فوتبال

تيم فوتبال پرسپوليس با پيروزي مقابل استقالل خوزستان در يک قدميقهرماني قرار گرفت

حضور دبير در هواي باراني آزادي

قهرمان کشــتي ايران براي تماشــاي
ديدار پرســپوليس و استقالل خوزستان
به ورزشــگاه آزادي آمد .به گزارش مهر،
در حالي که يک ســاعت به بازي دو تيم
پرسپوليس و اســتقالل خوزستان باقي
مانده بود ،بازيکنان دو تيم براي گرم کردن
وارد ميدان شدند .هواداران پرسپوليس در
هنگام گــرم کردن بازيکنــان اين تيم،
آنها را تشــويق کردند .کوپال ناظميو
کمکهايش نيــز  ۴۵دقيقه پيش از آغاز
اين ديدار ،براي ارزيابي چمن و گرم کردن
به داخل زمين آمدند.
مهاجري :بازيکنانم جوانمردانه
بازي کردند

ســرمربي تيم فوتبال پديــده با اين که
تيمش شکست خورده است اما از عملکرد
بازيکنانش رضايت دارد .به گزارش ايسنا،
رضا مهاجري سرمربي تيم فوتبال پديده
مشهد در نشســت خبري بعد از بازي با
ذوب آهــن گفت :به تيم ذوب آهن بابت
برد تبريک ميگويم .اميدوارم که در ادامه
کارشــان هم موفق باشند .با وجود همه
مشکالتي که داشتيم ،بازيکنانم جوانمردانه
بازي کردند اما متاسفانه در دقيقه  ۹۴گل
خورديــم و بازي را واگذار کرديم .او ادامه
داد :ما روزهايي باختيم که تيم در اعتصاب
بود .با اين حال از همين عملکرد تيم هم
راضي هستم .بازيکنانم مردانه جنگيدند.
واکنش مديرعامل باشگاه گسترش
به پرتاب اوت عجيب آندرانيک

مديرعامل باشــگاه گســترش فوالد به
پرتاب اوت عجيــب آندرانيک تيموريان
واکنش نشان داد و گفت :تعجب آور است
که داوران اجازه ميدهند چنين اوتهايي
پرتاب شــود! به گزارش مهر ،تيم فوتبال
گســترش فوالد روز گذشته در چارچوب
هفته بيست و چهارم ليگ برتر به مصاف
پيکان رفت و با ســه گل مغلوب اين تيم
شد.هوشنگ نصيرزاده مديرعامل باشگاه
گســترش فوالد در اين خصوص ،گفت:
هميشه در دنيا احتمال اينکه پرتاب اوت
را به اشتباه به تيم ديگر بدهند زياد است.
اين چيز مهمينيست .اين هم از بدشانسي
تيموريان بود که آن توپ به گل ســوم
پيکان تبديل شد .وي افزود :تعجيب آور
اســت وقتي توپ به وضوح به نفع يک
تيم ديگر بيرون مــيرود ،اجازه ميدهند
کــه بازيکن حريف اوت را پرتاب کند! به
هر حال اين هم جزئي از اشتباهات داوري
است و نميتواند باعث تکرار يک مسابقه
شــود .مديرعامل باشگاه گسترش يادآور
شــد :آندو ميخواست بازي را سريعتر راه
بياندازد تا زمان از دست نرود ولي آن توپ
به گل تبديل شد.
شفر:جز تعريف چه حرفي ميتوانم
از استقالل بزنم؟

سرمربي تيم فوتبال استقالل گفت :اول بايد
تعريف بزرگي از تيم خودم داشــته باشم و
شما ديديد امروز  90دقيقه جنگيديم و همه
کارهايي که از بازيکنان خواســتم در زمين
انجــام دادند .به گزارش خبرنگار ورزشــي
خبرگزاري فارس ،وينفرد شــفر در نشست
خبــري بعد از بازي با فوالد خوزســتان در
خصوص اين ديدار اظهار داشــت:من چه
ميتوانم به شــما بگويم؟ اول بايد تعريف
بزرگي از تيم خودم داشــته باشــم و شما
ديديد که دو بازي ســخت در آسيا داشتيم
و امروز  90دقيقه جنگيديم و همه کارهايي
کــه از بازيکنان خواســتم در زمين انجام
دادند .وي ادامه داد :نشان داديم چه روحيه
باالي تيميدر ما است که فوقالعاده است،
تمام بازيکنان ما حتي نفراتي که به عنوان
تعويضي به زمين آمدند شــخصيت بااليي
دارند .سرمربي استقالل با تمجيد از عملکرد
ابراهيميگفت :از عملکرد او غافلگير نشدم،
او عملکرد بســيار خوبي داشــت ،حتي در
مسابقات قبلي ما و در ديدار مقابل الهالل
هم عملکرد فوقالعادهاي داشت .او ژنرال و
فرمانده تيم ما است ،به کيروش به خاطر
داشتن چنين بازيکني تبريک ميگويم.

