
برخالف وعده هاي مسئوالن فدراسيون 
سعيد احمديان

      گفت وگو
فوتب�ال و وزارت ورزش، خب�ري از کم 
ش�دن فحاش�ي ها و ناهنجاري ه�ا در 
ورزشگاه هاي فوتبال نيست و با گذش�ت 10 هفته از ليگ برتر، شاهد 
بيشتر شدن فضاي غيراخالقي در استاديوم ها با فحاشي هاي رکيک و 
ضد امنيت ملي هستيم. درباره ريشه چنين ناهنجاري هايي با اميررضا 
واع�ظ آش�تياني مديرعامل اس�بق اس�تقالل گفت وگ�و کرده ايم.

    
فضاي غيراخالقي و ضد حاکميت ملي استاديوم ها در فصل 
جديد ليگ برتر نگران کننده تر از قبل شده است، البته اين 
اولين بار نيست و سال هاس�ت با چنين پديده اي روبه رو 
هستيم، به وجود آمدن چنين جو مسمو مي  در استاديوم ها 

ريشه در چه چيزي دارد؟
چنين فحاشي هايي هم ريشه فرهنگي و هم مديريتي دارد و سوءمديريت 

منجر به رفتارهاي ناهنجار چه 
از بعد فرهنگي و چه سياس��ي 
 مي ش��ود و برخ��ي اف��راد ب��ا 
سوءاس��تفاده از احساس��ات 
جوانان، محيط ورزش را آلوده 
بازي ه��اي سياس��ي  مي کنند 
و قطع��اً اي��ن گ��روه از اف��راد 
مأموريت ه��اي تعريف ش��ده 
دارند. بارها تأکيد کرده ام اماکن 
ورزش��ي ما فاقد قوانين تعريف 

ش��ده مخصوص به خودش اس��ت، اگر ما  مي بينيم بعد از س��ه يا چهار 
دهه، فوتبال اروپا نظم و انضباط گرفته، دليل عمده اش اين اس��ت که 
استاديوم هاي ورزشي آنجا داراي قوانين و مقرراتي شده که هنجارشکنان 
جامعه در صورت ورود به اين اماکن، جرئت و جس��ارت هنجارش��کني 
ندارند، چون  مي دانند مجازات جرم در اين محيط بسيار گران و سنگين 
است. به همين دليل  مي بينيد که در استاديوم هاي فوتبال در اروپا فاصله 
تماشاگران با بازيکنان بسيار کم است ولي در کشور ما متأسفانه به دليل 

ناهنجاري هايي که وجود دارد، اين فاصله زياد است.
عالوه بر نداشتن قانون مشخص براي برخورد با فحاشي ها 
از رفتار برخي اهالي فوتبال در به وجود آمدن چنين جوي 

هم نمي توان گذشت.
قطعاً، زماني که از اوايل دهه 80 به بعد، برخي مربيان و مديران ليدرپروري 
کردند و تسويه حس��اب هاي شخصي شان را با فحاش��ي به واسطه اين 
ليدرها انجام دادند، قابل پيش بيني بود که امروز به جايي برسيم که فضاي 
فحاشي در استاديوم ها غيرقابل تحمل شود. متأسفانه اما هم متوليان 
فرهنگي و هم متوليان ورزش کشور در خواب غفلت بودند و هستند، جاي 
تأسف دارد مديران و مربياني که آن روز مسبب ميدان دادن به ليدرها 
بودند، امروز از اخالق صحبت  مي کنند و مدعي اخالقمداري هستند. اينها 

خودشان در زد و بندهاي فوتبال، در احيا کردن ليدرها و اهانت کردن 
به حريفان و حتي تسويه هاي شخصي شان از اين عده افراد هنجارشکن 

استفاده کرده اند اما امروز دم از اخالق  مي زنند.
و البته امروز مدعي هستند ش�عارهايي که عليه شان در 

