اخبار
پیشنهادات اروپایی برای
دروازهبان پرسپولیس

علیرضا بیرانوند دروازهبــان تیم فوتبال
پرسپولیس بعد از بازگشــت از خرم آباد،
جلسه سرنوشت سازی را با مسئوالن این
باشــگاه برگزار می کند.به گزارش مهر،
شاید اسفند  ۹۵و زمانی که علیرضا بیرانوند
قراردادش را با پرسپولیس تا سال ۱۴۰۰
تمدید کرد تصور نمی کرد بعد از عملکرد
درخشان در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه برای
راضی کردن پرسپولیس و جدایی از این
تیم دســت به کار شود.اگر بعد از هر جام
جهانی در دوره های گذشته بیشتر روی
پیشنهادات جذاب برای بازیکنان خط جلو
تیم ملی بحث و خبر بود ،حاال پیشنهاداد و
وضعیت علیرضا بیرانوند سوژه اصلی است.
بیرانوند با مهار پنالتی کریستیانو رونالدو در
دیدار ایران مقابل پرتغال توجهات را بیش
از پیش به خود جلب کرد و اکثر رســانه
های معتبر جهان این عملکرد درخشان
را در کنار زندگی سخت و دشوار بیرانوند
در سالهای گذشته را منعکس کردند.حاال
دروازه بان پرسپولیس در دو راهی سختی
قرار دارد .از یک سو پنجره نقل و انتقاالتی
پرسپولیس بسته اســت و این تیم نمی
تواند بازیکن جدیدی تا زمســتان جذب
کند؛ از سوی دیگر گفته می شود بیرانوند
از تیم های ایتالیایی ،اسپانیایی و آلمانی
پیشنهادات خوبی دارد و او را برای حضور
در لیگ های خارجی ترغیب کرده است.
در مورد مبارزه با ورزشکاران اسرائیل
سیاست های نظام را دنبال میکنیم

حمید بنی تمیم گفت :فدراسیون کشتی
در مورد مبارزه با ورزشکاران رژیم اشغالگر
قدس ،سیاســت های مورد نظر نظام را
دنبــال می کند.ب ه گزارشایســنا ،نایب
رئیس فدراسیون کشتی در آستانه مسابقات
جهانی کشــتی نوجوانان در کرواسی و
احتمال مواجهه با حریفان اشغالگر قدس
گفت :در جلســه هیأت رئیسه فدراسیون
کشــتی ،اعضا بر تبعیت از سیاست های
نظــام و مبارزه نکردن بــا حریفان رژیم
اشغالگر قدس تأکید کردند .ما بر همین
اساس در رقابت های جهانی پیش رو از
جمله نوجوانان جهان در کرواسی در برابر
رقبای رژیم اشغالگر قدس به این شکل
عمل خواهیم کرد.بنیتمیم خاطرنشــان
کــرد :البته با توجه به حساســیت های
باالی اتحادیه جهانی کشتی و به دنبال
پیگیری این قضیه از ســوی کمیته بین
المللی المپیک ،دیگر روش های گذشته
جوابگو نیست.