شهرآورد قهرماني

گروه ورزشــی :شاگردان برانکو در شرايطي که
شــور و حرارت هميشــگي خود را برابر حريف
نداشــتند با يک گل به برتري دســت يافتند تا
يک گام ديگر بر بوســه به جام نزديک شوند.
به گزارش ورزش ســه ،پرسپوليس و برانکو در
روزي که تغييرات وسيعي در ترکيب داشتند ،به
برتري يک گله برابر استقالل خوزستان رضايت
دادند تا اکنون تنها يک گام با دســتيابي به جام
فاصله داشته باشند .برانکو به بيشتر نفرات اصلي
تيمش در اين جدال اســتراحت داد و از سمتي
نيز بارش شديد باران روي عملکرد بازيکنانش
تاثير گذاشته بود تا آنها تا اواسط نيمه اول هيچ
فرصت مناســبي روي دروازه حريف به دست
نياورند .دفــاع اليه به اليه حريــف نيز باعث
شــده بود تا بازيکنان پرسپوليس به دنبال سود
بردن از ضربات راه دور براي تسليم کردن وحيد
شــيخ ويسي باشند که هيچ نتيجهاي براي آنها
نداشــت .در نهايت اما پرسپوليس روي حرکت
انفرادي فرشــاد احمدزاده و فرار سيامک نعمتي
در عمق توانســت دروازه استقالل را باز کند و
با همين تک گل راهي رختکن شــود .استقالل
خوزســتان اما همچنان مترصد ســود بردن از
ضدحمالت خطرناک خود است که در نيمه اول
بارها اقدام به آن کرد اما در نتيجه نهايي سودي
براي آنها نداشت .اکنون ويسي و شاگردانش که
در صورت شکســت در اين بازي سايه سقوط

اين ديدار نيز از فرصت خود به بهترين شــکل
سود برد تا پاسخ اين اعتماد را بدهد.
اتفاق ويژه

برانکو دست به انقالب بزرگي در ترکيب تيمش
زد و از اين اتفاق براي دستيابي به نتيجه دربي
سود برد .اتفاق ويژه اين بازي اما فاصله کم آنها
با جام قهرماني فصل در فاصله شش هفته مانده
به پايان ليگ است .آنها که در فصل گذشته در
فاصله  4هفته مانده به پايان فصل قهرماني را
جشن گرفته بودند ،اينبار اين شانس را خواهند
داشت تا با کسب يک امتياز از بازي بعدي جشن
قهرماني خود را برگزار کنند.
 در حاشيه

را بيش از گذشــته باالي سر خود ميبينند تنها
 45دقيقه براي دستيابي به نتيجه فرصت دارند.
پرسپوليس نيمه دوم را بهتر آغاز کرد و حاصل
آن فرصتهاي مناسب گلزني بود که البته يکي
پس از ديگري از دســت رفت .در سمت مقابل
اما استقالل خوزســتان نيز نتوانست از بازي از
روي شــکم ســيري بازيکنان پرسپوليس که
موقعيتهاي خوبي نصيب آنها کرده بود ســود
ببرند و در نهايت دو تيم در روز باراني استاديوم
آزادي که زمين خوردنهاي پياپي حرف اول را

بازيکن برتر

مهاجم شــماره  88پرســپوليس در اين بازي،
توانست بار ديگر براي سرخپوشان گلزني کند و
تيمش اکنون با اين گل او به سه امتياز ارزشمند
هفته دست يافته اســت .نعمتي که در ترافيک
خط مياني و البته اعتمــاد برانکو به دو مهاجم
اصلي تيمش گرفتار نيمکت نشيني شده بود ،بعد
از گلزني در بازي هفته گذشــته مقابل السد در

