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فوتبالایرانمدیریقویوقاطعمیخواهد
بازیکن پیشین تیم ملی گفت :امروز
خندهای در فوتبال ما دیده نمیشود
و از همینرو معتقد هستم فوتبال مدیریتی
با فرماندهی قاطع نیاز دارد.فرامرز ظلی در
گفتوگو با تسنیم در خصوص انتخابات
 10اسفند فدراسیون فوتبال اظهار داشت:
هرکدام از این آقایان یا هر فرد دیگری که
بخواهد در رأس فوتبال قرار بگیرد ،باید
انسانیغنیباشد.فوتبالمابسیار زیادازنظر
فنیواستعدادیغنیاستوباید کسیباشد
که بتواند این استعدادها را هدایت کند.
ویادامهداد:درفوتبالماآنچیزی کهخودش
را نشان داده ،حضور برخی مدیران نا کاربلد
است که اصوالفوتبال را هم نمیشناسند.
ممکن است آنها در بسیاری از رشتههای
دیگر مدیران خوبی باشند ،اما اینجا فرق
دارد.بیشترآنهابرایشهرت،پولومقامبه
فوتبالمیآیند،اماا کنونهرکسیبخواهدوارد
فدراسیون فوتبال شود ،باید بتواند بیماری
فوتبالایرانرادرمان کند.پیشکسوتفوتبال
تأ کید کرد:نشستنوطبقاصولاداریروتین
کار انجام دادن ،به درد فوتبال ما نمیخورد.
درد فوتبال ایران عمق فاجعهآمیزی دارد.

ی گوییمفوتبالماناولآسیاست؛
خودمانم 
بااینهمه بازیکن و استعداد غنی همیشه
خوب هستیم ،اما آیا در اداره امور فوتبال
هم اول هستیم؟ آیا قوانینی که برای فوتبال
ی کنیم؟
نوشته شده را اجرا م 
ویبااشارهبهوضعیتفوتبالباشگاهی گفت:
امروز باشگاهی مثل استقالل ،زمین تمرین
نداردوآوارهاست.شرایطپرسپولیسهمبهتر
از ایننیستوا گرتیمهایاستانهایدیگررا
هم نگاه کنید ،با اسپانسر و پول سرپا هستند
که روزی این اسپانسرها هم خسته میشوند
و وقتی این پول بیرون کشیده شود ،عمق
فاجعه را آنجا هم خواهید دید .عمق فاجعه
فوتبال ما باید دیده شود و باید کار اجرایی
انجام دهیم ،نه این که یک نفر دستوری
رئیسفدراسیونشودوفرمانبرباالییباشد.
فوتبالامروزما،فوتبالی کهمعناداشتهباشد
و در آن مدیری اجرا کننده داشته باشیم
نیست.وی با اشاره به گذشته فوتبال ایران
گفت :مدیران سالهای دور فوتبال هرکدام
دارایوجههایبودند کهانتخابمیشدند.
زمان بازیگری ما مبشر با ماهی  6هزار تومان
ی کرد و قهرمان آسیا
بودجه ،فوتبال را اداره م 

شدیم.درآنزمانیکبارفوتبالیستیراندیدید
کهدر زمیناخم کند،اعتراضیداشتهباشدیا
در زمین کار ناشایستی انجام دهد.
ظلی گفت :محمد دادکان وقتی رئیس
فدراسیون شد ،سه ساختمان فدراسیون

آشوبی:

حدادیفر:

