فوتبال

در جريان برگزاري ديدار خمين و دليجان استان مرکزي فردي اقدام به قمهکشي کرد

ستاره برزيلي العين ديدار برابر
استقالل را از دست داد

بازيکن برزيلي العين به خاطر آسيب ديدگي
ديدار حساس برابر استقالل را از دست داد.
به گزارش ايسنا ،العين در هفته نخست دور
برگشت ليگ قهرمانان آسيا بايد به مصاف
استقالل برود .خبر بد براي اين تيم اماراتي
اين که کايو ستاره تاثيرگذار العين به ديدار
برگشــت نخواهد رسيد.کايو در ديدار رفت
بارها ســمت راست استقالل را آزار داد و از
کليديترين بازيکنان تيم اماراتي بود.او به
خاطر آســيب ديدگي به اين ديدار نخواهد
رسيد و سرمربي العين تصميم گرفت که به
او استراحت دهد.جدال رفت دو تيم استقالل
با العين با تساوي دو بر دو به پايان رسيد.
روزبهاني بازيهاي آسيايي
را از دست داد

با اعالم شــرايط جديد کميته بين المللي
المپيک براي بازيهاي آســيايي ،۲۰۱۸
بوکســورهاي ســنگين وزن کشورهاي
آســيايي از جمله ايران فرصت حضور در
جاکارتا را از دســت دادند .به گزارش مهر،
خبري شــوکه کننده در فضــاي ورزش
پيش از بازيهاي آسيايي درست مثل عرق
سردي بود بر پيشاني رشته بوکس .کميته
بينالمللي المپيــک ( )IOCدر نامهاي به
شوراي المپيک آسيا و کميتههاي المپيک
کشورهاي آسيايي اعالم کرد که رقابتهاي
بوکس بازيهاي آســيايي  ۲۰۱۸جاکارتا
با  ۳وزن کاهش نســبت به دوره قبل اين
بازيهــا ،در  ۷وزن ۶۹،۶۴،۶۰،۵۶،۵۲،۴۹
و  ۷۵کيلوگــرم برگزار خواهد شــد .اين
يعني بوکسورهاي سنگين وزن ۹۱ ،۸۱ ،و
 +۹۱شــانس حضور در جاکارتا را از دست
خواهند داد .طبيعي است که اعتراضهاي
زيادي به ويژه از کشورهايي همچون ايران،
قزاقستان ،ازبکستان ،چين و  ...نسبت به اين
تصميم صورت بگيرد اما به نظر نميرسد
با توجه به رضايت نسبي کشورهاي شرق
آســيا (موفق در بوکس ســبک وزن) اين
اعتراضها به جايي برســد .فرجام پايداري
اين تصميمگيري نيــز چيزي نخواهد بود
جز از دست رفتن شانس مسلم کسب مدال
ايران در بازيهاي آسيايي.
آغاز رسميحرفهاي سازي
باشگاههاي فوتسال از امروز

رئيس کميته فني و توسعه فوتسال گفت:
حرفهاي سازي باشگاههاي فوتسال از امروز
و با حضور مديران عامل  ۱۴باشــگاه ليگ
برتري رسما آغاز ميشود .عباس ترابيان در
گفتگو با مهر ،با اشــاره به مشخص شدن
چهــره دو تيم صعود کننــده به ليگ برتر
فوتســال ،گفت :از امروز (يکشنبه) رسما
حرفهاي سازي باشــگاههاي فوتسال را با
حضور مديران عامل باشگاههاي مختلف
در کمپ تيمهاي ملي اســتارت ميزنيم.
اين جلســه يک روزه از ساعت  ۹صبح در
هتل آکادميبرگزار ميشود و بنده هم يکي
از سخنرانان هستم.وي با بيان اينکه حضور
مديران باشــگاهها در اين جلســه الزاميو
اجباري اســت ،گفت :کنفدراسيون فوتبال
آسيا در نظر دارد باشــگاهها را به حدي از
استاندارد برساند و براي آنها پروانه حرفهاي
گري صادر کند .اگر باشگاهي تا سال ۲۰۱۹
اين پروانه را نداشته باشد ،نميتواند در ليگ
برتر حضور داشــته باشــد .ان شاءاهلل که
باشگاهها هم همکاري خوبي خواهند داشت
و بتوانيم کار را به شکل خوبي جلو ببريم.
مهابادي :اگر قرار است مشکيپوشان
بميردايستادهميميريم

