فوتبال
مدافع تیم ملی فوتبال ایران با
ترابوزان اسپور به توافق رسید

مدافع مل��ي پوش اس��تقالل تهران در
آس��تانه امضاي قرارداد با ترابوزان اسپور
ترکيه قرار گرفت.ب��ه گزارش مهر و به
نقل از س��ايت «صاب��اح» ترکيه ،مجيد
حسيني  ۲۲ساله ،پس از توافق با سران
باش��گاه ترابوزان اسپور ترکيه در آستانه
انتق��ال به اي��ن تيم قرار گرفته اس��ت.
حسيني تمام شروط قرارداد را پذيرفته و
پس از نشست با سران اين باشگاه ترک،
ق��رارداد خود را امضا ميکند.در اين خبر
درباره دستمزد پيشنهادي ترابوزان اسپور
ب��ه مدافع ملي پوش اس��تقالل تهران،
صحبتي مطرح نشده است.
مديران استقالل پاسپورت مدافع
جدايي طلب را گرو گرفتند!

مدافع تيم فوتبال استقالل در حالي که
قصد س��فر به ترکيه و امضاي قرارداد با
ترابوزان اسپور ترکيه را دارد با يک دردسر
عجيب مواجه ش��ده اس��ت.به گزارش
خبرن��گار فارس ،س��يد مجيد حس��يني
مدافع ج��وان تيم اس��تقالل بعد از جام
جهاني با پيشنهاد باشگاه ترابوزان اسپور
ترکيه مواجه ش��ده و شب گذشته نيز در
جلسهاي با س��يد رضا افتخاري به وي
اعالم کرد قصد دارد براي ادامه فوتبالش
راهي اين کشور شود.اگر چه افتخاري با
اين جدايي مخالفت و از مدافع استقالل
خواس��ت تا در اين تيم بماند اما حسيني
با اشاره به بندي که در قراردادش براي
پرداخ��ت 100هزار دالر و جدايي از اين
تيم آمده روي رفتن خود پافش��اري کرد
و در نهايت مقرر ش��د وي راهي ترکيه
ش��ود اما در کمال تعجب اتفاق عجيبي
براي اي��ن بازيکن افتاد.حس��يني براي
گرفتن پاسپورتش به فدراسيون فوتبال
رف��ت تا گذرنامه خ��ود را که بعد از جام
جهان��ي در اختيار مس��ئوالن بود از آنها
تحويل بگي��رد اما مس��ئول مربوطه به
اين بازيکن اعالم کرد که معاون باشگاه
زودتر پاسپورت او را از فدراسيون گرفته
اس��ت! اين مدافع با گاليه از اينکه چرا
گذرنام��ه اش را ب��ه خ��ودش تحوي��ل
ندادهاند سراغ مسئوالن باشگاه را گرفت
اما نتوانست آنها را پيدا کند و در نهايت
تصميم دارد براي حل مشکلش دست به
دامان رئيس فدراسيون فوتبال شود! وي
در اعتراض خود به مسئوالن فدراسيون
گفت که مديران استقالل گذرنامهاش را
گرو گرفتهاند که وي از اين تيم نرود اما
اين کار اصال درست نيست.

