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اخبار
کرونا در خاک کشتیگیر تیم ملی

حسین نوری به بخش منتقل شد

دارنده مدالهای برنز جهان و طالی
بازیهای آسیایی پس از چند روز بستری شدن
در بخش مراقبتهای ویژه ،موفق به شکست
ویروس کرونا شد.
به گزارش ایسنا ،حسین نوری فرنگی کار
تیم ملی و دارنده مدالهای برنز جهان و طالی
بازی های آسیایی ،چند روز پیش به دلیل
وخامت شرایط جسمانی پس از ابتال به کرونا،
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح
دانشوری بستری شد.
پس از سختی های فراوان مهیا کردن آمپول
و تزریق آن به این کشتی گیر و همچنین
مقاومت بدنی باالی حسین نوری ،وی موفق
به شکست ویروس کرونا شد.
برادر حسین نوری در گفتوگو با ایسنا ،با
اعالم این خبر ،اظهار کرد :حسین دقایقی پیش
از  ICUبه بخش منتقل شد و خوشبختانه طبق
نظر پزشکان موفق شد ویروس کرونا را شکست
دهد .قرار است یکی دو روز نیز در بخش بماند
و پس از آن راهی منزل شود .از همه دوستانی
که در اینمدت زحمت کشیدند صمیمانه
قدردانی میکنم.

یک خبر بد دیگر برای استقالل

سیاوش یزدانی به کرونا مبتال شد

پزشک باشگاه استقالل از ابتالی یکی دیگر از
بازیکنان این تیم به کرونا خبر داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از باشگاه استقالل،
کاوه ستوده ،پزشک تیم درخصوص وضعیت
سیاوش یزدانی گفت :این بازیکن روز پنجشنبه
به دلیل احساس درد در اواخر تمرین از زمین
خارج شد .بعد از  MRIآسیب دیدگی این
بازیکن مشهود نبود ولی بعد از معاینات،
متوجه اسپاسم عضالت این بازیکن شدیم.
در ادامه این بازیکن دچار تب و لرز شد که
به همین دلیل از او تست کرونا گرفته شد و
مشخص شد این مدافع تیم استقالل متاسفانه
مبتال به کرونا شده است.

اوجاقی نایب رئیس فدراسیون
ووشو شد
با حکم امیر صدیقی رئیس جدید فدراسیون
وشوو ،حسین اوجاقی به عنوان سرپرست
نایب رئیسی این فدراسیون منصوب شد.
به گزارش ایسنا ،پس از گذشت  ۶روز
از انتخاب امیر صدیقی به عنوان رییس
فدراسیون ووشو ،او نخستین انتصاب خود در
فدراسیون را انجام داده و حسین اوجاقی را با
صدور حکمی به عنوان سرپرست نایب رئیسی
فدراسیون منصوب کرد.
ل گذشته
حسین اوجاقی طی چند سا 
سرمربی تیم ملی ساندای ایران بوده است که
در دو دوره گذشته رقابتها قهرمانی جهان،
عنوان قهرمانی را به همراه سانداکاران ایران
کسب کرد .با این اوصاف باید دید هدایت تیم
ملی ساندای ایران برای سالهای پیش رو را چه
کسی بر عهده خواهد گرفت .اوجاقی در این
دوره از انتخابات ریاست فدراسیون ووشو نیز
یکی از کاندیداهای تایید صالحیت شده بود.
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پوکر قهرمانی با آمارهای شگفت انگیز ممکن می شود؟

