
 والیبال نوجوانان ایران در رتبه نخست جهان قرار گرفت

هیات های ورزشی از قانون بازنشستگان معاف شدند

 مجید حسینی یکی از 6 مدافع برتر جام ملت ها
سرویس ورزشی : مدافع جوان تیم ملی کشورمان یکی از 6 مدافع برتر 

جام ملت های آسیا لقب گرفت.
سایت فاکس اسپورت در گزارشی به معرفی 6 مدافع برتر مسابقات جام ملت 
های آسیا 2019 امارات پرداخت که مجید حسینی، مدافع تیم ملی کشورمان جزو 
برترین ها قرار گرفت. این سایت درباره حسینی نوشت: اگرچه حسینی در جام 
جهانی 2018 روســیه تنها در یک نبرد هوایی موفق بوده است اما کارلوس کی 
روش، سرمربی تیم ملی ایران بعد از مصدومیت چشمی در جام جهانی با حضور 
حسینی در این پست دچار مشکل نشد. حسینی در رویارویی با تیم های بزرگ 
دنیا مثل اسپانیا و پرتغال پاسخ اعتماد کی روش را داد. تیراتون بونماتان)تایلند(، 
هیروکی ساکای)ژاپن(، علی البلیهی)عربستان(، عبدالکریم حسن)قطر( و کوئه 

انگوک های)ویتنام( 5 مدافع برتر دیگر آسیا هستند.

 مهاجم پرسپولیس همچنان در بالتکلیفی

 ســرویس ورزشی : گادوین منشا مهاجم نیجریه ای پرسپولیس بعد از 
بازگشت به تهران تکلیفش با این تیم مشخص خواهد شد.

باشگاه پرسپولیس به خاطر قیمت باالی منشا، عالقه ای به حفظ این بازیکن 
نــدارد و همچنین برانکو هــم قصد دارد بازیکن با کیفیــت تری را جایگزین 
وی در ترکیــب کند. بر همین اســاس ادامه همکاری این مهاجم نیجریه ای با 
پرســپولیس در ابهام قرار گرفته است. باشــگاه روی جدایی این بازیکن تاکید 
دارد اما برانکو شرط جدایی وی را جذب یک مهاجم خوب اعالم کرده است. 
باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته به غیر از یک مدافع بازیکن دیگری را جذب 
کند. با توجه به این موضوع هنوز تکلیف منشا و حضور او در نیم فصل دوم در 
ترکیب سرخپوشان مشخص نیست. بر همین اساس این بازیکن با توجه به اینکه 
با پرسپولیس قرارداد دارد، در موعد مقرر باید به تمرینات بازگردد. گفته می شود 
ذوب آهــن اصفهان و صنعت نفت آبادان برای خرید این مهاجم نیجریه ای با 
پرسپولیس وارد مذاکره شده اند. پرسپولیس پیش از این مهدی شریفی، مهدی 
ترابی،مهدی شــیری، سروش رفیعی و سعید کریمی را جذب کرده و در نقل و 

انتقاالت زمستان هم محمد نادری را به خدمت گرفته است.

 مقصد علیرضا بیرانوند برای جدایی
از پرسپولیس مشخص شد 

سرویس ورزشی : دروازه بان تیم پرسپولیس مورد توجه تیم ترابوزان 
اسپور ترکیه قرار گرفته است.

به گزارش نشریه دامگا ترکیه، تیم ترابزون اسپور در نیم فصل دوم رقابت تنگاتنگی 
با رقبای خود برای قهرمانی خواهد داشت. در همین راستا مسئوالن این باشگاه در 
صدد تقویت تیم خود هســتند. دروازه بان اول این تیم یعنی اونور کیوراک قصد 
جدایی از این تیم دارد و تیم ترابوزان اسپور در صدد است جایگزین مناسبی برای 
او بیابد. این باشگاه ترکیه ای که در تابستان دو بازیکن مطرح ایرانی به نام های وحید 
امیری و مجید حسینی را جذب کرده در صدد است تا سومین ایرانی را هم به تیم 
خود بیاورد. گزینه مربیان تیم ترابوزان اسپور برای جایگزینی دروازه بان جدا شده ی 
خود ، علیرضا بیرانوند سنگربان تیم پرسپولیس و دروازه بان شماره یک تیم ملی 
ایران است. این دروازه بان با تجربه که به پرتاب های بلند توپ با دستانش معروف 
است، در جام جهانی 2018 عملکرد خارق العاده ای  از خود برجای گذاشت و 
حتی توانست پنالتی کریسیانورونالدو را نیز مهار کند. او در تابستان  پیشنهاداتی 
از کشورهای مختلف اروپایی داشت اما حاضر به ترک پرسپولیس نشد و یکی از 