مشکالت اساسی فوتبال چشمپوشی از پایه است
کارشناس فوتبال با اشاره به عملکرد تیمهای
لیگبرتریدردوررفت گفت:اشتهایبازیکنان
پرسپولیسبرایقهرمانیدر کنارنجابتووقار
محرمنویدکیامیتواندالگوییفوقالعادهباشد.
فرزادآشوبیدر گفتوگوبامهر ،گفت:میتوان
لقببهترینعملکردراباتوجهبهشرایطفعلی
فوتبالکشوربهپرسپولیسداد.محدودیتهای
کروناییهمهچیزراتحتتأثیرخودقرارداد.نبود
هواداران در ورزشگاهها بیشترین آسیب را به
ن کهبیشترین
تیمهازد.پرسپولیسباوجودای 
بهرهرابابتتماشا گرانخودمیبردبازهمبدون
آنهاتوانستبهموفقیتهایمهمبرسد.وی
دربارهدالیلقهرمانیپرسپولیسدرنیمفصل
تصریح کرد :نتایج این تیم را باید به دو بخش
تقسیم کنیم .پرسپولیس در ابتدای فصل
با توجه به بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا
تغییراتی را در ترکیب خود داشت .من فکر
ی کنم کادر فنی این تیم هنر زیادی به خرج
م 
داد کهتوانستجایخالیبازیکنانی کهاز این
تیم جدا شدند را پر کند و دوباره برای دفاع از

ب ماندگی ذوب آهن را جبران خواهیم کرد
عق 
کاپیتان تیم ذوبآهن گفت :روزهای خیلی
ی گذارم چون شرایط تیم
سختی را پشت سر م 
خوب نیست و فشار زیادی را تحمل میکنیم.
قاسمحدادیفردرگفتوگوباایسنا،دربارهحضور
حسینی سرمربی جدید این تیم اظهار کرد:
باتوجهبهشرایطنیمفصلاولونتیجهنگرفتن
تیم در نهایت باشگاه مجبور به تغییر مربی شد
و حاال یک مربی داریم که قبال در تیم ما حضور
داشت و با دانش و نظم و انضباط است .داریم
کار میکنیم و یک هفته است تمریناتمان را
شروع کردیماماخیلیعقبهستیم.امیدوارم
بتوانیم جبران کنیم.وی ادامه داد :حسینی
مربی کاربلدی است و ما هم تمام تالشمان را
انجاممیدهیم.تابتوانیمنقطهضعفهایمان
راپوششدهیم.باجذببازیکنوبرطرف کردن
نقطهضعفهایمانبتوانیمدوبارهروزهایخوبی
را تجربه کنیم .کارمان در نیم فصل دوم خیلی
سخت است اما باید خیلی جدی و پرتالش
کار کنیم تا بتوانیم امتیازات الزم را بگیریم .
حدادی فر درباره وضعیت خودش نیز گفت:

قهرمانی گام بردارد.آشوبی درباره کارآمدی
تا کتیکهای تیمها در لیگ برتر تأ کید کرد:
کیفیت فنی بازیهای لیگ برتر قابلقبول
ی گویم کرونامسئلهاصلی
نیست.منبازهمم 
است اما نمیتوان از مشکالت اساسی خود در
ردههای پایه چشمپوشی کنیم .کارشناس
فوتبال کشور در پایانخاطرنشان کرد:عطش
بازیکنان پرسپولیس برای تکرار قهرمانی یک
الگوی تمامقد برای بازیکنان فوتبال است.
ن کهرفتارهایمحرمنویدکیاالگویتمام
ضمنآ 
قدی برای همه میتواند باشد تا وقار و نجابت
مثالزدنیاش را همه یاد بگیرند.

نظربهشكایتآقایامیررضاشیریفرزندیوسفبهمفقودیآقاییوسفشیریفرزندقدرت
به كد ملی  5079411546از تاریخ  1396/12/26و عدم اطالع از وضعیت ایشان پرونده در
شعبه دوم بازپرسی دادسرای میاندوآب مطرح و تحقیقات تا كنون منجر به نتیجه نگردیده
است لذا مراتب مفقودی یكبار در روزنامه انتشار می گردد.
تاریخ انتشار  99/12/6بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی
د ش 99/12/6

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شركت بهسازی صنایع چوب ایران به شماره ثبت
 50031و شناسه ملی  10100951993سهامی خاص
مجمع عمومی فوق العاده شركت بهسازی صنایع چوب ایران به شماره ثبت  50031و شناسه ملی  10100951993در
ساعت9صبحروز یكشنبهمورخ1399/12/24در نشانیتهرانبزرگراهآزادگاناحمدآبادمستوفیبلوار شهیدابوالقاسم
میدان پارسا خیابان صنوبر چهارم شمالی شركت بهسازی صنایع چوب ایران (ساختمان اداری) برگزار خواهد شد .
بدینوسیله از كلیه سهامداران دعوت به عمل می آید ،در جلسه مزبور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 اصالح ماده اساسنامه درخصوص كاهش تعداد مدیران از  5نفر به  3نفر تغییر محل شركت و اصالح ماده اساسنامه سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشدتاریخ انتشار 99/12/6
هیات مدیره
خ ش 99//12/6