اینفانتینو:برنامهیفیفابرگزاریهمه
رقابتهاست

پرسپولیس یحیی به  10رکورد لیگ برتر
یورش
ِ

شوت ترابی که به تور دروازه حامد لک رسید،
خیال پرسپولیسی ها از یک پیروزی دیگر و حفظ
اختالف امتیاز با مدعیان قهرمانی راحت شد؛ اکنون
قهرمانی صرف هدفی دست یافتنی و بسیار نزدیک
به شاگردان گل محمدی است و آن ها میخواهند
با کسب نتایج درخشان ،رکوردهای لیگ برتر ایران را
جابهجا کنند.
به گزارش ورزش سه ،در ابتدای فصل کمتر کسی
تصور میکرد که پرسپولیس بدون برانکو قهرمان
لیگ برتر شود اما حاال آنها در جایگاهی قرار دارند که
چشم به آمار و ارقام دوخته اند و این فرصت را هم
دارند که بهترین فصل تاریخ خود را رقم بزنند؛ یعنی
چیزی باالتر از تیم علی پروین ،افشین قطبی و برانکو
ایوانکوویچ!
در پایین مهم ترین رکوردهایی که ممکن است
پرسپولیس ِ یحیی در لیگ نوزدهم به خود اختصاص
دهد را بررسی میکنیم:
 .1بیشترین امتیاز :این رکورد محل مناقشه بین تیم
های پرسپولیس ،سپاهان و استقالل است .آبی های
تهران و زردهای اصفهان که در لیگ های دوازدهم و
یازدهم  67امتیاز کسب کردند ،خود را صاحب این
رکورد میدانند اما پرسپولیسی ها عنوان میکنند که
 67امتیاز این دو تیم در لیگ  18تیمی ( 34بازی) به
دست آمده و مورد قبول نیست .این در حالی است
که پرسپولیس در لیگ شانزدهم  66امتیاز از  30بازی
به دست آورد و میانگین  2.2امتیاز به ازای هر بازی
را در اختیار دارد .حاال شاگردان یحیی گل محمدی
برای عبور از رکورد تیم برانکو  11امتیاز دیگر الزم دارند
و اگر  12امتیاز کسب کنند ،با چهار بازی کمتر رکورد
سپاهان و استقالل را نیز خواهند شکست.
 .2سریعترین قهرمانی :سپاهان در لیگ نهم دو
هفته مانده به پایان قهرمان شد و در لیگ دهم
یک هفته قبل از اتمام لیگ .استقالل هم در لیگ
دوازدهم قهرمانی خود را یک هفته زودتر در اهواز
جشن گرفت اما رکورد سریع ترین قهرمانی در اختیار
تیم برانکو ایوانکوویچ است؛ تیم او در لیگ های
شانزدهم و هفدهم  4هفته مانده به پایان قهرمانی
خود را جشن گرفت اما حاال ممکن است پرسپولیسی
ها در هفته  25یا  26قهرمانی را قطعی کرده و رکوردی
جدید به یادگار بگذارند.
 .3اولین پوکر لیگ ایران :در تاریخ لیگ ایران
پرسپولیس در لیگ تخت جمشید یک بار موفق
به دبل شد و در لیگ آزادگان نیز پارس ،سایپا و
پرسپولیس سه تیم تهرانی دو بار متوالی قهرمانی
لیگ را جشن گرفتند .اما در لیگ برتر این سپاهان
اصفهان بود که دست به کار بزرگی زد و در دوره نهم،
دهم و یازدهم قهرمان شد تا هت تریک قهرمانی را به
خود ثبت کند .حاال سرخپوشان پایتخت در صورت
قهرمانی در لیگ هجدهم بهترین رکورد تاریخ فوتبال
ایران را ثبت و به «پوکر» خواهند رسید .اگر شاگردان
گل محمدی دست به کار بزرگی زده و فصل بعد نیز
چنین وضعیتی داشته باشند به «گالت» خواهند
رسید.

هیچ رقابتی لغو نشود

پرسپولیسی ها که حاال قهرمانی را نزدیک تر از هر زمان دیگر به خود میبینند ،در تکاپو برای ثبت رکوردهایی خارق العاده در لیگ برتر ایران هستند.

