
مذاکره دوباره النصر برای جذب »مودریچ«
باشگاه النصر عربستان با پیشنهاد 
دستمزد ساالنه ۴۰ هزار یورو مذاکرات 
جدی���دی را برای جذب لوکا مودریچ 

هافبک ُکروات رئال مادرید آغاز کرد.
به گزارش مهر، س���ایت »کوره« با 
اش���اره به تالش مجدد باشگاه النصر 
عربستان برای جذب لوکا مودریچ پس 
از امضای قرارداد با کریستیانو رونالدو، نوشت: »مدیریت النصر با زمان رقابت 
می کند تا این بازیکن را متقاعد کند که در نقل و انتقاالت زمستانی جاری 
به این تیم ملحق شود. به گفته همین منابع، باشگاه النصر در قراردادی دو و 
نیم ساله پیشنهادی حدود ۴۰ میلیون یورو به عنوان دستمزد ساالنه برای این 

بازیکن ارائه کرده است.«
این سایت عربی زبان تاکید کرد که النصری ها با جذب رونالدو ستاره 
پرتغالی که از زمان حضور در رئال مادرید با لوکا مودریچ رابطه نزدیکی دارد، 

در تالش هستند تا هافبک کروات را متقاعد کنند.
در صورتی که باش���گاه النصر با این بازیکن به توافق برس���د، مذاکره با 
مدیران رئال مادرید برای خرید ۶ ماه باقی مانده از قرارداد اسطوره کروات آغاز 
می شود. باشگاه النصر تابستان گذشته هم با مودریچ مذاکره و او با پیوستن به 
این تیم موافقت کرده بود اما در نهایت قراردادش را با رئال برای یک فصل 

دیگر تمدید کرد.
اگر این معامله در نقل و انتقاالت زمستانی این فصل تکمیل نشود، جذب 

مودریچ به تابستان آینده موکول خواهد شد.
تنیسور جنجالی جهان تقلب کرد؟

نواک جوکوویچ به تقلب در تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۳ متهم شد.
به گزارش خبرآنالین، نواک جوکوویچ، قهرمان ۲1 گرند اسلم در گرنداسلم 
استرالیا ۲۰۲۳ با اتهام تقلب مواجه شد. یکی از هواداران تنیس مشاهده کرد 
که چگونه در طول مسابقه دور دوم یکی از اعضای تیم جوکوویچ چیزی را 
روی کاغذ می نویسد، آن را به یک بطری می چسباند و از طریق یک کارمند 
استادیوم به نواک می دهد. پس از آن تنیسور صربستانی آنچه نوشته شده را 
با دقت می خواند. در دور دوم گرنداس���لم اس���ترالیا ۲۰۲۳ نواک جوکوویچ با 
امتیازهای ۶:1، ۶:7 )7:5(، ۶:۲، ۶:۰ انزو کواکو فرانس���وی نفر 191 رنکینگ 

جهانی را شکست داد.

 

14 ورزشي
چهارشنبه 5  بهمن  1401-  3  رجب 1444 - 25  ژانویه 2022-  سال نود و هفتم-  شماره  28316

اخبار داخلي

ورزش در 24 ساعت گذشته
* پادوانی: استقالل بداند بازیکن وسیله یکبار مصرف نیست/ رویایم قهرمانی 

در پارالمپیک پاریس است
* بازی پرس��پولیس و فوالد در هفته هفدهم لیگ برتر بدون حضور 

هواداران برگزار خواهد شد
* وریا غفوری مدافع راست باتجربه فوالد خوزستان در لیست مازاد 

نکونام قرار گرفت
* فرناندو سانتوس، سرمربی پرتغالی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال 

لهستان منصوب شد
* باشگاه پرسپولیس برای سیامک نعمتی شرط گذاشته که این بازیکن 
باید برای فس��خ قرارداد، مطالبات خود که حدود یک و نیم میلیارد 
تومان اس��ت را ببخش��د، عالوه بر بخشش این مبلغ باید یک و نیم 
میلیارد تومان برای فسخ قرارداد هم پول به پرسپولیس بپردازد/ نعمتی 

این شرایط را نپذیرفته است
* علی فریدون شاه حسینی مهاجم ۲ رگه ایرانی-کویتی به تیم فوتبال 

صنعت نفت آبادان پیوست
* حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه: یک بچه هم قرارداد 

ویلموتس را بهتر امضا می کرد/ بدتر از ترکمنچای است
* با هدف حضور در گروه A آسیا؛ فدراسیون بسکتبال به دنبال جذب 

مربی خارجی برای تیم ملی بانوان است

دیدگاهاخبار کوتاه

توضیح باشگاه استقالل درباره باز شدن 
پنجره نقل و انتقاالت

علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل باشگاه استقالل 
که راهی امارات شده است، مطالبات گابریل 
پین، مربی پیشین این باشگاه را پرداخت کرد 
و ای���ن مربی هم طی نامه ای به فیفا، دریافت 
مطالبات���ش را تایید کرد تا پرونده این مربی 

بسته شود.
گفتنی است مطالبات هرویه میلیچ، بازیکن 
پیشین استقالل هم پرداخت می شود و پس از 
اعالم او به فیفا درباره دریافت مطالباتش، پنجره 

نقل و انتقاالت باشگاه استقالل باز می شود.
مدیرعامل باشگاه استقالل مالقاتی هم با 
مدیران باشگاه شباب االهلی داشت و درباره 
مطالبات این باشگاه از باشگاه استقالل، با آنها 

گفتگو کرد.

هزینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیاردی فدراسیون 
کشتی در یک سال

اعضای هیات اجرایی و رئیس فدراسیون 
کش���تی در مورد بودجه مورد نیاز این رشته 

گفتگو کردند.
یازدهمین جلس���ه هیات اجرایی کمیته 
ملی المپیک با حضور اعضا در دفتر محمود 
خسروی وفا برگزار شد و در این جلسه علیرضا 
دبیر رئیس فدراس���یون کشتی حضور داشت 
که بیش���تر در مورد بودجه مورد نیاز کشتی 

صحبت کرد.
او در نشس���ت با اعضای هیات اجرایی 
 گزارش���ی را از عملک���رد این رش���ته ها و
هزینه های انجام ش���ده ارائه داد و خواستار 

افزایش قابل توجه بودجه این رشته شد.
گفته می ش���ود که دبیر در این نشست 
اعالم کرده که س���الیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد 
تومان برای تمام مواردی از اعزام گرفته تا ایجاد 

زیر ساخت ها هزینه می کند بنابراین مشخص 
کنند که بر چه اساس���ی قرار است بودجه به 
فدراسیون ها تعلق بگیرد. او همچنین عنوان کرده 
است که اگر بر اساس تعیین شاخص باشد 
چه مواردی مالک این ش���اخص است. اگر 
شاخص، مدال آوری در ادوار مختلف المپیک 
است بگویند چند درصد از مدال های گرفته 

شده مربوط به کشتی بوده است؟
 اگر ش���اخص، مدال آوری در المپیک 
توکیو باشد که کشتی ۶5 درصد مدال ها را 
گرفته اس���ت و اگر هم شاخص مدال طالی 
المپیک توکیو باشد که کشتی در المپیک توکیو 

مدال طال داشته است.
جانشین برزیلی لوکادیا را بیشتر بشناسید

مهاجم برزیلی مدنظر پرسپولیس در یک 
سال اخیر آمار امیدوارکننده ای از نظر گلزنی 

ثبت نکرده است.
لئوناردو پریرا دیگر مهاجم برزیلی است 

که پرسپولیس���ی ها برای به خدمت گرفتن او 
مذاکرات���ی با مدیربرنامه های او انجام داده اند. 
این مهاجم برزیلی که تازگی از باشگاه گامبا 
اوزاکا ژاپن جدا شده، برای این باشگاه ژاپنی 
طی سال ۲۰۲1 و ۲۰۲۲، ۶۲ بازی انجام داده 
و در جریان این بازی ها فقط 11 بار موفق به 
گلزنی شده است. او در مجموع ۲۸۸5 دقیقه 
برای گامبا اوزاکا، سه پاس گل ثبت کرده و 
تاثیرگذاری روی 1۴ گل در کارنامه اش دیده 
می شود. پریرا در این دو سال 11 دیدار تیمش 
را هم به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ 
از دست داده که این موضوع می تواند باعث 

نگرانی هواداران پرسپولیس شود.
او س���ال ۲۰۲۰، برای باشگاه سانفرس 
هیروشیما بازی می کرد و آمار بهتری را نسبت 
به تیم اخیر خود ثبت کرده اس���ت. پریرا در 
سال ۲۰۲۰، در ۲۶ بازی 15 بار دروازه رقبا را 
باز کرده و چهار بار هم موفق به ارسال پاس 

گل شده است. او در فصل ۲۰۲۰، در چهار 
دیدار تیمش هم محروم بود.

پریرا با وجود اینکه پارس���ال در گلزنی 
موفق نبوده، س���ابقه قهرمانی لیگ برزیل با 
پالمی���راس و قهرمانی لیگ بلژیک با کلوب 
بروژ را در کارنامه دارد و از نظر گلزنی هم 
س���ال ۲۰۲۰ آمار قابل قبولی از خود به ثبت 

رسانده است.
با وجود اینکه گامبا اوزاکا در دو س���ال 
اخیر جایگاه مناسبی در جی لیگ ژاپن نداشته، 
به خاطر حضور پریرا در ش���ش دیدار لیگ 
قهرمانان آسیا در دو سال اخیر با این باشگاه 
ژاپنی، از نظر قانونی مشکلی برای حضور در 

لیگ ایران را ندارد.
باید دید در نهایت پرسپولیس���ی ها که 
لوکادیا را از دست داده اند و پاکدل هم این تیم 
را ترک کرده، موفق به جذب او خواهند شد 

یا به دنبال گزینه دیگری خواهند رفت.

برون سپاری های پر هزینه و بی کیفیت ورزشی
داود مختاریانی
برون سپاری بعضی از امور در شرکت ها و سازمان ها یکی از روش های 
مدیریت پروژه است که در اکثر کشورهای دنیا متداول است و در کشور ما 
هم در حوزه های مختلف، سازمان ها بعضی از کارهای خود را برون سپاری 

کرده اند و اجرای آن را به پیمانکار سپرده اند.
این روش در صورتی موفق خواهد بود که به دلیل حجم باالی کار و 
محدودیت نیروی انسانی، سازمان ها نتوانند از عهده اجرای کامل کار برآیند و 

بنا به نیاز، از پیمانکار برای رفع کمبود ها استفاده کنند.
در حوزه ورزش هم چنین اتفاقی افتاده است و سالهاست پیمانکاران در 

حوزه عمرانی و مدیریت مجموعه های ورزشی فعالیت می کنند.
مسلماً در بخش عمرانی برای ساخت مجموعه های ورزشی تجهیزاتی 
الزم است که در حوزه فعالیت تشکیالت ورزش نیست و باید برای اجرای 
پروژه ها از پیمانکار متخصص و واجد شرایط استفاده شود ولی وقتی بحث 
نگهداری اماکن ورزشی و مدیریت آنها مطرح است، استفاده از پیمانکار نه 
فقط مزیتی برای ورزش ندارد، بلکه به دلیل خارج شدن کنترل بخش زیادی 
از اماکن ورزش���ی از دست وزارت ورزش، عمالً امکان نظارت بر عملکرد 

آنها وجود ندارد.
از س���وی دیگر به دلیل نبود دقت کافی در انتخاب پیمانکار، معموالً 
پیمانکارانی موفق به همکاری می شوند که بتوانند در تشکیالت ورزش نفوذ 

کنند که همین امر منشأ تخلف های کاری و مالی زیادی شده است.
پیمان���کار وقتی مدیری���ت مجموعه ای را بر عهده می گیرد برای انتفاع 
خود چند گزینه پیش رو دارد که بعضی از پیمانکاران همه این گزینه ها را 

