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خارج از گود

علیرضا دبیر:

مخالفان من را بزنند

گویم  می  هم  هنوز  گفت:  کشتی  فدراسیون  رئیس  ورزش-  بخش 
حمال کشتی هستم و اگر کسی نقد دارد بیاید من را بزند!

 علیرضا دبیر در حاشیه مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر کشتی 
گفت: معتقدم که کشتی بزرگ تر از فدراسیون کشتی است و شماها 
و سایر مسئوالن باید به کمک فدراسیون بیایید تا برای بزرگی کشتی 

کار کنیم.
وی ادامه داد: به کسانی که با من مشکل دارند می گویم که چرا کشتی 
را می زنید، بیاید و من را بزنید کشتی ما طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ 
در رقابت های جهانی در آزاد و فرنگی جمعا ۲ طال داشته ولی ما طی 
دو سال گذشته ۹ طال گرفتیم و اینکه می گویند نتایج در مقایسه با 

گذشته خوب نبوده درست نیست.
دبیر تصریح کرد: متأسفانه رسانه ها بدون اینکه حرفی را بررسی کنند 
انتشار می دهند و اشاعه دروغ خودش گناه  یا دروغ  که راست است 
است. حتما کسی که نقد سازنده می کند هم حمایت می کنیم و هم 
مخلص وی هستیم اما کسی که به دنبال تخریب کشتی است حتما 

جلوی او می ایستم.
رئیس فدراسیون کشتی گفت: قبال گفتم که من حمال کشتی هستم 
و یکسری مسخره کردند اما افتخار می کنم که حمال کشتی هستم 
چراکه برای جهان پهلوان شدن نیامده ام و همیشه با صداقت با شما 
صحبت می کنم و مجیز کسی را نمی گویم. من مجیزگوی وزیر نیستم 
و دوست دارم که رئیس هیئتم هم مجیزگو نباشند. اعتقاد دارم کاری 

که برای خدا باشد مجیزگویی ندارد.
دبیر در مورد حضور تیم مقاومت در لیگ گفت: دو سال بود که به 
دنبال حضور تیم مقاومت در لیگ بودم چراکه استان البرز هم نزدیک 
خانه های کشتی است و هم قهرمانان ما به عنوان سرباز می توانند در 

این تیم تمرینات خود را ادامه دهند.
وی در مورد لیگ کشتی گفت: ۷ سال لیگ کشتی تعطیل شد، و وضع 
اقتصادی کشتی را دیدید، ما باید به فکر قهرمانان جهان و المپیک و 

وضع اقتصادی آن ها باشیم.
کرد:  تصریح  دبیر  فارسی  سالن  به  جدیدی  عباس  ورود  با  ادامه  در 
عباس جدیدی بعد از انقالب بهترین کشتی گیر آزادکار ایران است و 

این را می گویم چراکه در کنارش بودم.
دبیر در ادامه صحبت های قبلی خود اظهار داشت: به لیگ اعتقاد دارم 

و جایگاه و اهمیت آن را بعد از رقابت های المپیک و جهانی می دانم.
وی ادامه داد: اگر جلوی لیگ گرفته نمی شد االن قرارداد کشتی گیران 
قهرمانان  منافع  دنبال  به  لیگ  در  ما  و  بود  تومان  میلیارد   ۵ باالی 
نیستیم و در کنار آن سایر کشتی گیران و مربیان نفع می برند و شاید 

تعداد کسانی که از کنار لیگ منتفع شود به ۳ تا ۴ هزار نفر برسد.
در  که  گفت  می توان  مگر  گفت:  لیگ  در  مورد حق خوری  در  دبیر 
چقدر  را  جدیدی  عباس  همین  حق  نمی شود،  خوری  حق  کشتی 
خوردند و مجبور شد که به وزن باال و پایین برود اما ایستادگی کرد و 

حقش را از کشتی با ۵ تا ۶ مدال گرفت.
وی خطاب به نمایندگان باشگاه ها گفت: اگر حق خوری پیش بیاید 
عمدی نیست و از شما می خواهم که هرچه پیش آمد قهر نکنید و تا 
آخر بایستید، من هم ایستاده ام و با متخلفان برخورد می کنم. هرکس 
هم  شما  اگر  گرفتم  را  آن  جلوی  و  کردم  حذف  کرد  کنی  کارچاق 
خالفی دیدید با سند به من بگویید تا برخورد شود. ما محکومیم که 

