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اخبار کوتاه

بررسی نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر

حمید سوریان ؛ سوءتفاهم حل شد!

مجری برنامه نــود در پی انتقاداتی
از پخش یک کلیپ از شکســت حمید
ســوریان با این قهرمان کشتی تماس
گرفــت و از او دلجویی کرد .به گزارش
«ورزش سه» ،با اینکه حمید سوریان ،۲
 ۳سالی اســت رسما از دنیای قهرمانی
کشــتی کنار رفته ،به واسطه افتخارات
پرشمارش همچنان به عنوان یک نماد در کشتی ایران شناخته میشود .از دوشنبه
شب وقتی برنامه نود در کلیپی که برای شکست تیم ملی فوتبال در جام ملتهای
آسیا مقابل ژاپن و کنار رفتن از این رقابتها ساخته بود ،تصاویری از شکست حمید
سوریان مقابل حریف ژاپنی در المپیک ریو را هم جای داده بود ،انتقادات زیادی به
سوی عادل فردوسی پور روانه شد .اهالی کشتی حمایت همه جانبه ای به این ماجرا
بنا ،حسن رنگرز ،غالمرضا محمدی ،پژمان درستکار و...
داشتند و افرادی مثل محمد 
روی صفحه اینستاگرام خود به انتقاد از فردوسی پور پرداختند .آنها معتقد بودند نباید
از حمید سوریان که پرافتخارترین کشتی گیر ایران به حساب میآید ،به عنوان یک
بازنده در این کلیپ استفاده میشد .بعد از این ماجراها عادل فردوسیپور ،مجری و
تهیه کننده برنامه نود با حمید سوریان تماس گرفت .در این تماس تلفنی عادل سعی
کرد از قهرمان کشتی ایران دلجویی کند و ماجرا را برایش توضیح داد .در این رابطه
با حمید سوریان تماس گرفتیم .دارنده  ۷مدال طالی جهان و المپیک ضمن تایید
تماس تلفنی فردوسی پور گفت« :آقای فردوسی پور لطف کردند و تماس گرفتند .ما
چند دقیقه ای با هم صحبت کردیم و در واقع این سوتفاهماتی که به وجود آمده بود،
حل شد .من متوجه شدم که این مساله به صورت ناخواسته رخ داده و کسی منظوری
علیه من نداشــته است .به هر حال هر چه بود ،تمام شد و خیلی عالقهای ندارم که
درباره آن صحبت کنم .وی درباره حمایت همه جانبه اهالی کشتی از او عنوان کرد:
واقعا از تمام کسانی که از من حمایت کردند ،ممنونم .مردم و مربیان همیشه به من
لطف داشتند و بار دیگر لطفشان ثابت شد .امیدوارم دیگر شاهد مسائلی این چنینی
نباشیم؛ اما بازهم تاکید میکنم که یک سوتفاهم بود که حل شد.