مهمترین عوامل این تیم در راه رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود.

 نامزدهای بهترین بازیکن سال آفریقا
معرفی شدند

سرویس ورزشی : نامزدهای بهترین بازیکن سال آفریقا معرفی شدند.
به گزارش دیلی میل، کنفدراسیون فوتبال آفریقا، نامزدهای برترین بازیکن 
سال این قاره را اعالم کرد که در آن نام سه مهاجم نام آشنای لیگ برتری به 
چشم می خورد. محمد صالح مصری که اخیرا به عنوان بهترین بازیکن سال 
آفریقا از نظر BBC انتخاب شد در کنار هم تیمی سنگالی خود یعنی سادیو 
مانه و مهاجم گابنی آرســنال یعنی پیر امریک اوبامیانگ نامزد نهایی بهترین 
بازیکن سال این قاره هستند.  صالح و اوبامیانگ دو بازیکنی هستند که برای 
آقای گلی در لیگ برتر 2019 تالش می کنند. مرد سال آفریقا هشتم ژانویه در 

داکار سنگال انتخاب خواهد شد.

ســرویس ورزشــی :  فدراســیون 
بین المللی والیبال رده بندی جدید تیم های 
پایه جهان را اعالم کرد که بر اســاس آن 
تیم نوجوانان ایران با 2 پله صعود، در رتبه 

نخست قرار گرفت.
 در این رده بندی که امروز اعالم شد، 
تیم والیبال زیر 19 سال ایران با 122 امتیاز 
رتبه نخســت جهان را از آن خود کرده 
است. نوجوانان ایران با هدایت محمد 
وکیلی قهرمانی جهان در ســال 2017 و 
سومی آسیا در ســال 2018 را به دست 
آورده انــد. رده بندی قبلــی تیم های پایه 
والیبال جهان 2 سال قبل و در ماه ژانویه 

2017 اعالم شده بود. تیم نوجوانان دختر 
ایــران هم در این رده بندی با 5 امتیاز و 3 

پله صعود، در رده 36 قرار گرفته است.
در رده سنی جوانان، تیم پسران ایران با 
کسب 90 امتیاز و 6 پله صعود، رتبه پنجم 
رده بنــدی جهانــی را از آن خود کرد. در 
بخش دختران این رده ســنی نیز ایران با 
5 امتیاز و 2 پله صعود در رتبه 32 جای 
گرفت. در بخش زیر 23 سال، تیم مردان 
ایران با 70 امتیاز و یک پله صعود، رتبه 
ششــم جهان را به دست آورد. در بخش 
زنان نیز ایران با 5 امتیاز و یک پله سقوط 

در رده 29 قرار گرفت.

سرویس ورزشی : معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: طبق استعالمی 
که از ریاســت جمهوری و مجلس شــورای اسالمی 
داشتیم، هیات های ورزشی استانها و شهرستانها شامل 

قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند.
 محمدرضا داورزنی گفت: بعد از استعالماتی که از 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور داشتیم 
و اختالف نظری که راجع به مشــمول شــدن هیات 
های ورزشی استانی و شهرستانی در خصوص قانون 
بازنشســتگان بود، نامه ای به رئیس جمهور و رئیس 
مجلس ارسال کردیم که با توجه به این اختالف نظرها 
و وجــود 1400 هیئت در مراکز اســتانها و حدود 14 

هزار هیات شهرستانی و بالتکلیفی آنها در خصوص 
پاسخگویی به دستگاه نظارتی، تکلیف روشن شود.

