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جشنواره زدگی علیه درآمدزایی
ــی  ــش جــهــان ــخـ ــر پـ ــ ــدی ــ ــــک م یـ
حتی  و  مــردم  سالیق  می گوید: 
شده  عوض  دنیا  جشنواره های 
است. زمانی بود که جشنواره ها 
مانند  هــنــری  فیلم های  دنــبــال 
اما  بودند،  کیارستمی  فیلم های 
حاال دیگر کمتر دنبال این سبک 
فیلم ها هستند. کارگردان ها باید 
بــدانــنــد مــخــاطــب جــهــانــی چه 

نیازی دارد.
پایین  علیرضا شاهرخی، مدیر دفتر پخش هنر هفتم دربــاره فروش 
فیلم  های سینمایی ما در جهان گفت: سینمای ما از منظر بین المللی 
در دو بخش جشنواره ها و فروش باید مورد بررسی قرار بگیرد. بدون 
شک در بحث جشنواره ها موفق بوده است، اما در بخش فروش خیر. 
او بیان کرد: ما پیش از هر چیز باید بپذیریم دارای محدودیت هایی 
هستیم و چه در بخش بازار و چه در دیگر بخش های جشنواره این 
محدودیت ها را داریم که بخشی از آن ها به سیاست های کلی کشور و 
برخی به باورهای ما برمی گردد، اما هرچه که هست این محدودیت ها 

وجود دارد. 
را  فیلمی  هر  و  بیاوریم  جشنواره  به  را  کارگردانی  هر  نمی توانیم  ما 
پخش کنیم یا در بخش بازار نیز نمی توان هر کمپانی را به بازار آورد. 
نیست،  ما  توجه  مورد  موضوع جشنواره  در  تنها  اما  محدودیت ها 
بلکه در بحث فروش فیلم در جهان نیز وجود دارد. حتی فیلم هایی 

که اسکار گرفتند نیز نتوانستند فروش باالیی را تجربه کنند.
فیلم های  فــروش مناسب  عــدم  دربـــاره علت اصلی  ایــن مدیر پخش 
سینمای ایران در جهان بیان کرد: چون آن چیزی که تماشاچی عام 
دنیا می خواهد فیلم های ما ندارد، اما این به معنای بی کیفیت بودن 

فیلم های ما نیست.
رویکرد  و  دیــدگــاه  تغییر  دربـــاره  صحبت هایش  بعدی  بخش  در  وی 
جشنواره های دنیا گفت: االن سالیق مردم و حتی جشنواره های دنیا 
فیلم های هنری  دنبال  که جشنواره ها  بود  زمانی  اســت.  عوض شده 
بودند مانند فیلم های مرحوم کیارستمی اما حاال دیگر کمتر دنبال این 
سبک فیلم ها هستند؛ چون تماشاچی دیگر آن حوصله سابق را ندارد. 
برای همین باید ببینیم چه چیزی در دست داریم و بعد مناسب با آن 

انتظاراتمان را بسنجیم.
جشنواره های دنیا در حال حاضر به درام توجه بیشتری دارند و تقریباً 
پذیرش  باشد  هنری  فیلم  اگر  اینکه  نه  البته  شده اند،  داستان محور 

نشود، اما تماشاچی و نظر او برایشان اهمیت بیشتری دارد.
اینکه اشاره کردم برخی از فیلم سازان ما برای جشنواره های خارج از 
کشور فیلم خود را می سازند یک واقعیت جدی است. فیلم سازی آمده 
بود به دفتر ما و گفت که فیلمم را برای حضور در ونیز مهندسی کرده ام، 
در حالی که فیلمش برای حضور در جشنواره های محلی رده پایین هم 
شانس حضور نداشت. پس این فکر خطا را باید از ذهن بیرون کرد که 
حتماً من به عنوان یک فیلمساز باید به جشنواره های خارجی بروم و 
اگر نروم دچار سرخوردگی می شوم. در حال حاضر نه تنها قشر جوان 
ما بلکه حتی کارگردانان میانسال ما نیز عالقه زیادی برای حضور در 

جشنواره های خارجی دارند.