پیگیری  می کنند.
گزینه اول افزایش هزینه استفاده از امکانات مجموعه های ورزشی برای 

ورزشکارانی که قصد استفاده از آنها را دارند.
گزینه دوم استفاده از نیروی کار غیر متخصص ولی ارزان برای همکاری 

در اداره امور مجموعه.
گزینه آخر هم استفاده از مصالح و لوازم بی کیفیت و ارزان برای تعمیر 

و نگهداری از مجموعه های ورزشی.
با توجه به حضور تعداد باالی نیروی انس���انی غیر ضرور در حوزه 
ورزش و ادارات ورزشی، استفاده از پیمانکار برای مدیریت اماکن ورزشی غیر 

کارشناسی و هزینه بر به نظر می رسد.
دلیل اینکه هزینه اضافی برون سپاری های ورزش محسوس نیست این 
است که پرداخت این هزینه بر عهده مردم عادی است که می خواهند از اماکن 
ورزشی استفاده کنند و وزارت ورزش بار مالی ناشی از فعالیت پیمانکار را 
احس���اس نمی کند ولی وقتی هزینه استفاده از این اماکن باال می رود درصد 
قابل توجهی از مردم عطای ورزش کردن را به لقایش می بخشند و در دراز 
مدت بیماری های ناشی از کم تحرکی در جامعه شایع می شود و سرانه هزینه 

درمان باال می رود.
مدت هاست در وزارت ورزش مشکل استخدام قهرمانان ورزشی وجود 
دارد و علیرغم قول هایی که دولت های مختلف طی سال های گذشته داده اند 

این مشکل مرتفع نشده است که دلیل مشخصی دارد. 
قهرمانان ورزشی معموالً تخصصی غیر از ورزش ندارند به همین دلیل 
امکان س���پردن پس���ت های مهم به آنها وجود ندارد. از سوی دیگر به دلیل 
جایگاه اجتماعی آنها امکان سپردن کارهای معمولی و ساده هم نیست. به 
همین دلیل بیشتر سازمان ها از استخدام ورزشکاران طفره می روند تا حاشیه 

نداشته باشند.
چرا وزارت ورزش به جای رایزنی با سایر وزارتخانه ها و ارگان ها برای 
استخدام قهرمانان ورزشی خودش آستین باال نمی زند و مدیریت اماکن ورزشی 
 را با پرداخت حقوق به همین ورزشکاران نمی سپارد و سودی که پیمانکار

 بی دلیل می برد را خودش کسب نمی کند؟
با این کار هم نظارت وزارت ورزش روی اماکن ورزش���ی بیش���تر و 
هم از خسارت هایی که استفاده غیر ضرور از پیمانکار و تخلفه های مستتر 
در برخی از قراردادها به حوزه ورزش تحمیل می کند جلوگیری می ش���ود؛ 
ضمن اینکه حضور همیشگی قهرمانان در اماکن ورزشی تبلیغ مؤثری برای 
 جذب عالقمندان و به ویژه جوانان و نوجوانان برای حضور در این اماکن

می شود.
به عنوان مثال می شود به باشگاه انقالب تهران که یکی از سرمایه های 
شاخص ورزش کشور است اشاره کرد که سال هاست مدیریت مجموعه های 
داخل آن به پیمانکار برون س���پاری می ش���ود که نتیجه آن باال رفتن هزینه 
استفاده از این مجموعه بدون باال رفتن کیفیت فنی و تسریع مستهلک شدن 

سازه ها است.

همه منتظر س���وت پایان بازی 
سپاهان – استقالل و تساوی دو مدعی 
قهرمانی بودند که ناگهان خطای ناشیانه 
سیاوش یزدانی روی شهریار مغانلو، 
میزب���ان را به یک پنالتی رس���اند و 
رامی���ن رضاییان آن را به گل برتری 

تبدیل کرد.
سؤال بزرگ هواداران بهت زده 
استقالل بعد از بازی این بود که چرا 
مدافع باتجربه تیم شان در این لحظه 
حساس بازی ریسک کرد و به سمت 
مغانلو که تهدیدی جدی محسوب 
نمی شد، پا انداخت؟ بتدریج شایعه 
کم کاری هم از گوش���ه و کنار مطرح 
ش���د، ولی چنین اتهام بزرگی نیاز به 
دالی���ل قوی دارد و نمی توان به یک 

بازیکن از روی حدس و گمان انگ 
خیانت زد.

س���ؤال اول این است که چرا 
یزدان���ی باید علیه تیمش عمل کند؟ 
او بع���د از ماه های طوالنی که به دلیل 
خدمت سربازی از فوتبال دور ماند و 
حتی تیم ملی را هم از دست داد، انگیزه 
زیادی برای بازگشت به ترکیب اصلی 
استقالل و رسیدن به شرایط آرمانی 
دارد. سؤال دوم اینکه هر بازیکنی به 
هر دلیلی به دنبال کم کاری باشد، دستش 
را رو نمی کند. پنالتی دادن بدترین راه 
برای این کار اس���ت و بازیکن را به 

سیبل اتهامات تبدیل می کند.
بعد از شکست مقابل تراکتور در 
تبریز، استقالل در اصفهان دومین باخت 

متوالی در لیگ برتر را تجربه کرد تا 
شانس قهرمانی اش در لیگ به حداقل 
برسد. مربی پرتغالی کار خیلی سختی 
برای جبران فاصله هشت امتیازی با 
پرس���پولیس دارد و اگر شرایط مالی 
اجازه می داد، بعید نبود که استقالل عذر 
ساپینتو را بخواهد. کارنامه مربیگری 
س���اپینتو پر از این ناکامی هاست و 

دوست ندارد که استقالل هم به این 
فهرست طوالنی اضافه شود. او گوشه 
رین���گ گیر افتاده و برای فرار از این 
ش���رایط ممکن است هر تصمیمی 
بگیرد؛ حتی کنار گذاش���تن بازیکن 

تیمش به خاطر یک شایعه.
کنار گذاشتن یزدانی اتهامات را 
متوجه این مدافع می کند و نگاه ها از 
ساپینتو منحرف می شود. با این حال 
باید پرس���ید که این روند را تا کجا 
می توان ادامه داد و با باخت بعدی چه 
کسی قرار است مقصر شناخته شود؟ 
آیا کادر فنی می تواند بازیکن را سپر 
ناکامی های تیم کند و در این صورت 
بقیه بازیکنان برای اشتباه نکردن تحت 

فشار قرار نمی گیرند؟

این روزها خبرهای خوشی درباره حضور استقالل و پرسپولیس در آسیا 
به گوش نمی رسد.

