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بمب نقل و انتقاالت پرسپولیسی شد

گفتوگوي روز

توافق سروش با پرسپولیس با  2شرط!

عزتالهی :دیگر به روستوف
برنمیگردم

با وجود گذش�ت حدود
10روز از آغ�از نق�لو
انتق�االت فوتب�ال اروپا
تالهی بازیکن
سعید عز 
ایران�ی نیمفص�ل اول
روستوف روس�یه هنوز
تی�م جدی�دش را انتخاب نک�رده و در زادگاه
خودش یعنی بندرانزلی به صورت اختصاصی
ی
کن�د .گفتوگو 

تمرینات�ش را پیگیری می
تالهی را پیرامون وضعیتش
کاپ با س�عید عز 
میخوانید.
از وضعیت فعلی خودت بگو.
چند وقتی است که در ایران هستم اما هنوز تصمیم
ام .ب ه صورت اختصاصی تمریناتم را
خاصی نگرفت��ه 
دنب��ال میکنم و پیش��نهاداتی که دارم را بررس��ی
میکنم تا بهترین تصمیم را بگیرم .س��عی میکنم
آمادگی بدنیام در شرایط ایدهآل باشد تا در صورت
انتخاب تیم جدید مشکلی از این نظر نداشته باشم.
تمرین�ات روس�توف هم چند روزی اس�ت
که آغاز ش�ده ،دیگر قصد ن�داری به این تیم
برگردی؟
راس��تش را بخواهید در چند هفته اخیر از باش��گاه
روس��توف  5،4با ر با من تماس گرفتند اما من هنوز
جواب مشخصی به آنها ندادهام.بیشتر عالقه دارم
تا پیشنهادات جدیدم را بررسی کنم و خیلی مایل
به ادامه کار در روستوف نیستم.
شرایط بدی در روستوف نداشتی و این تیم
ه�م در لیگ اروپ�ا حض�ور دارد.دلیل اینکه
میخواه�ی با این تی�م قطع هم�کاری کنی،
چیست؟
ط��ور که قبال هم گفت��م ،میخواهم به جایی
همان 
بروم که ب��ازی کنم و دیده ش��وم.اولویتم انتخاب
به عنوان بازیکن اصل��ی در آن به
تیمی اس��ت که 
می��دان بروم .در نیمفص��ل اول فرصت زیادی برای
بازی در ترکیب روستوف پیدا نکردم.
ممکن اس�ت به لیگهای کشورهای عربی
هم بروی؟
خیر ،اصال به حضور در لیگهای کش��ورهای عربی
فکر نمیکنم.
از سردار آزمون خبر داری؟
بله ،با س��ردار در مدتی کهایران بو د ارتباط داشتم.
فک��ر میکنم او برای حضور در تمرینات روس��توف
کرد .ت��ا جاییکه از او خب��ر دارم،
ای��ران را ت��رک 
فعال قرار اس��ت روس��توف را همراهی کند .چون او
وضعیتش مثل من نیس��ت و با این باشگاه قرارداد
دارد.
به اردوی اخیر تیم ملی دعوت نشدی و این
موضوع برخی انتقادات را درپی داش�ت.مثال
برانکو اعالم کرده بود که چرا بازیکنانش باید
تالهی و آزمون
ب�ه اردوی امارات بروند اما عز 
که در اس�تراحت بهسر میبرند به اردو دعوت
نشدند.
اصال ماجرا اینگونه نیست که برخی فکر میکنند.
تا االن هیچکس دلیل این موضوع را نمیدانس��ت و
بود .من
به همین دلیل برخی صحبتها مطرح شده 
کردم.
چند با ر با آقای کیروش در این مدت صحبت 
نظر او این بود که من در اردوی دبی حضور داش��ته
ت دانشگاهم از سرمربی
باش��م اما به خاطر امتحانا 
تیم ملی اجازه گرفتم تا در این اردو حاضر نشوم.