آرژانتینیها هم به قضاوت خوب داور ایرانی اقرار کردند

شانس حضور فغانی در نیمه نهایی و فینال جام جهانی

گروه ورزشی :رسانههای آرژانتینی با وجود شکست
تیمشــان مقابل تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله
یک هشــتم نهایی جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه،
قضاوت داور ایرانی را درست و خوب عنوان کردند.
علیرضا فغانی ،قضاوت دیدار حســاس آرژانتین و
فرانسه را در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه بر عهده داشت .این دیدار با پیروزی
چهار بر سه خروسها به پایان رسید و آرژانتین از
صعود به دور بعد باز ماند .با این حال رســانههای
این کشور قضاوت داور ایرانی را خیلی خوب عنوان
کردند و حتی آن را به عنوان یکی از داوران فینال
دانستند.ســایت آرژانتینی اینفوبائه نوشت :در یک
بازی فیزیکی داور  ۴۰ســاله ایرانی قضاوت خیلی
خوبی داشت .او به نحوی در بازی تسلط داشت که
در هیچ یک از صحنهها نیازی به  VARنداشت
و هرگز دچار اشتباه نشد.دردقیقه  ۱۰کیلیان امباپه
توســط مارکوس روخو در محوطه جریمه متوقف
ی به نفع فرانســه گرفت و به
شــد .داور یک پنالت 
روخو کارت زرد نشــان داد چون مهاجم فرانسوی
در موقعیت گل قرار داشت .قضاوت فغانی در این
صحنه کامال درست بود.ب ه گزارشایسنا ،دردقیقه
 ۱۲صحنه مشابهی برای تی مملی فوتبال فرانسه
به وجود آمد .تاگلیافیکو دوباره در نزدیکی محوطه
جریمه خطا کرد .فغانی به او کارت زرد نشان داد.
این دو صحنه از بازی برجســتهترین لحظههای
داوری بودند که در هر دو فغانی به خوبی عمل کرد.
دردقیقه  ۱۰نیمه دوم فرانسویها به گل سوم خود
دســت یافتند و جو بازی کامال عوض شد .در این
لحظات نگرانی برای داور به وجود آمد چون ممکن
بود نتیج ه باعث شــود بازیکنان نتوانند احساسات
خود را کنترل کنند و صحنههای خشن و یا تنش
به وجود آید .این اتفاقــات در دقایق پایانی کامال
آشــکار بود.در جریان بازیهای دیروز (شنبه) ۳۶
خطا انجام شد ،هشت کارت زرد به بازیکنان حریف
داده شد و تنها یک آفساید اتفاق افتاد.این آمار در
حالی در دیدار شــنبه به ثبت رسید که داور بازی
از همه لحاظ فوقالعاده بود و در صحنههای مهم

همیشه حضور داشت.فغانی بهترین داور برای بازی
پاک است و بهترین گزینه برای رقابتهای حساس
ن در حالی
دیگر جام جهانی محســوب میشود .ای 
اســت که عملکردش در جام جهانی باعث شده
است از کاندیداهای اصلی دیدار نهایی جام جهانی
باشد .یک وب سایت آرژانتینی نیز به عملکرد فغانی
در دیدار آرژانتین و فرانســه اشــاره کرد و نوشت:
قضاوت فغانی هیچ جنجالی را باقی نگذاشــت .او
عملکرد خیلی خوبی در این دیدار داشت .داور ایرانی
نه تنها در صحنههای حساس بازی قضاوت درستی
داشت ،بلکه به درستی بازیکنان حریف را جریمه
کرد.فغانی سعی داشت بهترین قضاوت را به اجرا
بگــذارد که در این کار نیز موفق بود .این عملکرد
باعث شد شانس حضور داور ایرانی در نیمه نهایی
و حتی فینال زیاد شود .همه چیز بستگی دارد چه
تیمهایی به مراحل باالیی صعود کنند.
فغانی شوخی اوتامندی را با شوخی جواب داد

علیرضــا فغانی ســومین قضاوت خــود در جام
جهانی روسیه را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت
و ماحصل آن حذف ســتاره فوتبال جهان بود .او