به گزارش خبرآنالین، اس���تقالل و پرسپولیس سال گذشته از رقابت های 
لیگ قهرمانان آس���یا حذف شدند. علت حذف این دو باشگاه عدم پایبندی به 
استانداردهای مدنظر Afc بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم با بررسی مجدد مدارک 
سرخابی ها عالوه بر اینکه آنها را از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حذف کرد، 
کمیته حرفه ای سازی ایران را هم به حالت تعلیق درآورد. با تالش های فدراسیون 
این کمیته رفع تعلیق شد اما هنوز استقالل و پرسپولیس نمی توانند مجوز حضور 
در آسیا را بگیرند. Afc برای رفع ابهامات، آئین نامه ای را در اختیار فدراسیون 
قرارداده که بدون کم و کاست باید در بررسی مدارک باشگاهها، مورد توجه قرار 
بگیرد. کمیته حرفه ای سازی هم با قاطعیت به باشگاهها اعالم کرده جای تخفیفی 

وجود ندارد و اگر استانداردها را رعایت نکنند، مجوز نمی گیرند.
هواداران استقالل و پرسپولیس امیدوارند برای فصل جدید رقابت های لیگ 
قهرمانان، باشگاه شان مجوز حرفه ای را بگیرد. آنها با وجود امید بسیار، همچنان 
نگران هستند. دلیل هم مشخص است. میزان بدهی های سرخابی ها هر روز بیشتر 

و بیشتر می شود، به همین جهت نگرانی ها بی دلیل نیست.
وضع اس���تقالل با اظهارات فتح اهلل زاده کامال مشخص است. طبق ادعای 
مدیرعامل این باشگاه، استقالل حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که یک رکورد 
تاریخی به حساب می آید. میزان بدهی های استقالل روز افزون است و می تواند در 
آینده حتی ادامه حیات باشگاه را به خطر بیاندازد. این باشگاه حتی گام کوچکی 
هم برای پرداخت طلبکارانی چون استراماچونی برنداشته. بدهی های داخلی هم 
افزایش پیدا کرده و با این وضعیت با قاطعیت می توان گفت این باشگاه در فصل 

آینده لیگ قهرمانان هم غایب خواهد بود.
در پرسپولیس هم وضع تفاوتی با استقالل ندارد. درویش مدیرعامل این باشگاه 
سکوت کرده و مثل فتح اهلل زاده از مشکالت مالی نمی گوید ولی شرایط آنها درست 
مثل آبی هاست. در ماه جاری دو باشگاه باید گزارش های خود را برای کسب 
مجوز حرفه ای به این کمیته بدهند. بعد از بررسی ها در اردیبهشت ماه سال آینده 

تصمیم نهایی درباره آنها اتخاذ خواهد شد. خبرهای رسیده از داخل فدراسیون و 
کمیته حرفه ای سازی قویا حکایت از آن دارد که دو باشگاه در بدترین موقعیت 
قراردارند و با توجه به انباشت بدهی ها نمی توانند در لیگ قهرمانان فصل آینده 
نیز حاضر شوند. همین حاال آنها بابت فصل جاری هم بدهی های سنگینی به 
بار آورده اند. بعضی مسئوالن فدراسیون ادعا کرده اند استقالل و پرسپولیس با این 

وضعیت تا سه فصل آینده هم مجوز حرفه ای را کسب نمی کنند.
بدین ترتیب اوضاع برای رقیبان این دو باشگاه بر وفق مراد است. فوالد 
خوزستان و سپاهان دو باشگاهی هستند که استانداردها را رعایت کرده و مجوز 
حرفه ای را کسب کرده اند. گل گهر نیز فصل گذشته فقط و فقط به خاطر تاخیر 
در پرداخت بدهی یکی از مربیانش از کسب مجوز باز ماند. باشگاه نساجی هم 

که فصل گذشته قهرمان حذفی شد باید سخت افزار خود را ارتقاء دهد.

نگرانی از وضع حضور پرسپولیس و استقالل در آسیا

یزدانی، سپری برای ناکامی ساپینتو

وزارت ورزش پیگیر پرونده 
یکی از مدیران فدراسیون فوتبال 
شده که در کمیته اخالق در دست 
بررسی است؛ پرونده ای که ظاهرا 
ابعاد تازه تری پیدا کرده و ش���امل 
ارکان اصلی ت���ر فدراس���یون هم 

می شود.
به گزارش مهر، هفته گذشته 
بود که خبر بررس���ی پرونده یکی 
از مدیران فدراس���یون فوتبال در 
کمیته اخالق این فدراسیون با اتهام 
تخلف مال���ی در خبرگزاری مهر 

منتشر شد. 
موض���وع اصلی این پرونده، 
ابهامات مالی و وصول نش���دن 
درآمدهایی اس���ت که فدراسیون 
پیش از سفر به اتریش و برگزاری 
دو بازی تدارکاتی مقابل اروگوئه و 
سنگال در مهرماه و قبل از شروع 
جام جهانی وعده آن را داده بود.