خبر
تمدید قرارداد چشمی با
استقالل

روزبه چشمی که ابتدای فصل به دلیل آسیبدیدگی
نامش از فهرس��ت استقالل خارج شد ،با رفع این
مصدومیت مشکلی برای همراهی استقالل ندارد و
ب��ه زودی قراردادش را تمدید خواهد کرد .نصرا...
عبدالهی ،سرپرست تیم استقالل گفت« :کارهای
ابتدایی مربوط به تمدید قرارداد روزبه چشمی را
انجام دادهایم و طی روزهای آینده قرارداد چشمی
با استقالل تمدید خواهد شد».

پیشنهاد ویژه پرسپولیس به
فدراسیون فوتبال

مدیران باش��گاه پرسپولیس به رئیس فدراسیون
فوتبال پیش��نهاد تازهای دادن��د .به گزارش کاپ،
باشگاه پرسپولیس به فدراسیون فوتبال پیشنهاد
داد تا مصوب شود که کارلوس کیروش به عنوان
سرمربی تیم ملی ماهی یک بار با مربیان باشگاهی
جلسه داشته باشد.

ارسال لیست آسیایی
استقاللیها به AFC

در شرایطی که استقالل باید برای حضور در مرحله
پلیآف لیگ قهرمانان آسیا 19بهمن ماه به مصاف
السد قطر برود ،لیست این باشگاه برای حضور در
ی ماه
این رقابتها روز ش��نبه آینده یعن��ی 25د 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال میشود.این
لیست شامل 30بازیکن و 20همراه است و تا یک
هفته قبل از مس��ابقات آبیپوشان میتوانند روی
آن تغییرات ایجاد کنند.

بختیار نفت را از دست داد

هافبک اس��تقالل به دلیل مصدومیت در تمرین
ت تا مشخص شود
دیروز اس��تقالل حضور نداش�� 
نمیتوان��د برابر نفت تهران به میدان برود.بختیار
رحمانی ب��ه دلیل مصدومی��ت در تمرین دیروز
اس��تقالل غایب بود و به همین دلیل به احتمال
ف��راوان نمیتواند در بازی با نفت تهران به میدان
برود .پیش از این مگوی��ان و جابر انصاری هم به
دلیل مصدومی��ت بازی با نفت را از دس��ت داده
بودند و بهنظر میرسد دست منصوریان برای این
بازی حسابی خالی است.

آفسايد آفساید

دوش��نبه س��رانجام بمب نقلو انتقاالت زمستانی را
پرس��پولیس منفجر کرد و س��روش رفیعی س��تاره
لو انتقاالت نیمفصل با پرسپولیس قرارداد
اصلی نق 
بست .سروش رفیعی که دوران خدمت سربازیاش
در تراکتورس��ازی به اتمام رسیده و در حال مذاکره
با این باش��گاه برای تمدید قرارداد بود و از طرفی با
پرسپولیس و فوالد هم مذاکراتی داشت و درکنارش
پیشنهادهای خارجیاش را رصد میکرد ،سرانجام با
سرخهای پایتخت به توافق رسید .اتفاقی که روزنامه
خراس��ان در شماره  19398مورخ 20آبان سال 95
از آن با تیتر«سروش  99درصد پرسپولیسی است»
خب��ر داده بود و ح��اال پیشبینی خراس��ان محقق
ش��ده است.س��روش رفیعی درس��ت یک روز پس
از اتمام رس��می خدمت س��ربازیاش به تهران آمد
و پس از مذاکره با مس��ئوالن باشگاه پرسپولیس با
عقد قراردادی 18ماهه پرسپولیس��ی شد18 ،ماهی
که  6ماهش قطعی و 12ماهش مش��روط به مذاکره
و تواف��ق مالی اس��ت .ضمن اینکه گفته میش��ود
س��روش برای س��ال بعد عالوهبر تواف��ق مالی یک
ش��رط دیگر هم گذاشته و تاکید کرده اگر پیشنهاد
خ��وب خارجی داش��ت ،بتواند جدا ش��ود و ظاهرا
مسئوالن باشگاه پرس��پولیس نیز آن را پذیرفتهاند.
درمورد رقم قرارداد سروش نیز ارقام مختلفی عنوان
ش��ده که موثقترین آنها توافق 7 50میلیونی برای
است .درباره چگونگی تامین این پول برای

