
رقابت هاي ليگ 
حامد قهرماني

      بازتاب
برتر بســكتبال 
ــي  در حالــــ
بازي هاي گروه اول خود را پشت سر گذاشت و به 
بازي هاي گروه دوم رسيد كه شيوع كرونا در بين 
بازيكنان برخي تيم ها باعث شد تقريباً نيمي از 
ــود. در چنين شرايطي تصور  بازي ها برگزار نش
ــد جلوي ادامه برگزاري مسابقات گرفته  مي ش
ــيون نظر ديگري در اين  شود اما رئيس فدراس
خصوص دارد.  رامين طباطبايي مي گويد: »اين 
ويروس وجود دارد و اگر يك ماه يا دو ماه ديگر 
هم شروع مي كرديم، همين بود. به هر حال بايد 
از يك جايي مسابقات استارت مي خورد. بحث 
ــه بايد انجام دهند.  رعايت پروتكل ها را هم هم
ــش از همه موظف  ــان بي ــا و خود بازيكن تيم ه
هستند مراقبت ها را انجام دهند تا مبتال نشوند. 
ــج بازيكن از هر تيم  طبق قانون اگر بيش از پن
كرونا گرفت، بازي اش لغو مي شود. ما به تيم ها 
گفته ايم براي ايمني بيشتر هر هفته يا هر 10روز 
ــه دو هفته اي بين  ــت بگيرند. فاصل يك بار تس
ــن را دارد كه اگر  ــابقات تيم ها هم اين ُحس مس
ــا قرنطينه به  ــود، مي تواند ب بازيكني مبتال ش

بازي هاي بعدي برسد.« مسئله برپايي اردوي تيم 
ــت از جمعه آغاز شود حاال  ملي نيز كه قرار اس
ــده اما طباطبايي با اعالم اينكه  مزيد بر علت ش
قبل از شروع اردو از بازيكنان تست گرفته و ظرف 
24ساعت پاسخ داده مي شود، از تالش فدراسيون 
ــگاه هايي كه ملي پوش  براي برگزاري بازي باش
ندارند يا مسابقات معوقه باشگاهي حين تمرينات 
تيم ملي خبر داد و گفت: »مجموع شرايط نشان 
ــاب كرده ايم و  ــت انتخ مي دهد راه مان را درس
درست هم در حال طي كردن آن هستيم. فقط 
اميدواريم تيم ها بتوانند از حيث ويروس كرونا 

شرايط بهتري پيدا كنند و اينگونه 
ــا باثبات تر و  ــود تا ديداره كمك ش

بابرنامه تر پيگيري شود.«
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وبينار انستيتوي 
سعيد احمديان
      گزارش

کشتي در حالي 
ديروز ب�ا تأکيد 
عليرضا دبير بر اهميت موضوع آموزش برگزار 
شد که توجه به برنامه هاي آموزشي با تکيه بر 
دانش افزايي، کمتر در برنامه هاي مس�ئوالن 
بخش ه�اي مختل�ف ورزش ق�رار مي گيرد. 
ــرايطي ماه گذشته سفري به  عليرضا دبير در ش
سيستان و بلوچستان داشت و پاي صحبت هاي 
ــت كه درخواست  اهالي كشتي اين استان نشس
يكي از حاضران از رئيس فدراسيون كشتي قابل 
تأمل بود؛ خواسته اي كه شايد كمتر كسي فكرش 
ــد كه مربيان  ــرد در اولويت هايي باش را هم مي ك
ــتان محروم از دبير مي خواهند.  ــتي اين اس كش
محروميت و فقر امكانات در سيستان و بلوچستان 
همه ذهن را به اين سمت مي برد كه درخواست آن 
مسئول هيئت كشتي از رئيس فدراسيون، امكانات 
ــك نداريم، لباس  باشد، اينكه سالن نداريم، تش
ــي نداريم و كمبود  ــتي به اندازه كاف و كفش كش
تجهيزات، كار را براي كشتي گيران سخت كرده 
است، هيچ كدام از اينها اما درخواست آن مسئول 
هيئت از رئيس فدراسيون كشتي نبود. او رو به دبير 
گفت: »آقاي دبير ما از شما امكاناتي مانند تشك 
و اينجور چيزها نمي خواهيم، از شما مي خواهيم 
برايمان كالس و دوره هاي مربيگري برگزار كنيد«؛ 
خواسته اي كه شايد دبير هم از شنيدن آن تعجب 
كرد، به خصوص كه در چنين استاني با آن حجم 
از محروميت، او هم انتظار نداشت كه اولويت هاي 
ــائل آموزشي  ــئوالن هيئت ها و مربيان، مس مس
ــد. واكنش  ــاي مربيگري باش و برگزاري دوره ه
ــتاني ها دلگرم شوند:  دبير هم مثبت بود تا سيس
»كالس هاي آموزشي رايگان داوري و مربيگري 
كشتي انجام خواهد شد چراكه فدراسيون متعلق 
به تمام كشور است، حتي خودم هم لباس ورزشي 

