
سرمربی تراکتور می گوید فقط بازیکنانی که به قدرت 
تیم کمک می کند باید برای تیمش جذب شوند.

شانزدهم  هفته  چارچوب  در  گل گهر  و  تراکتور 
این  که  رفتند  هم  مصاف  به  فوتبال  برتر  لیگ 
دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. پاکو خمز، 
سرمربی تراکتور درباره انجام تنها یک تعویض در 
این دیدار اظهار کرد: من بابت تعویض ها تصمیم 

می گیرم که چه زمانی انجام شود.
او درباره قضاوت داور دیدار تراکتور - گل گهر 
آن  روی  جدی  طور  به  می خواهیم  ما  کرد:  بیان 
کار کنیم ولی باید از این پس بیشتر کار کنیم که 
بازی  این  در  نگیرند.  بی مورد  کارت  بازیکنانمان 
ولی  داشت  بی مورد  اعتراض  هم  حریف  تیم 

قضاوت داور یکسان نبود.
سرمربی تراکتور درباره تمرکز نداشتن خط دفاعی 
تیمش و دادن پنالتی های پیاپی به حریفان گفت: 
آن خطاهایی که واقعا پنالتی باشد، نگرانم می کند. 
با این حال خطای  نبودند.  پنالتی  از آن ها  بعضی 

بازی امروز، پنالتی بود.
خمز در پاسخ به این سوال که آیا امتیازاتی که از 
دست می دهد، او را نگران نمی کند، تصریح کرد: 
فکر کنم نمی دانید مقابل چه تیمی بازی می کردیم. 
به نظرم امروز امتیازی از دست ندادیم. من وقتی 
بارسلونا  و  مادرید  رئال  با  و  بودم  اسپانیا  در 

با  مساوی می کرد، جشن می گرفتیم. فکر می کنم 
امتیاز  یک  این  از  باید  گل گهر  جایگاه  به  توجه 
خوشحال باشیم. بهتر یا بدتر بودن تیم ها به تعداد 
ضعیف تر  و  قوی تر  تیم ها  نیست.  هوادارانشان 

هستند به خاطر بازیکنان و کادر فنی شان.
او افزود: به همین دلیل می گویم تک امتیاز مقابل 
گل گهر، از دست دادن امتیاز نیست. کما این که 
دادیم. دو گل دریافت کردیم  انجام  بازی خوبی 
مساوی  را  بازی  و  داشتیم  خوبی  واکنش  ولی 
که  این  داشتیم.  پیروزی  موقعیت  حتی  کردیم. 

برای  است  نگران کننده  امتیاز  سه  دادن  دست  از 
ماست نه برای شما که رسانه اید.

سرمربی تراکتور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که با توجه به قرار گرفتن خط دفاعی این 
لیگ  ضعیف  دفاعی  خط  دومین  عنوان  به  تیم 

برتر، چه برنامه ای برای تقویت آن دارد، توضیح 
داد: من می توانم راجع به زمانی که خودم آمده ام 
نمی توانم صحبت  به گذشته  راجع  کنم.  صحبت 
کنیم  را حل  این موضوع  می کنیم  ما تالش  کنم. 
باال  بازی  ریسک  باال،  از  پرس  به  توجه  با  ولی 
دریافت  بیشتری  گل های  است  ممکن  و  می رود 
کنیم اما باید سعی کنیم گل های زده مان از گل های 

خورده مان بیشتر باشد.
انتقاالتی اش به باشگاه  خمز درباره لیست نقل و 
تراکتور بیان کرد: من لیستی به باشگاه داده ام. یک 
باید  انتقاالتی باقی مانده و  هفته از پنجره نقل و 
برای جذب بازیکن تالش کنیم. به باشگاه این را 
باید  که جذب می شوند  بازیکنانی  کرده ام،  اعالم 
بهبود دهند. اگر نمی توانند  تیم را  بتوانند شرایط 
اگر  نشود.  جذب  بازیکنی  بکنند،  را  کار  این 
را  ما  شرایط  می تواند  ببینیم  که  باشد  بازیکنی 
بهتر کند، به تراکتور می آوریم و اگر کسی نباشد، 
گزینه های  با  نتوانسته  باشگاه  هنوز  نمی آوریم. 

خارجی مدنظر من به توافق برسد.