چگونه با اخبار بدی که ما را آزار می دهند مقابله کنیم؟

فرار از تله دانایی

خـــبر

رنا
 ای

س:
عک

 موجودیت سینما به فیلم است مجتبی بهزادیان مدیر سینما فرهنگ تهران در گفت وگو با میزان درباره نبود تبلیغات مناسب فیلم ها و اطالع نداشتن مخاطبان، بیان کرد: موجودیت سینما به فیلم است. فیلم 
خوب همچون کاالیی است که در صورت نبود آن مشتری هم وجود نخواهد داشت. سینماها تنها چندماهی است که از گروه مشاغل ۳ به 2 آمده و شرایط پایدارتری را شاهد هستیم، اما نه فیلمی برای عرضه داریم 

و نه مکان و تریبونی برای تبلیغات. ما هرچقدر بگوییم در سینماها موارد بهداشتی رعایت می شود و پرسنل ما مو به مو به آن عمل می کنند، تا اطالع رسانی نشود تأثیری نخواهد داشت.

 پیش فرض های ذهنی   »
در برخورد با اخبار را عوض کنیم

ــدر تکرار شــده که به  برخی از مسائل آن ق
عــنــوان اصــول غیرقابل تــردیــد در ذهــن ما 
که  شنیده ایم  آن قـــدر  اســت.  گرفته  شکل 
دیگر در برابر آن ها تردید نمی کنیم. مثالً فکر 
می کنیم دنیا دارد روز به روز بدتر می شود، 
و  بدتر می شود  اقتصادی  روز وضع  به   روز 
روز به روز ایمان و دیـــن داری مــردم کاهش 
می یابد. آیا معیاری برای اثبات این حرف ها 
وجود دارد؟ در بسیاری از شاخص ها، زندگی 
ای به مراتب بهتری از گذشتگانمان داریم. از 
نظر سالمت و بهداشت، از لحاظ امکانات 
زندگی  دیگر  شاخص های  خیلی  و  رفاهی 
بدتر شدن  داریــم، پس پیش فرض  بهتری 
اوضاع را اگر کنار نمی گذاریم حداقل در مورد 

آن کامل فکر کنیم.
و  آگــاهــی  توهم  بعدی  اشتباه  پیش فرض 
دانــایــی از خــوانــدن اخــبــار اســت. وقتی در 
در  کــه  هستیم  اتفاقاتی  تــک تــک  جــریــان 
کشور و جهان می افتد، احساس می کنیم 
از بقیه جلوتریم،  خیلی می دانیم و خیلی 
اما واقعاً این طور نیست. آگاهی از اخبار و 
اتفاقات روزمره جهان، تا زمانی که تأثیری در 
زندگی شما نداشته باشد، مزیت چندانی 
ندارد. در بسیاری از موارد حتی نقطه مقابل 
از نویسندگان،  مفید بودن است. بسیاری 
دانــشــمــنــدان، دانــشــجــویــان، هــنــرمــنــدان و 
خیلی های دیگر در زمانی که کار مهمی انجام 
داده اند و یا اثر مهمی را خلق کرده اند، دور از 
اخبار و هیاهوی زندگی روزمره بودند. بسیاری 
از کسانی که رتبه های باالی کنکور و نمرات 
خوبی در دانشگاه دارند، در دوران امتحانات 
کنار  را  اجــتــمــاعــی  و شــبــکــه هــای  مــوبــایــل 
تنها نه  اخبار   می گذارند. خواندن مستمر 
کسی را آگــاه و دانــا نمی کند، بلکه فرصت 
عمیق شدن در کارهای روزمــره و موفقیت 

شغلی – تحصیلی را از شما می گیرد.

به قهقرا نمی رویم »
گروه های  در  که  دیگری  اشتباه  پیش فرض 
زیــاد  یــا دوستانه ممکن اســت  خــانــوادگــی 
ایــن اســت که چــرا ساکت   مشاهده کنید، 
و  می خورند  را  حــق شما  دارنـــد  و  هستید 

مواردی از این قبیل. در برخورد با این مسائل 
دو نکته را حتماً رعایت کنید. اول اینکه شما 
اتفاقات  قــرار نیست که همه  و  نمی توانید 
اطرافتان را عوض کنید. هیچ کس نمی تواند 
همه چیز را عــوض کــرده و بهتر کند. دوم 
اینکه از صحت و کامل بودن خبرها مطمئن 
ایــن مــوج هــای خبری و  از  شــویــد. بسیاری 
اخبار  نبودن  کامل  از  عمومی  ناراحتی های 
منتشرشده در گروه ها و شبکه های اجتماعی 

شروع می شوند.
در آخر بدانید دنیا همیشه اتفاقات خوب و 
مثبت داشته است. 10 سال گذشته خودتان 
اتفاقات  هم  ایــن 10ســـال  در  کنید،  نگاه  را 
خوب بوده و هم اتفاقات بد. 10سال گذشته 