نیمفصل
سروش هم شایعه زیاد است و گفته میشود باشگاه
و اسپانس��ر ح��دود 500تومان را تقب��ل کردهاند و
حس��ین هدایتی عابربانک س��رخها نیز250میلیون
آن را در قالب یک چک روز به س��روش داده است.
اگر این خبر درس��ت باش��د میتوان گف��ت توافق
پرس��پولیس و سروش نه دوش��نبه هفته جاری که
هفته گذشته و در دیدار او با حسین هدایتی صورت
گرفت��ه ،همان مالقاتی که منجر به انتش��ار عکس

صدور مجوز مهاجم کامرونی فوالد

مدعی هستند این بازیکن باید پس از اتمام خدمت
سربازیاش دوباره به فوالد برگردد.به گفته علیرضا
اژدریزاده مدیرعامل باش��گاه فوالد قرار است امروز
وكيل باشگاه فوالدخوزس��تان به فدراسيون فوتبال
برود و شكايت رسمي از عقد قرارداد سروش رفيعي
با باشگاه پرسپوليس را به طور رسمي تقديم كميته
انضباطي فدراسيون فوتبال كند.

س��روش و عابربانک کنار هم ش��د و ناراحتی شدید
رفیعی را از اطرفیان هدایتی بابت انتش��ار آن درپی
داشت.البته پرسپولیسی شدن سروش فعال فقط از
سوی باشگاه پرسپولیس رسمیت دارد و تا زمانیکه
برگه پایانخدمت این بازیکن به سازمان لیگ نرسد

و ش��کایت باشگاه فوالد از او در کمیته انضباطی در
جریان باش��د ،قراردادش ثبت رس��می نخواهد شد.
س��روش رفیعی بنابر ادعای مسئوالن باشگاه فوالد،
با این باش��گاه پی��ش از رفتن به خدمت س��ربازی
ق��راردادی  3س��اله و داخل��ی بس��ته و فوالدیها

بـرش
پروین :رفیعی کار سختی برای جا افتادن در پرسپولیس دارد

علی پروین ،پیشکسوت پرسپولیس در مورد اینکه شماره  7پرسپولیس را به سروش رفیعی داده،
گفت« :من که با این چیزها مش��کلی ندارم ،طاهری به من زنگ زد و گفت اگر امکانش هس��ت
شماره  7را رفیعی بپوشد و من هم گفتم مبارکش باشد.من مشکلی با این مسائل ندارم و حتی با
خود سروش رفیعی هم صحبت کرده و برایش آرزوی موفقیت کردم ».وی در پاسخ به این سوال
که آیا رفیعی میتواند نماینده خوبی برای شماره  7پرسپولیس باشد ،گفت« :امیدوارم که او لیاقت
این ش��ماره را داش��ته باشد .البته برای اینکه بتواند در تیم جا بیفتد ،کار سختی دارد اما مطمئن
س یک مهره خوب و موثر باش��د.امیدوارم پرسپولیس
هس��تم که رفیعی میتواند برای پرس��پولی 
امسال بتواند قهرمان لیگ شود چون به نظرم امسال تیم خوبی داریم».

ستارهای با  34سال سن!

آشنایی با جباروف گزینه خارجی استقالل
استقالل که تا به اینجا در فصل نقلو انتقاالت ناموفق
بوده ،به ش��دت از س��وی هواداران این تیم تحتفشار
اس��ت.افتخاری در مصاحبه دیروز خود به خبرنگاران گفت که با یک
گزین��ه خارجی تقریبا به توافق رس��یدهایم .اما بع��د از این صحبتها
گمانهزنیهایی درمورد این گزینه خارجی در رس��انهها مطرح شد که
ظاهرا این بازیکن س��رور جباروف کاپیتان تیم ملی ازبکس��تان و تیم
لوکوموتیو تاش��کند اس��ت .منابع نزدیک در باش��گاه استقالل خبر از
توافقات اولیه با این بازیکن دادهاند و گفته میشود آبیهای تهرانی و این
س فاصله چندانی با امضای قرارداد نهایی ندارند .عملکرد
بازیکن سرشنا 
و کارنامه جباروف بهعنوان یکی از بهترینهای تاریخ فوتبال ازبکستان

