
های  تیم  شرایط  بررسی  با  دنیا  فوتبال  کارشناس 
تیم  گفت:  جهانی ۲۰۲۲  جام   B گروه  در  حاضر 
ملی ایران پس از انگلیس می تواند رویایش را رنگ 

واقعیت ببخشد.
 شروع رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ بار دیگر نگاه 
اهالی فوتبال را به خود جلب کرده است تا تیم های 
اهداف  تحقق  برای  مسابقات  دوره  این  در  حاضر 

خود در مهم ترین تورنمنت فوتبالی تالش کنند.
تیم ملی فوتبال ایران که صعودی زودهنگام از مرحله 
انتخابی قاره آسیا به این دوره از رقابت ها داشت برای 
تحقق رؤیای صعود خود به دور حذفی این مسابقات 

با انگلیس، آمریکا و ولز همگروه است.
»گابریل تان« خبرنگار و تحلیل گر فوتبال که برای 
پوشش خبری و بررسی شرایط تیم ها به کشور قطر 
سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت 
عنوان  مدعی  برای  دشوار  مسیری  را  گروه  این 
قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ و سه تیم ایران، آمریکا 

و ولز توصیف کرد که در پی می خوانید:
کارشناس فوتبال در رسانه »ESPN« درباره نخستین 
بازی تیم ملی ایران مقابل انگلیس گفت: حقیقت 
برای هواداران فوتبال ایران در این باره کمی سخت 
است. انگلیس یکی از بهترین نسل های فوتبالی اش 
فینال جام ملت های  آنها تجربه  را در اختیار دارد. 
اروپا را سال گذشته را پشت سر گذاشته اند و حاال 
با تیمی نسبتاً کامل تر برای رسیدن به جام جهانی 
در قطر هستند. گرت ساوت گیت تحقیقات خود 
درباره بازی در قطر را از مدت ها پیش آغاز کرده بود. 

او می داند چیزی جز قهرمانی نمی تواند دیوانه های 
فوتبال در انگلیس را راضی کند.

تحلیل گر فوتبال جهان افزود: رسیدن به مهم ترین 
جام فوتبال آرزوی انگلیسی ها شده است. آنها خیلی 
وقت است به این جام نزدیک هم نشده اند. قطعاً این 
تیم برای قهرمانی در قطر است و کار برای حریفانش 
واقعاً سخت است. بازی اول برای تیم هایی که چنین 
و  مربیان  ذهن  در  گذشته  ماه  چند  طی  را  فکری 

بازیکنان خود پرورش داده اند اهمیت زیادی دارد.
تان درباره تقابل ملی پوشان فوتبال ایران با سه شیرها 
پیروزی  شانس های  همه  کاغذ  روی  کرد:  تصریح 
با انگلیس است اما فوتبال در زمینت چمن است 
و لحظه های حساس قرار است تعیین کننده پیروز 

روش  کی  کارلوس  با  ایران  ملی  تیم  باشد.  میدان 
می تواند  را  خوردن  گل  سخت  است  داده  نشان 
آموزش دهد. سبک فوتبالی کی روش هم مشخص 
است. بنابراین فکر می کنم انگلیس با وجود تمام این 
اتفاقات بازی سختی را داشته باشد. فکر می کنم زمان 
گلزنی در همین بازی نیز مهم باشد. اگر ایران بتواند 
در نیمه اول دروازه اش را حفظ کند نیمه دوم برای 

ضد حمله روی دروازه انگلیس فراهم می شود.
او در ادامه به تمجید از ستاره های فوتبال ایران نظیر 
مهدی طارمی، سردار آزمون و علیرضا جهانبخش 
هستند.  ایران  بهترین های  آنها  گفت:  و  پرداخت 
دارند  بازیکنان حضور  این  که  بزرگی  باشگاه های 
ذهن متفاوتی را برای بازی کردن در جام جهانی قطر 
و تمام دیدارهای بزرگ ایجاد کرده است. ایران یکی 
از بهترین نسل های فوتبالی اش را در اختیار دارد و 
من فکر می کنم سطح فنی مطلوب به اردوی تیم ملی 

ایران رسیده است.
او با اشاره به تقابل ایران با آمریکا و ولز یادآور شد: 
من شانس دوم شدن در گروه B را برای ایران قائلم. 
آنها  هاست.  مطلوب ترین  از  یکی  ایران  ملی  تیم 
می توانند رؤیای خود را با بازی خوب مقابل آمریکا 
و ولز برآورده کنند. شرایط جسمانی و روحی تیم ها 
تا لحظه آخر خیلی مهم است. ایران در این دوره 
می تواند خواسته های تاریخی خود را برآورده کند. 
البته فکر می کنم آمریکا و ولز هم شرایط خیلی خوبی 
به جایگاه دوم در جدول  با رسیدن  دارند و قطعا 

زیباترین بازی هایشان را خواهند کرد.