دیدار پیکان و استقالل در آخرین بازی از هفته شانزدهم

در آخریــن بازی از هفته شــانزدهم
لیگ برتر فوتبال پیکان تهران به مصاف
استقالل میرود .به گزارش فارس ،آخرین
دیدار هفته شــانزدهم لیــگ برتر امروز
ساعت  ۱۵:۴۵در ورزشگاه شهدای شهر
قدس بین دو تیم پیکان و استقالل برگزار
میشــود .پیکانیهــا در تعطیالت لیگ
تغییرات زیادی داشتند ابتدا جواد نکونام را به عنوان سرمربی انتخاب کردند که در
نهایت این انتخاب وتو شد و حسین فرکی هدایت پیکان را برعهده گرفت .اکنون
باید دید این مربی با دانش و پرتجربه در پیکان چگونه کار خواهد کرد .بخصوص
اینکه پیکان نیم فصل اول را با  ۵شکست پیاپی به پایان برد و هفت هفته است
که بردی نداشته است البته این نتایج فاجعهبار مربوط به کادرفنی قبلی بوده است.
استقالل اما با سه برد متوالی لیگ را به پایان برد و در آخرین مسابقه نیز  ۵گل
به ســپیدرود رشت زد تا شرایط این تیم مناسب شود .آبی پوشان در حال حاضر
در فاصله  ۷امتیازی با سپاهان صدرنشین هستند و در این مسابقه فرصت خوبی
دارند تا این فاصله را کمتر کنند .آبی پوشان در تعطیالت لیگ تغییراتی داشتند و
نویمایر و الحاجی گرو از این تیم جدا شدند و گادوین منشا پرسپولیسی را جذب
کردند .بازیکنی که ســابقه حضور در پیکان را هم دارد با این حال بعید است که
منشا در این مسابقه از ابتدا در ترکیب آبی پوشان قرار بگیرد .فرهاد مجیدی هم
به عنوان مربی جدید وارد کادرفنی استقالل شده ضمن اینکه اسماعیل کونزالس
و پاتوســی بازیکنان خارجی جدید استقالل هستند البته هنوز مشخص نیست
که مجوز بازی پاتوســی صادر شــده یا نه؟ به هر حال همــه منتظر رونمایی از
خارجیهای جدید اســتقالل هستند امید نورافکن هم به جمع آبی ها بازگشته
است .این مسابقه یک دیدار خارج از خانه برای استقالل محسوب میشود با این
حال قطعا هواداران استقالل تمامی سکوها را از آن خود میکنند تا اولین برد تیم
محب وبشان را در دور برگشت ببینند .بازی رفت دو تیم بدون گل به پایان رسید.

پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی در حالی به روزهای
آخر خود نزدیک میشود که تیمهای مدعی پرسپولیس،
تراکتورســازی و سپاهان بازیکنان خوبی جذب کردهاند و
اســتقالل با خریدن  ۳مهاجــم خارجی هنوز به دنبال پر
کردن جای خالی تیام است.
به گزارش ایسنا ،پنجره نقل و انتقاالت زمستانی لیگ
برتر در حال بســته شدن است و تیمهای مدعی به خوبی
خــود را برای ادامــه لیگ تقویت کردنــد .تیمهای لیگ
برتری در حالی در نیمفصل دوم با هم رقابت خواهند کرد
که مجموعاً  ۶۶بازیکن توسط  ۱۴تیم در این پنجره نقل
و انتقاالت جذب شده است.
پرسپولیس کهکشانی شد
ســرخهای پایتخت که از دو پنجره قبلی دستشــان
کوتاه بود ،با باز شــدن پنجره نقل و انتقاالت نفس راحتی
کشیدند و ستارههایی چون مهدی ترابی ،مهدی شریفی،
مهدی شیری و سروش رفیعی که در ابتدای فصل خریده
بودند را به تیمشــان اضافه کردند و به نظر میرسد برانکو
پس از مدتها با خیــال راحت ترکیب اصلی تیم خود را
انتخاب کند .عالوه بر این  ۴بازیکن ،بازیکنانی چون محمد
نادری ،سعید کریمی و ماریو بودیمیر به جمع پرسپولیس
اضافه شدند و در اقدامی عجیب مهاجم تأثیرگذار سرخها
یعنی گادوین منشا در فهرست مازاد گذاشته شد.
استقالل؛ هنوز جای تیام پر نشده است
تیم رقیب هم از این فرصت اســتفاده کرد و منشــا را
با مبلغی کمتر به جمع شــاگردان شفر اضافه کرد .عالوه
بر این مهاجم نیجریهای اســتقالل دو خارجی دیگر یعنی
اســماعیل گونکالوس و پاتوســی را جذب کرد تا دوباره
جمع بازیکنان خارجی اســتقالل به عدد  ۳برسد .اضافه
شــدن این  ۳مهاجم ،نشان میدهد آبیها هنوز به دنبال

پــر کردن جای خالی مهاجمی (تیام) هســتند که با یک
نیمفصل دل بســیاری از اســتقاللیها را ربود .البته امید
نورافکن بازیکن مورد عالقه شــفر هــم پس از نیمفصلی
ناموفــق در بلژیک به صورت قرضی به تیم پیشــین خود
بازگشت تا دوباره در وسط میدان آبیها خودنمایی کند.
سپاهان یا همان تراکتور پیشین
ذوبآهن آرام مثل زاینده رود
دو تیم اصفهانی شــرایط متفاوتــی را در فصل نقل و
انتقاالت سپری کردند .سپاهان در ادامه پروژه ابتدای فصل
خود باز هم به دنبال ستارههای پیشین تراکتورسازی باشد
کــه قلعهنویی پیش از این در تبریز با آنها کار کرده بود.
با اضافه شــدن محمد ابراهیمی ،محمدرضا مهدیزاده و

