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»ممنونم که به من پیشــنهاد بازی 
کردن در تیم محبوب دوران کودکی ام را 
دادید اما من در پاریس خواهم ماند!« این 
خالصه پیامی است که می گویند کیلیان 
امباپه برای رییس باشــگاه رئال مادرید 
فرســتاده اســت. این ماجرای طوالنی 
سرانجام در یک 24 ساعت توفانی برای 
همیشه به فراموشی ســپرده شد. او که 
در یک قدمی پیوســتن به رئال مادرید 
قرار داشت، حاال برای سه فصل دیگر با 
پاریسی ها تمدید کرده است. بعد از این 
اتفاق، بعید است که هیچ پیوند دیگری 
بین کیلیان و رئال مادرید در آینده وجود 

داشته باشد.
رویا »مجانی« نیست!

تابستان سال گذشــته بود که رئال 
مادرید پیشنهادی 200 میلیون یورویی 
برای جذب امباپه ارائه کرد اما باشــگاه 
پی اس جی حاضــر بــه پذیرفتن این 
پیشنهاد نشد. حتی خود امباپه رسما به 
باشگاه اعالم کرده بود که به دنبال جدایی 
است اما هنوز یک ســال از قرارداد این 
ستاره با باشگاه باقی مانده بود. در نتیجه 
او برای یک فصل دیگر در این تیم ماندگار 
شد. آن روزها باشگاه مادریدی به کنایه 
اعالم کرد که یک سال صبر می کند تا این 
ستاره بزرگ را به صورت رایگان به خدمت 
بگیرد اما در عمل، اتفاق دیگری رقم خورد 
و این رویای مجانی هیچوقت به حقیقت 
تبدیل نشــد. تجربه ای که به طرفداران 
رئال مادرید نشــان داد رویاپردازی، به 

همین سادگی نیز اتفاق نمی افتد.
دو کشور پشت یک تمدید

مساله تمدید قرارداد کیلیان به همین 
سادگی هم اتفاق نیفتاد. به نظر می رسد 
دو کشور و حتی دو دولت پای تمدید این 
قرارداد هستند و برای رقم خوردن این 
اتفاق همه کار می کنند. دولت فرانسه و 
در راس آن مکرون که به تازگی از سوی 
مردم رای اعتماد دوباره گرفته بود، چند 
بار درباره این داســتان موضع گیری و از 
عالقه اش برای ماندن این ستاره صحبت 
کرد. مالکان قطری باشگاه نیز به پشتوانه 

خاندان سلطنتی قطر، برای نهایی شدن 
این تمدیــد همه کار کردنــد. حاال که 
اماراتی ها در باشگاه من سیتی ستاره ای 
مثل ارلینگ هالنــد را به خدمت گرفته 
بودنــد، پی اس جی نیز نمی خواســت 
فرصــت در اختیار داشــتن امباپه را به 
راحتی از دســت بدهد. این یک رقابت 
پنهان دیگر بین قطر و امــارات بود و در 
نهایــت مادریدی ها را به شــدت ناکام 

گذاشت.
قرارداد خانوادگی

از نقش خانواده ستاره فرانسوی نیز 
نباید در تمدید این قرارداد به سادگی عبور 
کرد. به خصوص مادر امباپه نقش مهمی 
در مذاکرات با دو باشــگاه داشت. به نظر 
می رسد مادر کیلیان از یک تاکتیک ویژه 
برای این کار استفاده کرد. او با استفاده 
از مذاکره پاریس، دستمزد پیشنهادی 
پســرش در رئال مادرید را بــاال برد و با 
استفاده از مذاکره رئال مادرید، رقم مدنظر 
پی اس جی را افزایش داد و در نهایت این 
حراجی را با باالترین قیمت ممکن به پایان 

رساند. او حتی تاکید داشت که با هر دو 
باشگاه به توافق رسیده و این خود امباپه 
است که تصمیم نهایی را می گیرد. البته 
بعد از تمدید نهایی با باشگاه فرانسوی، 
مادر امباپه شایعه توافق نهایی با مادرید 
را به راحتی تکذیب کرد! هیچکس انتظار 
نداشــت روزی در فوتبال از راه برسد که 
مادر یک فوتبالیست در آن این چنین همه 
دنیای فوتبال را معطل خودش نگه دارد!

