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بعد از یک دهه، استقالل برای اولین 
بار توانسته قهرمانی نیم فصل لیگ برتر 
را به دســت بیاورد. مهم تر از این اتفاق، 
بدون شکســت ماندن آبی هــا در 15 
هفته لیگ برتر اســت. در طول تاریخ، 
فقط 9 بار تیم هــای قهرمان نیم فصل 
لیگ برتر در پایان فصــل هم قهرمان 
شده اند اما استقالل بعد از برد سنگین 
در مسجدسلیمان، شمایل یک مدعی 
جدی را بیشتر از همیشه بروز داده است. 
تیمی که اگر به همین روند ادامه بدهد، 
بعد از 9 ســال دوباره روی سکوی اول 

فوتبال ایران قرار خواهد گرفت.
فاکتور فرهاد

ســرمربی آبی ها در سومین تجربه 
هدایت این تیم، از همیشــه آماده تر و 
باانگیزه تر نشــان می دهد. حاال فرهاد 
آمده تا به یک موفقیــت بزرگ در تیم 
برســد و تا زمانی که جام نگیرد، کوتاه 
نخواهد آمد. فرهاد هنوز با استقالل هیچ 
جامی نبرده و قصد دارد در این فصل به 
این روند پایان بدهد. آنها همچنان در 
جدول جام حذفی هســتند و به لطف 
شاهکارهای مدیریتی، آسیا را از دست 
داده اند اما مهم ترین هدف شــان برای 
این فصل، قهرمانی در رقابت های لیگ 
برتر فوتبال ایران اســت. البته که آنها 
برای بردن جــام، نمی توانند به تنهایی 
روی فاصله سه امتیازی با پرسپولیس 
حســاب کنند. آنها به خوبی می دانند 
که سرخ ها صاحب شخصیت قهرمانی 
هستند و سپاهان با ترکیب فوق العاده ای 
که در اختیار دارد، تهدیدی بزرگ برای 

این تیم خواهد بود. با این وجود استقالل 
در میانه راه، بهتر از این دو حریف نشان 
داده و امیدوار است این روند را در تا پایان 
فصل ادامه بدهد. فرهاد و کادر فنی اش 
در این فصل، عملکرد فنی فوق العاده ای 
داشتند. برای یک سرمربی، هیچ چیز 
مهم تر از این نیست که مجموعه باشگاه، 
بازیکنان و هوادارها به او اعتماد داشته 
باشند و به نظر می رســد در استقالل، 
این اعتماد عمومی نســبت به فرهاد 
به بهترین شــکل ممکن وجود دارد. 

ماجرایی که این چالش را برای او کمی 
ساده تر خواهد کرد.

عمق ترکیب
در اینکه سپاهان و پرسپولیس هم 
تیم های پرســتاره ای هســتند شکی 
نیست اما باید پذیرفت که عمق ترکیب 
اســتقالل، در هیچ تیم دیگری دیده 
نمی شــود. آبی ها در هر پســت چند 
بازیکن دارنــد و این معیار نقش مهمی 
در موفقیت های ایــن تیم ایفا می کند. 
در همین نیم فصل اول لیگ برتر، وریا 

غفوری به عنوان یکــی از مهم ترین و 
اثرگذارترین مهره های استقالل، مصدوم 
شد و هفته های زیادی را دور از ترکیب 
اصلی سپری کرد، با این وجود تیم هیچ 
مشکلی در این خصوص نداشت و کوین 
یامگا در سمت راســت خط هافبک، 
نمایش های بســیار خوبی ارائه داد. در 
سایر بخش های زمین هم همین تئوری 
برای آبی ها صدق می کند. از خط دروازه 
تا نوک حمله، هیچ بازیکنی در استقالل 
بی جانشین نیست. کافی است این اتفاق 

را با پرسپولیس مقایسه کنید که درون 
دروازه فقط حامــد لک و در خط حمله 
فقط مهدی عبدی را در اختیار دارد. در 
حقیقت باید قبول کرد که فراوانی بازیکن 
باکیفیت در استقالل، شرایط مطلوبی 
برای این تیم به وجود آورده اســت. در 
چنین شرایطی، باید این تیم را مدعی 

