فوتبال
درخشش در سکوی دوم آسیا

فوتبال  5نفره
استخراج نقره از معدن مشکالت

با نظر «مارک ویلموتس» سرمربی تیم ملی فوتبال و هماهنگی صورت گرفته با سرمربی
تیم فوتبال امید« ،امید نورافکن» برای دیدار مقابل کامبــوج به اردوی تیم ملی فوتبال
دعوت شد .وی در تمرین تیم فوتبال بزرگســاالن حضور خواهد داشت .تیم ملی ایران
پنجشنبه هفته جاری ( ۱۸مهرماه) در ورزشــگاه آزادی تهران و در چارچوب رقابتهای
دور دوم انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر ،از کامبوج میزبانی خواهد کرد .تیم تحت هدایت
ویلموتس در نخستین گام خود در این مرحله ،در دیداری خارج از خانه هنگکنگ را با ۲
گل از پیش رو برداشت.

پس از عدم توافق باشگاه گلگهر با علی دایی ،مسئوالن این باشگاه ،گزینههای جدیدی
برای هدایت تیم خود در نظر گرفتند .دایی که جدیترین گزینه هدایت گلگهر سیرجان
پس از برکناری «وینگو بگوویچ» از این تیم بود ،پس از مذاکره با مسئوالن این تیم نتوانست
به توافق نهایی برســید و هدایت این تیم را نپذیرفت .پس از این اتفاق ،مسئوالن باشگاه
گزینههای دیگری را برای هدایت تیم خود مد نظر گرفتند که مهمترین و جدیترین آنها
«زالتکو کرانچار» است .سرمربی اســبق تیم ملی امید ایران که در حال حاضر بدون تیم
است ،محتملترین گزینه هدایت گلگهر سیرجان است.

 ۲۴بازیکن به اردوی آماده سازی تیم فوتبال جوانان ایران برای اعزام به مسابقات مقدماتی
قهرمانی آسیا دعوت شدند .امیرمحمد بهرهمند ،جاللی ،فردین رابط ،زواری ،علی خدایی،
بابایی ،حســین نخودکار و رفیعی از تهــران ،مهران حیدری از کرمــان ،نیکپور ،محمد
عسگری ،یاسین سلمانی ،علیرضا منظمی از اصفهان ،علیرضا اسدآبادی و احمدرضا جاللی
از خراسانرضوی ،شاوردی ،محمدرضا ملحانی و جنادله از خوزستان ،مهدی احمدی و علی
سبحانی ازهمدان ،محمدرضا شکیبخو از بوشهر ،محمدرضا محرمی و مهدی هاشمینژاد
از گیالن و آریا برزگر از فارس بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال جوانان هستند.
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پس از حدود یکســال ،دادگاه CAS
رأی دیدار ســوپرجام فصل پیش را داد
و پرسپولیس را به عنوان قهرمان معرفی
کرد.
پس از پایــان لیگ هفدهــم و قهرمانی
پرســپولیس در لیگ و استقالل در جام
حدفی ،قرار بود این دو تیم در سوپرجام
به مصاف یکدیگــر بروند امــا آبیهای
تهرانی به دلیــل حضور در اردوی ترکیه
حاضر به حضور در این بازی نشــدند و
ســازمان لیگ پرســپولیس را قهرمان
ســوپرجام اعالم کرد .پس از این اتفاق
استقاللیها که مدعی بودند ،زمان بازی
بایــد تغییر میکرد ،بــه دادگاه CAS
شکایت کردند تا بتوانند رأی صادر شده را
بشکنند.در همان روزهایی که رأی اعالم
شده بود ،بسیاری از کارشناسان قضایی
و وکالی ورزشی نســبت به این موضوع
واکنش نشــان دادند و رأی صــادره را
درست اعالم کردند اما استقاللیها زیربار
نرفتند و رأیشــان را در  CASبه اجرا
گذاشتند تا پس از یک سال این دادگاه
بینالمللی رأی به پیروزی پرســپولیس
بدهد و رسماً شکست استقالل را هم در
دربی سوپرجام و هم در دادگاه اعالم کند.
عالوه بر معطلی یکســاله که شــکایت
آبیهــا فوتبــال ایــران را منتظر رأی
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مدیرانی که برای توجیه اشتباههای خود ،دیگران را مقصر نشان میدهند