شانس صعود تیم ملی ایران در مرحله گروهی ازنگاه تحلیلگر فوتبال دنیا

ایران  تکواندوی  کیلدگرم   -۶۸ وزن  نماینده 
قهرمان  نایب  و  جهان  قهرمان  برابر  شکست  با 

المپیک به مدال برنز جهان رسید.
تکواندوی  سوم  روز  های  رقابت  جریان  در   
کلهر  رضا  مکزیک،  در   ۲۰۲۲ جهان  قهرمانی 
نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم ایران در دور نخست 
به علت سر وزن نرسیدن اسماعیل یاکوبا از نیجر 
صاحب برتری شد. کلهر در دور دوم ایکر گارسیا 
نفر چهارم رنکینگ از مکزیک را ۲ بر صفر و با 
داد و راهی  بر ۴ شکست  بر ۷ و ۱۷  نتایج ۱۰ 
یک هشتم نهایی شد. وی در این مرحله نیز برابر 
خلفانی هریس از آمریکا در یک رقابت نزدیک ۲ 
بر صفر و با نتایج ۵ بر ۴ و ۱۵ بر ۱۳ به برتری 

رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.
کلهر در این مرحله مقابل برناردو پای از دومنیکن 
۲ بر صفر و با نتایج ۱۴ بر ۷ و ۱۷ بر ۸ به برتری 
رسید و راهی نیمه نهایی شد اما در این مرحله 
مقابل بردلی سیندن دارنده مدال طال و نقره جهان 
المپیک و نفر نخست رنکینگ از بریتانیا  و نقره 
برنز جهان  مدال  به  و  بر یک شکست خورد   ۲
بر ۶  برتری ۱۷  به  راند نخست  رسید. کلهر در 
با  ترتیب  به  سوم  و  دوم  راندهای  در  اما  رسید 

نتایج ۱۵ بر ۸ و ۱۶ بر ۱۱ شکست خورد.
نماینده  سلطانی  غزل  نیز  بانوان  بخش  در  اما 
وزن ۴۹- کیلوگرم ایران در دیدار نخست مقابل 

نتایج  با  الکساندرا دیاز از پاراگوئه ۲ بر صفر و 
۸ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید اما در 
نهایی  شانزدهم  یک  مرحله  در  و  مبارزه  دومین 
شکست  یک  بر   ۲ نتیجه  با  چین  از  ژائو  مقابل 
خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. راند اول این 
مبارزه ۹ بر ۵ به سود سلطانی به پایان رسید اما 
حریف چینی در ۲ راند دیگر به ترتیب با نتایج 

۱۱ بر ۳ و ۱۲ بر ۹ صاحب برتری شد.
پیش از این در روز نخست این مسابقات، مهران 
برخورداری صاحب مدال برنز شد اما ابوالفضل 
اسماعیلی،  زینب  و  میرنوراللهی  نرگس  عباسی، 
نمایندگان ایران در روز دوم بودند که با شکست 

مقابل رقبایشان از دور مسابقات کنار رفتند.

کی روش در اندیشه پاک کردن خاطره تلخ پروین
فوتبال  ملی  تیم  برای  جهانی  جام  مسابقات 
کشورمان از روز دوشنبه هفته آینده و با تقابل برابر 
انگلیس آغاز خواهد شد، جدالی که اگر بتوانیم با 
امتیاز آن را ترک کنیم بدون شک شرایط در ادامه 

راه برای مان فوق العاده امیدوارکننده تر خواهد شد.
البته باید این واقعیت را هم بپذیریم که انگلیس 
با وجود بحران نتیجه گیری طی باخت های اخیر، 
ما  حریف  قوی ترین  و  جدی ترین  همچنان 
نباید  تیم  این  برابر  و شکست  می شود  محسوب 

یک فاجعه به حساب آید.
برگزاری جام جهانی در قطر از همان روز اولی 
که این کشور به عنوان میزبان انتخاب شد حرف و 
حدیث های بسیار زیادی را بر سر زبان ها انداخت 
برخی  ارتباطات  پیرامون  فراوانی  شایعات  و 
مقامات فیفا با قطری ها برای اعطای این میزبانی 
خارج  بحث  این  حوصله  از  البته  که  شد  مطرح 
است ولی به بهانه آغاز مسابقات بد نیست نگاهی 
به اتفاقات مهمی بیندازیم که طی چند دهه لیگ 
اخیر برای فوتبال ما در قطر به وقوع پیوسته است. 
شیرین  فوق العاده  آنها  از  بعضی  که  ماجراهایی 
بودند و البته بعضی نیز کام همه ما را تلخ کردند.