در گزارشي بررسي شد

آیا ارز دولتی به تیمهای استقالل و پرسپولیس رواست؟

گ�روه ورزش�ی :دريافت ارز دولتي ب��راي تيمهاي
استقالل و پرسپوليس در راستاي پرداخت بدهيها
و جذب بازيکنان خارجي موضوع مهم اين روزهاي
ورزش کش��ور اس��ت .بازار نقل و انتقاالت فوتبالي
ب��ا توجه ب��ه گران��ي ارز در روزهاي اخي��ر برخي
مع��ادالت تيمه��اي لي��گ برتري فوتب��ال را بهم
زده اما در بخش باش��گاههاي خصوصي شايد اين
مش��کل کمتر به چشم ميآيد و طبق روال معمول
اين دو تيم تهراني هس��تند که ب��ا وجود هواداران
بس��يار زيادبايد توقعات را برآورده کنند.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان؛ فوتبال ما در س��الهاي
اخير بازيکنان خارجي گران قيمتي را جذب نکرده
اس��ت و يا حداقل نس��بت به رقباي حاش��يه خليج
ف��ارس ارقام قرارداد ما با بازيکنان خارجي بس��يار
ناچي��ز محس��وب ميشود.باش��گاه پرس��پوليس و
استقالل اين روزها زير نظر دولت اداره ميشوند و
بايد در راستاي سياستهاي دولت و بدون استفاده
از ارز آزاد ب��ا بازيکن��ان خارجي ق��رارداد ببندند اما
آنچ��ه واضح اس��ت ارز دولتي نيز ب��ه حد کافي در
اختيار اين دو تيم قرار نميگيرد و مش��کل اساسي
اين دو تيم در تامين هزينه خارجيها زماني شکل
ميگيرد که قيمت دالر و يورو دو برابر ش��ده است
و بودجه باش��گاهها هنوز بر همان تراز قبلي پايدار
اس��ت.گفته ميشود براي ش��کايتهاي قبلي اين
دوباش��گاه و پروندههاي که در فيفا باز اس��ت تيم
فوتبال پرسپوليس از ارز دولتي استفاده کرده است
و با توجه به تعدد پروندههاي شکايت اين باشگاه و
رقيب س��نتي اش استقالل ،اين دو تيم باز هم نياز
دارن��د تا از ارز دولتي براي پرداخت پيش قراردادها
و طلب بازيکنان خارجي شان استفاده کنند.با توجه
به ش��رايط اقتص��ادي اين روزه��ا وزارت ورزش و
جوانان نقش به س��زايي در اقتصاد باش��گاهها دارد
و تصميمات س��لطاني فر به عن��وان رئيس مجمع
اين دو باشگاه بزرگ ميتواند بسياري از مشکالت
اين  2تيم را حل کند.اعطاي ارز دولتي به باش��گاه
پرسپوليس و استقالل از دو جنبه قابل توجه است.
اين دو باشگاه با حضور طرفداران زياد و در صورت
موفقيت با گزينههاي م��ورد نياز خارجي ميتوانند
در آس��يا با نتايج درخشان ش��ور شعف را به جامعه
تزري��ق کنند و اي��ن يکي از وظاي��ف ذاتي وزارت
ورزش و جوانان اس��ت که بايد ب��ا طبق ضوابط با
سازوکار و راهبردهاي مناسب هواداران اين دو تيم
را راض��ي نگهدارد.بحث ديگر اين موضوع در مورد
اه��م و في االهم ب��دون اعطاي ارز و يا اس��تفاده
از بازيکن��ان داخلي به جاي خارجيها در راس��تاي
اقتص��اد مقاومت��ي اس��ت.آيا باش��گاههاي دولتي
موظفند با توجه به ش��رايط اقتصادي اين روزهاي
بازار ارز ،رعاي��ت حداقلي خريدها را براي تيمهاي
خود انج��ام دهند و يا اگر اي��ن کار را انجام دهند

ميتوانند هواداران خود را در طول فصل راضي نگه
دارند؟اينها مواردي اس��ت که هنوز پاسخ صريحي
در مورد آن بدست نيامده است و اصوال اعطاي ارز
دولتي به تيمهاي فوتبال بحث چالشي اين روزهاي
فوتبال و اقتصاد اس��ت.عدهاي مخالف اين موضوع
هس��تند و برخيها موفقيت اين دو تيم را ارجح تر
نس��بت به هر فع��ل و انفعال اقتص��ادي ميدانند.
باشگاههاي استقالل و پرسپوليس دولتي هستند و
اين يعني وزارت ورزش و جوانان متولي تيمهاي پر
طرفدار تهراني است و تعلق خاطر برخي سياسيون
به اين دو تيم هم مزيد بر علت ش��ده تا کفه ترازو
به سمت دريافت ارز دولتي سنگيني کند.
گرشاس�بي :اگر نتوانيم طلب شاکيان خود را
پرداخت کنيم با محروميت مواجه ميشويم