استاديوم ها داده  مي شود، پشت پرده دارد!
دقيقاً، آنها به خوبي  مي دانند که چه رفتارهايي در گذشته داشته اند که 
امروز گريبان خودشان را گرفته است. به هر صورت تا زماني که اماکن 
ورزشي کش��ور از قوانين محکم و کارآمد بهره نبرد، حواث اينچنيني 
را شاهد خواهيم بود. س��وءمديريت چه در فدراسيون فوتبال و چه در 
وزارت ورزش و چه در باش��گاه ها، اظهر من الشمس است. ادبياتي که 
برخي مديران و مربيان به کار  مي برن��د و حرکت هايي که بازيکنان در 
درون زمين انجام  مي دهند و نوع قضاوت مدي��ران، در به وجود آمدن 
اين فضا نقش دارند، اينها همه تهييج کننده و بسترساز اتفاقات و جرقه 
ناهنجاري ها و فحاشي هايي است که در استاديوم ها صورت  مي گيرد. به 
عنوان نمونه وقتي يک بازيکن پس از اعالم خطا توسط داور رفتارهاي 
غيرمتعارف انجام  مي دهد، اين  مي تواند بستر اهانت ها و شورش ها روي 
سکوها باشد. امروز دشمنان ما خوب فهميده اند که با خأل مديريت و خأل 
نظارت و کنترل  مي توانند از احساسات پاک يک سري جوان به واسطه 

عوامل شان در استاديوم ها، بهره برداري هاي خودشان را داشته باشند.
نمونه آن بحث تعريف و تمجيد يکي از نمايندگان پارلمان 
ترکيه از حرکت برخي تماش�اگران تبريزي بود، هر چند 
در اين ب�اره قانوني ب�راي برخ�ورد نداريم ام�ا در حوزه 
فرهنگس�ازي و ترويج اخالق هم از طرف باشگاه ها کاري 

انجام نمي شود.
بزرگ ترين کار فرهنگي که باشگاه ها  مي توانند انجام دهند اصالح ادبيات 
مديران و مربيان است، همچنين به بازيکنان بايد آموزش داده شود که 
در مستطيل سبز چه وظيفه اي دارند، به مربيان آموزش داده شود که 
کنار زمين چه وظايف��ي دارند و عکس العمل ه��اي غيرمتعارف انجام 
ندهند، چنين حرکت هايي  مي تواند يک بستر مناسب فرهنگي باشد، 
چراکه اولين چيزي که براي هوادار در اس��تاديوم جلب توجه  مي کند، 
رفتار بازيکن و مربي در جريان بازي است. ابزار و مسبب ناهنجاري ها 
و ش��عارها، رفتار تحريک کننده بازيکن يا مربي به عالوه قضاوت هاي 
نامناسب و ناشيانه برخي داوران اس��ت. عالوه بر اين سه فاکتور مهم، 

ادبيات مديران هم مهم است و نيازمند فرهنگسازي است.
چه کار بايد کرد؟

اگر بازيکن در روز امضاي قرارداد با باش��گاه، يک منشور رفتاري را نيز 

امضا کند، به خودش اجازه نخواهد داد در طول فصل خارج از منشوري 
که امضا کرده، صحبت انجام دهد و س��بب تحريک و ايجاد ناهنجاري 
روي سکوها ش��ود. بازيکن  مي داند اگر رفتار غيرمتعارفي انجام دهد، 
کميته انضباطي باش��گاه با او برخورد خواهد کرد. صداوسيما نيز بايد 
مراقب باشد و از افرادي به عنوان کارشناس دعوت کند که از ادبيات و 
دانش مناسب برخوردار باشند تا گفتمان غلط اين کارشناسان به حساب 

صداوسيما گذاشته نشود.
پس از شدت گرفتن فحاشي ها، رئيس فدراسيون فوتبال 
مصاحبه  مي کند و  مي گويد کار فرهنگي وظيفه ما نيست و 
نهادهاي ديگر وظيفه دارند، در باشگاه ها کمترين بودجه 
براي کار فرهنگي در نظر گرفته  مي شود. اين وسط کسي 

مسئوليت قبول نمي کند.
هر مسئولي به نوبه خودش مسئوليت دارد. ليدر اين حرکت ها در ورزش، 
وزارت ورزش اس��ت و اين س��ؤال در افکار عمو مي  از معاونت فرهنگي 
وزارت ورزش وج��ود دارد که عملکرد اين معاون��ت در بخش کارهاي 
فرهنگي چه بوده است. افرادي که سابقه مديريت موفقي نداشته اند و 
کار فرهنگي نکرده اند، چطور  مي شود در جايگاه معاونت فرهنگي قرار 

