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با خط خوردن سيد جالل و حسين حسيني فهرست  ۲۴نفره تيم ملي اعالم شد

جام جهاني بدون سيد

محسن مسلمان در آستانه حضور در
ليگ ستارگان قطر

هافبــک پرســپوليس در آســتانه عقد
قرارداد بــا يکي از تيمهاي مطرح ليگ
ســتارگان قطر قــرار گرفت.به گزارش
مهر ،محســن مســلمان که در بيشتر
بازيهاي پرســپوليس در شانزدهمين
دوره رقابتهاي ليگ برتر فوتبال و ليگ
قهرمانان آسيا روي نيمکت مينشست
در آســتانه جدايــي از اين تيــم قرار
گرفت.هافبک سرخپوشان پايتخت که
قراردادش با باشگاه پرسپوليس به اتمام
رسيده اســت حاضر نيست به نيمکت
نشــينياش در اين تيم ادامه دهد و ساز
جدايي کوک کرده اســت .مسلمان که
در فصل گذشته تبديل به محبوبترين
بازيکن بين هواداران شده بود از سپاهان
اصفهان نيــز پيشــنهاد دارد اما براي
اينکه رو در روي هواداران پرســپوليس
قرار نگيرد دنبال راه خــروج از فوتبال
باشــگاهي ايران بود.وي هفته گذشته
پيشنهاد يک تيم قطري را دريافت کرد
که به ازاي حضور يکســالهاش در اين
تيم ،مبلغ قابل توجهي دريافت ميکند.
مسلمان پاســخ مثبت خود را مبني بر
انتقال به اين تيم پرستاره قطري اعالم
کرده است و تصميم دارد خيلي زود آن
را امضا کند تا تکليف خود و پرسپوليس
را براي فصل آينده مشخص کند.
جپاروف با ناراحتي ايران
را ترک کرد

هافبک ازبکستاني تيم فوتبال استقالل
بــا ناراحتي ايــران را ترک کــرد .به
گزارش تســنيم ،يکي از بازيکناني که
وينفرد شــفر خواهان تمديد قراردادش
با استقالل شده ،سرور جپاروفهافبک
ازبکســتاني است .مســئوالن باشگاه
اســتقالل از مدتها پيــش با جپاروف
صحبت کردند و حتي به توافق اوليه هم
رسيدند.هافبک ازبکستاني استقالل که
دو بار مرد ســال آسيا شده ،عنوان کرد
دوست دارد در اســتقالل بماند ،اما دو
شرط دارد ،نخست تسويه حساب کامل
فصل گذشــته و پرداخت پيشقرارداد
فصل آينده و دوم فراهم آوردن مقدمات
تحصيــل فرزندانش در يک مدرســه
روسي.جپاروف اين مسائل را با مديران
باشگاه مطرح کرد و گفت که در صورت
برآورده شدن خواستههايش حاضر است
تا قبل از فينال جام حذفي قراردادش را
تمديد کند .مسئوالن استقالل با گذشت
زمان نتوانستند سر موعد به خواستههاي
جپاروف پاســخ دهند و با گران شــدن
دالر ،اين باشــگاه براي تهيه ارز دچار
مشکل شد.
احمدزاده در يکقدمي پيوستن
به الخور قطر!

امروز اســتاد الدوحه بــه موضوع انتقال
احتمالي ستاره خط مياني پرسپوليس به
ليگ ستارگان پرداخت و از نهايي شدن
مذاکرات اين بازيکن با باشــگاه الخور
پرده برداشت.به گزارش ورزش سه ،بعد
از يک فصل همکاري با سروش رفيعي
ســران باشــگاه الخور تمايلي به تمديد
قرارداد اين بازيکن ايراني نشان ندادند تا
اين بار پاي بازيکن ديگري از پرسپوليس
براي پوشيدن پيراهن آبي الخور به ميان
بيايد.استاد الدوحه دیروز در صفحه دوم
خود با انتشار تصويري از فرشاد احمدزاده
نوشت «:مذاکرات ميان دو طرف در حال
نهايي شدن است چون سرمربي تونسي
در صدد اســت با جانشيني احمدزاده به
جاي ســروش رفيعي بيشتر از قبل خط
مياني خــود را تقويت کنــد چون اين
بازيکن را گزينهاي بهتــر و کامل تر از
ستاره ايراني سابق ميداند.