بندی برای وفاداری
جالب تریــن بخــش ایــن ماجرا، 
اختصاص بندی برای وفاداری در قرارداد 

جدید این ســتاره اســت که رقمی در 
حدود 130 میلیون یــورو در اختیار او 
قرار می دهد. در حقیقت باشگاه پاریسی 
وفاداری این ستاره را خریده است! این در 
حالی اســت که بازیکنان وفاداری مثل 
توتی، رایان گیگز و... هرگز چنین بندی 
در قراردادشان نداشتند و باشگاه مجبور 
نبود وفاداری آن بازیکنان را با پول بخرد! 
به هر حال به نظر می رسد کیلیان امباپه 
بیشتر از باشگاه فرانسوی، به پول وفادار 
بوده و بیشــتر از هوادارها، برای دالر دل 

سوزانده است.
کیلیان؛ همه کاره باشگاه؟

هنوز متنی رسمی از قرارداد امباپه 
با باشــگاه منتشــر نشــده اما حرف و 
حدیث های زیادی در مورد حد و حدود 
اختیارات او در باشگاه به گوش می رسد. 
عده ای حتی می گویند کــه از این پس 
جذب مربــی و بازیکنــان جدید با نظر 
این ســتاره اتفاق خواهد افتاد. او بدون 
شک حاال قدرتمندترین عضو رختکن 
پی اس جی اســت و هیچکدام از مربیان 

این تیم اجازه ندارنــد تعویضش کنند! 
حتی گفته می شود که او شرط هایی مثل 
فروش نیمار و جذب عثمان دمبله را پیش 
روی باشگاه گذاشته است. این میزان از 
قدرت اگر حقیقت داشته باشد، جالب 
خواهد بود. تصور کنید امباپه صبح یکی از 
روزها از خواب بیدار شود و تصمیم بگیرد 
مسی را به نیوکاســل بفروشد! باشگاه 
دیگر تحت هیچ شــرایطی جلوی او را 

نخواهد گرفت.
پرز و یک پروژه نابودشده

بازنده بزرگ جدایی امباپه بدون شک 
فلورنتینو پرز است. اختالف نظر عمیق او با 
ناصر الخلیفی، در ماجرای سوپرلیگ اروپا 
مشخص شد و هر روز شکل جدی تری به 
خودش گرفت. حتی خیلی ها باور دارند 
که خلیفی بیشتر از رفتن امباپه، نگران 
رفتن این بازیکن به تیم پرز بوده است. 
فلورنتینو مدت زیادی به دنبال جذب این 
ستاره بود. او حتی از پروسه جذب هالند 
دست کشــید تا همه تمرکزش را روی 
امضای قرارداد با کیلیــان بگذارد. با این 
حال تیم او حاال بدون هر دو ستاره ساخته 
خواهد شد. پرز حاال باید به سختی برای 
ساخت یک تیم خوب تالش کند. پروژه 
کهکشانی های 3 برای این رییس به شدت 
شکست خورده و او حاال کار راحتی برای 
ترمیم روحیه هوادارانش ندارد. هوادارانی 
که به شدت نگران آینده تیم شان هستند.

 جشن در کاتالونیا،
 خشم در مادرید

متوقف شــدن روند انتقال کیلیان 
به رئال مادرید، هواداران بارســلونا را به 
شدت خوشحال کرده و حتی گروهی در 
کاتالونیا برای کنایه زدن به رقیب راهی 
خیابان ها شده اند. در مقابل مادریدی ها 
بسیار عصبانی هســتند و این بازیکن را 
منفورترین بازیکن شان می دانند. گروهی 
از بازیکنــان رئال حتی با انتشــار چند 
استوری، به شکل غیرمستقیم به امباپه 
کنایه زده اند. حتی رییس اللیگا خاویر 
تباس نیز به شــدت به دستمزد کالن 
تیم فرانســوی به این بازیکن معترض 
شده و شکایتی رســمی را علیه این تیم 
مطرح کرده اســت. ایــن موضوع البته 

