
*آرش عبدی:
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هم همچون ۲ دوره پیشین 
این رقابت ها اتفاق خاصی برای فوتبال ایران رخ نداد 
و کارلوس کی روش و شاگردانش ذوق زده همان ۳ 
امتیازی شدند که مقابل ولز کسب کردند و دستاورد 

دیگری نداشتند.
انگلیس،  تیم های  با  جام جهانی   B ایران در گروه
آمریکا و ولز همگروه بود و در شرایطی که شانس 
خوبی برای صعود به یک هشتم نهایی داشت اما از 
به  ولز  مقابل  و  آمریکا شکست خورد  و  انگلیس 
پیروزی رسید تا سوم گروه  شود. ناکامی در صعود 
دیگر هم رقم  تلخ  اتفاق  با یک  به مرحله حذفی 
تا  انگلیس ۶ گل دریافت کرد  ایران مقابل  خورد. 
سنگین ترین شکست خود را در ۶ دوره ای که در 

جام جهانی حضور داشته تجربه کند.
پایان  به  قطر  روزیست جام جهانی  که چند  حاال 
رسیده و تب و تاب آن فروکش کرده می توان در 
ناکامی اش  دالیل  و  ملی  تیم  عملکرد  خصوص 
واکاوی بهتر و معقوالنه تری انجام داد؛ شاید تاثیری 
مثبت در تصمیماتی که قرار است برای آینده این تیم 

گرفته شود داشته باشد.
فوتبال  فدراسیون  مجمع  اعضای  که  زمان  همان 
تصمیم به بازگشت مهدی تاج به فدراسیون گرفتند 
شانس به کارلوس کی روش رو کرد. او پس از جام 
ملت های آسیا و حضوری ۸ ساله در فوتبال ایران 
بر عهده  را  آن مصر  از  کلمبیا و پس  تیم  هدایت 
گرفته بود و در این تیم ها کارنامه ضعیفی از خود 
به جا گذاشت و به نظر می رسید دوران مربیگری 
پیرمرد پرتغالی به پایان رسیده است؛ اما تاج تصمیم 

گرفت که یک بار دیگر سرمربیگری تیم ملی را به 
کی روش بسپارد تا بهترین اتفاق ممکن برای این 
مربی رقم بخورد. او در شرایطی شانس حضور در 
جام جهانی را پیدا کرد که نقشی در صعود تیم ملی 

به این رقابت ها نداشت.
پیش از بازگشت کی روش به ایران، دراگان اسکوچیچ 
سرمربی تیم ملی بود؛ مربی که تصور نمی کرد روزی 
به سرمربیگری تیمی همچون ایران برسد؛ اما فضای 
آشفته آن زمان فوتبال ایران که درگیر ماجرای مارک 
ویلموتس بود به سود این مربی تمام شد تا صعودی 
نردبانی داشته باشد و از صنعت نفت آبادان به تیم 
در  موفقیت  وجود  با  اسکوچیچ  برسد.  ایران  ملی 
انتخابی جام جهانی به لحاظ کاریزماتیک و مهمتر 
از آن سبقه مربیگری در حد و اندازه های نشستن 
روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی نبود و تصمیم 
رئیس فدراسیون فوتبال برای برکناری او را می توان 
نبود که  اما کی روش مربی ای  قلمداد کرد؛  منطقی 
بتواند ناجی تیم ملی شود و نتایجی که با این تیم 
در جام جهانی کسب کرد اثبات کننده این موضوع 
بود. بخش زیادی از این ناکامی به خاطر تصمیمات 
کی روش بود و این واقعیتی است که امکان کتمان یا 

رد آن وجود ندارد.
اولین تصمیم جنجالی کی روش پیش از جام جهانی 
انتخاب ۲۵ بازیکن تیم ملی بود. در حالی که همه 
تیم های حاضر در جام جهانی قطر می توانستند نام 
دهند کی روش  قرار  لیست خود  رادر  بازیکن   ۲۶
با یک بازیکن کمتر راهی قطر شد. هنوز مشخص 
نیست چرا او چنین تصمیمی گرفت. مگر می شود 
یک مربی اینگونه تیمش را از داشتن یک بازیکن 
محروم کند؟ محمد محبی، امید نورافکن و میالد 
سرلک بازیکنانی بودند که می توانستند برای تیم ملی 
مثمرثمر باشند؛ اما کی روش ترجیح داد تیمش با یک 