در شــرایطی جدال پرتنش فرانســه و آرژانتین را
پشت سر گذاشــت که لیونل مسی با شکست در
این جدال حذفی باورنکردنی داشــت .با این حال
قضاوت فغانی در این دیدار پربرخورد نیز بار دیگر
مورد توجه قرار گرفت و اکنون رســانههای مطرح
دنیا رای به انتخاب او برای قضاوت جدال فینال را
میدهند .فغانی به همراه کمکهایش با این شرایط
فوق العاده به نظر میرسد خیال بازگشت از روسیه
را ندارند و در گفتگو با ایلنا به تشریح آخرین قضاوت
خود پرداخته است.
فغانی در خصوص جدال بازی فرانســه و آرژانتین
گفت :خدا را شــکر بازی خیلی خوبی بود و  7گل
سالم داشت .درگیریهای زیادی هم در بازی وجود
داشت اما خوشبختانه در پایان هیچ تیمی به داوری
اعتراض نداشت.وی در ادامه در پاسخ به این سوال
که از او و کوئیپرش هلندی به عنوان مدعیان اصلی
قضاوت در فینال یاد میکنند گفت :اینجا داور زیاد
هســت و همگی برای قضاوت در فینال به اینجا
آمدهاند و شانس دارند .با این حال من طوری داوری
میکنم که اگر همین االن هم گفتند برو و کارت
تمام شده ،سرم باال باشد .شیوه من به گونهای است
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که بازی به بازی جلــو میروم و فعال نمیخواهم
راجع به قضــاوت در فینال صحبت کنم.فغانی در
واکنش به اینکه فیفا به نظر میرسد اعتماد مناسبی
به او دارد و تا به اینجا قضاوت سه دیدار جذاب را به
او سپرده گفت :همه بازیها در جام جهانی سخت و
دشوار است و اصال بازی آسانی وجود ندارد .ممکن
است یک بازی با نتیجه  0-5تمام شود اما داوری
آن زیر ســوال برود.داور بیــن المللی و چهره این
روزهای فوتبال کشــورمان درباره جدال پرتنش و
خشن دو تیم آرژانتین و فرانسه که او را مجبور کرد
برای شدت نگرفتن تنش ها وارد گود شود و طرفین
را جدا کند گفت :فرق مهــم این بازی با دو دیدار
قبلی این بود که در مرحله حذفی به انجام میرسید
و یک تیــم از دور رقابتها کنار میرفت و همین
مساله حساسیت وتنش ها را زیاد کرده بود و ما هم
سعی میکردیم تا این تنشها شدت پیدا نکند و به
همین دلیل ســریع دخالت میکردیم.وی در مورد
آمادگیاش برای حضور در صحنهها که مورد توجه
قرار گرفته اســت گفت :خوشبختانه اکثر داوران با
آمادگی باال به روسیه آمدهاند .کالسهای خوبی را
پشت سر گذاشتیم و همه اینها باعث شده تا کیفیت
قضاوتها هم باال برود .ما هم از این قاعده مستثنی
نبودیم و مدتهاست در تالشیم تا در این مسابقات
بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم.او در مورد
حذف مسی و آرژانتین با قضاوت خودش گفت :این
یک بازی فوتبال بود و توجهی به ستارهها و نامها
نداریم و ما فقــط کار خودمان را انجام میدهیم و
دوست ندارم در این باره حرفی بزنم.فغانی در پایان
درباره شوخی با اوتامندی ،بازیکن آرژانتین که با آب
او را مــورد هدف قرار داد و صحنه جالبی را رقم زد
گفت :بازیکن فرانســه مصدوم شده بود و بازیکن
آرژانتیــن در حال خوردن آب بود که به شــوخی
بطــری آب را کج کرد تا مقداری آب روی صورت
بازیکن فرانسه بریزد .من هم بطری را از او گرفتم
و کمی به صورتش آب ریختم و گفتم این شکلی
خوب اســت؟ مســاله خاصی نبود و یک شوخی
ساده بود.
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اخبار
رد پای یک باشگاه ورزشی در
دریافت دالر  ۴۲۰۰تومانی!

یک باشــگاه ورزشــی در لیست دریافت
کننــدگان دالر  ۴۲۰۰تومانــی قرار دارد.
به گزارش مهر ،بانک مرکزی ســرانجام
فهرست آن دسته از دریافت کنندگان دالر
 ۴۲۰۰تومانی برای واردات کاالهایی که
توسط وزارت صنعت مشخص شده است،
را منتشــر کرد.البته این فهرست ،اسامی
کامل دریافت کنندگان دالر  ۴۲۰۰تومانی
نیست و ناقص می باشد.با این حال نکته
جالب توجه و ورزشــی این لیست ،حضور
موسسه ورزشی البدر بندرکنگ است که
این موسسه هم دالر  ۴۲۰۰تومانی برای
وارد کردن تایر خودرو سواری و تایر کامیون
و اتوبوس دریافت کرده است.این موسسه
برای تایر خودرو سواری معادل  ۱میلیون
و  ۶۸۲هــزار و  ۶۸۹یورو از بانک مرکزی
گرفته است .موسسه البدر همچنین مبلغ
 ۵۱۰هــزار و  ۳۳۶یورو از بانک مرکزی و
 ۲۰۶هزار و  ۷۰۴یورو از سامانه الکترونیکی
نظام یکپارچه معامالت ارزی (نیما) برای
تایر اتوبوس و کامیون دریافتی داشته است.
تیم البدر بندرکنگ سال  ۱۳۹۳حضوری
جنجالی در لیگ دسته اول فوتبال داشت و
حتی به خاطر اتهام تبانی با تیم مهر کرج،
 ۶امتیاز از این تیم کسر شد و در نهایت به
لیگ دسته دوم سقوط کرد.
توافق مهدی ترابی با پرسپولیس