گــروه ورزشــی :فهرســت  ۲۴نفره
بازيکنــان تيــم ملي بــراي حضور در
اردوي اســتانبول اعالم شــد بر اساس
آن کيروش ســيدجالل حســيني را
از اردوي تيــم ملــي کنار گذاشــت.به
گــزارش «عصرايرانيــان» ،کارلوس
کيروش اســامي ۲۴بازيکن تيم ملي
فوتبال براي اردوي ترکيه را به شــرح
زيــر اعــام کرد:دروازهبانها/:عليرضا
بيرانوند ،پرسپوليس/رشــيد مظاهري،
ذوب آهن/اميــر عابــدزاده ،ماريتيمو/
مدافعان:علــي قلي زاده ،ســايپا/مجيد
حسيني ،استقالل/ميالد محمدي ،اخمت
گروژني/محمد خانزاده ،پديده/مرتضي
پورعلي گنجي ،الســد/پژمان منتظري،
اســتقالل/رامين رضاييان ،اوســتنده/
روزبــه چشــمي ،اســتقالل/بازيکنان
مياني:احســان حاج صفي ،المپياکوس/
کريم انصاري فرد ،المپياکوس/مســعود
شــجاعي ،آ اک آتن/مهــدي ترابــي،
ســايپا/اميد ابراهيمي ،استقالل/سعيد
عزت اللهي ،روستوف/مهاجمان:عليرضا
جهانبخــش ،آلکمار/اشــکان دژآگــه،
ناتينگهام/مهــدي طارمي ،الغرافه/رضا
قوچان نژاد ،هيرنفين/ســامان قدوس،
اوسترشوند/سردار آزمون ،روبين کازان/
وحيد اميري ،پرسپوليس.براساس اعالم
فدراســيون فوتبال ،سيدجالل حسيني،
وريا غفوري ،سيدحســين حســيني و
کاوه رضايي در فهرست استندباي تيم
ملي قرار دارند.فهرست نهايي تيم ملي
بــراي حضور در جــام جهاني  ۴ژوئن
به فيفا اعالم خواهد شــد.در ليست 24
نفره تيم ملي که اکنون اعالم شده ،در
حالي سيدجالل حسيني و وريا غفوري
حذف شدهاند که کمتر کسي پيشبيني
ميکرد کيروش اين دو نفر را از ليست
تيم ملي کنار بگذارد.بــه گزارش مهر
بر اســاس ليســت  ۲۴نفره اعالمياز
سوي ســرمربي تيم ملي فوتبال ايران
باشــگاه استقالل در جام جهاني روسيه
بــا  ۵۲۰هزار دالر بيشــترين درآمد را
از محل درآمدزايي فيفا خواهد داشــت.
طبق قوانين فيفا ،باشگاههاي فوتبال از
حضور بازيکنانشان در جام جهاني درآمد
خواهند داشــت و اين درآمد به نسبت
تعداد بازيکنان باشگاهها در جام جهاني
متغير اســت .بــه اين ترتيــب و بدون
احتســاب يک بازيکن خط خورده ديگر
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که در کرواســي بهسر ميبرد ،رفت که
وي در اين باره به تسنيم گفت :در مورد
ليست اعالمشــده نظري ندارم و براي
تيم ملي در جام جهاني بهترين آرزوها
را ميکنم.
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حسيني :از کي روش تشکر ميکنم