شماره یک قهرمانی لیگ برتر دانست.
نبردهای خانگی

تماشاگرها همیشه یکی از اصلی ترین 
دالیل پیشرفت استقالل بوده اند و به نظر 
می رسد این تیم در نیم فصل دوم لیگ 
برتر، دوباره تماشاگرانش را در استادیوم 
خواهد دید. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، 
شــانس این تیم برای بردن لیگ حتی 
بیشتر هم خواهد شد. به نظر می رسد 
هواداران استقالل به شدت از کیفیت 
این فصل تیم شــان رضایت دارند و اگر 
درها به روی شان باز شود، استادیوم ها را 
به برای تیم محبوب شان پر خواهند کرد. 
استقالل در این فصل و به خصوص در 
چند هفته اخیر، به شدت سرگرم کننده 
فوتبال بازی کــرده و این خصوصیتی 
نیست که به ســادگی دستکم گرفته 
شــود. در حقیقت تیم فرهاد اصال تیم 
کســل کننده ای نیســت و می تواند با 
درخشش در خط حمله و در عین حال 
استحکام دفاعی، طرفدارانش را به وجد 
بیاورد. آنها نســبت به پرسپولیس در 
نیم فصل اول لیگ برتر، بیشتر از آزادی 
خارج شــدند و در نیم فصل دوم، باید 
دیدارهای بیشتری را در این استادیوم 
انجام بدهند. این یک دلیل دیگر برای 
امید داشتن به سرنوشت این فصل تیم 

فرهاد است.

خریدهای جدید
به نظر می رسد کار استقالل با فصل 
نقل و انتقالت، در زمســتان هم ادامه 
خواهد داشت. آنها تا همین جا هم دو 
مهره خوب خارجی را در ترکیب دارند 
اما به دنبال یک خارجی دیگر هستند. 
اگر کارلوس هم از ســطح دوم فوتبال 
برزیل به این تیم ملحق شود، استقالل 
یک ترکیب کهکشانی خواهد ساخت. 
آجورلو نشان داده که در خرید بازیکن 
عملکرد بسیار خوبی دارد و برخالف 
رقبا که ظاهــرا برنامه ای برای تقویت 
ترکیب در زمســتان ندارند، استقالل 
به شکل کامال جدی قصد دارد آخرین 
نقاط تردید در مــورد ترکیبش را هم 
با خریــد چند بازیکــن برطرف کند. 
این هم یک دلیل دیگــر برای اعتماد 
بیشــتر به تیم فرهاد است. تیمی که 
در نیم فصل دوم حتــی پرمهره تر هم 

خواهد شد.

چهار دلیل برای قهرمانی استقالل در لیگ بیست و یکم
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نیمی از رقابت هــای این فصل لیگ 
برتر به پایان رسیده اند و 15 هفته دیگر به 
پایان این فصل باقی مانده است. نیم فصل 
اول لیگ اتفاقات عجیبی داشت. اتفاقی 
شــبیه بازی دادن به بازیکن غیرمجاز، 
استادیوم نداشتن برخی از تیم های لیگ 
برتر و بازی کردن شان در شهرهای دیگر، 
بدون تماشاگر ماندن لیگ به جز تنها دو 
مســابقه و البته پنالتی های پرشماری 
که در طول فصل برای تیم ها گرفته شد. 
آن چه در این 15 هفته بیشتر از هر چیز 
دیگری به چشم آمد نبود وی.ای.آر بود. 
در غیاب کمک داور ویدئویی، اعتراض ها 
نسبت به داوری اوج گرفتند و موج تازه ای 
به وجود آوردند. هر هفته در لیگ برتر، یک 
ماجرای جنجالی داوری وجود داشت و 
این ماجرا هر روز شــکل جدیدتری به 
خودش می گرفت. به هــر حال نیمی از 
راه لیگ سپری شده و حاال همه در انتظار 