بگيرند و هيچ عملکردي هم نداشته باشند.
شايد به اين برگردد که اولويت مديران کسب جام و مدال 
و نتيجه گرايي است و اخالق و مسائل فرهنگي در حاشيه 

قرار دارد.
همين طور است، بخشي از داليل مشکالت فرهنگي در فضاي ورزش به 
نتيجه گرايي بر مي گردد، وقتي کسب نتيجه در تما مي  رشته هاي ورزشي 
مالک قرار گرفت، اخالق سقوط  مي کند و مديريت پوپوليستي  مي شود. 
اينها موضوعاتي است که  مي تواند مخرب باشد و اگر با چنين اتفاقاتي 

برخورد جدي نشود، فضا از اين هم بدتر خواهد شد.
بعد از اين اتفاقات اخي�ر، وزارت ورزش کميته صيانت از 
اخالق حرفه اي را با حضور دس�تگاه هاي مربوطه تشکيل 
داده است، فعاليت اين کميته در کاهش فضاي غيراخالقي 

استاديوم ها را چطور ارزيابي  مي کنيد؟
متأس��فانه  مي بينيم ب��ه جاي اينکه ب��راي حل مش��کالت فرهنگي و 
اخالقي به ريش��ه ها پرداخته شود، به ش��اخ و برگ ها  مي پردازند. ابتدا 
بايد فعاليت هاي فرهنگي را سازماندهي کنند و فاکتورهاي مربوط به 
مربيان، مديران و بازيکنان را مدنظر قرار دهند، قوانين و مقررات را براي 
اماکن ورزشي تدوين کنند، بعد بيايند منشور اخالقي و صيانت بنويسند. 
نمي شود که بستر و فضا مهيا نباشد و دنبال اثربخشي باشند. اگر بدون 
اجرايي شدن اين فاکتورها ورود کنند، آب در  هاون کوبيدن است وقتي 

بستر نداريم، با کميته صيانت از اخالق چه اتفاقي  مي خواهد بيفتد.
يعني يک شوي تبليغاتي است؟

دقيقاً، اين نشان  مي دهد کساني که اين تصميم ها را  مي گيرند ورزش 
و فرهن��گ را نمي شناس��ند و به همي��ن دليل چني��ن تصميماتي را 

لحاظ   مي کنند.
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بررسي چرايي شکل گيري فضاي غيراخالقي و ضد امنيت ملي در استاديوم ها در گفت وگوي »جوان« با اميررضا واعظ آشتياني

ویرانی سکوها از خرابی میزهاست!

مستطيل سبز با حرکت 
شيوا نوروزی
      گزارش

به سمت حرفه ای شدن 
و با وضع قوانين محکم 
و بازدارنده سال هاست به پرطرفدارترين رشته ورزشی 
جهان تبديل ش��ده؛ رش��ته ای که يکی از پولسازترين 
صنعت ها نيز محس��وب مي شود و کش��ورهای زيادی 
سرمايه گذاری وسيعی در اين بخش انجام مي دهند. به 
همين خاطر است که دست اندرکاران فوتبال همه سعی 
خود را مي کنن��د تا با کاهش حواش��ی غيرورزش��ی، 
جذابيت های فوتبال را افزايش دهند و توجهات و هواداران 
بيشتری را جذب کنند. منتها اوضاع در فوتبال ما با تمام 
دنيا فرق مي کند چراکه در اين سال ها نه تنها حرفه ای 
نشديم بلکه با تشديد حواش��ی مختلف درون و بيرون 
زمين، تمامي  فاکتورهای مطلوبی که در دوران آماتوری 

به آن افتخار مي کرديم را نيز از دست داده ايم.
  شرايط بحرانی

سال هاست که همه از اتفاقات و حوادث غيرورزشی در 
استاديوم های فوتبال کشورمان حرف مي زنند و انتقاد 
مي کنند. به غير از مردم عادی، مس��ئوالن ورزشی، در 
سطوح مختلف مديريتی، هم بارها نسبت به اوضاع حاکم 
بر اس��تاديوم ها ابراز نگرانی کرده اند اما با اين حال قدم 
جدی برای ريشه کن کردن حواشی فوتبال برداشته نشده 
و آقايان هر از گاهی به چند مصاحبه خنثی، انداختن توپ 
در زمين اين و آن و شانه خالی کردن از مسئوليت بسنده 
مي کنند. به همين خاطر است که ديگر کار از کار گذشته 
و با بحرانی بزرگ مواجه هس��تيم. ش��رايط به گونه ای 
پيش مي رود که ديگر سنگ روی سنگ بند نيست و با 
کوچک ترين جرقه ای تماشاگران به مرز انفجار مي رسند. 
در برخی موارد حتی کادرفنی و بازيکنان تيم ها نيز به 
اين بحران دامن مي زنند و متأسفانه در اين آشفته بازار 
سوءاستفاده کنندگان برای رسيدن به اهداف غيرورزشی 

