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*احتمال كناره گيرى تيم ملى واليبال از ليگ ملت ها؛ آمريكا به 3 واليباليست 
ايران ويزا نداد

* اتفاق عجيب در هفته پايانى ليگ يك؛ تيم سقوط كرده چوكاى تالش با 10 
بازيكن به مصاف دريا بابل رفت!

* عبدالملكى، بانوى نايب قهرمان مسابقات پاراقايقرانى آسيا: كادوى شوراى 
شهر آيينه ِدق من شده است!

* يامگا مدافع خارجى استقالل به ايران بازنگشت و غايب بزرگ آبى ها در 
نيمه نهايى جام حذفى خواهد بود

* احمد نورالهى از الشباب، قهرمان ليگ امارات به الريان قطر خواهد پيوست
* مدير عامل باشگاه پرسپوليس به اتفاق على پروين ، محمود خوردبين ، يحيى 
گل محمدى وتنى چند از بازيكنان با جام قهرمانى بر سر مزار شهدا و اسطوره هاى 

فقيد سرخابى ها از جمله مرحوم ناصر حجازى رفتند
* در صورت جدايى مهدى تارتار از تيم ذوب آهن ، احتماال قاسم حدادى فر 

كاپيتان سابق سر مربى ذوب آهن خواهد شد
* مبينا على نسب استاد بزرگ شطرنج بانوان، به عنوان نماينده ايران درمسابقات 

جام جهانى باكو شركت مى كند

عناوين مهم خبرى

* مهدى طارمى، مهاجم پورتو بهترين بازيكن هفته ليگ پرتغال شد
* چراغ هاى تنديس مسيح (ع) در ريودوژانيرو برزيل در حمايت از وينيسيوس ستاره تيم ملى اين 

كشور كه هدف توهين  و آزار نژادپرستانه هواداران والنسيا قرار گرفته بود، يك ساعت خاموش شد
* دستگيرى 7 نفر در جريان توهين نژادى به وينيسيوس؛ محروميت دائمى 3 هوادار والنسيا

* طبق اعالم روزنامه ماركا داور اصلى VAR ديدار رئال مادريد و والنسيا به همراه 5 داور ديگر به 
خاطر تخلف در اين بازى بركنار و محروم شدند

* لوچانو اسپالتى سرمربى ناپولى، فاتح اسكودتو، قصد جدايى از اين تيم را دارد
* آلگرى سرمربى يوونتوس به كسر 10 امتياز از اين تيم واكنش نشان داد و گفت: دست كشيدن از 

يووه در اين شرايط بزدلى است
* پيشنهاد 40 ميليون يورويى النصر عربستان براى جذب ساديو مانه، ستاره بايرن مونيخ

عناوين خبرى جهان فوتبال

تيم ملى كشتى آليش بانوان ايران قهرمان آسيا شد
تيم ملى كشتى آليش بانوان با 
كســــب 4 نقره و 2 برنز در بخش 

كالسيك قهرمانى آسيا شد.
به گــــزارش ايرنا، رقابت هاى 
كشتى آليش بانوان قهرمانى آسيا در 
بخش كالســــيك روزهاى 1 و 2 
خردادماه در كشور ازبكستان برگزار 
شد و در پايان سپيده بابايى در وزن 
55 كيلوگرم، ام البنين محســــنى در 
وزن 60 كيلوگرم، رقيه محمودآبادى 
در وزن 65 كيلوگرم، ريحانه گيالنى 
در وزن 70 كيلوگــــرم به مدال نقره، 
سحر غنى زاده در وزن 75 كيلوگرم و 
عزت قربانى ثانى در وزن به اضافه 75 

كيلوگرم به مدال برنز دست يافتند.
نتايج نمايندگان كشورمان در اين 
رقابت ها كه به صورت دوره اى برگزار 

شد، به شرح زير است:
در وزن 55 كيلوگرم سپيده بابايى 
در ديدار فينال مغلوب حريف خود 

شد و به عنوان نايب قهرمانى رسيد.
در وزن 60 كيلوگرم هم ام البنين 
محسنى با پيروزى در 2 ديدار اول، 
در ديدار ســــوم با ضربه فنى حريف 

فيليپينى را از پيش رو برداشــــت. 
محســــنى براى كسب عنوان دوم به 
مصاف حريف خود رفت و به مدال 

نقره دست يافت.

در وزن 65 كيلوگــــرم رقيــــه 
محمودآبادى در ديدار سوم با نتيجه 
6 بر صفر حريف تركمنســــتانى را 
شكست داد و براى كسب عنوان دوم 

هم حريف خود را شكست داد و به 
مدال نقره رسيد.

در وزن 70 كيلوگــــرم ريحانه 
گيالنى در ديدار سوم با نتيجه 6 بر 
يك نماينده قزاقستان را از پيش رو 
برداشت و به ديدار فينال راه يافت. 
گيالنى در اين ديدار مغلوب حريف 

خود شد و به مدال نقره رسيد.
در وزن 75 كيلوگرم ســــحر 
غنى زاده در ديدار سوم در حالى كه 
3 امتياز از حريف ازبكستانى پيش 
بود سه اخطاره شد و رقابت خود را 
واگذار كرد. غنى زاده در مبارزه بعدى 
مقابل حريف خود مغلوب شد و به 
مدال برنز رسيد.در وزن به اضافه 75 
كيلوگرم عزت قربانى ثانى در مبارزه 
سوم با نتيجه 2 بر صفر مغلوب حريف 
تركمنستانى شد. وى در ديدار پايانى 
مغلوب حريف خود شد و به مدال 

برنز رسيد.