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

خت99/10/3-311

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

بدین وسیله از كلیه سهامداران شركت سپند آب شرق دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده ساعت  11صبح كه در تاریخ دوشنبه  1399/12/18به آدرس راهنمایی  2/1بن بست احسان سروری – پالك
 -293طبقه دوم – واحد  4تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضای هیات مدیره
 -2تعیین سمت اعضای هیات مدیره
 -3تعیین وضعیت حق امضا
 -4انتخاب بازرسین
 -5انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
تاریخ انتشار 99/12/6
هیات مدیره شركت
خ ش 99/12/6

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده شركت ره بان آسفالت (سهامی خاص)
به شماره ثبت  7900شناسه ملی 10380236882
به موجب این آ گهی از كلیه سهامداران شركت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا درجلسه مجمع
عمومیعادیبهطور فوقالعادهشركت كهراسساعت9صبحروز مورخدوشنبه99/12/18بهآدرس:مشهد–آرامگاه
فردوسی – شاهنامه  -67مسگران  -2ره بان آسفالت تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
 -1انتخاب اعضای هیات مدیره
 -2تعیین سمت اعضای هیات مدیره
 -3تعیین وضعیت حق امضا
 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -5انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
 -6سایر مواردی كه در صالحیت مجمع می باشد.
تاریخ انتشار 99/12/6
هیات مدیره شركت ره بان آسفالت
خ ش 99/12/6

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده

66712269-09121445155-66724097-66710276

ویال رابط

خت99/11/29-211

رزرو آنالین
لوکس ترین ویال و اما کن اقامتی شمال در

ی کنم که بتوانم برای تیمم
من تمام تالشم را م 
مثمر ثمر باشم و امیدوارم با بهبود شرایط تیم
وضعیتماهمبهترشودوبتوانیماز فوتبالی که
ی کنیم لذت ببریم.کاپیتان ذوبآهن
بازی م 
در خصوصپیشبینیاشاز عملکردنیمفصل
دومبیان کرد:درنیمفصلدومخیلی کارسخت
استوفوتبالایرانبهشکلیشدهاست کههمه
تیمهابهجزدو،سهتیمی کهشرایطخوبیدارند
نزدیکبههمهستند.ماهمخیلیامیدواریمو
داریمپرفشارتمرینمیکنیم.تابتوانیمامتیازات
زیادی که در نیم فصل اول به دستنياورديم
را جبران کنیم .

پرورشخواه :

استخردار-سونا-جکوزی
www.VillaRabet.net
09113940697-01152162829

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت تولید سیب زمینی بذری دشت زرین اردبیل سهامی خاص به شماره ثبتی
 2993دعوت می نماید در مجمع عمومی عادی روز دوشنبه  99/12/18كه راس ساعت  10صبح درتاالر پردیس واقع
در میدان ججین برگزار خواهد شد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2انتخاب هیات مدیره
 -3انتخاب بازرسین
 -4انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
 -5تصویب صورت های مالی (ترازنامه سود و زیان) سال های  1396الی 1398
 -6مسائل جاری شركت
تاریخ انتشار 99/12/6
هیات مدیره
خ ش 99/12/6

خت99/12/6-20

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شركت بهسازی صنایع چوب ایران به شماره ثبت 50031
و شناسه ملی  10100951993سهامی خاص
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت بهسازی صنایع چوب ایران به شماره ثبت  50031و شناسه ملی
 10100951993در ساعت  10صبح روز یكشنبه مورخ  1399/12/24در نشانی تهران بزرگراه آزادگان احمدآباد مستوفی
بلوار شهید ابوالقاسم میدان پارسا خیابان صنوبر چهارم شمالی شركت بهسازی صنایع چوب ایران ساختمان اداری
برگزار خواهد شد  .بدینوسیله از كلیه سهامداران دعوت به عمل می آید ،در جلسه مزبور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 انتخاب اعضا هیات مدیره سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عادی به طور فوق العاده باشد.تاریخ انتشار 99/12/6
هیات مدیره
خ ش 99//12/6

