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فريدون حسن 

  ادامه از صفحه اول
 حس�اس ترین دی�دار ای�ران در مرحل�ه 
گروهی بی هیچ ش�ک و تردی�دی مصاف با 
امریکاس�ت، آ ن ه�م درس�ت در روزی که 
خاطره ای بس ش�یرین برای ایران و فوتبال 
آن دارد؛ هش�تم آذر و صعود به جام جهانی 
98 فرانسه و حاال 25 سال بعد با برتری مقابل 
امری�کا و صعود ب�ه مرحله بع�دی رقابت ها 
تا هش�تم آذر م�اه باز ه�م تاریخی ش�ود.

         
امریکایی ه��ا می دانن��د کار س��ختی پیش رو 
دارند. در واقع ایران تیمی قدرتمند اس��ت که 
برخالف بازی با انگلیس که یکس��ری اتفاقات 
غیرمنتظره و غیرمترقبه دس��ت به دست هم 
داد تا نتیجه ای ب��اور نکردنی رقم بخورد، عبور 
از سد آن کار چندان آسانی نیس��ت. این را نه 
فقط ولز که تیم هایی بزرگ تر و نامدارتر از آن 
چون اسپانیا و پرتغال می توانند شهادت دهند. 
تیمی با مهره هایی ارزش��مند و قاب��ل اتکا که 
بسیاری از آنها در جای جای اروپا توپ می زنند 
و س��تاره ها و نفرات تأثیرگ��ذار تیم های خود 
هستند. بازیکنانی که حضورشان در تیم ملی 
فوتبال ایران، تیمی قدرتمند، متحد و یکدل را 

راهی قطر کرده است. تیمی که در مصاف با ولز 
نشان داد شروع ناباورانه اش در این جام اتفاقی 

بیش نبوده است.
         

البته که تصمیم��ات غیرمنتظره و غافلگیری 
حریف��ان یک��ی از عادت های ک��ی روش در 
جام ه��ای جهانی اس��ت. عادتی ک��ه در قطر 
هم ترک نش��د، به طور ی که ترکیب انتخابی 
او مقابل انگلیس چشم های همه را گرد کرد! 
ترکیبی که البته در مصاف دوم مقابل ولز شخم 
خورد و تغییرات بس��یاری را شاهد بود، اما در 
آخرین بازی مرحله گروهی هم بدون ش��ک 
نه فقط یانکی ها که ایرانی ه��ا را هم می تواند 
مانند همیش��ه س��ورپرایز کند، خصوصاً که 
کس��ب نتیجه در این دیدار صع��ود ایران به 
مرحله دوم را در پی خواهد داشت. اتفاقی که 
شاید این مرتبه ایران بیش از هر زمان دیگری 
بدان نزدیک تر باشد. رؤیایی که بعد از برتری 
لذت بخش مقابل ولز بیش از هر زمان دیگری 
دست  یافتنی تر ش��ده و حاال تنها مانع در این 
راه کنار زدن یانکی هاس��ت. تیمی که تجربه 
قبول شکس��ت مقابل ای��ران را دارد و اگرچه 
تفاوت بس��یاری با آخرین مصافش با یوزهای 

ایرانی دارد، اما هنوز هم بعید است که حریف 
ایران و جوانان پرانگیزه آن باشد، به خصوص 
که کی روش نه فقط ترکیب��ی قابل اتکا، بلکه 
نیمکتی پرس��تاره هم در اختیار دارد که با هر 
چرخش و تصمیم درستی می تواند حریف را 