*ایمان گودرزی؛ مثل اینکه حاالحاالها قرار نیست 
تکلیف نیمکت تیم ملی ایران مشخص شود و هر 
چه که تکرار کنیم آقایان رقابت های جام ملت های 
آسیا هر روز به شما نزدیک و نزدیک تر می شود، 
هیچ کس گوشش به این موضوع بدهکار نیست! 
بود  این  داستان  این  مورد  در  نظر  اظهار  آخرین 
که آقای تاج گفتند با کی روش برای روشن شدن 
تکلیفش مذاکره خواهیم کرد همچنین گزینه هایی 
را برای جایگزینی در نظر داریم. سؤالی که پیش 
کارلوس  که در صورت جدایی  است  این  می آید 
شد  خواهد  او  جایگزین  که  سرمربی  کی روش، 
خارجی  گزینه  قطعاً  خارجی؟  یا  است  ایرانی 
معتبر  اگر خارجی  البته  می رسد  نظر  به  جذاب تر 
با رزومه باالیی باشد، از سوی دیگر اما مثل اینکه 
آوردن سرمربی  کار  بیشتر روی  فدراسیون  تمایل 
علی  قلعه نویی،  امیر  مانند  نام هایی  است.  داخلی 
گوش  به  ملی  تیم  حوالی  مجیدی  فرهاد  و  دایی 
می رسد. اما آیا ایران با سرمربی ایرانی نتیجه خواهد 
تیم  از  نمی توان  آینده روشنی  هیچ  هنوز  گرفت؟ 
ملی چه با سرمربی خارجی و چه سرمربی داخلی 
متصور شد اما چیزی که مشخص است گزینه های 
داخلی مد نظر فدراسیون فوتبال چیزی برای گفتن 

به جز ناکامی و ناپختگی در زمینه ملی ندارند.
امیر قلعه نویی و علی دایی تجربه حضور ناموفق 
در تیم ملی داشته اند و فرهاد مجیدی تجربه تیم 
ملی را در کارنامه نداشته است اما شاید تماشای 
تیم رکراکی در جام جهانی این اعتماد به نفس را 
داده که روی گزینه  فوتبال  فدراسیون  به مدیران 
به  را  تیم  هدایت  سکان  و  کنند  تمرکز  داخلی 
نرود  یادمان  صورت  هر  در  نسپارند.  خارجی ها 
یک سال بیشتر تا شروع تورنمنت مهم بعدی تیم 
ملی ایران نمانده است و چه خارجی، چه داخلی 
و چه از هر جای دیگر لطفًا هر چه زودتر تکلیف 

این نیمکت بی صاحاب را روشن کنید!
چند صد کیلومتر از ایران و در آن سوی آب های 
شایسته ای  میزبان  که  سرزمینی  در  فارس  خلیج 
برای جام جهانی بوده، ولوله ای به پا شده. عنابی ها 
به عنوان میزبان هر اندازه در برگزاری جام جهانی 
موفق بودند و عالی عمل کردند تا دوست و دشمن 
سبز  مستطیل  چهارچوب  در  کنند،  تحسینشان 
ضعیف و نومیدکننده ظاهر شدند. 3 شکست در 
مرحله گروهی و در گروهی که چندان دشوار به 
نظر نمی رسید و نسبت به سایر آسیایی ها آسان تر 
می نمود، یک ناکامی تمام عیار برای تیمی بود که 
با  و  میزبان جام جهانی شد  آرزو  و  امید  هزار  با 
یک برنامه دقیق و پلن حساب شده به استقبال جام 
جهانی،  جام  میزبانی  از  پس  آنها  رفت.  جهان نما 
پروژه دیرپای خود را که ساختن یک تیم از پایه بود 
آغاز کردند. برای استارت آنها سراغ الماسیا به عنوان 
مربی  یک  و  رفتند  فوتبال  اصلی  مکاتب  از  یکی 

گمنام را از الماسیا به قطر آوردند تا او فونداسیون 
پروژه عنابی ها را پی ریزی کند.