اعتراض هایی را از ســوی سایر تیم های 
اللیگایی به همراه داشــته است. چراکه 
آنها معتقدند ایــن کار بی طرفی رییس 
اللیگا را زیر سوال می برد. گری لینه کر هم 
به رئالی ها توصیه کرده که به این ماجرا 
معترض نباشند. چراکه خودشان بارها 
رقم های بسیار ســنگینی برای اغوای 

بازیکنان دیگر به آنها پرداخت کرده اند.
قربانیان یک قرارداد

به نظر می رسد مدیر ورزشی باشگاه 
پی اس جی کم ترین نقش را در این تمدید 
داشته است. لئوناردو حتی در عکس های 
تمدید این قرارداد نیز دیده نمی شــد تا 
شایعه ها در موردش قوت بگیرند. حاال 
به نظر می رسد جدایی او اولین پس لرزه 
این زلزله بزرگ خواهد شد. بعید نیست 
ظرف روزهای آینده یک تغییر مهم هم 
روی نیمکت باشگاه فرانسوی اتفاق بیفتد 
و پوچتینو جایش را در این تیم به مربی 
دیگری بدهد. به نظر می رسد رابطه این 
بازیکن با ســرمربی تیم چندان خوب 
نیست و اگر امباپه راضی نباشد، باشگاه 

به سرعت قید سرمربی اش را خواهد زد.
من امباپه هستم

کیلیان تمدید قرارداد با پی اس جی را 
به بهترین شکل ممکن جشن گرفت. او 
بعد از مراسم ویژه ای که در شروع بازی به 
همین مناسبت ترتیب داده شده بود، سه 
بار دروازه متز را باز کرد و یک هت تریک 
بســیار جذاب را جشن گرفت. لحظاتی 
بعد جام قهرمانی هم به این تیم رســید 
و کیلیان تبدیل به اولین بازیکن تاریخ 
شد که در یک فصل به صورت همزمان 
بهترین گل زن و بهترین پاســور لیگ 

فرانسه می شود.
زوجی که هرگز ساخته نشد

بعد از این اتفاق، همه در انتظار برخورد 
امباپه و بنزما در اردوی تیم ملی فرانسه 
هســتند. زوجی که قرار بود در مادرید 
کنار هم بازی کنند و حاال این فرصت را از 
دست دادند. بنزما با یک استوری و اشاره 
به لوگوی رئال، نشان داده که مادرید برای 
او از هر چیزی مهم تر است. حاال باید در 
انتظار رویارویی آنها در اردوی خروس ها 

باشیم. 

10 نکته از 24 ساعت توفانی برای کیلیان و رئال مادرید

خداحافظ عشق کودکی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مساله تمدید قرارداد 
کیلیان به همین سادگی هم 
اتفاق نیفتاد. به نظر می رسد 

دو کشور و حتی دو دولت 
پای تمدید این قرارداد 

هستند و برای رقم خوردن 
این اتفاق همه کار می کنند
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 زنان ایران قهرمان کشتی
 آلیش آسیا شدند

پرونده مسابقات 
لیــش  آ کشــتی 
کالســیک قهرمانی 
آســیای بانــوان با 
قهرمانــی تیم ملی 
ایران بسته شد. زنان 
کشتی آلیش ایران در این میدان یک مدال طال، چهار 
نقره و یک برنز به دست آوردند تا بر بام قاره بایستند. در 
رده بندی تیمی ایران با 11۵ امتیاز به عنوان قهرمانی 
دست پیدا کرد و تیم های قرقیزستان و ازبکستان به 
ترتیب با 112 و ۹4 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم ایران 
در این مسابقات ۶ نماینده داشت که سارا علیپور در 
وزن ۷۵ کیلوگرم به مدال طال رسید، سپیده بابایی در 
وزن ۵۵ کیلوگرم، شیدا فهیمی در وزن ۶۵ کیلوگرم، 
سحر غنی زاده در وزن ۷0 کیلوگرم و هانیه عاشوری 
در وزن ۷۵+ کیلوگرم به مدال نقره دســت یافتند و 
فاطمه فتاحی در وزن ۶0 کیلوگــرم مدال برنز را به 
گردن آویخت. همچنین در مســابقات مردان که با 
حضور ۶ نماینده از ایران برگزار شد، محمد نبی زاده 
در وزن ۷0 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت و محمد 

نیکومنش در وزن ۹0 کیلوگرم نیز چهارم شد. 
    

