فوتبال
واکنش کميته اخالق به شايعه
محروميتقائدي

کميته اخالق فدراسيون فوتبال نسبت به
محروميت بازيکن جوان استقالل واکنش
نشــان داد .به گزارش تسنيم ،خبرهايي
منتشــر شــده که مهدي قائدي مهاجم
جوان اســتقالل بهدليل اتفاقاتي که در
چند وقت اخير در رابطه با انتشار چتهاي

خصوصي او در صفحات مجازي بهوجود
آمد ،از ســوي کميته اخالق محروم شده
است .محروميت به اين صورت بوده که
به استقالل توصيه شــده از اين بازيکن
استفاده نکند .قائدي نيز در بازيهاي اخير
استقالل روي نيمکت نشسته است .عبداهلل
سماميعضو کميته اخالق در واکنش به
پروندهاي
محروميت قائــدي گفت :هيچ 
ادهايم .وقتي
در رابطه با قائدي تشکيل ند 
پروندهاي نباشد ،قطع ًا مجازاتي هم در کار

ارد پنهانکاري کنيم
نخواهد بود .دليلي ند 

پروندهاي باشد ،آن را اعالم ميکنيم.
و اگر 
اينکه ســرمربي به بازيکن تيمش بازي
نميدهد ،ارتباطي به ما پيدا نميکند.
اد شهباززاده با استقالل
فسخ قرارد 

مهاجم تيم فوتبال استقالل قراردادش را با
اين باشگاه فسخ کرد .به گزارش تسنيم،
مدتها قبل بحث
سجاد شهباززاده که از 

جدايياش از استقالل در نيمفصل مطرح
شده بود ،ديروز پس از مذاکره با مسئوالن
استقالل قراردادش را فسخ کرد .مهاجم
اســتقالل از تيمهاي ذوبآهن اصفهان
ارد و
پيشــنهاد د 

و تراکتورســازي تبريز
هماکنون در حال مذاکره است تا به يکي
شود که اين
از اين تيمها بپيوندد .گفته مي 
ارد بــه ذوبآهن برود .به
قصد د 
بازيکن 
اين ترتيب با خارج شــدن نام شهباززاده
يک جاي خالي در ليست استقالل ديده
ميشود.
حرکت الک پشتي در باشگاه
پرسپوليس

مســئوالن باشــگاه پرســپوليس هنوز
اد بازيکنان فعلي
يد قرارد 
اقداميبراي تمد 
خود انجام نداده اند .به گزارش باشــگاه

خبرنگاران جوان ،تيم فوتبال پرسپوليس
بدون شک بيشترين شانس قهرماني را در
فصل جاري ليگ برتر دارند .گويا تالش
براي کسب جام قهرماني در فصل هفدهم
باعث شــده است که مديران پرسپوليس
در خواب خرگوشي فرو بروند .گرشاسبي
و ساير مسئوالن پرسپوليس غافل از اين
اد  ۸بازيکن اين
هستند که قرارد 

موضوع
فرشاد احمدزاده ،کمال کاميابي
تيم از جمله 
محمد انصاري ،محســن ربيع خواه،

نيا،
وحيد اميري ،بوژيدار رادوشوويچ ،محسن

مسلمان و صادق محرميدر انتهاي فصل
هفدهم به پايان ميرسد ۸ .بازيکني که
هستند و

جزء نفرات شاخص پرسپوليس
به طور حتم ماندن يا جدايي شان در فصل
بعد تاثير به سزايي در نتيجهگيري تيم دارد.

يد قرارداد
بعد از تمد 
اشتند 
همگان انتظار د 
اد بازيکنان پرسپوليس نيز
با برانکو ،قرارد 
يد شــود ،اما تا اين لحظه اتفاقي رخ
تمد 
نداده است.