و حتی سياسی خود بيشترين بهره را مي برند.
  امان از فحاشی ها!

بسياری از مربيان، بازيکنان، داوران و مديران که در ليگ 
برتر حضور داشته اند تاکنون حداقل چند بار فحاشی های 
مس��تقيم تماش��اگران را تجربه کرده اند. سال ها قبل 
فحاشان استاديوم ها را تماش��اگرنما مي خوانند ولی 
امروزه ش��دت توهين ها به قدری ب��اال رفته که تقريباً 
تمامي  حاضران روی سکوها به شکل هماهنگ تندترين 

الفاظ را نثار فرد مورد نظر مي کنند و بعضاً ش��عارهای 
توهين آميز از قبل بازی آغاز شده و بعد از به صدا درآمدن 
سوت پايان بازی نيز همچنان به گوش مي رسد. اين گونه 
است که در پخش زنده مسابقات، بينندگان تلويزيونی 
صدای تماشاگران را در برخی دقايق بازی يا حتی کل 
90 دقيقه نمي شنوند. هرچند با گسترش فضای مجازی 
فيلم های مختلف توهين ها به سرعت بين کاربران دست 
به دست مي شود اما در وضعيتی که کسی اهميتی به جو 
مسموم استاديوم ها نمي دهد، قطع کردن صدا تنها راه 
باقی مانده است تا الاقل فحاشی ها به صورت زنده در 

خانه های مردم شنيده نشود.
  فراتر از توهين

آن قدر نسبت به شعارها بی توجهی شد که برخی ها پا 
را از توهين های ناموسی و خانوادگی فراتر گذاشتند و 
به سمت توهين های قوميتی و ملی رو آورده اند. اهتزاز 
پرچم کشورهای ديگر، شعارهای تفرقه انگيز و تالش 
برای زير سؤال بردن تماميت ارضی و منافع ملی از جمله 
اقداماتی است که سوءاستفاده کنندگان در چند سال 
گذش��ته برنامه ريزی زيادی روی آن کرده و از ابتدای 
فصل نيز مواردی از اين دس��ت ديده و در رس��انه های 
داخلی و خارجی منعکس ش��ده اس��ت. به رغم تکرار 
اين گونه حواشی ضدملی تاکنون خبری از برخورد جدی 
با خاطيان از سوی فدراسيون فوتبال نشده! البته پس 
از اتفاقات ديدار تراکتور- استقالل تعدادی از مسببان 
توسط مقامات مربوطه دستگير ش��دند منتها انتظار 
مي رود فدراسيون هم به وظايفش عمل کند. اگر در اين 
سال ها مديران فدراسيون و کميته انضباطی نسبت به 
اين قضيه منفعالنه عمل نمي کردند امروز نگران تکرار 

تشديد حواشی و خوشحال کردن دشمنان نبوديم.
  وقت تلف نکنيد

همان طور که گفته شد در س��ال هايی که خيلی ها به 
مديريت ش��ان افتخار مي کردند و دم از حرفه ای گری 
مي زدند با کمترين توجه به مسائلی از جمله فرهنگسازی، 
سروسامان دادن به اوضاع ورزشگاه ها، کنترل تماشاگران، 
وضع قوانين سفت و سخت برای باشگاه ها، زير نظر قرار 
دادن عملکرد مدي��ران و... فوتبال اي��ران را به بحران 
کشاندند. کميته انضباطی و کميته اخالق هم در اين 
مدت آن قدر بی خيالی به خرج دادند که ديگر س��نگ 
روی سنگ بند نيس��ت؛ صدور آراي ش��تابزده، بی اثر، 
تبعيض آميز و بعضاً حاشيه ساز از سوی کميته انضباطی 
دردی از دردهای فوتبال دوا نمي کند. کميته اخالق نيز 
بيشتر از آنکه نگران اتفاقات تلخ، زشت و نگران کننده 
فوتبال باشد دل نگران مدل مو، ريش، لباس و عکس های 
فوتباليست هاست. هرچند از رسيدگی به اين موارد نيز 
نبايد غافل شد ولی کميته اخالق مسئوليت های مهم تر 
ديگری هم دارد. حاصل سوءمديريت ها فوتبال کشورمان 
را به ورطه نابودی کشانده و بيش از اين وقت تلف کردن 

ديگر جايز نيست.