ســرمربي جديد تيم فوتبال مشکيپوشان
گفت :اگر قرار اســت مشکيپوشان در اين
 5بازي بميرد مطمئنا سعي ميکنيم ايستاده
بميريم .داوود مهابادي در گفتوگو با فارس،
درخصوص آخرين شــرايط مشکيپوشان
اظهار داشــت :بنابر درخواســت مالک و
مديرعامل باشگاه مشکيپوشان و دوستان
ديرينهاي که با آنها داشــتم مسئوليت اين
تيم را برعهده گرفتم و البته ميدانم که کار
بسيار سخت است و زمان کميداريم .وي
افزود :توکل ما بر خدا است و تالشمان را
انجام ميدهيم و به بازيکنان هم گفتهام اگر
قرار است بميريم ايستاده ميميريم .مهابادي
درخصوص اينکه نحــوه قراردادش در اين
باشگاه چگونه است ،گفت :فعال براي اين
پنج بازي باقيمانده نهايت تالشمان را انجام
ميدهيم و اگر در ادامه نظر باشگاه و ما مهيا
بود احتمال دارد که کار را ادامه بدهيم.

گروه ورزشی :در پايان يک ديدار از ليگ
فوتبال اســتاني مرکزي ،فردي اقدام به
قمهکشي کرد که با وساطت افراد حاضر
در اين ديدار اين غائله ختم به خير شد.به
گزارش ايسنا ،پس از پايان ديدار تيمهاي
خمين و دليجان در چارچوب ليگ فوتبال
استاني مرکزي که با نتيجه  ۲بر  ۲به اتمام
رسيد ،فردي منتسب به تيم خمين اقدام به
قمهکشي کرد که با وساطت افراد حاضر
در بازي اين غائله ختم به خير شد.يکي از
عوامل برگزاري اين ديدار اين ديدار ،درباره
حادثه رخ داده در پايــان اين ديدار اظهار
کرد :چيزي که من در جريان آن هستم و
به وضوح براي من روشن بود در بازي قبلي
اين دو تيم ،بين يکي ،دو بازيکن از تيمهاي
فوتبال خمين و دليجان درگيري شــديد
لفظي پيش آمده بود .به همين دليل آنها
از قبل يک درگيري با هم داشتند .در بازي
ديروز هم يک درگيري لفظي ديگر پيش
آمــد و در آخر بازي که تيم دليجان قصد
ترک زمين را داشــت ،آن اتفاقات رخ داد.
او که نميخواست نامش فاش شود ،درباره
فردي که اقدام به قمهکشي کرد توضيح
داد :ما نميدانيم آن فردي که از ســمت
تيم خمين قمهکشي کرد بازيکن بود يا نه
ولــي خود افراد تيم خمين او را آرام کردند

قمهکشي در فوتبال

تا اتفاقي رخ ندهد .البته اين فرد آنقدر دل
و جرات نداشت که با قمه به کسي صدمه
بزند و بيشتر قصد ترساندن چند نفر از تيم
دليجان را داشــت .در اين درگيري کسي
صدمه نديــد ۱۰۰ .درصد ناظر بازي اين
اتفاقات را به هيات فوتبال استان مرکزي
گزارش کرده و آنها در کميته انضباطي
به اين ماجرا رسيدگي ميکنند.در جريان
برگزاري ديدار خمين و دليجان اســتان
مرکزي ،نيروي انتظاميحضور نداشت و

همين مساله باعث بروز چنين اتفاقي شد
و شــايد اگر افراد حاضر در بازي در جهت
کنترل اين حمله وارد نميشــدند ،اتفاق
ناگوارتري رخ ميداد.