ناچار به زانو زدن کند. 
امریکا در مصاف با ولز و سپس انگلیس نشان داد 
تیمی نیست که بتواند کی روش و شاگردانش را 
با چالشی جدی مواجه کند، خصوصاً که اتحاد 
و همدلی یاران کی روش بعد از شکس��ت تلخ 
مقابل انگلیس صدچندان ش��د و افزایش قابل 
توجه انگیزه را ب��ه وضوح می ش��د در آخرین 
تمرینات این تیم قبل از مصاف با یانکی ها دید. 
شاگردان گرگ برهالتر که برابر ولز در دقایق 
پایانی یک پیروزی ش��یرین را از دست دادند، 
حاال تنها در صورت برتری مقابل ایران است که 
می توانند راهی مرحله بعد شوند. به همین دلیل 
پنهان ماندن ترکیب و تاکتیک های این تیم در 
آخرین تمرین��ات قبل از رویاروی��ی با ایران از 
اهمیت باالیی برخوردار است و با توجه به حضور 
پررنگ رس��انه های ایرانی در قطر، س��رمربی 
امریکا به ج��ای آنکه از تم��ام زمین تمرینش 
استفاده کند، شاگردانش را به گوشه ای از زمین 

برده بود که فاصله زیادی با جایگاه خبرنگاران 
داشت و با این روش سعی در پنهان نگه داشتن 
آخرین تاکتیک های تیمش در تمرینات داشت. 
با این وجود ترکیب احتمال��ی یانکی ها مقابل 
ایران؛ مت ترنر، سرجینو دست، واکر زیمرمن، 
آنتونی رابینس��ون، تیم ریم، تیلر آدامز، یونس 
موسی، وس��تون مک کنی، خس��وس فریرا و 

جووانی رینا و کریستین پولیسیچ است. 
       

تمام اهمیت مصاف ایران با امریکا در نخستین 
صعود احتمالی یوزها به مرحله حذفی خالصه 
نمی شود. این مس��ابقه بی شک تنها یک دیدار 
ورزشی نیست و یک دوئل سیاسی نیز محسوب 
می شود. دوئلی که پیشتر ایران در جام جهانی 
98 فرانسه آن را با نتیجه 2 بر یک به سود خود 
خاتمه داده بود و حاال یک بار دیگر برای تکرار 
آن یکصدا و هم قسم ش��ده است. مسئله ای که 
از چشم رس��انه های معتبر دنیا نیز دور نمانده 
و بس��یاری چون مارکا اس��پانیا بدان اش��اره 
داشته اند. دیداری که اگرچه تساوی در آن هم 
ایران را راهی مرحله حذفی می کند، اما کیست 
که نداند کی روش و شاگردانش جز به برد مقابل 

این حریف رضایت نخواهند داد.
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 با امریکا به قصد برد بازی کنیم
نه مساوی

تیم ملی با حفظ روحیه خود توانایی 
شکست امریکا و صعود به مرحله بعد 
جام جهانی را دارد. م��ا در بازی های 
گذش��ته به خاطر سیستم های غلط 
نتوانس��تیم عملکرد خوبی داش��ته 
باشیم، اما در بازی مقابل ولز نمایش 
خوبی داشتیم و دفاعی بازی نکردیم. 
بازیکنان تیم ملی آزادانه عمل کردند 

و از الک دفاعی بیرون آمدند. 
ولز فکرش را هم نمی کرد که تیم ملی 
هجومی بازی کند. بیش��تر فرصت ه��ای بازی دس��ت تیم ملی بود و 
موقعیت های ولز را هم سیدحسین حسینی مهار کرد. تیم کشورمان 
بازی خوبی مقابل ولز ارائه داد و اگر تیم ملی به گل نمی رس��ید پایان 
خوبی برای این بازی قلمداد نمی شد. امیدوارم تیم ملی باخت مقابل 
انگلیس را فراموش نکند. تیم ملی اگر در باد برد ولز بخوابد شاید دچار 

مشکالتی شود. ما در کل بازیکنان خوبی داریم. 
در جام جهانی فقط چند تیم بودند که توانس��تند فوتبال خوبی ارائه 
دهند. انتظار داریم تیم ملی بتواند پیروزی مقابل ولز را فراموش کند 
و برای مساوی به مصاف امریکا نرود. ملی پوشان در این دیدار نیز باید 

