
مسابقات  برگزاری  با  فوتبال  برتر  لیگ  پرونده 
جمعه  و  شنبه  پنج  روزهای  در  یازدهم  هفته 
گذشته به صورت موقت تا پایان جام جهانی بسته 
شد تا همه چیز در روزهای آینده معطوف به تیم 
ملی و بازی هایش در قطر شود.در گزارشی فراز 
بررسی  را  برتر  لیگ  یازدهم  هفته  فرودهای  و 
کرده ایم، هفته ای که با ادامه صدرنشینی پرسپولیس 

و قعرنشینی نفت آبادان همراه بود.
به شانه سرخابی ها در باالی جدول  رقابت شانه 
را  بیست و دوم  لیگ  در  را  دارد و هیجان  ادامه 
هنوز به نیم فصل نرسیده، به باالترین نقطه ممکن 
در  پرسپولیس  هم  و  استقالل  هم  است.  رسانده 
هفته یازدهم با یک گل مقابل حریفان شان در هفته 
یازدهم پیروز شدند تا رقابت شان در باالی جدول 

به شکل جذابی ادامه داشته باشد.
متوالی  برد  مس،سومین  مقابل  پرسپولیس  برد 
در  را  قرمزها  که  بود  اخیر  بازی  در ۴  پرسپولیس 
باالترین نقطه جدول نگه داشت تا یحیی گل محمدی 
و شاگردانش با صدرنشینی به تعطیالت طوالنی لیگ 
نشان  اخیر  فصل های  تمام  مانند  آنها  بروند.  برتر 
داده اند که یکی از مدعیان جدی قهرمانی هستند و 
پس از یک فصل دوری از جام که بین ۵ قهرمانی 
متوالی شان فاصله انداخته بود، دوباره  کمربندهایشان 

را محکم بسته اند که دوباره جام را به خانه ببرند.
در  تراکتور  به  بر صفر  باخت یک  از  قرمزها پس 
هفته هفتم، در ۴ بازی بعدی، سه برد و یک مساوی 
داشته اند. در آخرین بازی هم قبل از تعطیلی لیگ 
در هفته یازدهم مس را شکست دادند تا این هفته ها 
شاگردانش  و  گل محمدی  از  پرسپولیس  هواداران 
امتیازی  دو  تنها  فاصله  چند  باشند.هر  راضی 
پرسپولیس با نزدیک ترین تعقیب کننده، سبب شده تا 
رقابت داغی را در ۱۹ هفته باقی مانده از لیگ که قرار 
است پس از جام جهانی برگزار شود را شاهد باشیم.

استقالل با ریکاردو ساپینتو هم قصد کوتاه آمدن 
ندارند و سایه به سایه پرسپولیس و گل محمدی 
حرکت می کنند. آبی ها پس از توقف هفته گذشته 
گل  یک  با  یازدهم  هفته  در  آلومینیوم،  مقابل 
جاده  به  زود  خیلی  و  دادند  شکست  را  هوادار 
برد برگشتند تا فاصله را با صدر جدول و رقیب 

سنتی شان بیشتر از این نشود.
پرسپولیس  با  استقالل  امتیازی  دو  فاصله 
از  قهرمانی  صدرنشین سبب شده، جنگ جذاب 
برسد.  نقطه جوش  به  لیگ  اول  نیم فصل  همین 
پرتغالی شان  نشدنی  کنترل  سرمربی  با  آبی پوشان 
محکم  را  عزم شان  قهرمانی  عنوان  از  دفاع  برای 
مانند  سرسختی  رقبای  چه  اگر  اند،  کرده  جذب 

پرسپولیس، گل گهر و سپاهان دارند.
شیخ دیاباته چهره ویژه هفته یازدهم لیگ برتر بود، 
مهاجم اهل مالی پرسپولیس که این هفته توانست 
موتور  و  کند  ثبت  قرمز  پیراهن  با  را  اولین گلش 
گلزنی هایش روشن شود. مهاجم سابق استقالل که 
آبی ها با زوج او و مهدی قایدی که به فیل وفنجان 
در  دارند، حاال  زیادی  بود، خاطرات  مشهور شده 
پیراهن تیم رقیب با آن شادی پس از گل منحصر به 
فردش، برای دیگر مهاجمان لیگ برتری خط و نشان 