خارجى يادداشتيادداشت 

طلسم شكنى تيم اميد
سرانجام غائله انتخاب مربى براى تيم اميد فروكش كرد و رضا عنايتى 
مربى تيم اميد شد. اين انتخاب تعجب بسيارى را رقم زد، ازاين رو كه چنين 
انتخابى نياز به اين مقدار فرصت سوزى ،جنجال وگروكشى وصدور بيانيه 
نداشت .افزون براين درهيچ دوره اى نام عنايتى در فهرست گزينه ها قرار 
نداشت امابه ناگاه قرعه به نام او خورد وسرمربى تيم ملى اميد شد. قرار بود 
اين مسئوليت به محرم نويد كيا واگذار شود وحتى به توصيه ساكت مدير 
عامل باشگاه سپاهان،محمد مايلى كهن نقش واسطه را ايفا كرد تا محرم اين 
مسئوليت را قبول كند.مسير رضايت فراهم شد،اما در پيچ آخر ناگهان و در 
نهايت نا باورى ورق برگشــت ونام عنايتى نهايى شــد. براى عنايتى آرزوى 
موفقيت داريم ؛اما واقعيت اين است كه تيم اميد قريب به 44سال است كه 
آرزوهايش براى راهيابى به بازيهاى المپيك تحقق نيافته است اما بااين حال 
با آگاهى از اين نكته ،مسئوليت تيم اميد در اختيار مربى كم تجربه اى قرار 
گرفت كه پايين ترين روزمه را در اختيار دارد. نكته اساســى ديگراين كه 
ايشان در زمينه بين المللى هيچ تجربه وطبعا امتيازى دركارنامه اش ندارد.به 
هرتقدير،توقع وانتظارازتيم اميدبسيارباالست ودراين 44سال كه تيم اميد ناكام 
ماند ،واكنش ها واعتراضات درفوتبال شديد بود و بعضا درمقاطعى صندلى 
رئيس فدراسيون فوتبال به همراه مربى وقت تيم اميد دچار لغزش وجابجايى 
وتغييرات در حد خانه تكانى گسترده اى شد. اكنون عنايتى آمده است تا 
طلسم شكنى كند ودراين كار مهم براى او آرزوى موفقيت داريم،اما كار به 
اين سادگى نيست. متاسفانه بعد از 44 سال هنوز نتوانسته ايم در بخش تيم 

اميد به برنامه مدونى دست يابيم تا اميدها ،اميدوار به موفقيت شوند .

اكبر عزيزى

نخستين صعود دنور به فينال NBA با شكست جيمز و يارانش

سرمايه گذارى عربستان در اولين فصل جواب داد؛

راهيابى نيوكاسل به ليگ قهرمانان اروپا

تيم بسكتبال دنور ناگتس، با 
قهرمانـــى در كنفرانس غرب براى 
 NBA نخســـتين بار به فينال ليگ

صعود كرد.
به گزارش ايســـنا، در جريان 
چهارميـــن بازى از ســـرى فينال 
 ،NBA كنفرانس غرب ليگ بسكتبال
دنور موفق شد با كسب چهارمين 
برد متوالى مقابل لس آنجلس ليكرز، 
قهرمان اين كنفرانس شده و راهى 

فينال شود.
نيكوال يوكيچ و ياران در اين 
ديدار همانند سه بازى گذشته نبض 
بازى را در اختيار داشتند تا با كسب 
پيروزى 113 - 111، چهارمين برد 
خود در سرى فينال كنفرانس غرب 
را بـــه دســـت آورده و به عنوان 
نخستين تيم راهى فينال اين فصل 

ليگ NBA شوند.
در اين ديدار لبرون جيمز فوق 
ســـتاره تيم ليكرز ملقب به پادشاه، 
بهترين عملكرد خود در اين سرى 

را به نمايش گذاشت ولى با وجود 
كسب 40 امتياز، 10 ريباند و ثبت 
9 پاس گل، نتوانست مانع شكست 

و حذف ليكرز شود.
در ســـمت مقابل هم نيكوال 
يوكيچ، فوق ســـتاره صربستانى 
ناگتس بار ديگر خوش درخشيد و 
با كسب 30 امتياز، 14 ريباند و 13 
پـــاس گل ضمن ثبت تريپل دبل، 

بهترين بازيكن ناگتس بود.
اين نخســـتين صعود دنور 
ناگتس به فينال ليگ بســـكتبال 
NBA است كه به واسطه درخشش 
ســـتارگانى چون نيكوال يوكيچ و 

جمال موراى به ثبت رسيد.
 NBA در فينال كنفرانس شرق
هم تيم هاى ميامى هيت و بوستون 
سلتيكس به مصاف يكديگر رفته اند 
كه تا پيش از بازى چهارم، ميامى 3 
بر صفر پيش است و با كسب تنها 
يك برد ديگر، حريف دنور ناگتس 

در فينال NBA مى شود.