اینکه ش��کایت فوالد به جایی میرسد یا نه ،مانعی
ب��رای تمرین س��روش با پرس��پولیس نش��ده و این
بازیکن که ش��ماره  7معروف را از باش��گاه خواسته
و علی پروی��ن مهمترین و سرش��ناسترین صاحب
این ش��ماره پیراهن هم به او بابت پوشیدن شماره 7
رخصت داده ،روز گذش��ته نخستین جلسه تمرینش
را با سرخپوش��ان انج��ام داد.نکته جالب اس��تقبال
خوب پرسپولیس��یها و ش��ور و ش��عف برانکو بابت
جذب سروش بود و این را میشد به وضوح از چهره
خندان برانکو خواند.البته برخی هواداران پرسپولیس
به خاطر باورهای خرافی بابت انتخاب پیراهن شماره
 7توسط س��روش رفیعی نگران هستند ،چراکه این
پیراه��ن به ج��ز علی پروین به دیگ��ر وارثان آن وفا
نکرده و به نوعی طلس��م شده است.سروش 25ساله
در تیم پرس��پولیس به س��مت ش��مارهای خطرناک
رفته ،ش��مارهای که از زمانی که علی پروین در روز
 26تیر ماه  66یعنی  29س��ال قبل برای آخرین بار
بر تنش کرد تا امروز به هیچکس وفا نداش��ته است!
حامد کاویانپور،
کوروش لرس��تانی ،عبدا ...ریاح��ی ،
محم��د پروین ،میثم س��لیمانی ،حس��ین بادامکی،
حمیدرضا علیعسگر و حمید استیلی وارثان شماره
 7بودن��د که تمامی آنها به جز اس��تیلی که او هم
سریعا  7را به موزه افتخارات باشگاه تحویل داده بود،
پس از پوشیدن پیراهن شماره  7یا مصدوم شدند و
یا به دالیلی از تیم کنار رفتند.

کامال قابل دفاع است .این بازیکن با 121بازی ملی در فوتبال ازبکستان
رکورددار است و عالوه بر این  2بار در سالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۱جایزه
بازیکن س��ال فوتبال آس��یا را دریافت کرده است .در سالهای 2008
و 2010نیز جباروف به عنوان مرد سال فوتبال ازبکستان انتخاب شد.
البته نباید انتظار داش��ت که جباروف مثل آن سالها در اوج باشد .در
حال حاضر این بازیکن  34سال سن دارد و جذب چنین بازیکنی با این
سن و سال نمیتواند چندان قابل قبول باشد .پست تخصصی جباروف
هافبک تهاجمی است و بدونتردید درخشش ب ه عنوان هافبک تهاجمی
در سن  34سالگی حداقل با استانداردهای فوتبال آسیا همخوانی ندارد.
هرچن د جباروف به واسطه درخشش در لیگهای ازبکستان ،کرهجنوبی

و عربس��تان توانسته خود را ب ه عنوان یکی از بهترینهای فوتبال آسیا
معرفی کند اما بسیار بعید است که او در سن  34سالگی همچنان در
اوج باشد .آمار نیز گویای این واقعیت است که ستاره فوتبال ازبکستان
ب��ا روزهای اوجش فاصله زیادی دارد .او که در ابتدای س��ال  2016به
لوکوموتیو تاشکند پیوسته ،در  23بازی فقط  7بار موفق به گلزنی شده
که این آمار در پس��ت هافبک تهاجمی چندان قابلقبول نیست .البته
نکته امیدوارکننده اینجاس��ت که جباروف بر خالف دیگر خریدهای
خارجی استقالل با لیست بلندباالیی از مصدومیتها با آبیهای تهرانی
وارد مذاکره نش��ده و در س��الهای گذش��ته این بازیکن مشکلی بابت
مصدومیتهای جدی نداشته است.

ارنست انفور ،مهاجم 30ساله کامرونی جدید فوالدخوزستان طی
هفتههای اخیر در تمرینات این تیم حضور داشت که مجوز بازی
او از سوی فیفا صادر شد تا نعیم سعداوی بتواند از ابتدای بازیهای
دور برگشت لیگ برتر از این بازیکن استفاده کند.