کشور را مرور کنید، هم اتفاقات خوب داشته 
و هم اتفاقات بد. 10 سال آینده شما و 10 
سال آینده کشور و جهان نیز همین شکلی 
آینده هم شاهد  ســال  در 10  ــود.  ب خواهد 
اتفاقات مثبت و منفی خواهیم بود. نباید 
فکر کنیم چــون اخــبــار بــد در صــدر اخبار 
هستند و نفوذ بیشتری در ذهن مردم دارند، 
پس همه چیز بد اســت و داریــم به قهقرا 

می رویم.

 چه اقدام های عملی را »
می توانیم انجام دهیم؟

خبر  کــه  کانال هایی  و  منابع  همه  از  اول 
نیست  الزم  کنید.  کنترل  را  می خوانید 

و  روزنامه  و  خبرگزاری  چندین  از  را  اخبار 
کانال تلگرامی و تلویزیون دنبال کنید. یکی 
دو مورد رسانه را انتخاب کنید و فقط آن ها 
که  باشد  حواستان  البته  کنید.  دنبال  را 
رسانه محدود ممکن است شما را محدود 
کند به همان نگاه و دیدگاه. در موارد خاص 
که موج خبری راه می افتد به سراغ رسانه 
و دیدگاه های مخالف بروید تا ببینید آن ها 

چه می گویند. 
اگر  ببندید.  را  خــبــری  نوتیفیکیشن های 
برنامه ای در گوشی داریــد که از آن خبرها 
را دنبال می کنید یا کانال تلگرامی و صفحه 
را  بــرنــامــه  آن  اعـــالن  اســـت،  اینستاگرامی 
غیرفعال کنید تا در زمان هایی که مشغول 

کــار هستید اخبار مهم و فــوری که عمدتاً 
اتفاقات مهمی هم نیستند، زندگی شما را 
مختل نکنند. بدتر آنکه بسیاری از اخبار 
بــد هستند. خبر  خــبــرهــای  ــوری  فـ و  مهم 
سانحه، مرگ، ابتال به بیماری، آتش سوزی و 

موارد تلخ دیگر.
در خبرهای مربوط به قتل بابک خرمدین 
متأسفانه ویدئویی دست به دست شد که 
ــود. چند هفته قبل هم  ب بسیار دلــخــراش 
ویدئو کــودک آزاری منتشر شد. چندین روز 
پیش هم ویدئو آزار رساندن به یک کودک 
ویدئوها  و  اخبار  ایــن  شــد.  ــده  دی زباله گرد 
اثــرات  تکان دهنده هستند و ممکن اســت 
هر  لطفاً  پس  بگذارند،  روان شما  بر  بــدی 

تصویر یا ویدئویی را تماشا نکنید.

از موج خبری فرار کنید»
خبری که موج شدیدی راه می اندازد، معموالً 
همراه  اتــفــاقــات  و  اخــبــار  از  سلسله ای  بــا 
است. برای مثال خودکشی آزاده نامداری. 
پس از این خبر، موجی از تحلیل ها به راه 
افتاد که آیا این فرد خودکشی کرده، یا او را 
کشته اند یا تئوری های دیگر. پس از آن هم 
تحلیل هایی از گذشته این بازیگر و اتفاقاتی 
بود، مطرح شد. روم های  افتاده  او  برای  که 
کالب هاوس، همایش و سمینارهای برخورد 
با اخبار خودکشی و سایر موارد مشابه هم 
وجود داشتند. در مورد قتل بابک خرمدین 
و داستان بازجویی از والدینش نیز مشابه 
بــود. حواسمان باشد این اخبار تا مدت ها 
ما  چشمان  مقابل  در  مختلف  اشکال  به 
هستند، اما نباید به آن ها بیش از حد توجه 

کنیم. 
انسان ها  ما  همه  نکنید  فراموش  پایان  در 
زمان محدودی داریم، توانایی ذهنی و انرژی 
ایــن منابع  از  اســت.  نیز محدود  بدنی مان 
محدودی که در اختیار داریــم باید بتوانیم 
به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. بعید 
ویژه  به  اخبار،  مــداوم  کــردن  می دانم چک 
از  استفاده  بــرای  مناسبی  بد، شیوه  اخبار 
این زمان و انرژی محدود باشد، پس اخبار 
را کنترل شده بخوانید و بدانید خبرها آن قدر 
مسائل مهمی نیستند؛ خبر اگر مهم باشد 

خودش را به شما می رساند.