با روحیه باال ظاهر شوند. 
تیم ملی امریکا تیم خوبی است و این طور نیست که ما توان برد امریکا 
را نداشته باش��یم. باید تیم ملی مقابل امریکا باهوش بازی کند. نگاه 
کنید ژاپ��ن، آلمان را می برد و عربس��تان هم موفق ش��د آرژانتین را 
شکس��ت دهد. پیروزی مقابل امریکا دور از انتظار نیس��ت و تیم ملی 
باید تمرکز و دوندگی خوبی در بازی داش��ته باشد تا بتواند در میدان 

موفق عمل کند. 
در تمام ادواری که ایران در مسابقات بوده، چنین موقعیتی برای تیم 
ملی به وجود نیامده است که با کس��ب یک امتیاز بتواند به دور بعدی 
رقابت های جام جهانی صعود کند. ما در جام جهانی ۱998، در بازی 
آخر خود با آلمان مصاف داشتیم که تیم سختی بود، اما در این دوره 
در بازی سوم خود با امریکا بازی داریم که با ما تقریباً هم سطح است. 
شرایط مناسبی برای صعود داریم و امیدواریم در نهایت تیم ملی بتواند 

عملکرد موفقیت آمیزی از خود ارائه دهد.
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س�ریال زن ذلیل ها در حاشیه جام جهانی  همچنان 
ادام�ه دارد. این بار این ه�وادار ژاپنی اس�ت که از 
همسر خود می خواهد تا اجازه دهد زمان بیشتری 
را در قطر بماند. این هوادار ژاپنی حاضر در ورزشگاه 
نوشته است: »همسر عزیزم، مرسی برای تعطیالت! 
میشه یکم دیگه بیشتر بمونم لطفًا؟ خیلی دوست 
دارم!« البته با توجه به نتایج گ�روه ژاپن و احتمال 
باالی حذف چشم بادامی ها ش�اید نیازی هم به این 
درخواس�ت نبود، ولی به هر حال چنین هوادارانی 
بای�د بازگش�ت خ�ود را بیمه کنن�د تا به مش�کل 
نخورند و امنیت داشته باشند، به خصوص آنها که به 
بهانه های دیگری غیر از جام جهانی در قطر حاضر 

هستند.

اجازه میدی بیشتر بمونم عزیزم

قاب

همدلی و اتحاد رمز پیروزی امشب 
هشتم آذرماه برای ما ایرانی ها یک روز خاص به حساب می آید. 25 سال 
قبل در حالی که فوتب��ال ایران امید چندانی به صع��ود به جام جهانی 
۱998 فرانسه نداشت در ملبورن استرالیا برای بازی برگشت مقابل تیم 
ملی این کشور قرار گرفت. ما 2 بر صفر عقب افتادیم، اما یک اتفاق باعث 

برگشت ایران به بازی شد.
وقتی »پیتر هور« تماش��اگر اس��ترالیایی بعد از گل دوم این تیم در نیمه 
دوم تور دروازه ایران را پاره کرد، انگار یک حس وطن پرستی و انگیزه باال 
به بازیکنان تیم ملی تزریق شد. پیتر هور کاری کرد که بازیکنان ایران با 
انگیزه بیشتری بازی و به سمت دروازه استرالیا حمله کنند و در نهایت با دو 
گل کریم باقری و خداداد عزیزی کار را به تساوی کشاندند تا ایران به حکم 

گل زده در خانه حریف راهی جام جهانی فرانسه شود. 
ایران به فرانس��ه رفت و اتفاقاً امریکا را برای ثب��ت اولین برد خود در جام 
جهانی قربانی کرد. ام��روز بعد از 25 س��ال حاال ایران دوب��اره به امریکا 
رس��یده، آن هم برای صعود. امریکایی ها طی روزهای گذشته با توسل به 
شیطنت های مختلف سعی کردند آرامش تیم ایران را به هم بزنند. آرامشی 
که حاصل آن پیروزی خوب و مقتدرانه مقابل ولز بود. آرامشی که در سایه 
اتحاد و یکدلی تمام ایرانیان به تیم ملی تزریق شد و یک پیروزی بزرگ را 
برایمان به ارمغان آورد. امریکایی ها طی روزهای گذشته در نقش »پیتر 
هور« ظاهر شده اند و بدون آنکه متوجه باشند به همدلی و اتحاد ایران با 
تیم ملی کمک کرده اند. توهین به پرچم ایران و اهانت به فرهنگ و تمدن 
ایران بزرگ درس��ت همان چیزهایی اس��ت که باعث می شود ما یکدل و 