همیشه سالم کار کنیم.
دبیر افزود: اگر مربی از کشتی گیر درصد بگیرد باید به من بگویید و 
اگر نگویید پیش خدا باید جواب بدهیم البته باید تمامی ادعاها با سند 

و مدرک درست باشد.
وی تصریح کرد: یک نمونه از حق خوری ها در کشتی یونس امامی و 
حریف آمریکایی اتفاق افتاد که داوران اخطارندادند و من هم به رئیس 

کمیسیون داوران اعتراض کردم و هم با داور وسط برخورد کردم.
رئیس فدراسیون کشتی گفت: کشتی گیر حق ندارد دعوا کند و باید 
خط قرمزها رعایت شود، مسابقات کشتی باید با نظم و انضباط خوبی 

از تمامی لحاظ برگزار شود.
دبیر در مورد نتایج تیم های ملی کشتی گفت: همین جامی گویم همه 
باخت های کشتی برای من و همه بردها برای قبلی ها، ما که ادعای 
بد،  یا  است  خوب  کشتی  حال  االن  که  ببنید  کنید  بررسی  نداریم، 
هرکس حرفی می زند بدانید که خواسته ای خارج از عرف از من داشته 
و من نداده ام. من همان حمال کشتی باشم عشق می کنم و برای من 

کافی است و مدال ها و قهرمانی ها باشد برای دیگران.
وی تصریح کرد: سازمان لیگ موقعی موفق است که درآمدزا و مستقل 

باشد و معتقدم که لیگ برای تک تک شما است.
کشور  کشتی  تخریب  دنبال  به  افرادی  اینکه  بیان  با  دیگر  بار  دبیر 
هستند، گفت: اگر معترض هستید من را بزنید کشتی برای همه است 

و باید بزرگ باشد و آن را خراب نکنید. حسد و کینه نداشته باشید.
وی ادامه داد: استعفا مال آدم های ضعیف است، من می روم اما استعفا 
نمی دهم، بی احترامی به مجموعه نمی کنم، شاید سری بعد ثبت نام 
نکنم و شاید مجمع به من رأی ندهد اما شما به او کمک کنید، اما 
معتقدم که بعد از لیگ فوتبال باید لیگ کشتی باشد، امسال ۱۰ مدال 
گرفتیم و این شوخی نیست و لیگ ما هم باید در اندازه قهرمانی ها و 

مدال آوری های ما باشد.
وی افزود: من از حرف برخی خنده ام می گیرد که می گویند باختید، 
سال ۱۹۹۹ تیم ما با حضور من، علیرضا حیدری و عباس جدیدی به 

۲ مدال نقره و یک مدال برنز رسید و نتیجه االن را ببینید.
دبیر گفت: هرکس که دروغ می گوید و حقایق را نمی گوید باید آن دنیا 

جواب حرف های خود را بدهد.
رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه کمک کنید تا کشتی باال بیاید 
رسیدیم  تفاهم  به  مشترک  ستاد  با  که  نظامی  تیم  یک  جز  گفت: 
سایر تیم ها باید ورودیه بدهند. البته نه به خاطر اینکه به این ورودیه 

محتاجیم بلکه باید شأن و جایگاه کشتی حفظ شود.

سنگینی کفه ترازو به سمت حریفان

نگاهی به کارنامه تیم های کی روش مقابل اروگوئه و سنگال
دیدار   ۲ برای  را  ملی  تیم  حالی  در  پرتغالی  سرمربی  ورزش-  بخش 
تدارکاتی در اتریش آماده می کند که او با کلمبیا سابقه یک با رویارویی با 
اروگوئه و با مصر سابقه سه بار بازی با تیم سنگال را دارد که نتیجه آن سه 

شکست و یک برد بوده است.
 کارلوس کی روش دوباره به ایران بازگشته و می گوید به دنبال یک 
ماجراجویی تازه در ایران است و می خواهد برای رسیدن هواداران 
فوتبال به رویایشان در جام جهانی تالش کند. دو بازی تدارکاتی 
روزهای اول و پنجم مهرماه با اروگوئه و سنگال، اولین محک های 
جدی و البته سخت ملی پوشان در حضور دوباره سرمربی پرتغالی 
است. دو تیمی که البته کی روش با آنها بیگانه نیست و در دوران 
دوری سه ساله و نیمه از ایران، تجربه رویارویی با این دو تیم را در 
زمانی که هدایت تیم های کلمبیا و مصر را بر عهده داشت، دارد. 
به بهانه بازی های تدارکاتی تیم ملی فوتبال با اروگوئه و سنگال، 
نتایج کی روش با کلمبیا و مصر مقابل دو حریف تدارکاتی تیم ملی 