گرشاس��بي سرپرست باشگاه پرس��پوليس در مورد
بحث تامين نيازهاي ارزي باش��گاه پرسپوليس به
خبرنگار ما گفت :بانک مرکزي دس��ت ما را در اين
شرايط بس��ته است و حاضر نيست به ما ارز دولتي
بدهد و اگر نتوانيم طلب ش��اکيان خود را پرداخت
کني��م با محروميت از ليگ قهرمانان آس��يا مواجه
ميش��ويم.او ادام��ه داد :بعد از اينکه آم��ار مالي از
ق��رارداد کادرفني و بازيکنان خارجي و جرايم مالي
فيفا را برآورده کرديم از س��لطاني فر وزير ورزش و
جوانان خواهش کرديم که طي نامهاي درخواس��ت
ارزي م��ا را ب��ه بانک مرکزي اع�لام کند که طي
يک م��اه اخير جواب مثبت يا منف��ي در اين مورد
درياف��ت نکرديم .البته به ما گفتند در دس��تور کار
بانک مرکزي قرار دارد.گرشاس��بي بيان کرد :به ما
ابالغ شده است که نبايد ارز آزاد خريداري کنيم اما
ما براي اينکه محروم نش��ويم و ب��ا منفي  6امتياز
لي��گ هجدهم را ش��روع نکنيم مجبور ش��ديم ارز
آزاد خريداري ک��رده و بدهيهاي خود را پرداخت
کنيم و به نوعي خالف کرديم .به هر حال از بانک
مرکزي جواب درس��تي به صورت مکتوب دريافت
نکرديم و من به عنوان مس��ئول موظف هستم که

از باش��گاه حراس��ت کنم و اين کار خالف را انجام
داديم تا کس��ي آس��يب نبيند و اگر  6امتياز از تيم
ما کس��ر ميش��ود در آن صورت جبران اين کسر
امتياز س��خت بود .نامه ش��کايت يک��ي 2 ،بازيکن
خارجي هم به باش��گاه ارسال شده است و با توجه
به حساس��يت موضوع منتظر پاس��خ بانک مرکزي
هستيم تا درخواست ما را عملي کند.
کاش�اني :اقدام�ات الزم ب�راي درياف�ت ارز
دولتي انجام داديم

جعفر کاش��اني رئيس هيئت مديره پرس��پوليس در
گفتگ��و با خبرنگار م��ا درباره اينک��ه ارز دولتي به
اين باش��گاه تخصيص يافت ،اظه��ار کرد :ما براي
پرداخت مطالبات مالي مربيان و بازيکنان خارجي و
بدهيهاي خود نياز به ارز دولتي داريم و درخواست
خود را از طري��ق وزارت ورزش و جوانان به بانک
مرک��زي اع�لام کرديم و منتظر ج��واب نامه خود
هستيم.او ادامه داد :اقدامات الزم براي دريافت ارز
دولتي انجام داديم و گرشاسبي هم اين موضوع را
پيگيري ميکند تا بتوانيم مشکالت مالي خود را حل
کنيم.کاش��اني درباره اينکه به باشگاهها ابالغ شده
ک��ه ارز آزاد خريداري نکنند و راهکار پرس��پوليس
در اي��ن باره چيس��ت ،تصريح ک��رد :ابالغيهاي به
باش��گاه پرسپوليس شده اس��ت که اجازه خريد ارز
آزاد نداريم و گرشاس��بي سرپرس��ت باشگاه براي
پرداخت بدهيها در موعد مقرر مجبور ش��د که ارز
آزاد خريداري کند و اکنون هم بايد جوابگو باشيم.
رئيس هيئت مديره پرسپوليس در پايان خاطر نشان
کرد :اميدوارم شرايط به صورتي شود که مشکالت
ارزي باشگاهها از جمله پرسپوليس اصولي و قانوني
حل شود تا براي پرداختيها به خارجيها با مشکل
مواجه نشويم.
زماني :بايد ار ارز دولتي استفاده کنيم و مجوز
دريافت ارز آزاد نداريم

حس��ن زماني عضو هيئت مديره باش��گاه استقالل

درباره اس��تفاده ارز دولتي باش��گاه استقالل براي
جذب بازيکن و پرداخت بدهيها گفت :با توجه به
اينکه باش��گاه استقالل دولتي است به همين دليل
باي��د ار ارز دولتي اس��تفاده کني��م و مجوز دريافت
ارز آزاد نداريم .اما احتماال ما براي حل مش��کالت
مالي از مح��ل درآمدهايي ک��ه از رقابتهاي جام
جهاني و يا جام باشگاههاي آسيا به باشگاه ميرسد
به��ره الزم را خواهيم برد و بدين ش��کل هم ديگر
ني��ازي به دريافت ارز دولتي نداريم چرا که اولويت
ما اس��تفاده از همين منابع اس��ت و ب��ه دنبال رفع
مش��کالت از اي��ن طريق هس��تيم.او ادام��ه داد:با
هماهنگيه��اي الزم بانک مرکزي ارز دولتي را در
اختيار ما ميگذارد اما خوش��بختانه در فصل پيش
رو هم مانند فصل گذش��ته مشکلي به لحاظ مالي
نداريم و همان طور که اعالم کردم از نظر ارزي هم
قطعا بانک مرکزي و دولت همکاري الزم را انجام
خواهند داد.عضو هيئت مديره باش��گاه اس��تقالل
افزود:باشگاه استقالل و پرسپوليس دولتي هستند و
اصال نيايد در بازار آزاد ارز خريد و فروش کنند و با
توج��ه به اين موضوع در صورت نياز به ارز حتما به
بانک مرکزي مراجعه ميکنيم تا مشکلي هم پبش
نياي��د .او در مورد اينکه وزير ورزش و جوانان به 2
باشگاه استقالل و پرسپوليس اعالم کرده که اجازه
اس��تفاده از ارز آزاد را ندارند گفت:دقيقا حرف وزير
ورزش و جوانان درس��ت است و ما اجازه استفاده از
ارز آزاد را نداريم .
س�عيدي:ارز دولتى به  ٢باش�گاه اس�تقالل و
پرسپوليس تعلق مى گيرد