مي پوشم و آموزش مي دهم.«
توجه به موضوع آموزش و دانش افزايي در حالي 
ــتي سيستان و  ــئول هيئت كش توسط آن مس
بلوچستان به عنوان يكي از اولويت هايي كه اهالي 
كشتي اين استان از فدراسيون كشتي مطرح شد 
ــت چنين فاكتورهاي مهمي كه به  كه سال هاس
ــهم زيادي در  عنوان بخش نرم افزاري ورزش س
ــته  ــازي مي توانند داش موفقيت ها و پشتوانه س

باشند، جدي گرفته نمي شود. 

ــف ورزش  ــري در بخش هاي مختل ــر مدي كمت
ــا  ــك ت ــي المپي ــه مل از وزارت ورزش و كميت
ــگاه ها براي آن برنامه ويژه  ــيون ها و باش فدراس
ــت.  ــرار داده اس ــش ق ــت اهداف دارد و در اولوي
ــتان و بلوچستان  ــئول هيئت كشتي سيس مس
روي فاكتور مهمي دست گذاشت كه گويا تبديل 
به بي اهميت ترين بخش براي خيلي از مسئوالن 

ورزش كشور در رده هاي مختلف شده است. 
   آموزش؛ کليد توسعه کشتي

ــت در اين  ــتي اما گويا قرار اس ــيون كش فدراس
زمينه قدم هاي جدي بردارد و احياي انستيتوی 
ــتا صورت گرفته  فدراسيون كشتي در اين راس
است. انتظاراتي كه دبير از انستيتو كشتي دارد، 
ــراي كامبيز  ــال ب در حكمي كه وي مرداد امس
ــتيتو امضا  ــت اين انس مرادي به عنوان سرپرس
ــاعه اخالق و خصلت هاي  كرد، آمده است. »اش
ــر  ــي ب ــتي مبتن ــواده كش ــردي در خان جوانم
ــرح ارتقاي  ــالمي، ارائه ط ــگ ايراني- اس فرهن
ــطح دانش و مهارت هاي عمومي و تخصصي  س
مربيان، سازماندهي برنامه برگزاري كالس هاي 
ــق بر برگزاري  مربيگري و داوري و نظارت دقي
كالس ها و ساير امور جاري مربوطه، همكاري و 
تعامل مستمر با مراكز علمي و آموزشي داخلي و 

خارج از كشور و همسان سازي نحوه تمرينات در 
سراسر كشور« از جمله مواردي است كه در حكم 
سرپرست انستيتوی كشتي آورده شده است و 
نشان از اهميت بحث آموزش و و دانش افزايي در 