در اردوی اتریش مرور کرده ایم.
شکستی که زمینه برکناری کی روش را آماده کرد

اروگوئه اولین حریف تدارکاتی تیم ملی در اردوی اتریش است 
و شاگردان کارلوس کی روش جمعه اول مهر در ورزشگاه ان وی 
آره نا در شهر سنت پولتن اتریش برابر این تیم مطرح آمریکای 
جنوبی به میدان می روند. کی روش در زمان حضور در کلمبیا، 

یک بار با اروگوئه روبرو شده است.
انتخابی  هفته سوم  در  آبان ۹۹،  بامداد ۲۴  هدایت کی روش  با  کلمبیا 
جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی به مصاف تیم اروگوئه رفت، کلمبیا که 
در دو هفته اول یک برد ۳ بر صفر مقابل ونزوئال و یک تساوی ۲ – ۲ با 

شیلی کسب کرده بود، در این مسابقه خارج از خانه به دنبال امتیاز بود.
خاطره  با  شاگردانش  و  پرتغالی  سرمربی  برای  مسابقه  این  حال  این  با 
خوشی همراه نبود و کلمبیا با حساب ۳ بر صفر مغلوب اروگوئه شد.کاوانی، 
نونر و سوارز سه گل اروگوئه را به ثمر رساندند. پس از این شکست، کلمبیا 

در بازی بعدی ۶ بر یک به اکوادور باخت تا پرونده کی روش در کلمبیا 
بسته شود.

حاال پس از ۲۲ ماه دوباره کی روش به اروگوئه رسیده و این بار قرار است 

هدایت ایران را مقابل این تیم بر عهده داشته باشد و باید دید آیا این 
سرمربی پرتغالی می تواند انتقام شکست با کلمبیا را بگیرد یا نه.

سنگال دومین حریف تدارکاتی تیم ملی در اردوی اتریش هم حریف آشنا 
برای کی روش است، تیم ملی در حالی دوشنبه آینده در ورزشگاه موشن 
اینوست آره نا شهر مولدینگ به مصاف قهرمان آفریقا می رود که کی روش 
در زمان حضور در مصر سابقه سه بار رویارویی با یاران سادیو مانه را دارد.

اولین رویارویی کی روش و مصر با سنگال به ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ بر می گردد، 

روزی که مصر و سنگال در فینال جام ملت های آفریقا در استادیوم پل بیا 
شهر یائونده کامرون به مصاف هم رفتند. مصرها که آخرین قهرمانی شان 
در آفریقا به سال ۲۰۱۰ بر می گشت، با کی روش امیدوار بودند که بتوانند 
دوباره جام را به قاهره ببرند. مصر اگر چه جام ملت های 
آفریقا را با شکست یک بر صفر مقابل نیجریه آغاز کرد 
اما در ادامه با ۵ برد متوالی مقابل گینه بیسائو، سودان، 
صالح  محمد  یاران  کامرون،  و  مراکش  عاج،  ساحل 
هدایت  تحت  مصر  نهایی  دیدار  در  رسیدند.  فینال  به 
کی روش برابر سنگال در ۱۲۰ دقیقه به تساوی بدون 
بودند  سنگالی ها  این  پنالتی  در ضربات  اما  رسید  گل 
که بهتر ظاهر شدند و توانستند ۴ بر ۲ مصر را شکست 
دهند تا دست کی روش و مصر به جام نرسد و سنگال 

برای اولین بار قهرمان آفریقا شود.
در ادامه کی روش با مصر دو بار دیگر هم سنگال روبرو 
شد، دو مصافی که در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ رخ داد. 
دو تیم ابتدا ۵ فررودین ۱۴۰۱ در بازی رفت به مصاف 
هم رفتند که این دیدار با یک گل به سود مصر به پایان 
رسید تا کی روش و شاگردانش انتقام شکست فینال جام 

ملت ها را در کمتر از سه ماه بگیرند.
بازی برگشت دو تیم در انتخابی جام جهانی ۹ فروردین 
برگزار شد، مسابقه ای که با برتری یک بر صفر سنگال 
با توجه به مساوی شدن شرایط، کار به وقت های اضافه و  تا  تمام شد 
ضربات پنالتی بکشد. این بار هم تیم کی روش مانند فینال جام ملت های 
آفریقا، در ضربات پنالتی ناکام بود و سنگال با برد ۳ بر یک توانست مجوز 

حضور در جام جهانی را بگیرد و مصری ها ناکام بمانند.
حاال پس از ۶ ماه کی روش و سنگال دوباره به هم رسیده اند و این بار قرار 
است سرمربی پرتغالی، تیم ملی ایران را برابر این تیم مطرح آفریقایی به 

میدان بفرستد.