ستاره گسترش ،آلترناتیو رفیعی

ش��جاعیان ،بازیکن گس��ترش که در فصل گذشته و در نیمفصل
ش��ایعه حضور او در پرس��پولیس کامال جدی ش��ده بود ،امسال
بهعنوان گزینه آلترناتیو سروش رفیعی مدنظر مدیران پرسپولیس
قرار داش��ت ت��ا در صورت ع��دم حضور این بازیکن ش��یرازی در
پرسپولیس ،بازیکن دیگری از شیراز جانشین وی بشود.

آمادگی باالی نریمانجهان

نریمانجه��ان خری��د جدید پرس��پولیس در این روزه��ا یکی از
آمادهترین بازیکنان در تمرین تیم پرسپولیس است و با فرم خوبش
برانکو ایوانکوویچ را حیرتزده کرده است.

ذوالفقارنسب رئیس کانون مربیان

دکتر بیژن ذوالفقارنسب ،پیشکسوت باشگاه پرسپولیس به عنوان
رئیس کانون مربیان فوتبال ایران انتخاب شد.آقایان حسین فرکی
و حمید درخشان هم به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.

تیموریان خواهان حضور در استقالل

تیموریان همچنان مشغول مذاکره با مدیران باشگاه ماشینسازی
اس��ت تا بتواند رضایتنامهاش را برای جدایی از این تیم و حضور
در اس��تقالل بگیرد .تیموریان به باشگاه ماشینسازی اعالم کرده
ی بازیاش در استقالل بازی کند.
تمایل دارد که در سالهای پایان 

تشبیه استقالل به فصل پاییز!

علی موسوی ،پیشکس��وت تیم فوتبال استقالل گفت« :استقالل
امس��ال باید مدارا کرده و دنبال سیس��تمی باشد که به درد سال
آیندهاش بخورد .نتایج و عملکرد اس��تقالل به فصل پاییز شباهت
دارد .یک روز اس��تقالل میبرد ،یک
ب و هوای مختلفی 
دارد که آ 
ت میخورد».
روز مساوی میکند و یک روز هم شکس 

نفت با  ۲غایب مقابل استقالل

نفتتهران درحالی روز پنجشنبه میزبان استقالل است که محمد
قاضی را بهدلیل مصدومیت و محمد دانشگر را ب ه خاطر محرومیت
در اختیار نخواهد داشت.

کرار در آستانه جدایی از تراکتور

کرا ر هافبک عراقی تراکتورس��ازی مذاکرات جدی با باش��گاه نفط
کشور خود داشته است.یکسایت عراقی اعالم کرد که به احتمال
زیاد این بازیکن جنجالی به نفط الوسط عراق باز خواهد گشت.

بنبست در مذاکرات حاجمحمدی

حاجمحمدی ،مدافع استقالل به باشگاه اعالم کرده در صورتی به
جدایی رضایت میدهد که کل قراردادش را دریافت کند.از سوی
دیگر استقاللیها خواس��تار تخفیف از طرف وی هستند .قرارداد
حاجمحمدی با استقالل یک میلیارد و100میلیون تومان است.

نبی و آصفی عزادار شدند

شدند.

دبیرکل پیش��ین و مشاور بینالملل فدراس��یون فوتبال عزادار
مهدی محمدنبی ،دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال با از دست دادن
برادر خود عزادار شد و حمیدرضا آصفی ،سخنگوی پیشین وزارت امو ر
خارجه و مشاور بینالملل فدراسیون هم پدرش را از دست داد.