کشیدن را آغاز کرده است.
شیخ دیاباته که اولین بازی اش را برای پرسپولیس در 
هفته نهم مقابل مس رفسنجان به عنوان یار تعویضی 
انجام داده بود، پس از نیمکت نشینی مقابل ملوان 
در هفته گذشته، این هفته به عنوان یار تعویضی از 
ابتدای نیمه دوم وارد بازی شد و توانست اولین گلش 
را با پیراهن پرسپولیس به ثمر برساند تا عکاس های 
گل  شادی  آن  دیگر  بار  آزادی،  استادیوم  حاضر 

مشهور شیخ را در قاب دوربین هایشان ثبت کنند.
حاال گل محمدی پس از داشتن یک لوکادیای آماده 

تا خط  کند  باز  هم حساب  دیاباته  روی  می تواند 
حمله قرمزها کامل در اختیار این دو بازیکن خارجی 
روی  از  را  هواداران  می توانند  لحظه  هر  که  باشد 
سکوها بلند کنند. دیاباته که در دو فصل حضور در 
استقالل، ۱۷ گل در لیگ به ثمر رسانده بود، حاال این 
بار در پیراهن تیم رقیب می خواهد خاطرات خوش 

گذشته را تکرار کند.
اوضاع برای فوالد و جواد نکونام در لیگ یازدهم 
لیگ  در  ایران  نماینده  تنها  نمی رود،  پیش  خوب 
قهرمانان آسیا که به مرحله یک هشتم نهایی رسیده 
است. فوالد که هفته گذشته مقابل نساجی، اولین 
باختش را در لیگ بیست و دوم ثبت کرد، در بازی 
هفته یازدهم برابر تیم گل گهر هم ۲ بر یک باخت تا 

دومین باخت متوالی اهوازی ها رقم بخورد.
طوالنی  تعطیلی  یک  به  شرایطی  در  برتر  لیگ 
رفت که فوالد که یک بازی عقب افتاده با فوالد 
دارد، با ۱۲ امتیاز از ۱۰ بازی در رده دهم جدول 
که  فوالد  مانند  تیمی  برای  که  رده ای  دارد،  قرار 
فصل گذشته در جمع تیم های باالی جدولی بود، 

نمی تواند قابل قبول باشد.
سر  بر  آمده  وجود  به  حواشی  می رسد  نظر  به 
حضور نکونام در تیم ملی به عنوان دستیار ایرانی 
کارلوس کی روش در جام جهانی در نتایج فوالد 

بی تاثیر نبوده است.
در چنین شرایطی تعطیلی ۵۰ روزه لیگ می تواند 
یک فرصت ایده آل برای فوالد و نکونام باشد که 
با یک ریکاوری و تجدید قوا،دوباره آماده حضور 

در لیگ شوند.
هفته یازدهم لیگ برتر با اولین باخت نساجی پس 
از ۴ هفته همراه بود، نساجی که با حمید مطهری 
باالی  تیم های  از  یکی  به  تبدیل  اخیر  هفته های 
جدولی شده بود، این هفته ۳ بر صفر به آلومینیوم 

باخت تا سومین باخت این تیم در فصل جاری 
ثبت شود.

نساجی پس از باخت هفته ششم مقابل استقالل، در 
۴ بازی بعدی، ۳ برد و یک مساوی به دست آورده 
ترمز  اراک  در  هفته  این  مطهری  شاگردان  اما  بود 
بردهایشان کشیده شد و دست خالی به قائمشهر 

برگشتند.
آلومینیوم اراک با سید مهدی رحمتی تبدیل به یکی 
از تیم های قابل احترام در فصل جاری شده است، 
آنها در هفته یازدهم نساجی را ۳ بر صفر شکست 
دادند تا روند شکست ناپذیری شان در در ۶ بازی 
اخیر ادامه داشته باشد. آلومینیوم پس از باخت به 
تراکتور در هفته پنجم، در ۶ بازی بعدی نباخته است 

و ۳ برد و ۳ مساوی به دست آورده است.
نکته قابل توجه اینکه آلومینیوم در ۶ بازی اخیر گلی 
دریافت نکرده و دروازه این تیم بسته مانده است؛ 
یک رکورد فوق العاده که این تیم اراکی را در پایان 

هفته یادزهم در رده پنجم لیگ قرار داده است.

 رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ از ۲۹ آبان ماه سال 
فدراسیون  می شود.  برگزار  قطر  در کشور  جاری 
تیم های  از  گذشته  ادوار  همچون  فوتبال  جهانی 
حاضر در این رقابت ها خواست تا امور فرهنگی 
آنها در  و هنری مجاز خود برای پوشش رسمی 
با  و  کرده  ارائه  را  می کنند  برگزار  که  دیدارهایی 
تأیید فیفا بتوانند از بسته های فرهنگی خود در این 

رقابت ورزشی بهره برداری کنند.
فدراسیون فوتبال ایران نیز پس از حضور مهدی 
تاج در رأس ریاست این مجموعه امور فرهنگی و 
هنری جاری را در نظر گرفت تا با تأیید فیفا هنگام 

برگزاری بازی های ایران در طول رقابت های جام 
جهانی قطر مورد استفاده قرار گیرد.

فدراسیون فوتبال ایران بر خالف ادوار گذشته، به 
دلیل تغییرات مدیریتی فرصت الزم برای هرگونه 
تفاهم نامه با مرکز موسیقی ملی کشور را از دست 
داد تا نتواند سرود اختصاصی جدید برای تیم ملی 
این  بازی های  برگزاری  هنگام  پخش  برای  ایران 

تیم تولید کند.
در  که  جلساتی  از  پس  تاج  مهدی  رو  این  از 
فدراسیون  در   ۲۰۲۲ جهانی  جام  ویژه  کارگروه 
فوتبال ایران برگزار شد با معرفی سرود »بر طبل 

امید  مرحوم  یاد  زنده  صدای  با  بکوب«  شادانه 
به عنوان آهنگ رسمی جهت پخش در  جعفری 
این رقابت ها موافقت کرد که این موسیقی مورد 

تأیید فیفا نیز قرار گرفت.
از  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  طبق  همچنین 
قرار است در  برگزاری مسابقات،  سوی مسئوالن 
هر  در  ایران  ملی  تیم  سوی  از  گل  زدن  صورت 
بازی، چند ثانیه از این سرود نیز بار دیگر پخش 
شود تا فضای مهیجی را در بین هواداران ایجاد کند.
حساسیت های کارلوس کی روش در فراهم سازی 
باعث  ایران  ملی  تیم  برای  نیاز  مورد  تجهیزات 
برگزاری جلسات متوالی تاج با مهدی محمدنبی، 
هیأت  اعضای  از  چند  تنی  و  قنبرزاده  منصور 
خراطی  مهدی  که  نشست ها  این  در  شد.  رئیسه 
نیز حضور داشت  ایران  ملی  تیم  اجرایی  مسئول 
همکاری  هرگونه  برای  لجستیکی  هماهنگی های 
غذاهای  تهیه  برای  فوتبال  فدراسیون  شد.  انجام 
و  می برد  قطر  به  آشپز  خود  با  بازیکنان،  ایرانی 
استقرار  محل  در  بدنسازی  سالن های  است  قرار 
تیم ملی نیز تمام و کمال در اختیار کاروان این تیم 
قرار بگیرد تا در هر زمان که کی روش تعیین کرد 

بتوانند از آن استفاده کنند.
امیر فرشاد تفکری رئیس هیأت فوتبال استان یزد 
جهانی  جام  در  مشوقین  کمیته  رئیس  عنوان  به 
قطر حاضر می شود. او به عنوان لیدر اصلی برای 
حضور  فوتبال  طرفداران  بین  شعار  هماهنگی 
خواهد داشت و امور مربوط به هماهنگی بوقچی 

های تیم ملی را انجام می دهد.
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اگر ذکرهای رکوع و سجده را به جای یکدیگر بگوییم، اشکال دارد؟
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مترجم: بتول حکاکی

امام هادی علیه السالم
ََّك لَْو ُزْرَت َقْبَر َعْبِد الَْعِظیِم ِعْنَدُکْم لَُکْنَت َکَمْن َزاَر الُْحَسْیَن بَْن َعِليٍّ علیه السالم أََما ِإن

اگر قبر عبد العظیم را در شهر خود زیارت کنی، چنان است که گویی امام حسین علیه 
السالم را زیارت کرده ای.