در ابتدای فصل
کمترکسی
تصور میکرد که
پرسپولیسبدون
برانکوقهرمان
لیگ برتر شود
اما حاال آنها در
جایگاهیقرار
دارند که چشم
به آمار و ارقام
دوخته اند و این
فرصت را هم
دارند که بهترین
فصل تاریخ خود
را رقم بزنند
 .4کمترین گل خورده تاریخ :این رکورد در اختیار
تیم استقالل است .شاگردان وینفرد شفر و سپس
فرهاد مجیدی در لیگ هجدهم تنها  13گل در 30
بازی دریافت کردند تا با میانگین کمتر از نیم گل
در هر بازی ،بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ برتر
ایران باشند .این در حالی است که از لیگ پانزدهم
تاکنون هر سال این رکورد در معرض شکسته شدن
بود؛ لیگ پانزدهم تیم عبدالله ویسی  15گل خورد،
سپس پرسپولیس با  14گل این عنوان را به خود
اختصاص داد و در لیگ هفدهم و هجدهم نیز به
ترتیب  15و  14گل خورد .پرسپولیسی ها که حاال
 11گل خورده دارند ،آیا موفق به شکستن این رکورد
خواهند شد؟
 .5بیشترین تعداد برد :این عنوان هم در اختیار
پرسپولیس است .در لیگ شانزدهم تیم برانکو
ایوانکوویچ با  20برد قهرمانی را به دست آورد و
رکوردشکنی کرد اما حاال احتمال دارد نام شاگردان
یحیی گل محمدی باالتر از تیم برانکو قرار بگیرد.
آن ها تا اینجای فصل  18برد داشته اند و در صورت
کسب  3برد از  6بازی آینده ،به این عنوان دست
خواهند یافت؛ یعنی در بیش از دو سوم بازی ها
برنده خواهند بود .نکته جالب این که در رتبه دوم این
جدول پرسپولیس لیگ هفدهم جای دارد.
 .6اولین قهرمانی پرسپولیس با تغییر مربی :تمام
قهرمانی های پرسپولیس در لیگ برتر با ثبات به
دست آمده .تیم علی پروین در لیگ اول حرفه ای،
شاگردان افشین قطبی در فصل  87-86و سه گانه

برانکو ایوانکوویچ در دهه  90همگی در حالی رقم
خوردند که نیمکت سرخ ها از ثبات خوبی بهره مند
بود اما حاال قرمزها در حالی به قهرمانی نزدیک شده
اند که هم در تابستان تغییر مربی داشتند و هم در
زمستان .برانکو با قهرمانی تهران را ترک کرد ،کالدرون
با صدرنشینی به بوینس آیرس رفت و حاال یحیی
فرصت این را دارد که با جام فصل را به پایان برساند.
در تاریخ لیگ برتر سایپای لیگ ششم یکی از تیم هایی
است که باوجود تغییر مربی ،توانست موفق شود؛
علی دایی تیم را از ورنر لورانت آلمانی تحویل کرد و
دست آخر آن ها را به قهرمانی رساند.
 .7بیشترین اختالف امتیازی :تاکنون هیچگاه تیم
قهرمان در لیگ ایران با  10امتیاز اختالف نسبت به
نایب قهرمان فصل را به پایان نرسانده اما شاگردان
گل محمدی فرصت این کار را دارند .در لیگ های
شانزدهم و هفدهم ،تیم برانکو با  9امتیاز بیشتر از
تیم دوم یعنی ذوب آهن و استقالل فصل را به پایان
رساند و این در حالی بود که در طول فصل اختالف
را دو رقمی هم کرده بود .حاال تیم گل محمدی 15
امتیاز بیشتر از نزدیک ترین تعقیب کننده اش یعنی
سپاهان دارد و باید دید آیا موفق به حفظ اختالف دو
رقمی خواهد شد یا نه؟
 .8بهترین خط حمله پرسپولیس ِ قهرمان:
پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر  5بار قهرمان شده
است .تیم های برانکو به ترتیب با  48 ،46و  36گل
( 30بازی) فصل را به پایان رساندند ،تیم افشین قطبی
 55گل ( 34بازی 1.6 ،در هر بازی) و شاگردان علی