پرداختیم  موضوع  این  به  قبل  در شماره های  رزمی  مرتضی   
یا اخباری که اهمیت کمتری  که رسانه ها چگونه بر اخبار بد 
بر زندگی ما دارند، تمرکز می کنند. در این مطلب می خواهیم 
اخبار  با  مقابله  به  آن ها  با  که می توانیم  بپردازیم  راه هایی  به 
بد برویم. اخباری که در این چند روز مواردی هم داشتیم که 

توسط  خرمدین  بابک  ناراحت کننده  قتل  خبر  آن  مهم ترین 
پدر و مادرش بود. در برخورد با این اخبار مهم است که حتماً 
باید راه هایی را برای دفاع از خودمان داشته باشیم تا کمتر به 
روان ما آسیب بزند و در کارهای عادی و فرایند روزمره زندگی 

اختالل ایجاد نکند. 

برگ سبز،  برگ کمپانی و کلیه اسناد مالکیت خودرو 
س���واری پراید 131SE مدل 1396 رنگ س���فید روغنی 
ب���ه ش���ماره موتور M135957146 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100H1049946 و ش���ماره انتظامی 817 ه 18 
ایران 74 به مالکیت فاطمه س���لطان امانی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کلی���ه مدارک خ���ودروی پژو پارس م���دل 1388 رنگ 
خاکستری- متالیک به ش���ماره انتظامی 383ص62 
ایران 36  ش���ماره موت���ور 12488060892 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CA29E836391 شاس���ی 
ابراهی���م خطیب���ی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
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برگ س���بز، خودرو س���واری پراید 131 مدل 1394 
رنگ س���فید روغنی به ش���ماره موتور 5323053 
و ش���ماره شاس���ی NAS411100F1076611 و شماره 
انتظام���ی 627 ج 51 ایران 41 به مالکیت محبوبه 

توکلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت س���واری سمند شماره پالک ایران 54 -756 
ق 34 رن���گ س���فید روغن���ی م���دل1390 ش���ماره 
موتور: 14790006139 ش���ماره شاس���ی:  282900 
به مالکیت حس���ین بلند کدمل���ی 5889925504 
شهرس���تان بش���رویه مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 14
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ب���رگ س���بز موتورس���یکلت سیس���تم دین���و تی���پ 
تری���ل 200 دیاموند به رنگ مش���کی م���دل 1389 
به ش���ماره موتور *163FML*D760609 و شماره 
تن���ه NBY***200L8900447ب���ه ش���ماره پ���الک

637-81466 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار 
ساقط می گردد.  14
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برگ س���بز خودروی  جیلی X7AT2400 امگراند مدل 
2014 رنگ مشکی- روغنی به شماره انتظامی 988ن53 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور JLD4G24DAJC00411 و 
شماره شاسی L108DBZ56E3078693 به مالکیت 
حس���ن دوس���ت محمدی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
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کارت و کارت س���بز خودرو س���واری پژو 405 مدل 
1388 به ش���ماره انتظامی 85 د 694 ایران 85 و 

شماره موتور12488235398 و شماره شاسی
پ���ری  گل  بن���ام    NAAM01CAXAR311524
میرش���کار مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

است.  14
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     دهیاری روستای 
امیرآباد 

از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه ش�ورای اسالمی روستا در 
نظ�ر دارد  اج�رای عملیات جمع آوری زباله ، رف�ت و روب و الیروبی کانال های 
معابر روس�تا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و ش�رکت های واجد ش�رایط 
و دارای صالحی�ت خدم�ات از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکس�ال 
واگ�ذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و خرید اس�ناد تا 
تاریخ 1400/03/26 به آدرس مشهد ، بلوار توس ، نبش توس 120 ، پالک 2 ، طبقه 
دوم ، ش�رکت تعاونی دهیاریهای غرب بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد ، امور مالی 
دهی�اری امیرآباد مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فیش واریز وجه 
به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره 391551484  نزد بانک کشاورزی 
بنام دهیاری  امیرآباد ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت. 