رحمتي دروازهبان استقالل در دربي شد

سال  ۸۱کار داوري خود را آغاز کرده
اســت .بنياديفر در سال  ۸۹موفق
به دريافت درجه ملي داوري شــد و
از ســال  ۹۰قضاوت در ليگ برتر را
تجربه کرد .وي از ســال  ۲۰۱۳نيز
فعاليت بينالمللي خود را آغاز کرده
است .او تحصيالت خود را تا مقطع
دکترا در رشــته تربيت بدني به پايان رسانده و به
عنوان دبير ورزش مشغول به فعاليت است .اين داور
جوان همچنين  ۸۵بار توانسته در سطحهاي مختلف
فوتبال ايران قضاوت کند و در  ۱۷بازي بينالمللي را
سوت زده است .او تاکنون در ديدارهايي که قضاوت
کرده ۳۲۲ ،بار از کارت زرد خود استفاده کرده است و
 ۱۴بار نيز به بازيکنان مختلف کارت قرمز نشان داده
است .قضاوت ديدار دو تيم بنگلور هند و ترانسپورت
يونايتد در مرحله مقدماتي رقابتهاي اي.اف.سي
کاپ  ۲۰۱۸را نيز موعــود بنياديفر و کمکهاي
ايرانياش به عهده داشتند .بنياديفر در اين فصل
نيز ،هشــت بار ســوت زده اســت که دو بار براي
اســتقالل در هفتههاي اول و نوزدهم برابر صنعت
نفت و ســايپا و يک بار براي پرسپوليس در هفته
شانزدهم برابر فوالد قضاوت کرده است.
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پرسپوليس بازي رفت را در اهواز با نتيجه  3بر
 1به سود خود خاتمه داده است .برانکو و ويسي
تاکنون هفت تقابل با يکديگر داشــتهاند که 4
بار با پيروزي مرد کروات و يک پيروزي ويسي
همراه شــده و يک بازي نيز با تســاوي خاتمه
يافته اســت .علي عليپور با  17گل زده در اين
فصل مدعي اول آقاي گلي محســوب ميشود
و در بازي رفت موفق شــده بود دو گل به ثمر
برساند .ســيدجالل حسيني به دليل محروميت
در اين بازي غايب اســت .بوژيدار رادوشوويچ
که غالبا به نيمکت نشــين صــرف در اين تيم
تبديل شده ،در اتفاقي جالب همچون بازي رفت
فرصت بازي يافته است.

در آن ميزد به نتيجه يک بر صفر به سود برانکو
و شاگردانش دست يافتند.

توصيه فغاني به کميته داوران درباره داور داربي ۸۶

موعود بنياديفر و عليرضا فغاني
دو گزينه اصلي قضاوت در داربي
هشتاد و ششم هستند .به گزارش
ايســنا ،داربي  ۸۶ســرخابيهاي
پايتخــت در حالي پنجشــنبه در
ورزشگاه آزادي برگزار خواهد شد
که موعود بنياديفــر و عليرضا
فغاني دو گزينه اصلي قضاوت در اين ديدار هستند.
با توجه به حضور جياني اينفانتينو در ايران و تماشاي
داربي و همچنين مشکالت اخير داوري ايران ،کار
براي قضاوت اين ديدار ســخت خواهد شد .اين دو
مورد ،اصليترين دليل قــرار گرفتن نام فغاني در
ليســت گزينههاي داوري در اين ديدار است .البته
عليرضا فغاني داور بينالمللي ايران در گفتوگو با
ايســنا درباره قضاوتش درشهرآورد هشتاد و ششم
اظهار کرد :نميدانم به چه کســي اين مسئوليت
واگذار خواهد شد اما به دليل حضور رياست فيفا و
تماشاي اين ديدار ،به کميته داوران توصيه کردم که
داوران جوان را انتخاب کنند تا ديده شــوند .گزينه
اصلي قضاوت بازي برگشت استقالل و پرسپوليس
اما موعود بنياديفر است.
داور  ۳۲ســاله و اهل چهارمحال و بختياري که از
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اين اخطار براي هميشه در ذهن
سيدحســين باقي خواهــد ماند؛
اخطاري که اشــک او را درآورد
و مهمترين بازي فصل را از وي
گرفت .به گزارش ورزش ســه،
اشــکهاي سيدحسين حسيني
در پايان مسابقه فوالد ـ استقالل
مويد قطعيــت محروميــت او از دربي  86بود؛
مسابقهاي که ميتوانست براي او دوباره سکوي
پرتابي براي حضور ثابت در همه مسابقات پيش
رو باشد .اما سوت داور دربي  85و تصميم ناگهاني
او در کارت دادن به دروازهبان استقالل همه چيز
را تغيير داد .سيدحسين که امروز دوباره به ترکيب
استقالل برگشته و دو مهار خوب نيز انجام داده
بــود در دقيقه  82در صحنهاي کــه داور آن را
اتالف وقت تشخيص داد با کارت زرد او جريمه
شد .اين سومين کارت دروازهبان جوان استقالل
در طول اين فصــل و تلخترين آنها بود چراکه
باعث از دســت رفتن قطعي حضورش در دربي
روز پنجشــنبه شد؛ اگرچه گمانه زنيها حکايت
از حضــور مجدد رحمتي در ترکيب اســتقالل
داشــت .سيدحسين بعد از دريافت اين اخطار به