وی اظهار کرد: خوشــبختانه چند روز پیش خانم 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری پاسخ استعالم 
را دادند و اعالم کردند هیئت های اســتانی با توجه به 
ماهیتی که دارند شــامل قانون بازنشستگی نمی شوند 
و افراد بازنشسته می توانند کماکان در مسئولیت های 
هیئت های ورزشی استان ها و شهرستان ها به فعالیت 
خود ادامه دهند و ورزش کشــور از ظرفیت این افراد 
استفاده کند. همچنین طبق آخرین صحبت که با مجلس 
شورای اسالمی داشــتیم، آن دوستان هم اعالم کردند 
که این قانون شــامل هیئت های ورزشــی استان ها و 

شهرستان ها نمی شود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان در ادامه، گفت: این کار تا اندازه زیادی 
هیات ها ورزشی را از بالتکلیفی خارج خواهد کرد و ما 
هم سعی می کنیم ظرف چند روز آینده وضعیت هیات 
های شهرستانی و استانی را به آنها ابالغ کنیم تا در از 
نظر پاسخگویی به دستگاه های نظارتی مشکلی نداشته 
باشــند. هیچ کدام از روسای هیات های استانی پست 
سازمانی ندارند و اگر این قانون اعمال می شد این امکان 
نیز وجود نداشت که افراد جدید با پست های جدید 
جای آنها را بگیرند چون بار مالی چهار تا پنج برابری 

برای ورزش کشور ایجاد می کرد.
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اوقات شرعي به افق تهران
اذان ظهر:
12/08
اذان مغرب:
17/22
اذان صبح فردا:
5/45

منشور اخالقی
 دانســتن حق مردم است و گسترش عدالت، بقاء و پایداری جامعه بشری را تضمین می کند و آن را 
قوام می بخشد و زندگی را معنادار می کند. روزنامه کاروکارگر باهدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه 
اسالمی بخصوص جامعه کارگری که امروزه محروم ترین قشر جامعه را تشکیل می دهد پا به عرصه گذاشته 
و متعهد به حمایت از حقوق این قشر زحمتکش و ملزم به رعایت اخالق حرفه ای و نظام ارزشی حاکم بر 
جامعه اســالمی است. آگاهی بخشی درباره حقوق صنفی و اجتماعی کارگران رسالت مهم روزنامه کارگری 

است؛ رسالتی که به زندگی میلیون ها بیمه شده تامین اجتماعی گره خورده است.

ایران از شانس های اصلی قهرمانی جام ملت ها از نگاه روزنامه قطری
روزنامه   : ورزشــی  ســرویس 
قطری اســتاد الدوحه در گزارشی 
به ستایش از تیم ملی فوتبال ایران 

پرداخت.
 جــام ملت های آســیا 2019 از 
روز شنبه با میزبانی امارات برگزار 
خواهد شــد. تیم ملی فوتبال ایران 
با هدایــت کارلوس کی روش با تیم 
هــای یمن، ویتنام و عراق هم گروه 

است.
در  الدوحــه  اســتاد  روزنامــه 
گزارشــی به ســتایش از تیــم ملی 
فوتبــال ایــران پرداخــت و از تیم 
کی روش به عنوان یکی از شــانس 
قهرمانی  های اصلی کســب عنوان 

سخن به میان آورد.
استاد الدوحه در این باره نوشت: 
ایران از شانس های اصلی قهرمانی 

اســت و این تیم تــالش می کند تا 
چهارمین قهرمانــی خود را در این 
رقابت بزرگ به دســت آورد. ایران 
بــا کی روش دو ســال پیاپی به جام 
جهانــی راه پیدا کــرده و این مربی 
موفقیت های  می خواهــد  پرتغالــی 
خود را با تیمش با قهرمانی در آسیا 
کامل کند. ایران انگیزه بسیار باالیی 

برای قهرمانی دارد.