آقای فتحی! رئیس دادگاهCAS
همپرسپولیسیاست؟

عکس  :فارس

تیم فوتبال پنــج نفره ایــران ،با کســب مدال
نقره قهرمانی آســیا ســهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰
توکیو را گرفت .شاید در نگاه اول ،کسب عنوانی
نایبقهرمانی آســیا برای فوتبال ایران که یکی
از قدرتهای قاره کهن به شــمار مــیرود ،زیاد
تعجبآور نباشــد؛ اما ارزش کار فوتبالیستهای
نابینا زمانی بیشازپیش خواهد شد که بازیکنان
این تیم طی یک ســال گذشته و پس از بازگشت
از مسابقات جهانی اســپانیا که خردادماه ۱۳۹۷
برگزار شد ،در هیچ دیدار دوستانه خارجی حضور
پیدا نکردند و برنامههای آمادگی آنان تنها مربوط
به اردوهای داخلی است؛ اردوهایی که در  ۶مرحله
برگزار شد .این اردوها تنها به بازیهای درونتیمی
و مــرور تاکتیکهای فوتبالی منتهی میشــد و
بازیکنان نابینا کمتر در شــرایط مســابقه قرار
میگرفتند .بیش از  ۱۵ماه تمرین بدون برگزاری
یک دیدار دوستانه یا رسمی با تیمهای مقتدر این
رشته ،موجب شــده بود تا برخی از کارشناسان
نسبتبه کسب سهمیه پارالمپیک  ۲۰۲۰از سوی
این تیم ناامید باشند؛ اما در میدان مسابقه واقعیت
به گونه دیگر تعریف میشد .واقعیتی که در نتیجه
آن ایران توانســت در «پاتایا» با اقتدار تیمهای
قدرتمند ژاپن ،تایلند ،عمان و مالزی را از پیش رو
بردارد و گام به فینال رقابتها بگذارد .فوتبال پنج
نفره نابینایان ایران در مرحله گروهی با تیمهای
عمان ،مالزی و ژاپن همگروه بود که توانســت با
کسب ســه پیروزی متوالی به مرحله نیمهنهایی
صعود کند .صدرنشینی که ایران را حریف تایلند
میزبان کرد .ایران در این مرحله با نتیجه سه بر دو
تایلند را از پیش رو برداشت و در فینال حریف چین
شد .حریفی که در دوره گذشته این بازیها عنوان
قهرمانی را از دســت ایران خارج کرد .بازی چین
سخت و متفاوت از دیگر رقابتها بود و ایران تنها
با دریافت یک گل نتیجه را به حریف واگذار کرد.
در این دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا تیم ایران
 ۱۸گل به ثمر رساند و تنها سه گل دریافت کرد.
مسابقات فوتبال پنج نفره قهرمانی آسیا با حضور
هشــت تیم چین ،تایلند ،کره ،هند ،ایران ،ژاپن،
مالزی و عمان در گروه در شهر پاتایا تایلند برگزار
میشود.اما کسب عنوان نایب قهرمانی و سهمیه
پارالمپیک پایان رویای نابینایان ایران نیســت؛
بلکه این تیم کمتر از یکسال باید در بزرگترین
جشنواره ورزشــی معلوالن جهان شرکت کند.
آوردگاه پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیو برای معلوالن
ایران به مانند رقابتهای قهرمانی آســیا ســاده
به نظر نمیرسد ،بلکه هشــت تیم حاضر در آن
چکیدهای از بهترینهای جهان هستند .سختی
مسیر نابینایان در توکیو زمانی بیش از پیش است
که ایــران در المپیک  ۲۰۱۶ریو توانســت مدال
نقره این دوره از بازیهــا را از آن خود کرد و باید
از این عنوان دفاع کند .الزمه تکرار این موفقیت
تاریخی حمایت همهجانبــه از تیم و تدارک اردو
و بازیهای دوســتانهای است که میتواند آمادگی
فوتبالیستهای نابینا را در سطح باالیی نگه دارد.
بنا به اعالم دبیر اجرایــی کمیته ملی پارالمپیک
برای تیم فوتبال پنج نفره ایران در توکیو مدال برنز
پیشبینی شده اما تحقق این مهم به حمایت مادی
و معنوی بستگی دارد؛ حمایتی که چراغ راه فوتبال
پنج نفره در کســب یک مدال خوشرنگ دیگر
اســت.رقابتهای فوتبال پنج نفره در پارالمپیک
 ۲۰۲۰با حضور هشت تیم برگزار خواهد شد که
تاکنون حضور تیمهــای برزیل (قهرمانی ۲۰۱۸
جهان) ،آرژانتین از قاره آمریکا ،ایتالیا و اسپانیا از
قاره اروپا ،ایران و چین از قاره آسیا و ژاپن به عنوان
میزبان قطعی شده است.