بازیکن کمتر به جام جهانی برود.
تیم ملی ایران هم در جام جهانی ۲۰۱۴ و هم در 
که  دفاعی  کامال  تاکتیکی  با  با  جهانی ۲۰۱۸  جام 
عامدانه نامنظم بود توانست مقابل تیم های بزرگی 
مثل آراژنتین، نیجریه، مراکش، اسپانیا و پرتغال نتایج 

آبرومندانه ای کسب کند؛ هر چند در هیچ کدام از این 
۲ جام  جهانی خبری از صعود به مرحله حذفی نبود 

و ایران در پایان مرحله گروهی به خانه بازگشت.
کی روش این بار هم تصور می کرد می تواند با همان 
فرمولی که در ۲ جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ از آن 
استفاده کرده در جام جهانی قطر هم شانس موفقیت 
مقابل انگلیس و آمریکا و ولز را دارد؛ اما او دچار 
اشتباه بزرگی شد؛ اشتباهی که نتیجه آن دریافت ۶ 

گل از سه شیر و شکست مقابل آمریکا بود.
گری ساوت گیت که بازی دوستانه ایران را مقابل 
سنگال را از نزدیک تماشا کرده بود می دانست که 
در ذهن کی روش چه می گذرد و بازیکنانش را برای 
ایران توجیه کرده بود. کی روش هم برای  با  بازی 
اینکه انگلیسی ها را سورپرایز کند از روزبه چشمی، 
مجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی و علی کریمی 
بازیکنان  این  اما  استفاده کرد؛  ملی  تیم  ترکیب  در 
نه تنها به کار کی روش نیامدند؛ بلکه نقش زیادی 
مهمترین  اما  داشتند؛  انگلیس  مقابل  شکست  در 
دلیل ناکامی تیم ملی مقابل انگلیس همان تفکرات 
کی روش بود. ایران در این بازی به قدری بد ظاهر 
شد که شانس آورد گل های بیشتری دریافت نکرد. 
تعداد پاس های این تیم تا پایان نیمه اول به عدد ۵۰ 
هم نرسید و این تعداد پاس در رویداد معتبر جام 

جهانی یک فاجعه محسوب می شود.
جام  در  خود  بازی  دومین  در  شرایطی  در  ایران 
جهانی به مصاف ولز رفت که پیش بینی می شد به 
دلیل شکست سنگین مقابل انگلیس شرایط خوبی 
در این بازی نداشته باشد؛ اما بازی به گونه ای دیگر 
رقم خورد. بازیکنان ایران در این بازی هیچ شباهتی 
به بازی با انگلیس نداشتند و بر خالف انتظار دیگر 
و  ولز  مقابل  پیروزی  نبود.  دفاعی  بازی  از  خبری 
همچنین تساوی انگلیس با آمریکا باعث شد ایران 
برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی شانس زیادی 
داشته باشد و حتی با یک تساوی مقابل آمریکا هم 

می توانست این صعود تاریخی را رقم بزند.
بازی با ولز این امیدواری را به وجود آورده بود که 
ایران می تواند از پس آمریکا بربیاید؛ اما تاکتیک این 

تیم همانی شد که در بازی با انگلیس بود. این مسئله 
مقابل ولز  ایران  بازی کردن  دلیل خوب  داد  نشان 
برای  بازیکنان  و  است  نداشته  کی روش  به  ربطی 
اینکه آبروریزی مقابل انگلیس را جبران کنند تالش 