گیالن امروز-در آستانه آغاز رقابت های جام جهانی تا به حال نیمی از 
تیم های حاضر در این مسابقات، بازی های دوستانه ای را قطعی کرده اند که 

خیلی از آنها در حاشیه ی خلیج فارس برگزار می شود.
 پنجره ی پیش روی فیفا، دومین پنجره پس از مشخص شدن گروه بندی 
این  با  به حساب می آید.  رقابت های جام جهانی  دوره  دومین  و  بیست 
حال پیش از آغاز مسابقات نیز تیم ها حدود ۱۰ روز می توانند برنامه های 
آماده سازی را در پیش بگیرند. در این بین کشورهایی همچون عربستان، 
قطر، مکزیک و ... بازیکنان خود را زودتر دور هم جمع خواهند کرد و در 

روزهای غیر از فیفادی نیز در اردو حضور خواهند داشت.
پنجره ی منتهی به تورنمنت فرصتی را در اختیار تیم ها قرار می دهد تا 
یک بازی دوستانه را به انجام برسانند. مسابقه ای که می تواند صرفا برای 
کنار هم قرار گرفتن بازیکنان در قالب یک بازی جدی و یا افزایش روحیه 
باشد. تا به اینجای کار نیمی از شرکت کنندگان در این رویداد مهم، یک 
مسابقه تدارکاتی را فیکس کرده اند و نیمی دیگر هنوز برنامه ای در این 

زمینه ندارند.
مسابقه ی  هنوز  که  است  کشورهایی  جزو  نیز  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
این  از  پیش  است.  نکرده  برنامه ریزی  قطعی  صورت  به  را  دوستانه ای 
چیزی  هنوز  اما  می رسید  گوش  به  روسیه  با  بازی  بر  مبنی  شایعاتی 
قطعی نشده است. نکته ی جالب توجهی که درباره این بازی های دوستانه 
وجود دارد این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده ی بزرگی 

کرده اند. خیلی از کشورهای حاضر در قاره های دیگر با برگزاری بازی در 
کشورهای نزدیک به قطر خود را مهیای حضور در جام جهانی می کنند. 
ایران هم می توانست مقصد خوبی برای این کشورها باشد اما تا به اینجا 
تنها تیمی است که در خاک  نداده است. قطر،  باب رخ  این  اتفاقی در 
خودش بازی دوستانه به انجام می رساند. آنها میزبان هندوستان خواهند 
بود و مشخصا به دنبال این هستند تا در ادامه ی برنامه ی شلوغ خود، با 
امارات، پرترددترین کشور  یک بازی سبک به استقبال مسابقات بروند. 
برای برگزاری آخرین بازی دوستانه تیم ها پیش از آغاز جام جهانی است 
و چهار مسابقه در شهرهای این کشور به انجام می رسد. خود اماراتی ها در 
یک بازی بزرگ باید با آرژانتین پیکار داشته باشند. تونس به مصاف کلمبیا 
خواهد رفت. ۲ تیم ژاپن و کانادا که در مسابقات شرکت دارند برگزارکننده 
یک مسابقه تدارکاتی در دوبی خواهند بود. سوئیس و غنا نیز با شرایطی 

مشابه باید ابوظبی به مصاف یکدیگر بروند.
کویت، میزبان بازی دوستانه بلژیک در مقابل مصر خواهد بود. شیاطین 
سرخ اروپا تصمیم گرفته اند در این کشور به میدان بروند. عمان با هدایت 
برانکو ایوانکوویچ باید در مسقط میزبان تیم ملی فوتبال آلمان باشد. یک 
مسابقه خاطره انگیز برای قرمزپوشان که می تواند باعث دیده شدن بیشتر 
تیم ملی فوتبال  نیز در شهر ریفا پذیرای  این کشور هم بشود. بحرین 
و  اسپانیا  میزبانِی  نشدنی  فراموش  جدالی  در  اردنی ها  است.  صربستان 
ستاره هایش را به عهده دارد. عربستان هم در یک جدال جذاب در ریاض 

به مصاف کرواسی می رود تا یک بدرقه باشکوه را در کنار هوادارانش تجربه 
کند و به مصاف تیم نایب قهرمان جام جهانی قبلی برود.