محمد مسلمی پور جمع تراکتوریها سابق تیم قلعهنویی
به عدد  ۸رسید .همچنین محسن مسلمان و علی قربانی
با پیوســتن به جمع زردپوشــان این تیم را بیش از پیش
آماده کسب قهرمانی شماره  ۶در لیگ برتر کرده است.
امــا دیگر تیم اصفهانی با علیرضــا منصوریان با وجود
حضور در لیگ قهرمانان آســیا توفیق زیادی نداشــت و
تنها دو مهاجم یعنی کریســتین اوســاگوآنا و محمدرضا
خلعتبری را به خدمت گرفت.
کاپیتان دوم ذوبآهن پس از کنار نیامدن با منصوریان
بــه اردوی تیــم رقیب پیوســت تا در صــورت قهرمانی
زردپوشان مســلمان دومین جام پیاپی خود در لیگ برتر
را بدست بیاورد.

منشا؛ یاغی شماره ۴۲
طی قراردادی یک ســال و نیمه به اســتقالل پیوست تا
چهل و دومین بازیکنی باشد که لباس دو رقیب دیرینه
را بر تن کرده است.
پیش از این مهاجم آفریقایی بازیکنان زیادی بودهاند
که بــا نادیده گرفتن رقابت سرســخت ایــن دو تیم و
دشمنی دیرینه هوادارانشــان به تیم رقیب پیوستهاند
و حتی در داربی پایتخت بــه میدان رفتهاند و برابر تیم
ســابق خود گلزنی کردهاند .در بین این بازیکنان ،چند
نفری بودند که حاشیه فراوانی با خود به همراه داشتند و
پیوستن به رقیب سنتی و حتی گلزنی به تیم سابقشان،
هواداران هر دو تیم را شگفت زده کرد.
مهدی هاشــمی نســب شــاید جنجالیترین یاغی
سرخابی باشد .مدافع پرســپولیس که حتی موفق شده
بود دروازه استقالل را باز کند ،پس از حاشیههای فراوان
به استقالل پیوست.
مدافع سابق تیم ملی در لباس استقالل در داربی۴۹
به میدان رفــت و با گلزنی برابر پرســپولیس در دقایق
پایانی ،ضمن به تساوی کشیدن بازی در واکنشی عجیب
پــس از گل خود گریه کــرد و همتیمیهای خود را در
آغوش کشید.
دیگر مدافع ســرخابیها یعنی علی انصاریان کاپیتان

با پیوســتن گادوین منشا به اســتقالل ،او تبدیل به
ســومین بازیکن خارجی و چهل و دومین بازیکنی شد
که لباس هر دو تیم مطرح پایتخت را بر تن کرده است.
به گزارش ایســنا ،گادوین منشأ پس از قهرمانی لیگ
برتر و نایبقهرمانی لیگ قهرمانان آســیا با پرسپولیس

متعصب پرســپولیس با پیوســتن به اســتقالل یکی از
عجیبترین نقل و انتقــاالت تاریخ لیگ برتر را رقم زد.
کاپیتان سرخها به دلیل اختالف با مدیرعامل و سرمربی
وقت باشگاه ناگهان ســر از استقالل در آورد و آبیپوش
شد که البته بیش از یک سال در تیم رقیب دوام نیاورد
و راهی استیلآذین شد.
علیرضا نیکبخت واحدی هم از جمله استقاللیهایی
بود که به دالیل احساســی به لباس اســتقالل پشــت
کرده و پس از  ۶ســال و در ســال  ۸۵پرسپولیسی شد
و توانســت در پایان فصل قهرمان لیگ ایران شود .او از
جمله داربیبازهایتاریخ تقابلهای دو تیم است .نیکبخت
مجموعاً  ۱۹بازی در شــهرآورد تهران به میدان رفت که
 ۱۳بار آن با پیراهن آبیها تهرانی بود و  ۶بار هم با لباس
پرسپولیس در این دیدار به میدان رفت.
البته نیکبخت پس از جدایی از پرســپولیس و حضور
در تیمهایی چون تراکتورســازی ،استیلآذین ،پیکان و
داماش دوباره به اســتقالل پیوست تا دلخوری هواداران
این تیم را جبران کند.
احمدرضا عابدزاده یکی از خوششانسترین یاغیهای
دو تیم مطرح پایتخت است .عابدزاده پرسپولیسی توانست
با پوشیدن پیراهن استقالل قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا

برگزاری سی و نهمین دوره رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام تختی
ســی و نهمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان
تختی از امروز در سالن امام خمینی (ره) کرمانشاه آغاز میشود.
این مســابقات با حضور کشتی گیران مدعی داخلی در کنار آزادکارانی از
 ۹کشــور آذربایجان ،ترکیه ،روسیه ،ارمنســتان ،مجارستان ،هلند ،بالروس،
قرقیزستان و گرجستان برگزار میشود.
رقابتها تا مشــخص شدن فینالیستها پنجشنبه ،مسابقات شانس مجدد
و رده بنــدی صبــح و رقابتهای فینال هم از ســاعت  ۱۴روز جمعه برگزار
میشود.
کومار داور المپیکی کشــور هند نماینده اتحادیه جهانی کشــتی در این
مسابقات اســت و این رقابتها بنوعی انتخابی تیمهای ملی برای شرکت در
جام جهانی روســیه ،مسابقات زیر  ۲۳سال و بزرگســاالن قهرمانی آسیا در
مغولستان و چین محسوب میشود.
غالمرضا محمدی ،علی رضا رضایی ،محمد طالیی و امیر توکلیان اعضای
کمیته فنی این مسابقات هستند و قرار است عصر پنج شنبه مراسم تجلیل از
برترین حامی مالی ،باشگاه و آزاد و فرنگی کار برتر سال فنی  ۹۶-۹۷همزمان
با مراسم افتتاحیه رقابتها برگزار شود.

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان غربي

«ن

موضوع مناقصه
نگهداری ،تعمیرات و
رفع اتفاقات تاسیسات
آبرسانی شهر مهاباد

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

72/568/440/000

36

صالحیت و ظرفیت مورد نیاز
پایه  5رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و
همچنین صالحیت رتبه  6بهرهبرداری شبکه،
انشعابات و مخازن آب از شرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور و صالحیت ایمنی

تضمین شرکت در
مناقصه (ریال)

2/350/000/000

قیمت اسناد
مناقصه (ریال)

1/500/000

جاری
(درآمد داخلی)

«ن

وب
ت دوم»

شماره 97/70

شرکت توزیع نیروی برق اهواز(سهامی خاص)

شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد انجام خدمات حراست و نگهبانی خود
را به شرکتهای واجد شرایط و دارای تاییدیه اداره کار و امور اجتماعی ،از طریق
مناقصه عمومی واگذار نماید.
 میزان سپرده شــرکت در مناقصه1/266/000/000 :ریال میباشد ،که بصورتضمانتنامه بانکی معتبر ،چک تضمین شــده بانکــی ،بلوکه از مطالبات و یا وجه
نقد به حســاب بانک تجارت شعبه شهید چمران به شماره  1028040020به نام
شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه گزار تسلیم گردد.
 زمــان و محل و نحوه دریافت اســناد :از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت  5روزبا در دســت داشتن فیش واریزی به مبلغ  200/000ریال به حساب بانک تجارت
شعبه شهید چمران به شماره  1028040020به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:
 پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهوازwww.AEPDCO.IR : -پایگاه اینترنتی توانیرWWW.TAVANIR.ORG.IR :

تاریخ1397/11/14 :