از توهين و تحقير تا هرج و مرج طلبي

فوتبال در باتالق بی اخالقی

فریاد دردآور سکوها  
مماشات مسئوالن

تماشای فوتبال ديگر 
دنيا حيدري

     نگاه
لذت بخ��ش نيس��ت. 
ورزش��ی که عشق آن 
پير و جوان و زن و مرد نمي شناس��د، ديگر تماشايش 
لذت بخش نيست و دوستدارانش ترجيح مي دهند به 
ج��ای نشس��تن پ��ای آن، به م��رور خاط��رات خود 

کنند! بسنده 
درد دارد. حتی گفتنش درد دارد. اما کتمان واقعيت، 
تغيي��ری در اصل ماجرا ن��دارد. سال هاس��ت ترجيح 
مي دهيم صدای گيرنده های خ��ود را قطع کنيم. اين 
نقص از ورزش��گاه و گيرنده ها باش��د ديگ��ر چه بهتر. 
تالشی نمي کنيم و دستی به گيرنده های مان نمي زنيم 
برای برطرف کردن عيب و پخش ش��دن صدا. چراکه 
آنچه مي شنويم نه فقط زيبا نيست، که شرم آور است و 
عرق به پيشانی مان مي نشاند. هرچند داستان ديگر با به 
صدا درآمدن سوت بازی به نقطه پايان نمي رسد و بعد از 
آن بايد شاهد عکس و تکه فيلم های بعد از بازی باشيم. 
ش��اهد اتفاقات ناگواری که گاه به ش��کل خورد شدن 
شيش��ه های يک يا چند اتومبيل خودنمايی مي کند و 
گاه خونين شدن س��ر و صورت يک تماشاگر. گاه هم 
کار چندان بيخ پيدا مي کند و تعداد اين س��ر و دست 
شکسته ها زياد مي شود که اورژانس و پليس محلی برای 
سرپوش گذاشتن بر ماجرا از جمالتی  چون »هرکس 
از کنار اورژانس رد ش��ده و به حساب مجروحان بازی 

گذاشتند« استفاده مي کنند.
در واقع سرمنش��أ ادامه دار ش��دن مش��کالت همين 
تالش ها برای وارونه نشان دادن واقعيت ماجراست که 
باعث شده اوضاع سال به سال بدتر شود به طوری که 
ديگر حاال شايد به بحرانی ترين شرايط ممکن رسيده ايم 
که توهين ها از حد گذشته و خانواده ها از روی سکوها به 
بدترين شکل ممکن مورد اهانت قرار مي گيرند. اهانتی 
که اما ترجيح مي دهيم با آن نيز به شکلی برخورد کنيم 
که خود اهانت آميز است. درست مثل روزی که برای گله 
از توهين های مطرح شده به مادر سرمربی ماشين سازی 
روی مادر شهيد بودن او تأکيد شد. گويی که اهانت به 
بقيه مادران ايرادي ندارد حال آنکه مادر، مادر است و 

تحت هر شرايطی نگه داشتن احترام او واجب است.
اما آنچ��ه اين روزه��ا در کنار رفتاره��ای توهين آميز، 
ناهنجاری ه��ای نکوه��ش ش��ده روی س��کوها، زد و 
خورد های بی س��ابقه بيرون از ورزش��گاه و وارد شدن 
خسارت به اموال مردم از جمله اتومبيل های پارک شده 
در اطراف ورزشگاه ها نگرانی ها را بابت عدم نظارت روی 
سکوها به اوج رسانده، مسئله زير سؤال بردن تماميت 
ارضي کشور توسط تعدادی معلوم الحال است که آب به 