کریمی:

فوتبال پاک آرزوی ماست
نامزد ریاست فدراسیون فوتبال گفت :قبل از ثبتنام با محمد دادکان
ن که او ،بنده را از بین سایر نامزدها برای ریاست
مشورت کردم و از ای 
فدراسیون فوتبال نامزد شایسته دانسته ،بینهایت تشکر می کنم.
علی کریمی گفت :به قول دادکان فوتبال عشق ابدی فوتبالیهاست و
همانطور کهمنومهدوی کیادربیانیهماناعالم کردیم،هدفمانمبارزه
با فساد در فوتبال و تالش برای فراهم شدن فوتبال پا ک است.

هواداران استقالل تجمع کردند
شماری از هواداران تیم استقالل بهدلیل اعتراض به شرایط تیمشان
ن کهباشگاهاستقاللروز گذشته
مقابلمجلستجمع کردند.باوجودای 
در اطالعیهایاعالم کردهرگونهتجمعاز سویهوادارانغیرقانونیاست
اما دیروز شماری از هواداران مقابل مجلس تجمع کردند.این تعداد که
به شرایط تیمشان و عدم رسیدگی به آن معترض هستند ،علیه مدیران
باشگاه و وزارت ورزش شعار دادند.

تیم ملی فوتبال محک میخورد
فدراسیون فوتبال سوریه از برگزاری دو دیدار دوستانه با ایران و بحرین در
فروردینماه خبر داد.طبق اعالم فدراسیون فوتبال سوریه دیدار با بحرین
۵فروردیندرمنامهودیدارباتیمملیفوتبالایران۱۰فروردیندرتهرانبرگزار
خواهد شد.تیم ملی فوتبال سوریه در انتخابی جام جهانی عملکرد بسیار
خوبی داشته است و در هر  ۵بازی خود به پیروزی دست پیدا کرده است.

نعمتی در رده نخست ایستاد
کماندار کشورمان در مرحله مقدماتی مسابقات پاراتیراندازی با کمان
امارات در رده نخست قرار گرفت .زهرا نعمتی در رقابت با  ۷ورزشکار دیگر
توانست با امتیاز  ۶۲۰عنوان نخست این مرحله را از آن خود کند و امروز
باید در مرحله حذفی با کمانداری از هند دیدار کند.

یزدی :

انتقاد پیشکسوتان از استقالل دلسوزانه است
پیشکسوت تیم استقالل گفت :ایرادات بزرگی
در مدیریت باشگاه وجود دارد و البته که
محمود فکری باید در نا کامیهای تیمش
مسئولیتپذیر باشد .پرورشخواه در گفتوگو
باآناعنوان کرد:آبیپوشانمیتوانندموفقباشند
به شرطی که فکری انتقادپذیر باشد .ا گر یکی از
پیشکسوتانیادیگرافرادصاحبتبحردرفوتبال
عملکردتیمرا کارشناسیمیکنندبهدنبالپست
و مقام نیستند چون آنها نمیتوانند برخالف
واقعیت حرف بزند.وی ادامه داد :به نظرم
تغییر سرمربی در شرایط کنونی به نفع استقالل
ن که برای پیشکسوتان و
نخواهد بود ،ضمن ای 
هواداران ،نام افراد مهم نیست بلکه سربلندی
استقاللدراولویتقراردارد.تمامیافرادی کهنام
آنهامطرحشدهقبالسرمربیتیمبودهاندوا گر
کارشانخوببودچرااالنسرمربیتیمنیستند؟
پسباآمدنآنهانیزاتفاقبزرگیرخنخواهدداد
و مشکالت باید از ریشه رفع شود.
و ی با ا شا ر ه به ا ین مو ضو ع که
بازیکنساالری باید در استقالل برچیده شود