محل تامین
اعتبار

را دشت کند و از جمله معدود پرسپولیسیهایی بود که
موفق شد این مقام را به دست بیاورد.
البته پس از این قهرمانی دروازهبان شــماره یک تیم
ملی بالفاصله به تیم محبوب خود بازگشــت و در دیدار
تشــریفاتی پرسپولیس برابر بایرنمونیخ از دنیای فوتبال
خداحافظی کند.
البته در بین این  ۴۰بازیکنی که ســابقه پوشیدن دو
تیم بازیکنهایی بودند که از ردههای پایه یک تیم به تیم
اصلی رقیب راهیافتهاند که ســجاد آقایی ،محمد انصاری
و خســرو حیدری که اکنون یکی از کاپیتانهای اصلی
استقالل است ،از جمله این بازیکنان هستند.
همچنین گادوین منشأ پس از هوار مأل محمد عراقی
و الونگ الونگ کامرونی ،ســومین بازیکنی است که هم
لباس اســتقالل و هم لباس پرســپولیس را بر تن کرده
است.
پیش از منشأ نیز بازیکنانی مثل پژمان نوری ،مهرداد
اوالدی و محمدحســین کنعانیزادگان بازیکنانی بودند
که در ســالهای اخیر تجربه بازی بــرای هر دو تیم را
داشتهاند .البته این بازیکنان بالفاصله از تیم رقیب جذب
نشدهاند و ابتدا به تیمهایی چون ملوان پیوستند و سپس
حاضر شدند لباس رقیب سنتی را بر تن کنند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای

وب
ت دوم»

شــرکت آب و فاضالب آذربايجان غربي در نظر دارد نســبت به برگزاری مناقصه به شرح ذیل از طریق آگهي عمومي اقدام نمايد ،لذا کلیه مناقصهگران
واجد شرایط میتوانند به دو شیوه ذیل اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مدت اجرا
(ماه)

این تراکتورسازی ترسناک
جــذب بازیکنانی مثل کوین کنســتانت ،اکبر ایمانی،
محمدرضــا اخباری و ساســان انصاری حاال باعث شــده
تا لیکنز بلژیکی دو تیم کامل را در اختیار داشــته باشــد
با دغدغه شــیرین «حاال کدام بازکــن در ترکیب اصلی
بازی کنــد» به میدان رقابــت با ســایر تیمهای مدعی
برود .همچنین بازگشــت اســتوکس پس از حل مسائل
خانوادگیاش دوباره خط حمله این تیم را زهردار خواهد
کرد و این بار زوج ساسان انصاری و آنتونی استوکس دفاع
هر تیمی را به چالش بکشد.
تیم کریمی با بیشترین تغییر
جیب خالی دایی برای خرید
به جز اســتقالل خوزستان که از جذب بازیکن محروم
بود ،ســایپا تنها تیم لیگ برتری بود که هیچ بازیکنی را
به جمع نفراتــش اضافه نکرد و تنهــا  ۳بازیکن از جمع
چهارمین نماینده ایران در آسیا جدا شدند .مهدی ترابی،
پیمان میری و امید جهانبخش از نیمفصل دوم دیگر زیر
نظر علی دایی کار نخواهند کرد تا کار سایپا در آسیا بیش
از پیش سخت شود .سپیدرود رشت با هدایت علی کریمی
بیشترین تغییر را در تیمهای لیگ برتری داشته است۸ .
بازیکن به این تیم شــمالی اضافه شدهاند و  ۴بازیکن نیز
از جمع سپیدرودیها جدا شدند تا کریمی با تیمی جدید
پا به نیمفصل دوم بگذارد و تیمش را بار دیگر از ســقوط
به دســته پایینتر نجات دهد .در دیگــر نقل و انتقاالت
مهم سایر تیمها ،پدیده باالی جدولی بهنام برزای و میالد
فراهانی را به خدمت گرفت و احســان علوانزاده پس از
تجربه فینال آســیا به تیم دوم شهر تبریز پیوست .فرزاد
حاتمی هم با پارس جنوبی بار دیگر به لیگ برتر برگشت
و جابر انصاری پس از مدتها از استقالل جدا شد.

