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چهرهها

طاهره صّفارزاده؛ بانوی فرهنگ
طاهره صّفارزاده، در ۲۷ آبان ۱۳۱۵ در  سیرجان به دنیا آمد.وی پس از کسب مدرک 
لیسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی، برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت. 
دکتر طاهره صفارزاده، پس از انقالب اسالمی از سوی همکاران خود در دانشگاه شهید 
بهشــتی به عنوان رئیس دانشــگاه و نیز رئیس دانشکده ادبیات انتخاب شد. همزمان 
با سرپرستی دانشــکده ادبیات طرح بازآموزی دبیران را به اجرا درآورد.به سرپرستی 
صفارزاده برای نخســتین بار برای کلیه رشته های عملی دانشگاه ها کتاب به زبان های 
انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روســی تالیف شد.در سال ۱۳۷۱ از سوی وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی، عنوان استاد نمونه به وی اعطا شد. در سال ۱۳۸۰ هم پس از انتشار 
ترجمه قرآن به انگلیســی و فارســی عنوان »خادم القرآن« را کسب کرد. او در سال 
۲۰۰۵، از ســوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی در مصر، به عنوان برترین زن 
مســلمان برگزیده شد.این  شاعر، پژوهشــگر و مترجم ایرانی قرآن،  نخستین کسی 
اســت که ترجمه ای دوزبانه از قرآن به انگلیســی و فارسی را انجام داد. وی پنجم مهرماه سال ۱۳۸۷ به علت ضایعه مغزی 
در بیمارستان ایرانمهر تهران بستری و جراحی شد و در نهایت در ۴ آبان در همان بیمارستان در سن ۷۲ دارفانی را وداع 

گفت. وی در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده شد.

نیکولو پاگانینی؛ آهنگساز ایتالیایی
نیکولــو پاگانینی در ۲۷ اکتبر ۱۷۸۲ در بندر جنوا در ایتالیا و در خانواده ای نســبتاً 
فقیــر به دنیا آمد. پــدرش آنتونیو یک کارگر بارانداز در کشــتی بود و مادرش ترزا 
بوچاردو زنی خانه دار بود.نیکولو در ۵ سالگی یادگیری ساز ماندولین را نزد پدرش که 
نوازنده ای آماتور بود آغاز کرد. پس از دو ســال نواختن ماندولین، نواختن ویولون را 
شروع کرد؛ او درس های مقدماتی ویولون را از پدرش آموخت. نبوغ موسیقایی نیکولو 
از همان ابتدا ظهور کرد؛ به طوری که پس از چند ماه قادر بود هر قطعه ای را در نگاه 
اول بنوازد.پاگانینــی بعد از آنکه درس های مقدماتی موســیقی را از پدرش آموخت، 
شــش ماه نزد جاکومو کوستا )Giacomo Costa( که خواننده اپرایی مشهور بود 

آموزش های خود را ادامه داد.
پاگانینی اولین کنســرت خود را در ۱۲ سالگی اجرا کرد و اولین اثر مهم خود را که 
عبارت اســت از یک تم و چند واریاسیون برای ویولون و گیتار در ۱۳ سالگی نوشت. 
پاگانینی یکی از نامدارترین و بزرگ ترین نوازندگان ویولون در تاریخ موســیقی است. او با ابداع تکنیکی بدیع در نواختن 
ویولون، انقالب عظیمی در نوازندگی این ســاز برپا کرد. آثار او در عین برخــورداری از لطافت و ملودیهای زیبا، قطعات 
فوق العاده مشکلی از نظر تکنیک نوازندگی هستند. با وجود نوازندگان سرشناسی چون ویوتی و رودلف کرویتزر در سده 
هجدهم و نوزدهم، پاگانینی گوی ســبقت از همه آن ها ربود و خود را به عنوان برجســته ترین نوازنده ویولن معرفی کرد. 
در ســال ۱۸۲۷، پاپ لئون دوازدهم نشــان مهمیز طالیی را به پاگانینی اهدا کرد. شهرت او در اروپا با برگزاری یک تور 
کنســرت که در اوت ۱۸۲۸ در وین آغاز شــد و در ماه های فوریه ۱۸۳۱ در استراسبورگ به اتمام رسید، گسترش یافت. 
به دنبال آن تورهای پاریس و بریتانیا بود.  توانایی تکنیکی او و تمایل وی برای نمایش آن، تحســین بســیاری را برای او 
به همراه داشت. عالوه بر آهنگ های خود، تم و تغییرات محبوب ترین، پاگانینی همچنین آثار )عمدتاً کنسرت ها( نوشته 

شده توسط معاصرانش، مانند رودولف کروتزز و جیووانی باتیستا ویوتی را نیز اجرا می کرد.