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شركت سپند آب شرق به شماره ثبت 19843

و انقالب شهرستان میاندوآب – علی شكاری

رستوران
ـتكگلپا

فوتبال ،باشگاه پرسپولیس و استقالل را
خریداری کرد ،چون مدیری دلسوز بود .او
حتی کمیته پیشکسوتان تشکیل داده بود
کهمن بهزادیوجاسمیانعضوآنبودیم که
وقتی مهدی تاج آمد ،همین کمیته سه نفره

را هم تعطیل کرد .کار ما در این کمیته این
بود که منزل پیشکسوتانی که فراموش شده
ی کردیم.
بودند را دقالباب م 
بازیکنسالهایدورتیمملیدربارهخصوصیات
یکرئیسموفقبرایفدراسیونفوتبالتصریح

کرد :فرماندهای موفق است که فرماندهی
داشته باشد و وقتی صدای پای او میآید،
پادگان پای خود را جفت کنند و خبردار
بایستند.همهبایدمنتظریکفرماندهباشند
کهوقتیفرمانیراباشجاعت،شهامتودقت
میدهد ،همه آن را اجرا کنند.
این یک کار تیمی و گروهی است
ت گزاربایدآنراانجامدهند.ظلی
کهافرادخدم 
ی کردیم،
تأ کید کرد :زمانی که فوتبال بازی م 
همهچیز سر جای خودش بود و کسی جرئت
نداشتچیزیبگوید،اماامروزبازیکن،مدیرباشگاه
همشدهومدیرباشگاه،مرئوسبازیکناست.
 12میلیارد و  14میلیارد پول کمی نیست که
ی گیرندوبرفوتبالهمریاست
اینبازیکنانم 
ی کنند.پیشکسوتفوتبال گفت:پیشینهو
م 
سابقهعزیزانی که کاندیداشدهاند،مشخص
است .آیا مدیریت ،فرماندهی و برش آنها
در اندازه فوتبال است؟ ا گر هست که خوش
آمدهاند،امااینمیزوصندلیریاستقراراست
چهار سال به یک نفر برسد که این فرد باید
وقتی از پشت میز بلند میشود ،خودش نگاه
کند که چه کرده است .خودش با وجدان
خودش کنار میآید یا نه؟

خبر

هدفم حفظ نفت در لیگ است
سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت :باید در نیمفصل
دوم فوتبالی مدرن ارائه داده و هدفمان نیز بقا در لیگ برتر است.
یزدیافزود:متأسفانهفعالپنجرهنقلوانتقاالتیمابستهاستومدیران
در تالش هستند تا این محرومیت از ما برداشته شود .در این صورت
قطعابازیکنان جدیدی را به خدمت خواهیم گرفت.

تأ کید کرد :فکری باید با هر بازیکنی که اشتباه
ن
ی کند برخورد کند اما این مسائل باید درو 
م 
خانواده حل شود .الزم نیست که رسانهها
در جریان برخوردهای سرمربی تیم با بازیکن
خاطی قرار بگیرند .وقتی مسائل خانوادگی
استقالل به بیرون درز میکند ،آنوقت حواشی
زیادیبرایاستقاللرقممیخوردوتیمباتمرکز
کافیبهمیداننمیرود.ویافزود:هدفمنترور
شخصیت نیست ولی حاشیه نباید به تیم وارد
شود چون ذهن بازیکنان را مشغول میکند و
وقتی بازیکن دغدغه داشته باشد نمیتواند در
خدمت تیم باشد.

سفر برادران عالمیان به قطر
نوشاد و نیما عالمیان بهمنظور حضور در دو مرحله مسابقات گزینشی
المپیک امروز عازم قطر میشوند .مسابقات گزینشی المپیک در رشته
تنیس روی میز از  ۲۴اسفندماه در قطر آغاز شده و تا پایان این ماه در
دو بخش جهانی و آسیایی پیگیری خواهند شد.

قهرمانی جودوکاران ارتش
جودوکاران ارتش در نخستین دوره لیگ جودوی کارکنان وظیفه
نیروهای مسلح به مقام قهرمانی دست یافتند .تیمهای پاس نیروی
انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب در جایگاه
دوم و سوم قرار گرفتند.