فدراسيون كشتي دارد. 
ــتين وبينار مسئوالن  در اين راستا ديروز نخس
ــتي استان ها توسط  كميته آموزش هيئت كش
انستيتوی بين المللي كشتي برگزار شد و دبير در 
اين وبينار به اهميت آموزش اشاره كرد: »انستيتو 
ــي بايد مركز  به عنوان يك مركز علمي و آموزش
تفكري براي رشد و ارتقاي كشتي كشور باشد و 
مراكز آموزش استان ها نيز بايد مركز تفكر كشتي 
ــند. بحث آموزش براي  در استان هاي خود باش
فدراسيون كشتي بسيار مهم است و مربيان ما در 
استان ها بايد آموزش صحيح ببينند و كشتي ما 
از نبود آموزش صحيح ضربه مي خورد. مسئوالن 
آموزش استان ها بايد ارتباط مستقيم با انستيتوی 
كشتی به عنوان يك مركز علمی داشته باشند و 
همانند چارت انستيتو را در هيئت كشتی استان 

خود پياده كنند.«
  آموزش، اولويت مديران ورزشي شود

ــيون ها  با وجود تالش هايي كه در برخي فدراس
ــه آموزش و  ــتي براي احياي توجه ب مانند كش

ــه اي بايد در  ــود، چنين روي دانش افزايي مي ش
ــور به صورت مستمر  ــتم ورزش كش كل سيس
ــك يكي از  ــود. بدون ش ــري و اجرايي ش پيگي
ــوزش، تربيت  ــي توجه به آم مهم ترين خروج
ــت كه در دوره هاي مربيگري سعي  مربياني اس
ــان دارند و در كنار مسائل  در باال بردن دانش ش
ــي نيز  ــاي فرهنگي و روانشناس فني، آموزش ه
مي بينند. تربيت چنين مربياني مي تواند نقش 
زيادي در سرعت گرفتن فرآيند استعداديابي و 

پشتوانه سازي براي ورزش كشور داشته باشد. 
ــتفاده از دانش و به روز كردن  ــت اس بديهي اس
آموزه هاي علمي مربيان در كنار توجه به مسائل 
ــي در ورزش  ــد تحولی اساس ــي مي توان فرهنگ
ايجاد كند. به هر حال آموزش و دانش و توجه به 
راهبردهاي علمي در برنامه ريزي هايي كه صورت 
ــورمان را كه در دهه هاي  مي گيرد، ورزش كش
اخير چشم انتظار جرقه هايي براي پر كردن جاي 
ــت، به سمتي مي برد كه  قهرمانان بازنشسته اس
ــده و توجهي كه به  با حضور مربيان آموزش دي
ــود، براي رشته هاي  باال بردن دانش شان مي ش
ــود و نگراني هايي كه  مختلف پشتوانه سازي ش
در سال هاي اخير درباره چگونگي پركردن جاي 

خالي قهرمانان وجود دارد، از بين برود. 

دنيا حيدري

شیوا نوروزي

خواب ابدي سرهنگ فوتبال ايران
جامعه فوتبال ايران روز گذشته بار ديگر به سوگ نشست. فوتبال يكي 
ديگر از داشته هايش را از دست داد؛ محمود ياوري، سرهنگ فوتبال ايران 
را كه سال ها در اين رشته خاك خورده بود؛ سرمربي اسبق تيم ملي كه كه 
نه فقط تيم هاي فوتبال بزرگساالن و پايه ها كه تيم هاي باشگاهي چون 
سپاهان، ذوب آهن، برق و فجر شيراز، تراكتور، ابومسلم، شاهين، صبای 
قم،  استقالل اهواز، پاس، راه آهن، مس كرمان،  استيل آذين و... از حضورش 
سود بردند. مردي از جنس فوتبال كه بيش از 45سال مربيگري كرد و 
در تيم هاي سپاهان و پاس بازي كرد و سرانجام روز گذشته بعد از تحمل 
يك دوره بيماري در سن 81سالگي جان به جان آفرين تسليم و فوتبال را 

براي هميشه از حضورش محروم كرد. روحش شاد.