«نورافکن» به تیم ملی بزرگساالن دعوت شد

هموطن «وینکو» گزینه جانشینی او شد

دعوت  ۲۴بازیکن به اردوی تیم فوتبال جوانان

گذاشــت ،هزینــه مالی زیــادی برای
استقالل داشــت .امیرحســین فتحی
مدیرعامل استقالل در مصاحبه خود که
با سایت باشگاه داشت گفت :صدور رأی

اولیه کمیته انضباطی در دوره مدیرعاملی
من نبود .به محض اینکه در اســتقالل
مســئولیت گرفتم ،اعتراض خــود را به
کمیته اســتیناف ارائه دادم و دفاعیات

فوتبال جزیره
لیورپول «سولسشر» را هم به سرنوشت «مورینیو» دچار میکند
تازهترین گزارشها در رسانههای انگلیسی حاکی از آن اســت که ادامه حضور «اوله گانر سولسشر» روی نیمکت
شیاطین سرخ  ،به نتیجه دیدار  ۲۰اکتبر ( ۲۸مهرماه) این تیم مقابل لیورپول صدرنشین بستگی دارد  .اگرچه مدیر
اجرایی باشگاه منچستریونایتد پیشتر با حمایت از سولسشر تاکید کرده بود که باشگاه برای پروژه بلندمدت خود روی
ستاره اسبق این باشگاه حساب باز کرده است ،اما شکست مقابل نیوکاسل ،برای هیئتمدیره یونایتد نگرانی خاصی به
وجود آورده است .روزنامه دیلیمیل و میرر مدعی شدند که وودوارد با وجود حمایت علنی از سولسشر ،نه بابت شکست
مقابل نیوکاسل بلکه به واسطه نوع فوتبالی که تیم سولسشر در آن بازی به نمایش گذاشته بود ،به شدت نگران شده
است  .این رسانهها بر این باورند که اعضای هیئت مدیره باشگاه منچستریونایتدمشابه تصمیمی که سال گذشته در
قبال «مورینیو» و پس از شکست سه بر یک مقابل لیورپول گرفتند ،در صورت اضافه شدن یک باخت دیگر به کارنامه
سولسشر ،شاگرد عزیز دردانه «سر الکس فرگوسن» را برکنار خواهند کرد.
تمرینات تیم فوتبال
المپیک در زمین مرکز
ملی فوتبال ایران پیگیری
شد .در این تمرین وحید
هاشمیان مربی تیم ملی
فوتبال ایران  و مرتضی
پورعلی گنجی دقایقی در
کنار اعضای تیم امید حضور
یافتند.