کردند در بازی با ولز خوب بازی کنند.
تا  بود  امتیاز  حداقل  دنبال  به  آمریکا  مقابل  ایران 
صعودش را به یک هشتم نهایی قطعی کند و به همین 
دلیل همچون بازی با انگلیس با تاکتیکی کامال دفاعی 
به مصاف یانکی ها رفت؛ اما این بار هم کی روش با 
تفکرات به شدت محتاطانه اش به درِ بسته خورد تا 
تیم ملی مقابل آمریکا با یک گل مغلوب شود و از 

صعود به یک هشتم نهایی بازبماند.
به  و  قطر  جهانی  جام  در  ایران  ملی  تیم  نتایج 
خصوص نوع بازی این تیم مورد انتقاد بسیاری از 
اهالی فوتبال و به خصوص مردم قرار گرفت؛ اما 
کی روش در اقدامی رو به جلو پس از پایان کار این 
تیم در قطر پستی اینستاگرامی را منتشر کرد. اینکه 
بازیکنانش  از  را  تمام قد خود  یک مربی حمایت 
نشان می دهد رفتاری حرفه ای است؛ اما کی روش در 
پست اینستاگرامی اش به گونه از عملرد شاگردانش 
در جام جهانی تعریف و تمجید کرده که انگار آنها 
نبوده اند که از انگلیس ۶ گل دریافت کرده اند و مقابل 

آمریکا مغلوب شدند.
با توجه به اظهارات مسئوالن فدراسیون فوتبال به 
نظر می رسید ادامه سرمربیگری کی روش در تیم ملی 
ایران قطعی است؛ اما صحبت های اخیر مهدی تاج 
مبنی بر اینکه عالوه بر کی روش مربیان دیگری هم 
جزو گزینه های سرمربیگری تیم ملی هستند باعث 
شد ادامه حضور مربی پرتغالی روی نیمکت این تیم 

با اما و اگر روبرو شود.
کی روش سال ها سرمربی تیم ملی بوده و انصافا در 
فوتبال ایران تاثیر مثبتی از خود به جا گذاشته؛ اما 
جام جهانی قطر نشان داد فوتبال دنیا با سرعت رو 
به پیشرفت است و سطح بازی تیم های ژاپن، کره 
جنوبی و عربستان فراتر از فوتبال آسیاست و با ادامه 
ایران  دوباهر  ناکامی  شاهد  باید  کی روش  حضور 
بود. دیگر نمی توان صرف  در جام ملت های آسیا 
تاکتیک های دفاعی و ارائه فوتبالی که شبیه جنگ های 
چریکی است موفقیتی کسب کرد. هر چند با سایر 
گزینه ها هم نمی توان آینده روشنی را برای تیم ملی 

ایران ترسیم کرد.
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اگر کسی مانند میهمان یا مستأجر، وسایل خانه را نجس کند یا متوجه نجاست آن شود،
 آیا الزم است به صاحبخانه اطالع دهد؟

اگر چیزی که توسط او نجس شده از وسایلی است که در خوردن و آشامیدن
 استفاده می شود، باید اطالع دهد و نیز اگر از وسایلی است که عدم اطالع، موجب اخالل 

در مثل وضو و غسل می گردد، بنا بر احتیاط واجب اطالع دادن الزم است اما در غیر این موارد، 
اطالع دادن لزومی ندارد. ری

رهب
ت 

ائا
تفت

اس
وز  

ث ر
دی

ح

داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

حضرت عیسی علیه السالم
َ ُیحِیي الُقلوَب الَمیَتَة بِنوِر  کِب ؛ َفِإنَّ اللَّ َزاِحُموا الُعَلماَء في َمجالِِسِهم َولَو ُجُثّواً َعَلی الرَّ

الِحکَمِة َکما ُیحِیي اأَلرَض الَمیَتَة بوابِِل  الَمَطر.
در مجالس دانشمندان گرد آیید، اگر چه ]به خاطر کمبود جا ، ناگزیر[ بر روی زانوان و 
سرپا بایستید؛ زیرا خداوند، دل های مرده را با نور حکمت زنده می  سازد، چنان که زمین 

مرده را با رگبار باران، زنده می  کند.