سلطانیفر :مشکل بین کیروش و برانکو حل شده و دیگر ادامه پیدا نمیکند

وزیــر ورزش و جوانان گفت :اجازه نمی
دهم عرصه ورزش دچار تشنجو التهاب
شــود.به گزارش پایگاه خبــری وزارت
ورزش و جوانان مســعود سلطانی فر با
اشاره به امیدواری نسبت به نتایج فوتبال
گفت :نســبت به نتایج تی مملی فوتبال
ایران در جام ملت ها بسیار امیدوارم که
انشاءاهلل حتما نتایج خوبی بگیریم و در
آن رویداد هــماز حیثیت فوتبال ایران

دفاع کنیم .بازیکنان آمــاده ،کادر فنی
توانمند ،فدراســیون پرتالش ،آرامش و
حمایت مــردم عوامل موفقیت و برتری
فوتبــال ایران در جام جهانــی بودند.او
همچنین گفــت :بازیکنان خوب و آماده
زیادی در سطح آسیا داریم و از کادر فنی
خوب ،توانمند و هوشــیاریبرخورداریم
که میتوانند نتایج خوبی را رقم بزنند از
طرفی فدراسیون بسیار پر تالش ،حامی

و پرکاری داریــم .هماهنگی و همدلی
خوبی در عرصه ورزش وجود دارد و اجازه
نمیدهم که اینعرصه دچار تشنج شود
و همه حاشیهها را تا حاال جمع کردهایم.
تالش ما هم این است که حتی االمکان
وارد این حاشــیهها والتهابات نشویم و
همه همدل ،همسو و یکدل ،یک هدف
را دنبال کنیم که حمایت بی حد و حصر
مردم هم عامل بســیار مهــم و تعیین

کنندهای در این راه است.ســلطانی فر
همچنین گفت :نباید با مسائل حاشیه ای
کام مردم تلخ شود و اکنون همه باید در
خدمت منافع کشور و تقویت انسجام ملی
باشند و این موضوع از نظر ما تمام شده
است .با تدبیر فدراسیون فوتبال و باشگاه
ها این مشکالت بین سرمربی تیم ملی
و باشگاه پرســپولیس حل شده و ادامه
نخواهد یافت .با تدابیر فدراسیون فوتبال

ورزشي

و باشگاه های مختلف این مشکالت حل
می شود.سلطانی فر نتایج خوب و بازی
های آبرومندانه تیم ملی فوتبال ایران را
مورد توجه قرار داد و اظهار داشــت :در
شــرایط فعلی زمان لذت بردن از نتایج
خوب و افتخار افریــن تیم ملی فوتبال
ایــران اســت ؛ نتایجی که باعث شــد
افتخار کســب کنیم و برای ملت عزت
بوجود آورد.

بازیکن ملی پوش ســایپا بعــد از توافق با
مسووالن پرسپولیس در نیم فصل پیراهن
سرخ را برتن خواهد کرد.به گزارش ورزش
ســه ،مهدی ترابی که بعنوان ستاره نقل و
انتقاالت معرفی میشد ،امروز طی جلسهای
با مدیران دو تیم سایپا و پرسپولیس توافق
خود را برای حضور در جمع شاگردان برانکو
ایوانکوویچ اعالم کرد .این بازیکن بعد از پایان
جام جهانی امروز پای میز مذاکره با مدیران
دو باشــگاه نشست.در این رابطه با توجه به
محرومیت نقل و انتقاالتی باشگاه پرسپولیس
توافق شد تا مهدی ترابی در نیم فصل اول
لیگ برتر هجدهم به کار خود با سایپا ادامه
دهد و بعد از آن راهی پرسپولیس شود.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده موسسه صندوق اندوخته نيكان
شماره ثبت 1628وشناسه ملي 10100154689

بدين وســيله از كليه اعضاي هيات امناي صندوق اندوخته نيكان دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور

فوق العاده كه در ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 97/4/21در محل موسسه بنشاني خيابان شريعتي سه راه ضرابخانه نبش

كوچه دشتستان اول پالك 8طبقه همكف تشكيل ميشود حضور بهم رسانند-1 .بررسي و تصويب صورتهاي مالي براي

سال منتهي به -2 96/12/29انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره -3انتخاب بازرس قانوني و علي البدل