سومی جام ملت ها با کمترین امکانات
رقابت های جام ملت های آسیا در سال ۱۹۸۸ در 
آنها  که  شد  برگزار  قطر  کشور  میزبانی  به  حالی 
تبلیغات بسیار زیادی روی این بازی ها انجام داده 
برای  فراوان  هزینه های  صرف  از  جدا  و  بودند 
برگزاری مسابقات مذکور، روی موفقیت و قدرت 
تیم ملی خودشان هم مانور بسیاری می کردند. این 
ملی  تیم  و  شد  آغاز   ۱۳۶۷ سال  آذرماه  بازی ها 
فوتبال ایران اگرچه یکی از قطب های سنتی فوتبال 
امکانات  کمترین  با  ولی  می آمد  حساب  به  آسیا 
ممکن برای آماده سازی راهی قطر شده بود. در آن 
مقطع جنگ به تازگی خاتمه یافته بود و ورزش 
نمی آمد.  حساب  به  جامعه  اصلی  اولویت  هنوز 
فقط  که  رفتند  قطر  به  در حالی  ایران  ملی پوشان 
مسابقات  این  آغاز  از  پیش  روز  چند  توانستند 
اتفاقًا  و  باشند  داشته  دبی  در  کوتاهی  اردوی 
تعدادی از تاجران ایرانی مقیم امارات برای کمک 
به تیم ملی کفش های استوک دار خوبی خریدند و 

به ملی پوشان هدیه دادند! شاگردان پرویز دهداری 
مسابقات  این  در  مشکالت  این  همه  وجود  با 
نتایج خوبی گرفتند و توانستیم عنوان سومی جام 
ملت های آسیا را به دست آوریم. ارزش این کار 
وقتی بیشتر شد که در دیدار افتتاحیه با نتیجه دو 
بر صفر قطر میزبان را شکست دادیم و آرزوهای 
آنها برای مطرح شدن در فوتبال آسیا حداقل در 
آن مقطع نقش بر آب شد. در همان مسابقات بود 
که بازیکنانی همچون احمدرضا عابدزاده، مجتبی 
به  و...  مرفاوی  صمد  زرینچه،  جواد  محرمی، 

فوتبال ایران معرفی شدند.
تلخ ترین خاطره

ملی  عرصه  در  ما  فوتبال  خاطره  تلخ ترین  قطعًا 
میدان  به  قطر  خاک  داخل  است  که  هنگامی 
زمانی  بازمی گردد؛   ۱۳۷۲ سال  پاییز  به  که  رفته 
جهانی  جام  انتخابی  پیکارهای  نهایی  مرحله  که 
برگزار  بی طرف  کشور  یک  در  شد  قرار  امریکا، 

شود و قطر به عنوان میزبان برگزیده شد.
فراوان در کشورهای  ایرانیان  به حضور  توجه  با 
عربی حوزه خلیج فارس و شرایط خیلی خوبی 
داشتن  اختیار  در  بابت  از  کشورمان  ملی  تیم  که 
ایران  می کردند  تصور  خیلی ها  داشت،  ستارگان 
در  حضور  برای  آسیا  سهمیه  نهایت  در  ژاپن  و 
جام جهانی امریکا را به دست خواهند آورد ولی 

جام  به  تیم  دو  این  از  هیچ کدام  تصور  برخالف 
جهانی راه پیدا نکردند! تیم ایران که در آن مقطع 
بسیار  نتایج  می شد  هدایت  پروین  علی  توسط 
ضعیفی گرفت و در میان شش تیم برگزیده عنوانی 
بهتر از پنجمی کسب نکرد تا دوران سرمربیگری 

سلطان در تیم ملی به پایان برسد.
پروین  گردن  هم  را  چیز  همه  نباید  انصافًا  البته 
بگیریم،  فاکتور  دایی  علی  از  اگر  چون  انداخت 
هیچ کدام از بازیکنان بزرگ تیم ملی در آن مقطع 