آسياب دشمن مي ريزند. شمال و جنوب هم ندارد.
اگر چه ناهنجاری هايی چون زد و خوردها روی سکوها، 
خس��ارت زدن به اتومبيل های پارک ش��ده در اطراف 
استاديوم، شکستن صندلی های ورزشگاه ها و سردادن 
شعارهای توهين آميز را هم نمي توان پذيرفت و از کنار 
آن به سادگی گذشت. اما بدون ترديد با اين ناهنجاری ها 
هم اگر بشود کج دار و مريز سر کرد، با مسئله تماميت 
ارضی و شعارهای تجزيه طلبانه نمي توان به هيچ شکل 
و با هيچ توجيهی مماشات کرد و آقايانی که تا به امروز 
جز سردادن شعار برای ايجاد آرامش روی سکوها کار 
مثبت ديگری انجام نداده  اند امروز بايد بابت اين مسئله 
و بي توجهي به آن پای ميز محاکمه کش��يده ش��ده و 

پاسخگو باشند.
سکوهای ورزشگاه جايی اس��ت برای عاشقان فوتبال. 
جايی است که عاشقان فوتبال مي خواهند 90 دقيقه 
فارغ از تمامي  مشکالت زندگی از تماشای يک مسابقه 
و رقابت تيمش��ان لذت ببرند. اين س��کوها جای افراد 
س��ودجويی که به هزار و يک دليل جز تماشای بازی 
فوتبال پايش��ان به ورزشگاه ها باز ش��ده، نيست و بايد 
خيلی سريع پای آنها يک بار برای هميشه از سکوهای 
ورزشگاه بريده شود تا کس��ی ديگر جسارت اهانت به 

خاک پاک ايران را به سرش راه ندهد!
آنچه طی هفته های اخير ش��اهد بودي��م و از ديدن و 
شنيدنش به شدت خشمگين ش��ده ايم و خون مان به 
جوش آمده سال هاست که به اشکال ممکن در برخی 
ورزشگاه ها رخ داده اما اهمال مسئوالن اين جسارت را 
به برخی داده تا حاال صراحتاً صدايشان را در گلو انداخته 
و توهمات وقيحانه خود را به زبان آورده و تماميت ارضي 

کشور را زير سؤال ببرند.
بدون ترديد باي��د به جدی ترين ش��کل ممکن با اين 
تحرکات برخورد شود تا ديگر کسی به فکر سوء استفاده 
از س��کوهای ورزش��گاه ها برای فرياد زدن موهومات 
ذهنش نيفتد. و اين نيست جز مس��ئوليت اول و آخر 
متوليان فرهنگي و ورزش��ي کش��ور. فوتبال به عنوان 
يک پديده  تاثيرگ��ذار اجتماعي که به ق��ول آقايان با 
هيچ پديده اي قابل مقايسه نيست و بايد از لوث وجود 
آدم هاي بي اخالق و فاس��د و زياده خواه چه در داخل 
زمين، چه کنار آن و روي س��کو ها و چ��ه در رده هاي 
تصميم گيري پاک ش��ود. آنچه امروز در ورزش��گاه ها 
ش��اهد آن هس��تيم ثمره وجود همين آدم ها و ميدان 
دادن بيهوده و چشمپوش��ي روي تخلفات گس��ترده 

آنهاست که بايد جلوي آن گرفته شود. 
فراموش نکني��م که در اوض��اع بغرنج ام��روز، فوتبال 
مي تواند به عنوان ي��ک پديده تاثيرگ��ذار نقش قابل 
توجهي در آرامش جامعه داش��ته باش��د؛ نقش��ي که 
متأسفانه با اتفاقات اخير ورزشگاه ها و البته شکست هاي 
تيم ملي کاماًل وارونه در حال اجراس��ت و کس��ي هم 
ظاهراً به دنبال اصالح آن نيست، بنابراين بيراه نيست 
که اين اتفاقات هر روز پر رنگ تر از روز گذشته در حال 

تکرار است.
اتفاقاتی که به نظر می رس��د اقدام��ی عاجل و محکم 
در برابر آن ها بايد صورت گي��رد. اقدامی که حداقل از 
اين فدراس��يون و اين متوليان فرهنگ��ی آن، بعيد به 

نظر می رسد.
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با توجه به اينكه شهردارى بندر بوشهر در نظر دارد به منظور بهره بر دارى از فرصت هاى سرمايه گذارى احداث و راه اندازى طرح دمنوش 
گياهى به روش B.O.T ، را از طريق برگزارى فراخوان عمومى به بهره بردار ذيصالح واگذار نمايد. لذا از كليه سرمايه گذاران واجد شرايط دعوت 

مى شود مطابق جدول زمانبندى ذيل به اداره امور پيمان شهردارى مركزى بندر بوشهر مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارك اقدام نمائيد.