خواهان رونوشــت حصروراثت محســن ناظری فرزند باقر به شــرح
دادخواســت قدیمی ثبت شــده به کالســه  9709987514200058از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که
شــادروان زهرا بافره بربری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و
ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به -1 :محسن  -2مرتضی  -3طاهره
 -4محمــد  -5اعظم  -6فاطمــه  -7صدیقه همگی ناظری ( فرزند) اینک با
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبــت اگهی می گردد
تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  312شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار
شهرستان مشهد م الف 12985
خواهان رونوشت حصروراثت فرهاد خام چین مقدم فرزند پرویز به شرح
دادخواست قدیمی ثبت شده به کالسه  9709987514200422از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
پرویز خام چین مقدم در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین
الفوت آن منحصر است به -1 :عفت طیالقی (همسر)  -2فرهاد  -3فرشاد
 -4فرزاد همگی خام چین مقدم ( فرزند) اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواســت مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی
ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  312شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار
شهرستان مشهد م الف 12986
خواهان رونوشــت حصروراثت فریال نصیرزاده فرزند حسین به شرح
دادخواســت قدیمی ثبت شــده به کالســه  9709987514200380از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که
شادروان فروردین عمو اوغلی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و
ورثه حین الفوت آن منحصر است به -1 :فریال  -2امیر  -3حسن همگی
نصیرزاده ( فرزندان) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت
نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به
این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  312شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار
شهرستان مشهد م الف 12987
خواهان رونوشت حصروراثت زهرا رستگار فرزند علی اصغر به شرح
دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالســه  9709987514200393از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که
شادروان سکینه فرهنگی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه
حین الفوت آن منحصر است به -1 :علی اصغر رستگار (همسر)  -2سعید
 -3حمید  -4مجید  -5زهرا همگی رستگار ( فرزند) اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه شخصی
اعتراضــی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ
نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر

خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  312شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار
شهرستان مشهد م الف 12988
اگهــی ابالغ دادنامه طی درخواســت به شــماره 9710467515100070
بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای جواد گزمه فعال مجهول المکان
ابالغ می گردد در مورد دادخواست اقای محمد حسین غفاری علیه شما به
خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره  9709977515100246مورخ
 97/3/19در پرونده کالسه  961005خوانده محکوم است به پرداخت -1
مبلغ  46000/000ریال بابت اصل خواســته  -2مبلغ  450/000ریال بابت
هزینه درج اگهی  -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وکال  -4مبلغ 1250/000
ریال هزینه هزینه دادرسی الصاق تمبر  -5خسارت تاخیر تادیه از زمان
تقدیم دادخواست  96/12/6محاســبه و در حق خواهان محکوم شده اید
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از درج در روزنامه قابل
واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه  321شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد م
الف 12989
بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای -1مجتبی میرزا جانی  -2عبداله
عادلی ریزنی فعال مجهول المکان ابالغ می شــود در مورد دادخواســت
اقای ایوب مظاهری علیه شــما به خواسته الزام به تنظیم سند به موجب
رای شماره  9709977506900252مورخه  1397/3/7در پرونده کالسه
 961103به  :محکومیت خوانده ردیف اول اقای محمد مهدی ساغروان به
پرداخت مبلغ  -1دو میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ریال بابت ابطال
تمبر  -2چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج اگهی و محکومیت
اقای عبداله عادلی ریزنی به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و تنظیم
سند یک دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامی  519ص  42ایران  42در
حق خواهان صادر محکوم شــده مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می
گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس
از درج اگهی قابل واخواهی در همین شعبه استدرصدب
مســئول دفتر شعبه  22شوراهای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد م
الف 12991
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به خانم نسرین سادات چنارانی مقدم فعال
مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست خانم زهره عربیان علیه
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977506900285
مورخه  1397/3/19در پرونده کالسه  961073به  -1 :مبلغ بیست میلیون
ریال بابت اصل خواسته  -2خسارت تاخیر تادیه از سر رسید تا یوم االداء
که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه
خواهد شــد  -3پانصد و پنجاه هزار ریال بابت ابطال تمبر  -4چهارصد و
پنجــاه هزار ریال بابت درج اگهی در حق خواهان محکوم شــده اید مراتب
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در
روزنامه ظرف بیست روز پس از درج اگهی قابل واخواهی در همین شعبه
استدرصدب
مسئول دفتر شعبه  22شوراهای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
م الف 12992

