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نکته  ورزشی

ورزش با کیفیت

سرویس ورزشی -
اتفاق��ی دارد در ورزش م��ا رخ می دهد و هر چه 
می گ��ذرد ملموس تر و پررنگ تر می ش��ود. اتفاقی که 
بیش��تر در نوع نگاه، دید و روش ها قابل رویت است و 
آن، توجه به »کیفیت« و تالش برای ارتقای سطح آن 

در کنار دلبستگی به »کمیت« است. 
رفت��ه رفت��ه داریم ب��ه این ب��اور می رس��یم- یا 
بای��د باالخ��ره روزی به ای��ن باور برس��یم- که توجه 
ب��ه کیفیت، خود ب��ه خود کمیت مطل��وب را هم به 
دنب��ال خود می آورد. یعنی کمی��ت مورد نظر در گرو 
حاکمیت کیفیت قابل قبول است، موفقیت در ورزش، 
نتیجه گی��ری، افتخارآفرین��ی، تصاحب مدال و صعود 
از س��کو و... در ورزش آن هم در س��طح »قهرمانی« 
خیلی مهم اس��ت. یکی معیار برای ارزیابی برنامه ها و 
یک ش��اخص مهم برای سنجش وضعیت کلی ورزش 
هر دیار و س��امانی اس��ت اما نباید فراموش کنیم که 
کمیت مطلوب- نه نتیجه دلخواه- حرکت در مس��یر 
نتیجه گیری و رس��یدن به مقص��د و منزل، در گروی 
این اس��ت که ابتدا کیفیت ورزش یعنی س��طح فنی، 

اخالقی، فرهنگی و... آن رشد و ارتقا پیدا کند. 
فن و اخالق ورزش در س��طح باالیی قرار بگیرد، 
ورزش در س��طح باال، در کالس ب��اال، خود به خود با 
افتخارات و موفقیت های زیادی هم توام خواهد ش��د. 
اشتباه است اگر فکر کنیم از پیش شرط ها و مقدمات 
ضروری، بی نیاز هستیم، فقط و فقط باید به فکر کسب 
مدال و نتیجه و... باشیم. آیا واقعا ناظران و کارشناسان، 
کش��وری مثل قطر را که در ج��دول رده بندی مدال 
بازی ه��ای آس��یایی ده مدال طال را جل��وی نام خود 
ثبت کرده، کش��وری صاحب ورزش می دانند؟ آیا این 
مدال ها را اصال متعلق به ورزش این کشور می دانند؟ 
و ... تصاحب و کس��ب مدال از هر راهی ممکن است، 
از جمله راهی که کش��وری مثل قط��ر انتخاب کرده 
اس��ت. اما بهترین راه، منطقی تری��ن، ماندنی ترین و 
باکالس ترین راه، این اس��ت ک��ه راه موفقیت را پیدا 
کنیم. پیش شرط و ش��رایط الزم را فراهم آوریم، این 
کاری اس��ت که همه کشورهای »صاحب ورزش« در 

دنیا انجام داده و انجام می دهند.

سرویس ورزشی - 
یک�ی از رم�وز پیش�رفت وموفقی�ت 
رش�ته های ورزش�ی م�ا در اینچئ�ون  و 
همچنین ناکام�ی آنها را در این نکته باید 
دید که کدام رش�ته ها بیش�تر در معرض 
پوش�ش، پ�ردازش، توج�ه و تحلیل های 

حرفی که با این قلم ناتوان و زبان الکن می خواهیم 
بگوییم، این اس��ت که برای اینکه در ورزش هم حرف 
و جایگاهی داش��ته باش��یم، برای اینکه در ورزش هم 
مسیر پیشرفت را در پیش بگیریم، راهش این نیست 
که چرتکه به دس��ت بگیریم، جم��ع و تفریق کنیم، 
ضرب و تقس��یم کنیم، که چند مدال گرفتیم و چند 
مدال نگرفتیم، مدال هر چقدر بیشتر، پس موفقیت و 