شناسايي فوتباليســتهايي که به
زمين ،قمهکش فرستادند

مســئول برگزاري مسابقات فوتبال استان
مرکزي ميگويد نيروي انتظاميدر جريان
ديداري کــه قمهکشــي رخ داده حضور
داشته است .عليرضا خانقاني در گفتوگو

رشيدي :راهآهن فقيرترين باشگاه ايران است

مديرعامل باشگاه راهآهن ،اين باشگاه را فقيرترين
باشگاه ايران ناميد .حسين رشيدي در گفتوگو
با خبرنگار تســنيم درباره شرايط باشگاه راهآهن
اظهار داشت :با همت و غيرت بچهها ،توانستيم
حداقل دو پيروزي کســب کنيــم و براي ديدار
مقابل فجر سپاسي روحيه مناسبي داشته باشيم.
تيم ما در اين مســابقه دشوار هم براي پيروزي
به زمين ميآيد.وي ادامــه داد :ميتوانم بگويم
راهآهن فقيرترين باشــگاه فوتبال ايران است و
از طرف حامييا مديري حمايت نميشود .مدتي
اســت که افراد زيادي ،از جمله کســاني که به
من نزديک هســتند و حتي درون باشگاه حضور
دارند ،ميگويند ما هزينههاي باشگاه راهآهن را
پرداخت ميکنيم ،اما به جز دوستاني که نزديک
من هستند و بدون چشمداشتي به ما کمکهايي
ارائه ميکنند ،کســي به باشگاه راهآهن کمکي
نکرده اســت؛ البته باشگاه هزينه زيادي ندارد و
مجموع قــرارداد اعضاي تيم 30 ،ميليون تومان
اســت.مديرعامل باشــگاه راهآهن با بيان اينکه
اين باشگاه با کمترين هزينه در ليگ دسته اول

با ايسنا درباره قمهکشي در ديدار تيمهاي
فوتبال خمين و دليجان در چارچوب ليگ
فوتبال استان مرکزي اظهار کرد :اين اتفاق
زماني رخ داد که بازي تمام شده بود .طبق
گزارشهــا دو بازيکن خمين و دليجان از
قبل با هم مشــکل داشتند .فردي هم که
پس از اتمام ديدار ،اقدام به قمهکشي کرد،
اصال فوتبالي نبود .پس از اتمام اين ديدار،
بازيکنان شــماره  ۶۱و  ۱۴تيم خمين اين
فرد را به زمين ميفرستند تا قمهکشي کند.
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طبق اخبار رسيده از افرادي که در اين بازي
حضور داشتند ،نيروي انتظاميدر جريان اين
اتفاق حضور نداشــت اما مسئول برگزاري
مسابقههايفوتبالاستانمرکزيدرپاسخبه
اين سوال که آيا نيروي انتظاميدر اين ديدار
حاضر بوده گفت :بله نيروي انتظاميحضور
داشت و در گزارش ناظران بازي آمده است.
ما منتظر هستيم تا با آمدن رييس کميته
انضباطي تشکيل جلسه دهيم و در اسرع
وقت با مسئوالن اين اتفاق برخورد کنيم.
قطعا تيم خمين که ميزبان اين ديدار بوده
با جريمه روبهرو ميشود و ما سعي ميکنيم
تا رأيمان را زودتر اعالم کنيم.او در پاســخ
به اين ســوال که با وجــود حضور نيروي
انتظاميدر ورزشگاه ،چطور فرد قمهکش
توانسته سالح ســرد خود را وارد ورزشگاه
محل برگزاري کند ،بيان کرد :به دليل اين
که جمعيت زيادي براي ديدن اين بازي به
ورزشگاه نميآيند ،نيروي انتظاميتمام افراد
را نميگردد .آن بندگان خدا به چه قسمت از
ورزشگاه رسيدگي کنند؟ نميتوانند که هم
به پلهها ،جايگاه تماشاگران ،راهروها و زمين
فوتبال با هم رسيدگي کنند .فرد قمهکش،
قمهاش را قايم کرده و با خود به ورزشگاه
آورده بود .البته اين سالح چيزي نيست که
به راحتي بتوان وارد ورزشگاه کرد.

ايستادگي هواداران سلتيک مقابل صهيونيستها

شــرکت ميکند ،تصريح کرد :اگر هر کسي به
جز نزديکان خودم و خانــواده چند بازيکن تيم،
مدعي اســت کــه هزينههاي کلي باشــگاه را
پرداخت کرده اســت ،اسناد معتبر مالي ارائه کند
تا ما کمــک او را پرداخت کنيم .تــا خدا به ما
توان دهد ،به کار خود ادامه ميدهيم .رشــيدي
بــا بيان اين جمله خاطرنشــان کــرد :دو هفته
پيش ميزبان مس رفســنجان بوديم که درهاي
ورزشــگاه به علت بدهي باشگاه و عدم پرداخت
هزينه بازي ،بســته بود .با رايزنيهاي من و نيز
لطف مجموعه ورزشي راهآهن ،اين مشکل حل
شد ،اگر کسي مدعي پرداخت هزينههاي باشگاه
اســت ،چرا آن موقع کاري نکرد؟وي با اشــاره
به ديدار هفته پيش صبا و صرفهجويي باشــگاه
راهآهن در هزينهها گفــت :ما حتي براي اينکه
هزينه اضافي پرداخت نکنيم ،صبح بازي با صبا
به قم رفتيم و براي برگزاري بازي ،مستقيم وارد
ورزشگاه شــديم .همچنين بايد بگويم احتمال
ايحاد تغييراتي در برخي ســمتهاي باشــگاه
راهآهن وجود دارد.