«آگهي مناقصه مرحله اول– نوبت اول»
شــهرداري خامنه به استناد مجوزشماره  97/3/10-50/109شوراي محترم اسالمي شهر در نظردارد :امورات خدماتي شهری خود درکارهای
رفت و روب و تنظيف معابر عمومي  ،نگهباني وراننده ماشين آالت ووسايط نقليه و نگهداري و توسعه فضاي سبز و هر نوع فعاليت مرتبط با
حوزه شــهرداري را به صورت حجمي با مبلغ برآورد  2/150/000/000ريال درمحدوده شــهر خامنه از طريق انتشار آگهي مناقصه به مدت 8
ماه(پايان سال )97به متقاضيان واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد:
 -1پـيـمـانكـار مـيبـايستـي داراي ظـرفيـت كـاري و نيـز صـالحيـت فنـي و تـوان مـالـي جهـت پـرداخـت ضمانتهاي معتبر بانكي را داشته
باشد.
 -2مدت آگهي از تاريخ  97/4/11لغايت  97/4/17به مدت  7روز ميباشد.
 -3متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شركت در مناقصه و پيش نويس قرارداد  ،دبيرخانه همه روزه در وقت اداري
( بجز ايام تعطيل) به شهرداري مراجعه و در صورت لزوم از محل بازديد و يا با شماره تلفنهاي  42464344تماس حاصل نمايند.
-4متقاضيان واجد شرايط ميتوانند تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  97/4/27به واحد خدمات شهري شهرداري مراجعه و نسبت به
موقعيت و نوع كار و مشخصات فني و محدوده كار اقدام نمايند و تا تاريخ  97/4/27پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهرداري ارائه نمايند.
 -3متقاضيان شركت در مناقصه ميبايست نسبت به واريز 5درصد مبلغ برآورد اوليه به حساب سپرده جاري شماره  3100002361005نزد
بانك ملي خامنه و يا ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ فوق به عنوان ســپرده شــركت در مزايده اقدام و در پاكت سربسته الف به واحد دبيرخانه
شهرداري تحويل و رسيد دريافت كنند.
 -4متقاضيان ميبايست فرم پيشنهاد قيمت را همراه با سوابق كاري و مستندات شركت شامل اساسنامه آخرين تغييرات هيئت مديره و صاحبان
امضاء و قيمت پيشنهادي خود را در پاكت ب به واحد دبيرخانه ارائه و رسيد دريافت نمايند..
 -5متقاضيان بايد پيشنهادات قيمت خود را به طور جداگانه در برگ پيشنهاد قيمت درج و بدون قلم خوردگي در پاكت (ب) قرار داده و ممهور به
مهر شركت و همراه پاكت (الف) در داخل پاكت ج قرارداده و به دبيرخانه شهرداري خامنه تحويل نمايند.
 -6پيشنهاددهندگان بايستي رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.
 -7پيشنهادات رسيده در ساعت  14:30ظهر روزپنجشنبه مورخ  1397/4/28با حضور اعضاي كميسيون عالي معامالت در محل شهرداري باز
و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه فوق آزاد مي باشد.
-8شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات رسيده مختار است.
-9به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر اعالم شده در شرايط آگهي برسند يا مخدوش يا بدون سپرده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -10برنده مناقصه بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد و درغيراينصورت سپرده آن ضبط و قرارداد با نفر بعدي
منعقد خواهد شد.
 -11كليه هزينههاي چاپ آگهي روزنامه و  ...بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -12ارائه رضايت نامه از كارفرماي قبلي الزامي ميباشد.
 -13قرارداد منعقده براساس قوانين جمهوري اسالمي ايران خواهد بود و طرف برنده ملزم به رعايت كليه شرايط ميباشد.
 -14متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و شرايط واگذاري به شهرداري خامنه مراجعه نمايند.
 -15سپرده نفرات اول دوم و سوم تا عقد قرارداد مناقصه مسترد نخواهد شد و اگر برندگان به ترتيب اول ،دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد
نباشند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
مدت آگهي نوبت دوم از تاريخ  97/4/18لغايت  97/4/27به مدت  10روز تعيين مي گردد.

حميد نيكورأي– شهردار خامنه

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده موسسه صندوق اندوخته نيكان
شماره ثبت 1628و شناسه ملي 10100154689

بدين وســيله از كليه اعضاي هيات امناي صندوق اندوخته نيكان دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه
در ساعت 12ظهر روز پنج شنبه مورخ 97/4/21درمحل موسسه بنشاني خيابان شريعتي سه راه ضرابخانه نبش كوچه
دشتستان اول پالك 8طبقه همكف تشكيل ميشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه  :اتخاذ تصميم در خصوص تغيير تعداد اعضاي علي البدل هيات مديره

هيات مديره