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

اعالم برنامه های فدراسیون برای جام جهانی 
با حضور آشپز ایرانی

صد زن موفق دنیا  »ماریا  کایاس«
"من  همیشه برا ی  آن که بهترین باشم

 سر سختم."
 ماریا یک دختر دست و پا چلفتی و منفور بود.

او مطمئن بود که مادرش، خواهرش را بیشتر از 
او دوست دارد. زیرا او الغرتر، زیباتر و دوست 

داشتنی تر از او بود.
 یک روز مادر این دختر کوچولو متوجه شد که 

او صدای فوق العاده ای دارد.
 مادرش ماریا را تشویق می کرد تا آواز بخواند و 
برای خانواده کسب در آمد کند. مادر ماریا سعی 
کرد تا ماریا را در هنرستان ملی هنرهای زیبا ثبت 
او  زیرا  نکردند.  قبول  را  وی  آنها  ولی  کند.  نام 
آموزش رسمی دریافت نکرده بود. مادرش برای 
او معلم خصوصی گرفت. وقتی معلمش صدای 
بود. آمده  بند  زبانش  بار شنید  اولین  برای  را  او 
صدای او فوق العاده ترین صدایی بود که تا آن 

موقع شنیده بود.
 نه تنها ماریا در عرض چند ماه مهارت کافی پیدا 

کرد بلکه صدایش در دل مردم نشست.
ماریا دوباره در هنرستان ملی ثبت نام کرد و این 

بار پذیرفته شد.
 یک شب ماریا هنگامی که برنامه اش را روی استیج 
معروفترین استیج دنیا ال اسکاال در میالن را شروع 
کرد .شنونده گانش در همه جا اظهار می کردند که 
هر کلمه و هر نتی که ماریا از آن استفاده می کرده 
آنها را به دنیایی از شور و شوق عشق  و هیجان               
می برد ه است. در آخر شنوندگان از جایشان بلند 
شدند در حالی که به شدت او را تشویق می کردند. 

او را روی صحنه گل بارانش کردند.
 بله او به همین سادگی تبدیل به یک الهه شد. 
الهه ای که که معروفترین صدای شش دانگ را 

تا آن موقع داشت.

انتخاب های کی روش برای سرمربی آینده تیم امید

روش  کی  کارلوس  سوی  از  که  بازیکنی  یازده 
به اردوی مشترک تیم ملی و تیم جوانان دعوت 
قادر  و  هستند  امید  سنی  رده  بازیکنان  اند،  شده 
به همراهی تیم جوانان در بازی های انتخابی جام 

جهانی جوانان نیستند.
مرفاوی،  صمد  سوی  از  البته  بازیکن  یازده  این 
سرمربی تیم ملی جوانان برای کارلوس کی روش 
آماده  اردوی  از  مرحله  دو  در  و  اند  شده  لیست 
شرکت  جوانان  تیم  و  ملی  تیم  مشترک  سازی 

خواهند کرد.
این  از  برخی  و  جدید  بازیکنان  این  از  برخی 
بازیکنان کسانی هستند که پیش تر در ترکیب تیم 
امید به میدان آمده اند. بازیکنان رده سنی زیر ۲۱ 
آسیا که  قهرمانی زیر ۲۳ سال  سال در مسابقات 
می توانند تیم امید را در مسابقات مقماتی المپیک 