رسیدن نیم فصل دوم هستند.
صفر

نیم فصل اول لیگ در حالی به پایان 
رسید که استقالل در هیچ مسابقه ای 
طعم شکست را نچشــید. عدد صفر در 
پایان نیم فصل مقابل تعداد شکست های 
تیم فرهاد دیده می شود. آنها تنها تیمی 
هســتند که در این 15 هفتــه با هیچ 
شکستی روبه رو نشده اند. عدد صفر البته 
در این فصل فقط مربوط به اســتقالل 
نیست. این عدد روبه روی تعداد بردهای 
پدیده مشهد هم دیده می شود. تیمی که 
در این فصل سه سرمربی داشت و نهایتا 
چهار امتیاز گرفت و حتی نتوانست در 
یک مسابقه هم به برتری دست پیدا کند.

دو
ســپاهان در این فصل، رکــورددار 
کم ترین تعداد مســاوی به شمار می رود. 
تیم محرم فقط در دو مسابقه از این فصل 

به تساوی رسیده و در 13 جدال دیگر، یا 
برنده و یا بازنده بوده است. عملکرد سپاهان 
در این فصل، عملکرد خوبی بوده و آنها در 
مجموع نمایش سرگرم کننده ای داشته اند. 
محرم هم بارها تاکید کرده که به فوتبال 

هجومی و بازی رو به جلو عالقه دارد.
سه

این عدد، بیشــترین اختالف بین 
تیم های برنده و بازنــده در لیگ برتر را 
شکل می دهد. در حقیقت در این فصل 
هیچ تیمی نتوانسته رقیبش را با اختالف 
بیشتر از سه گل شکست بدهد. گل گهر 
با برتری چهار بر یک روبه روی تراکتور، 
مقتدرانه ترین برد این فصل رقابت های 

لیگ برتر را جشن گرفته است.
چهار

یکی از رکوردهای منفی دیگر پدیده 
در این فصل. آنها در لیگ برتر بیست و 
یکم فقط چهار گل به ثمر رسانده اند و از 
این نظر هم فصل به شدت کابوس واری 

را پشت سر گذاشته اند.
پنج

بیشتر رکوردهای مثبت نیم فصل 
اول لیگ برتر به اســتقالل تعلق دارد. 
آبی ها در نیم فصــل اول فقط پنح گل 
خورده داشته اند و صاحب بهترین خط 
دفاعی این فصل رقابت های لیگ برتر 
بوده اند. این یکــی از اصلی ترین دالیل 
صدرنشینی استقالل در لیگ به شمار 

می رود.
هفت

یکی از اتفاقات عجیب نیم فصل اول 
لیگ برتر، کسر هفت امتیاز از گل گهر 
سیرجان بود. تیمی که به دلیل استفاده 
از بازیکن غیرمجاز، در سه دیدار متوالی 
روبه روی استقالل، ســپاهان و پیکان 
بازنده اعالم شــد. گل گهری ها در این 
سه مســابقه هفت امتیاز گرفته بودند 
و هر هفت امتیــاز را مثل آب خوردن از 

دست دادند.
هشت

بهتریــن گل زن نیم فصــل اول 
رقابت های لیگ برتر، با هشــت گل در 
صدر جدول گل زنان دیده می شــود. 

گادوین منشا تا هفته پانزدهم، هشت بار 
دروازه رقبا را باز کرده است. بخش مهمی 
از گل های این فصل منشا البته از روی 

نقطه پنالتی به ثمر رسیده اند.
9

بیشترین کلین شیت در این فصل 
نیز به سیدحسین حسینی اختصاص 
دارد. سنگربان استقاللی ها در این فصل 
9 بار توانسته دروازه تیمش را بسته نگه 
دارد. او از این حیث رکورددار رقابت های 

این فصل لیگ برتر به شمار می رود.