در ماه آگوســت  2016در جريــان ديدار تيمهاي
سلتيک اســکاتلند و نماينده رژيم اشغالگر قدس
در دور رفــت از مرحله پليآف ليگ قهرمانان اروپا،
صدها هوادار ســلتيک در خارج و داخل ورزشگاه
سلتيکپارک ،پرچم فلسطين را بهاهتزاز درآوردند و
همبستگي خود را با مردم مظلوم اين کشور نشان
دادند .هواداران سلتيک که ميدانستند اين بازي در
سراسر جهان بهصورت زنده پخش ميشود ،سعي
کردند با بهاهتزاز در آوردن پرچم فلسطين و سردادن
شعارهايي همچون «غزه غزه» و «فلسطين را آزاد
کنيد» نشــان دهند که مردم مظلوم اين منطقه را
فرامــوش نکردهاند و جنايات صهيونيســتها در
سرزمينهاي اشغالي را محکوم کردند .اين حرکت
آنها البته از سوي يوفا يک اقدام سياسي و غيرورزشي
قلمداد و منجر به جريمه باشگاه سلتيک شد .بهدنبال
جريمه شدن باشگاه سلتيک از سوي کميته انضباطي
ت طرفدارانش
اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) بهدليل حماي 
از مردم فلسطين ،هواداران اين تيم بهشيوهاي جالب
به نهاد حاکم بر فوتبال قاره سبز دهنکجي کردند
و در يک اقدام خيريه براي مردم فلســطين 130

هزار پوند کمک مالي جمــعآوري کردند .اين رقم
به مؤسسه خيريه بريتانيايي «کمکهاي پزشکي
فلسطين» اهدا شد ،مؤسسهاي که در غزه و لبنان
خدمات پزشکي ارائه ميدهد .هواداران سلتيک البته
پيش از اين بارها از ســوي يوفا جريمه شده بودند
که در يکي از موارد در ســال  2014در ديدار با تيم
ريکياويک ايسلند در مرحله پليآف ليگ قهرمانان
اروپا بهخاطر بهاهتزاز در آوردن پرچم فلسطين 15
هزار پوند جريمه نقدي شده بودند.در بخشهايي از
ض هواداران سلتليک اسکاتلند به رفتار وحشيانه
اعترا 
رژيم اشغالگر در قبال مردم مظلوم فلسطين يکي
از آنها در پاســخ به افسر پليسي که از او ميخواهد
پرچم فلســطين را جمع کند و به داخل ورزشگاه
برود ،ميگويد «چطور ميتوانيم در مقابل کساني که
روي يک بچه اسلحه ميکشند و شليک ميکنند،
سکوت کنيم ،آنوقت نميتوانيم اعتراضي صلحآميز
داشته باشيم» .هوادار ديگري پيراهني پوشيده که
روي آن نوشته «اسرائيل را منزوي و بايکوت کنيد».
دو هوادار ديگر بنري بهدست گرفتهاند که روي آن
نوشته «فوتبال عليه آپارتايد».
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اخبار
تيم ملي بسکتبال باويلچر بانوان
ايران قهرمان آسيا شد