۲۰۲۴ در سال آینده همراهی کنند.
و  مرفاوی  صمد  های  انتخاب  ها  این  واقع  به 

امید  تیم  آینده  برای سرمربی  کارلوس کی روش 
است. در حالی که فدراسیون فوتبال باز هم مایل 
از مهدی مهدوی کیا در راس کادر فنی تیم  بود 
امید استفاده کند، این چهره ترجیح داد ارتباط خود 
را با فوتبال ایران قطع کند و اکنون اعضای هیات 
انتخاب  برای  تالش  در  فوتبال  فدراسیون  رییسه 
می  گفته  است.  امید  تیم  برای  جدید  سرمربی 
شود یکی از شانس های حضور در تیم ملی امید 
غالمرضا عنایتی است. سرمربی فصل گذشته تیم 
مربیان  از  یکی  تیم  این  نیمکت  روی  که  هوادار 
موفق لیگ برتر محسوب می شد و موفق شد این 

تیم را ازلیگ یک به لیگ برتر رهنمون کند.
تیم جوانان اما با هدایت صمد مرفاوی باید اسفند 
انتخابی جام  مسابقات  در  و  برود  تاشکند  به  ماه 
جهانی با حریفان خود رقابت کند. سهمیه آسیا از 
جمع ۱۶ تیمی که در مسابقات نهایی جام ملت ها 

شرکت می کنند ۴ تیم است.

سایه روشن های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛
 رقابت سایه به سایه سرخابی ها

مهدی طارمی در کنار 3 
مهاجم خطرناک دنیا ایستاد

ستاره ایرانی پورتو با درخشش در کنار ۳ مهاجم 
خطرناک دنیا ایستاد.

در  کشورمان  ملی  تیم  ستاره  طارمی  مهدی 
در  پورتو  همراه  به  درخشش  با  گذشته  هفته 
لیگ قهرمانان اروپا باالتر از لیونل مسی بهترین 

بازیکن اروپا شد.
از  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  ایرانی  ستاره  طارمی 
لحاظ آمار گلزنی و پاس گل در کنار خطرناک 
به  تا  گرفت  قرار  سبز  مستطیل  مهاجم  ترین 

افتخار آفرینی اش برای کشورمان ادامه دهد.
۴ مهاجم خطرناک لیگ قهرمانان اروپا در مرحله 
گروهی در به ثمر رسیدن گل ها و پاس گل ها 

به ترتیب زیر است:
۱-کیلیان امباپه)پاری سن ژرمن(= ۸

۲-محمد صالح)لیورپول(= ۷
۳- لیونل مسی)پاری سن ژرمن(= ۷

۴-مهدی طارمی)پورتو(= ۶

خیال کی روش راحت می شود؛
»بیرو« شماره یك تیم ملی

یک  از  که  پرسپولیس  فوتبال  تیم  بان  دروازه 
در  حضور  برای  برد  می  رنج  کهنه  مصدومیت 

جام جهانی برنامه ویژه ای در نظر گرفته است.
تیم ملی فوتبال ایران در فاصله کمتر از یک ماه 
تا شروع رقابتهای جام جهانی و برگزاری اولین 
دیدار خود با انگلیس که روز ۳۰ آبان برگزار می 
شود، دور نهایی تمریناتش را زیر نظر کارلوس 

کی روش برگزار خواهد کرد.
هر چند هنوز لیست نهایی سرمربی تیم ملی برای 
حضور در جام جهانی اعالم نشده است اما می 
فهرست  در  نفراتی  بینی کرد که چه  پیش  توان 

مسافران قطر قرار خواهند گرفت.
عنوان  به  بازیکنان  برخی  البته  مسافران  بین  در 
مهره های تاثیرگذار در ذهن کی روش هستند. 
بان  دروازه  بیرانوند  علیرضا  آنها  از  یکی 
برخوردار  باالیی  تجربه  از  که  است  پرسپولیس 

شده و در اوج پختگی قرار دارد.
بیرانوند اما از یک مصدومیت کهنه در ناحیه کمر 
رنج می برد که تردیدها برای رسیدن او به جام 
جهانی را افزایش داده است. به همین خاطر این 
های  برنامه  گذشته  های  هفته  طول  در  بازیکن 
ویژه ای را برای آماده کردنش در نظر گرفته. او 
همه روزهای هفته بجز روزهایی که پرسپولیس 
بازی داشت صبح ها به پک می رفت تا زیر نظر 
پزشک تیم ملی برنامه های ریکاوری و درمانی 

اش را پشت سر بگذارد.
به همین خاطر او مشکلی برای حضور در دروازه 
تیم ملی در جام جهانی ندارد و به احتمال زیاد 

گلر شماره یک تیم ملی در قطر خواهد بود.