پروین نیز  36گل در  26بازی زدند تا با میانگین 1.26
گل در هر بازی قهرمان شوند .پرسپولیس در این
فصل  36گل زده دارد و برای شکستن رکورد تیم برانکو
باید  13گل دیگر بزند اما برای عبور ازآمار تیم افشین
قطبی کار سختی پیش رو دارد.
 .9اولین هافبک آقای گل :این عنوانی است که
مهدی ترابی فرصت دستیابی به آن را دارد .ستاره
شماره  9سرخ ها تاکنون  10گل زده و از صدرنشین
جدول گلزنان یعنی شهریار مغانلو دو گل عقب تر
است .در تاریخ لیگ برتر هیچگاه یک هافبک موفق
به کسب کفش طال نشده اما ترابی در صورتی که
درخشش فعلی را ادامه دهد ،شاید جایزه بهترین
گلزن را کسب کند .نکته جالب این که ترابی با  5پاس
گل ،فرصت دبل در جوایز را هم دارد.
 .10پرافتخارترین تیم لیگ برتر :پرسپولیس اکنون
با  12عنوان قهرمانی لیگ ،پرافتخارترین تیم لیگ
ایران محسوب میشود و با  5قهرمانی و  2نایب
قهرمانی ،در لیگ برتر هم صدرنشین است اما
با قهرمانی در لیگ نوزدهم ،به بیشترین تعداد
قهرمانی در لیگ برتر هم دست خواهد یافت.
پیش از برانکو آن ها  9قهرمانی لیگ و دو قهرمانی
لیگ برتر داشتند اما حاال وضعیتی متفاوت پیش
روی آنهاست .استقالل  8قهرمانی در لیگهای
سراسری دارد و سپاهان هم با  5قهرمانی لیگ برتر
خودنمایی میکند .به نظر شما پرسپولیس در فصل
جاری به کدام یک از این  10رکورد خواهد رسید و
همچنین چه رکوردهای دیگری را جابهجا خواهد کرد؟

ایران هیچ شانسی برای میزبانی لیگ قهرمانان ندارد

شروط اعالمی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان میدهد
که لیگ برتر ایران فاقد استانداردهای بینالمللی برای میزبانی
ادامه مرحله گروهی و حذفی لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری

است.
به گزارش ایسنا ،هنوز تاریخ دقیق برگزاری ادامه فصل
جاری لیگ قهرمانان آسیا از سوی  AFCاعالم نشده ولی طبق
گمانهزنیهای انجام شده ،این رقابتها از شهریورماه به صورت
متمرکز در یک کشور دنبال می شود تا پرونده فصل جاری بسته
شود.
پیش از این از کشورهای مختلفی در غرب آسیا به عنوان
میزبان نام برده شده که می توان به قطر ،امارات و حتی اردن به
عنوان یک کشور بی طرف اشاره کرد اما هنوز  AFCمیزبان نهایی
مسابقات را اعالم نکرده است .با این حال برگزاری مسابقات به
صورت متمرکز در کنفدراسیون فوتبال آسیا نهایی شده است.
با این حال  AFCبه کشورهای عضو مهلت داده تا با در نظر
گرفتن وضعیت و زیرساخت های موجود در کشورشان برای
میزبانی این مسابقات در دو منطقه شرق و عرب اعالم آمادگی
کنند و برای این موضوع هم شرایطی را در نظر گرفته است.
با توجه به مسائل مختلفی از جمله محدودیت پروازهای
خارجی ،شروع موج دوم کرونا ،نبود زیرساختهای الزم
برای برگزاری تمرینات هر تیم در یک ورزشگاه ،مجهز نبودن