سپاهان در  19هفته با کسب فقط  20امتياز در رتبه دوازدهم جدول قرار گرفته است و مديران اين تيم نیز پاسخگو هواداران نيستند

«روزهاي بد» پرافتخارترين تيم ليگ برتر

گروه ورزشی :تيم فوتبال ســپاهان اصفهان در
خــود در هفدهمين

ادامه کســب نتايج ضعيف
دوره ليــگ برتــر ,در هفته نوزدهــم و در دربي
خود سر تعظيم
اصفهان هم مقابل رقيب ديرينه 
آورد تا حاال هواداران اين تيم بيشــتر از هر
فرود 

عملکرد زردپوشــان اصفهاني

زمــان ديگري به
معترض و از آينده مبهم اين تيم نگران باشــند،
همان هواداراني که کاسه صبرشان لبريز شده و
عليه کرانچار و حتي مديريت باشگاه شعار دادند.
پرافتخارترين تيم ليگ برتر در  19هفته با کسب
فقط  20امتياز در رتبه دوازدهم جدول قرار گرفته
تواند حتي يکي از گزينههاي احتمالي سقوط
و مي 
به دسته پايينتر باشد .اين تيم در جام حذفي هم
راه بــه جايي نبرده و در همــان ابتدا و در مرحله
يکشــانزدهم نهايي با شکســت مقابل صنعت
نفــت با اين جام هم خداحافظي کرد .طوفان زرد
گ ِ قهرمانان را هم
آسيا امسال مجوز حضور در لي 
ارند تا هواداران اين تيم با حســرت بازيهاي
ند 
پرسپوليس ،استقالل ،تراکتورسازي و ذوبآهن را
در قاره کهن بهتماشا بنشينند .هواداران سپاهان
اشتند در نيمفصل دوم و با جذب بازيکنان
انتظار د 
جديد ,سپاهان ،متحول شده و به رتبههاي باالي
مانند کاري که اســتقالل و
کند 
صعــود 

جدول
ند و با گــذر از ميانه جدول
ذوبآهــن انجام داد 
به جمع باالنشينان اضافه شدند .مديران باشگاه
که حاال از انجام بازيهاي تيمشان در ورزشگاه
مدرن نقــش جهان بهره ميبرند ,از ابتدا اصل را
گذاشــتند و ســعي

به حمايت از زالتکو کرانچار
نــد با اضافه کــردن بازيکنان مطرحي چون
کرد 
علي کريمي ,مهدي شــريفي ,ادون حســني و
ابراهيم عالمه (دروازهبان اول تيم ملي ســوريه)
مشــکل نتيجهگيري تيم را برطرف کنند .اضافه
شــدن اين بازيکنان کنار عزتاهلل پورقاز ,سعيد
آقايي ,ساســان انصاري و رســول نويدکيا ,رفته
اد که ســپاهان با
نويد را د 
رفته به هواداران اين 
شــود اما ...بعد
اين بازيکنان از بحران خارج مي 

از باخــت در دربي اصفهــان طاهري مديرعامل
باشگاه سپاهان به نوشتن يک يادداشت در سايت
کرد که البته بهنظر ميرسد
رسميباشــگاه اکتفا 
اين روش جديــدي براي توجيــه اتفاقات اخير
اســت .مديرعامل باشگاه سپاهان در حالي با اين
قصد آرام کردن فضاي تيم را داشته که
يادداشت 
بهعنوان مسؤل نخست پاسخگويي ,هيچ سؤالي
از او پرسيده نشده و نوشــتن يادداشت ،بهنوعي
ارتباط يکطرف ه محسوب ميشود.

چرخابــي :آقاي کرانچار!چه زماني مشــکل
گلزني سپاهان حل ميشود؟

دي همين خصوص ســرمربي اسبق تيم فوتبال
ســپاهان اصفهان گفت :هر هفته آقاي کرانچار
کند اما نتيجه
معتقد است سپاهان خوب بازي مي 

کند اما
بد بازي 
گيرد ولي من ميگويم سپاهان 
نمي 
 ۳امتياز را کسب کندحسين چرخابي در گفتوگو
با فارس ،در خصوص نتايج تيم فوتبال سپاهان در
ليگ برتر تا هفته نوزدهم اظهار داشت :من بازي
بايد بگويم
ســپاهان مقابل ذوبآهن را ديــدم و 
بازي بســيار زيبا و جذابي بود ،همانطور که آقاي
ند هر دو تيم اين شانس
قلعهنويي هم اشاره کرد 
شوند اما به نظر
اشتند که پيروز از ميدان خارج 
را د 

ناظمالشريعه :حيف است رمالي و
وارد فوتسال شود
جادوگري 

ســرمربي تيم ملي فوتسال گفت :قولي
به فدراسيون فوتبال مبني بر قرار گرفتن
ادهام .به
در جمع ســه تيم برتر جهان ند 
محمد ناظمالشــريعه