ایــن روزنامــه قطــری در ادامه 
نوشــت: در ترکیب تیم ملی فوتبال 
ایران بازیکنان بزرگ و سرشناســی 
مهــدی طارمی، ســردار  همچــون 
آزمــون، مهــدی ترابــی و ســامان 
قــدوس بــازی می کنند. ایــران 14 
بــار در جــام ملت شــرکت کرده و 
ســخت در تالش است تا چهارمین 

قهرمانی خود را به دست آورد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 
با توجه به اینکه تعداد مدعوین در نوبت دوم به حد نصاب نرسید مجمع عمومی 

فوق العاده نوبت ســوم شرکت تعاونی مســکن مهر 12 پاکدشت در ساعت 10 روز 
پنجشــنبه 1397/10/27 در محل تعاونی به آدرس : پاکدشــت روبروی در شمالی 
دانشگاه ابوریحان – خیابان 65 پالک 16 – ط 2 واحد 3 برگزار می شود از کلیه اعضاء 
دعوت می شود شــخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا به اطالع می رســاند که با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.

دستورجلسه:
1-تمدید مدت هیات تصفیه

هیات مدیره شرکت تعاونی

آگهی مناقصه )مرحله اول(
سازمان عمران و بهسازی کاشان در نظر دارد موضوع مشروحه در 

جدول ذیل را از طریق مناقصه در قبال کمترین پیشنهاد واگذار نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای توانایی 

مالی مناسب جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

موضوع مناقصه مناقصه شماره آگهیردیف
مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(

عملیات بهسازی استخر مناقصه197-10
750/000/000مروارید شهر کاشان

1-زمان چاپ نوبت اول )روزنامه اطالعات( اسناد: 97/10/5
2-زمان چاپ نوبت  دوم )روزنامه کاروکارگر( اسناد: 97/10/12

3-آخرین مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ 97/10/23
4-مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 97/10/24

5-سازمان عمران در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
6-هزینــه چاپ آگهی )در تمامی مراحــل و نوبت های چاپ( به عهده برنده مناقصه 

خواهد بود.
7-نام و نشانی مناقصه گزار: کاشان – خیابان امیر کبیر – مجتمع تجاری – اداری امیر 

کبیر – شماره 031-55353014
سازمان عمران و بهسازی شهرکاشان

خالصه آگهي مزایده
اداره اوقاف و امورخیریه شهرســتان آمــل در نظر دارد طبق نظریه 

كارشناس شــماره 253 مورخه 97/10/4 یك دستگاه آپارتمان طبقه 
اول شمال غربي موقوفه كربالیي ما در واقع در آمل خیابان طالب آمل 
دریاي 16 اولین كوچه سمت چپ انتهاي بن بست ساختمان 12 واحدي 
را برابر آگهي مزایده به اجاره یكساله واگذار نماید.متقاضیان جهت كسب  اطالعات 
بیشــتر و شــركت در مزایده  حداكثر تا پایان وقت اداري مورخه 97/10/29 به 
دایره اجارات اداره اوقاف و امور خیریه  شهرســتان آمل،واقع در خیابان شــهید 

رجائي رو بروي بانك ملي مركزي آمل مراجعه نمایند.

شماره 97/17 )یک مرحله ای(

روابط عمومی پتروشیمی فجر

آگهی مناقصه عمومی

 شرکت پتروشیمی فجر در نظر دارد تامین کاالی ذیل را از طریق مناقصه عمومی
یک مرحله ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه: باستناد شرح کار موجود در اسناد مناقصه عبارت است از مناقصه خرید 1/800 تن 
کلروفریک

محل تحویل: مجتمع پتروشیمی فجر واقع در سایت 2 و 4 منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی )ره( 
مدت پیمان: مدت پیمان هجده / 18 ماهه به صورت تحویل تدریجی براساس نیاز شرکت پتروشیمی 