 والیبال زنان، 
مسافر کشورهای اسالمی شد

بازی هــای کشــورهای اســالمی یکــی از 
مهم ترین میادین ســال 1401 قلمداد می شــود. 
فدراسیون هایی که در این مسابقات نماینده دارند 
اغلب برنامه ریزی ها برای حضوری قدرتمند را آغاز 
کرده اند. این مسابقات اما حاال مسافر جدیدی هم در 
کاروان ایران دارد. ابتدا قرار بود در بخش رشته های 
تیمی بانوان، فقط تیم بسکتبال سه نفره به بازی های 
کشورهای اسالمی اعزام شود که البته این اعزام را بر 
اساس رنکینگ به دست آورده است. حاال اما طبق 
اعالم اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران در این 
بازی ها، با توجه به انصراف قزاقستان از حضور در این 
مسابقات، ایران جایگزین این تیم می شود. با توجه 
به اینکه سرمربی جدید کارش را در تیم ملی مدتی 
است آغاز کرده، بازی های کشورهای اسالمی میدان 
خوبی برای محک تیم جوان شده والیبال بانوان ایران 

به حساب می آید. 

ورزش بانوان

آدرنالین

باورکردنی نیست که در ایران حتی برگزاری 
یک دیدار دوستانه برای تیم ملی هم این چنین 
خبرساز و حادثه آفرین می شود. رسمی شدن 
دیدار دوستانه ایران و کانادا در نوع خودش اتفاق 
خوبی بود اما خیلی زود گروه بسیار کوچکی از 
ایرانیان خارج از کشور، شروع به تهدید تیم ملی 
و هوادارانی کردند که قصــد دارند این بازی را از 
نزدیک ببینند. ظاهرا برای این گروه، همه چیز 
»سیاسی« است و آنها نمی توانند بپذیرند که 
پسران فوتبالیست در دو کشور ایران و کانادا، با 

صلح و دوستی در کنار هم فوتبال بازی کنند.
تالش برای سیاسی دانستن فوتبال از سوی 
عده قلیلی از خارج نشــین ها، تجربه ای تلخ و 
تکراری به نظر می رسد. جدایی فوتبال از سیاست 
اما مهم ترین شعار نهادهای اداره کننده این رشته 
ورزشی در دنیا به شمار می رود. فیفا تقریبا روی 
هیچ موضوعی به اندازه سیاســی شدن فوتبال 
حساس نیســت و اصال نمی پذیرد که افرادی 
بخواهند برچسب های خاص خودشان را روی این 
ورزش بگذارند. پس از قطعی شدن دیدار دوستانه 
ایران و کانادا، تالش هایی برای به حاشیه کشاندن 
مسابقه از سوی عده ای خاص شروع شد. درست 
همان طور که نمایش یک فیلم ایرانی در آمریکا 
با حضور پرویز پرستویی جنجال ساز شده بود. 
طبیعتا ایرانیان طرفدار فوتبال که در کانادا پرشمار 
هم هستند، دوست دارند این مسابقه تدارکاتی را 
از نزدیک تماشا کنند. برای خیلی از آنها، شاید 
این اولین تجربه تماشای بازی تیم ملی کشور 
زادگاه شان از نزدیک باشد. این بازی برای خود 
کانادا هم فرصت خوبی به حساب می آید. چون 