پیشرفت هم بیشتر و برعکس.
البته این کارها الزم است. گفتیم »کمیت گرایی« 
و »نتیج��ه محوری« حتی »میزان و تعداد مدال« هم 
در جای خود یک مالک برای ارزیابی و دارای اهمیت 
اس��ت، اما این کمیت و عدد تنها و تنها مالک ارزیابی 
نیست، بلکه آنچه مهم است که ورزش ما هر روز بیش 
از قبل، بیش��تر از آن برخوردار شود، »کیفیت« است. 
ولو این کیفیت الزاما به مدال و س��کو منجر نشود، اما 
موجب می ش��ود که در نگاه خود و دیگران ثابت شود 
که ایران، کشوری صاحب ورزش و در حال حرکت در 
مسیر پیشرفت است. هفته پیش در مطلبی با همین 
مضمون و تحت عنوان از »کی روش چه می خواهیم«؟ 
نوش��تیم که از ک��ی روش بای��د »قهرمان��ی در جام 
ملت ه��ای آس��یا« را بخواهیم اما ای��ن را تنها مالک 
ارزیابی عملکرد او قرار ندهیم، با نگاهی کارشناس��ی 
ب��ه عملکرد کلی او را ارزیابی کنیم اگر کار و تالش او 
منجر به رشد کیفی و بهتر شدن نحوه بازی تیم ملی 
شده است، چه با کسب عنوان قهرمانی، چه بدون آن، 
رای ب��ه ادامه همکاری او دهیم و در غیر این صورت، 

تصمیم دیگری درباره او اتخاذ کنید.
خوش��بختانه همان ط��ور که ذکر ش��د، برخالف 
چند س��ال گذشته که کمیت محوری و نتیجه گرایی 
بدج��وری بر ورزش و گفتم��ان و فرهنگ آن، حاکم 
ش��ده بود و مالک س��نجش همه چیز و همه کس، 
فق��ط عدد و رق��م و رکورد... این طور حرف ها ش��ده 
بود، حاال بحث »کیفیت« ه��م رفته رفته در ادبیات 
ورزشی و نگاه مس��ئوالن ورزش ما دارد جایگاه خود 
را پی��دا می کن��د و... و خود این می تواند در رش��د و 
پیشرفت ورزش ما به شکل واقعی و ساختاری خیلی 

موثر باشد.

راز موفقیت رشته های گمنام و بی ادعا 
در بازی های آسیایی چه بود؟!

لزوم آسیب شناسی در حوزه رسانه و ورزش

* دلیل آن که فوتبال بخت برگشته در همین رقابت های آسیایی، 
هنوز بازی ها رسما شروع و افتتاح نشده با نتایجی ضعیف و رفتار و 
کرداری ضعیف تر از دور مسابقات حذف می شود، حتما به این خاطر 

است که فوتبال بسیار مورد توجه رسانه ها و الجرم تحلیل ها 
و بررسی های کارشناسی! آنها قرار دارد.

* یکی از دالیلی که رشته های 
گمنام و بی ادعا و کم سروصدا 

در همین بازی های آسیایی 
افتخارآفرینی کردند و یکی 
از دالیلی که ورزش بانوان و 
بانوان ورزشکار در این دوره 

از رقابت ها فراتر از انتظار 
ظاهر شدند و... بدون تردید 

این است که این رشته ها مورد 
توجه رسانه ها و تحلیل گران! 
و کارشناسان! و... قرار ندارند.

***

رس�انه ای ق�رار دارند  و کدام نیس�تند؟! 
پاسخ به این سؤال ما رابه نتیجه ای عجیب 

می رساند.
یکی از دالیلی که رش��ته های گمنام و بی ادعا 
و ک��م س��روصدا در همی��ن بازی های آس��یایی 
افتخارآفرینی کردند و یکی از دالیلی که ورزش 
بانوان و بانوان ورزش��کار در این دوره از رقابت ها 
فرات��ر از انتظ��ار ظاهر ش��دند و... ب��دون تردید 
این اس��ت که این رش��ته ها مورد توجه رسانه ها 
و تحلیل گ��ران! و کارشناس��ان! و... ق��رار ندارند 
و یک��ی از دالیلی که فوتبال بخت برگش��ته در 
همین رقابت های آس��یایی، هنوز بازی ها رسما 
شروع و افتتاح نشده با نتایجی ضعیف و رفتار و 
کرداری ضعیف تر از دور مسابقات حذف می شود، 
حتما به این خاطر اس��ت که فوتبال بسیار مورد 
توجه رس��انه ها و الجرم تحلیل ها و بررسی های 
کارشناسی! آنها قرار دارد. نگارنده چند سال پیش، 
همان ش��بی که هادی س��اعی تک مدال طالی 
کاروان ورزشی ایران را در المپیک 2008-پکن، 
با شایستگی به دست آورد، به برنامه ای تلویزیونی 
که از استودیوی صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران مستقر در کش��ور میزبان پخش می شود، 
دعوت ش��د، برنام��ه ای مفصل بود، در بخش��ی 
از آن، مجری برنامه س��ؤال کرد، »چرا ورزش��ی 
مثل تکواندو و ورزش��کاری مثل ساعی می آیند 
و در المپی��ک نام ایران را مط��رح می کنند، اما 
ورزشی مثل فوتبال و... اصال به المپیک راه پیدا 
نمی کند؟« همان جا آنچ��ه را باالتر آمد در یک 
جمله پاس��خ دادیم و آن این ک��ه: »برای اینکه 
تکواندو و س��اعی از مرحمت و توجه رس��انه ها 
برخوردار نیس��تند، برای اینکه رسانه های ما به 
اصطالح به این رشته ها و ورزشکاران نمی پردازند! 
برای اینکه این رشته ها از برنامه های اختصاصی و 
چندساعته و جنجالی و جذاب! که برای فوتبال 
تدارک می بینند، خوشبختانه! بی بهره هستند و...«