فلیکس سانچس ابتدا در آکادمی اسپایر کارش را 
آغاز کرد و بعد از چند وقت استعدادیابی در قطر 
نوجوانان  تیم  بعدها  که  کرد  را گردآوردی  تیمی 
تیم در رقابت های  این  از موفقیت  بعد  قطر شد. 
پیدا  درجه  ارتقای  تیمش  و  سانچس  قاره ای، 
کردند؛ ابتدا تیم جوانان، سپس تیم امید و دست 
بود،  بزرگساالن  تیم  همان  که  اصلی  پروژه  آخر 
رسمًا آغاز شد. تیمی که با ستاره هایی چون معز 
عبدالکریم  عفیف،  اکرم  الهیدوس،  حسن  علی، 
آسیا  ملت های  بار جام  نخستین  برای  و...  حسن 
را باالی سر برد تا در قاره پهناور اعالم وجود کند 

و برای جام جهانی ۲0۲۲ یک آماده باش بدهد.
مفصلی  برنامه ریزی   ۲0۲۲ جام  برای  قطری ها 
ماه  لیگ ستارگان چند  تعطیل کردن  با  داشتند و 
اروپا  به  را  تیمش  سانچس  جام  آغاز  به  مانده 
مهیای  حرفه ای  اتمسفر  یک  در  تا  برد  اسپانیا  و 
بازی دوستانه ریز و درشت و  جام کند. چندین 
امیدواری  این  گرفتند،  عنابی ها  که  نتایجی  البته 
جهانی  جام  در  میزبان  که  بود  آورده  به وجود  را 
همانند جام ملت های آسیا خوش می درخشد اما 
در همان بازی افتتاحیه در البیت، همه پیش بینی ها 
نقش بر آب شد. وقتی عنابی ها برابر اکوادور که 
گل   ۲ با  بود،  گروه  تیم  آسان ترین  کاغذ  روی 
شکست خوردند، ثابت شد که برای موفقیت در 
آوردگاه بزرگی همچون جام جهانی، قطر بیش از 
رقیب  تیم های  برابر  در  و  است  بی تجربه  اندازه 
این  بعدی  بازی های  ندارد.  گفتن  برای  حرفی 
حذف  نخستین  عنابی ها  تا  کرد  تثبیت  را  انگاره 
برای  که  بزرگی  ناکامی  باشند؛   ۲0۲۲ جام  شده 
میزبان متمول جام جهانی با آن همه بریز و بپاش 

و برنامه ریزی پذیرفتنی نبود.

بود  نکرده  برنامه ریزی  و  هزینه  همه  این  قطر 
انتظار  از  دور  نمایشی  چنین  جهانی  جام  در  که 
جذاب  بسیار  ابتدا  در  که  آنها  پلن  باشد.  داشته 
به نظر می آمد و موفق بود، در جام جهانی کاماًل 
رو  همین  از  و  شد  خورده  شکست  و  ناکارآمد 
آنها در نخستین گام با فلیکس سانچس اسپانیایی 
در  قطر  همراه  به  که  مربی  کردند؛  خداحافظی 
موفقیت  برای  اما  درخشید  خوش  آسیا  سطح 
اینکه  بویژه  نبود.  مناسبی  گزینه  جهانی  جام  در 
قطری ها اعتقاد داشتند سانچس هرچه داشته و بلد 
بوده در طول قریب به یک دهه حضور در قطر به 
عنابی ها ارائه داده و چیز تازه ای برای گفتن ندارد.

اقتصادی  افتضاح  اوضاع  گرفتن  نظر  در  با 
فدراسیون، بلوکه شدن پول ها در فیفا و وضعیت 
بی ثبات دالر، نمی توان با خیال راحت به یک مربی 
خارجی فکر کرد. البته تاج مدعی است که پول ها را 
از جیب فیفا بیرون می آورد. شاید هم آورده. به هر 
حال، با این وضع رو به صعود دالر و با این وضع 
فشارهای بین المللی روی ایران، باید ببینیم استاد از 

کاله سیلندرش کدام خرگوش را بیرون می آورد!
چه  برایمان  ببینیم  و  کنیم  صبر  باید  حال  هر  به 
آشی می پزند. آش مستر کارلوس؟ آش امیرخان؟ 
آش کشک مربی خارجی جدید؟ اصاًل منو دارند؟ 
این  مثل  یا  چاپی هاست  منو  این  از  منویشان 