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

دور باطل با کی روش؛ 
موفقیت با فوتبال چریکی محال است

 " من می خواهم تمام پناهندگان به من افتخار 
کنند."

 روزی روزگاری در دمشق یک شناگری بنام یسری 
زندگی می کرد. هر روز پدر آنها به او و خواهرش 
یاد           آنها شنا را  به  در استخر خصوصی خودشان، 
می داد. سوریه در جنگ بود و یک روز بمب داخل 
استخر افتاد. خوشبختانه در آن زمان یسری داخل 
استخر نبود و به فاصله کمی خانه آنها توسط بمب 
دیگری ویران شد. یک راه باریک برای فرار وجود 
داشت و آنها نتوانستند هیچ وسیله ای با خود بر 
دارند و جایی هم نداشتند که دیگر زندگی کنند. آنها 

تصمیم گرفتند از کشورشان فرار کنند.
برای  خوبی  جای  آلمان  که  بود  شنیده  یسری   
شناگران است. رسیدن به آنجا کار سختی بود و 
راه درازی را در پیش داشتند. ولی این ها باعث 
نشد تا یسری از عزم خود برای رسیدن به آنجا 

منصرف شود. 

پناهندگان  از  گروه  یک  به  خواهرش  و  یسری 
پیوستند. و در طول یک ماه  از چندین کشور عبور 
کردند و در نهایت با یک قایق الستیکی به  نزدیکی 
جزیره لس بوس در یونان رسیدند. ظرفیت قایق 
مناسب برای ۶ یا 7 نفر بود ولی حدود ۲۰ نفر را 
داخل آن چپانده بودند و ناگهان موتور قایق از کار 
در  توانیم  نمی  کرد:"ما  فکر  خود  با  یسری  افتاد. 
دریا بمیریم.  زیرا ما شناگر هستیم!" سپس او  و 
خواهرش با یک پسر دیگر به درون آب پریدند. آنها 
به مدت سه ساعت قایق را هل دادند و کشیدند و 
با خود به همراه بردند. تا باالخره به ساحل رسیدند.
وقتی آنها به آلمان رسیدند. اولین سوالی که یسری 
کرد این بود. که:" من کجا می توانم کلوب شنا پیدا 
کنم؟ "او نه تنها کلوب را یافت بلکه در سال ۲۰۱۶ 
او یکی از اعضای گروه پناهندگان بود که برای بار 

اول در مسابقات المپیک حضور یافتند.
متولد 5 مارس 1998 سوریه

یکشنبه 4  دی 1401 /  1 جمادی الثانی 1444 هـ . ق /  Desember 25 2022 / شماره 6440 / سال بیست و پنجم

صد زن موفق دنیا »یسری  ماردینی« شناگر

 ))۱۳۲۵B۱۲۴     ۱-موضوع : مشارکت در ساخت یک قطعه تجاری وخدماتی  واقع در محله ۵ ناحیه ۲ فاز ۳ شهر جدید سهند شامل احداث یک قطعه تجاری )بازارچه( به شماره
در قالب بسته مشارکتی)۱۴۰۱-۰۱( )با مشخصات مندرج در جدول) ۱( ردیف ۱(.

مشارکت در ساخت یک قطعه تجاری وخدماتی  واقع در محله ۵ ناحیه ۲ فاز ۳ شهر جدید سهند شامل احداث یک قطعه تجاری و خدماتی به شماره     ۱۳۲۵B۱(( در قالب 
بسته مشارکتی)۱۴۰۱-۰۲( )با مشخصات مندرج در جدول) ۱( ردیف ۲(.

مشارکت در ساخت دو قطعه تجاری وخدماتی  واقع در محله ۳ ناحیه ۲ فاز ۳ شهر جدید سهند شامل احداث ۲ قطعه تجاری و خدماتی به شماره های      ۱۳۲۳B۴۱(و  ۱۳۲۳B۴۲( در قالب بسته 
مشارکتی)۱۴۰۱-۰۳( )با مشخصات مندرج در جدول) ۱( ردیف ۳(.