طبق قرارداد فدراس���یون با 
ش���رکت اتریشی قرار بود ایران از 
این دو مس���ابقه از بلیت فروشی، 
پخش زنده بازی و تبلیغات محیطی 
مبلغی در حدود ۸۰۰ هزار دالر به 
دس���ت بیاورد اما در نهایت پس 
از پرداخ���ت ۴۰۰ ه���زار دالر از 
سوی فدراسیون، تنها مبلغ 15۰ هزار 
دالر از ش���رکت مذکور به حساب 

فدراسیون واریز شده است.
نامش���خص بودن وضعیت 
۶5۰ ه���زار دالر باقیمانده از این 
شرکت و س���فر مشکوک مدیر 
مربوطه فدراسیون فوتبال به آلمان 
پس از اردوی اتریش باعث شد تا 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال برای 

بررسی ابهامات وارد کار بشود.
همانطور که خبرنگار مهر پیش 
از این گزارش داده بود، فشارهای 
مختلفی به کمیت���ه اخالق برای 
مختومه کردن این پرونده از سوی 
برخی افراد وارد ش���ده است اما 
ش���واهد جدید نشان می دهد ابعاد 
پرونده بزرگ تر از آنچیزی است که 

قباًل به آن پرداخته شده است.
پیگیری ها حاکی است اتهامات 
این مدی���ر تنها مربوط به پرونده 
بازی های تدارکاتی با س���نگال و 
اروگوئ���ه نیس���ت و پرونده های 
دیگری ه���م از قراردادهای مالی 
مختلف برای این عضو فدراسیون 

فوتبال مفتوح است.
عالوه بر این، پای بعضی دیگر 
از مدیران و ارکان اصلی فدراسیون 
هم به این پرونده ها باز شده است 
تا مش���خص بشود اتهام فساد در 
فدراسیون مختص یک مدیر و یک 

بخش نیست.
این موضوع باعث ش���ده تا 
وزارت ورزش ه���م پیگی���ر این 
پرونده ها و جلسات کمیته اخالق 
بش���ود و در جریان اتفاقاتی که در 
فدراس���یون فوتبال رخ داده، قرار 

بگیرد.
ای���ن تنها پرونده مهم باز در 
کمیته اخالق فدراس���یون فوتبال 
نیست. دو روز پیش بود که یونس 
اس���دی مقدم رئیس این کمیته از 
تشکیل کارگروهی با حضور کمیته 
اخالق، حراست و افسر حفاظت 
از کودکان کمیته پزش���کی برای 
رسیدگی به اتفاقات مدرسه فوتبال 

در مشهد خبر داد.

 ورود وزارت ورزش به پرونده
 ۶۰۰ هزار دالری فوتبال

اصالحيه آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
صاحبان سهام شركت سيمان هرمزگان(سهامى عام)

ثبت شده به شماره 46412 
و شناسه ملى 10800074158     

عط���ف به �گهى مو�� 3 بهمن 1401 بش���ما�� 28314 � ب���ا عنايت به مجو� 
�فز�يش سرمايه به ش���ما�� 189 -971701 /014 مو�� 26 /10 /1401 سا�ما� 
بو�� � ����� بها���� �� كليه س���هامد����� �كيل يا قائ���م مقا� قانونى صاحبا� 
س���ها� � همچنين نمايند� يا نمايندگا� �ش���خا� حقوقى �عو� مى گر�� تا 
�� جلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� صاحبا� س���ها� �ين ش���ركت كه ساعت 
11:00 ��� ��ش���نبه مو�� 17 /11 / 1401 �� ���� ته���ر��� �توبا� حقانى� 
تقاطع همت� هتل بز�� ���� سالن س���پهر برگز�� ميگر��� حضو� بهم �سانند. 
همچنين �� ��ستا� حفظ سالمت سهامد���� محتر� � همچنين �فع مخاطر�� 
 �حتمالى ناش���ى �� تجمعا�� س���هامد���� محتر� مى تو�نن���د �� طريق پيوند
roka-co.com / hormozgancement  نسبت به مشاهد� �نالين مجمع 

� نيز طر� سو�ال� مد نظر خو� �قد�� نمايند.
   الف - دستور جلسه:

1 - قر�ئت � �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانونى �� خصو� پيشنها� �فز�يش سرمايه 
2 - �تخا� تصميم �� خصو� �فز�يش سرمايه 

3 - �صال� مو��� �� �ساسنامه كه مرتبط با سرمايه شركت مى باشد
4 - تطابق �ساسنامه شركت با نمونه سا�ما� بو��

5- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى فو� �لعا�� باشد
ب- ساير:

- حذ� بند 4 �گهى مو�� 3 بهمن 1401 بشما�� 28314
ج  - نحوه حضور در جلسه

با �� نظرگرفتن �بالغيه ش���ما�� 166547 /121مو��04 /10 /1400سا�ما� 
ب���و�� � ����� بها��� � همچنين با توجه به محد��يت ها� بهد�ش���تى مربو� 
به بيما�� كر�نا حضو� س���هامد���� محتر� به ش���ر� �عايت شيو� نامه ها� 
بهد�شتى جديد � ���ئه كا�� ��كس���ن بالمانع مى باشد � همچنين كسانى كه �� 
طر� س���هامد���� �كالت يا نمايندگى ���ند بايد �صل �كالت نامه معتبر يا نامه 
نمايندگى �� عال�� بركا�� ��كسيناس���يو� � كا�� ملى همر�� ��شته باشند� �� 
كليه سهامد���� يا نمايندگا� � �كال� قانونى �نا� كه تمايل به حضو� �� مجمع 
عمومى فو� �لعا�� صاحبا� س���ها� �ين ش���ركت �� ���ند خو�هشمند �ست �� 
س���اعت ها� ����� �� ���ها� 10�لى 12بهمن ما� با مر�جعه به ��حد سها� �ين 
شركت ��قع �� تهر�� مير��ما� خيابا� شهيد سنجابى پال� 37 نسبت �خذ برگه 

���� به جلسه �قد�� نمايند.
هيأت مديره شركت سيمان هرمزگان (سهامى عام)

آگهى دعوت به همكارى
 شركت ��مد��� تليس��ه نمونه (سهامى عا�)
�� نظر ���� جهت تكميل نير�� �نس���انى مو�� نيا� 
خو� �� �فر�� ��جد ش���ر�يط (بومى) �يل �� شهرس���تا� شهريا� �عو� به 
هم���كا�� نمايد. متقاضيا� مى تو�نند تا تا�يخ 1401/11/15 نس���بت به 
��س���ا� مد��� � ���مه كا�� خو� �� طريق پست به ����: شهريا�� ميد�� 
نما�� كيلومتر 2 جا�� تهر��� ش���ركت ��مد��� تليسه نمونه به كدپستى 
3351133260 ��س���ا� � يا با مر�جعه حضو�� �� �فتر مركز� شركت 
(��حد منابع �نسانى) نسبت به تكميل فر� ��خو�ست �شتغا� �قد�� نمايند. 
ضمنا� جهت هماهنگى نيز مى تو�نيد با ش���ما�� 02165290145 ��خلى 