مســتدل و مفصلی را آنجا ارائه کردیم.
علیرغم نظر ما ،آنچه ما فکر میکردیم
به عدالت و انصاف نزدیک باشد ،کمیته
استیناف ،رأی کمیته انضباطی را تأیید

ورزش

گفت و گو

Sport



کرد .بعــد از ایــن اتفاق ،مــا در دادگاه
حکمیت ورزش طرح دعوی کردیم.
استقاللیها در این سالها مدعی بودند
که وزارت ورزش به ســمت تیم دیگری
غــش کــرده و رأی کمیتــه انضباطی
واستیناف به دلیل فشــارهای باال بوده
اســت! اما ســوالی که پیش میآید این
اســت که آیا رئیس دادگاه  CASهم
پرسپولیســی اســت؟کاش مدیران ما
به جــای متهم کردن دیگــران کمی به
مشاورههای وکال و حقوقدانهای داخلی
گوش کنند تا بیشــتر از این هزینه روی
دســت بیتالمال نگدارند .مخصوصاً در
مــوارد اینچنینی که نتیجــه پرونده از
قبل مشخص اســت و همه میدانند چه
حکمی صــادر خواهد شــد .البته از این
زاویه هم میتــوان به ماجــرا نگاه کرد
که وقتی چنیــن اتفاقــی رخ میدهد،
مدیران برای فرار از فشــار افکار عمومی
ترجیح میدهند خــود را حق به جانب
نشــان بدهند و با طرح یک شکایت در
دادگاههای ورزشــی ،بــرای خود زمان
بخرند تا فشــار هواداران کم شود .حاال
هم در مورد باشگاه استقالل همین اتفاق
رخ داده و ماجــرای ســوپرجام آن قدر
مشــمول گذر زمان شــده که هواداران
آن حساسیت گذشــته را نسبت به این
مسابقه ندارند.

منهای فوتبال
یزد میزبان  400مرکز پرورش اسب عرب در کشور
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت :افزون بر  ۴۰۰مرکز پرورش نژاد اسب عرب با هشت هزار رأس در این
استان فعال است و یزد مقام نخست را در پرورش و نگهداری اسب عرب در کشور دارد .سید جمال سجادیپور در آیین
افتتاح یک باشگاه پرورش اسب اصیل عرب در دهستان تیجرد ابرکوه که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری یزد ،فرماندار و جمعی از مسئوالن این شهرستان افتتاح شد ،به خبرنگار ایرنا گفت :حدود
پنج هزار نفر در صنعت پرورش و نگهداری اسب در استان فعالیت دارند و افزون بر دو هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان در
صنعت پرورش اسب اصیل عرب در استان سرمایهگذاری کردهاند .وی ادامه داد :پرورش اسب در یزد از سال ۱۳۷۱
با ورود نخستین اسبهای نژاد عرب به استان و تکثیر آنها آغاز شد که عالوه بر ورزش سوارکاری ،زمینه اشتغال را
نیز در استان فراهم میکند .سجادیپور افزود :این باشگاه درفضایی با وسعت هشت هزار و  ۴۰۰مترمربع با صرف ۲۵
میلیارد ریال توسط مجید بذرافشان از جوانان عالقهمند به پرورش اسب ساخته شده و ظرفیت آن ۲۳رأس اسب است.
سردار آزمون در بازی اخیر
خوش درخشید و موفق به
زدن یک گل و یک پاس
گل شد و جایزه بهترین
بازیکن میدان را دریافت
کرد  .سایت «هواسکورد»
تیم منتخب هفته دوازدهم
لیگ را اعالم کرد که آزمون
در این تیم قرار گرفت.

روانشناس و پژوهشگر ورزشی:

