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آمریکاازمنطقهاست

1� در خبرهای چند روز گذش��ته آمده بود 
که مدیر حراس��ت وزارت ورزش مدیرعامل 
باش��گاه ورزش��ی و فرهنگ��ی پرس��پولیس 
)س��رخها( ش��د این تغییر بع��د از چند ماه 
کش و قوس پیرامون این تیم انجام ش��د در 
دولت نهم و دهم هم یک افسر ارشد نظامی 
زمانی که مدیرعامل یک��ی از دو تیم مطرح 
کشور شد خبرنگار در شبکه سراسری سیما 
از وی پرس��ید که س��وابق ورزشی و فوتبالی 
شما چیست که مدیرعامل یک تیم بزرگ و 
مطرح کشور شده اید؟ گفت: در زمین خاکی 
جن��وب تهران س��ابقه ب��ازی دارم خبرنگار 
پرس��ید: شما که اهل شمال هستید با زمین 

های خاکی تهران چه ارتباطی دارید؟ 
متأس��فانه در دفع��ه های گذش��ته مقامات 
سیاسی اعم از معاون رئیس جمهور و وزراء، 
نمایندگان مجلس و دیگر مش��اغل سیاسی 
در هی��ات مدیره تیم های مطرح عضو بودند 
بدون اینکه کوچکترین سابقه ورزشی داشته 
باش��ند و حتی پای آنها به توپ پالس��تیکی 

خورده باشد.
2� بیش از بیس��ت س��ال اس��ت که مصوبه 
مجلس مبنی بر واگ��ذاری تیم های دولتی 
اجرا نش��ده اس��ت و مدیران دولتی به علت 
منافع مادی و سیاس��ی ک��ه دارند حاضر به 
اجرای ای��ن مصوبه نیس��تند نتیجه دولتی 
ب��ودن تیم های بزرگ ورشکس��تگی، وجود 
فس��اد گس��ترده در این تیم ها و ناکارآمدی 

مدیریت این تیم ها است.
 از سال 1372 تاکنون تیم های باشگاهی ما 
در آسیا نتوانسته اند مقام اول را کسب کنند 
در صورتی که تیم های ملی ما همیشه در رده 
اول یا دوم قرار دارند و درحالی که باشگاه های 

ایران حدود رده ده می باشند.
دولتی بودن مدیریت باشگاه ها باعث گردیده

یکحراستیمدیرعامل
سرخهاشد

مجلس بیست سال 
سر کار است
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سیاست روز ریشه مشکالت ترخیص کاالهای اساسی را بررسی می کند 

DT

شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالى مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزارى مناقصه ى عمومى تامین نماید.

لذا کلیه شرکتهاى که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالى مورد درخواست مى باشد مى بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهى فراخوان با مراجعه به 
سایت اینترنتى ذیل الذکر ، نسبت به استخراج و تکمیل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال آن به 
همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابى کیفى (براى معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستى 

مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
 WWW.NISOC.IR - فرم پرسش نامه ارزیابى - مدیریت تدارکات و امور کاال - مزایده و مناقصه- کسب و کار

کسب حداقل نمره 60 در ارزیابى کیفى جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است. 
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 980/000/000 ریال مى باشند.

آدرس پستى: اهواز ، کوى فدائیان اسالم (نیوساید) ، خیابان شهریور ، مجتمع تدارکات و امور کاال ، ساختمان 102 ، اداره تدارکات خرید کاالى داخلى ، واحد 
مکانیکال ،  اتاق 10 - کدپستى 54579-61138 تلفن: 061-341-24046

درگاه هاى اینترنتى مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنى و مقادیر کاال:
 WWW.IETS.MPORG.IR                 WWW.NISOC.IR                 WWW.SHANA.IR

آدرس اینترنتى جهت دسترسى به اسناد و مدارك مناقصه، آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب و همچنین 
تاریخ گشایش پاکات فنى ، متعاقبًا به مناقصه گرانى که صالحیت دریافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.

شماره:1399,4317

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب (سهامى خاص)

_ 

شهردارى ورامین 

 در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1399 پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجدالشرایط واگذار نماید .

قیمت بر اساساعتبار (ریال)ردیف بودجه  مصوب سال 1399پروژه

زیرسازى باند شمالى کمربندى 
خلیج فارس از تقاطع جاده قاسم 
آباد تا زیرگذر رین باجک

ردیف 402 بودجه مصوب سال 1399 و مجوز شوراى 
اسالمى شهر ورامین به شماره 8246/228 مورخ 

99/3/17

فهرست بهاى راه ، راه 5/000/000/000
آهن و باند فرودگاه 

سال 99

-- داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد امور قراردادهاى شهردارى ورامین 
مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس: 7-   36242525 داخلى 364 -- 366 
_ شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

_  هزینه درج آگهى و کارشناسى بعهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود
_ سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود مى باشد .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/11 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/8/18
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سرنوشت پایتخت کرونا زده در دست کیست؟
نگاهی به طرح تعطیلی کامل تهران برای مقابله با چرخه کووید 19