از ليســت تيم ملي ايران طي روزهاي
آينده از يک ســو و باال نرفتن تيم ملي
از مرحله گروهي جام جهاني از ســوي
ديگر ،باشــگاه اســتقالل با  ۴بازيکن
درآمدي  ۵۲۰هزار دالري در جام جهاني
خواهد داشت .در صورتي که بازيکني از
استقالل از ليســت نهايي خط بخورد،
درآمد اســتقالل  ۳۹۰هزار دالر خواهد
بود.درآمد باشگاه پرســپوليس در نگاه
اول و با حضور عليرضا بيرانوند و وحيد
اميري  ۲۶۰هزار دالر اســت اما از آنجا
که در قرارداد انتقــال مهدي طارميبه
باشگاه الغرافه قطر قيد شده است درآمد
جام جهاني اين بازيکن به پرســپوليس
برســد ،با اين حساب پرسپوليس از فيفا
 ۳۹۰هزار دالر دريافت خواهد کرد.
ايران شــانزدهمين تيــم برتر جام
جهاني ۲۰۱۸

روزنامه مــارکا طي گزارشــي به اين
موضــوع پرداخت کــه ايرانيها از ۱۶
تيم ديگر جام جهاني شــانس بيشتري
براي قهرماني جام جهاني روسيه دارند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛
روزنامه مارکا در تازهترين سرمقاله خود
بــه اين موضوع پرداخــت که تيم ملي
فوتبال ايران با  ۴دهم درصد شــانس
قهرماني در جام جهاني و نزديک به ۲۲
درصد شــانس صعود از مرحله گروهي
يــک ســروگردن باالتــر از تيمهاي
نيجريه ،پرو ،صربستان ،سنگال ،ايسلند،
کرواسي ،کره جنوبي ،دانمارک ،استراليا،
مراکش ،ژاپن ،مصر ،تونس ،کاستاريکا،

عربستان سعودي و پاناما دارد.براساس
اين گــزارش تيم ملي فوتبــال آلمان،
برزيل و اسپانيا شانسهاي اول تا سوم
قهرمانــي جام جهاني  2018هســتند.
گفتني است دراين رده بندي پرتغاليها
هشتمين شــانس قهرماني جام جهاني
هســتند و از حــدود  ۳درصد شــانس
قهرماني برخوردار هستند.
کاشاني :از خط خوردن سيد جالل
تعجب کردم

عضو هيات مديره باشــگاه پرســپوليس
ميگويد از خط خوردن سيد جالل حسيني
متعجب شده اســت.جعفر کاشاني ،عضو
هيات مديره باشگاه پرسپوليس در گفتوگو
با ايســنا ،درباره خط خوردن سيد جالل
حسيني از ليســت تي مملي براي اردوي
ترکيه ،اظهار کرد :واقعا باورم نميشود که
کارلوس کيروش يکي از بهترين مدافعان
ليگ را از ليستش کنار گذاشته باشد .سيد
جالل حسيني ،بازيکن پخته و با تجربهاي
اســت که حضور چنين بازيکني در خط
دفــاع ميتواند خيلي به تيم کمک کند.او
افزود :ب ه هر حال در حا ل حاضر سيد جالل
حســيني ديگر در تي مملي نيست و بايد
به نظر سرمربي تي مملي احترام بگذاريم.
قاعدتا خــودش برنامههايي دارد که طبق
اين برنامهها تصميم گرفته سيد جالل در
ترکيب تيمش نباشد.
شفر :دعوت نشدن غفوري سورپرايز
بزرگي بود

ســرمربي تيم فوتبال استقالل گفت:به

نظر سرمربي تيم ملي احترام ميگذارم
اما دعوت نشــدن غفوري ســورپرايز
بزرگــي بود.وينفرد شــفر در گفتوگو
با فــارس در خصوص دعوت نشــدن
حســيني و غفوري به تيــم ملي در راه
جــام جهاني گفت :در وهله اول بايد به
نظر کــيروش و طرز تفکــر او احترام
بگذاريم .در مورد حســيني بايد بگويم
او طي  2ســال آينده مطمئن هستم او
گلر اول آســيا خواهد بود.درست است
رقبــاي ديگري مثل گلر پرســپوليس
دارد اما او جوان و آينده دار اســت.وي
در مورد عدم دعــوت از ووريا غفوري
افــزود :اين اتفاق براي من ســورپرايز
بزرگي بود و مشــخص است سرمربي
تيم ملي تفکرات خاص خودش را دارد.
ووريا در بازيهاي اســتقالل نشان داد
در کنار خســرو حيدري در جناح راست
هر تيميرا به زانــو در ميآورد.ترکيب
آنها در جام جهاني ميتوانســت جناح
راست تيم ما را قدرتمند کند.
واکنــش برانکــو بــه خطخوردن
سيدجالل حسيني و انصاري از فهرست
تيم ملي