10
اســتقالل تنها تیم این فصل لیگ 
برتر به حساب می آید که توانسته تعداد 
بردهایش را در این فصل دورقمی کند. 
آبی ها در این 15 هفته، 10 برد به دست 
آورده اند و فقط در پنج مســابقه برنده 
نبوده اند. یکی از این 10 برد البته با رای 
کمیته انضباطی روبــه روی گل گهر 

سیرجان به دست آمد.
24

استقالل عالوه بر در اختیار داشتن 

بهترین خط دفاع، صاحب بهترین خط 
حمله لیگ برتر هم هست. آبی ها در این 
فصل 24 گل زده داشــته اند و به لحاظ 
هجومی نیز موفق ترین تیم این فصل 

رقابت های لیگ برتر بوده اند.
25

یک رکورد شدیدا منفی دیگر برای 
پدیده مشــهد. تیم مشهدی لیگ برتر 
با 25 گل خــورده، ناامیدکننده ترین 
عملکرد تدافعی را در بین تیم های لیگ 
برتر داشته  است. با این روند بعید به نظر 

می رسد آنها بتوانند راه شان را از سقوط از 
رقابت های لیگ برتر جدا کنند.

199
نیم فصــل اول لیــگ برتــر ایران 
مجموعا 199 گل داشت. در این لیگ 
به ازای هر مسابقه کم تر از دو گل رد و 
بدل شده که اصال آمار امیدوارکننده ای 
نیســت. بایــد پذیرفت که بیشــتر 
دیدارهای این فصــل لیگ برتر ایران، 
اصــال نبردهایــی ســرگرم کننده و 

تماشایی نبوده اند.

آماربازی با نیم فصل اول لیگ برتر

21 منهای نیم

چهرهبهچهره

فرهاد هنوز با استقالل هیچ 
جامی نبرده و قصد دارد در 
این فصل به این روند پایان 

بدهد. آنها همچنان در 
جدول جام حذفی هستند 

و به لطف شاهکارهای 
مدیریتی، آسیا را از دست 

داده اند اما مهم ترین 
هدف شان برای این فصل، 

قهرمانی در رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ایران 

است
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 بانوی اسكي باز تاريخ ساز 
مسافر المپیك شد

زمان زیادي تا آغاز المپیک زمستانه 2022 به 
میزباني چین باقي نمانده اســت و در همین راستا 
نمایندگان کشورمان در این رقابت ها در حال معرفي 
شدن هستند. یکي از نفراتي که قرار است با پرچم 
ایران در چین اســکي کند، عاطفه احمدي است. 
اســکي باز آلپاین ایران که در بهمن ماه 1399 در 
مسابقات قهرماني جهان ایتالیا با رسیدن به مانش 
دوم مارپیچ بزرگ تاریخ سازي کرد و از همان زمان به 
شکلي جدي تر براي درخشش در المپیک زمستانه 
اســتارت زد. او پس از پایــان رقابت های انتخابی 
المپیک زمستانی 2022 در رشته مارپیچ کوچک 
با کسب بهترین پوئن فیز )امتیاز جهانی(  به عنوان 
نماینده اســکی آلپاین زنان در المپیک زمستانی 
انتخاب شد. با اینکه این برای نخستین بار است که 
عاطفه احمدی حضور در المپیک زمستانی را تجربه 
می کند  اما انتظار مي رود عملکرد خوبي از خود نشان 
بدهد و چه بســا در این میدان هم یک تاریخ سازي 
دیگر را رقم بزند. تا به حال عالوه بر احمدي، مشخص 
شده که سیدستار صید در رشته اسکي صحرانوردي 
مسافر المپیک شده است. المپیکي که به دلیل عدم 
رعایت حقوق بشر با تحریم دیپلماتیک بسیاري از 
کشورها روبه رو شده و باید دید در حین مسابقات نیز 

حواشي ایجاد مي شود یا نه. 
    