116 �� ساعا� ����� تما� حاصل نماييد.
حداقل مدرك تحصيلىجنسيتحداكثر سنعنوان شغل

�يپلممر�35 سا�كا�گر ��مپر���

مدارك مورد نياز:
1-تصوير مد�� تحصيلى �عال� شد� �� جد�� فو� 

2-تصوير كا�� پايا� خدمت � يا معافيت
3-يك قطعه عكس 4×3

4-تصوير كا�� ملى
5- تصوير تمامى صفحا� شناسنامه

6- ���ئه شما�� تما� � ���� محل سكونت
توضيحـات:

1- ��س���ا� ���مه � طى نمو�� مر�حل جذ� هيچ گونه تعهد� �� جهت �ستخد�� 
شركت كنندگا� بر�� شركت ��مد��� تليسه نمونه �يجا� نمى نمايد.

2-جذ� � به كا�گير� نير� فقط به صو�� قر����� موقت (مد� معين) �ست.
3-���� بو�� كا�� پايا� خدمت � يا كا�� معافيت �� �لز�ما� جذ� محسو� مى شو�.

4-شركت ��  فر�يند جذ� � �ستخد�� ��يگا� �ست.
Taliseh.nemooneh  : ��ينستاگر� ���� 

www.taliseh.ir  : سايت شركت ����
(واحد منابع انسانى- شركت دامدارى تليسه نمونه)

آگهى مزايده عمومى 
شركت بيمه سينا (سهامى عام)

1- موضو� مز�يد�: بيمه س���ينا (سهامى عا�) �� نظر ���� ضايعا� 
��غى (قطعا� بدنه�فلز� � غير فلز�) خو� �� ش���هر تهر�� � برخى �� 

شهرستا� ها �� طريق مز�يد� عمومى ��گذ�� نمايد. 
2- نحو� ��يافت � ���ئه پيش��نها���: �� كليه متقاضيا� �عو� 
مى شو� جهت �خذ بر� شر�يط شركت �� مز�يد� �� تا�يخ چا� �گهى 
لغايت پايا� �قت ����� ��� پنجشنبه مو�� 1401/11/13 به نشانى 

www.sinainsurance.com   مر�جعه نمايند. 
3- مهلت تحويل پيش��نها���: س���اعت 16 ��� ��شنبه مو�� 

1401/11/17
4- تا�يخ � محل با�گش��ايى پاكت ها: با�گشايى پاكت ها �� ��� 

سه شنبه مو�� 1401/11/18 �� ستا� بيمه سينا �نجا� خو�هد شد.

شركت صنايع س��يما� �شتس��تا� �� نظر ���� حمل قطعا� بگ فيلتر 
كا�خانه خو� �� شركت CTP كش���و� �يتاليا بصو�� FOB به بند� شهيد�جايى 
بند� عبا� �� �� طريق مناقصه عمومى به پيمانكا� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. 
لذ� متقاضيا� حقيق���ى � حقوقى مى تو�نند جهت �طال� �� ش���ر�يط مناقصه � 
��يافت �س���نا� �� تا�يخ 1401/11/05 لغايت 1401/11/19 به ���� سايت 
ش���ركت www.dashtestancement.com � يا  يكى �� ���� ها� �يل 

مر�جعه نمايند.
�فتر ته��ر��: ميد�� ����نتين � خيابا� �لوند � نب���ش كوچه �لبر� � پال� 11 � 

ساختما� شهيد صيا� خد�يى. تلفن: 021-92003012
كا�خانه: �س���تا� بوشهر� بر��جا� � كيلومتر 7 جا�� ش���ير�� � كا�خانه سيما� 

�شتستا� � تلفن: 7- 07791570921 ��خلى 1208   
ضمنا تحويل �سنا� مناقصه تا س���اعت 15 ��� چها�شنبه مو�� 1401/11/19 

شركت صنايع سيمان دشتستان( سهامى عام )خو�هد بو�.   

آگهى مناقصه ( نوبت اول )
شركت صنايع سيمان دشتستان ( سهامى عام )

�� كليه س���هامد���� محتر� � �كيل يا قائم مقا� قانونى صاحب سهم � نمايندگا� قانونى �شخا� حقوقى �عو� مى گر�� تا �� 
جلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� �ين شركت كه ��� ساعت 11��� ��شنبه مو�� 1401/11/17 �� محل تهر�� � قيطريه � 

بلو�� �ند��گو � نبش خيابا� شهيد مهر محمد� � مجتمع فرهنگى سيد�لشهد� (�) برگز�� مى گر�� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه:

- �ستما� گز��� توجيهى �فز�يش سرمايه � �ظها� نظر با��� قانونى شركت �� خصو� �فز�يش سرمايه
- تصميم گير� �� خصو� �فز�يش سرمايه

- �صال� ما�� 7 �ساسنامه �� خصو� ميز�� سرمايه � تعد�� سها�
سهامد���� محتر� � يا نمايندگا� قانونى �نها كه تمايل ���ند �� جلسه مجمع حضو� يابند مي تو�نند يك ساعت قبل �� برگز��� 
مجمع به منظو� ��يافت برگه حضو� �� جلس���ه � با به همر�� ��شتن �صل مد�� شناسايي معتبر � يا �كالتنامه �سمي جهت 
حضو� به �كالت �� سهامد���� حقيقي � همچنين �كالت نامه �سمي � يا �صل معرفي نامه كتبى بر�� سهامد���� حقوقي با ���ئه 

�صل كا�� ملي شخص معرفى شد� به عنو�� نمايند� به محل برگز��� مجمع مر�جعه نمايند. 