در پي تغيير نام تيم کشتي دانشگاه آزاد به »شهيد باغباني«
جامعه ورزش ارادت خود را به شهدا نشان دهد

طباطبايي: بايد از يك جايي شروع مي کرديم
بسكتبال راهش را درست انتخاب كرده

تغيير نام تيم كشتي دانشگاه آزاد به نام شهيد مدافع حرم »هادي باغباني« 
فريدون حسن

      چهره
ــت. اين اقدام دانشگاه آزاد به گفته  بازتاب گسترده اي در رسانه ها داش
رئيس مركز تربيت بدني اين دانشگاه قرار است ادامه پيدا كند و تيم هاي 
ديگري از اين مجموعه هم به نام شهدا تغيير نام دهند. امير عباس لشكري مي گويد: »جامعه ورزش بايد 
ارادت و عالقه خود را به شهدا در عمل نشان دهد. همه مديون شهدا هستيم و نبايد اين را فراموش كنيم 
كه اگر جانفشاني هاي آنان نبود، ما امروز در امنيت به سر نمي برديم. بايد در اين خصوص فرهنگ سازي 
كنيم و يكي از فرهنگ هاي مهم، تجليل از خانواده عزيز شهدا و زنده نگه داشتن ياد شهيدان است. يكي از 
تيم هاي بنام و پرافتخار ما تيم كشتي فرنگي بود كه امسال در مسابقات ليگ 
شگفتي ساز شد تا جايي كه محمد بنا، سرمربي تيم ملي از اعضای تيم ما 
تقدير كرد و برخي را به اردوي تيم ملي هم دعوت كرد. براي همين در 
نظر گرفتم اين تيم پرافتخار را به نام يكي از شهداي دانشگاه آزاد اسالمي 
مزين كنيم. از همان ابتدا نام شهيد مدافع حرم، هادي باغباني پيشنهاد 
ــجوي واحد تهران مركز بود كه در سوريه به  شد. اين شهيد دانش
شهادت رسيد. ما تيم هاي ديگري را هم در مسابقات 
ليگ برتر رشته هاي ورزشي داريم، از جمله تيم 
دوچرخه سواري، تصميم داريم نام اين تيم را 
ــگاه آزاد  ــهيد مدافع حرم دانش به نام ش
اسالمي واحد تبريز مزين و مراسمي در 
تبريز برگزار  كنيم. براي تيم هاي ديگرمان 
نيز اين گونه نامگذاري را خواهيم داشت. 
ــهداي  برنامه هايي هم در خصوص ش

مدافع سالمت خواهيم داشت.«

تشک نمی خواهیم كالس مربیگری بگذاريد
حاشيه اي بر برگزاري وبينار انستيتوی بين المللي کشتي با محوريت توجه به آموزش و دانش افزايي

لطفًا براي محمود ياوري اشک نريزيد!
جواهري ديگر از گنجينه فوتبال به خاطره ها پيوست و حاال زنده كشان 
مرده پرست در سوگش به مرثيه سرايي مي پردازند كه فوتبال چه گنج 
گرانبهايي را از دست داد و سخن ها خواهند گفت از توانمندي هايي كه 

داشته و پيام پشت پيام براي تسليت گفتن و... 
ــكاران، اسطوره ها و  ــت دادن تك تك ورزش اين تراژدي را بعد از دس
نام آوران ورزش و فوتبال شاهد هستيم. سوگواري چند روزه و ياد كردن 
ــن توجهي به آنها و  ــي كه در زمان حيات كمتري از گنج هاي گرانبهاي
استفاده از دانش و تجربه اي كه داشتند، نمي شد اما وقتی مهمان خاك 
مي شوند و راهي سفر ابدي، همه يادشان مي آيد از توانمندي هايي كه 