شدت با فرشــيد باقريهافبک
تيمش مشــاجره کرد و شايد اگر
وســاطت هم تيميهــا نبود ،در
لحظه عصبانيت شــديد کارش
بــاال ميگرفت .با ايــن حال او
بعد از لحظاتي به ســمت دروازه
بازگردانده شد اما دوباره نتوانست
اين موقعيت را تحمل کند و به سمت داور رفت
و از او بابت کارت زرد سختگيرانه اش به تندي
گاليه کــرد .البته در اين لحظات او نمايشــي
انفرادي نيز داشت و چندبار بدون توپ به چمن
و آســمان لگد زد و به سرنوشت لعنت فرستاد.
حاال و با اين اتفاق سيدحسين حسيني مهمترين
غايب مسابقه استقالل ـ پرسپوليس خواهد بود
و از همين حاال مهدي رحمتي بايد خود را آماده
حضور در ميداني کند که به ندرت آن را از دست
داده است .او در دربي قبلي نيمکت نشين بود و
شاهد شکست تيمش؛ اما اين بار شايد همه چيز
براي او يادآور بازي ســال گذشته دو تيم باشد.
بخصوص که استقالل در بهترين شرايط روحي
و فني به پرسپوليس رسيده و رحمتي با تجربه و
جذابيتش پازل تيم شفر را تکميل ميکند.

جام خلیج فارس

هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتبال
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استقالل خوزستان

1- 0

پرسپولیس

هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتبال ايران با انجام
دو ديدار پيگيري شــد .به گزارش ايسنا ،هفته بيست و
چهارم ليگ برتر فوتبــال ايران با انجام دو ديدار ديگر
پيگيري شد .در اين بازيها که از حساسيت بااليي به
جهت تاثير داشــتن در قهرماني زودهنگام پرسپوليس
برخوردار بودنــد تيمهاي فوتبال ذوب آهن و پديده در
اصفهان و پارس جنوبي جم و تراکتورســازي در شهر
جم به مصاف هم رفتند.در ديدار ذوب آهن و پديده که
از ساعت  ۱۵:۳۰شروع شد ،کيروش سوارز و مرتضي
تبريــزي براي ذوب آهن و اکبــر صادقي براي پديده
گلزني کردند تا بازي با نتيجه  ۲بر يک به پايان برسد.
با اين نتيجه ذوب آهن  ۴۱امتيازي شد و موقتا در رده
دوم جــدول قرار گرفت .با اين نتيجه احتمال قهرماني
پرسپوليس در اين هفته از بين رفت و احتماال به داربي
تهران موکول شــد.در ديگر ديدار همزمان و حساس
امروز ،تيمهاي پارس جنوبي جم و تراکتورســازي به
مصاف هم رفتند که اين ديدار هم با تســاوي يک بر
يک به پايان رســيد .اميد سينگ براي پارس و احسان
پهلوان براي تراکتور گلزني کردند .تراکتورسازي با اين
نتيجه  ۳۱امتيازي شــد و به رده جدول هشتم جدول
صعود کرد.