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.                                
                                                               دهیاری امیرآباد
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تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
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آگهی شناسائی سازندگان واجد صالحیت
شركت خمیرمایه رضوی) سهامی خاص(

این شركت در نظر دارد یكدستگاه بسته بندی خمیر مایه تازه خریداری 
نماید لذا از شركت هائی كه دارای تجربه عملی ساخت دستگاه مزبور 
از  و رزومه مرتبط  را دارند  درخواست می شود ظرف مدت یك هفته 
تاریخ درج آگهی ، رزومه كاری خود را به آدرس شركت واقع در : كیلومتر 
67 جاده مشهد- قوچان؛ شركت خمیرمایه رضوی پست و یا به آدرس 
است  بدیهی  نمایند.  ایمیل   Info@razaviyeast.com الكترونیكی 
درخواست شركتهائی كه فاقد تجربه عملی و یا رزومه ضعیف درساخت 

دستگاه بسته بندی مزبور باشند، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
شركت خمیرمایه رضوی) سهامی خاص(

س
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 اداره کل بنیاد ش��هید و امورایثارگران خراسان ش��مالی، در نظر دارد با توجه به مجوز 
شماره 50010/00/46129 مورخه 1400/02/15 اداره کل پشتیبانی و مهندسی ستاد مرکز، 
تامین نیروی انس��انی مورد نیاز جهت انجام خدمات نظافتی و پذیرایی، خود را به تعداد 
دوازده نفر از طریق مناقصه عمومی به مناقصه گذاش��ته و به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید.
ل��ذا درص��ورت تمای��ل، اس��ناد مناقص��ه را الزام��ا از س��امانه الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس :
 www.setadiran.ir اخذ و طبق مش��خصات و ش��رایط  اعالمی نس��بت به اعالم پیشنهاد خود مهمور 
ب��ه مهر ش��رکت و با امضا صاحب��ان امضاء مجاز اق��دام فرمایید. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
ع��دم عضوی��ت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امض��اء الکترونیکی جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
محتویات پاکت: ) پاکت الف ش��امل ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقصه، تصویر اس��کن ش��ده از 

طریق سامانه بارگذاری و الزاما بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه بنیاد استان گردد(
پاکت الف( ضمانت نامه بانکی به مبلغ 800/000/000 ریال به مدت سه ماه شمسی از 1400/03/18 
الی 1400/06/18 در وجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی ) فرم مربوطه در 

اسناد مربوط به ضمانت نامه پیوست و مهر و امضاء گردد(
پاکت ب( کلیه اسناد و مدارک شرکت شامل: رزومه و سوابق مرتبط با موضوع مناقصه، اساسنامه، 
آگهی تغییرات ، روزنامه آگهی تاسیس و پروانه و گواهی صالحیت صادره از اداره کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی استان و گواهی ایمنی و... ) صرفا در سامانه ستاد بارگذاری شود(
پاک��ت ج( پیش��نهاد قیمت، طبق فرم ش��ماره دو اس��ناد مناقصه) طب��ق توضیح��ات آنالیز قیمت(                             

) صرفا در سامانه ستاد بارگذاری شود(
توضیح 1: تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه: 1400/03/18 لغایت 1400/03/20 ساعت 14

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: 1400/03/29 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی:1400/03/31

توضیح 2: محل تحویل اس��ناد مناقصه)صرفا پاکت الف(: دبیرخانه بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
خراسان شمالی واقع در خیابان ابوریحان بیرونی، حداکثر تا ساعت 14 مورخه 1400/03/29

هزینه دو نوبت آگهی مناقصه ، بعهده برنده مناقصه میباشد.

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه 

دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( 
در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 
نسبت به انتخاب پیمانکار رنگ آمیزی 
س��اختمان خوابگاه دانش��جویی اقدام 
نماید.  از متقاضیان دعوت می ش��ود 
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه به س��ایت دانشگاه به 
)www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعه نمایند.
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شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی ف
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 م الف 2248 / شناسه آگهی 1145535

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی-نوبت دوم 
ش�ركت ش�هركهای صنعتی خراس�ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی)فش�رده( " اجرای پروژه عملیات 
خاكی، روسازی، آسفالت و جدولگذاری بلوار ورودی و معابر شهرك صنعتی مشهد 5 " با مشخصات زیر را از طریق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی 
پاكتها از طریق درگاه س�امانه تداركات الكترونیكی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/3/18 می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سایت: ساعت 14 مورخ 1400/3/22
آخرین مهلت زمانی ارائه اسناد ارزیابی و مناقصه و پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1400/04/05