پیام بزرگ بازی های آسیایی
و ام��روز بعد از گذش��ت چند س��ال، باید 

ما را به این نتیجه عجیب می رساند که:
به میزانی که رشته های ورزشی از توجه 
رسانه ای و تحلیل های کارشناسی دور هستند، 

موفق ترند! و...
...و ای��ن نکته چیزی اس��ت ک��ه نه فقط 
مس��ئوالن ورزشی بلکه مس��ئوالن دولتی و 
فرهنگ��ی به ویژه آنهایی ک��ه درباره عملکرد 
مطبوعات و کاروبار رس��انه ها و دادن مجوز و 
نظارت در این حوزه و... وظیفه دارند و اصوال 
این طور کارها فلسفه وجودی این دستگاه ها 
را توجیه می کند، نباید از کنار آن سرسری 
و بی توجه عبور کنند. باید بررسی شود این 
هم��ه هزینه و وقت و ان��رژی و... که صرف 
ساخته و پرداخته کردن برنامه های متنوع و 
انتشار نشریات قد و نیم قد ورزشی می شود، 
چه حاصلی، چه نتایج مثبت و درخور توجهی 
و چه تاثیر سازنده ای بر کاروبار ورزش دارد. 
باید آسیب شناس��ی دقیقی ص��ورت بگیرد 
که چرا کارکرد رس��انه ها در حوزه ورزش ما، 

بگوئی��م، یک��ی از رموز پیش��رفت و موفقیت 
رش��ته های ورزشی ما در اینچئون و همچنین 
ناکام��ی آنها را در این نکته باید دید که کدام 
رشته ها بیشتر در معرض پوشش و »پردازش«! 
و توج��ه رس��انه ها و تحلیل ه��ای رس��انه ای 
دارند و کدام نیستند؟ پاسخ به این سوال  قرار

بیشتر کارکرد منفی است، نه کارکرد مثبت 
و بایسته؟ این طور کارها و بررسی ها اگر امروز 
هم انجام نش��ود، روزی باالخره بدون تردید 
انجام خواهد شد. آن روزی که بخواهیم واقعا 
تر از آن فرهنگ جامعه  درباره ورزش و مهم 
و کس��انی که در این حوزه ها مس��ئولیت و 

اختی��ار دارند و... تصمیم جدی اخذ کنیم و 
چاره اساسی بیندیشیم و برنامه ای هدفمند 
و مبتنی بر سیاست های کالن نظام و مبنی 
بر آرمان های انقالب بزرگ و فرهنگی مردم 
ایران داش��ته باش��یم و... در ه��ر حال بحث 
ارزیابی، بررس��ی یا همان محاسبه ای که در 
علم اخالق و حوزه عرفان مطرح است، یکی از 
نخستین و حیاتی ترین اقداماتی است که باید 
پس از پایان بازی های آسیایی صورت بگیرد. 
این بررس��ی ها، هر چق��در علمی تر، هر چقدر 
منصفانه ت��ر و حق جویانه تر، بدون ش��ک، آثار 
مثبت بیشتری بر آینده ورزش ما خواهد داشت.