احتمال خداحافظى پادشاه 
از دنياى بسكتبال

شايعاتى در رسانه هاى آمريكايى 
مبنى بر بازنشستگى فوق ستاره تيم 

ليكرز منتشر شده است.
به گزارش فارس، رسانه هاى 
آمريكايى خبر داده اند لبرون جيمزپس 
از ناكامى ليكرز در قهرمانى كنفرانس 
غرب ان بى اى و رســـيدن به فينال، 
قصد كناره گيرى از دنياى بسكتبال 

را دارد.
پادشاه بسكتبال هميشه از آروزى 
خــــود براى رقابت با فرزندش بانى 
در زمين مســــابقه خبــــر داده بود و 
انتظار مــــى رود او در فصل 2025-
2024 پــــاى به NBA بگذارد. با اين 
حال، به نظر مى رســــد جيمز نظرش 
تغيير كرده است.بازنشستگى جيمز در 
حالى ممكن است به وقوع بپيوندد 
كه او در سن 38 سالگى، همچنان در 
سطح بااليى در ميادين حضور دارد 
و ايــــن اتفاق، مى تواند تحول مهمى 
را در دنياى بسكتبال رقم بزند.اين در 
شرايطى است كه هنوز از قراداد جيمز 
با ليكرز 2 ســــال باقى مانده است و 
در فصل آينده قرار است 47 ميليون 
دالر دستمزد دريافت كند. مبلغ قرارداد 
جيمز با لس آنجلسى ها در سال 2024 

هم 50 ميليون دالر خواهد بود.
سه شنبه هم كارملو آنتونييكى از 
بهترين هاى NBA كه انتخاب سوم 
درفت ســــال 2003 بود هم از دنياى 

حرفه اى خداحافظى كرد.

نيوكاســـل انگليس با مالكيت عربستانى ها سهميه 
حضور در ليگ قهرمانان اروپا را گرفت.

به گزارش فارس، در هفته سى و هفتم ليگ جزيره 
نيوكاسل به مصاف لسترسيتى رفت و اين بازى با نتيجه 

تساوى بدون گل به پايان رسيد.
نيوكاسل با اين تساوى با 70 امتياز رده سوم را حفظ 
كرد و با توجه به فاصله 4 امتيازى نيوكاسل با ليورپول 66 
امتيازى كه در رده پنجم قرار دارد، سهميه ليگ قهرمانان 

كالغ ها قطعى شد.
عربســـتان در ابتداى فصل تـــالش زيادى كرد تا 
مالكيت منچستر يونايتد را به دست بگيرد ولى در نهايت 

اين اتفاق نيفتاد.
بن سلمان وليعهد عربستان در ادامه به مالكيت تيم 

قديمى نيوكاسل رضايت داد و شروع به سرمايه گذارى 
در اين تيم كرد كه در نهايت بعد از گذشت يك فصل 

اين هزينه ها جواب داد.
نيوكاسل در تاريخ خود تنها دوبار سهميه حضور در 
ليگ قهرمانان را كسب كرده بود و اين سومين بارى است 

كه در اين رقابت ها شركت خواهد كرد.

تيم فوتبال استقالل خوزستان با برترى 
برابر آرمان گهر ســـيرجان با قرار گرفتن در 

رده دوم، به ليگ برتر صعود كرد.
به گزارش ايســـنا، هفته سى و چهارم 
و پايانـــى ليگ يك با برگزارى 8 ديدار در 
شـــهرهاى مختلف پيگيرى شد كه در مهم 
ترين بازى استقالل خوزستان در خانه ميزبان 
آرمان گهر سيرجان بود كه توانست در همان 
نيمه اول تكليف دومين تيم صعود كننده را 

مشخص كند و با 5 گل حريفش را شكست 
دهد. آبى هاى خوزستانى چهار گل خود را در 
نيمه نخست و يك گل در لحظات پايانى به 
ثمر رساندند و با 57 امتياز به همراه شمس آذر 

قزوين به ليگ برتر صعود كردند.
مس شـــهر بابك در ديگر ديدار مهم 
امروز با يك گل فجرسپاسى رده چهارمى را 
شكست داد تا شاگردان رجب زاده در ليگ 

يك ماندگار شوند. 
ســـايپا، ديگر مدعى صعود با وجود 
برترى 4 بر صفر برابر اســـتقالل مالثانى 
نتوانســـت ليگ برترى شود و به رده سوم 

بسنده كرد.
در دو ديدار سرنوشت  ساز ليگ برتر، 
خليج فارس ماهشـــهر توانست با يك گل 
برابر چادرملو به پيروزى برســـد و در ليگ 
يك باقى بماند اما شهردارى همدان با تساوى 
بدون گل برابر خيبر ،همراه با چوكاى تالش 

به ليگ دسته دوم سقوط كرد.
در جدول رده بندى، شمس آذر قزوين 
با 70 امتياز صدرنشـــين شـــد و استقالل 
خوزستان با 57 امتياز در جايگاه دوم ايستاد. 
سايپا با 55 امتياز به رده سوم صعود كرد و 
فجرسپاســـى با 52 امتياز در جايگاه چهارم 
قرار گرفت. در پايين جدول هم چوكا با 22 
و شـــهردارى همدان با 28 امتياز راهى ليگ 
دسته دوم شدند و خليج فارس ماهشهر با 29 