آ گهی مزایده عمومی

نوبت اول

شهرداری مالرد درنظر دارد باغ میوه (عمارت ) واقع در روبروی بخشداری مالرد را به صورت آبی خا کی و به مدت سه سال با
قیمت پایه چهارمیلیارد ریال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق شرایط مشروحه ذیل وا گذار
نماید:
 -1سپرده شرکت در مزایده به میزان حداقل پنج درصد اجاره بها سالیانه و مندرج در اسناد مزایده که می بایست همراه اسناد
مزایده تحویل گردد.
 -2برندگان اول و دوم و سوم  ،مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3کلیهمتقاضیانواجدشرایطمیتوانندپساز انتشار آ گهینوبتدوم،جهتدریافتاسنادمزایده و کسباطالعاتبیشتر
و همچنین تحویل پیشنهادات از تاریخ  99/12/13لغایت  99/12/23به امور قراردادها شهرداری مالرد مراجعه نمایند .
 -4زمان بازگشایی پیشنهادات مورخ  99/12/23میباشد .
 -5هزینه آ گهی بهعهده برنده مزایده می باشد .
 -6متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده معرفی نامه (بههمراه كارت شناسایی ملی) و اصل فیش واریزی بهمبلغ
500/000ریال به حساب شماره 100790829443بانك شهربهنام شهرداری مالرد  ،تحویل امور قراردادها نمایند .
 – 7سایراطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 -8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6

محمد صادق کولیوند
شهردار مالرد

تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/13
خ ش 99/12/6

دهیاری هیو

فراخوان مناقصه عمومی تك مرحلهای
آسفالت ریزی سطح روستای هیو

نوبت اول

دهیاری هیو در نظر دارد به استناد بند  1صورتجلسه شماره  115شورای اسالمی روستای هیو ،اقدام به برگزاری مناقصه عمومی آسفالت ریزی روكش خیابان امام خمینی و
ه گیری سطح و خیابان  21و  22وبلوار ولیعصر كوی انقالب روستای هیو
خیابان  15شهید بهشتی،ترمیم نوار حفاری كوی انقالب و لك 
بهشمارهمناقصه2099050158000013از طریقسامانهتداركاتالكترونیكیدولتنماید .كلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصه گرانو
بازگشاییپا كتهااز طریقدرگاهسامانهالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصه گراندر صورتعدمعضویتقبلی
مراحل ثبت نام در سایت مذكور را دریافت و گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  99/12/6می باشد.
موضوع مناقصه

اعتبار بدون احتساب
ارزش افزوده (ریال)

مبلغ تضمین شركت
در مناقصه (ریال)

مدت زمان كار

گواهی صالحیت پیمانكاری

دستگاه نظارت

مناقصه عمومی آسفالت ریزی روكش خیابان
امام خمینی و خیابان  15شهید بهشتی  ،ترمیم نوار
حفاری كوی انقالب و لكه گیری سطح و خیابان  21و 22
و بلوار ولیعصر كوی انقالب روستای هیو

6/420/000/000

321/000/000

 1ماه

گواهی صالحیت رتبه  5راه كه
حداقل  2ماه اعتبار داشته باشد

دفتر فنی دهیاری هیو

خت99/12/6-21
خت99/12/6-22

 دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  8روز چهارشنبه تاریخ 99/12/6 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  19روز چهارشنبه 99/12/13 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 99/12/23 زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  14/30روز یكشنبه تاریخ 99/12/24 هزینه چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد. دهیاری در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است. سایر شرایط  ،اطالعات و مشخصات در اسناد مناقصه درج گردیده است. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كت های الف :آدرس :استان البرز ،شهرستان ساوجبالغ ،روستایهیو ،بلوار امام خمینی (ره) ،باالتر از پاسگاه انتظامی ،خیابان بسیج ،ساختمان دهیاری هیو -تلفن 026-44642746-44643660
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس  021-41934دفتر ثبت نام 021-85193768 -88969737 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/13
خ ش 99/12/6

دهیار روستای هیو – رضا سامانی پور