هيات مديره شركت سرمايه گذارى گروه مالى سپهر صادرات (سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام
شركت سرمايه گذارى گروه مالى سپهر صادرات (سهامى عام)

(به شناسه ملى 14004518505 و شماره ثبت 462901)

ت دوم
  نوب

ش��ركت نفت � گا� پا��  �� نظر ����  خريد 2 قلم   P/F "Inpipe   Products  " Monitor     Pig    Passage     Indicator  مو�� نيا�  خو� �� با برگز��� مناقصه عمومى 
�� مرحله �� طبق شر�يط �ير �� طريق يك شركت ��جد صالحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
�لف) ��شتن تجربه كافي � مرتبط با موضو� كا�.

�)  �ساسنامه� �ظها�نامه ثبت شركت � �خرين �گهي  تغيير�� (مند�� �� ���نامه �سمي).
�)  ���ئه كد �قتصا��� شناسه ملي.

 �� كليه �ش���خا� حقوقي ��جد ش���ر�يط �عو� مي گر�� بالفاصله پس �� چا� �گهي ��� � حد�كثر 3 (س���ه) ��� پس �� �نتش���ا� �گهي نوبت ��� تا پايا� س���اعت ������ به نش���اني �ينترنتي
 WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصا� مر�جعه نمو�� � پس �� �خذ كد كا�بر� � �مز عبو� نسبت به ��يافت �سنا� �قد�� نمايند.

كليه مر�حل برگز��� فر�خو�� ���يابي كيفي �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت �نجا� خو�هد شد.
ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي � مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.

�طالعا� � �سنا� مناقصه عمومي پس �� برگز��� فر�يند ���يابي كيفي � ��سا� �عوتنامه �� طريق سامانه ستا� به مناقصه گر�� ��سا� خو�هد شد.
· نظر به �ينكه به �س���تنا� بخشنامه معا�� محتر� مهندسي� پژ�هش � فنا��� ����� نفت� به شما�� 97/213943 مو�� 1397/5/10� �نعقا� قر����� � �نجا� خريد صرفا با تامين كنندگاني كه نا� 
�� ها �� فهرست بلند سامانه تامين �لكتر�نيكي كاال� صنعت نفت( EP) قر������� �مكا� پذير �ست. بنابر�ين مناقصه گر موظف به �نجا� تشريفا� ال�� جهت قر��گرفتن �� فهرست سامانه EP تا 

تا�يخ �نعقا� قر����� بو�� � هرگونه تبعا� ناشي �� عد� �عايت مقر��� فو�� متوجه مناقصه گر خو�هد بو�.
· �خرين مهلت ��سا� پاسخ �ستعال� ���يابي كيفي:  �� هفته پس �� �خرين مهلت ��يافت �سنا� �ستعال� ���يابي كيفي �� سامانه مذكو� با�گذ��� نمايند. 

· تا�يخ � محل تحويل �سنا� مناقصه: متعاقبا به �طال� ��جدين شر�يط خو�هد �سيد 
· �خرين مهلت تحويل پيشنها� � تا�يخ گشايش پيشنها�ها: طبق تا�يخ ها� مند�� �� �سنا� مناقصه.

· ال�� به �كر �ست پيشنها�ها� ���ئه شد� توسط مناقصه گر�� مى بايست حد�قل تا 3 ما� �� تا�يخ تحويل پيشنها� مالي معتبر باشد.
�� صو�� نيا� به �طالعا� بيشتر� متقاضيا� مي تو�نند با شما�� تلفن 5 � 83762604-021 تما� حاصل نمايند.   

* �طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه: مركز تما�: 021-41934  
شركت نفت و گاز پارس �فتر ثبت نا� :  88969737  � 85193768

روابط عمومي

شركت ملي نفت �ير��
شركت نفت � گا� پا��

 آگهي مناقصه  عمومى دو مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي  
 WSS-0050004 مناقصه شماره 

با شماره فراخوان سامانه ستاد   2001001034000262 

شناسه �گهى:1442184 

آگهى مناقصه عمومى نيروگاه حرارتى طوس
شركت �فق تأمين �نر�� طو� به عنو�� مالك نير�گا� حر��تى 
طو� �� نظر ���� �نجا� خدما� مو�� نيا� به شر� �يل �� �� طريق 

برگز��� مناقصه عمومى �� مرحله �� تأمين نمايد:

موضوع مناقصه شماره مناقصه

OTET-40125 نجا� خدما� مربو� به تعمير�� �ساسى�
��حد 4 نير�گا� حر��تى طو�

 متقاضيا� مى تو�نند �� مد� 10 ��� �� تا�يخ �ين �گهى� پس 
�� ��يافت فر�خو�� مناقصه �� سايت شركت �فق تأمين �نر�� 
طو� به ���� www.otet.ir نس���بت به خريد � ��يافت 
�س���نا� �قد�� فرمايند. �� صو�� تمايل �فق �سنا� با��يد با 
هماهنگى قبلى بالمانع �س���ت. ���� نير�گا�: كيلومتر 12 

جا�� مشهد قوچا�� نير�گا� حر��تى طو�
شركت افق تأمين انرژى طوس

شركت تعاوني مسكن كاركنان
 شركت كارگستران راهبر 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم 
با توجه به عد� حصو� نص���ا� قانوني � ال�� جهت برگز��� مجمع عمومي 
فو� �لعا�� نوبت ��� �ين ش���ركت تعا�ني� لذ� مجد��� � بدينوسيله �� �عضا� 
محتر� �ين ش���ركت تعا�ني �عو� مي شو� تا �� مجمع عمومي فو� �لعا�� 
نوبت سو� كه �� ساعت: 16 ��� جمعه مو�خه 1401/11/21 �� محل شركت 
تعا�ني ��قع �� شهر ���هن� بلو�� مطهر�� �نتها� خيابا� خيا�� پال� 95 � 

كدپستي: 1431745993 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
1� چنانچه حضو� عضو� �� مجمع مذكو� ميسر نباشد مي تو�ند حق حضو� 