امتياز در ليگ دسته اول ماندنى شد.
ليگ امسال به دليل حذف شهرخودرو 
از جدول، 17 تيمى برگزار شد و نتايج تيم 

مشهدى از جدول مسابقات حذف شد.
نتايج هفته پايانى ليگ يك به شـــرح 

زير است:
پارس جنوبى جم يك - شـــهردارى 

آستارا 2
سايپا 4 - استقالل مالثانى صفر
چوكا تالش يك - درياى بابل 3

استقالل خوزســـتان 5 - آرمان گهر 
صفر

ون پارس 2 - خوشه طاليى صفر
خيبـــر خرم آباد صفر - شـــهردارى 

همدان صفر
مس شـــهر بابك يك - فجرسپاسى 

صفر
چادرملو اردكان صفر - خليج فارس

 ماهشهر يك
دردســـر جديد براى استقالل تهران و 
خوزســـتان؛ وزارت اقتصاد صاحب دو تيم 

شد!
در حاليكه مالكيت باشگاه استقالل تهران 
را در اختيار وزارت اقتصاد قرار داده اند اما 
ديروز اعالم شـــد اين وزارتخانه صاحب 

صدرصد يك باشگاه ديگر هم است.
به گـــزارش فارس، يكى از راهكارها 
براى رفع مشكل مالكيت مشترك دو باشگاه 
اســـتقالل و پرسپوليس اين بود كه باشگاه 
استقالل در اختيار وزارت اقتصاد و باشگاه 
پرسپوليس در اختيار وزارت ورزش و جوانان 
قرار بگيرد تا به اين ترتيب يكى از بزرگ ترين 
مشكالت اين 2 باشگاه براى دريافت مجوز 
حرفه اى رفع شود. اين در حالى است كه 
امروز كيوان بابادى مديرعامل باشگاه استقالل 
خوزستان اعالم كرد اين تيم صدرصد دولتى 
اســـت و تمامى سهامش در اختيار وزارت 
اقتصاد است و اگر قرار بر تيمدارى باشد حتما 
اين تيم نبايد در تهران حضور داشته باشد!

همين ســـخنان مديرعامل باشـــگاه 
خوزستانى نشان مى دهد كه دردسرى جديد 
براى آبى ها ها در راه داشتن مالك مستقل در 
راه است. به ويژه اينكه استقالل خوزستان با 
پيروزى برابر آرمان گهر به ليگ برتر صعود 
كرد.در چنينشرايطى ديگر يك وزارتخانه نمى 
تواند 2 تيم در ليگ برتر داشته باشد و آن 
هم 2 تيم استقالل و استقالل خوزستان! البته 
گفته مى شود مشكالت استقالل براى كسب 
مجوز حرفه اى به جز مالكيت مشترك، شامل 

مواردى ديگر هم مى شود.
مالك باشگاه استقالل خوزستان بانك 
ملى است كه صدرصد سهام اين باشگاه متعلق 
به وزارت اقتصاد است. پيش از اين اعالم شده 
بود كه باشگاه پرسپوليس در اختيار وزارت 
ورزش و جوانان است و باشگاه استقالل به 
وزارت اقتصاد واگذار شـــده است. هر چند 
در سايت كدال، همچنان وزارت ورزش و 
جوانان مالك مشترك اين دو باشگاه است.

استقالل خوزستان ليگ برترى شد 
استقالل - نساجى؛ پرده اول نمايش 

قبل از فينال جام حذفى
بعد از فروكش شدن رقابت هاى ليگ برتر، اكنون نوبت به انجام ديدارهاى 
مرحله نيمه نهايى جام حذفى رسيد.استقالل و نساجى، پرده اول اين مرحله از بازى 
ه را به نمايش خواهند گذاشت. نساجى قهرمان دوره قبل جام حذفى، پس از ديدار 
هفته قبل مقابل پرسپوليس در ليگ برتر، اكنون مقابل استقالل شانس خود را در بوته 
آزمايش قرار خواهد داد. انگيزه تيم مازنى با توجه به شكست سنگين هفته گذشته اش 
مقابل پرسپوليس اندكى كم رنگ ديده مى شود، اما در آن سوى ميدان تيم استقالل 
با توجه به حواشى كه اخيرا دامنگير اين تيم شده، چندان مساعد نيست. در اين ميان 
مصدوميت برخى از بازيكنان اين تيم مزيد بر علت شده تا تيم ساپينتو از يك تيم 
كامل فاصله داشته باشد .با اين حال اميد هاى تيم آبى پوش به ساق هاى روان مهدى 
قايدى دوخته شده كه اين بازيكن به تنهايى نقش يك تيم را ايفا مى كند. قايدى 
دقيقا در همان نقطه اى روزهاى پر فروغ خود را سپرى مى كند كه نقطه كور نساجى 
تلقى مى شود. آنچه كه نساجى را مقابل پرسپوليس ناكام نشان داد، ناتوانى در كناره 
هاى زمين بود. نساجى از كناره هاى زمين چهار ضربه سنگين در حد گل را دريافت 
كرد تا در چالش فرو رود.اكنون استقالل در همان ناحيه كه مردان انفجارى در كناره 
هاى تيمش در اختياردارد، به ديدار با نساجى فكر مى كند. برنده اين ديدار در فينال 
منتظر برنده بازى پرسپوليس با هوادار خواهد ماند.در صورت پيروزى استقالل مقابل 
نساجى فينال حذفى در تهران بر گزار خواهد شد، اما چنانچه نساجى بر استقالل 

غلبه كند، زمين بى طرف ميزبان فينال جام حذفى خواهد بود.