رستوران باکالس ها، از این کیو آر کدها دارند؟
می گویند کارلوس کی روش، مشغول گول مالیدن 
سر ما و بازی کردن با کارت قطر است! به شخصه 
اسمش  با  کسی  بدهد  اجازه  قطر  می دانم  بعید 
میلیارد دالر هزینه  بازی کند. قطری که دویست 
برگزاری جام جهانی را بدون اخم پرداخت کرده، 
نیاز ندارد با اسم کی روش از کسی تخفیف بگیرد. 
هست،  هرکه  کیست؟  االن  دنیا  مربی  گران ترین 
قطر حاضر است سالی ده میلیون دالر بیشتر بدهد 

که بیاوردش دوحه!
اسم  با  بخواهد  قطر  نمی آید که  در  با عقل جور 
مربی  یک  مثاًل  تا  کند  بازی  کی روش  کارلوس 
آرژانتینی را راضی کند که یک میلیون دالر کمتر 

از آنها پول بگیرد.
نتیجه اینکه بر این باورم قطر واقعًا قصد مذاکره با 
کی روش را دارد. حال اینکه او گزینه نهایی است 
یا یکی از گزینه های روی میز را بعداً می فهمیم! 
چند ساعت قبل از نوشتن این مطلب، الکاس در 
گزارشی از احتمال انجام این انتقال خبر داد که به 
روزرسانی خبری مهمی است. شاید بعد از نوشته 
شدن این مطلب، خبر انجام شدن یا حتی لغو این 
اخبار  از  چقدر  ما  کنید  فکر  شما  و  بیاید  انتقال 
روزنامه نگاری  که  اینجاست  حقیقت  اما  عقبیم 
کاغذی همیشه از خبرهای میانه روز عقب است! 
رسانه ای  کار  اقتضای  نیست.  کسی  تقصیر  این 

همین است و کاریش هم نمی شود کرد!
آیا کی روش به درد قطر می خورد؟ شاید بخورد. 
شاید هم نه. دلیل اینکه قطری ها سراغ کی روش 
رفتند اما کاماًل مشخص است. برخالف سانچس 
جوان، او باتجربه است. سانچس با بازیکنان رفیق 
بود کی روش اقتدار بیشتری دارد. سانچس سابقه 
و  داشتن  سابقه  در  کی روش  نداشت.  خاصی 

رزومه سازی، دستش بسیار پرتر است.
قطری ها فعاًل فکر می کنند سانچس انتخاب درستی 
برای جام جهانی نبود. مهم نیست چه فکر می کنند. 
آنها فعاًل دنبال یکی می گردند که سانچس نباشد و 
کی روش، گزینه مناسبی است. منطقه را می شناسد. 
جام ملت های آسیا را می شناسد. رقبای قطر را هم 
می شناسد. برای انتقال از جام جهانی به جام ملت های 

آسیا، کی روش برای قطر گزینه مناسبی است.
سید حمید سجادی در خصوص انتخاب سرمربیان 
تیم های ملی فوتبال بزرگساالن و امید در آخرین 
را  ترافیکی  پر  بسیار  تقویم  گفت:»ما  اظهاراتش 
خواهیم داشت. تا جایی که من اطالع دارم همکارانم 
در فدراسیون فوتبال در حال تالش هستند تا اقدامات 
و  دهند  انجام  را  فوتبال  ملی  تیم های  برای  الزم 
سرمربیان تیم های ملی بزرگساالن و امید را انتخاب 
کنند به همین دلیل اهمیت انتخاب سرمربیان تیم ملی 
جوانان و امید برای ما هم حائز اهمیت است. برای 
تیم بزرگساالن گزینه های خارجی و داخلی وجود 
دارد. برخی مربیان ایرانی درگیر لیگ هستند. یک 
شایعه هم در خصوص تیم ملی به وجود آمده بود 
که گفته می شد یک سرمربی موقت برای تیم ملی 
انتخاب کنند تا رقابت های لیگ برتر به پایان برسد 
و سرمربی انتخاب کنند که من پیگیری کردم و اصال 
هم به صالح تیم ملی نبود. در گذشته یادمان نرفته 
است که ویلموتس چگونه به عنوان سرمربی تیم 
ملی انتخاب شد و امیدوارم در آینده برای انتخاب 

سرمربی تیم ملی دچار چنین مشکالتی نشویم.«
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سوار شدن "حضرت نوح")ع( بر کشتي