گزارش فــارس،
پــس از پيروزي  ۵بر صفــر مقابل تيم
ملي فوتســال بالروس در ديدار دوستانه
گفت :بازي قبلي اين تيم مقابل ايتاليا را
هم ديده بوديم .چنين تيمهايي مقابل ما
کنند البته ما به دنبال چنين
فقط دفاع مي 
حريفاني نيز هستيم .براي ما مهم است
که نحوه بازي با اين تيمها را هم تمرين
کنيم .وي با ابــراز نارضايتي از برگزاري
اين بازي در سالن هندبال و تهران گفت:
تماشاگران هيچ استقبالي از اين مسابقه
اشــتند و بهتر است چنين مسابقاتي را

ند
در شهرهاي ديگر برگزار کنيم تا با حضور
مردم رقابت جذابتر شود .از طرفي سالن
انتخابشده به هيچ عنوان شرايط الزم را
براي برگزاري اين مسابقه نداشت .اص ً
ال
راضي نيستيم بهطوريکه حتي رختکن
نيز شرايط مناسب نداشت و تيم حريف
نيز ناراحت بود.

قهرمانيهاي زيادي اســت که به دست آورده و
چند سالي است
نکته جالب اينجاست که اين تيم 
ارد و از نظر بحث مالي هميشه
که مشکل مالي ند 
ارد که
ساپورت شده اســت ،واقع ًا جاي تعجب د 
بايد چنين نتايجي را کســب کند.
چرا ايــن تيم 
چرخابي در پاســخ به اين سوال که به نظر شما
ارد و
سپاهان در حال حاضر به چه چيزي احتياج د 
اينکه با تغيير کادر فني و مديريت مشکل اين تيم
اعتقاد دارم

شد يا خير ،گفت :من
خواهد 

برطرف
بگيرد چرا که کادر
تواند نتايج خوبي 
اين تيم مي 
ارد اما در کنار کادر فني حرفهاي
فنــي حرفهاي د 
بايد مربيان حرفهاي هم به عنوان دستيار در کنار

بگيرند تا تيم در همه نقاط تمرينات

کرانچار قرار
خوبي را داشــته باشــد .با اضافه شدن قنبري به
اعتقاد دارم
کادر فني شــرايط کميبهتر شد ،من 
بايــد مربيان جوان و با اســتعدادي کنار کرانچار

کنند و هم از
بگيرند که هم بــه تيم کمک 

قرار
تجربههاي کرانچار استفاده کنند .در حال حاضر
شود تا تيم در
بايد کادر فني تيم ســپاهان تقويت 

ارد تمرينات زيادي انجام
بيشتر نقاطي که ضعف د 
هد تا شــرايطش بهتر شود .وي در پايان اظهار
د 
داشت :من اميدوارم که سپاهان شرايط بهتري به
آورد و نتايج را جبران کند ،در حال حاضر به
دست 
غير از پرسپوليس که مطمئن ًا با اختالف  ۲۰امتياز
شود بقيه تيمها
چند هفته زودتر قهرمان ليگ مي 

هســتند که سهميه آسيا را بگيرند،

به دنبال اين
هســتند تا به ليگ

چند تيم هم در پايين جدول

دسته اول ســقوط نکنند .به نظر من سپاهان در
شود از فرصتها
بايد دســت به کار 
حال حاضر 
باشــد که سهميه

کند تا جزء تيمهايي
اســتفاده 
آسيا را کســب کند .اميدوارم هستم که مسئولين
ســپاهان هرچه زودتر تصميمــات خوبي بگيرند
تا تيم از اين طلســم گل نزدن و نتيجه نگرفتن
خالص شود ،مطمئن هستم با  ۲پيروزي متوالي
آورد و
تيم سپاهان شخصيت بردن را به دست مي 
دوباره به روزهاي اوجش بر ميگردد.
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نام ســرمربي ســابق وردربرمن به عنوان گزينه
يد ســرمربيگري در جلســه هيات مديره اين
جد 
باشگاه مطرح شــد .به گزارش ورزش سه ،جلسه
هيات مديره باشــگاه تراکتورســازي براي تعيين
تکليف ســرمربي اين باشــگاه امــروز در تبريز
شــد و در پايان اين
با حضــور همه اعضا برگزار 
جلسه تصميمات مهمياتخاذ شد .در جلسه امروز
خود را با
اعضــاي هيات مديره باشــگاه موافقت 
ند و قرار بر
جدايــي يحيي گلمحمدي اعالم کرد 