جنجال جدید بیل؛ خوابیدن روی سکو
خوابیدن گرت بیل ستاره ولزی رئال مادرید در جریان دیدار این تیم مقابل آالوس خبرساز شده و بار دیگر او را سوژه انتقادها کرد.
به گزارش ورزش سه ،تصویری که از خوابیدن راحت گرت بیل ،ستاره ولزی رئال مادرید ،روی سکوها در جریان دیدار این تیم مقابل آالوس منتشر شده
بار دیگر او را سوژه انتقادها کرده .هواداران رئال میگویند این تصاویر کامال ًواضح نشان میدهد که تعهد او نسبت به تیمش صفر است .در جریان دیدار
رئال و آالوس که با پیروزی  0-2رئالیها به پایان رسید برای گرت بیل حتی جالب نبود که ببیند در زمین چه میگذرد .چرا که او از فرصت نیمکتنشینی برای
خوابیدن روی سکوهای ورزشگاه استفاده کرد .زیدان تصمیم گرفت یک بار دیگر بیل را نیمکت نشین کند .البته به دالیل شرایط کرونایی او مثل دیگر بازیکنان
نیمکتنشین نه روی نیمکت بلکه روی سکوهای خالی ورزشگاه نشسته بود یا بهتر است بگوییم خوابیده بود .تصاویر او در این وضعیت توسط دوبینها ضبط
شده و حاال برای او دردسرساز شده است .زیدان در چهار بازی اخیر رئال مقابل اسپانیول ،ختافه ،اتلتیک بیلبائو و آالوز به گرت بیل حتی یک دقیقه بازی نداده
ولی حرکت او نشان داد که احتماال ً حق با زیدان بوده است .بیل سال  2013بود که به رئال مادرید پیوست ولی از  2018به بعد شرایط برای او در این باشگاه
چندان خوب پیش نرفته است .بیل که همواره در کانون اخبار و حواشی قرار دارد ،اطمینان زیدان را هم از دست داده است .درواقع او نه محبوب هواداران
است و نه در ایدههای زیدان جای دارد .شاید تنها حامی او ریاست باشگاه باشد .بیل با این وجود همواره از تمایلش برای ماندن تا  2022و پایبند ماندن به
قراردادش صحبت کرده است .او فصل جاری تنها سه گل به ثمر رسانده و در اسپانیا بر این عقیده اند که ارتباط بین زیدان و بیل درست نشدنی است و بیل
تبدیل به یک معضل برای رئال شده است .لوکو گاتی کارشناس آرژانتیتی چندی پیش در برنامه ال چیرینگیتو در مقابل زیدان به دفاع از بیل پرداخته بود و
ادعای جالب را مطرح کرد« :بیل یکی از بهترین مهاجمان دنیاست .او در بهترین فرمش غیر قابل مهار است .سرعت و قدرت بدنی او را کمتر بازیکنی دارد ولی
زیدان به او کم لطفی می کند .همین حاال او به بارسا برود و کنار مسی بازی کند ،آقای گل اللیگا خواهد شد .مسی با پاس های استثنایی اش بیل را بارها در
موقعیت گلزنی قرار خواهد داد و هیچکس قادر به مهارش نخواهد بود .در این شک ندرم که بیل االن در تیمی اشتباهی در حال بازی کردن است ».داستان
های ادامه دار گرت بیل و دلمشغولی هایش به گلف نیز یکی دیگر از دالیل عدم محبوبیت او بین رئالیهاست.

ورزشگاههای داخلی کشور به تکنولوژی خنکسازی یا تهویه برای
حفظ سالمت عمومی و همینطور عدم وجود زیرساخت های الزم
برای مسائل بازرگانی ،حق پخش و دیگر موضوعات اقتصادی
مرتبط با لیگ قهرمانان آسیا ،ایران در شرایط کنونی قادر به
میزبانی این مسابقات نیست و باید خودش را برای حضور در
کشور ثالث آماده کند.
فشار مضاعف روی تیمهای ایرانی
تیم های ایرانی برای حضور در کشور ثالث باید تمام هزینه ها
را هم از جیب خود تقبل کنند که در این وضعیت فشار مضاعفی
بر آنها وارد می شود .آنطور که از شواهد و قراین برمیآید ،قطر
میزبان این رقابت ها در منطقه غرب خواهد شد و در واقع باید
گفت چهار تیم ایرانی باید خودشان را باید برای اقامتی حدودا ۲۰
روزه در قطر ،از محل بودجه باشگاه آماده کنند.
استقالل ،پرسپولیس ،شهرخودر و سپاهان تیم های ایرانی
حاضر در این مسابقات هستند که در فصل جاری هیچ گاه
در شهرهای خود میزبانی نکردند و از حیث کسب امتیازات هم
در وضعیت خوبی به سر نمیبرند و این مسائل وضعیت برای
دشوارتر از گذشته کرده است.

رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال تاکید کرد
که با وجود شیوع ویروس کرونا برنامه فیفا این
است که همه رقابت ها برگزار شوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،24
شیوع ویروس کرونا باعث شده است تا
تغییرات زیادی در فوتبال به وجود آید .کرونا
باعث شد تا همه لیگ ها تعطیل شوند و
تاکنون هم اجازه حضور هواداران در ورزشگاه
ها داده نشده است و بازی ها در شرایط بسیار
خاصی برگزار می شود.
اینفانتینو رئیس فیفا دراینباره گفت :شرایط
کنونی نشان داد که ما چقدر کوچک هستیم و
نیاز به یک برنامه جامع جهانی داریم .به دنبال
یک نقشه راه و برنامه بسیار خوب هستیم تا
شرایط به حالت طبیعی خود برگردد .به دنبال
درگیری و جدال با کسی نیستیم .به کار خود
ادامه میدهیم و به توصیهها گوش میدهیم و
همچنان انگیزه خود را حفظ خواهیم کرد.
او ادامه داد :همه کشورها باید از رقابتهای
خود دفاع کنند و برنامه ما هم این است که
هیچ رقابتی لغو نشود .نباید فراموش کرد که
بازیکنان قلب فوتبال و هواداران هم روح آن
هستند .بازیکنان قهرمانان واقعی هستند و در
چنین شرایطی باید از آنها حمایت شود .کسی
به خاطری تعطیلی و یا تعلیق هیچ رقابتی
خوشحال نیست و ما به دنبال آنها هستیم که
شرایط برای برگزاری همه رقابتها حتی با وجود
کرونا مهیا شود.