داشتند و تجربياتي كه ديگر هرگز نمي توان به آنها دسترسي داشت.
ــاارزش فوتبال بود  ــي از همان جواهرات گنجينه ب محمود ياوري، يك
ــه ديار باقي برد؛  ــال مربيگري اش را با خود ب كه تمام تجربيات 45س
همان مردي كه شاگردي دتمار كرامر يكي از سرشناس ترين مربيان و 
مدرسان مربيگري جهان، نشستن بر نيمكت تيم هاي ملي بزرگساالن 
و پايه ها و به دست گرفتن سكان هدايت بيش از 16تيم ليگ برتري و... 
ــا كنج خانه به روزهاي طاليي  او را مثل خيلي هاي ديگر كه اين روزه
گذشته مي انديشند و سراغي از آنها گرفته نمي شود، به گنجينه باارزشي 
مبدل كرده بود كه تك تك تجربياتش مي توانست گرهي از فوتبال اين 
ــال ها كار  ــا از آخرين باري كه دانش و تجربيات س مملكت باز كند ام
كردنش در فوتبال را خرج تيمي كرد، شش سال مي گذشت و در اين 
شش سال هيچ يك از آنهايي كه امروز در فدراسيون و وزارت ورزش و 
كميته ملي المپيك و... آواي وا اسفا سر مي دهند، براي از دست دادنش 

خيالشان هم نبود و حتي لب به توهين و تحقيرش هم باز كردند. 
ــي نمي گويد بايد امثال ياوري ها را بر مسند قدرت و  ــك كس نه. بدون ش
مديريت نشاند، حتي كسي انتظار ندارد كه امروز سكان هدايت تيم هاي ملي 
از بزرگساالن گرفته تا پايه ها را به آنها سپرد. مسئله بهره مند شدن فوتبال 
از تجربيات و دانش آنهاست؛ چيزي مشابه مشاور تا فوتبال بعد از ازدست 
دادن آنها حسرتي به حسرت هايش اضافه نشود. درست مانند همان نقشي 
كه بكن بائر در بايرن مونيخ بازي مي كند و اين تيم آلماني سال هاست براي 
گام برداشتن در مسير درست و كسب موفقيت از دانش و تجربيات او استفاده 
ــد به حال فوتبالي  ــك ريخت بلكه باي مي كند. امروز نبايد براي ياوري اش

گريست كه بزرگان خود را قدر نمي داند و به راحتي از دستشان مي دهد. 
محمود ياوري هم براي هميشه رفت، درست مثل همايون بهزادي، مثل 
ــل خيلي ديگر از نامداران  ناصر حجازي، مثل منصور پورحيدري، مث
عرصه فوتبال كه سال ها حضورشان در فوتبال ايران و جهان آنها را به 
گنجينه هايي تكرارنشدني با كوله باري از تجربيات گرانبها تبديل كرده 
بود اما كوته فكري مديران و مسئوالني كه كوچك تر از آن هستند كه 
ارزشي به اين مرواريدهاي كمياب دهند، در بودنشان سراغي حتي براي 
ــان از اين دنيا كوتاه  پرسيدن احوال از آنها مي گيرند اما وقتی دستش
ــود و حسرت بار از مردان بزرگي  مي شود سخنوري هايشان آغاز مي ش
مي گويند كه ديگر فوتبال نمي تواند از حضور گرانبهايشان بهره ببرد؛ 
ــخيف و كوچك پيش تر و در  فوتبالي كه البته به دليل حضور افراد س