برگزاری ال کالسیکوی فصل جدید باز هم نگاه فوتبالدوستان و رسانه های ورزشی را به سمت اسپانیا معطوف کرد

طرحروز
حمید سحری

بررسی خطرات کووید-19 
با یک ماشین حساب!

پژوهشگران استرالیایی، 
ابزاری شبیه به ماشین 
حســاب ابداع کرده اند 
ابتال  که می تواند خطر 
مرگ  کوویــد-۱۹،  به 
و میــر ناشــی از آن و 

پیامدهای احتمالی واکســن را نشان دهد. به گزارش ایسنا و 
به نقل از وب سایت رســمی دانشگاه کوئینزلند، شاید ابزاری 
شبیه به ماشین حساب بتواند به مردم در درک عوامل خطر 
کووید-۱۹ و پیامدهای احتمالی واکسن کمک کند. سرپرست 
این پروژه گفت: این ماشــین حســاب کووید-۱۹ موسوم به 
CoRiCal، یک ابزار آنالین است که می تواند به درک مزایا 
و خطرات واکســن کووید-۱۹ کمک کنــد. این ابزار طوری 
طراحی شــده است که بتواند به مردم در تصمیم گیری برای 
واکسیناســیون کمک کند و همچنین، به آنها امکان بدهد تا 
از احتمال ابتال به کووید-۱۹ در شــرایط متفاوت آگاه شوند. 
وی ادامه داد: کاربران می توانند به این ابزار دسترســی داشته 
باشند و سن، جنسیت، وضعیت انتقال بیماری و واکسیناسیون 
خود را در آن وارد کنند تا امکان محاسبه شخصی سازی شده 
خطر برای آنها فراهم شــود. شــما می توانیــد امکان ابتال به 
کووید-۱۹ و مرگ و میر ناشــی از این بیمــاری را در مورد 
خود بررسی کنید. همچنین، می توانید شانس خود را در مورد 
ایجاد یک لخته خون غیر معمول ناشــی از واکسن آسترازنکا 
)AstraZeneca( مورد بررســی قرار دهید و این داده ها را 
در زمینه ســایر خطرات مرتبط نیز مشــاهده کنید. ماشین 
حســاب CoRiCal هنوز در مرحله آزمایش به سر می برد 
اما مطابق جدیدترین توصیه های بهداشــتی و علمی از جمله 
 )Pfizer( ارزیابی پیامدهــای مربوط به واکســن های فایزر
و مدرنا )Moderna(، بیماری هایــی مانند چاقی، دیابت و 
کووید-۱۹، به طور مداوم به روزرســانی می شــود. گروهی از 
دانشمنان حوزه پزشکی، پزشکان، متخصصان همه گیرشناسی 
و کارشناســان آماری در پروژه CoRiCal شرکت کرده اند. 
جان لیت )John Litt(، از پژوهشگران این پروژه گفت: من 
امیدوارم که CoRiCal بتواند به صرفه جویی در زمان کمک 
کند و یک روش دقیق را برای ارزیابی خطر ابتال به کووید-۱۹ 
یا عوارض احتمالی واکسن ارائه دهد. وی افزود: پزشکان، زمان 
زیادی را صرف می کنند تا خطرات کووید-۱۹ را برای بیماران 
خود توضیح بدهند. یک ابزار دقیق مبتنی بر شواهد می تواند 

به پزشکان در تسهیل روند واکسیناسیون کمک کند.