متحد به مقابله با دشمنان قسم خورده خود بپردازیم.
»پیتر هور« حتی تصورش را هم نمی ک��رد با کاری که انجام می دهد 
زمینه ساز حذف استرالیا شود و حاال امریکایی ها هم همان کار را انجام 
داده اند. بچه های تیم ملی ایران یک��دل، متحد و دلگرم به مردمی که 
پشت آنها قرار دارند امش��ب برای تاریخ س��ازی مقابل یانکی ها قرار 
می گیرند. نباید از یاد ببریم که فوتبال است و هر نتیجه ای ممکن است 
رقم بخورد، اما ایمان داریم که بازیکنان شایسته کشورمان با اتحاد و 
همدلی و ارائه یک بازی خوب مانند آنچه در برابر ولز از آنها دیدم، بار 

دیگر ایران را سرافراز خواهند کرد.
جدای از کسب هر نتیجه، ایران به بازیکنان باغیرتش می بالد. یک ایران 
امشب چشم به ساق های ملی پوشان خود دارد تا با یک بازی خوب بتوانند 
برای اولین بار راهی مرحله دوم جام جهانی شوند. اتفاقی که همه امیدوار 
به وقوع آن هس��تند، اما جدای از آن انتظار داریم بازیکنانمان با غیرت و 
تعصب وارد میدان ش��وند و تا آخرین لحظه برای س��رافرازی نام و پرچم 
مقدس کش��ورمان مبارزه کنند و چیزی کم نگذارند که این تالش حتماً 

نتیجه مناسب و موفقیت آمیز را هم به همراه خواهد داشت. 

محسن گروسی

پیشکسوت فوتبال

عصر دی��روز ابت��دا تیم های کام��رون و 
صربس��تان از گروهG  ب��ه مصاف هم 
رفتند که حاصل ت��الش آنها نتیجه 
مساوی 3 - 3 بود. در بازی دوم دیروز 
هم تیم های کره جنوب��ی و غنا مقابل 

یکدیگر قرار گرفتند که غنا با برتری 3 
بر2 کره را در آستانه حذف قرار داد.

      
روبرتو مانچینی، سرمربی تیم ملی ایتالیا تأکید 

کرد که این باید آخرین غیبت این تیم در 
رقابت های جام جهانی باشد. او گفت: 
»ما از اینکه نتوانس��تیم مجوز حضور 
در جام جهانی را به دست آوریم بسیار 
ناراحت هس��تیم. امی��دوارم که این 

اتف��اق دیگر هرگز تکرار نش��ود، چون 
ایتالیا تیمی است که باید همیشه در جام 

جهانی حاضر باشد. 
      

مانوئل نویر، دروازه بان تی��م ملی آلمان به 
صعود این تی��م به مرحله یک هش��تم 
جام جهانی 2022 امیدوار است. نویر 
بعد از کسب تس��اوی مقابل اسپانیا 
گفت: »این بازی بس��یار سخت بود. 
ما توانس��تیم پا به پای آنها بجنگیم و 

اجازه خلق موقعیت زیاد به آنها ندادیم. 
در این راستا باید از خط دفاعی آلمان بسیار 

تمجید کرد.«
      

آنخل دی ماریا، س��تاره تیم ملی آرژانتین 
معتقد است پاسی که به لیونل مسی داد 
افتضاح بوده، ام��ا او از همان پاس هم 
استفاده کرده اس��ت. او در گفت وگو 
با خبرنگاران در این باره اظهار داشت: 
»من پ��اس مزخرفی برای او ارس��ال 

کردم، اما مسی همیشه راه حلی برای همه 
چیز پیدا می کند. چیزی که مهم است اینکه 
توپ به او رسید و در نهایت به گل تبدیل شد.«