فجر می باشد .
از کلیه شرکت هایی که واجد صالحیت و توان تهیه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ 110/000/000 
ریال )یکصد و ده میلیون ریال( را دارند دعوت می شــود حداکثر پنــج روز پس از درج آگهی نوبت دوم 
نســبت به دریافت الف( اسناد ارزیابی کیفی، ب( اسناد مناقصه به صورت همزمان به آدرس مشروح در 
ذیل مراجعه و یا درخواست ارسال از طریق پست نمایند ضمنا تحویل اسناد موکول به ارایه آگهی تاسیس و 
آخرین تغییرات اعضاء هیات مدیره و اصل فیش پرداختی به مبلغ 500/000 ریال )پانصد هزار ریال( بابت 
خرید اسناد مناقصه به حساب ذیل : شبا IR 14-0120-0000-0000-1261-0114-84 یا حساب 

1261011484 با شناسه واریز 200008072144 بانک ملت در مهلت قانونی می باشد.
آدرس: امور حقوقی و پیمانهای مجتمع پتروشــیمی فجر به نشــانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 
خمینی )ره( کد پستی: 6357136345 شماره تلفن: 52171398-061 و 52171920-061 تلفکس 
 WWW.FAJRCO.COM مستقیم 52171394-061 و ضمنا آگهی فوق در سایت پتروشیمی فجر

قابل مشاهده خواهد بود.
 Rabivan.II@Fajrco.com :آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/11        تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

 نوبت دوم

آگهی مناقصه اجرای سنگ مالون، الشه ، کانال دفع آب 
سطحی و فنس کشی گالوانیزه زمین ورزشی 

در راســتای اجرای ردیف بودجه شــماره 36010 و مجوز شــماره 92/1158 مورخ 
97/09/22  شــورای اســالمی روستای بســاتین  ، این دهیاری در نظر دارد  پروژه  
اجرای سنگ مالون، الشه ، کانال دفع آب سطحی و فنس کشی گالوانیزه زمین ورزشی 
را بــا مبلغ برآورد اولیه 4/500/000/000 ریال  به پیمانکار واجد شــرایط قانونی 
واگــذار نماید ، لذا از کلیه شــرکتهای واجد صالحیت و دارای ســابقه کاری مرتبط و 
گواهینامه صالحیت در رشته های مذکور هستند دعوت می گردد به واحد قراردادها 

دهیاری بساتین مراجعه نمایند . 
٭ مهلت فروش اسناد : از 97/10/05 لغایت 97/10/17           آخرین مهلت تسلیم 

پیشنهاد : 97/10/24       مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 225/000/000  ریال  
نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی               تاریخ بازگشــایی : 97/10/25 ســاعت 12      

مدت اجرا: 3 ) سه ( ماه 
1. هرگاه برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
2. کلیه هزینه های انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

3. پس از تعیین برندگان مناقصه ،ضمانتنامه برندگان اول ،دوم و ســوم نزد دهیاری 
نگهداری و سپرده سایر متقاضیان به آنان مسترد خواهد شد.

4. هزینه خرید اســناد مناقصه: واریز مبلغ 1/500/000 ریال به حســاب شــماره 
5665502721081702 بنام دهیاری بساتین نزد پست بانک 

5. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه توضیح داده شده است .
6. شرکت در مناقصه ، حقی را برای مناقصه گران بوجود نیاورده و دهیاری بساتین در 

رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است .
آگهی نوبت اول :97/10/05      آگهی نوبت دوم :97/10/12

 نوبت دوم

دهیاری  بساتین

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده )نوبت اول(

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت دریا دانه دورود 
ســهامی خاص به شماره ثبت 1348 و شناسه ملی 10740047200 
در ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 97/10/24 در محل قانونی شرکت 

تشکیل می گردد. 
لذا از کلیه ســهامداران دعوت می شــود با در دست داشتن کارت و 
یا دفترچه عضویت راس ســاعت مقــرر در محل مذکور حضور به هم 

رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید . 
دستور جلسه: 

1-انتخاب مدیران 
2-انتخاب بازرس

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4-انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره 

5-تعیین وضعیت حق امضاء 
6-تعیین و تکلیف مشکالت شرکت 

داوطلبان تصدی سمتهای هیات مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف 
یک هفته از انتشــار آگهی دعوت ، فــرم داوطلبی را تکمیل و تحویل 

دفتر شرکت نمایند. 
اعضاء هیات مدیره