يد تراکتورسازي
الکساندر نوري ،گزينه جد 

شد که مديرعامل باشگاه با گرفتن اختيار تام
اين 
از هيات مديره با اين مربي به توافق برسد .در اين
بزند و
بايد نامهاي به گلمحمدي 
خصوص آجورلو 
بخواهد براي تعيين تکليف به تبريز سفر کند

از او
و همچنين در جلسه با او دليل غيبتش در تمرينات
مشــخص شــود .مســاله مهم اما اين است که
شد اما مجتبي
گلمحمدي از تراکتورسازي رفتني 
بايد به کارش ادامه دهد ،مگر
حسيني دســتيار او 
بخواهد استعفا بدهد .براي انتخاب سرمربي

اينکه

يد تراکتورســازي نيز بحث و تبادل نظر انجام
جد 
شــد که با موافقت هيات مديره مصطفي دنيزلي

به عنوان گزينه اول سرخپوشان انتخاب و معرفي
وجود آمده ،گزينه دوم
وجود شايعات به 
شد اما با 

تراکتوريها الکساندر نوري است .سرمربي ايراني-
آلماني ســابق وردربرمن که چندي قبل از هدايت
تيم آلمانــي کنار رفت گزينــه آلترناتيو مصطفي
دنيزلي از سوي هيات مديره تراکتورسازي معرفي
شد .بر اين اساس آجورلو مديرعامل تراکتورسازي

ورزشي

www.asre-iranian.ir

اخبار
پيروزي پرگل تيم ملي فوتسال ايران
مقابل بالروس

تيم ملي فوتســال کشــورمان در اولين
خود مقابــل بالروس به
ديدار دوســتانه 
پيــروزي مقتدرانهاي دســت يافت .به
گزارش تســنيم ،نخستين ديدار دوستانه
تيمهاي ملي فوتســال ايران و بالروس
از ســاعت  16ديروز در سالن فدراسيون
شد که اين بازي با
هندبال تهران برگزار 
پيروزي  5بر صفر مليپوشان کشورمان
خاتمه يافت.
اقدام چکشي فدراسيون ژيمناستيک

فدراسيون ژيمناستيک واکنش جدي به
تجمع اعتراضآميز مقابل وزارت ورزش
نشــان داد .به گزارش تســنيم ،برخي از
مربيان ،داوران ،پيشکسوتان و کارمندان
سابق فدراسيون ژيمناستيک صبح دیروز
مقابــل وزارت ورزش و جوانــان تجمع
خود را به گوش
ند تا صداي اعتراض 
کرد 
مسئوالن اين وزارتخانه برسانند .اين افراد
نسبت به شرايط فدراسيون ژيمناستيک و
اين رشــته در دوره مديريت زهرا اينچه
درگاهي رئيس فدراسيون اعتراض داشتند
توانستند صحبتهاي خود

و در نهايت نيز
را به شروين اسبقيان ،مديرکل دفتر امور
مشترک فدراسيونها منتقل کنند.
ليگ برتر واليبال
شکست شهرداري اروميه

تيم واليبال شهرداري اروميه در نخستين
بازي هفته هفدهم ليگ برتر مغلوب بانک
سرمايه شد .به گزارش تسنيم ،تيم واليبال
شهرداري اروميه در نخستين بازي از هفته
هفدهــم ليگ برتر کــه در خانه واليبال
شــد با نتيجــه  3بر صفر
تهران برگزار 
مغلوب بانک سرمايه شد .نتايج ستهاي
اين بازي  25بــر  25 ،17بر  19و  26بر
 24بود .شــهرداري اروميه با اين نتيجه
همچنان با  5پيروزي و  12شکســت در
ارد و بانک سرمايه
مکان دهم جدول قرار د 
خود در مقابل
با کسب پانزدهمين پيروزي 
 2شکست در صدر جدول قرار دارد.

يحيي رفتني شد؛ مديرعامل مسئول تعيين تکليف

کرد تا
از سوي اعضاي هيات مديره ماموريت پيدا 
ابتدا با گلمحمدي جلســه گذاشته و امور مربوط
به تســويه حســاب و توافق با اين مربي را انجام
هــد و به صورت موازي مذاکــرات با دنيزلي را
بد 
جلو ببرد .در صورتي که دنيزلي با تراکتور به توافق
برسد ،اين مربي براي هدايت سرخپوشان به ايران
سفر ميکند؛ در غير اين صورت مذاکرات باشگاه
تبريزي با الکساندر نوري از سوي مديرعامل آغاز
خواهد شد.