این تیم بعد از چند دهه به جام جهانی برگشته 
و باید خودش را در مسیر درخشیدن در این جام 
محک بزند. تالش ها برای به حاشیه راندن این 
بازی اما همچنان با تمام قدرت ادامه دارند. عده ای 
حتی به فدراسیون فوتبال کانادا برای لغو مسابقه 
فشار می آورند. عده ای که ظاهرا برای شان هیچ 
چیز به اندازه مخابره یک پیام سیاسی اهمیت 
ندارد. درســت در روزهایی که کشور زیر فشار 
شدیدترین تحریم ها قرار داشته، افرادی از همین 
قبیل از دولت آمریکا درخواست تشدید تحریم ها 
را داشتند و اصال برای شان مهم نبود چه افرادی 
در داخل کشور به خاطر نبود دارو و وسایل مورد 
نیاز، تا یک قدمی مرگ می روند. رابطه این افراد 
و مردم ایران، به همین اندازه تلخ و ناامیدکننده 
است. آنها آرزو دارند مردم در فشار جان بدهند، 
تیم ملی شکست بخورد و ناامید شود و تک تک 
دلخوشی های مردم از دست برود تا شاید بتوانند 
بیرون از گود فرصت بیشتری برای عرض اندام 
به دست بیاورند! پسران تیم ملی نماینده هیچ 
حزب، گروه و ارگانی نیستند. تک تک آنها نماینده 
مردم هستند و با هیچ رانتی به جایگاه امروزشان 
نرســیده اند. چطور می توانید چنین قضاوت 
بی رحمانه ای درباره تیمی داشــته باشید که 
ستاره هایش از دل سخت ترین مسیرها به چنین 
جایگاهی رسیده اند؟ چطور می توانید ماهیت 
مردمی تیمی را زیر ســوال ببرید که ستاره ای 
مثل مهدی طارمی دارد؟ بازیکنی که دو سال از 
بهترین سال های جوانی را به سربازی گذراند و 
خیلی دیرتر از آن چه حقش بود به لباس تیم ملی 
رسید. این برخوردها با پدیده ای مثل فوتبال، هم 
خجالت آور است و هم نشان از بی اطالعی محض 
دارد. افرادی که چنین صحبت هایی را به زبان 

می آورند نه اصال فوتبال را می شناسند و نه درکی 
از جامعه ایران دارند. مردم حتی در سخت ترین 
اوضاع هم شیفته تیم ملی شان هستند. اگر تورم، 
گرانی یا هر مســاله دیگری هم در کشور وجود 
دارد، مقصرانش پسران تیم ملی نخواهند بود. 
اتفاقا همین پسرها بارها و بارها در شرایط سخت 
کنار مردم کشورشان ایستاده اند و از بیرون گود 
دســتوری به آنها نداده اند. آنها برای رسیدن به 
لباس تیم ملی مرارت کشیدند و حاال برای رفتن 
به جام جهانی هم زجر زیادی را تحمل کرده اند 
اما افسوس که عده ای به جز تخریب داشته ها و 
ارزش های ملی، به چیز دیگری فکر نمی کنند. این 
وظیفه کانادایی هاست که امنیت کامل مسابقه 
در روز بازی را تامین کنند و همچنین مسئولیت 
ایرانیانی که به ورزشگاه می روند، این خواهد بود 
که افرادی با تفکر ســمی را از خودشان دور نگه 
دارند. آنها می توانند به هر چیزی معترض باشند 
اما حق ندارند پای فوتبال را به این ماجرا باز کنند. 
چراکه فوتبال هرگز نباید به ابزاری این چنین دم 
دستی برای رســاندن عده ای خاص به شهرت 
تبدیل شــود. فوتبال، مهم تر از آن است که به 
همین سادگی بازیچه افراد بی اطالع از ورزش 
باشد.مردم ایران، تیم ملی کشورشان را دوست 
دارند و در اوج دشــواری ها، از این تیم محبوب و 
سختکوش الهام می گیرند. تیمی که تک تک 
بازیکنانش شایسته بهترین اتفاق ها هستند و 
رویاهای بزرگی در سر دارند. این تیم بدون تردید 
یکی از درســت ترین اتفاقات در ایران است. نه 
کسی با فساد در آن فرصت بازی به دست می آورد 
و نه کسی نتایجش را از مردم پنهان می کند. برای 
تاختن به چنین تیمی، باید بیش از حد سنگدل 
باشی! برای زیر سوال بردن چنین تیمی، باید بیش 
از حد بی اطالع باشی. این پسرها فقط نماینده 
خودشان و مردم هســتند. هر کسی می تواند 
خودش را جدا از این دایره بداند اما حق ندارد این 
تیم را شبیه تصورات باطل خودش توصیف کند.