نتوانستند در حد و اندازه های خود ظاهر شوند.
نایب قهرمانی های استقالل و پرسپولیس

باشگاه ها  جام  فینال  هم  پرسپولیس  و  استقالل 
کرده اند.  تجربه  قطر  در  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  و 
مدافع  عنوان  به   ۱۳۷۰ سال  آذرماه  استقاللی ها 
قطر  راهی  آسیا  باشگاه های  جام  قهرمانی  عنوان 
تا در این مسابقات که به صورت متمرکز  شدند 

برگزار می شد، شرکت کنند.
اما در ضربات  رفتند  باال  فینال هم  تا جدال  آنها 
پنالتی مسابقه را به الهالل عربستان واگذار کردند 
در  خود  قهرمانی  عنوان  سومین  کسب  از  تا 

قاره کهن محروم شوند.
دقیقًا ۱۹ سال پس از آن پرسپولیس نیز به فینال 

لیگ قهرمانان آسیا رسید.
مسابقات به خاطر شرایط کرونا به صورت متمرکز 

با  ایرانی  سرخ پوشان  و  می شد  برگزار  قطر  در 
از  دست شان  جنوبی  کره  حریف  برابر  شکست 
این نکات ارزشمند خالی ماند و به عنوان نایب 

قهرمانی اکتفا کردند.
پیروزی برای صعود

تیم ملی کشورمان در مرحله اول پیکارهای انتخابی 
جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان دچار چالش شده و شکست 
خانگی مقابل اردن کابوس حذف از رسیدن به این 
البته  تورنمنت را به ذهن همه اهالی فوتبال آورد. 
توانستیم این شکست را در داخل خاک اردن جبران 
کنیم ولی شرایط کنونی به گونه ای بود که حتماً باید 

قطر را هم در دوحه شکست می دادیم.
پاییز سال ۱۳۸۳ در  ایوانکوویچ  شاگردان برانکو 
یک مسابقه مهیج توانستند قطری ها را با نتیجه سه 
بر دو داخل خاک خودشان شکست بدهند و در 
نهایت نیز چند ماه بعد زمینه برای حضورمان در 

جام جهانی آلمان فراهم شد.
ناکامی با قطبی

ناکام شدن همراه با افشین قطبی در جام ملت های 
که  است  خاطراتی  از  دیگر  یکی   ۲۰۱۱ آسیای 
مقطع  آن  در  دارد.  میزبانی قطری ها  از  ما  فوتبال 
داخلی  اختالفات  وجود  ولی  داشتیم  خوبی  تیم 
تیم  وقت  سرمربی  مناسب  بازیخوانی  عدم  و 
مرحله  در  جنوبی  کره  با  رویارویی  هنگام  ملی 
یک چهارم نهایی این مسابقات موجب شد برابر 
کره ای ها شکست بخوریم و از گردونه رقابت های 
جام ملت های آسیا حذف شویم. قطعًا اگر در آن 
مسابقات شرایط فنی بهتری داشتیم، به جمع چهار 

تیم پایانی جام ملت ها راه پیدا می کردیم.
تاریخ سازی

حاال تیم ملی دوباره باید در قطر به میدان برود و 
شرایط کاماًل متفاوت با همه ادواری است که در 

مورد آنها توضیح دادیم.
ما دل مان می خواهد برای اولین مرتبه از گروه مان 
در جام جهانی صعود کنیم و برای تحقق این امر 
تاریخ ساز شاید قطر به کشور آرزوهای فوتبال ما 
بدل شود. اتفاقی که در صورت وقوع، بی شک نام 
کارلوس کی روش و شاگردانش برای همیشه در 

تاریخ ورزش ایران به یادگار باقی خواهد ماند.
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روز
ی ام

ریخ
ی تا

دها
خدا

ر
درگذشت "فرانتس شوبرت" آهنگ ساز نامي اتریشي )1828م(

 رسیدن کریستف کلمب به جزیره پورتوریکو )1493م(

 سفر "انور سادات" رئیس جمهور پیشین مصر به فلسطین اشغالي )1977م(
 روز جهانی مرد) 19 نوامبر(

عزل "امیرکبیر" صدراعظم "ناصرالدین شاه" در پي بدگویي دشمنان )1230 ش(

ذکر روز شنبه

 اگر در مجلسی مانند مسجد یا حسینیه وارد شویم که همه مشغول قرائت قرآن 
یا نماز و مانند آن هستند، آیا سالم کردن به آنان، مستحب است؟