زمان حيات هم آنطور كه بايد از آنها بهره اي را كه بايد، نبرده بود!
فوتبال و ورزش را مشتي مديران سياسي احاطه كرده اند كه جز به منافع 
خود و بازي هاي جناحي نمي انديشند كه اگر غير از اين بود، فوتبال ايران 
امروز در حسرت از دست دادن امثال محمود ياوري نمي سوخت كه  اي 
كاش در زمان حيات شان، از تجربيات، مشاوره و دانش آنها كه خاك خورده 
اين رشته بودند، سود مي برد؛ سودي كه فداي منفعت طلبي آقاياني شد 
كه مصداق بارز مرده كشان زنده پرست هستند كه امروز چشمانشان براي 
حفظ ظاهر خيس از اشك مي شود اما همين ديروز كه مي شد كاری كرد، 
خيالشان هم نبود كه از اين نفرات براي موفقيت يا حل مشكالت فوتبال 
بهره ببرند، اشك هايي كه مي ريزند و حرف هايي كه مي زنند، جز مشتي 
شعار نيست كه اگر غير از اين بود، از همين امروز به صرافت استفاده از ديگر 

پيشكسوتان كاركشته و باتجربه و كاربلد در فوتبال مي افتادند.

اميدها براي بازگشت هيجان به ورزش زنده شد
 واكسن كرونا

كلید بازگشايي استاديوم ها
اخبار منتشر شده در خصوص كشف واكسن كرونا اميدها براي شروع 
ــت هيجان به ورزش را زنده كرد. پس از آنكه  مجدد مسابقات و بازگش
شركت داروسازي فايزر خبر توليد واكسن كرونا را منتشر كرد و سازمان 
بهداشت جهاني نيز به نوعي روي اين خبر صحه گذاشت، مردم دنيا به 
پايان پاندمي اين بيماري اميدوار شدند. اگر چه هنوز زمان دقيق توزيع 
واكسن در سطح جهان معلوم نيست اما همين اخبار اوليه نيز خوشحالي 

مردم و به ويژه ورزشكاران را به همراه داشته است. 
    

رسانه هاي اروپايي روز گذشته گزارش هاي مفصلي در خصوص نقش 
ــت دنيا به زندگي عادي منتشر كردند. اين در  واكسن كرونا در بازگش
حالي است كه كوويد19 تأثيرات منفي روي ورزش داشته و آسيب هاي 
جبران ناپذيري به رشته هاي مختلف زده است. باز شدن در ورزشگاه ها 
ــت كه بعد از جدي شدن  به روي هواداران از جمله مسائل مهمي اس
كشف واكسن مطرح شد. ديلي ميل در گزارش خود به اين مسئله اشاره 
كرد و نوشت: »آيا با كشف واكسن هواداران دوباره مي توانند بازي هاي 
ــره معتقدند اخبار  ــا كنند؟ تيم هاي جزي ليگ برتر را از نزديك تماش
ــن كرونا مي تواند به باز شدن درهاي  موفقيت آميز در خصوص واكس
ــود. اتحاديه فوتبال انگليس  استاديوم ها تا پايان فصل جاري منجر ش
ــال آينده ميزبان ليگ  ــت به اينكه در تابستان س نيز حاال اميدوار اس
ملت هاي اروپا باشد. تحقيقات اوليه حاكي از مثبت بودن واكسن توليد 
شده توسط شركت فايرز و بيوتن بوده است. انتظار مي رود بريتانيا كه 
30ميليون دوز واكسن را سفارش داده تا پايان سال ميالدي 10ميليون 
دوز از اين واكسن را دريافت كند. اين يعني اينكه هواداران مي توانند 
ــكوها تيم هاي  ــال 2021 دوباره از روي س ــند با آغاز س اميدوار باش

محبوب شان را تشويق خواهند كرد.«
    

ــت كه همه جهان منتظر محقق شدن  پايان پاندمي كرونا آرزويي اس
آن هستند. سايت تلگراف در مطلبي در مورد تالش هاي صورت گرفته 
ــت: »لغو بازي هاي  در خصوص قطع زنجيره انتقال اين ويروس نوش
فوتبال و پس از آن برگزاري مجدد مسابقات بدون حضور تماشاگر از 
ــئول براي ريشه كني كرونا بوده است ولي  جمله اقدامات مقامات مس
ــت كه اين ممنوعيت ها تا چه زماني ادامه  ــؤال مطرح اس حال اين س
خواهد داشت؟ بسياري از رقابت هاي ورزشي به خاطر كوويد19 لغو 
ــد و تنها اميد باقي مانده براي بازگشت به روزهاي گذشته كشف و  ش
توزيع واكسن در سطح عمومي است. با اين حال متخصصان معتقدند 
در صورت توليد واكسن نهايي باز هم بايد زمان زيادي را منتظر بمانيم. 
ــاي بازي هاي پرهيجان ليگ برتر اهميت  براي جزيره نشين ها تماش
زيادي دارد ولي برآوردها حاكي از اين است كه آنها حداقل يك سال 