قلعه نويى: دليل منتفى شدن 
حضور قطبى را نمى دانم

سرمربى تيم ملى فوتبال 
ايران گفت: از حضور افشين 
قطبى در تيم ملى حمايت 
كـــردم اما نمى دانم كه چرا 
حضور او در فوتبال ايران 

منتفى شد.
به گزارش ايرنا، امير 
قلعه نويى بـــا حضور در 
 D كالس مربيگرى درجه

آســـيا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از باشگاه خوب 
ســـايپا تشكر مى كنم كه بستر اين كالس را فراهم كرد. 
وظيفه من هم بود به عنوان كســـى كه چند دهه در اين 

ورزش كار كردم، اين دعوت را بپذيرم و بيايم.
وى درباره انتخاب رضا عنايتى به عنوان سرمربى تيم 
اميد بيان كرد: فدراسيون بهتر است در اين مورد صحبت 
كند. عنايتى از مربيان خوب و آينده دار فوتبال ما است. از 
يك ماهه پيش پروسه انتخاب مربى را آغاز كرديم و به 

كميته ملى المپيك رفتيم.
 در آنجا نظرمان را گفتيم. آنجا تصميم گيرى شـــد 
كه حبيب كاشـــانى به عنوان مدير تصميمش را بگيرد. 
او چند وقت يكبار از من مشورت مى گرفت و من هم 
نظرم را مى گفتم.سرمربى تيم ملى فوتبال ايران تاكيد كرد:  
آن گزينه هايى كه ابتدا مطرح شد، نهايى نشد. زمانى كه 
در قطر بودم به صورت تماس تصويرى حبيب كاشانى، 
افشين قطبى را كانديدا كرد و من هم خيلى استقبال كردم. 
اعتقاد داشتم قطبى پتانسيل زيادى دارد. من آنجا پيشنهاد 
دادم با توجه به اينكه قطبى مدتى از فوتبال ايران دور بوده 
و شـــناختش كمتر شده، از مربى اى كنار او استفاده كنيم 
كه شناخت داشته باشد اما اينكه حضور او به چه علت 

منتفى شد را نمى دانم.
حضور 3 ستاره بزرگسال در تيم اميد

قلعه نويى در مورد اينكه شهريار مغانلو، پيام نيازمند 
و مهدى ترابى قرار است تيم اميد را همراهى كنند، تاكيد 
كرد: اين انتخاب حسينى بود و شايد با حضور عنايتى اين 
نفـــرات فرق كنند.وى در مورد انتخاب مربى خارجى در 
كادر فنى تيم ملى هم گفت: نامه داديم و مراحل پايانى 
در حال انجام است. فكر كنم پيش قرارداد او هم ارسال 
شده است. مربى بسيار خوبى است و در اجالس فيفا با 

مديرش صحبت كرديم و از او تعريف كرد.

مناقصه خريد انواع بيمه نامه 
شـــركت كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان در نظر دارد 
قـــرارداد بيمه نامه هاي خود را وفق شـــرايط خصوصي و الزامات و 
مشخصات معين شـــده به مدت يكسال شمسي به شركت بيمه گر 

واجد شرايط واگذار نمايد.
بيمه نامه  هاي مورد نظر: درمان تكميلي، عمر، حوادث گروهي، 

مسئوليت كارفرما، آتش سوزي و شكست ماشين آالت. 
مهلت دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهاد: از روز چهارشنبه 

1402/3/3 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه 1402/3/9 
تاريخ بازگشــايي پاكت هاي پيشــنهاد: روز چهارشـــنبه 
1402/3/10 خواهد بود و شركت در قبول يا رد پيشنهادات واصله 

مختار است.
سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 200/000/000 ريال واريز به 

حساب جاري شماره 0200682246003 نزد بانك ملي 
* فقط شركت هاي بيمه گر اصلي و كارگزاران رسمي بيمه مجاز به 

شركت در مناقصه مي باشند.
* ارسال پيش نويس قرارداد الزامي است.