روزهای سخت جهانبخش در هلند

جهانبخش :مادرم تومور مغزی داشت
علیرضا جهانبخش این فصل عملکرد خوبی در تیم فوتبال آلکمار هلند داش��ته اس��ت اما در بازهای از فصل از
ترکیب این تیم دور ماند .وی حاال در مورد مشکلی که در آن بازه برایش پیش آمد گفته است .درگیری ذهنی
او در آن بازه به خاطر بیماری مادرش بوده است .علیرضا جهانبخش پیرامون تومور مغزی مادرش صحبت کرده
و از اهمیت خانوادهاش گفته است« :فوتبال زندگی من است .من ایران را ترک کردم و برای فوتبال بازی کردن
به هلند آمدم .اما گاهی چیزهای دیگر اهمیتی بیش از فوتبال پیدا میکنند .خانواده برای من در اولویت است.
از اینکه باشگاه این مشکل مرا به خوبی درک کرد و در این مسیر به من کمک کرد ،بسیار خوشحالم .من برای
جراحی مادرم به آلمان و پیش دکتر سمیعی رفتم ،یکی از بهترین متخصصان مغز در جهان .او به ما اطمینان
خاطر داد و گفت که مادرم را عمل میکند» .در نهایت نیز جراحی مادر علیرضا جهانبخش موفقیتآمیز بود و
او بار دیگر با اعتماد به نفس کامل به زمین سبز فوتبال بازگشت.

شرط منصوریان برای جدایی مجیدی

س��رمربی اس��تقالل برای جدایی مدافع چپ پای خود شرط عجیبی گذاشته اس��ت .میثم مجیدی که در این فصل
کمتر به او فرصت بازی کردن رس��یده ،به باش��گاه اس��تقالل رفت تا رضایتنامهاش را دریافت کند اما منصوریان به
او اعالم کرد که اگر آندرانیک تیموریان با اس��تقالل قرارداد امضا کند ،رضایتنامه او را صادر میکند .با این ش��رایط
باید مجیدی منتظر بماند و ببیند که آیا آندو میتواند رضایتنامه خود را دریافت کند یا مجبور است یک نیم فصل
دیگر در استقالل به فوتبالش ادامه بدهد.

مهاجم راپیدوین در تمرین پرسپولیس

یک مهاجم اس��پانیایی برای پیوس��تن به پرسپولیس دیروز در تمرینات پرسپولیس شرکت کرد .تونی کورهآ بازیکن
تیم راپیدوینس��ابقه بازی در تیمهای تندریف ،لوگرونف ،رایندورف و ...را دارد و از س��ال  2015در راپیدوین بازی
میکند.تونی یک مهاجم نوک است و  32سال دارد و برانکو او را برای حل مشکل گلزنی تیم به جمع نفرات خود
اضافه کرده اس��ت .اگر این بازیکن نظر برانکو را به خود جلب کند خرید بعدی پرسپولیس��یها خواهد بود .سرمربی
پرس��پولیس که در ابتدای فصل اس��تخدام بازیکن خارجی را به دیگر اعضای باشگاه سپرده بود ،این بار خود دست
به کار ش��ده و مس��تقیما تونی را برای حضور در تمرینات به ایران دعوت کرده است .او در دسته اول اتریش در ٩٨
بازی  ٤٣گل و  ٢١پاس گل داده و در بوندسلیگا در  ٦٥بازی ١٧گل و  ٩پاس گل در کارنامه دارد .تونی کورهآ در
فصل جاری فقط در  2بازی برای راپیدوین در لیگ به میدان رفته و یک گل به ثمر رس��انده ،همچنین او در یک
بازی اروپایی در مرحله گروهی یورولیگ برای راپیدوینبازی کرده است.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
)ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ (

ﺷﻬﺮدار� ﻧﻘﺎب در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٨٩٦ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٦٫٢٩ﺷﻮرا�

ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣ� ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺎب ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ و �ﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار�

ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� �ﺘﺒ� و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ روز �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺷﻤﺴ� اﺟﺎره ﺑﺪﻫﺪ .

ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺷﺮا�ﻂ ﻻزم دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ
ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﻓﺮم اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺧﻮد از ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١٠٫١٥ﻟﻐﺎ�ﺖ
 ٩٥٫١٠٫٢٩ﺑﻪ واﺣﺪ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ  .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ آﮔﻬ� روزﻧﺎﻣﻪ و

ﻫﺰ�ﻨﻪ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻗﻴﻤﺖ
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١٠٫٣٠واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� و ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖ

ﻣﺰا�ﺪه �ﺘﺒ� روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١١٫٢ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادار� ﺷﻬﺮدار�
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻗﺎﺑﻞ درج ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
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