تيم ملي بسکتبال باويلچر بانوان که پيش
از اين سهميه بازيهاي پاراآسيايي را کسب
کرده بود ،با کسب عنوان قهرماني به کار
خود در مسابقات قهرماني آسيا پايان داد .به
گزارش مهر ،ديدار فينال مسابقات بسکتبال
با ويلچر بانوان قهرماني آســيا و انتخابي
بازيهاي پاراآسيايي دیروز شنبه ميان دو
تيم ايران و تايلند در بانکوک برگزار شد .در
اين ديدار ملي پوشان کشورمان با نتيجه ۴۳
بر  ۲۷حريف ميزبان خود را شکست دادند.
اين براي دومين بار در طول اين مسابقات
بود که تيم ملي بسکتبال با ويلچر بانوان
ايران مقابــل ميزبان رقابتهاي قهرماني
آســيا و انتخابي بازيهاي پاراآسيايي قرار
ميگرفت .ملي پوشــان کشورمان که در
ديدار نخست خود در اين رقابتها نيز تايلند
را شکست داده بودند ،با کسب دومين برد
برابر اين تيم ،قهرمان آســيا شدند .هند،
الئوس ،کامبوج و افغانستان تيمهايي بودند
که پيش از اين مغلوب تيم ملي بسکتبال با
ويلچر بانوان ايران شده بودند.
مصدوميت سراغ آزمون آمد

مهاجم ايراني تيم فوتبــال روبين کازان
روسيه به دليل مصدوميت در ديدار ديروز
(شنبه) تيمش غايب خواهد بود .به گزارش
تسنیم ،ســردار آزمون ،مهاجم ايراني تيم
فوتبال روبين کازان روســيه که در ديدار
هفته گذشــته تيمش مقابل آنژي ماخاچ
کاال پــاس گل داده بود و در تيم منتخب
هفته بيســتويکم هم قرار گرفت ،غايب
بزرگ ديدار ديروز (شــنبه) تيمش مقابل
توسنوست.مهاجم ايراني روبين کازان به
دليل مصدوميت جزئــي از عضله دوقلو
نميتواند امروز تيمش را همراهي کند تا
اين بازيکن بدون ريسک براي هفته آينده
آماده بازي کردن شود.

تمايل سپاهانيها براي تمديد قرارداد دروازهبان تيم ملي سوريه
ابراهيــم عالمه ،دروازهبان تيم ملي ســوريه و
باشگاه ســپاهان اصفهان شايد فصل آينده هم
در ليگ برتر فوتبال ايران بازي کند .به گزارش
تسنیم ،ابراهيم عالمه که در اواسط فصل جاري
رقابتهاي ليگ برتر به ســپاهان پيوســت ،با
عملکرد خوبش توانسته نظر مثبت مسئوالن اين
باشگاه را جلب کند.قرارداد او تا پايان فصل جاري
اعتبار دارد ،ولي سپاهانيها تمايل دارند قرارداد اين
دروازهبان سوريهاي را تمديد کنند و مذاکره با اين

دروازهبان در برنامههاي زردپوشان اصفهاني قرار
دارد.براساس اين گزارش ،ادون حسني و مروان
حســين هم دو بازيکن خارجي ديگر ســپاهان
هستند ،ولي وضعيت ادامه همکاري آنها با اين
باشگاه اصفهاني براي فصل آينده هنوز مشخص
نيســت.خبر ديگر در مورد سپاهان اينکه بعد از
منتفي شدن برگزاري اردوي اين تيم در جنوب
ايران ،اين احتمال وجود دارد که سپاهانيها براي
انجام يک يا دو بازي تدارکاتي به تهران بيايند.

کيانوش رستمي :نه بيادبم نه خودخواه؛ حرف مرد بايد يکي باشد

قهرمان وزنه بــرداري المپيک ريو گفت :قب ً
ال
به تنهايي تمرين کــردم و نتيج ه عالي گرفتم
و دوباره اين کار را به صــورت انفرادي انجام
ميدهم و بايد حرف مرد يکي باشد.ب ه گزارش
ايســنا ،کيانوش رســتميدرباره اين که براي
مســابقات ســال آينده همچنان تصميم دارد
بــا برادرش تمرين کند يا بــه اردوي تي مملي
ن کرد :همان طور که
هماضافه ميشــود ،بيا 
براي المپيــک تنها تمرين کــردم باز هم به
تنهايي تمرين خواهم کرد .من مربي نداشــتم.
برادرم همراهم بــودم و حتي در آن زمان هم
به فدراســيون گفتم اصرار نميکنم که برادرم
حتما پيشم باشــد و اگر نميخواهند ،ميتوانند
او را کنــار بگذارند .من قبال به تنهايي تمرين
کردم و نتيج ه عالي گرفتــم و دوباره اين کار
را به صورت انفرادي انجام ميدهم .بايد حرف
مرد يکي باشــد و اين که بخواهد باال و پايين
کند ،ارزشمند نيست .در زندگيام سعي ميکنم
که درست فکر کنم و از تجربيات همه استفاده
کنم.او ادام ه داد :اين که من تنها تمرين ميکنم
به اين معني نيست که تنها هستم ،مردم ايران
هميشــه کمک حال من هستند و از تجربيات