حضور زنان خشونتهای
ورزشی را تعدیل میکند

عضو گروه مدیریت رسانههای ورزشی ایران
گفت :برخالف ادعای برخی از منتقدان حضور
زنان در ورزشگاه برای تماشای فوتبال میتواند
به تعدیل خشونتهای ورزشی در این مکانها
کمک کند.
رضا شجیع ،با بیان اینکه در چند سال گذشته
رفتارهای نامتعارفی در ورزشــگاهها شــکل
گرفته است ،اظهار داشت :حضور زنان در این
فضاهای ورزشی در تعدیل خشونتهای کالمی
و همچنین رفتارهای هیجانــی تأثیر مثبت
داشته و برخالف تصور برخی از منتقدان ،این
حضور زمینه را بهبود فضای عمومی ورزشگاهها
فراهم کند .این امر از ســوی چندین پژوهش
علمی که در داخل کشــور نیز انجام شده به
اثبات رســیده و یک نظر شخصی محسوب
نمیشود.
پژوهشگــر حوزه اخــاق ورزشــی با نقد
تکجنســیتی کــردن تماشــای فوتبال در
استادیومها عنوان کرد :شاید یکی از دالیل رواج
خشونت کالمی در ورزشــگاهها شاید فضای
تمام مردانه باشــد که حضور زنــان میتواند
تعدیل

این فضا را به میــزان قابــل توجهی
کند .البته باید توجه داشــت حساسیتهای
رسانهای که در مورد ورود زنان به ورزشگاهها
وجــود دارد و نمیشــود به یکبــاره تغییر
معناداری را مشاهده کرد و این فرایند نیازمند
زمانی برای انطباق شرایط است.
این روانشناس با اشاره به تحقق خواسته زنان
برای حضور در ورزشــگاهها تصریح کرد :این
اقدام برای زنان امیدبخش اســت و میتواند
ادراک برخورد عادالنه و تحقق حق شهروندی
را در آنان تقویت کند.این یک ادراک است که
میتواند توسط رسانه تضعیف یا تقویت شود و
اتفاقاً اهمیت این ادراک از این جهت است که
جمعی است؛ یعنی زنانی هم که قصد حضور
در ورزشگاه را نداشــته و ندارند ،بر اساس این
ادراک ،از حس داشــتن این حق شهروندی
خشــنود میشــوند و از این رو خشــنودی
اجتماعی محصول تحقق ایــن امر برای زنان
اســت  .وی در پایان با یادآوری به نقش زنان
در تکوین جامعه مدنی گفت :جامعه ما اکنون
فعالترین زنان در مقایسه با بسیاری از جوامع
هســتند و حضور فعال آنهــا در عرصههای
سیاســتگذاری ،تصمیمگیری و اجرایی به
نحوی اســت که امروز میشــود زن ایرانی را
قشری در نظر گرفت که میتواند مطالبات خود
را به خوبی و بر مبنــای منطق دنبال میکند
و تا تحقق مطالباتی که در چارچوب اصول و
ارزشها قابل پیگیری هستند از پای نخواهد
نشست.

آﮔﻬـﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

آﮔﻬـﻰ ﻣﺰاﯾـﺪه

ﭼﺎپ اول

ﺷﻬﺮدارىﻓﻼورﺟﺎنﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﻣﺼﻮﺑﻪﺷﻤﺎره 5/668ﻣﻮرخ 98/06/31ﺷﻮراىﻣﺤﺘﺮماﺳﻼﻣﻰﺷﻬﺮﻓﻼورﺟﺎندرﻧﻈﺮداردزﻣﯿﻦواﻗﻊدر
ﺟﻨﺐداﻧﺸﮕﺎهآزاداﺳﻼﻣﻰﻓﻼورﺟﺎنﺑﻪﻣﺘﺮاژ ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ 1500ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊرا ﻃﺒﻖﺷﺮاﯾﻂذﯾﻞﺑﺮاﺳﺎسﻗﯿﻤﺖﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰﺑﻪﻋﻨﻮانﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ
ﻋﻤﻮﻣﻰﺑﻪﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنواﺟﺪﺷﺮاﯾﻂﺑﻪﺻﻮرتاﺟﺎرهﺑﺮاىﻣﺪتﯾﮑﺴﺎلﺷﻤﺴﻰواﮔﺬارﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﯿﻤﺖﭘﺎﯾﻪاﺟﺎرهﺑﺮاﺳﺎسﻗﯿﻤﺖﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﻣﺒﻠﻎ 3,000,000رﯾﺎلﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦﻗﯿﻤﺖﭘﯿﺸﻨﻬﺎدىﺧﻮد راﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺎﭘﺎﯾﺎنوﻗﺖ ادارى روزﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ 98/08/04ﺑﻪدﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﺣﺮاﺳﺖﺷﻬﺮدارىﺗﺤﻮﯾﻞﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮندرردﯾﺎﻗﺒﻮلﯾﮏﯾﺎﮐﻠﯿﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎداتﻣﺨﺘﺎراﺳﺖ.ﻫﺰﯾﻨﻪﭼﺎپآﮔﻬﻰﺑﻪﻋﻬﺪهﺑﺮﻧﺪهﻣﺰاﯾﺪهﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻬﺖﮐﺴﺐاﻃﻼﻋﺎتﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪﺳﺎﯾﺖاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ www.falavarjan.irﻣﺮاﺟﻌﻪﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪﺷﻬﺮدارى ﻓﻼورﺟﺎن