ديگر بايد منتظر عادي شدن شرايط بمانند.«
    

در حالي كه نشريه ماركا چاپ اسپانيا واكسن كرونا را »تزريق انرژي 
ــپورتس هم مثل ديگر رسانه هاي  ــكاي اس مثبت« خوانده بود اما اس
انگليسي در اين خصوص محتاطانه اظهارنظر كرد: »پاندمي ويروس 
ــوادار فوتبال و  ــت ميليون ها ه ــز محرومي ــت ج كرونا راهي نگذاش
ــگاه ها و خانه نشيني اجباري آنها.  ورزش هاي ديگر از حضور در ورزش
ــال محدوديت هاي جديد،  ــردم انگليس از اعم با توجه به ناراحتي م
ــور نسبت به بازگشت مردم به  نايجل هادلستون وزير ورزش اين كش
ورزشگاه ها مبهم صحبت كرد: »مقامات دولتي همچنان مشغول كار 
هستند. اهميت حضور مردم در ورزشگاه ها را به خوبي درك مي كنم و 
اين واقعيت براي همه رشته ها صدق مي كند. با اين حال بررسي های 
صورت گرفته نشان مي دهد همچنان بايد محتاط باشيم، ضمن اينكه 
دولت مسائل مربوط به آسيب هاي اقتصادي ناشي از ممنوعيت حضور 
ــته تالش  ــه همين خاطر در چند ماه گذش ــاگران را مي داند، ب تماش
ــي را به نوعي برگزار كنيم. در اين خصوص  كرده ايم مسابقات ورزش
ــاگران در  ــي براي اجازه حضور تماش تا حد زيادي موفق بوده  ايم ول
ــتري نياز داريم. براي اين موضوع  ورزشگاه ها و سالن ها به زمان بيش
برنامه ريزي كرده ايم، منتها مالحظات زيادي وجود دارد. اصلي ترين 
ــهرهاي مختلف و باال رفتن آمار نقل و  موضوع سفر تماشاگران به ش
ــت. تمام تالش براي بازگشت  انتقال مسافر بين شهر ها و كشورهاس
تماشاگران در اسرع وقت است و در اين مسير از تكنولوژي هاي مختلف 

نيز استفاده خواهيم كرد.«
ــت كه تا توليد  ــا و برآوردهاي اوليه حاكي از اين اس تمام گمانه زني ه
انبوه واكسن كرونا و پايان پاندمي اين بيماري زمان زيادي باقي مانده 
و ورزش دوستان نيز اگر به سالمت شان اهميت مي دهند بايد تا عادي 

شدن شرايط صبور باشند.

آگهي مزايده عمومى خودرو

- شرايط شركت در مزايده:
1. شركت كليه افرادحقيقى وحقوقى با ارائه تصويراسناد شركت، شناسنامه،كارت ملي... همچنين شركت كارمندان دولت بالمانع مى باشد.

2. تضمين شركت در مزايده: مبلغ 65000,000 ريال * طبق آيين نامه معامالت دولتى (الف - ضمانتنامه بانكي  ب - وجه نقد واريز و... بحساب 4069042107790596 
نزد بانك مركزي جمهورى اسالمى ايران شعبه مركزى به نام اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري). تضمين و واريزى بابت سپرده صرفا بايد به نام پيشنهاد دهنده 

و پس از ثبت نام اصل ضمانتنامه تحويل اداره كل منابع طبيعى داده شود.
3. قيمت پيشنهادى: خودرو بصورت خوانا، بدون خط خوردگى و بصورت جداگانه درسامانه ارائه گردد. 