پیام بزرگ بازی های آسیایی کره هم برای 
م��ا این بود که ورزش ای��ران اوال جایگاه خود 
را پیدا و در نزد برترین های آس��یا )حداقل 5 
کش��ور اول( تثبیت کرده اس��ت. ثانیا ورزش 
ما و ورزش��کاران ما در رش��ته های مختلف 

ورزشی )فراتر از دو یا سه رشته( از استعداد 
و انگیزه کافی برای مطرح شدن و پیشرفت 
برخوردارند و حتی بانوان ما با حفظ اصول و 
ارزش های اخالقی و شرعی و... می توانند به 
س��هم خود افتخارآفرینی و در مطرح شدن 
نام کش��ورمان در عرص��ه ورزش بین الملل 
نقش سازنده و مثبت ایفا کنند و ثالثا  ورزش 
ما علی رغم موفقیت ها و پیش��رفت غیرقابل 
انکاری که داش��ته اس��ت، هنوز در آغاز این 
راه اس��ت. نگاهی به سه کشور اول آسیا در 
جدول رده بندی مدال ها، معنی این حرف را 
روش��ن تر می کند. فاصله ما را حداقل از نظر 
»کمی« با کش��ورهای صاحب ورزش آسیا 
)چین، کره جنوبی و ژاپن( به خوبی عیان و 

آشکار می سازد.
بنابرای��ن ما باید با درک این پیام تکلیف 
خود را در قبال آینده ورزش بهتر تشخیص 

بدهیم. منظور از »ما« همه کس��انی هستند 
که ورزش و کشور را دوست دارند و آرزو دارند، 
ایران عزیزشان در همه عرصه ها و صحنه ها، از 
جمله در ورزش مس��یر پیشرفت و سربلندی 
را طی کند، آنهایی که در جایگاه های مختلف 
از س��کانداری و هدایت ام��ر ورزش گرفته تا 
عالقه مندی صرف و تماش��اگر ساده ورزش، 
قرار دارند و می توانند هر یک به سهم و حوزه 
و وظای��ف و اختیارات خود به ورزش خدمت 

کنند.
از امروز به فکر »ریو« باشیم

ای��ن »پی��ام« به م��ا می گوید ک��ه ما در 
آغ��از راه هس��تیم و این راه بای��د ادامه پیدا 
کن��د و موفقیت ه��ا در میادین پیش رو هم 
مداوم باش��د. برای این کار نباید لحظه ای از 
انجام وظیفه غافل ش��د و کار را تمام شده و 
مس��ئولیت را پایان یافت��ه تلقی کرد. همان 
طور که بعد از پایان مس��ابقه سوم ایران در 
جام جهانی فوتبال مقابل بوسنی نوشتیم و 
تیتر زدیم: »از امروز به سوی فردا«، امروز هم 
مثل آقای هاشمی رئیس محترم کمیته ملی 
المپیک عرض می کنیم که از همین امروز باید 
به فکر المپیک ریو و تداوم موفقیت ها در آن 
میدان بزرگ باشیم. ما همان طور که در آسیا 
جایگاه خود را به عنوان یک کش��ور صاحب 
ورزش داریم اثبات و تثبیت می کنیم، باید در 
ورزش دنیا هم جایگاه خود را پیدا کنیم و به 
عنوان یک کشور بزرگ که در عرصه ورزش- 
آن هم در باالترین س��طوح آن- حرف برای 
گفتن دارد، خود را به جهانیان عرضه کنیم و 
بباورانیم که البته این کاری سخت و شاید در 
ن��گاه اول حتی »غیرممکن« جلوه کند، اما از 

قدیم گفته اند: »کار، نشد ندارد«. 
همه کارها ش��دنی اس��ت. همه اهداف 
دس��ت یافتنی اس��ت. ب��رای آن، همت و 
اراده و برنامه و همچنین توکل و صبر باید 

میدان داری کنند.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 
)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده 

ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

توجه:
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
فرم تقاضا

                                                                                                                         
 امور مشترکین موسسه کیهان         

021    پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021      نمابر: 35202438 تلفن:33913238

سه ماهه )ریال(شش ماهه)ریال( یکساله)ریال(نوع نشریه

2/100/0001/050/000525/000روزنامه کیهان

3/600/0001/800/000900/000روزنامه کیهان انگلیسی

3/600/0001/800/000900/000روزنامه کیهان عربی

1/100/000550/000275/000مجله کیهان ورزشی

850/000425/000212/500مجله زن روز 

600/000300/000150/000مجله کیهان بچه ها

------192/000مجله کیهان فرهنگی

شماره اشتراک

نام: ................................. نام خانوادگی: .................................... نوع نشریه: .................................. تعداد نسخه: .................... مدت: .................... ماه
مبلغ پرداختی: ................................... ریال         شماره فیش بانکی: ................................... تلفن : ....................... تلفن همراه: ..........................      

آدرس: ......................................................................................................................................................................................................................................
کدپستی: .........................................................   پست الکترونیکی: .....................................................................................