      
رونال��دو، اس��طوره فوتب��ال برزی��ل با 

انتش��ار پیامی از نیمار خواست که با 
قدرت از مصدومیت��ش عبور کند 
و ب��ه میادین برگ��ردد. رونالدو در 
صفحه مجازی خود نوش��ت: »تو 

نیمار هس��تی لعنت��ی! بزرگی! من 
اطمین��ان دارم که بیش��تر برزیلی ها 

مانند من، تو را تحسین می کنند و دوستت 
دارند. استعدادت باعث شده عشق و محبت به تو در هر گوشه 

از جهان به چشم بخورد.«
      

گروهی از تماش��اچیان قطری در بازی آلمان و 
اسپانیا به حرکت چند روز پیش بازیکنان 

آلمان در اعتراض به میزبانی قطر واکنش 
نشان دادند و به بهانه مسوت اوزیل به 
آلمان اعتراض کردند. این تماشاچیان 
درحالی که پوس��ترهای اوزیل در حال 

چشمک زدن را به دس��ت گرفته بودند، 
دست شان را روی دهان خود قرار دادند. 
      

زالتکو دالیچ، سرمربی کرواسی بعد از پیروزی 
مقابل کانادا گفت: »بعد از تساوی در بازی 
اول مورد تمسخر قرار گرفتم. من قبل از 
بازی اول گفته بودم مراکش تیمی جدی 
و سرسخت است. البته به خاطر این حرف 
مسخره هم شدم. آن بازی گذشت و تمام 

شد، ما تازه در شروع جام هستیم.«

هیئت اجرایی کمیته  ملی المپیک بر تعیین تکلیف رؤسای فدراسیون ها تأکید     بازتاب
کرد. هشتمین نشست هیئت اجرایی این کمیته دیروز برگزار شد و سیدمناف 
هاشمی نیز در خصوص مسائل مطرح شده در این جلسه توضیحاتی ارائه داد. وجود برخی ابهامات مالی 
مدیریت قبلی از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود. دبیرکل کمیته ملی  المپیک با اشاره به باقی 
ماندن تعهد ۱8 میلیاردی اظهار داشت: »ابهامی در خصوص بحث برخی هزینه ها در مدیریت گذشته 
بود. تمام موارد بررسی می شوند و مواردی که ابهامی ندارند، تأیید خواهند شد. تعهد ۱7، ۱8 میلیاردی 
از قبل باقی مانده که طبیعی است در هر بخشی از تعهدات به دوره بعد موکول شود. چیز خاصی نیست 
تخصیص های مرحله ای کمیته پرداخت شود آنها تسویه می شود. بخشی از پاداش قونیه باقی مانده بود 
که پرداخت شد. مبالغی باید به پارالمپیک پرداخت می کردیم که انجام شد. هیچ ابهامی در هزینه کرد 
وجود ندارد و باید از عزیزان دوره قبل تش��کر کرد، ولی دنبال تحوالت جدید هستیم.«  کمک مالی به 
برخی فدراسیون ها از مصوبات جلسه دیروز بود: »در مورد برخی فدراسیون های المپیکی بحث هایی شد. 
این فدراسیون ها بیشتر از سقف بودجه به منابع مالی برای حضور در میادین نیاز دارند. در این نشست 
در مورد این فدراسیون ها بحث و مصوب ش��د که کمک مالی الزم به این فدراسیون ها صورت گیرد.« 
دبیرکل کمیته همچنین از حمایت پیشکس��وتان خبر داد: »اعضای هیئ��ت اجرایی اجازه حمایت از 
پیشکسوتان عرصه قهرمانی و المپین ها را دادند. هرچند صندوق حمایت این کار را می کند، ولی پاسخگو 
نیست. افرادی هستند که مدال المپیک دارند، اما برای یک عمل 30، 50 میلیونی دچار مشکل هستند 
و کمک وزارت ورزش و صندوق حمایت اگر پاسخگو نباشد در موارد خاص کمک خواهیم کرد.« هاشمی 
در مورد تعامل با وزارت در مورد اداره فدراسیون ها با سرپرست نیز گفت: »2۱ فدراسیون تا قبل از عید 
شرایط سرپرستی را دارند. با وزارت در این مورد صحبت شده، برخی فدراسیون ها چالش داشته و برخی 
هم تاریخ آنها مشخص شده است. در تعامل با وزارت هستیم و آنها تالش می کنند تا تکلیف مشخص 
ش��ود. هم مکاتبه و هم مذاکره کردیم، امیدوارم زودتر به جمع بندی برس��یم. ای��ن را در نظر بگیرید 