4. كليه كسورات قانونى، هزينه هاى نقل وانتقال، دارائى، عوارض، آگهى........... بارگيرى وحمل بعهده برنده مزايده مي باشد.
5. برنده مزايده موظف است مبلغ پيشنهادى راظرف مدت يك هفته به حساب اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى واريزوفيش آن راتحويل نمايد. ضمنا مدت 

تحويل خودرو پس ازاعالم برنده و رعايت مواد قانونى 15روز مي باشد. 
6. در صورت انصراف نفر اول سپرده وي به نفع دولت ضبط و نفر دوم برنده اعالم مي گردد. در صورت انصراف نفردوم ضمانتنامه وي نيز ضبط و مزايده تجديد 

مي شود.
7.  متقاضيان به منظوربازديد وكسب اطالعات تكميلى وتهيه اسناد مى توانند از تاريخ 1399/8/22 به مدت 6 روز به اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى مراجعه 

نمايند.
8. اعتبارقيمت ارائه شده ازتاريخ آخرين مهلت پيشنهادى به مدت يك ماه خواهد بود.

 9. زمان ارسال پيشنهاد قيمت مورخ 1399/9/01 و بازگشايي پاكات پيشنهادي همان روز مي باشد.
10. هزينه تهيه اسناد و آگهى روزنامه به عهده برندگان مزايده مى باشد.

مدير كل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان چهارمحال و بختيارى

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان چهار محال و بختياري 

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان چهار محال و بختياري به استناد صورتجلسه 990020 مورخ 1399/6/17 كمسيون 
ماده 2 اداره كل اموراقتصادى و دارايى استان درنظردارد تعداد يك دستگاه خودرو قابل تبديل پالك وانت دو كابين پاژن 
مدل 1385 را ازطريق مزايده عمومى بفروش برساند. لذا متقاضيان جهت شركت درمزايده به آدرس setadiran.ir مراجعه 
نمايند ضمنا جهت اطالع بيشتربه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان واقع درخيابان كاشاني شرقى مراجعه نمايند.

آگهي مزايده نوبت اول
شهردارى خرم آباد در نظر دارد به استناد ماده 5 آئين نامه مالى شهردارى ها و به استناد مصوبه 
 شماره 1922 مورخ 1399/08/05 شوراى اسالمى شهر خرم آباد 4 قطعه زمين در سطح شهر 
خرم آباد  را به صورت نقد با قيمت مناسب از طريق مزايده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضيان مى توانند پيشنهادات خود 

را به مدت 10 روز كارى پس از انتشار آگهى نوبت دوم در پاكت هاى دربسته به دبيرخانه شهردارى مركزى تحويل نمايند.
متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و پس بازديد از محل و دريافت اسناد مزايده همه روزه بجز ايام تعطيل به 
امور قراردادهاى شهردارى مركزى واقع در خيابان 17 شهريور مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 33320011 تماس حاصل 

فرمايند.
1. بهاى پيشنهادى مى بايست از حيث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاكت الك و مهر شده تسليم گردد.

2. شركت كنندگان در مزايده  مى بايست مبلغى معادل 5 درصد قيمت هر ملك را به عنوان سپرده به شماره حساب 
100786114974 بانك شهر شعبه انقالب به نام شهردارى واريز و رسيد آن را پيوست پيشنهاد نمايند.

3. شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهردارى خرم آباد در قالب آيين نامه معامالت 
شهردارى مى باشد.

4. تمامى اوراق و اسناد شركت در مزايده مى بايست از سوى متقاضيان با قيد (قبول است) امضاء شود.
5. شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار و هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

روابط عمومى شهردارى خرم آباد