وقوع زلزله شدید در چین )1556م(

تقاضاي صلح فرانسه پس از شکست از آلمان )1871م(

تعیین شهر "بیت المقدس" به عنوان پایتخت اسرائیل توسط پارلمان این رژیم )1950م(

در آذربایجان در اثر نزول برف سنگین ارتباط سه هزار روستا قطع شد)1350ش(

ذکر  روزدوشنبه

کدام نوع از حیوانات دریایی، حالل گوشت می باشند؟
از حیوانات دریایی فقط ماهی پولک دار و میگو و نیز برخی از 

پرندگان دریایی، حالل هستند و بقیه حالل نمی باشند.
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داستان کوتاه

امام باقر علیه السالم
بُر َعَلی الّنائَِبِة و َتقدیُر الَمعیَشِة؛ یِن و الصَّ ُه ِفي الدِّ الَکماُل ُکلُّ الَکماِل التَّفقُّ

کماِل راستین، شناخت عمیق دین است و شکیبایی در پیشامدهای ناگوار 
و اندازه نگاه داشتن در زندگی.

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

آینده کی روش و نیمکت ایران چه می شود؟

نیمکت بی صاحب تیم ملی

 زن جوانی بسته ای کلوچه و کتابی خرید و روی 
که  نشست  فرودگاه  ویژه  قسمت  در  نیمکتی 

استراحت و مطالعه کند تا نوبت پروازش برسد.
مشغول  که  بود  نشسته  نیز  مردی  او  کنار  در 

خواندن مجله بود.
نیز  مرد  برداشت،  را  کلوچه اش  اولین  او  وقتی   

یک کلوچه برداشت.
 در این هنگام احساس خشمی به زن دست داد، اما 
هیچ نگفت فقط با خود فکر کرد: عجب رویی داره!
نیز                 مرد  برداشت  کلوچه ای  او  که  بار  هر 
کلوچه ای بر میداشت. این عمل او را عصبانی تر 

می کرد، اما از خود واکنشی نشان نداد.

 وقتی که فقط یک کلوچه باقی مانده بود، با خود 
فکر کرد: “حاال این مردک چه خواهد کرد؟”

 مرد آخرین کلوچه را نصف کرد و نصف آن را 
برای او گذاشت!...

کتابش  و  کند، کیف  تحمل  نتوانست  دیگر   زن 
را برداشت و با عصبانیت به سمت سالن رفت.

در  گرفت،  قرار  هواپیما  صندلی  در  که  وقتی   
در  که  بردارد،  را  عینکش  تا  کرد  باز  را  کیفش 
دست  کلوچه اش،  بسته  دید  تعجب  نهایت 

نخورده مانده.
از  را  بسته کلوچه اش  آمد که اصال  یادش  تازه   

کیفش در نیاورده بود.
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بخشش

خمز، سرمربی تراکتور: 
 قدرت تیم به تعداد هوادارانش نیست

 در جام جهانی ۲0۲۲ کشتی آزاد و در فینال بین 
ایران و آمریکا یک نتیجه غیرمنتظره در وزن ۸۶ 
کشتی گیر  والنسیا  زاهید  و  خورد  رقم  کیلوگرم 
چهره  کریمی  علیرضا  توانست  آمریکایی  گمنام 
مطرح ایران و دارنده سه مدال جهانی را شکست 
رقیب  یک  شاهد  تیلور،  دیوید  کنار  در  تا  دهد 
خصوصا  کیلوگرم   ۸۶ وزن  در  دیگر  آمریکایی 

برای حسن یزدانی باشیم.
اولین تورنمنت رنکینگ سال ۲0۲3 کشتی جهان 
برگزار  کرواسی  زاگرب  در  بهمن   ۱۶ تا   ۱۲ از 
زاهید  و  یزدانی  است حسن  قرار  و  شد  خواهد 
والنسیا در این جام به مصاف هم بروند. والنسیا با 
وجود اینکه ۲۶ سال سن دارد به تازگی به جمع 
تیم  انتخابی  مسابقات  در  و  شده  اضافه  مدعیان 
ملی آمریکا موی دماغ دیوید تیلور شد و در یکی 
از دو کشتی خود با تیلور از او پیش افتاد اما در 
نهایت قهرمان آمریکایی جهان و المپیک توانست 

۴-۲ والنسیا را مغلوب کند.
حال نبرد احتمالی حسن یزدانی با زاهید والنسیا 
چهره  این  عیار  می تواند  زاگرب  تورنمنت  در 
جدید آمریکایی را مشخص کند؛ کشتی گیری که 
قدرت بدنی خوبی دارد و به سبک آمریکایی ها 
هم زیرگیری می کند اما در دفاع آسیب پذیر است.