سرمربي پرسپوليس نسبت به خطخوردن
دو مليپوش تيمش واکنش نشان داد.
ليســت تيم ملي براي اردوي ترکيه در
حالي از سوي کارلوس کيروش اعالم
شد که ســيدجالل حســيني و محمد
انصاري دو مدافع پرســپوليس در اين
ليســت جايي ندارند.خبرنگار تسنيم به
همين دليل ســراغ برانکــو ايوانکوويچ

همين که زحماتم در اين فصل از ســوي
کادر فنــي تيم ملي ديده شــد و بارها به
اردو دعوت شدم از آقاي کي روش تشکر
ميکنم .زحمات خيلي زيادي در يک فصل
گذشته کشيدم تا هم در استقالل فيکس
شوم و به تيم محبوبم براي موفقيت کمک
کنم هم به هدف بزرگ تر برسم آن هم
رسيدن به پيراهن مقدس ايران و حضور
در جام جهاني بود که متاسفانه اين هدف
از دسترس خارج شد .اين اواخر شرايطي
رقم خورد که ميدانستم با بازي ندادن به
من در استقالل شرايط براي حضورم در
جام جهاني ســخت تر خواهد شد چون
رقباي من همگي بازي ميکردند و شرايط
شان مشخص بود اما من به همين خاطر
حدس ميزدم ممکن است از ليست نهايي
خط بخورم به همين خاطر خودم را آماده
اين شرايط کرده بودم.
 تقدير رئيــس جمهور از بازيکنان و
کادرفني تيم ملي فوتبال

رئيــس جمهور در ديدار با مليپوشــان
فوتبال ايران از بازيکنان و کادر فني تقدير
کرد.به گزارش ايسنا ،در آيين بدرقه تيم
ملي فوتبال ايران در حضور حسن روحاني
رئيس جمهور ،مســعود سلطانيفر وزير
ورزش و جوانــان از کارلوس کيروش
ســرمربي تيم ملي ،کروز به نمايندگي
از کادر فني و مســعود شجاعي ،احسان
حاج صفي ،اشکان دژاگه ،کريم انصاري
فرد ،پژمان منتظري ،رضا قوچان نژاد و
عليرضا بيرانوند به نمايندگي از بازيکنان
و ســاکت دبير کل فدراسيون فوتبال و
سرپرســت تيم ملي تجليل شد.روحاني
همچنيــن از تيم داوري ايراني حاضر در
جام جهاني روســيه تقدير کرد .عليرضا
فعانــي ،رضــا ســخندان و محمدرضا
منصوري گــروه داوري ايــران در جام
جهاني روسيه هستند.
در این مراســم پیراهن شماره  ۱۲تیم
ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی
اهدا شد.

بهانه عجيب فدراسيون واليبال

تي مملي واليبال ايران که فعال
در صربستان اردو زده ،خود را
براي حضــوري قدرتمند در
ليگ ملتهاي واليبال ۲۰۱۸
به ميزباني شهر روآن فرانسه
آمــاده ميکند.بــ ه گزارش
ايسنا ،تي مملي واليبال ايران
که خود را بــراي حضوري
قدرتمنــد در ليگ ملتهاي
واليبال  ۲۰۱۸به ميزباني شــهر روآن فرانســه،
آماده ميکند تمريناتش را پس از پايان تعطيالت
عيد نوروز آغاز کرد و بر اســاس برنامه بايد در
تنها اردوي تدارکاتي پيــش از اين رقابتها دو
ديدار دوستانه با تي مملي صربستان انجام دهد.
روز بيست و پنجم ارديبهشت و در آستانه اعزام
ملي پوشان واليبال به اردوي تدارکاتي صربستان
ليست  ۱۵نفره تي مملي براي شرکت در اين اردو
و حضور در هفت ه اول ليگ ملتها اعالم شــد و
قرار بود فرداي همين روز تي مملي با  ۱۵بازيکن
وارد شهر کرالينو صربستان شود تا پس از پايان
اردو ،يــک بازيکن خط خورده و تي مملي با ۱۴
بازيکن راهي هفت ه اول ليگ ملتها در فرانسه
شود ،اما ســايت فدراســيون واليبال متن خبر
اســاميرا براي اردوي صربستان در حالي اعالم
کرد که اميرحســين توخته در اين ليست ديده