* در صورت انصراف برنده، سپرده به نفع شركت ضبط خواهد شد.
* هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

محل دريافت اسناد مناقصه: 
1. تهران، خيابان شريعتي، نبش شمالي خيابان كالهدوز (دولت)، 

برج تجاري نگين قلهك، طبقه پنجم، واحد 51 
2. خراسان رضوي: فريمان، كيلومتر 7 جاده سد فريمان، كارخانه 

قند فريمان، واحد بازرگاني، آقاي اژدري 
متقاضيان مي توانند جهت كســـب اطالعات بيشتر با شماره هاي 

05134653342 و 09183300643 تماس حاصل نمايند.
شركت كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان 

آگهي مناقصه عمومي 1402/3 
(يك مرحله اي با ارزيابي كيفيـ  نوبت اول) 

شماره فراخوان 2002093543000009 شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
(سهامى خاص)

شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران در نظر دارد خريد و تحويل تعداد 7400 (هفت هزار و 
چهارصد) عدد شـــير يك طرفه يكسر مغزي برنزي، شير شبكه رزوه اي برنزي، شير انشعاب رزوه اي برنزي 
و شير آب دسته گازي در اقطار مختلف جهت استفاده در تاسيسات آبرساني شركت آب و فاضالب منطقه 
چهار شـــهر تهران با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد 

شرايط واگذار نمايد.
1ـ مدت و محل اجراء: ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابالغ قرارداد در محل انبار مركزي شركت آب و فاضالب 

منطقه4 شهر تهران 
2ـ محل تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت 

3ـ مهلت و محل دريافت اســناد مناقصه: داوطلبان مي توانند جهت دريافت اســـناد مناقصه از روز 
چهارشنبه مورخ 1402/03/03 حداكثر تا ساعت 15 روز شـــنبه مورخ 1402/03/13 از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمائيد.
4ـ مهلت و محل تحويل اســناد ارزيابي كيفي و اســناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه 
مي بايســـت كليه مدارك مربوط به پاكت هاي (الف، ب و ج) و اسناد ارزيابي كيفي را حداكثر تا ساعت 13 
 www.setadiran.ir روز شـــنبه مورخ 1402/03/27 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس

بارگذاري و ثبت نمايند.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1402/06/27 مي باشد.

5ـ تاريخ بازگشــايي پاكت هاي ارزيابي و امتيازدهي بر اساس شاخص  ها و معيارهاي ارزيابي 
كيفي در ســاعت 9 صبح روز يكشــنبه مورخ 1402/03/28 و بازگشايي پاكات ج (پيشنهاد 

قيمت) در همان روز مي باشد.
6ـ مبلغ تضمين شــركت در مناقصه 1/586/540/000 (يك ميليارد و پانصد و هشتاد و شش 
ميليون و پانصد و چهل هزار) ريال مي باشد كه شركت كنندگان در مناقصه مي توانند به صورت فيش 
واريزي نقدي و يا ضمانتنامه بانكي به شماره حساب 4ـ  3156116ـ  10 نزد بانك رسالت با شناسه شباي 
IR 100700001000223156116004 در وجه شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران و يا 
چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران دريافت و تصويب ضمانتنامه را 
در ســـامانه تداركات الكترونيك دولت در پاكت (الف) بارگذاري و ثبت نمايند و اصل ضمانتنامه موصوف 
را تا ساعت 13 روز شـــنبه مورخ 1402/03/27 به دبيرخانه اين شركت تسليم نمايند و به پيشنهادهاي 
فاقد سپرده، سپرده  هاي مخدوش، ســـپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
7ـ به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود 

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1402/03/03 و نوبت دوم 1402/03/06 

برگزاركننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.

http://t4ww.tppww.ir سايت شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
 http://iets.mporg.ir :سايت ملي مناقصات

 http:tender.nww.co.ir :سايت شركت مهندسي
شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران

آگهي مناقصه عمومي 1402/4
(يك مرحله اي با ارزيابي كيفيـ  نوبت اول) 

شماره فراخوان 2002093543000011  شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
(سهامى خاص)

شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران در نظر دارد خريد و تحويل تعداد 802 (هشتصد و دو) عدد 
شـــير خط فلنجي داكتيل، شير آتش نشاني و شير تخليه هوا در اقطار مختلف جهت استفاده در تاسيسات 
آبرساني شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي 

با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
1ـ مدت و محل اجراء: ظرف مدت شـــش ماه از تاريخ ابالغ قرارداد در محل انبار مركزي شـــركت آب و 

فاضالب منطقه4 شهر تهران 
2ـ محل تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت 

3ـ مهلت و محل دريافت اســناد مناقصه: داوطلبان مي توانند جهت دريافت اســـناد مناقصه از روز 
چهارشنبه مورخ 1402/03/03 حداكثر تا ساعت 15 روز شـــنبه مورخ 1402/03/13 از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمائيد.
4ـ مهلت و محل تحويل اســناد ارزيابي كيفي و اســناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه 
مي بايســـت كليه مدارك مربوط به پاكت هاي (الف، ب و ج) و اسناد ارزيابي كيفي را حداكثر تا ساعت 13 
 www.setadiran.ir روز شـــنبه مورخ 1402/03/27 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس

بارگذاري و ثبت نمايند.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1402/06/27 مي باشد.