                                                                                                                                                 امضاء

1-نام مناقصه گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل 
حدفاصل فلس��طین و مالص��درا تلفن 80-2319374- تلف��ن امور تدارکات 

2317869
2- موض�وع مناقص�ه: خرید تعداد  45دس�تگاه ترانس�فورماتور 20 
کیلوولت روغنی )نرمال( از محل طرح های عمرانی از تولید کنندگانی 

که دارای گواهی تایید صالحیت از شرکت توانیر می باشند.
3- زمان دریافت اس�ناد مناقصه: در س��اعت اداری )از ساعت 7/30 الی 

14/30( از تاریخ 93/7/23 لغایت 93/7/28 به مدت 5 روز کاری
4- م�دارک م�ورد نیاز جه�ت تحویل اس�ناد: فیش واری��زی به مبلغ 
200/000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827-07860 بانک تجارت 

شعبه فلسطین شیراز
5-آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه 
اطالع رسانی معامالت توانیر به نش��انی www.tavanir.org.ir و شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان فارس ب��ه آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر 

می باشد.
6- آدرس مح�ل دریافت پیش�نهادها: ش��یراز خیاب��ان معدل حدفاصل 
فلس��طین و مالصدرا ش��رکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات 

تلفن 32318617-32317869
7-زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 93/8/17

8-محل برگزاری مناقصه: ش��رکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه 
اول- دفتر معاونت پشتیبانی

9- زمان بازگش�ایی پاکات: پیش��نهادهای واصله س��اعت 10 روز ش��نبه 
مورخ 93/8/17 با حضور اعضاء کمیس��یون مناقصه باز و قرائت می گردد، به 
پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد 

مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-ذکر ش��ماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان 

در جلسه آزاد است.
11- تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 350/000/000 ریال که به صورت 
ضمانت نام��ه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه مناقصه 
گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی 
در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با س��ایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد 
ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد ش��ده یا س��ایر موارد )چک شخصی وجه نقد 

و...( قابل قبول نمی باشد.
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13-مناقصه در 2 جلسه برگزار می گردد.
14- پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه، حمل و کس��ورات قانونی بعهده 

برنده مناقصه می باشد.
15- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس )سهامی خاص(

آگهی مناقصه
 )شماره 93-117(

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

1-نام مناقصه گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل 
حدفاصل فلس��طین و مالص��درا تلفن 80-2319374- تلف��ن امور تدارکات 

2317869
2- موضوع مناقصه: خرید 4500 کیلوگرم انواع س�یم آلومینیومی از 

محل طرح های عمرانی
3- زمان دریافت اس�ناد مناقصه: در س��اعت اداری )از ساعت 7/30 الی 

14/30( از تاریخ 93/7/19 لغایت 93/7/25 به مدت 5 روز کاری
4- م�دارک م�ورد نیاز جه�ت تحویل اس�ناد: فیش واری��زی به مبلغ 
200/000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827-07860 بانک تجارت 

شعبه فلسطین شیراز
5- آدرس محل دریافت اسناد: ش��یراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین 
و مالصدرا ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان فارس- امور ت��دارکات تلفن 

2317869
6-آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه 
اطالع رسانی معامالت توانیر به نش��انی www.tavanir.org.ir و شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان فارس ب��ه آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر 

می باشد.
7-زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 93/8/17

8-محل برگزاری مناقصه: ش��رکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه 
اول- دفتر معاونت پشتیبانی

9- زمان بازگش�ایی پاکات: پیش��نهادهای واصله ساعت 10:30 روز شنبه 
مورخ 93/8/17 با حضور اعضاء کمیس��یون مناقصه باز و قرائت می گردد، به 
پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد 

مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-ذکر ش��ماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان 

در جلسه آزاد است.
11- تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: مبل��غ 180/000/000 ری��ال که به 
ص��ورت ضمانت نامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه 
مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه ش��ده توسط امور مالی این شرکت می باشد که 
بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار 
گردد ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه 

نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13-مناقصه در 2 جلسه برگزار می گردد.
14- پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه، حمل و کس��ورات قانونی بعهده 

برنده مناقصه می باشد.
15- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس )سهامی خاص(

آگهی مناقصه
 )شماره 93-115(

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن در نظر دارد پروژه های با مشخصات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران 
واجد ش��رایط و رتبه بندی ش��ده که دارای گواهینامه تشخیص صالحیت و ظرفیت کاری آزاد می باشند واگذار نماید. )در ضمن هزینه آگهی بعهده 