� �عما� ��� خو� �� به شخص �يگر� ��گذ�� نمايد.
جهت تاييد نمايندگي� �كيل � موكل تا بيس���ت � چها� ساعت قبل �� تا�يخ 
برگز��� مجمع عمومي فو� �لعا�� به �فتر شركت تعا�ني مسكن �� ���� 

صد� �الشا�� مر�جعه نمايند.
�ستو�جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت سو�: 
1� بر�سي � تصميم گير� �� خصو� ما�� 6 �ساسنامه 

(تمديد مد� فعاليت ش���ركت تعا�ني مسكن به مد� پنج سا� شمسي �� 
تا�يخ 1401/09/28 لغايت 1406/09/28) 

2� بر�سي � تصميم گير� �� خصو� تبصر� �لف ما�� 20 �ساسنامه 
(تغيير �� نحو� � چگونگي �عو� �عضا �� مجامع عمومي ش���ركت تعا�ني 

مسكن) 
هيات مديره

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شناسايي پيمانكار 
شركت طر� � ساما� �مو�� كيش (س��هامي خا�) �� نظر ���� تا به منظو� «تهيه مصالح � �جر�� �سكلت بتني 
� س��قف ساختما� پر��� ����گا� نهم بند�عبا�»� نسبت به شناس���ايي پيمانكا� �يصال� طي مناقصه عمومي يك 
مرحله �� �قد�� نمايد. �ش���خا� حقوقي ����� شر�يط �يل مي تو�نند �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي تا تا�يخ 1401/11/11 جهت 
��يافت �س���نا� مناقصه �� ساعا� ����� به نشاني: تهر��� خيابا� قائم  مقا� فر�هاني� جنب بانك ��� شما�� 101� طبقه سو� 

مر�جعه نمايند.
شر�يط شركت �� مناقصه: 

1� برخو����� �� تو�نمند� فني � مالي متناسب با كا�.
2� ��شتن حد�قل �� نمونه سابقه �نجا� كا� مشابه �� پنج سا� گذشته يا �يربنا� بيش �� 3/000 مترمربع.
3� تو�نايي �� ���ئه تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� به مبلغ 3/000/000/000 (سه ميليا��) �يا�. 

همر�� ��ش���تن معرفي نامه جهت ��يافت �س���نا� �لز�ميس���ت. �� صو�� نيا� به �طالعا� تكميلي متقاضيا� مي تو�نند با 
شما�� ها� تلفن 88831008 � 88832009 تما� حاصل نمايند. ضمنا� هزينه �گهي بر عهد� برند� مناقصه مي باشد.

شركت تعاوني مسكن كاركنان
 شركت كارگستران راهبر 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت دوم 

با توجه به عد� حصو� حد نصا� قانوني � ال�� جهت برگز��� مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� �ين شركت تعا�ني� لذ� مجد�� � بدينوسيله 
�� �عضا� محتر� �ين ش���ركت تعا�ني �عو� مي ش���و� تا �� مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� كه �� ��� س���اعت 16 ��� جمعه مو�خه 
1401/11/21 �� محل ش���ركت تعا�ني ��قع �� شهر ���هن� بلو�� مطهر�� 
�نتها� خيابا� خيا�� پال� 95 � كدپستي: 1431745993 تشكيل مي گر�� 

حضو� به هم �سانند.
1� چنانچه حضو� عضو� �� مجمع مذكو� ميسر نباشد مي تو�ند حق حضو� � 

�عما� ��� خو� �� به شخص �يگر� ��گذ�� نمايد.
جهت تاييد نمايندگي� �كيل � موكل تا بيس���ت � چها� ساعت قبل �� تا�يخ 
برگز��� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� به �فتر شركت تعا�ني مسكن 

�� ���� صد��الشا�� مر�جعه نمايند.
�ستو�جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� 

1� �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� 
2� �نتخا� با��سا� (�صلي � علي �لبد�) 

3� بر�سي � تصميم گير� �� خصو� فر�� �مين شركت تعا�ني �� مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 

4� تعيين خط مشي شركت تعا�ني 
هيات مديره

ش�ركت �� � فاضال� كاش�ا� �� نظ�ر ���� �� طري�ق مز�يد� عمومي 
نسبت به فر�� 2 قطعه �مين به شر� �يل �قد�� نمايد.

مساحت شماره پالك ثبتي محل زمين 
(مترمربع)

قيمت كل كارشناسي 
(ريال) 

سپرده شركت 
پروانه سند در مزايده (ريال) 

1126 فرعي �� نو� �با� 
ند��� ���� 783/800/000 1768/9019/460/000/000 10 �صلي 

كاشا� جا�� 
ند��� ند��� 340/000/000/0005/600/000/000 4920000 �صلي قمصر 

� نو� سپر��: ضمانتنامه بانكي يا فيش نقد�
� مهلت ��يافت �س��نا� مز�يد�: �� تا�يخ پنجش���نبه 1401/11/6 لغايت 

پنجشنبه 1401/11/13 به جز �يا� تعطيل.
� �خرين مهلت تحويل �سنا�: ساعت 14 ��� سه شنبه مو�� 1401/11/25 
� تا�يخ � محل گش��ايش پاكت ها: س���اعت 10 صبح ��� چها�شنبه مو�� 

1401/11/26 � سالن كنفر�نس شركت. 
� متقاضيا� مي تو�نند بر�� ��يافت �سنا� مز�يد� � كسب �طالعا� بيشتر به ����: 
كاشا� � ميد�� جها� � �بتد�� بلو�� شهيد باهنر � �فتر قر�����ها � يا با شما�� تلفن 

03155542701 ��خلي 177 تما� حاصل نمايند.
�  به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مش���ر��� مخد�� � پيشنها��تي كه بعد �� �نقضا� 
مد� مقر� ��صل شو� مطلقا ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد� ساير �طالعا� � جزئيا� 

�� �سنا� مز�يد� مند�� �ست.
 www.abfakashan.ir :سايت شركت ��

روابط عمومي شركت آب و فاضالب كاشان 

 تجديد مزايده عمومي
 م/401/1