طرفداران تحریم و ضدیت همیشگی با مردم

استادیوم را ترک کن! 

اتفاق روز

آریا رهنورد

آریا طاري 

 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 
به شماره ۱40۱-2۱

شماره ردیف
تاریخ دریافت موضوع مناقصه

اسناد
آخرین مهلت 

ارسال پاکات الف
آخرین مهلت بارگذاری 

پاکات در سامانه
بازگشایی پاکات 

میزان سپرده شرکت بازگشایی پاکت جالف و ب
در مناقصه )ریال(

11401 -21
قرائت لوازم اندازه گیری و اعالم اخطار 
همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی 

مشترکین شهری و روستایی

 1401/03/01
لغایت 

1401/03/07

ساعت 14 
1401/03/17

ساعت 19 
1401/03/17

ساعت 8:30 
1401/03/18

ساعت 8:30 
1401/03/224/616/000/000

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
نــوع تضمیــن: صرفا به صــورت ضمانتنامه بانکــی یا واریز وجه نقد به حســاب شــماره 
0107500667006 یا شــبای IR220170000000107500667006 نزد بانک ملی 

شعبه مرکزی سنندج به نام شرکت توزیع برق استان کردستان.
www.setadiran. محل دریافت اسناد: شرایط مناقصه عمومی و مدارک مرتبط در آدرس

ir قابل دانلود می باشد.
محل تحویل پاکات الف: دفتر حراســت و امور محرمانه شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

کردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری

هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

برای کســب اطالعات بیشتر به ســایت توانیر www.tavanir.org.ir شرکت توزیع برق 
www.kurdelectric.ir یا ســایت پایگاه ملی مناقصــات iets.mporg.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن های 9 – 33283601 – 087   داخلی 2074 تماس حاصل فرمایید.
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

تاریخ انتشار نوبت اول یکشنبه: 1401/03/01 )سراسری(
تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه: 1401/03/02 )سراسری(

 نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

شرکت توزعی نیروی ربق استان کردستان
)سهامی خاص(

 فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان  و بلوچستان )ایرانشهر(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان  و بلوچستان )ایرانشهر( در نظر دارد پروژه ذیل را: 

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(محل اجراموضوع پروژهردیف
فهرست بهاءزمان بازگشایی پاکت هامناقصه )ریال(

بازسازی و احداث پل 1
تجمیع شده راه و باند 30.800.000.0001.540.000.0001401/03/231401شهرستان دلگاندورودی هودیان

به صورت مناقصه عمومی از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجــام خواهد شــد و الزم 
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.
مهلت دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ساعت 8 

صبــح مــورخ 1401/03/01 الــی 6 بعدازظهر مورخ 
1401/03/04

 آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شرکت در 

مناقصه: ساعت 12 ظهر مورخ 1401/03/22
ضمنا پاکت الف به آدرس: استان سیستان و بلوچستان، 

شــهر ایرانشــهر، خیابان امام خمینــی )ره(، اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و 
بلوچستان )ایرانشهر(، دبیرخانه اداره کل تحویل گردد.

کد پستی: 13163 – 99169 

تلفن: 3 – 37220851 – 054

حداقل پایه مورد نیاز: براســاس بخشــنامه شــماره 

69432 مــورخ 1394/04/30 ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور 

موضوع: حداکثر ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران

محل برگزاری جلسه مناقصه: دفتر مدیریت اداره کل

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/02

اد   اره کل راهد   اری و حمل و نقل جاد   ه ای استان آرذبایجان رغبی
 نوبت دوم