محمد اس��ماعيل س��عيدى نماينده مجلس ش��وراى
اسالمى درباره اينكه آيا ارز دولتى به  ٢باشگاه استقالل
و پرسپوليس تعلق مى گيرد يا خير گفت :ارز دولتى به
 ٢باشگاه استقالل و پرسپوليس تعلق مى گيرد و از نظر
مجلس شوراى اسالمى اين موضوع ايرادى ندارد چرا
كه اين ٢باشگاه دولتى هستنداو درباره اينكه آيا استقالل
و پرسپوليس مى توانند ارز دولتى را صرف بدهى و خرج
بازيكنان خارجى كنند يا خير بيان كرد :صرف ارز دولتى
براى چنين مواردى شرايط خاصى دارد اما باشگاهها تا
جايى كه امكان دارد بايد از بازيكنان داخلى استفاده كنند
و كمتر به سراغ جذب بازيكن خارجى بروند و به نوعى
ورود بازيكنان وارداتى را حذف كنند .مديران استقالل و
پرسپوليس بايد به سمتى بروند كه اجازه دهند بازيكنان
داخلى بيشتر خود را در عرصه ورزش نشان دهند و ما
بتوانيم تربيت بازيکنان داخلي همتراز بازيکنان باکيفيت
خارجى را در دستور كار قرار دهيم.سعيدى ادامه داد :چرا
كه اين  ٢باشگاه دولتى هستند اما به اعتقاد بنده با توجه
به شرايط فعلي کشور و نيازهاي بسيار ضروري ديگر چه
در بخش ورزش و چه در بخشهاي ديگر بهتر اس��ت
مديريت بهتري در اين خصوص گردد.
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اخبار
تقدیر نماینده  FIVBاز میزبانی ایران
در هفته پنجم لیگ ملت ها

ب��ا پاي��ان يافتن لي��گ ملته��اي واليبال،
نماين��ده کنفدراس��يون جهان��ي با ارس��ال
پياميبه فدراس��يون واليبال ايران از ميزباني
کشورمان با کيفيت عالي ياد کرد.به گزارش
فدراسيون واليبال ،ليگ ملتهاي واليبال با
قهرماني روس��يه به پايان رس��يد تا پرونده
اولين دوره اين رقابتها بسته شود .تغييرات
در قوانين برگ��زاري ،فعاليتهاي اقتصادي،
تجاريس��ازي ،فعاليتهاي هنري و س��اير
امور فني و س��رگرمياين رقابتها را از ليگ
جهاني که آخرين دوره خود را س��ال گذشته
پشت سر گذاشت متمايز ميکرد.پس از پايان
اولين دوره اين مسابقات جيميلوپز نماينده
کنفدراسيون جهاني واليبال  FIVBو مدير
مس��ابقات با ارسال پيامياز ميزباني ايران در
هفته پنجم ليگ ملتهاي واليبال قدرداني
کرد .او در اين پيام نوشت «:ميزباني ايران با
توجه به محدوديتهاي جديدي که در ليگ
ملتهاي واليبال وجود داشت به شکل عالي
انجام شد و نتايج برگزاري رضايت بخش بود.
با توجه به پتانس��يلي که در ايران وجود دارد
ميتوان رويدادهايي با سطح باالتري را شاهد
باشيم».
خداحافظي  ۸شاکي از دنياي فوتبال