5ـ تاريخ بازگشــايي پاكت هاي ارزيابي و امتيازدهي بر اساس شاخص ها و معيارهاي ارزيابي 
كيفي در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1402/03/28 و بازگشايي پاكت هاي ج (پيشنهاد 

قيمت) در همان روز مي باشد.
6ـ مبلغ تضمين شــركت در مناقصه 2/032/357/250 (دو ميليارد و ســي و دو ميليون و 
ســيصد و پنجاه و هفت هزار و دويست و پنجاه) ريال مي باشـــد كه شركت كنندگان در مناقصه 
مي توانند به صورت فيش واريزي نقدي و يا ضمانتنامه بانكي به شـــماره حساب 4ـ  3156116ـ  10 نزد 
بانك رســـالت با شناسه شباي 100700001000223156116004IR در وجه شركت آب و فاضالب 
منطقه چهار شـــهر تهران و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران 
دريافت و تصوير ضمانت نامه را در ســـامانه تداركات الكترونيك دولـــت در پاكت (الف) بارگذاري و ثبت 
نمايند و اصل ضمانت نامه موصوف را تا ســـاعت 13 روز شنبه مورخ 1402/03/27 به دبيرخانه اين شركت 
تسليم نمايند و به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7ـ به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود 

مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1402/03/03 و نوبت دوم 1402/03/06 

برگزاركننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.
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سازمان بنادر و دريانوردى در نظر دارد بنا بر آيين نامه اجرايى بند ه ماده 29 قانون برگزارى مناقصات، نسبت به ارزيابى كيفى مشاوران واجد شرايط جهت 
دعوت به فراخوان به شـــرح ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به شماره  2002003292000008 اقدام نمايد. كليه مراحل انتخاب 
مشـــاور از دريافت اسناد ارزيابى كيفى، اسناد درخواست پيشنهاد تا ارائه پيشـــنهاد و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ســـتاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شـــد. شركت هاى داراى شرايط الزم است در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مزبور 1402/03/02مى باشد.
1- شرح مختصر موضوع فراخوان: خريد خدمات مشاوره « انجام خدمات فنى-تخصصى در حوزه برنامه ريزى، توسعه مديريت و منابع»

 2- مدت و محل اجرا: مدت زمان انجام كار 12 ماه و محل انجام خدمات ســـازمان بنادر و دريانوردى (ســـتاد مركزى و كليه بنادر تابعه اعم از بنادر شمالى 
و بنادر جنوبى كشور بصورت متمركز) مى باشد.

(QBS) 3- روش برگزارى انتخاب مشاور: كيفيت و قيمت
4- گواهينامه و رشــته موردنياز: متقاضيان شركت كننده در فراخوان مى بايست داراى گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره اخذ شده داراى اعتبار از سازمان 

برنامه و بودجه كشور و يا داراى صالحيت انجام طرح هاى پژوهشى از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى حداقل در يكى از رشته هاى ذيل داشته باشند.
مديريت عمومى
مديريت مالى

مديريت بازاريابى
 خدمات اقتصاد

خدمات برنامه ريزى آموزشى و توسعه منابع انسانى
ترافيك و حمل و نقل

رشته هاى تخصصى

5- آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى از سايت: 1402/03/13
6- آخرين مهلت بارگذارى اسناد ارزيابى كيفى در سايت: 1402/03/27

7- پس از ارزيابى كيفى، از متقاضيان واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده باشند جهت دريافت اسناد پيشنهاد دعوت به عمل خواهد آمد. 
8- جلسه پرسش و پاسخ  رأس ساعت 10 صبح روز  شنبه مورخ 1402/03/20 در محل سالن جلسات طبقه چهارم سازمان بنادر و دريانوردى برگزار خواهد شد.

 9- بديهى اســـت كليه شركت كنندگان محترم مى بايســـت تا آخرين موعد تحويل اسناد نسبت به پايش و رصد سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 
جهت دريافت آخرين اصالحات و الحاقات اهتمام نمايند.

 10- اطالعات تماس دســتگاه كارفرما: آدرس ميدان ونك، بزرگراه شـــهيد حقانى، بعد از چهارراه جهان كودك، انتهاى خيابان شـــهيدى، پالك1، 
  info@pmo.ir :شناسه آگهى:1499931                  م الف :740 سازمان بنادر و دريانوردى تلفن 84931-021 پست الكترونيك 

تجديد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزاري فرايند  انتخاب مشاور با موضوع
« انجام خدمات فنىـ   تخصصى در حوزه برنامه ريزى، توسعه مديريت و منابع»

سازمان بنادر و دريانوردى (نوبت دوم)

آگهي مناقصه عمومي 1402/7
(يك مرحله اي با ارزيابي سادهـ  نوبت اول)

شماره فراخوان 2002093543000013
شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران درنظر دارد اجراي عمليات حفاري چاه، احداث اتاقچه و 
تهيه و لوله گذاري وآزمايش پمپاژ يك حلقه چاه(قطعه چهارم) براساس فهرست بهاي پايه و غيرپايه 
سال 1402 سازمان برنامه و بودجه كشـــور با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي با 

ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
1ـ  مدت و محل اجراء: ظرف مدت 45 روز از تاريخ نخستين ارجاع در محدوده عملياتي شركت 

آب و فاضالب منطقه 4 شهر تهران
2ـ  مبلغ برآوردي مناقصه: 42/265/667/346 (چهل و دو ميليارد و دويســـت و شصت و پنج 

ميليون و ششصد و شصت و هفت هزار و سيصد و چهل و شش) ريال
3ـ  محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت

4ـ  مهلت و محل دريافت اســناد مناقصه: داوطلبان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از 
روز چهارشـــنبه مورخ 1402/03/03 حداكثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند.
5ـ  مهلت و محل تحويل اســناد ارزيابي كيفي و اســناد مناقصه: متقاضيان شركت در 
مناقصه مي بايســـت كليه مدارك مربوط به پاكات (الف، ب، ج) و اسناد ارزيابي كيفي را حداكثر 
تا ســـاعت 13 روز سه شنبه مورخ 1402/06/23 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس 

www.setadiran.ir بارگذاري و ثبت نمايند.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1402/06/23 مي باشد.