۹ هفته از لیگ برتر والیبال ایران گذشته و دور 
پایان  به  رو  حالی  در  والیبال  مسابقات  برگشت 
برای حضور در  نزدیکی  تیم ها رقابت  است که 
مسابقات  پلی آف  به  تا  دارند  برتر  هشت  جمع 

راه پیدا کنند.
با افزایش حساسیت مسابقات، تصمیمات داوری 
موضوع  همین  و  است  شده  حساس تر  هم 
اعتراض به داوری ها را افزایش داده تا هر هفته 
بازیکنان و کادرفنی  تصاویری از بحث و جدل 
با داور یا با تیم مقابل را ببینیم. موضوعی که در 

هفته هفدهم به اوج خود رسید.
دیدار دو تیم مس رفسنجان و لبنیات هراز آمل در 
هفته هفدهم لیگ برتر والیبال حاشیه های زیادی 
داشت. در ست سوم این رقابت و در حالی که 
هراز با نتیجه ۲ بر صفر جلو بود، درگیری شدیدی 
بین دو تیم شکل گرفت. در امتیاز ۱۸ بر ۱۴ به 
اعتراض  داوری  عملکرد  به  تیم  دو  مس،  سود 
داشتند که بهروز عطایی به بازیکن خود سیلی زد.
رسانه های  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  اتفاق  این 
خارجی نیز بازتاب داشت چرا که عطایی به طور 
همزمان سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران را هم 
برعهده دارد و چنین رفتاری از سوی مربی ملی 

انعکاس بیشتری خواهد داشت.

به  سال هاست  ویدئوچک  سیستم  که  حالی  در 
اتخاذ تصمیمات درست  برای  والیبال  داوران در 
بازی  درگیری های  و  حاشیه ها  و  می کند  کمک 
این  از  ایران  برتر  لیگ  هنوز  اما  دهند  کاهش  را 
وقوع  شاهد  نتیجه  در  و  است  بی بهره  فناوری 
رفتارهایی زشت و زننده از سوی تیم ها هستیم؛ 
رفتارهایی که در شان والیبال ایران به عنوان قدرت 

اول آسیا و یکی از ۱0 تیم برتر جهان نیست.
تهیه و استفاده از ویدئوچک برعهده باشگاه هاست 
اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و 
جزو  را  سیستم  این  از  استفاده  باید  فدراسیون 

الزامات حضور تیم ها در لیگ قرار دهد.

خشم و هیاهوی والیبال ایران!

فراخوان آگهـي تجدید مناقصه عمومي: 
 شرکت گازاستان اصفهان , درنظر دارد 

جهت موضوع زیر:

 شناسه آگهی: 1442273

دوم
ت 

نوب

موضوع: خرید 18976 متر لوله فوالدی 8 اینچ- شماره تقاضا 0130036 و 0130068

دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  ازطریق  را   )۲00۱0۹۱۱3۸000۱5۹( فراخوان  شماره  به 
مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه   . نماید  برگزار 
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  کنندگان(  تامین  گران)تولیدکنندگان/ 
مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام    www.setadiran.ir آدرس  به  دولت(ستاد(  الکترونیکی 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی 

مناقصات 53۱3۶37۱ می باشد.
*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 0۸:00 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴0۱/۱۱/0۶ 

میباشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت  0۸:00  روز  یکشنبه تاریخ  ۱۴0۱/۱۱/۱۶ می باشد.

*زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00: ۱۱ روز دو شنبه تاریخ  ۱۴0۱/۱۱/۱7 می باشد. 
*مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 7,0۴7,000,000 ریال می باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارک معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذاری شده در سامانه 
ستاد ، الزامی است. 

مناقصه  اسناد  در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی 

مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 37۶۶و375۹( 03۱-3۸۱3۲
*اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 0۲۱ ۴۱۹3۴ 

دفتر ثبت نام : 33۹۹۹۸۱۸ و 33۱۹۱۸۹3

رقیب جدید حسن یزدانی کیست؟ 