برنده مناقصه می باشد.(
منبع تامین اعتبارمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )به ریال(مبلغ برآورد )به ریال( مدت پیمان )ماه(شهرستاننام پروژهردیف

تکمیل مدرسه 12 کالسه ابتدایی 1
استانی و سایر1015/722/445/40053/900/000لنگرودمسکن مهر

الزم به توضیح اس��ت پیمانکارانی که در حال حاضر با این اداره کل و یا یکی از 
ادارات کل نوس��ازی مدارس سراسر کش��ور پروژه ای داشته و طی مهلت قانونی 
پس از تحویل موقت یا قطعی اقدامی جهت رفع نواقص ننموده اند از شرکت در 
ای��ن مناقصه جدا خودداری نمایند زیرا در صورت عدم ارائه مدارک دال بر رفع 
نواقص پاکت پیش��نهاد قیمت آنها بازگشایی نخواهد شد. در ضمن دستورالعمل 
تعیین دامنه قیمت های متناس��ب پیشنهادی در مناقصات یک و دومرحله ای در 

این مناقصه اعمال می گردد.
2- م�دارک الزم جه�ت دریافت اس�ناد: معرفی نامه و همراه داش��تن مهر 

شرکت و تصویر گواهی نامه تشخیص صالحیت معتبر
3- نوع تضمین شرکت در مناقصه می باید:

الف: ضمانت نامه بانکی
ب: ضمانت نامه های صادر ش��ده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای 

مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 

ج: وجه نقد به ش��ماره حس��اب 2173064411006 تمرکز وجوه سپرده بانک 
ملی

4- محل دریافت اس�ناد: رشت- خ سعدی- اداره کل نوسازی مدارس گیالن 
)واحد قراردادها(

5- باب��ت خری��د اس��ناد مناقص��ه مبل��غ 400000 ریال به ش��ماره حس��اب 
2170094437006 بانک ملی به حساب خزانه به نام اداره کل نوسازی مدارس 

گیالن واریز گردد.
6- محل تسلیم اسناد: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس گیالن

7- مهلت فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 1393/7/28 الی 1393/8/1
8- تاریخ تحویل اسناد: روز شنبه مورخ 1393/8/15 تا ساعت 13

9- بازگش�ایی پاکت های مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 1393/8/17 ساعت 
9 صبح

نوبت اول: 1393/7/24 و نوبت دوم: 1393/7/28

نوبت اول

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان گیالن

اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن

آگهی دعوت به مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

محکوم له: س��میه رمضانی فرزند باب  ا... نش��انی: قزوین خ منبع آب ک شهید بابایی فرعی سوم پ 15 
محکوم علیه: مجتبی فرحناکی فرزند عبداله نشانی قزوین دوراه همدان میدان تره بار حجره 5 علی 
زکی زاده به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوط به ش��ماره 9310092810100468 و ش��ماره 
دادنام��ه مربوطه 9309972810100296 محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت هش��ت میلیون 
تومان مورد دعوا و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت اجرای حکم بر مبنای 
آخرین شاخص نرخ تورم بانک مرکزی ایران و خسارت دادرسی صادر ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی 
برعهده محکوم علیه می باشد و اجرای رای غیابی منوط به اخذ تامین متناسب می باشد. محکوم علیه 

مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مفاد آن را به اجرا بگذارد.

آگهی ابالغ اجرائیه

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قزوین

آگهی حصر وراثت
بانو گلب  ناز شهرت ایگدر نام پدر ضربعلی بشناسنامه 1035 صادره از باغملک درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که دخترم مرحومه ناهید ش��هرت ایگدر بشناسنامه 
13 صادره مسجدس��لیمان در تاری��خ 92/6/1 در آخرین اقامتگاه دائمی ف��وت ورثه اش عبارتند از 
1-گل��ب  ناز ایگدر فرزن��د ضربعلی به ش ش 1035 صادره مسجدس��لیمان )مادر متوفی( 2-جمال 
بندری فرزندجاس��م به ش ش 484 صادره از گناوه )همسر متوفی( والغیر ورثه دیگری ندارد. اینک 
ب��ا انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگه��ی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 اهواز

آگهی تغییرات شرکت مارگون شیمی پارس گستر با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 30262 و شناسه ملی 10530424052