6ـ  تاريخ بازگشـــايي پاكات ارزيابي و امتيازدهي براساس شاخص ها و معيارهاي ارزيابي كيفي 
در ســـاعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 و بازگشايي پاكات ج (پيشنهاد قيمت) در 

همان روز مي باشد.
7ـ   مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه 1/737/970/020 (يك ميليارد و هفتصد و ســـي و هفت 
ميليون و نهصد و هفتاد هزار و بيســـت) ريال مي باشد كه شركت كنندگان در مناقصه مي توانند 
به صورت فيش واريزي نقدي و يا ضمانتنامه بانكي به شـــماره حســـاب 4ـ  3156116ـ  10 نزد 
بانك رســـالت با شناسه شباي IR 100700001000223156116004 در وجه شركت آب و 
فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضالب منطقه 
چهار شـــهر تهران دريافت و تصوير ضمانت نامه را در ســـامانه تـــداركات الكترونيك دولت در 
پاكت (الف) بارگذاري و ثبت نمايند و اصل ضمانت نامه موصوف را تا ســـاعت 13 روز سه شـــنبه 
مورخ 1402/03/23 به دبيرخانه اين شـــركت تسليم نمايند و به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده، 
سپرده هاي مخدوش، ســـپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
8ـ  به پيشـــنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي 

واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9ـ  زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1402/03/03 و نوبت دوم 1402/03/06

برگزار كننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است
هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.
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شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
(سهامى خاص)

آگهي مناقصه عمومي 1402/8 
(يك مرحله اي با ارزيابي سادهـ  نوبت اول) 

شماره فراخوان 2002093543000012 
شركت آب و فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران در نظر دارد اجراي عمليات حفاري چاه، احداث 
اتاقچه و تهيه و لوله گذاري و آزمايش پمپاژ يك حلقه چاه (قطعه پنجم) براســـاس فهرست بهاي 
پايه و غير پايه ســـال 1402 سازمان برنامه و بودجه كشور با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي 

يك مرحله اي با ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
1ـ مدت و محل اجراء: ظرف مدت 45 روز از تاريخ نخستين ارجاع در محدوده عملياتي شركت 

آب و فاضالب منطقه 4 شهر تهران 
2ـ مبلغ برآوردي مناقصه: 42/265/667/346 (چهل و دو ميليارد و دويســـت و شصت و پنج 

ميليون و ششصد و شصت و هفت هزار و سيصد و چهل و شش) ريال 
3ـ محل تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت 

 4ـ مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از 
روز چهارشنبه مورخ 1402/03/03 حداكثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمائيد. 
5ـ مهلت و محل تحويل اســناد ارزيابي كيفي و اســناد مناقصه: متقاضيان شركت در 
مناقصه مي بايســـت كليه مدارك مربوط به پاكات (الف، ب، ج) و اسناد ارزيابي كيفي را حداكثر 
تا ســـاعت 13 روز سه شنبه مورخ 1402/03/23 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس 

www.setadiran.ir بارگذاري و ثبت نمايد.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1402/06/23 مي باشد.

6ـ تاريخ بازگشـــايي پاكات ارزيابي و امتيازدهي براساس شاخص ها و معيارهاي ارزيابي كيفي 
در ســـاعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 و بازگشايي پاكات ج (پيشنهاد قيمت) 

در همان روز مي باشد. 
7ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1/737/970/020 (يك ميليارد و هفتصد و سي و هفت 
ميليون و نهصد و هفتاد هزار و بيســـت) ريال مي باشد كه شركت كنندگان در مناقصه مي توانند 
به صورت فيش واريزي نقدي و يا ضمانتنامه بانكي به شـــماره حســـاب 4ـ 3156116ـ  10 نزد 
بانك رســـالت با شناسه شباي IR 100700001000223156116004 در وجه شركت آب و 
فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضالب منطقه 
چهار شـــهر تهران دريافت و تصوير ضمانت نامه را در سامانه تداركات الكترونيك دولت در پاكت 
الـــف) بارگذاري و ثبت نمايد و اصل ضمانت نامه موصوف را تا ســـاعت 13 روز سه شـــنبه مورخ 
1402/03/23 به دبيرخانه اين شركت تسليم نمايد و به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده، سپرده هاي 

مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 8ـ به پيشـــنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي 

واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9ـ زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1402/03/03 و نوبت دوم 1402/03/06 

برگزار كننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 
هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.
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شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
(سهامى خاص)