در هر حال سالم کردن به خودی خود مستحب است )و در مورد سؤال
 پاسخ یک نفر کفایت می کند(؛ ولی سالم کردن بر کسی که در حال نماز 

است، مکروه می باشد. ری
رهب

ت 
ائا

تفت
اس

وز  
ث ر

دی
ح

داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام سجاد علیه السالم
ـ از دعای ایشان برای مرزداران ـ : اگر زندگی  اش را به نیک بختی پایان دادی 

و شهادت را بر او مقّدر فرمودی، این ]شهادتش[ پس از آن باشد که دشمنت 
رانابود کرده، و پس از آن که دشمنانت به رنج اسارت در بیفتند، و پس از آن 
که مرزهای مسلمانان، امنّیت یابد و پس از آن که دشمنت پشت کرده، بگریزد.

یا رب العالمین
ای پروردگار جهانیان

قطر، سرزمین اشک ها و لبخنــدهای تیم ملی
کی روش در اندیشه پاک کردن خاطره تلخ پروین

صد زن موفق دنیا  »میلو کاسترو زالداریگا«

    " دختران می توانند طبل بزنند."
که  بود  کوچولویی  دختر  یک  روزگاری  روزی 
پر  ای  جزیره  یک  در  بزند.او  طبل  داشت  آرزو 
های  پاپایا   و  متنوع  های  رنگ  و  موسیقی  از 

خوشمزه زندگی می کرد . نام او میلو بود.
هر کسی در آن جزیره می دانست که فقط پسرها 
فریاد می  میلو  ها سر  آن  بزنند.  دارند طبل  حق 
زدند که برو خانه . این ها برای دختر ها نیست. 
اما آنها نمی دانستند که عالقه او به طبل بیشتر از 

عالقه خرچنگ به نارگیل است.
اصوات  تمام  به  داشت  عادت  او  روز  طول  در 
دور و برش خوب گوش کند:صدای رقص برگ 
های نخل در باد،صدای بالهای مرغ مگس خوار، 
برکه--- یک  درون  پا  جفت  با  پریدن  صدای 

تاالپ!
در شب ها هم عادت داشت تا در ساحل بنشیند 
و به صدای دریا گوش کند.زمانی که امواج به لبه 
من  کرد:"  می  فکر  با خودش  می خورد  ساحل 

چرا نباید بتوانم طبل بزنم؟"
یک روز میلو پدرش را قانع کرد تا اورا به کالس 
که  موسیقی  وسیله  هر  آنجا  بفرستد.در  موسیقی 
و  کانگا  و  دف  بنوازد  توانست  می  میلو  را  بود 
گرفته  قرار  او  تاثیر  تحت  آنقدر  .معلمش  بونگا 
بود. که هر روز به او در س می داد.میلو همیشه 
می گفت: "من یک روز در یک بند واقعی خواهم 

نواخت."
رقص  گروه  به  کوچیتو  میلو،  خواهر  که  زمانی 
کوبا  در  دختران  رقص  گروه  اولین  آناکاونا 

پیوست .
زنان  طبل  گروه  به  توانست  بود  سالش  ده  میلو 
بپیوندد.آنها خیلی زود در همه جا برنامه رقص را 
اجرا می کردند. میلو یکی از معروفترین موزیسین 
های دنیا شد و زمانی که ۱۵ سال داشت در جشن 
نوازندگان  آمریکا جز گروه  رئیس جمهور  تولد 

بود. 
حدود ۱۹۲۲ کوبا

رضا کلهر به مدال برنز تکواندوی جهان رسید
 غزل سلطانی چهارمین حذف شده ایران

ارزش تیم ایران در جام 
جهانی مشخص شد

جام  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  ارزش 
جهانی ۵۹ میلیون یورو اعالم شده است که این 
پایین ترین رقم در گروه دوم است. ایران از این 
حیث در بین ۳۲ تیم جام جهانی در رده بیست 

و هشتم قرار دارد.
تیم ملی فوتبال ایران یکی از تیم های حاضر در 
جام جهانی ۲۰۲۲ است. ایران در گروه دوم باید 

با تیم های انگلیس، آمریکا و ولز رقابت کند.
در این گروه انگلیس ارزشمندترین تیم است و 
بعد  دارند.  را  قیمت  باالترین  تیم  این  بازیکنان 
یورو در  میلیون  با ۲۲۷  آمریکا  تیم  انگلیس،  از 
رده دوم است و ولز هم با ۱۶۰ میلیون یورو در 
رده سوم ارزشمندترین تیم این گروه قرار دارد 
و ارزش بازیکنان ایران ۵۹.۲ میلیون یورو اعالم 
شده است تا تیم ملی از این نظر در رده چهارم 

گروه باشد.
بین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  قیمت 
تیم های  از  تنها  جهانی  جام  در  حاضر  تیم   ۳۲
عربستان، قطر، استرالیا و کاستاریکا بیشتر است.