زمان بازگشایی پاكتهای مناقصه گرانی كه حدنصاب امتیاز الزم در ارزیابی كیفی را كسب نموده باشند: ساعت 13 مورخ 1400/04/08
اطالعات تماس ش�ركت ش�هركهای صنعتی خراس�ان رضوی جه�ت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاكته�ای »الف« : 

مشهد- بلوار خیام- بعد از خیام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 021-85193768

 و در مشهد 051-37628326
مش�خصات كار: اجرای حدود 150000 مترمكعب عملیات خاكی، 24000 مترمكعب زیراس�اس، 7600 مترمكعب اس�اس، 233625 مترمربع سانتیمتر 

آسفالت بیندر، 3000 مترطول جدول وت پرس به ارتفاع 30 سانتیمتر و 5500 مترطول جدول وت پرس به ارتفاع 45 سانتیمتر.
مبلغ برآورد: 133.489.074.733 ریال بر اساس فهارس بهای سال 1400 )اعتبار طرح غیرعمرانی(.

مدت انجام كار: 18 ماه.
تضمین ش�ركت در مناقصه: ش�ش میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی به شماره 123402/ ت 50659 ه�  مورخ  94/9/22 .
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران: راه و ترابری - تمامی پایه ها

برگ سبز،  برگ کمپانی و کلیه اسناد مالکیت خودرو 
س���واری پراید 131SE مدل 1396 رنگ س���فید روغنی 
ب���ه ش���ماره موتور M135957146 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100H1049946 و ش���ماره انتظامی 817 ه 18 
ایران 74 به مالکیت فاطمه س���لطان امانی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 MTکویی���ک ب���ک  ه���اچ  س���واری  س���بز  ب���رگ 
ای���ران30-757ق24  پ���الک  ش���ماره  م���دل1399 
ش���ماره موت���ور M15/8908462 ش���ماره شناس���ایی 
NAS841100L1047499ب���ه ن���ام مریم س���لیمانی راد  

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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پالکت روی اطاق جلو خودرو وانت تویوتا 2000 مدل 
1983 ب���ه رنگ س���ورمه ای متالیک به ش���ماره موتور 
 R5 602803 ب���ه ش���ماره شاس���ی RK 1102149543
به ش���ماره پالک 834ط16 – ایران95 بنام حمیداله 
دامنی به شماره ملی 6459740577 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد /ایرانشهر ,ع
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کارت پ���الک خودرو وانت عموم���ی تویوتا 2000 مدل 
1981 ب���ه رنگ خاکس���تری – روغنی به ش���ماره موتور 
1975203 ب���ه ش���ماره شاس���ی 030067 ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی 656ع26 – ای���ران 51 بن���ام الیق وطنی به 
شماره ملی 3820244441 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد /ایرانشهر  ,ع
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برگ س���بز  خ���ودرو وانت زامیاد م���دل 1394 رنگ 
آبی روغن���ی به ش���ماره موت���ور Z24700663Z و 
شماره شاسی NAZPL140BF0430601 و شماره 
انتظام���ی 184 ط 54 ای���ران 42 ب���ه مالکیت علی 

اصغر شکوری مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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ارتباطات و امور بین الملل

 شركت ایران خودرو خراسان در نظر دارد مقدار 42.483 كیلوگرم برنج 
ایراني درجه یک مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي از تامین كنندگان واجد 

شرایط خریداري نماید.
سپرده شركت در مناقصه 650.000.000 ریال مي باشد .

تاریخ  از  مناقصه  اسناد  تحویل  و  تكمیل   ، دریافت  جهت  توانند  مي  متقاضیان 
1400/03/17   لغایت  1400/03/24  به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوري از واحد بازرگاني ایران خودرو خراسان 
  www.ikkco.ir اینترنتی  از طریق سایت  یا  و  الي15  از ساعت8  كاري  روزهاي  در 
با شماره هاي تلفن)33563050-051 ( و )  9-33563501-051 داخلي  و یا تماس 

  ))4021(
2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شركت ایران خودرو خراسان ، كیلومتر 55 
جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه كمیسیون معامالت در روزهاي كاري از ساعت8 الي15 
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایي پاكات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 

ساعت 14 می باشد .
)شركت ایران خودروخراسان در رد یک یا كلیه پیشنهادات واصله مختار است(

)هزینه درج یک نوبت آگهي روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(

آگهي مناقصات عمومي یک مرحله اي با ارزیابي 
كیفي تامین كنندگان

شماره:  1400/2953- م/170
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