مسوول امور حقوقي فدراسيون فوتبال:

نوبت دوم

نميتوانيم البسه آديداس را به بازار ايران بياوريم

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص)
خرید کاال و تجهیزات به شماره های  78و 96 – 76 ، 77

مناقصات عمومی دومرحله ای

 -1نام ونشــانی دستگاه مناقصه گزار  :شــرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت – بلوار امام خمینی
– باالتر ازمیدان مصلی .
 -2موضوع مناقصه  :به شرح جدول ذیل
 -3نوع ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه  :فیش واریزی یاضمانتنامه بانکی به شرح مبالغ ذیل:

مهاجم کامروني استقالل
امروز در تهران

کريســتين بکامنگا بازيکــن کامروني
اســتقالل براي مذاکرات نهايي و عقد
قرارداد با باشــگاه اســتقالل فردا وارد
تهران ميشــود .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران جوان ،وينفرد شفر سرمربي
تيم فوتبال اســتقالل در نشســت روز
خود با مديران باشگاه رزومه
گذشــته 
برخي مهاجمــان را بررســي کردند،
کــه طبق اعالم يکــي از مديران آبي
پوش قرار اســت با جذب بازيکن آزاد
آزاد استفاده
از ســهميه جذب بازيکن 
کنند .طبق هماهنگيهاي انجام شده،
بکامنگا بازيکن کامروني  31ساله براي
اد فردا
انجام تســت و سپس عقد قرارد 
ل و انقاالت
راهي ايران ميشــود .نقــ 
داخلي فوتبال ايران تا  26دي ماه است
و اســتقالليها به دنبال جذب سهميه
آزاد هستند.


من سپاهان به يک بيماري به نام گل نزدن دچار
شده است .البته کرانچار مصاحبههاي زيادي بعد
گويد موقعيتهاي
هد و مي 
از هر بازي انجام ميد 
زيادي داشتيم و نتوانستيم استفاده کنيم يا اينکه
بايد به اين موضوع اشــاره کنم
گل نزديم اما من 
که چه زماني قرار است اين مشکل برطرف شود؟
تاکيد کرد :گل نزدن سختترين کار
وي در ادامه 
اســت ،معمو ًال بازيکنان خالق در دنيا به عنوان
شــوند چــرا که به تيم

بازيکن برتر انتخاب مي
کمکهاي زيادي در به ثمر رساندن گل ميکنند،
من به آقاي کرانچار دوســتانه عرض ميکنم که
چه وقت قرار است ســپاهان مشکل گلزنياش
معتقد است
برطرف شود ،هر هفته آقاي کرانچار 
گيرد
کند اما نتيجه نمي 
ســپاهان خوب بازي مي 
کند اما  ۳امتياز
بد بازي 
ولي من ميگويم سپاهان 
را کســب کند .در اين  ۱۹هفته نميدانم مشکل
کجاست ،در تاريخ ســپاهان سابقه نداشته است
که تا اين لحظه در اين جايگاه قرار داشــته و ۲۰
امتياز به دســت آورده باشيم .سرمربي سابق تيم
فوتبال سپاهان اصفهان اظهارداشت :همه از تيم
ارند چرا که اين تيم
سپاهان اصفهان توقع زيادي د 
پرافتخارترين تيم حال حاضر ايران است به خاطر
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مســوول امور حقوقــي فدراســيون فوتبال
خريد پوشــاک از آديداس،
اد 
گويد قرارد 
مي 
باب ميــل هيچ کدام از مديران فدراســيون
فوتبال نيســت .صفي اهلل فغانپور ،مسوول
امور حقوقي فدراســيون فوتبال در گفتوگو
اد يک ساله با آديداس
با ايســنا ،درباره قرارد 
منعقد نشــدن قرارداد
خريد البســه و 
براي 
اسپانسري اظهارکرد :تالش ميکنيم در سال
بتواند رونق بيشتر
جام جهاني فوتبال ما هم 
رآمد بيشتر کسب کند .به عنوان مسوول
و د 
حقوقي و عضو کميته بازاريابي کمک ميکنم
رآمد بيشتري براي فوتبال
سال جام جهاني د 
کمبود بودجه ،گاها