مسئولیت با وزارت است، اما همچنان دغدغه داریم.«

امشب تکلیف دو تیم صعود کننده 
از گ��روه A جام جهان��ی در حالی 
مشخص می شود که قطر میزبان 
اولین حذف شده رقابت هاست و یک بازی تشریفاتی پیش رو دارد. 
تس��اوی دور از انتظار هلند مقابل اکوادور باعث شد نبرد اکوادور – 
س��نگال )۱8:30( حکم مرگ و زندگی را پیدا کند و در دیدار هلند 
– قطر )۱8:30( هم ش��انس پیروزی الله ها تقریباً صددرصد است. 
شاگردان فان خال با چهار امتیاز صدرنش��ین گروه اول هستند و از 
هر نظر شرایط الزم را برای تحمیل سومین شکست به میزبان دارند. 
هلندی ها قرار بود با کسب دومین برد متوالی صعودی زودهنگام را 
تجربه کنند، اما اکوادوری ها این اجازه را به نارنجی پوش��ان ندادند. 
در آخرین ب��ازی گروهی هلندی ها برابر قطر حذف ش��ده به میدان 
می روند، تیمی که طی دو بازی پن��ج گل دریافت کرده و فقط برای 

بسته نگه داشتن دروازه به زمین می آید. 
با این  حال ش��رایط تیم های دوم و سوم متفاوت اس��ت. اکوادور چهار 
امتیازی با یک مساوی نیز جشن صعود می گیرد. همانطور که سرمربی  

این تیم تأکید کرده سرنوشت یکی از سهمیه های گروه در اختیار اکوادور 
است. گوستاوو آلفارو از بازیکنانش خواسته همانند بازی با هلند ظاهر 
شوند و فرصت صعود را از دست ندهند. اکوادوری ها بعد از شکست قطر 
و متوقف کردن هلند فقط یک گام دیگر تا صعود فاصله دارند. انر والنسیا 
بهترین گلزن فوتبال اکوادور در این مس��ابقات است و در جام2022 
نیز سه گل برای کشورش به ثمر رس��انده، منتها مصدومیت والنسیا 
در بازی هلند و خروج او به وسیله برانکارد از زمین کادر فنی اکوادور را 
نگران کرده اس��ت. عدم حضور این بازیکن در جدال امشب تیم آلفارو 
را به دردسر می اندازد. برای شیرهای ترانگا نیز موفقیت در این جدال 
اهمیت ویژه ای دارد. سنگال بعد از باخت به هلند قدرتمند، قطر را 3 بر 
یک شکست داد و شانسش برای صعود را زنده نگه داشت. آلیو سیسه، 
سرمربی تیم آفریقایی جدال با اکوادور را نبرد مرگ و زندگی خوانده 
است. بهترین بازیکن سنگال تا اینجا بوالیه دیا، مهاجم 26 ساله بوده و 

دیدیو و بامبادینگ هم پایشان به گلزنی باز شده است.