ف
طول پايه دوران موقعيت  مكانىموضوع پروژهردي

مشاركت
درصد پايه سهم 
مشاركت (ريال)

مساحت زمين 
(متر مربع)

مبلغ تضمين شركت 
در فراخوان

1
احداث و راه اندازى طرح دمنوش گياهى به 

 B.O.T روش مشاركت
(ساخت - بهره بردارى- واگذارى)

300/000/000 ريال150 متر مربع30 درصد5 سال شمسىپارك مرواريد

توضيحات:
1. تاريخ فروش اسناد: كليه متقاضيان مى توانند حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخه 1398/9/2 طريق مراجعه به اداره امور پيمان 

شهردارى مركز ى بندر بوشهر اسناد فراخو ان را دريافت نمايند.
2. مهلت تحويل پاكت: تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1398/9/13 تحويل اداره امور پيمان شهردارى بوشهر گردد و رسيد تحويل 

نمايد.
3. تاريخ بازگشايى پيشنهادها: روز يكشنبه مورخ 1398/9/17

4. مكان بازگشايى: شهردارى مركزى بوشهر روبروى ميدان شهرد ارى
5. ساير جزئيات و شرايط در اسناد فراخوان درج شده است 

6. حضور نمايندگان شركت ها با در دست داشتن معرفى نامه كتبى در جلسه مزايده آزاد است.
7. ضمنا متن آگهى در شبكه اطالع رسانى شهردارى بوشهر به آدرس WWW.Bushehr.ir درج گرديده است.

8. در صورتيكه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
9. مدت نهايى طول دوران مشاركت با توجه به درآمد و مدت بازگشايى سرمايه تعيين مى گردد .

10 شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است
11. هزينه درج آگهى در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان مى باشد.

آكهى فراخوان  عمومى  

روابط عمومى و امور بين المللى شهردارى 

كليه برگه هاى قرارداد پيش فروش مسكن مهر به كد 309678 و 
شماره قرارداد 91/100/11116مورخ1391/2/17 اينجانب احمد كارگشا 
فرزند حيدر به شماره شناسنامه 1 صادره از اراك متولد 1335/1/19 
با كدملى 4179577765 به نشانى آدرس قرار داد پرند فاز 6 پروژه 
كوزو بلوك B 36 ط 5 واحد 23 كد 309678 پالك ثبتى 165 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آكهى مفقودى 

سند كمپانى و برگ سبزخودروي سواري هاچ بك سيستم پرايد 
تيپ 111  به رنگ  سفيد روغني به شماره موتور 3944970  شماره 
شاسى S5430090045543 مدل 1390 به شماره پالك ايران 35ـ  
873 ق 12 متعلق به هادي نعمتي  فرزند حاجي به شماره شناسنامه 
395 به شماره ملى 1552929191 صادره از مراغه مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آكهى مفقودى 

به اطالع كليه نمايندگان بهداران تجربى دندان استان هاى ايران مى 
رساند، مجمع عمومى عادى فوق العاده انجمن بهداران تجربى دندان 
ايران در تاريخ1398/9/7 روز پنجشنبه ساعت 10 صبح عادى و سه 
بعد از ظهر فوق العاده در محل دفتر انجمن واقع در تهران خيابان آزادى 
بين خوش و بهبودى ساختمان سپيد برگزار مى گردد .در صورت عدم 
 حضور اكثريت مجمع 15 روز بعد در همان محل برگزار خواهد شد .

دستور جلسه مجمع عمومى عادى:
1. گزارش عملكرد توسط هيئت مديره 

2. گزارش بازرسى
3. گزارش مسئول مالى و خزانه دار

4. برگزارى انتخابات
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: 

اصالح موادى از اساسنامه

آگهى مجمع عمومى عادى فوق العاده
 انجمن بهداران تجربى دندان ايران