۲- نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید سهند: فاز دو، میدان عمران، شرکت عمران شهر جدید سهند. تلفن: ۴-۳۳۴۳77۰۱-۰۴۱ داخلی  ۲۰۲ -کدپستی ۵۳۳۱7۴۱۱۳۳ .
۳-نحوه مشارکت: * سهم الشرکه تعیین شده برای شریک)سرمایه گذار( صرفا از کاربری تجاری و خدماتی احداث شده درجدول شماره ۱ می باشد.

* میزان و درصدپیشنهادی برای شرکت عمران می بایست مساوی یابیشتر از قدر السهم پایه باشد و باالترین میزان و درصد پیشنهادی برای شرکت عمران  شهر جدید سهند به عنوان برنده فراخوان 
تعیین می گردد.

* نوع تضمین )پاکت الف( از نوع چک تضمین شده در وجه شرکت عمران شهر جدید سهند با ضمانت نامه بانکی دارای حداقل اعتبار ۳ ماه  در وجه شرکت عمران شهر جدید  سهند.

۴ -شرایط متقاضیان سرمایه گذاری: الف: اشخاص حقوقی: مجاز به شرکت در فراخوان حاضر می باشند..
ب: اشخاص حقیقی : اشخاص حقیقی در صورت تمایل به شرکت در فراخوان حاضر الزامًا می بایست با شرکتهای حقوقی اقدام به تشکیل کنسرسیوم نمایند.

۵-نحوه انتخاب سرمایه گذار: از طریق ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری و بازگشایی پیشنهاد های مالی واجدین شرایط حداقل امتیاز ارزیابی کیفی.
۶- مبلغ کل سرمایه گذاری برای ردیف ۱ )بازارچه صنایع دستی(: معادل ۰۰۰ر۱۲۰ر۵7۳ر ۲۵۰ر ۱ ریال، که برآورد آورده شرکت عمران شهر جدید سهند به مبلغ: ۰۰۰ر9۲۰ر۳9۳ر7۳۸ ریال و برآورد 

)نیایش(: معادل ۲۰۰ر۴۳9ر۸۲۸ر ۴9۴ر ۲ریال، که برآورد آورده شرکت عمران شهر جدید سهند به آورده سرمایه گذار به مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ر۱79ر۵۱۲ ریال می باشد مبلغ کل سرمایه گذاری برای ردیف۲ 
مبلغ: 7۰۰ر۴۲9ر۱7۰ر799ریال و برآورد آورده سرمایه گذار به مبلغ ۵۰۰ر۰۰9ر۶۵۸ر ۶9۵ر ۱ریال می باشد.

*مبلغ کل سرمایه گذاری برای ردیف۳ )یاسمین(: معادل ۶۰۰ر9۸۱ر۲۶۲ر ۶۳۵ر ۴ریال، که برآورد آورده شرکت عمران شهر جدید سهندبه مبلغ: ۱۰۰ر9۶۳ر۸۶۲ر ۸۸۰ر۱ ریال و برآورد آورده سرمایه 
گذار به مبلغ ۵۰۰ر۰۱۸ر۴۰۰ر 7۵۴ر ۲ریال می باشد.

7- مدت دوره مشارکت پروژه)ردیف های ۱ تا ۳( :  ۳۶ ماه شمسی. 
۸-روشها، دستورالعملها و استانداردهاي اجرایی: مقررات ملی ساختمان ایران و کلیه بخشنامه ها و آیـین نامـه هـای نظام فنی واجرایی کشور که به تشخیص کارفرما با این پروژه مرتبط باشند.

9- مهلت دریافت اسناد فراخوان: از روز شنبه مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ لغایت روز  دوشنبه مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ از طریق مراجعه به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید سهند به 
صورت لوح فشرده قابل دریافت می باشد.

-از سرمایه گذارانی که اسناد فراخوان را دریافت نمودند درخواست می گردد چنانچه تمایل به تکمیل وارائه اسناد ندارند. مراتب را به صورت کتبی، حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به دبیرخانه 
شرکت عمران اعالم نمایند.