بازيکن فصل گذش��ته اس��تقالل از دنياي
فوتب��ال خداحافظي کرد.ب ه گزارشايس��نا،
مجتبي جباري ،بازيکن با سابقه فوتبال ايران
که در تيمهاي استقالل و سپاهان بازيهاي
درخشاني از خود به نمايش گذاشت در ليگ
هفدهم يک فصل ناکام در استقالل داشت
که در نهايت منجر به ش��کايت اين بازيکن
از آبيپوشان پايتخت شد.مجتبي جباري در
گفتوگو با ايسنا ،درباره وضعيتش در فصل
هجده��م ليگ برتر ،اظهار کرد :من تصميم
ب��ه خداحافظي از فوتبال گرفت��هام .االن به
شرايطي رسيدهام که ديگر امکان ادام ه فوتبالم
وجود نداشت.او درباره علت خداحافظياش از
ميادين حرفهاي گفت :دليل خداحافظي من
اي��ن بود که ديگر ش��رايط ب��ازي کردن در
استقالل وجود نداشت و به همين دليل من
انگيزهاي براي ادام ه فوتبال نداشتم.

آگهي مزايده اجاره مغازه تجاري
اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره كل آموزش و پرورش ش��هر تهران در نظر دارد يك واحد تجاري خودر ا به متراژ  140متر مربع واقع در ميدان امام خميني
– جنب بازار ابزار و يراق روبروي ترمينال فياض بخش با قيمت كارشناسي  145/000/000ريال با شرايط مزايده اجاره (حراج) به
شركت كنندگان واگذار كند لذا متقاضيان از تاريخ نشر اين آگهي به مدت يك هفته تا تاريخ 97/04/30مهلت دارند جهت دريافت
اس��ناد و مدارك مزايده به اداره پش��تيباني و خدمات (كارش��ناس قراردادها) مراجعه نمايند و بعد از تحويل اس��ناد و مدارك ده روز
مهلت دارند تا پاكتهاي الف و ب و ج را تا ساعت  16مورخ  97/05/09به نشاني :تهران ميدان فلسطين – خيابان طالقاني – نبش
سرپرست شمالي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران طبقه  4دفتر ذيحساب اداره كل تحويل نمايند.ضمنا الزم به توضيح است
هزينه آگهي و هزينه كارشناسي برعهده برنده مزايده است.
م الف1199

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي

اداره كل آم��وزش و پرورش ش��هر تهران طب��ق فرخوان ش��ماره200973079000004و  200973079000006در نظر دارد نس��بت به
خريد220دس��تگاه كامپيوتر  All Ln oneو  118دس��تگاه نوت بوك طبق ليست پيوستي اسناد مناقصه بطور جداگانه .جهت هوشمند
سازي مدارس مناطق  19گانه شهر تهران از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي اقدام نمايدو پرداخت مبلغ قرارداد به صورت اوراق از
محل اسناد خزانه موضوع بند (ه) و تبصره  5قانون بودجه سال  1396با باز پرداخت  1397/05/08از اعتبارات تملك دارائي و سرمايه اي
مي باشد  .فلذا از شركت ها و موسسات واجد شرايط دعوت به همكاري مي نمايد .
 مدارك و شرايط اوليه متقاضي: -1تواناي��ي تهي��ه و ارائ��ه 5درصد مبلغ كل قرارداد به عنوان تضمين ش��ركت در مناقصه به مبل��غ  276/692/500،ريال (all ln one
) 118/582/500،ريال براي (نوت بوك ) به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي يا سپرده نقدي
 -2توانايي تهيه و ارائه تضمين انجام تعهدات قرارداددر صورت برنده ش��دن معادل 10درصد مبلغ كل قرارداد به صورت ضمانتنامه معتبر
بانكي بدون قيد و شرط و يا سپرده نقدي
-3دارا بودن شخصيت حقوقي ،حسن سابقه كار وتجربه مرتبط و معتبر
-4دارا بودن گواهينامه و توانائي كافي مالي و نيروي انساني با تجربه
-5سوابق كاري و قرارداهاي مرتبط با موضوع مناقصه منعقد با سازمانهاي ديگر
متقاضياني كه داراي شرايط مذكور و آمادگي اجراي خدمات را دارند مي توانند از تاريخ.1397/04/23الي1397/04/ 30به سامانه تداركات
الكترونيكي دولت (سامانه مناقصات)به آدرس http://setadiran.irمراجعه ونسبت به دريافت و دانلود اسناد مناقصه اقدام نمايند»و تا
تاريخ  1397/50/09براي بار گذاري اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت اقدام كنند و از مراجعه حضوري جدآ خوداري نماييد  .در صورت نياز به
شماره تلفن  88954519تماس بگيرند .الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه به صورت الكترونيكي واز طريق سامانه مناقصات
دولت (تداركات الكترونيكي دولت )انجام مي گردد .ولي اصل فيش هاي واريزي يا ضما نت نامه را بصورت دس��تي به آدرس :تهران –
خيابان طالقاني غربي – نبش خيابان سرپرس��ت ش��مال – اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران – طبقه  4دفتر ذيحساب تا ساعت 16
مورخ  1397/05/09تحويل نمايند  .تاريخ بازگشايي پاكات  97/05/10ساعت  10صبح مي باشد .
ضمنا در صورت داش��تن هر گونه س��وال در خصوص س��امانه مناقصات و ثبت نام در س��امانه مذكور با شماره تلفن 41934تماس حاصل
نمايند.
ضمنا هزينه هاي مربوطه به چاپ فراخوان به عهده برنده مناقصه مي باشد.
م الف 1198