حذف دختران سابر از جام جهانی
جام جهاني شمشیربازي سابر گرجستان از روز 
گذشــته با رقابت انفرادي دختران آغاز شد. جایي 
که ایران با چهار نماینده در آن شرکت کرد. در این 
مسابقات چهار نماینده ایران در مرحله گروهی به 
رقابت پرداختند که موفق بــه صعود از این مرحله 
شدند. اما در جدول مقدماتی، سه نماینده ایران در 
دور نخست حذف شدند و تنها یک نفر از آنها به دور 
بعد صعود کرد. به این ترتیب که نجمه سازنچیان، 
کیانا باقرزاده و پریماه برزگر شکست خوردند و فائزه 
رفیعی به دور بعد صعود کرد. ســازنچیان با نتیجه 
نزدیک 15 بر 12 به النا هرناندز از اســپانیا باخت، 
باقرزاده 15 بر چهار بازي را به الویزا پاسارو از ایتالیا 
واگذار کرد و برزگر 15 بر 11 برابر مارگو رایفکیس 
از فرانسه شکست خورد. اما رفیعي با نتیجه 15 بر 
هشت وینگ یی از هنگ کنگ را شکست داد تا تنها 
برد ایران در این مرحله را کسب کند. او اما دومین 
بازی خود را به کاتلین مکس ول سابریست بریتانیا 
با نتیجه 15 بر 9 واگذار کــرد تا به این ترتیب ایران 
نماینده اي در بخش انفرادي مسابقات نداشته باشد.  
هدف اصلي تیم دختران اســلحه سابر، حضوري 

موفق در بازي هاي آسیایي 2022 است. 
    

تیلور، غايب بزرگ ديدار دوستانه
فدراسیون کشتی آمریکا ترکیب تیم کشتی آزاد 
خود را برای مبارزه دوستانه با ایران که قرار است در 
ایالت تگزاس برگزار شود، اعالم کرد و بر این اساس 
دیوید تیلور، قهرمان المپیک توکیو در ۸۶ کیلوگرم 
غایب بــزرگ این تیم اســت تا مصاف او با حســن 
یزدانی به زمان دیگری موکول شــود.کاپیتان این 
تیم جردن باروز قهرمــان المپیک 2012 و قهرمان 
پنج دوره جهان در وزن ۷9 کیلوگــرم خواهد بود. 
همچنین کایل اسنایدر، قهرمان المپیک 201۶ و 
قهرمان دو دوره جهان در وزن 9۷ کیلوگرم کشتی 
خواهد گرفت. او جوان ترین آمریکایی شد که عنوان 
قهرمانی المپیک کشتی را در بازی های 201۶ ریو به 
دست آورد. او در المپیک توکیو هم نایب قهرمان شد. 
جی دن کاکس دارنده دو طال و دو برنز جهان و یک 
برنز المپیک نیز در 92 کیلوگــرم به میدان می رود. 
کامران قاسمپور در مسابقات جهانی نروژ موفق شد 
کاکس را شکســت دهد. همچنین در سایر اوزان 
توماس گیلمن )5۷ کیلوگرم(، دیتون فیکس )۶1 
کیلوگرم(، یانی دیاکومیهالیس )۶5 کیلوگرم(، جیمز 
گرین )۷0 کیلوگرم(، جیسون نولف )۷4 کیلوگرم( و 
زاهد والنسیا )۸۶ کیلوگرم( حضور دارند. براي 125 
کیلوگرم نیز تصمیم نهایي گرفته نشده و باید دید 
گیبل استیونسون که به حرفه کشتی کچ روی آورده 

در این دیدار دوستانه به میدان مي رود یا نه. 

منهایفوتبال

آدرنالین

گروه قراردادها  شركت آب و فاضالب استان بوشهر

 شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیرآالت و اتصالت فوالدی به شرح مندرج در اسناد مناقصه 
مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از كلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان این کاالها دعوت مي شود كه از ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 

لغایت ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضيحات :

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2000001344000067
2- محل تامين اعتبار : طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی 

3- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار 750,000,000 ریال مي باشد كه باید به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع این شركت ارائه گردد.
4- محل تحویل کاال انبار شهر چغادک واقع در شهرستان بوشهر مي باشد.