فناوری

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060301079000709 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  تهرانپارس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی توکلی طرقی فرزند 
حس�ین به شماره شناس�نامه 69096 و کد ملی0033010366 صادره از تهران در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مس�احت 397 متر مربع پالک 4715 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پالک 89 و 91 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران خریداری از احد از ورثه مالک رس�می خانم ناهید نصیرزاده محرز گردیده اس�ت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور س�ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول4 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/19
13610 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم اکرم عبداللهی اصالتا با اعالم گم ش�دن س�ند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
ش�ده ذیل ش�ماره 8180 و8181 مورخ1400/7/14 دفترخانه1441 تهران طی درخواس�ت وارده 1023019965 مورخ1400/7/19 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 
1- نام و نام خانوادگی خانم اکرم عبداللهی مالک ش�ش دانگ 2- ش�ماره پالک72559 فرعی از126 اصلی 3- علت گم ش�دن 
سرقت از منزل به موجب نامه شماره1400/10210336/402 مورخ1400/6/28 فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی فاتب 4- خالصه 
وضعیت مالکیت سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی کاداستری به مساحت115/64 متر مربع که 7/20 متر 
مربع آن پیش�رفتگی و4/56 متر مربع آن بالکن پیش�رفتگی است واقع در سمت ش�مالی طبقه پنج به شماره 72559  فرعی 
از126 اصلی قطعه ده تفکیکی مفروز و مجزی ش�ده از62234 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ 
مس�کونی قطعه 10 تفکیکی به مس�احت10/56 متر مربع واقع در سمت غربی زیرزمین یک به شماره چاپی 963132 ذیل دفتر 
الکترونیک 139820301023039533 به نام خانم اکرم عبداللهی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
ملک فوق الذکر و درخواس�ت صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نس�بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نش�ده یا مدعی وجود س�ند مالکیت نزد خود می باش�د باید تا ده روز پس از انتش�ار اگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.
13611 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9912776

بدینوس�یله به غالمرضا جبلی ش�ماره ملی0451921232 و خسرو جبلی ش�ماره ملی 0450274667 و  غالمحسن جبلی شماره ملی 
0451848071 و نیره جبلی ش�ماره ملی 0451873289 همگی به نشانی شمیران خیابان شهید باهنر نیاوران حصارک کوچه مسجد 
پالک 11 و نرگس کمالی ایگلی ش�ماره ملی 0450784630 به نش�انی ش�میران خیابان لش�کرک رودبار قصران اوشان روستای ایگل 
منزل ش�خصی پدر خود بدهکار همگی  وراث مرحوم غالمحس�ین جبلی در خصوص پرونده کالسه 9912776 ابالغ می شود با توجه 
به اینکه طبق گزارش مامور ابالغ واقعی به ش�ما میس�ر نشده لذا طبق ماده 19 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مفاد اجراییه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خو اهد یافت ضمنا مخاطب موظف است 

جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابالغ های بعدی از طریق سامانه ابالغ انجام خواهد شد.
13612 رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060301079000711 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  تهرانپارس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد گودرزی فرزند علی به شماره شناسنامهم 3463 
و کد ملی0048132391 صادره از تهران در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 397 متر 
مربع پالک 4715 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 89 و91 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران خریداری از احد از 
ورثه مالک رس�می خانم ناهید نصیرزاده   محرز گردیده اس�ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول4 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/19
13608 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060301079000710 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  تهرانپارس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محرم غنچه سفیدی فرزند قوچعلی به شماره شناسنامه 34 
و کد ملی 6239841935 صادره از صوفیان به میزان س�ه دانگ مش�اع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت397 
مترمربع پالک 4715 فرعی از88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 89 و91 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران خریداری از احد 
از ورثه مالک رسمی خانم ناهید نصیرزاده   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول4 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/19
13609 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

شرکت شهرکهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات)پروژه احداث ساختمان نگهباني در ورودي راه 
دسترسي دوم  در شهرک صنعتي عباس آباد (به شماره )2000001051000083( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
برنامه  از سازمان  )ابنیه (  پایه 5 رشته ساختمان  به پیمانکار واجد صالحیت و داراي گواهینامه هاي صالحیت   دولت 
و بودجه کشور و تایید صالحیت ایمني امور پیمانکاري از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي واگذار نماید.کلیه مراحل 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه  برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
مناقصه گران در  انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس   الکترونیکي دولت )ستاد(  تدارکات 
صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند . 
- مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاي سال 1400 :) 15/522/419/585  ریال  (