آگهی تجدید مزایده عمومی

س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر به استناد بند  ۱صورتجلسه شماره  ۲۷۰هیئت
مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب مغازه بدون اخذ سرقفلی متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری قائمشهر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 -1موضوع مزایده :اجاره مغازه به مساحت  ۱۷متر مربع با قیمت پایه کارشناسی  ۷۵۰۰ 000هفت میلیون
و پانصد هزار ریال واقع در خیابان امام خیابان بابل ایستگاه شهید جهانیان
 -۲مدت اجاره (۲ :دو) سال شمسی
تبصره :اجاره بهای سال دوم قسمت سال اول (۱۰ده) درصد افزایش خواهد داشت.
 -۳موجر :سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر
 - ۴دستگاه نظارت :واحد حقوقی و امور اداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر
 - ۵نحوه تحویل و تسلیم اسناد و پیشنهادات
 ۳-۱مدارک مورد نیاز
محتویات پاکت الف:
*رس��ید بانکی واریز وجه  10/000/000ده میلیون ریال به حس��اب شماره  0106922555009نزد بانک
ملی ش��عبه مرکزی قائمش��هر به نام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر بابت ضمانت
شرکت در مزایده و یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما.
* رس��ید بانکی به مبلغ  ۵۰۰۰۰۰پانصد هزار ریال به حس��اب 0111725417009نزد بانک ملی ش��عبه
مرکزی قائمشهر به نام شهرداری قائمشهر درآمد سازمان بابت حق شرکت در مزایده کتبی.
* محتویات پاکت ب :کپی شناسنامه کپی کارت ملی و کپی کارت پایان خدمت برای آقایان.
* محتویات پاکت ج :برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت به امضا تعهد آور.
تبصره :مهلت زمانی خریداسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 97/4/28
 -5-2پیش��نهاد دهندگان می بایست از دریافت اس��ناد و مدارک این مزایده و تکمیل مدارک را حداکثر تا
پایان روز پنجشنبه مورخ  97/5/4حضورا به دبیرخانه سازمان آتش نشانی قائمشهر واقع در خیابان امام
(خیابان بابل) تحویل نمایند
تبصره  -۱بدیهیست پس از تاریخ و ساعت مذکور پیشنهاد ی پذیرفته نخواهد شد .
تبصره -2چنانچه هر یک از متقاضیان پس از دریافت اس��ناد و مدارک مایل به ش��رکت در مزایده نباشند
مقتضی اس��ت مراتب را کتب ًا به امور مالی سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر اعالم
نمایند
تبصره  - ۳اسناد مزایده فقط در ساعات اداری تسلیم می گردد .
 -6نش��انی و محل تحویل پیشنهادها :دبیرخانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر
واقع در خیابان امام (خیابان بابل)
 -7محل برگزاری و زمان تش��کیل کمیسیون مزایده :پیشنهاد واصله در ساعت 30/14روز یکشنبه مورخ
 ۹۷ /۷/۵در کمیسیون معامالت سازمان واقع در خیابان امام خیابان بابل باز و خوانده می شود.
 - ۸تضمین شرکت در مزایده کلیه پیشنهاد دهندگان به استثنای نظرات نفرات اول و دوم و سوم بالفاصله
پس از تعیین برندگان مزایده مسترد خواهد شد.
تلفن22422222ادرس :مازندران -قائم شهر خیابان امام خمینی(ره)
نوبت اول 97/4/21 :
نوبت دوم 97/4/23 :
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