آگهی مزایده

آنها و تمام مربيان استفاده ميکنم و راه خوبي
در زندگيام باز شده است.رستميدرباره اين که
مردم معتقدند گرفتن مدال در شرايطي که در
اردوي تي مملي باشد ارزشمندتر است ،تصريح
کرد :نوکر مردم هســتم و آنهــا خيلي به من
انرژي دادند اما خيلي از مســائل هست که باز
نميشود .بارها در تمرينات نکتهاي را ديدم که
مربي آن را درک نميکــرد که صالح تمرين
امروز چيســت .من نه خودخواه هستم و نه بي
ادب .تا االن هم به هيچ کسي بي ادبي نکردهام
و هميشه ســعي کردم احترام بگذارم .در حال
حاضر هم برنامههايم با فدراســيون هماهنگ
است و به مربيان هم احترام ميگذارم.
اگر مسير من اين است که تنها تمرين کنم به
اين معني نيست که به مربيان بي احتراميميکنم
برعکس خيلي مخلص آنها هستم .در کل اگر
راه درســتي بود حتما اين کار را انجام ميدادم.
براي من مدالهايي که به دست ميآورم خيلي
ارزشمند است شايد فقط چند سال ديگر بتوانم
مدال بگيرم .از اين رو اين ســالها برايم مهم
است و سعي ميکنم که اين سالها را از دست
ندهم و بهترين راه را براي ورزشم انتخاب کنم.

تجدید نوبت دوم

شــهرداری خان ببین برابر مصوبه شــماره  3مورخ  96/6/13شواری اسالمی شهر در نظر دارد از طریق
مزایده عمومی اقدام به واگذاری جایگاه های سی ان جی  1و  2نماید  ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می
آید  ،جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند  .تلفن تماس:
 35862338نوبت اول 96/12/13 :نوبت دوم96/12/20 :

(نوبت اول )

آگهی مزایده

شهرداری خورموج طبق مجوز شورای اسالمی شهر در نظر دارد مقداری از ضایعات آهن آالت و اسقاطی خود را
بشرح ذیل از طریق انتشار آگهی مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
• وسایل موجودی  :شامل ضایعات آهن  ،پالستیک ولوله های پلی اتیلن میباشد .
• قیمت پایه کارشناسی برحسب وزن هرکیلو گرم ضایعات  8000ریال که بر اساس وزن کل تقریبی  100تن
 800/000/000ریال میباشد .
• مبلغ تضمین شرکت درمزایده  40/000/000ریال میباشد بصورت ضمانت نامه بانکی یا بصورت نقدی واریز به
حساب شماره  3100002248000نزد بانک ملی وارائه فیش آن .
• مدت آگهی از تاریخ  1396/12/20لغایت  1396/12/28به مدت  7روز کاری تعیین میگردد.
• متقاضیان می بایست پیشنهاد قیمتی خود را برحسب وزن هرکیلوگرم ضایعات کتبی در پاکت سربسته تا تاریخ
 1397/01/20به واحد دبیرخانه شهرداری خورموج تحویل و رسید دریافت نمایند.پیشنهادات رسیده روز سه شنبه
مورخ  1397/01/21با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت باز و قرائت خواهد گردید.
• حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد.
• به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و بعد از موعد مقرر رسیده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
• کلیه هزینه های چاپ آگهی وکارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
• متقاضیان همه روزه تا پایان مدت آگهی می توانند جهت بازدید از اقالم مورد مزایده از ساعت  8صبح لغایت
ساعت  14به واحد موتوری شهرداری خورموج مراجعه نمایند.
تاریخ نشر نوبت اول 1396/12/20
تاریخ نشر نوبت دوم 1396/12/26
روابط عمومی شهرداری خورموج

سعید اسماعیلی-شهردار خان ببین

نهادینه کردن حفاظت از طبیعت در گرو آموزش فرزندانمان خواهد بود.
 15الی  21اسفند ماه هفته منابع طبیعی بر حافظان طبیعت گرامی باد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