گلزنان برتر

علی علیپور (پرسپولیس)

 17گل

8

صنعت نفت آبادان

24

30

9

گسترش فوالد

24

30

مرتضی تبریزی (ذوب آهن)

 11گل

10

تراکتورسازی

24

29

محمد قاضی (پدیده)

 10گل

11

سپاهان

24

24

12

نفت تهران

24

24

13

پدیده

24

23

14

سپیدرود رشت

24

23

15

استقالل خوزستان

24

20

16

سیاه جامگان

24

15

 9گل

لوسیانو پریرا (صنعت نفت آبادان)
بهترین پاسورها

محسن مسلمان (پرسپولیس)

 9پاس

وحید امیری

 6پاس

نوبت اول

11

ورزشي

www.asre-iranian.ir

اخبار
اللوويچ :شايد کشتي ايران قرباني شود

رييس اتحاديه جهاني کشــتي معتقد است
جريمه ســبکي بــراي عليرضــا کريميو
مربياش در نظر گرفته شــده اما تکرار اين
اتفاقــات عواقب و جرايم ســنگيني براي
کشــتي و حتي ورزش ايران در پي خواهد
داشت .اللوويچ همچنين اعالم کرد IOC
به دقــت پرونده عليرضا کريمــيرا دنبال
کرده اســت .نناد اللوويچ ،رييس اتحاديه
جهاني کشتي در گفتوگوي اختصاصي با
ايســنا در مورد محروميت عليرضا کريميو
مربياش توضيحاتي را ارائه و تاکيد کرد :در
صورت تکرار چنين اتفاقاتي ،کشتي ايران با
محروميتهاي سنگين مواجه خواهد شد.
رقابت شانه به شانه نروژ و آلمان
در رده بندي مدالي المپيک زمستاني

يک روز مانده به پايان المپيک زمســتاني
 ۲۰۱۸پيونگ چانگ تيمهاي نروژ و آلمان
با کسب  ۱۳مدال طال در ردههاي اول و
دوم هســتند و تيمهاي کانادا و آمريکا با
کسب  ۱۱و  ۹مدال طال در ردههاي سوم
و چهارم قرار دارند.به گزارش ايســنا ،در
پايان شانزدهمين روز از المپيک زمستاني
 ۲۰۱۸پيونگ چانگ که از نهم تا بيســت
و پنجــم فوريــه به ميزباني کشــور کره
جنوبي برگزار ميشــود کاروان تيم ملي
نروژ همچنان با کسب  ۱۳مدال طال۱۴ ،
مدال نقره و  ۱۱مدال برنز در رده نخست
قرار دارد.
نوري :چشمانداز چهارساله هندبال
زنان ايران برنز شرق آسيا است

نايب رييس زنان فدراسيون هندبال ميگويد
که برنامه راهبردي فدراسيون هندبال اين
است که در چهارســال آينده به مدال برنز
رقابتهاي قهرماني آسيا دست يابيم .ميترا
نوري در گفتوگو با ايســنا ،در مورد اولين
مدال دختران هندبال ايران در مســابقات
غرب آسيا ،اظهار کرد :ما تاکنون در هندبال
زنان مدال رسمينداشتيم .اين اولين مدال
طالي رســميما اســت .مدالهايي که در
بازيهاي کشــورهاي اسالميکسب شده
است ،غير رسميتعريف ميشود .مسابقاتي
رسمياست که در تقويم فدراسيون آسيايي
و جهاني درج شــده باشد .نايب رييس زنان
فدراسيون هندبال در ادامه ،گفت :خوشحال
هستم که عليرغم نبود زمان و وقت ،براي
تدارک و اعزام به مسابقات غرب آسيا نتيجه
خوبي حاصل شد .به لطف خدا هماهنگي و
همکاري که بين فدراسيون هندبال و باشگاه
شهيد چمران الرستان رخ داد ،مثمرثمر واقع
شد و توانستيم به اولين مدال طال در هندبال
بانوان دست يابيم.
راهيابي غالميبه فينال
تورنمنت بوکس بلغارستان