کسب شود .امروز به علت
شود و بازيکن و
فوتبال به حواشي کشيده مي 
انتقاد ميکنند .دنبال اين بوديم
سرمربي هم 
رآمد درست و حسابي
اد خوب ،د 
عقد قرارد 
با 
ارد که
وجود د 
شود اما موانعي 
نصيب تيم ملي 
اد ميسر نشد .از جمله موانع مهم اين
اين قرارد 
است هر کسي که اسپانسر شود ،خواستههايي
دارد .او ادامه داد :خيلي از دوستان منافع يک
طرفه را لحــاظ ميکنند .برخي فکر ميکنند
نشستند که ما به جام جهاني برويم

همه دنيا
و به ما پول بدهند .هر کسي که سرمايهگذاري
بايد اين
خواهد منفعتي ببــرد .
ميکنــد ،مي 
موضــوع را بپذيريــم .ما نميتوانيم البســه
آديداس را داخل کشــور بياوريم و به صورت
عموميتوزيع کنيم .ما بخشــنامهاي از طرف
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت داريم که
مصوبه هيات دولت است .طبق اين بخشنامه
اگر قرار اســت شرکتي البسهاي را به فروش
کند و  ۲۰درصد
توليد 
بايد در ايران 
برســاند ،
از توليدات را هم صادر کند .براي شــرکتي
مثل آديــداس چنين چيزي مقدور نيســت.
گويد وقتي نميتوانم البسه را به
آديداس مي 
دســت هوادار برسانم ،چه منفعتي ميبرم؟ از
اد اسپانسري را با اين شرکت
طرفي اگر قرارد 

امضاء ميکرديم ،تعهداتي متحمل ما ميشد
که نميتوانستيم درآمدي داشته باشيم و براي
ما سنگين تمام ميشد .اين يکي از مهمترين
اد اسپانسري
عاملهاست که نتوانستيم قرارد 
ببنديم .کشــورهايي که با آديــداس قرارداد
رآمد خوبي را به دست
ارند و د 
اسپانســري د 
توانند در کشورشان البسه آديداس
آوردند ،مي 
خود را به راحتي در فروشــگاهها
و تيم ملي 
و نمايندگيهــاي آديــداس توزيع کنند .اين
نخرند به

بخرنــد يا

که پوشــاک موردنظر را
مردم مربوط ميشــود .او با اشاره به فروش
پوشاک قاچاق و کپي آديداس در ايران گفت:
در نمايندگيها و فروشــگاههاي آديداس در
ايران ،پوشاک عمدتا قاچاق و کپي است .اين
مشــکالت را داريم و نتوانستيم در سال جام
جهاني که سال شــکوفايي فوتبال و ورزش
رآمد خوبي داشته باشيم .اين
کشور اســت ،د 
اتفــاق بــراي مجموعه ،رياســت و دبيرکل
ناخوشــايند اســت ولي چارهاي

فدراســيون
نداشــتيم .مســوول امور حقوقي فدراسيون
خريد لباس
عقد قرارداديک ســاله 
فوتبال به 
کرد و گفت :ما به خاطر اين
با آديداس اشاره 
بعد از يک سال،
شــايد 

يک ساله بستيم که
شود و به شکل ديگري از البسه
فرجي حاصل 
آديداس استفاده کنيم .سرمربي و بازيکنان تيم
ملي خواهان استفاده از البسه آديداس بودند.
اين البسه داراي شــرايطي است که در جام
جهاني به تيم ملي کمــک ميکند .فغانپور
گفت :اگر شفاف بگويم ،ما با شرايطي مواجه
بوديم که معــاون اول رييسجمهور پيش از
عقد قرارداد ،از لباس آديداس رونمايي کرده

بــود و از آن زمــان تيم ملــي از اين لباس

اســتفاده ميکرد .با اين شرايط به سمت عقد
اد با
عقد قرارد 
اد رفتيم .کساني که درباره 
قرارد 
بايد جميع شرايط
کنند 
آديداس اظهارنظر مي 
را در نظر بگيرند.

ردیف

شرح مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمین (ریال)

1

(مولد برق)

خرید  9دستگاه انواع ژنراتور


96-76

280.000.000

2

خرید  2190اصله پایه بتونی  Hو گرد


96-77

581.000.000

3

خرید  300.000متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف


96-78

1.525.000.000
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