 ترفند کی روش برای گیج 
شدن ساوتگیت

کارلوس کی روش در بازی روز گذشته تیم ملی 
تالش کرد ترکیبش مشخص نشود.

بازی  آخرین  در  گذشته  روز  ایران  ملی  تیم 
رفت  تونس  ملی  تیم  مصاف  به  تدارکاتی خود 

و با نتیجه دو بر صفر شکسته خود.
ملی  تیم  پرتغالی  سرمربی  کی روش،  کارلوس 
داد  میدان  خود  بازیکنان  اکثر  به  بازی  این  در 
برنامه های  تا  نداد  را  مسابقه  پخش  اجازه  ولی 

تاکتیکی اش لو نرود.
ترفند  یک  از  دیدار  این  در  ملی  تیم  سرمربی 
دیگر هم استفاده کرد و شماره پیراهن بازیکنان 
را تغییر دا تا اگر تصویری از مسابقه منتشر شد 

کسی نتواند ترکیب مورد نظر را حدس بزند.

شوک بزرگ به انگلیس 
برای بازی با تیم ملی ایران!

بازیکن تاثیرگذار تیم ملی انگلیس بازی با ایران 
را از دست داد.

تیم ملی انگلیس که نخستین بازی خود را مقابل 
ایران برگزار خواهد کرد با شوک از دست دادن 

بازیکن تاثیر گذار خود روبرو شده است.
تیم  سرمربی  ساوت گیت  گرت  رسمی  اعالم  با 
ملی انگلیس، کایل واکر به دلیل مصدومیت قادر 
به همراهی تیم ملی این کشور در بازی برابر ایران 
در  که  منچسترسیتی  فوتبال  تیم  نیست.بازیکن 
به  دارد  این جام حضور  در  شیرها«  »سه  لیست 
دلیل آسیب دیدگی نتوانست خود را برای دیدار با 
ایران آماده کند تا به این ترتیب انگلیسی ها یکی از 
بازیکنان مهم خود را در تقابل با شاگردان کارلوس 

کی روش در اختیار نداشته باشند.

شهرداري اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ موضوع ابالغ  بند ۱ صورتجلسه شماره ۵۰ 
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱  شوراي اسالمی شهر اندیشه، اجرای عملیات زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران فعال واجد شرایط 

)حداقل دارای حداقل رتبه ۵ راه و باند و رتبه ۵ ابنیه( واگذار نماید.
۱- موضوع مناقصه: آماده سازی اراضی فاز ۵ با اعتبار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

2- سپرده شركت در مناقصه: مبلغ  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد  به همین منظور ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه یا واریز نقدی به حسابجاری 
 )IR۱۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۹۹۴۴۵۶۰۰۱ سیبا به شماره ۰۱۱۳۹۹۴۴۵۶۰۰۱  نزد بانک ملي ایران شعبه بلوار آزادی اندیشه کد ۲۴۱۷ ) شماره حساب شبا
تهیه و برابر دستور العمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم بذکر است نفرات اول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر 

به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهي لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ 

محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir مي باشد.
۴ - مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: متقاضیان مي بایست تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰اصل ضمانت نامه را به واحد دبیرخانه 
 www.setadiran.ir شهرداری تحویل و شماره ثبت پاکت الف دریافت و سپس تصویر سپرده شرکت در مناقصه را در سامانه تدارکات الکترونیک

بارگذاری نمایند.
*تذکر:  صرفا اسناد پاکتهای پیشنهاد )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است در جلسه بازگشایی پاکتهای )ب( و )ج(  اسناد فیزیکی)کاغذی( 

و اسناد فاقد امضای الکترونیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .
5- مدارك الزم جهت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد مي بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه 

اقدام نمایند. 
۶- زمان بازگشایي پیشنهادات: پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ می باشد. 

۷-شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار مي باشد.
۸-هزینه درج آگهی برعهده برنده موضوع مناقصه است.

آگهي مناقصه عمومي- نوبت دوم

بهروز کاویانی - شهردار شهر اندیشه