در ادامــه رقابتهــاي بيــن المللي بوکس
بلغارســتان موســوي به مدال برنز رسيد و
غالميبه مرحله فينال راه پيدا کرد .به گزارش
مهر ،در ادامه رقابتهاي تورنمنت بينالمللي
بوکس در صوفيه پايتخت بلغارستان ،ساالر
غالمينماينــده وزن  ۹۱کيلوگرم ايران در
ديدار نيمه نهايي برابر جونيور آبنر داســيلوا
از برزيــل به روي رينــگ رفت و با برتري
مقابل حريف خود موفق شد راهي فينال اين
مسابقات شود .غالميپيش از اين حريفاني
از مراکش و بلغارستان را شکست داده بود.
وي براي کســب مدال طال بايد به مصاف
حريفي از کشور ميزبان برود .اما سيد شاهين
موسوي نماينده وزن  ۷۵کيلوگرم ايران در
ديدار نيمه نهايي برابر تروي ايزلي از آمريکا
شکست خورد و به مدال برنز اين رقابتها
رســيد .موسوي پيش از اين به ترتيب برابر
حريفاني از موريتيس و اســپانيا به برتري
رسيده بود.

آگهي مزايده عمومي يك مرحلهاي

شماره 87/12029
 - 1مزايده گذار  :اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سمنان
 - 2شرح مختصر موضوع مزايده  :واگذاري اجازه ساخت و نصب بنر تبليغاتي بر روي پیشانی پل های عابر پیاده و بهره برداري و نگهداري از آنها.
 - 3شرح محل اجراي پروژه:

شركت توزيع نيروي برق اهواز
(سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 96/73
شركت توزيع نيروي برق اهواز در نظر دارد يك دستگاه آب مقطر ساز مورد نياز خودرابه شرح اسناد از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 310/000/000ريال مي باشد كه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر – چك تضمين شده بانكي و يا وجه نقد بهحساب بانك تجارت شعبه شهيد چمران به شماره 1028040020بنام شركت توزيع نيروي برق اهواز به مناقصه گزار تسليم گردد.
زمان و محل ونحوه دريافت اسناد :از تاريخ درج آخرين آگهي بمدت 5روز به آدرسهاي زير مراجعه نمايند:
پايگاه اينترنتي شركت توزيع برق اهواز www.AEPDCO.IRپايگاه اينترنتي توانيرwww.TAVANIR.ORG.IR:پايگاه اينترنتي ملي اطالع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.irتلفن تماس 06134490700:داخلي 3245
آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشــايي پاكات :حداكثر تا ساعت 13:00مورخ 1396/12/20به دبيرخانه مركزي شركت  :اهواز – بلوار پاسداران –جنب شهرك صنعتي تسليم گردد.بازگشايي راس ساعت 15:00مورخ 96/12/20مي باشد
به پيشنهادهاي فاقد سپرده وامضا – مشروط – مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا مدت مقررواصل مي شود مطلقا ترتيب اثرداده نخواهد شدهزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه استساير اطالعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است
امور تداركات

رديف

محور
(از  ...به)...

محدوده استقرار پل هاي عابر پياده

تعداد پل

تعداد تابلو

جمع متراژ تابلوها
(متر مربع)

1

سمنان  -گرمسار

كيلومتر  - 100جلیل آباد

1

1

70

2

گرمسار  -سمنان و بالعکس

كيلومتر  - 20پاسگاه پلیس راه سرخه

1

2

320

3

سمنان  -فيروزكوه و بالعکس

كيلومتر  - 25روستای افتر

1

2

140

جمع

 3محور

 3نقطه

3

5

530

 - 4مهلت خريد و محل حضوري دريافت اسناد :
از تاريخ  96/12/02لغايت پایان ساعت اداری تاريخ ( 96/12/09به استثناي ايام تعطيل).
سمنان  -بلوار معلم  ،ميدان شهيد مطهري ،اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سمنان ،طبقه دوم ،دبيرخانه كميسون معامالت
 - 5مهلت و محل تحويل پيشنهادات:
از تاريخ  96/12/10لغايت پایان ساعت اداری تاريخ ( 96/12/20به استثناي ايام تعطيل).
سمنان  -بلوار معلم  ،ميدان شهيد مطهري  ،اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سمنان ،طبقه اول ،دبيرخانه اداره کل
 - 6زمان بازگشايي پاكات  :ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  96/12/21در محل اداره كل.
 - 7مبلغ سپرده شركت در مزايده  :سپرده شركت در مزايده و نحوه واريز آن در اسناد تحويلي قيد گرديده است.
توضيح :
در قبال اخذ رسيد ،اسناد تحويل و مسترد مي گردد.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت  http://iets.mporg.irمراجعه شود.
روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سمنان

