

از مردم هم مثل هميشه مي خواهيم ما را از دعاي خيرشان محروم نكنند.
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گفت وگوي »جوان« با حسن تفتيان دونده المپيكي كشورمان

ذهنبرندهنفربرندهراتعیینمیکند

آرمينا صادقيان، تيرانداز المپيكی ايران در گفت وگو با »جوان«:

هدفگیریدرالمپیک،تالشوتیروتفنگمیخواهد!
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شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب منطقه اي استان گلستان - ابتداي جاده آق قال در نظر دارد عرصه و اعیان زمین با بناي 
احداثی به شماره بیست هزار و صدو چهل و دو فرعی از دوازده اصلی بخش چهار حوزه ثبت ملک گرگان به مساحت 
(3531/1) سه هزار و پانصد و سی و یک متر و ده سانتیمتر مربع واقع در گرگان گلشهر 8 انتهاي گل آرا 13 سمت راست 

را  از طریق مزایده عمومی به شرح مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش می رساند.

شرکت آب منطقه اي گلستان- گرگان، ابتداي جاده آق قالنام و نشانی مزایده گزار1

گرگان، شرکت آب منطقه اي گلستان، شرکت تعاونی مسکن کارکنانمحل دریافت اسناد2

تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1398/10/24مهلت دریافت اسناد3

تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1398/10/30زمان تحویل اسناد4
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