۱۰ -تاریخ تحویل اسناد فراخوان: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه  مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸  به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید سهند تحویل شود.
۱۱-زمان و محل بازگشایی پاکات الف )ضمانت نامه(و ب)اسناد ارزیابی کیفی(: ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه  مورخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱  نسـبت بـه بازگشـایی پاکـات الـف و ب اقـدام می گردد و پس از انجـام 
ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه )سرمایه گذارانی که حداقل امتیاز ۶۰ را کسب نمایند در لیست کوتاه قرارخواهند گرفـت )پاکت ج( ارائه پیشنهاد میزان و درصدشراکت( براي سرمایه گذارانی که در 

لیست کوتاه قرار میگیرند، بازگشایی خواهد شد.
۱۳-زمان و محل بازگشایی پاکت ج )پیشنهاد میزان و درصد شراکت(: ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸  در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید سهند.

*الزم به ذکر است هزینه خرید هر ردیف از اسناد فراخوان ۳،۰۰۰،۰۰۰)سه میلیون (ریال می باشد.
۱۴- عالوه بر مشخصات ، کلیه ضوابط ، مقررات ملی ساختمان و سایر شرایط منجر به کلید تحویل به عهده ی شریک و با هزینه ی وی انجام خواهد شد که باید در پیشنهاد خود لحاظ نماید .

۱۵- شرکت عمران شهر جدید سهند در انتخاب سرمایه گذار مختار بوده ونیز هرگونه تغییرات و اصالحات این فراخوان اعم از تاریخ های مندرج درآگهی و اسناد ، از طریق وب سایت این شرکت     
اطالع رسانی خواهد شد.

آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(

شرکت عمران شهر جدید سهند

جدول شماره )1(

کاربری نام پروژهکد قطعه ردیف
سطح 
اشتغال 
درصد

مساحت 
)عرصه 
مترمربع(

تراکم 
درصد

تعداد 
طبقات 
سازه ای 

مبلغ برآورد کل
 سرمایه گذاری )جمع 
آورده طرفین - تنزیل 

شده( ریال

سهم الشرکه شرکت 
سهم الشرکه شریک )ریال(عمران سهند )ریال(

سهم الشرکه 
شرکت 

عمران سهند 
)درصد(

سهم 
الشرکه 
شریک 
)درصد(

مبلغ تضمین شرکت 
در فراخوان-پاکت 

الف-)ریال(

۱۱۳۲۵B۱۲۴ بازارچه
صنایع دستی

تجاری 
)بازارچه 
صنایع 
دستی(

۶۰۰ر۸۶۵ر۲۵۲ر۰۰۰۵9/۰۴۴۰/9۶۶ر۲۰۰ر۱79ر۰۰۰۵۱۲ر9۲۰ر۳9۳ر۰۰۰7۳۸ر۱۲۰ر۵7۳ر ۲۵۰ر 7۰7۳۴۶۱۴۰۳۱
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۱9۶ر۱۴۲ر۴7۴ر۵۰۰۳۲/۰۳۶7/97۱۲ر۰۰9ر۶۵۸ر ۶9۵ر 7۰۰۱ر۴۲9ر۱7۰ر۲۰۰799ر۴۳9ر۸۲۸ر ۴9۴ر ۶۵/۱۶7۱۵۱۵7۰۶۲خدماتی

۳۱۳۲۳B۴۱
۱۳۲۳B۴۲تجاری-یاسمین

9۰۸ر۳۱۴ر۱7۶ر۵۰۰۴۰/۵۸۵9/۴۲۲۳ر۰۱۸ر۴۰۰ر 7۵۴ر ۱۰۰۲ر9۶۳ر۸۶۲ر ۸۸۰ر۶۰۰۱ر9۸۱ر۲۶۲ر ۶۳۵ر ۸۰۱۳۲۸9۴۰۰۶۴خدماتی