پایان لیگهای برتر ووشو با معرفی
قهرمانان مشترک
پس از تعطیلی لیگهای برتر ووشو بخاطر
شیوع کرونا ،فدراسیون ووشو با مشخص کردن
قهرمانان مشترک در دو گروه زنان و مردان،
این مسابقات را پایان یافته اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،پس از برگزاری جلسه
تصمیم گیری فدراسیون ووشو در مورد تکلیف
لیگهای برتر در دو بخش مردان و زنان ،قرار
شد که تیمهای اول هر دو گروه به عنوان
قهرمان مشترک و تیمهای دوم هر گروه به
عنوان نایب قهرمان مشترک معرفی شده و
لیگ به پایان برسد.
پس از پایان مرحله گروهی این مسابقات،
به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور اجازه
آغاز مرحله دوم رقابتها از سوی ستاد ملی
مبارزه با کرونا تا این لحظه صادر نشده تا نهایتا
فدراسیون ووشو با برگزاری نشستی به همراه
نمایندگان تیمها ،تکلیف لیگها را مشخص
کند.
در این جلسه امیر صدیقی به عنوان
رئیس فدراسیون ووشو ،علی صدیقی به
عنوان سرپرست دبیری ،مهدی خانی به
عنوان سرپرست کمیته مسابقات و همچنین
نمایندگان تیمها حضور داشتند .به این ترتیب
جایگاه تیمها در دو لیگ بانوان و آقایان به
شرح زیر ثبت شد:
لیگ برتر مردان
قهرمان مشترک :پارس جنوبی و دانشگاه
آزاداسالمی
نایب قهرمان مشترک :پاس ناجا و باشگاه
مقاومت
لیگ برتر زنان
قهرمان مشترک :سپاهان و دانشگاه آزاد
نایب قهرمان مشترک :کارون نوین خرمشهر
و هیئت ووشو شبستر

آگهی مناقصه
شــهرداری خــرم آبــاد در نظــر دارد بــر اســاس مــاده  5آئیــن نامــه مالــی شــهرداریها رفــت و روب  ،جمــع آوری و حمــل
زبالــه هــای ســطح شــهرداری مناطــق ســه گانــه خــود در ســال  1399را بــه مــدت یــک ســال از طریــق مناقصــه عمومــی
بــه شــرکت هــای دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت شــرکت در
مناقصــه تنظیــف منطقــه یــک بــا واریــز مبلــغ  3/600/000/000ریــال ،جهــت شــرکت در مناقصــه تنظیــف منطقــه دو بــا واریــز مبلــغ
 2/000/000/000ریــال و جهــت شــرکت در مناقصــه تنظیــف منطقــه ســه بــا واریــز مبلــغ  6/000/000/000ریــال به شــماره حســاب ســپرده
 100786114974بانــک شــهر شــعبه انقــالب بنــام شــهرداری یــا تهیــه ضمانــت نامــه بانکــی بــا همیــن مبالــغ ذکــر شــده ،پیشــنهادات خــود
را همــراه فیــش واریــزی بــه مــدت  10روز کاری پــس از انتشــار آگهــی در پــاکات در بســته بــه دبیرخانــه شــهرداری مرکــزی تحویــل نماینــد
ضمنـاً متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مناقصــه همــه روزه بجــز ایــام تعطیــل بــه امــور قراردادهــای
شــهرداری مرکــزی واقــع در خیابــان  17شــهریور مراجعــه نماینــد و یــا بــا شــماره تلفــن  33320011تمــاس حاصــل فرماینــد.
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