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/6/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:  نام شرکت به موجب نامه شماره 1393030511137006339 
مورخ 93/6/31 به آرمان آرمین تندیس پارس��ه تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
                                ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  شیراز 
                                             سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آق��ای حس��ین رحمان��ی فرزن��د محم��د ب��ه ش��ماره شناس��نامه 8 ب��ه ش��رح دادخواس��ت ب��ه  کالس��ه
109/93/ ش ح1 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
زاهد رحمانی فرزند حس��ین به ش��ماره شناس��نامه 120/000846/4 در تاریخ 1393/7/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حس��ین رحمانی فرزند محمد به 
ش��ماره شناس��نامه 8 متولد 1329 صادره از سمیرم- بیده )پدر متوفی( 2- کتان رحمانی فرزند سرمست به 
ش��ماره شناس��نامه 323 متولد 1328 صادره از ش��یراز )مادر متوفی( 3- پریسا گنجی فرزند محمدحسن به 
شماره شناسنامه 351/023124/4 متولد 1372 صادره از دشتستان )همسر متوفی( و ال غیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

علیرضا رفیعی- قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

اداره کل راه آه�ن اصفه�ان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائ��ی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد ش��رایط و دارای صالحیت 

جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: عملیات نگهداری وتعمیرات و شارژ لکوموتیو
2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسی و در ایستگاه های محدوده اداره کل راه آهن 

اصفهان مشتمل بر اصفهان، کاشان، زرین شهر و حسن آباد
1-2- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج دراساسنامه( و داشتن توانمندی فنی 

و تخصصی با موضوع مناقصه مذکور الزامی می باشد.
3- مهلت و محل دریافت اس�ناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13/30 
روز سه ش��نبه مورخ 93/7/29 با در دست داش��تن معرفی نامه کتبی به نشانی:  اصفهان- 

جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها
4- مهل�ت و مح�ل تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده: حداکث��ر تا س��اعت 13/30 روز 

چهارشنبه مورخ 93/8/14 به نشانی: دبیرخانه امور اداری
5- هزینه اس�ناد: مبلغ )150/000( ریال به حساب سیبا به شماره 2176400205007 

نزد بانک ملی بنام اداره کل راه آهن اصفهان
HTTP://IETS.MPORG.IR 6- آدرس سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
پس از ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجدش��رایط که حداقل امتیاز الزم را کس��ب نموده 

باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
اداره کل راه آهن اصفهان

تاریخ چاپ نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ 93/7/24

آگهی دعوت به ارزیابی 
کیفی فراخوان نخست
مناقصه یک مرحله ای 

شماره 43/93/11
اداره کل راه آهن اصفهان

)نوبت دوم(

)آگهی مزایده(
اج��رای احکام حقوقی دادگس��تری س��میرم در نظر دارد در ارتباط با پرونده کالس��ه 
207/93 اجرا ش��ورا شش��دانگ ی��ک باب خانه به پ��الک ثبتی 175 فرع��ی از 315 
اصل��ی بخش ی��ک به مس��احت 268/2 واقع در روس��تای قنات پادنا وس��طی متعلق 
به آق��ای غالمعلی رس��ولی زاده پیرآلو)کرمی قراچه( که طبق نظریه کارش��ناس اداره 
ثب��ت عرصه پ��الک 268/20 متر ب��ه ارزش 107/280/000 ری�ال و زیربنا 120 متر 
420/000/000ریال و به جمع کل مبلغ 527/280/000 ریال ارزیابی گردیده است را 
از طریق مزایده به فروش برس��اند. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی 
که باالترین مبلغ را پیش��نهاد نمایند به فروش رس��یده و واگذار می گردد. ضمنا مبلغ 
10٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقدی فی المجلس به عنوان س��پرده دریافت و به 
صندوق دادگس��تری سپرده می گردد و مابقی وجه از برنده مزایده با نظر اجرای احکام 
حداکثر ظرف مهلت یک ماه اخذ خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده بقیه بها مزایده 
را در ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه اجرائی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. از کسانی که مایل به شرکت در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود روز 
یک شنبه مورخ 93/8/11 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگستری سمیرم 
حض��ور به هم رس��انند. متقاضیان می توانند قبل از تاریخ ف��وق در واحد اجرای احکام 

حضور یافته از خصوصیات و مشخصات مال مذکور در نظریه کارشناس مطلع شوند.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سمیرم