5- مدت قرارداد 3 ماه از زمان عقد قرارداد مي باشد.
6- قیمت خرید اسناد مناقصه 500,000 ریال مي باشد. كه باید به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ایران شعبه مركزي بوشهر )حساب 

شبا شماره IR440600280201100741393005 ( واریز گردد.
7- آخرین مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونیکي در سامانه ستاد تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 مي باشد . تنها پاکت » الف « )تضمین 

شرکت در فرآیند ارجاع کار ( باید به صورت فیزیکي تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.
8- پاكتها در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 گشوده خواهد شد . حضور یك نفر به عنوان نماینده شركت همراه با معرفي نامه در جلسه 

بازگشایي پاكتها بالمانع مي باشد.
9- پیشنهاد دهنده باید کلیه کسورات قانونی را در قیمت پیشنهادي خود در نظر بگیرد.

10- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مدت اعتبار پیشنهادها باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و این مدت باید براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

12- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
13- نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلي دلواري - کوچه تنگسیر 1 - كد پستي 7514619139

https://abfa-bushehr.ir : 14- سايت اينترنتی شرکت
15 - تلفن تماس : 077-31640000

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/22 تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1400/10/25

آگهی تجدید اول مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 010.98

نوبت اول

 رشكت آب و افضالب استان بوشهر )سهامی خاص(

وزارت نیرو

بنياد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای  )نوبت دوم(
بنيادمسكنانقالباسالمیاستانگلستانازكليهپيمانكارانواجدشرايطدريافتاسنادجهتشركتدرمناقصاتبامشخصاتذيلدعوتبهعملميآورد.1-موضوعمناقصات:

مبلغ تضمین )ریال(برآورد اولیه)ریال(مساحت متر مربععنوان مناقصهردیف

16214896/660/000/0004/833/000/000واحدی بهارستان گنبد طرح اقدام ملی مسکن1

365011225/495/000/0008/710/000/000 واحدی زیتون گرگان طرح اقدام ملی مسکن2

162761/5124/267/500/0006/214/000/000 واحدی کردکوی طرح اقدام ملی مسکن3

16220099/000/000/0004/950/000/000 واحدی بندر گز طرح اقدام ملی مسکن4
مطابقجزيياتونقشههایپيوستاسناد،براساسبخشنامهشماره125987/400 

مورخ1400/09/27معاونمحترممسكنوساختمانوزارتراهوشهرسازی
•مبلغتضمينشــدهدرمناقصهبايدبهيكيازصورتهایمشروحهزيربهدستگاه

مناقصهگزارتسليمشود:
الف-ضمانتنامهبانكي

ب-فيشواريزوجهنقدبهحسابشماره0201164971003بانکمليشعبهشهيد
بهشتيبهنامبنيادمسكناستانگلستان

•مدتاعتبارتضمينهایفوقبايدحداقلســهماهپسازتاريخافتتاحپيشنهادها
بودهوبرایسهماههديگرنيزقابلتمديدباشدوعالوهبرآنضمانتنامههایبانكيبايد

طبقفرمهایموردقبول،تنظيمشود.
2-صالحيتهایموردنياز:

•گواهينامهصالحيتايمنيپيمانكارانصادرشــدهتوســطوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعي

3-آخرينمهلتدريافتاسنادمناقصه:چهارشنبه1400/10/22

4-آخرينمهلتتحويلاسناد:پنجشنبه1400/11/07
5-تاريخبازگشايياسناد:دوشنبه1400/11/11

6-طريقهدريافتاسناد:
•ازطريقمراجعهبهسايتبنيادمسكنانقالباسالمیاستانگلستانبهنشاني

 www.bmgolestan.ir 
www.mporg.ir:ازطريقپايگاهمليمناقصاتبهآدرس•

•ازطريقمراجعهبهآدرسگرگان–ميدانبســيج–ســايتاداری–بنيادمسكن
انقالباسالمیاستانگلستان-طبقهاول–امورقراردادها

7-مدتاعتبارپيشنهادها:يکماهازاولينمهلتتسليمپيشنهادها
8-نامدستگاهمناقصهگزار:بنيادمسكنانقالباسالمیاستانگلستان

9-نشانيدســتگاهمناقصهگزار:استانگلســتان–گرگان-ميدانبسيج–سايت
اداری-بنيادمسكنانقالباسالمی

10-تلفنتماس:32435032-017داخلی169 
)واحدامورقراردادهاوکنترلپروژه(

 نوبت دوم