-   مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : )776/120/980ریال (
- محل پروژه :   پاکدشت , کیلومتر 20 جاده گرمسار , شهرک صنعتي عباس آباد تلفن : 36423232

-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ   28/  7 /1400 مي باشد .
- مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ  28/ 7 /1400 الي ساعت 16 تاریخ   15 /1400/8

- مهلت زماني ارائه پیشنهاد : تا ساعت  16  تاریخ   1400/9/3 
- پاکت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانکي مي بایست عالوه بر بارگذاري ، به صورت فیزیکي تا ساعت 14 تاریخ  1400/9/3 

در دبیرخانه شرکت ثبت شده و تحویل داده شود .
- زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت 10 صبح  تاریخ    1400/9/7 

-   محل گشایش پیشنهادها:دفتر معاونت فني شرکت شهرک هاي صنعتي تهران 
 : الف  پاکت  ارائه  و  مناقصه  اسناد  در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  گزار جهت  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات   -

نشاني سهروردي شمالي کوچه شهید محبي پالک 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 021-88761038 
http://iets.mporg.ir:و پایگاه ملي اطالع رساني  www.tehraniec.ir

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 
             88969737

   شناسه آگهی: 1207993
م.الف:2472 

شرکت شهرکهاي صنعتي تهران

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 83- 1400
پروژه احداث ساختمان نگهباني در ورودي راه دسترسي دوم  در 

شهرك صنعتي عباس آباد 

 

فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای 
شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومی 
یــک مرحله ای تامین آب آشــامیدنی روســتاهای گرده بین-کیله ســیپان، گرد 
کســپیان، مجتمع خراپه و اشــنوزنگ شهرســتان پیرانشهر به شــماره فراخوان 

2000005390000086 را از طریــق ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت برگزار 
نمایــد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا ســایر مراحل 
 مناقصــه از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس:

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و 

امضای الکترونیکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاد دهنده 
برســد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش 

نیست. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/08/04 می باشد.

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي

)نوبت اول(

قیمت اسناد مناقصه )ریال(صالحیت های مورد نیازتضمین شرکت در مناقصه )ریال(مدت اجرا )ماه(مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه

رشته آب پایه ۵ و باالتر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 66،۳۱۳،۰۱6،۴۴۵۱۲۳،۳۱6،۰۰۰،۰۰۰تامین آب آشامیدنی روستاهای گرده بین-کیله سیپان، گرد کسپیان، مجتمع خراپه و اشنوزنگ شهرستان پیرانشهر
همچنین داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت کار

۱،۰۰۰،۰۰۰

محل تامین اعتبار: عمومی- اعتبارات عمرانی و سایر منابع)اسناد خزانه اسالمی(

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه تاریخ 1400/08/11
مهلت ارسال پاسخ مناقصه: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه تاریخ 1400/08/23

گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گران در ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه تاریخ 1400/08/24 خواهد بود.
توجه: الزم به ذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت درج گردیده و پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی 
نیز بایستی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد.

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار: آدرس: ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات، صندوق پستی ۳6۳ 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945372 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکزتماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴
تاریخ نشر آگهي نوبت اول: 1400/08/04
تاریخ نشر آگهي نوبت دوم: 1400/08/06

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

 

آگهی مناقصه 1400/7 )دو مرحله ای(

اداره کل راه و شهرســازی اســتان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1400/08/04

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ 1400/08/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ 1400/08/22

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ 1400/08/23
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( به صورت حضوری ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ 1400/08/22 به آدرس ذیل می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه  می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به نشانی قزوین – انتهای بلوار نوروزیان پشت صداوسیما- اداره 
کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳6۵۹۴۷۴-۰۲۸ تماس حاصل نمایند.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-۱۴۵6
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها، در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ 

مناقصه گر« موجود است.

توضیحاتمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(عنوان مناقصهردیف

بهسازی محور تاکستان – آقچه 1
کند- نیکویه 

)کیلومتر 670+0 الی 5+000(
201/800/000/0007/936/000/000

دو مرحله ای- برمبنای فهرست 
بهای تجمیع شده راه، باند و فرودگاه 

و زیرسازی راه آهن سال 1400

رتبه مورد نیاز ردیف 1: رتبه ۵ رشته راه و ترابری
تاریخ نشر آگهي نوبت اول: 1400/08/04
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوینتاریخ نشر آگهي نوبت دوم: 1400/08/05

)نوبت اول(

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

روزنامه اطالعات – 4 آبان 1362
تیتر اول اطالعات به ســخنان بنیانگذار انقالب 
درباره انتخابات اختصاص یافت: » امام: مســاله 
انتخابات از اهم امور اســت و باید تمام قدرتتان 
را صــرف کنید که بخوبی انجام شــود«.  دیگر 
سخنان امام که در صفحه یک اطالعات بازتاب 
یافت عبارت بودند از: دشــمنان اسالم در نظر 
دارند کاری بکنند که انتخابات درســت صورت 
نگیرد و از دســت مســلمانها و متعهدین خارج 
شــود / با دولت همکاری کنید و اســتاندارها و 
مســئولین را تقویت نمایید / در مجلس اسالم 
تنها کافی نیســت، بلکه باید مسلمانی باشد که 

احتیاجات مملکت را بشناســد و سیاســت را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد. تیتر دیگر اطالعات مربوط 
به جنگ ایران و عراق بود: »ســردار دیوانه قادســیه، بهبهان و مسجد سلیمان را با موشکهای اهدایی شوروی به خاک و 

خون کشید«.

روزنامهبازی

شماره جدید دوفصلنامه روان شناسی فرهنگی
شماره جدید دوفصلنامه روان شناسی فرهنگی ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر شد.

 این نشریه با هدف ارائه مقاالت علمی در حوزه بینارشته ای روان شناسی فرهنگی راه اندازی شده است 
و در رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب درجه علمی با رتبه »ب« 
شــده است. این نشریه وابســته به گروه علوم  رفتاری پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان 
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها »سمت« است و در این شماره عالقه مندان می توانند مقالت 

زیر را مطالعه کنند:
- مکان ســنجی بســته مداخله مذهبی مبتنی بر تقرب به خدا در کاهش نشــانگان اضطراب: مطالعه 
تک جنسیتی با طرح تک آزمودنی- خط پایه چندگانه )عباس آینه چی؛ مسعود جان بزرگی؛ حمید رضا 
حســن آبادی( - اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتال به 
سرطان )زینب قائم پناه؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی؛ شاهرخ مکوند حسینی( - مقایسه اثربخشی 

درمان اعتیاد دوازده قدم و درمان چندبعدی معنوی بر سالمت روان و پایبندی مذهبی در افراد وابسته به مواد )قباد حق محمدی شراهی(  
-بنیان های شناخت درمانی با تاکید بر نقش فلسفه رواقی و نقد آن بر اساس اندیشه اسالمی )نوید خاکبازان( - تدوین مدل مفهومی مقابله 
با استرس بر اساس آیات قرآن با تاکید بر استرس های ناشی از روابط بین انسانی )هادی اسماعیلی؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا توکلی(

- نقش واسطه ای سالمت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال گرایی معنوی/مذهبی و سالمت روانی  )محمدعلی بشارت؛ سید سینا 
امامی؛ رقیه خواصی( - الگوی خودمراقبتی منظم در صمیمیت زناشویی برخاسته از دیدگاه اسالمی )محمد ثناگویی زاده(

- بررسی میزان شیوع اختالالت روان شناختی و عوامل پیش بین آن در کودکان کار )مهدی خانجانی؛ فرامرز سهرابی؛ یوسف اعظمی(
- شناسایی و اولویت بندی آسیب های اجتماعی با ارائه مدل مفهومی پیشگیری  )لیال حیدریانی( - نقش پیش بینی کنندة تفکر نقادانه 
و نگرش به علم در سواد رسانه ای دانشجویان )الهام اسمعیلی؛ ناصر آقابابائی( - تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها )نازنین صادق زاده؛ علیرضا ابراهیم پور؛ مهناز ربیعی؛ فائزه درمان( - ویژگی های روانسنجی 

نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی )ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ حمید خانی پور؛ الهام فتحی؛ نرگس حبیبی(
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