در میان کشورهای غیر آسیایی، اسپانیا نیز میزبان یک مسابقه دوستانه 
است. مکزیک که در گروه سوم جام جهانی با تیم های آرژانتین، لهستان 
و عربستان در یک گروه قرار دارد در خیرونا رو در روی تیم ملی سوئد 
قرار می گیرد. لهستان در ورشو میزبان شیلی است. آنها می خواهند مقابل 
درست  شوند.  قطر  روانه  و سپس  کنند  بازی  خودی  هواداران  دیدگان 
همانند تیم ملی پرتغال که در لیسبون میزبان نیجریه است. کریستیانو 
رونالدو و دوستانش در این شرایط مهیای حضور در بیست و دومین دوره 

جام جهانی می شوند.
به جز تیم ملی فوتبال ایران کشورهای سنگال، اکوادور، هلند، انگلیس، 
ولز، آمریکا، دانمارک، فرانسه، استرالیا، کاستاریکا، مراکش، کامرون، برزیل، 
اروگوئه و کره جنوبی هنوز مسابقه دوستانه ای را تدارک ندیده اند. با توجه 
به اینکه کارلوس کی روش فقط ۲ بازی در کنار ملی پوشان بوده بهتر است 
که تیم ملی ایران پیش از آغاز مسابقات رقابتی تدارکاتی را داشته باشد 
و چه بهتر که این بازی مقابل یک تیم اروپایی و چه بسا بریتانیایی باشد 

تا ملی پوشان فضایی شبیه به بازی مقابل انگلیس و ولز را تجربه کنند.
از طرفی کشور ایران می توانست همانند همسایه هایش میزبانی یک بازی 
دوستانه را به عهده می گرفت. حال این بازی، بازی خوِد تیم ملی باشد یا 

دیدار دوستانه ی یکی از تیم های حاضر در جام بیست و دوم.

خلیج فارس، بهشِت حاضریِن در جام جهانی

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت گیالن تاباک جوان
تاریخ  در  جوان  تاباک  گیالن  تجارت  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ به شماره ثبت ۴۶۴۴  به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۹۲۸۱ 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت: توزیع و پخش محصوالت و مواد دخانی ، پخش آهن 
آالتو فوالد و مواد شیمیایی صادرات و واردات مواد دخانی و کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام 
و تسهیالت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری درصورت 
لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح مربوطه درصورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

شهر  مرکزی،  بخش  انزلی،  بندر  شهرستان  گیالن،  استان  اصلی:  مرکز 
بندرانزلی، ساحل قو، کوچه قوی سپید ۶، بلوار آزاده خلبان اکبرصیادبورانی، 
پالک ۰، ساختمان ماهناز۵، طبقه ۱، واحد ۱ کدپستی ۴۳۱۵۸۶۹۲۰۹ 

ریال   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه 
نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام 
عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
۱۷۴۱۸/۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  نزد بانک ملت شعبه غازیان بندرانزلی 
الباقی در تعهد صاحبان سهام  و  با کد ۱۷۴۱۸ پرداخت گردیده است 

می باشد.
اعضا هیئت مدیره 

آقای محمد امانی نوده به شماره ملی ۰۰۱۴۲۸۳۱۶۶ به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال 

آقای حسین اسمعیلی نمینی به شماره ملی ۰۰۴۶۹۳۹۲۱۰ به سمت 
مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 

۲ سال 
خانم رقیه قهرمانی مراللو به شماره ملی ۰۰۸۴۵۷۲۴۵۰ به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 

چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 

باشد.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 

بازرسان 
آقای امیر برنجیان به شماره ملی ۲۵۹۳۷۳۶۷۱۲ به سمت بازرس اصلی 

به مدت ۱ سال 
آقای امیر حیدری زاده کیابانی به شماره ملی ۲۵۹۴۴۵۲۰۴۱ به سمت 

بازرس علی البدل به مدت ۱ سال 
روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی 

)1384614(

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان مازندران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های 
کشاورزی به میزان ۵۰۰۰ تن از مبدأ قائمشهر و قراخیل به کلیه نقاط داخل و خارج استان را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، واریز تضمین ، اعالم نرخ های پیشنهادی و ... در 
بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مناقصه در صورت 

عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند. 
۱- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: ۲۰۰۱۰۰۱۳۹۰۰۰۰۰۰۵ مورخه ۱۴۰۱/۷/۴

۲- نام و نشانی برگزار کننده مناقصه : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران به آدرس ساری- ابتدای اتوبان ساری - قائم شهر- جنب 
مخابرات نیمه شعبان.