جدال سخت 
شاگردان رنگرز با ترکیه 

در جام جهانی کشتی فرنگی
جام  رقابت های 
کشتی  جهانی 
روزهای  فرنگی 
آبان   ۱۵ و   ۱۴
باکو  شهر  در  ماه 
برگزار  آذربایجان 
این  در  می شود. 
تیم   ۶ مسابقات 
ایران، صربستان، ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان و 
 ۳ گروه  دو  در  که  دارند  منتخب جهان حضور 
تیمی با هم به رقابت می پردازند و تیم های اول 
هر گروه به دیدار فینال و تیم های دوم نیز راهی 

دیدار رده بندی می شوند.
های  تیم  با  ها  رقابت  این  در  کشورمان  تیم 
ایران  تیم  قرقیزستان همگروه است که  ترکیه و 
در نخستین دیدار از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه 
۱۴ آبان ماه به مصاف تیم ترکیه می رود. دومین 
با تیم  ایران نیز ساعت ۱۷ روز شنبه  دیدار تیم 

قرقیزستان برگزار می شود.
رقابت های رده بندی و فینال این مسابقات نیز به 
ترتیب ساعت ۱۷ و ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۱۵ آبان 
 ۹:۳۰ ساعت  مسابقات  این  می شود.  برگزار  ماه 

دقیقه به وقت تهران آغاز خواهند شد.
در  برای حضور  فرنگی  ملی کشتی  تیم  ترکیب 

این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز – مهدی جواهری

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد – پویا ناصرپور
۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی – سعید اسماعیلی
۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی – حجت رضایی
۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی – محمدرضا رستمی

۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری – عارف حبیب 
اللهی

محمدحسین   – مهمدی  علیرضا  کیلوگرم:   ۸۲
محمودی

حمیدرضا   – چوبانی  ابوالفضل  کیلوگرم:   ۸۷
بادکان

۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی – محمد نصرتی
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی - فردین هدایتی

سرمربی: حسن رنگرز

 

 

با  مناقصه عمومی همزمان  دارد  نظر  در  گاز  انتقال  عملیات  دو  منطقه   / ایران  گاز  انتقال  شرکت 
ارزیابی کیفی )یکپارچه( موضوع فوق به شماره ۲۰۰۱۰۹۲۶۷۸۰۰۰۰۳۸ را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
از طریق  پاکتها  بازگشایی  تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت 
امضای مجاز و مهر سازمانی  برای کلیه صاحبان  الکترونیکی )به صورت برخط(  امضای  گواهی 

اقدام الزم را به عمل آورند.
*مواعد زمانی:

* تاریخ انتشار فراخوان:                              روز یکشنبه  مورخ  ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
* مهلت دریافت اسناد فراخوان تا:  ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه  مورخ    ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
* مهلت ارسال پیشنهادات تا :      ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
* زمان بازگشایی پاکت ها :         ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

*نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  
نوع :  به صورت یک یا ترکیبي از تضامین مورد اشاره در ماده ۶ آییننامه  تضمین در معامالت دولتی 

مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲
*مبلغ :  ۱۹.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰   ریال  

*اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
انتقال گاز / کدپستی:   آدرس:  اصفهان/ کیلومتر ۱۷ جاده اصفهان-نجف آباد/ منطقه دو عملیات 

۸۴۳۴۱۱۴۹۶۲
*شماره تماس:       ۳۴۰۴۲۴۷۶ – ۰۳۱     و     ۳۴۰۴۲۴۱۹ - ۰۳۱

*ضمنا آگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR-  http://district2.nigtc.ir- http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۸/۰۸   -     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

عمومی مناقصه  فراخوان 
 همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یك مرحله ای

با راننده منطقه تامین خودروهای استیجاری  خدمات 
شماره آگهی: 87310047

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز شناسه آگهی:۱۴۰۱۹۶۷

 اول
نوبت