شیوا نوروزی
      چهره

در جلسه هیئت  اجرایی کمیته  ملی المپیک مطرح شد

 شناسه آگهى:«فراخوان تجديدخريدخدمات مشاوره شماره 14-1401»مذاکره با وزارت برای فدراسیون های بالتکلیف
1417025 

1- اداره كل بنـادر و دريانـوردى و منطقه 
ويـژه اقتصـادى اميرآباد در نظـر دارد 
مشـاوره  خدمات  خريـد  فرآينـد 
انجـام مطالعات تعميرات اساسـى 
 15 و  تـا 13   1 اسـكله هاى  فنـدر 
بنـدر اميرآباد به شـماره 1401-14 
خـود را از طريق سـامانه تداركات 
برگزار  (سـتاد)  دولت  الكترونيكى 
نمايد. كليه مراحل برگزارى معامله 
از دريافت و تحويل اسـناد خريد خدمات مشاوره تا ارائه 
پيشنهاد و تهيه فهرست مشاوران داراى صالحيت، ارسال 
درخواست پيشنهاد (RFP)، و بازگشايى پاكت ها از طريق 
 درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت 
مشـاوران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام 
در سـايت مذكـور و دريافت گواهى امضـاى الكترونيكى 
را جهـت شـركت در فرآينـد خريـد خدمـات مشـاوره 
محقق سـازند. تاريخ انتشـار فراخوان در سـامانه مورخ 

1401/09/07مى باشد.
2- شماره فراخوان در سامانه: 2001003635000008

3- مهلت زمانى دريافت اسناد از سايت: ساعت 9:30 صبح مورخ 
1401/09/07 الى ساعت 14عصر مورخ 1401/09/15

4- مهلت زمانى ارسـال پاسخ اسناد به سـايت و بازگشايى: ساعت 
9:30 صبح مورخ 1401/09/27

5- شرايط الزامى متقاضيان شركت در فرآيند: 
1-5- دارا بودن گواهينامه صالحيت حداقل پايه 3/سـه در 
رشـته بندرسـازى و سـازه هاى دريايى از سـازمان برنامه و 

بودجه كشور و ارائه آن در فايل اسناد ارزيابى كيفى.
2-5- ارائه اظهارنامه ظرفيت آماده بكارى مشاور.

3-5- ارائه اظهارنامه مشـاور مبنى بر نداشتن محروميت از 
ارجاع كار حسب بخشنامه 101/224483 مورخ 82/12/4

6- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف:

  آدرس: مازندران- بهشهر- زاغمرز- بندر اميرآباد و تلفن: 
34512444-34512431 – 011 كد پستى: 48541-51313 
شناسه ملى: 14000180614 كد اقتصادى: 411319577986

7-اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضويت در 
سامانه:

  مركز تماس 021-41934 
  دفتر ثبت نام 88969737  و 85193768 

  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـاير اسـتان ها، در سايت 
بخش"ثبت نام/پروفايـل   (www.setadiran.ir) سـامانه 

تأمين كننده/ مناقصه گر" موجود است.

8- مدت اجراى پروژه: 9/نه ماه شمسى.
9- الزم به ذكر اسـت ارسال مدارك هيچ گونه حقي را براي 
متقاضيـان ايجـاد نخواهد كـرد و صرفاً از شـركت هايي كه 
صالحيت آنان بر اسـاس اسـناد ارزيابي احـراز گردد، براي 

شركت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 
10- اسـناد بايـد به صـورت فهرسـت بندى شـده (به روش 
BOOKMARK يـا Add or edit Link) و خوانـا (حداقـل 
300dpi) اسـكن و بارگذارى گـردد. در صورت ناخوانا بودن 

به اسناد مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11-با توجه به ايجاد قابليت جديد در سـامانه ستاد (مطابق 
بخشنامه شـماره 1/140935 مورخ 99/05/11 هيئت محترم 
وزيران) مهر و امضاى الكترونيكى كليه اسناد بارگذارى شده 
در سـامانه ستاد توسـط صاحبان امضاى مجاز الزامى است، 
بديهى است در صورت عدم رعايت اين بند در سامانه اسناد 

مناقصه مذكور بازگشايى نشده و مردود اعالم مى گردد.

وزارت راه وشهرسازى
سـازمان بنادرودريانوردي

 اداره كل بنادرودريانوردى
ومنطقه ويژه اقتصادى اميرآباد

نمونه

خیال هلند از صعود راحت است 

جدال مرگ و زندگی

دنیا حیدری
      گزارش

یک ایران دیگر بسازید

اتحاد ایران برای تحقق یک رؤیا