نميشد.در متن خبر سايت
فدراسيون توضيح داده شد
که ســرعتي زن جوان تيم
ملي واليبال بــه دليل عدم
صدور ويــزا نميتواند تيم
ملــي را در اردوي پيش رو
همراهي کند.ايــن خبر در
حالي اعالم شد که نکاتي در
دل آن نهفته است ،اول اين
که از تاريخ  ۳۱مرداد ماه ســال  ۱۳۹۶بر اساس
تصميم دولت صربستان ،شهروندان ايراني نيازي
به اخذ ويزا بــراي ورود به اين کشــور ندارند.
بنابراين با اين توضيح ساده مشخص ميشد که
خبر منتشر شده در سايت فدراسيون يا نشان از
عدم اطالع مسئوالن فدراسيون واليبال دارد يا با
انتشار اين اخبار سعي در پنهان کردن اتفاقات در
اردوي تي مملي و تصميمات کوالکوويچ دارند.با
وجود اين مســائل اردوي مليپوشان واليبال در
صربستان برگزار شد و تي مملي با يک پيروزي و
يک شکست به کارش پايان داد و بايد روز جمعه
در اولين ديدارش از ســاعت  ۲۲:۳۰به مصاف
فرانســه برود و با توجه به اتفاقات رخ داده ديگر
نيازي به خط زدن بازيکني از سوي کوالکوويچ
نيســت و تي مملي با  ۱۴بازيکن راهي فرانسه
خواهد شد.

نوبت دوم

شــهرداری شــهر قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل مقبره شهدای گمنام و موزه شهدا با برآورد اولیه  3/000/000/000ریال از
طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت( شرکتهای دارای حداقل رتبه  5ابنیه) اقدام نماید.
متقاضیان میتوانند ظرف مدت  10روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد
با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در :شهر قدس ،بلوار انقالب اسالمی ،ساختمان مرکزی شهرداری قدس ،طبقه دوم
با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
خرید اوراق مناقصه به مبلغ  500/000ریال قابل واریز بهحساب  0105708298000بانک ملی شعبه شهر قدس
سپرده شرکت در مناقصه معادل 5درصد برآورد اولیه میباشد.
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمیگردد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
پرداخت مبلغ قرارداد بهصورت 50درصد نقد و 50درصد تهاتر میباشد.
تاریخ چاپ نوبت اول 97/02/24 :تاریخ چاپ نوبت دوم97/02/31 :

سقوط تاسيسات به ليگ
دسته يک فوتسال

تيــم فوتســال تاسيســات دريايي که
زماني قهرمان جام باشــگاهي آسيا بود
به دليل مشــکالت مالي به ليگ دسته
يک فوتسال سقوط کرد .کاظم سليماني
عضو هيئت مديره کميته فوتســال در
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
بنا بــه تصميميکه در جلســه هيئت
مديره اتخاذ شده ،تيم تاسيسات دريايي
به دليل حضور نيافتن مسئوالن اين تيم
در جلســه قرعه کشي و اعالم آنها به
جدايي از ليگ برتر فوتسال ،اين تيم به
ليگ دسته يک سقوط کرده و ديگر در
ليگ برتر فوتسال حضور نخواهد داشت.
بنابراين جواز تيم تاسيسات دريايي که
زمان قهرمان جام باشگاههاي آسيا شده
بود براي حضور در ليگ برتر باطل شده
و به جاي آن يک تيم از ســوي هيئت
فوتبال و فوتسال تهران در دور نوزدهم
ليگ برتر فوتسال حضور خواهد داشت
که اين تيم طي جلسهاي در هفته آينده
از ســوي هيئت مديره کميته فوتسال
انتخاب خواهد شد.
بازيكن به اردوي تيم ملي
كبدي ايران دعوت شدند