آگهی ابالغ
خواه��ان رعنا محمدپور دادخواس��تی ب��ه طرفیت بدیع اهلل محم��دی بندبونی به خواس��ته طالق تقدیم 
دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان قزوی��ن نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 10 دادگاه خانواده قزوین 
واق��ع در قزوی��ن- خ دانش��گاه- جنب پارک الغدیر- دادگس��تری کل اس��تان قزوین ارجاع و به کالس��ه 
930998281100808 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1393/8/28 و س��اعت 8/30 تعیین ش��ده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 10 دادگاه خانواده قزوین

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین-آذردخت اسماعیلی

ششدانگ یکباب مغازه قطعه ش��انزدهم تفکیکی به مساحت 32/40 متر مربع بانضمام 
فوقانی راهرو مش��اعی به مس��احت 25/50 متر مربع پالک 803 فرعی از 8 فرعی از 7 
فرعی از 2197 - اصلی بخش 1 قزوین با قدرالس��هم از مشاعات و مشترکات ذیل ثبت 
ش��ماره 14290 و 14291 صفحه 125 و 129 دفتر 83 محدود به حدود ذیل: ش��ماال: 
اول فوقانی دیواریس��ت به فضای راهرو مشاعی )تحتانی واحد مشاعی است( دوم به راه 
پله مش��اعی دیوار فاصل اش��تراکی اس��ت. شرقا: به قطعه 15 اس��ت طبقه دیوار فاصل 
اش��تراکی اس��ت. جنوبا: درب و دیواریست به پیاده رو خیابان. غربا: اول به راهرو مشاعی 
دیوار فاصل اشتراکی است دوم فوقانی و جنوبی است دیواریست به فضای راهرو مشاعی 
س��وم دیوار به دیوار پالک 24 فرعی از 8 فرعی از 2197- اصلی )تحتانی است قسمتی 
راهرو مش��اعی ق��رار دارد.(ملکی آقایان غالمرضا باباحاجی س��ه دان��گ و مهدی یزدی 
س��ه دانگ مدیونین پرونده اجرایی کالس��ه 9200448 که طب��ق صورتمجلس مورخه 
1393/5/2 کارش��ناس رسمی دادگستری )مغازه به مساحت 32/40 متر مربع بانضمام 
25/50 متر مربع بالکن به ارتفاع تقریبی یک متر فقط به صورت انبار محدود اس��تفاده 
میش��ود دارای حق انش��عاب آب و گاز مش��ترک و تلفن و برق 15 آمپر با قدرالسهم از 
مشاعات و مشترکات که شامل 576 متر مربع عرصه کل می باشد. کف سنگ و سرامیک 
با نمای شیشه سکوریت با حفاظ آهنی کرکره ای و سیستم سقف از نوع اسکلت فلزی با 
سقف تیرچه بلوک می باشد به آدرس قزوین خ بوعلی طبقه همکف ساختمان ابن سینا( 
پالک فوق طبق س��ند رهنی شماره 161416 مورخه 1386/10/1 تنظیمی دفتر خانه 
ش��ماره 1 قزوین در رهن بانک اقتصاد نوین می باش��د. در قبال طلب توسط کارشناس، 
ارزیابی ش��ده از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 1393/8/26 در محل 
اجرای ثبت قزوین از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 6/666/000/000 
ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود فروش 
کال نقدی می باش��د بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا اشتراک 
و مص��رف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بده��ی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد 
ب��ه عهده برنده مزایده اس��ت و چنانچه روز مزایده با تعطیل رس��می مصادف گردد در 
روز بعد از تعطیل جلس��ه مزایده در همان س��اعت و مکان تش��کیل خواهد شد طالبین 
می توانند در ساعات اداری جهت اطالعات بیشتر به اجرای ثبت قزوین واقع در خیابان 
پادگان اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه نمایند.                تاریخ انتشار: 1393/7/24

آگهی حصر وراثت
آق��ای مجید ش��هرت باوی نام پ��در عبدالکریم کد مل��ی 1755414560 صادره از اهواز درخواس��تی 
بخواس��ته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پس��رم مرحوم میالد ش��هرت باوی کد 
مل��ی 1744849749 صادره اهواز در تاریخ 92/7/8 در اهواز اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند 
از 1- متقاض��ی با مش��خصات فوق )پ��در متوفی( 2 - غنیه ابوفرهان ب��ه ش.م 1752660420 / اهواز 

)مادر متوفی( والغیر.
اینک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 

قاضی شورای حل اختالف شعبه 40 مجتمع شماره 6 اهواز

بدی��ن وس��یله اع��الم م��ی دارد که
به ش��ماره های  انب��ار  قبوض  س��ه فقره 
18473-18474-18475 بنام شرکت 
صنای��ع گلدی��ران مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.