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

 پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصاتWWW.iets.mporg.ir : سامانه تدارکات الکترونیکی دولتWWW.setadiran.ir : تلفن تماس 06134490700 :داخلی 3245 آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات :حداکثر تا ساعت 15:00مورخ 97/12/4به دبیرخانه مرکزی شرکت :اهواز -بلوار پاسداران – جنب شهرک
صنعتی تسلیم گردد .بازگشایی راس  14مورخ  97/12/6میباشد.
 به پشنهادهای فاقد سپرده و امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد ازانقضاء مدت مقرر واصل میشود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه میباشد.سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

امور تدارکات

آگهی مناقصه عمومی  1مرحلهای /35م97/
دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید،نصب ،راهاندازی
سیستم  MCMCو تجهیزات مانیتورینگ اتاق سرور مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی براساس مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه
اقدام نماید .ازمتقاضیانی که آمادگی شرکت در مناقصه را دارند دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد طبق برنامه زمانبندي
ذيل از طریق سامانه ستاد به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRاقدام و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را شامل پاکتهای
(الف)( ،ب) و (ج) تهیه و به صورت فایلهای  PDFدر زمان مقرر در ســامانه فوق درج نمایند .در ضمن یادآور میگردد کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس

 -1ازتاریخ  1397/11/16لغایت  1397/11/23با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره  0105719774005نزد

بانك ملي اســناد ارزیابی کیفی و اســناد مناقصه را از نشانی :ارومیه چهارراه مخابرات شركت آب و فاضالب آذربايجان غربي دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت
نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره ( 04431945375دفترقراردادها) تماس حاصل فرمایند.

 WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 -2واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حســاب جاري ســيبا شماره  0105719774005نزد بانك ملي و دريافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در بند يك از پايگاه

* مهلت دریافت اسناد از مناقصه گزار :از روز شنبه مورخ  1397/11/20تا روز پنج شنبه مورخ .1397/11/25

باتوجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیههای بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصهگر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به

* مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار :به شرح مندرج در اسناد مناقصه به صورت نقدی واریز به شماره حساب  5560312211با

ملي اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

ثبت مشخصات مورد نیاز -1 :عنوان مناقصه -2 ،نام شرکت -3 ،مدیر عامل – 4 ،پست الکترونیکی - 5 ،شماره تلفن فکس ،همراه -6 ،آدرس در سایت اقدام و فیش
واریزی از بابت خرید اســناد را حداکثر تا  48ســاعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره

 04431945376فکس نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصهگر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیههای

احتمالی اسناد به عهده مناقصهگر خواهد بود همچنین فیشهای واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست مناقصهگران قرار نخواهد گرفت.

ضمنا مناقصهگران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت  09:00صبح مورخ  1397/12/07محل ارومیه ،چهار راه مخابرات ،شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی دفتر قراردادها میباشد.
بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت  10:00مورخه  1397/12/07خواهد بود.

تاريخ نشر آگهي نوبت اول1397/11/16 :

تاريخ نشر آگهي نوبت دوم1397/11/18 :

(هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد).

*مهلت تحویل پیشنهاد به مناقصه گزار :روز یکشنبه مورخ .1397/12/05

شناســه  300378063185بانک ملت شــعبه میدان امام(ره)ساری یا ضمانتنامه بانکی معتبر که مدت اعتبار سررسید ضمانتنامه بانکی باید
حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.

* محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس .WWW.SETADIRAN.IR

* تذکر :پیشنهاد دهنده موظف میباشد عالوه بر بارگذاري اسناد دریافتی وهمچنین تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه،اصل

سند تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را تا قبل از زمان بازگشایی در ساعات اداری در قالب پاکت الف به صورت الک و مهر شده به آدرس

ساري -سه راه جويبار– دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران-طبقه همکف – اداره مناقصات و قراردادها تحویل نمایند.
کد پستی4815733971 :

*زمان گشایش پیشنهادها :زمان تشكيل جلسه كميسيون مناقصه روز دوشنبه مورخ  - 1397/12/06طبقه همکف  -اتاق تحول اداری .

شركت آب و فاضالب آذربايجانغربي (سهامي خاص)

* اداره مناقصات و قراردادهای دانشگاه با شماره تلفن  011-33044109آماده پاسخگویی به سواالت میباشد.