هفتميــن اردوي
آماده ســازي تيم
ملي كبدي ايران
از امروز دوشــنبه
 ٣١ارديبهشت ماه
به مــدت  ١١روز
در رامسر آغاز خواهد شد.به گزارش فارس،
سرمربي تيم ملي اسامي ٢٠بازيکن را جهت
شــرکت در اين اردو اعالم کرد به شرح زير
ميباشد :هادي تاجيک ،ابوذر مهاجر ،محسن
مقصودلو ،محمدتقــي پايين محلي ،محمد
مالک ،محمداســماعيل مقصودلو ،کاظم
ناصري،هادي اشترک ،محمد اسماعيل نبي
بخش ،امير حسين محمد ملکي ،محمدامين
نصرتي ،محمد قرباني ،حميد ميرزايي نادر،
ســعيد غفاري ،محمدرضا شــادلو ،افشين
جعفري ،عماد صداقت نيا.

آگهی مناقصه عمومی
شماره 97/3/01/12263

شهرداری قائمشهر در نظر دارد بر اساس آیین نامه مالی شهرداریها جهت اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز،
تاسیســات منصوب شده و زیباسازی را از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار
نماید .متقاضیان میتوانند به منظور کسب اطالع بیشتر همه روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت  ۵روز بعد از درج
آگهی نوبت دوم با شــماره تلفن  01142084056تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اســناد مناقصه به واحد امور
قراردادها و یا به سایت  www.ghaemshahr.irشهرداری مراجعه نمایند.
-1نوع کار :اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای ســبز ،تاسیســات منصوب شــده و زیباسازی به صورت حجمی به
مساحت  1/105/225مترمربع
 -2محل اعتبار :از ردیف اعتباری  ۲۰ ۵۱۱شهری می باشد.
 -3محل دریافت اسناد مناقصه :واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.
 -4مبلغ کل برآورد  36/295/589/000 :ریال (سی و شش میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه
هزار ریال) میباشد.
 -5مدت انجام کار :به مدت  ۱۲ماه می باشد.
 -6میزان سپرده شرکت در مناقصه 5 :درصد مبلغ کل قرارداد به مبلغ 1/814/779/450  ریال (یک میلیارد و هشتصد و
چهارده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و پنجاه هزار ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی
یا اسناد خزانه یا از مطالبات شرکت نظر شهرداری می باشد.
 -7مدت اعتبار پیشنهاد قیمت :تا  3ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 -8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -9بر اساس ماده  ۸آیین نامه مالی شهرداریها در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانت نامه
شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبطشود.
 -10کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهی صالحیت در رشته مربوطه از اداره کار و امور اجتماعی باشند.
 -11مهلت دریافت اسناد :از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت  ۵روز بعد از درج آگهی نوبت دوم می باشد.
 -12زمان تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  97/3/10بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر
قراردادها گردد.
 -13به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء ،مشروط و مخدوش و سپردههای کمتر از میزان مقرر در اسناد ،چک شخصی
و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -14زمان و محل بازگشایی پیشنهادات :ساعت  ۱۴روز پنجشنبه مورخ  97/3/10می باشد.
 -15حضور کلیه پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با دردست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
 -16هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -17چاپ آگهی نوبت اول مورخ 97/2/25
 -18چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 97/2/31

بهمن معین پور  -شهرداری قائمشهر

روابط عمومی شهرداری قدس

از تبدیل بخاری وســایر وسایلی که با سوختهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند
به نوع گاز سوز جدا خودداری نمایید.

اخبار

نوبت دوم

عدم صدور ويزا براي کشوري که ويزا نميخواهد!

آگهی مناقصه عمومی

شرکت گازآذربایجان شرقی
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