7۰۴ر۳۲۲ر9۰۳ر۰۰۰۴۱ر۲۲۸ر۲۳ر9۶۲ ر ۸۰۰۴ر۳۱۲ر۴۲7ر۴۱۸ ر ۸۰۰۳ر۵۴۰ر۶۶۴ر ۳۸۰ر ۸جمع ۳ قطعه 
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شناسه آگهی: 1431016

شرکت گاز استان آذربایجان شرقي درنظردارد پروژه خرید یوپی اس به همراه باتری و 
 www.setadiran.ir رک باتری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

به شرح ذیل برگزار ، و به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
- یوپي اس OnLine با توان KVA ۳ به همراه باتری ۱۲V۴۲A به تعداد ۱۰۰ دستگاه 

- رک باتری دو طبقه برای ۸ عدد باتری به تعداد ۱۰۰ عدد
بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت ، و توانایی تامین 
اقالم فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
به مبلغ -/۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰)دو میلیارد و دویست میلیون ریال( دعوت می نماید حداکثر تا 
۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعالم آمادگي کتبي خود را ، و فرم های تکمیل 
شده پرسشنامه ارزیابی )کیفی تامین کنندگان کاال( و تصویر مدارک و مستندات مندرج در 

فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمایند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده 
است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای 

الکترونیکی را دریافت نمایند.
*تلفن: ۳۴۴9۶۲7۴ و ۰۴۱-۳۴۴۴۸۰9۵

*دورنگار:   ۰۴۱-۳۴۴۴7۰۸9

»آگهي فراخوان مناقصه«
  شماره:    1401-91

ت اول
نوب

روابط عمومي شرکت گاز استان آذربایجان شرقيشناسه آگهی: ۱۴۳۰۱۶۴

از  بعد  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  ارزش 
حضور در جام جهانی با افت مواجه شده است.

سایت ترانسفرمارکت ارزش جدید بازیکنان فوتبال 
جهان را بعد از حضور در جام جهانی اعالم کرده 
این  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  اکثر  که 
ارزش گذاری با افت فاحشی روبرو شده اند.سردار 
علی  قدوس،  سامان  جهانبخش،  علیرضا  آزمون، 
وحید  ترابی،  مهدی  انصاری فرد،  کریم  قلی زاده، 

امیری و شجاع خلیل زاده از جمله بازیکنانی هستند 
جالب  نکات  شده اند.از  مواجه  ارزش  افت  با  که 
حسین  محرمی،  صادق  ارزش  افزایش  توجه، 
کنعانی زادگان، احمد نوراللهی و سید حسین حسینی 
مانند مهدی طارمی که  بازیکنانی  است. همچنین 
افزایشی  هیچ  بودند،  جهانی  جام  در  ایران  ستاره 
نداشته اند.سایت ترانسفر مارکت تیم ملی ایران را 

حدود ۵۳ میلیون یورو ارزش گذاری کرده است

کاهش ارزش بازیکنان ایرانی بعد از جام جهانی!

جام  شانزدهم  یک  مرحله  کشی  قرعه  مراسم 
حذفی)یادواره آزادسازی خرمشهر( فصل ۱۴۰۲-

۱۴۰۱ انجام شد.
حذفی/  جام  شانزدهم  یک  مرحله  کشی  قرعه 
مصاف استقالل با تراکتومراسم قرعه کشی مرحله 
یک شانزدهم جام حذفی امروز در سالن روابط 
عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران و با حضور امیر 

امیرحسین  حذفی،  جام  مسئول  روشنک  حسین 
عبدی مسئول  پایه، رضا  فوتبال  فراهانی مسئول 
لیگ دو، سید محسن موسوی مسئول لیگ سه و 

به صورت وبینار)غیرحضوری( برگزار شد.
در این مرحله ۱۶ تیم صعود کرده از مرحله قبلی 
که  دارند  حضور  برتری  لیگ  تیم   ۱۶ همراه  به 
براساس قرعه تیم ها حریفان شان رازیر شناختند.

مصاف استقالل با تراکتوردر مرحله یک شانزدهم جام حذفی