۳-هزینه خریداسناد مناقصه: مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
۴-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ لغایت ساعت ۱۹ روز شنبه                        مورخ ۱۴۰۱/۷/۹

۵- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی - بارگذاری در سامانه بصورت  PdF: تا ساعت ۱۹ روز سه شنبه                  مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹
۶-تاریخ گشایش پیشنهاد ها: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ ساعت ۱۰ صبح. 

۷-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( بحساب 
شبای شمارهir ۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا 

پایا با شناسه واریزی ۳۵۱۰۳۹۷۵۳۲۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ قابل ارائه میباشد. 
۸-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی 
بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه                 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹  به دبیرخانه کمیسیون معامالت 

مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید ضمن تماس با  شماره تلفن ۳۳۳۴۱۹۵۰-۰۱۱  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه 

ملی اطالع رسانی مناقصات  httP://iets/mPorg.ir نیز مراجعه فرمائید.
-شماره تماس پشتیبانی سامانه۱۴۵۶ )تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان مازندران بشماره ۳۳۱۱۷۲۵۲- ۰۱۱(

شماره: 55/43/01/7036 
تاریخ: 29 /1401/6 مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي  استان مازندران

شناسه آگهی : 1384122 کمیته فنی فدراسیون فوتبال بی سروصدا حذف شد

سرنوشت عجیب گروه مخالفان 
کی روش و اسکوچیچ

باید  را  به صورت رسمی کار کمیته فنی فدراسیون  به نظر می رسد  بخش ورزش- 
پایان یافته تصور کرد.  کمیته فنی فدراسیون فوتبال که طی روزهای پایانی کار میرشاد 
ماجدی فعالیت پرحاشیه ای را دنبال کرده بود، بعد از حضور مهدی تاج کامال از دور کار 
خارج شده بود. انتخاب و برکناری سرمربی تیم ملی بدون مشورت با این اعضا صورت 

گرفت که حتی انتقاد تند ابراهیم قاسمپور را نیز در پی داشت.
کمیته فنی فدراسیون که با حضور ابراهیم قاسمپور، حمید استیلی، نادر عزت اللهی و 
اصغر مدیرروستا کار را دنبال می کرد، در مقطعی پیشنهاد و البته تصمیم قطعی خود را 
مبنی بر پایان همکاری با دراگان اسکوچیچ را اعالم کرده بود. تصمیمی که البته از سوی 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اجرایی نشد تا مربی کروات سابق تیم ملی کار را دنبال 
کند. با حضور مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اما ماجرا کامال تغییر کرد. تاج 
طبق وعده اش و بدون اینکه نظر کمیته فنی را جویا باشد تصمیم به بازگرداندن کارلوس 
کی روش و قطع همکاری با دراگان اسکوچیچ را گرفت. اتفاقی که حتی اعتراض نرم 
ابراهیم قاسمپور را نیز در پی داشت و وی با اشاره به اینکه نظر آنها را جویا نشده اند، به 

این موضوع پرداخت.
با این شرایط شاید کامال بتوان گفت که کمیته فنی کنونی مورد وثوق و اعتماد فدراسیون 
کنونی نیست و می توان از آنها به عنوان اعضای »سابق« کمیته فنی یاد کرد. سرمربی 
تیم ملی انتخاب شده و سرمربی تیم المپیک هم به محرم نویدکیا پیشنهاد شده و در این 

دو مورد هیچ نظری از اعضای کمیته فنی جویا نشده اند.
از این جمع حمید استیلی با توجه به دوره همکاری خود با دراگان اسکوچیچ و بحث ها و 
نقدهایی که در خصوص بازگشت کارلوس کی روش مطرح کرده، بعید است که تصمیم به 
ادامه همکاری در این سمت داشته باشد. ابراهیم قاسمپور نیز که یکی از منتقدان اصلی 
دراگان اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی بود، در نامه ای سرگشاده امروز بار دیگر بحث 
جدیدی را در اختالف نظر خود با فدراسیون مطرح کرد و این گفت وگوهای زنجیره ای را 
البته طی روزهای اخیر چه در رسانه های داخلی و چه خارجی، بارها مطرح کرده بود. دیگر 
نفرات حاضر در این کمیته جنجالی هم طی همین مدت کوتاه مشخص شده که چندان 

موردتوجه فدراسیون کنونی و مهدی تاج نیستند و باید پایان کار آن را قطعی دانست.