ﺷﻨﺎﺳﻪ623461 :

آﮔﻬـﻰﻣﺰاﯾﺪهﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﻬﺮدارى ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 98/254ﻣﻮرخ 1398/5/23ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺎره ﻏﺮﻓﻪﻫﺎى ﺗﺠﺎرى واﻗﻊ
در ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻰ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿـﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾـﺖ ﺷﻬـﺮدارى ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻰ
 WWW.Golpayegancity.irﯾﺎ ﺑﻪ رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺎﻟﻰ و ذﯾﺤﺴﺎﺑﻰ ﺷﻬﺮدارى ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات 1398/8/6ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ622901:

ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﺮ زاده -ﺷﻬﺮدار

ﻧﻮﺑ

ﺖ
دوم

ادارهﮐﻞراﻫﺪاريوﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﺟﺎدهاي اﺳﺘﺎنﺑﻮﺷﻬﺮدرﻧﻈﺮداردﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺸﺨﺼﺎتوﺷﺮاﯾﻂﮐﻠﯽﻣﻨﺪرجدرﺟﺪولذﯾﻞﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاريﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﯽﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪ
اى ازﻃﺮﯾﻖﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺪارﮐﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰدوﻟﺖ ،ﺑﻪﺷﺮﮐﺖﻫﺎيواﺟﺪﺷﺮاﯾﻂواﮔﺬارﻧﻤﺎﯾﺪ.
ردﯾﻒ

ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

1

95/28-98

ﺷﻤﺎره ﻓﺮآﺧﻮان

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺤﻞ
اﺟﺮا

ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ
ﺣﻮزه
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ راهﻫﺎى
2098003583000045
و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﻰ اﺳﺘﺎن
ﺣﻮزه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻣﺪت
اﺟﺮا
ﮐﺎر

ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ
)رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﯾﺎل(

ﺣﺪاﻗﻞ
رﺗﺒﻪ و
رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز

9ﻣﺎه

13,110,799,378

700,000,000

رﺗﺒﻪ 5
رﺷﺘﻪ راه و
ﺗﺮاﺑﺮى

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
دوﻟﺖ)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  http://www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 98/07/18
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -1زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد  :از ﺗﺎرﯾﺦ 98/07/18ﻟﻐﺎﯾﺖ 98/07/23از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد(
 -2آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 98/08/08ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺪارك :درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرسhttp://www.setadiran.ir
 -4اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ ﺑﻪ آدرس :ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﺧﯿﺎﺑﺎن رﯾﺴﻌﻠﻰ دﻟﻮارى -ﭼﻬﺎر راه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﻰ -اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -اﻣﻮر ادارى
 -5ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎ  170روز ﭘﺲ از زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت :زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  98/08/11رأس ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت
اداره ﮐﻞ راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
 -7ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ و در ﭘﺎﮐﺖ ) اﻟﻒ( ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد.
 -8ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ http://iets.mporg.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  07733331281-3ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﻮﺑﺖ اول ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ 98/07/16:

ﻧﻮﺑﺖ دوم ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ 98/07/17:

ﺷﻨﺎﺳﻪ621855 :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ اداره ﮐﻞ راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ

