
اقتصاد و موضوع�ات اقتصادي بي تردي�د يكي از 
زيرساخت هايي است كه بر نگرش افراد و خانواده ها 
بر مسائل مختلف از جمله بحث جمعيت و فرزند آوري 
تأثير مي گ�ذارد. رابطه پايگاه و طبق�ه اقتصادي با 
جمعيت يكي از موضوعات مهمي است كه بر خالف 
تصور عمومي رابطه اي مس�تقيم نيست و معكوس 
اس�ت! طبق آخرين نظرسنجي ايس�پا در دي ماه 
1400 كه در مقياس ملي و با شيوه مصاحبه تلفني با 
تعداد نمونه هزارو584 نفر از افراد 18 سال به باالي 
ساكن در مناطق شهري و روستايي كل كشور انجام 
شده اس�ت، 68/4 درصد مردم معتقدند داش�تن 
فرزند باع�ث خوش�بختي زوجين مي ش�ود، اما با 
افزايش سطح تحصيالت افراد، باور به تأثير فرزند 
بر خوش�بختي زوجين كمتر مي ش�ود. همچنين 
با باالتر رفتن پاي�گاه اقتصادي خانواده ه�ا باور به 
اينكه داش�تن فرزند موجب خوش�بختي زوجين 
مي شود، كاهش پيدا مي كند. 77/3 درصد افرادي 
كه از لحاظ اقتصادي در پايين ترين گروه قرار دارند، 
معتقدند داشتن فرزند موجب خوشبختي زوجين 
اس�ت، در حالي  كه اين ميزان بين گ�روه اقتصادي 
باال 58 درصد اس�ت. اي�ن داده ها نش�ان مي دهد 
نقش عوامل ديگر در كنار اقتصاد قابل چشم پوشي 
نيست. مقايسه نگرش افراد در گروه هاي اقتصادي 
نش�ان داد افراد طبقات باالي اقتصادي كمتر باور 
به تأثير فرزند بر خوش�بختي زوجين دارند. عالوه 
بر موضوع اقتصاد، در اف�كار عمومي بخش هايي از 
جامعه ايران نوعي تغيير نگرش نسبت به فرزند آوري 
به چش�م مي خورد. تف�اوت نگرش زنان ش�اغل و 
خانه دار نش�ان از دغدغه هايي فرات�ر از نگاه صرفًا 
مادي به تصميم گيري درب�اره فرزندآوري دارد. در 
تمامي گروه هاي س�ني زنان، افراد خانه دار بيش از 
زنان ش�اغل اعتقاد دارند كه داش�تن فرزند باعث 
خوش�بختي زوجين مي ش�ود. تفاوت بين نگرش 
گروه هاي مختلف تحصيلي، جنسي، سني، اقتصادي 
و س�اكنين مناطق ش�هري و روس�تايي به وضوح 
نشان مي دهد كه سياس�ت گذاري صرفاً اقتصادي 
درب�اره موضوع فرزن�دآوري ناكافي اس�ت. صالح 
قاسمي، نويسنده مجموعه »جنگ جهاني جمعيت« 
پژوهش�گر تحوالت جمعيت ايران و جهان هم در 
گفت وگو با »جوان « ضمن تأكيد بر اهميت اقتصاد در 
بحث فرزند آوري، موضوعات نگرشي و سبك زندگي 
بر اين مؤلفه را جدي تر مي داند و معتقد است بايد در 
سياستگذاري هاي جمعيتي به اين موضوعات توجه 
ويژه داش�ت. اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد. 

آقاي قاسمي ! در باور عمومي اقتصاد يكي 
از مؤلفه هاي مهم و اثرگذار بر بحث نگاه 
افراد به مس�ئله فرزند آوري محس�وب 
مي شود، اما در عين حال ما با اين مواجهيم 
كه خانواده هاي متم�ول اغلب فرزندان 
كمتري دارند ! نتايج نظر سنجي هاي ايسپا 
هم همين را نشان مي دهد و حاكي از اين 
اس�ت كه افراد طبقات ب�االي اقتصادي 
كمتر باور به تأثير فرزند بر خوش�بختي 
زوجين دارند. از نگاه شما به عنوان فردي 
ك�ه سال هاس�ت در ح�وزه جمعيت كار 
پژوهش�ي مي كنيد، بحث كاهش تمايل 
خانواده هاي متم�ول به داش�تن فرزند 

بيشتر چگونه توجيه پذير است؟
در رابطه با مس��ئله جمعيت ارتباط پاي��گاه اقتصادي 
با تعداد فرزندان مطل��وب از نظ��ر خانواده ها موضوع 
بسيار مهمي است. وقتي ما كليت تحوالت جمعيت و 
الگوي فرزندآوري را مرور مي كنيم، متوجه مي شويم 
كه موضوع جمعيت و فرزن��دآوري يكي از موضوعات 
شبكه اي چند فاكتوره و پيچيده است. اينطور نيست 

كه يك، دو يا چند فاكتور روي مسئله جمعيت و الگوي 
فرزند آوري اثر بگذارد و اين تأثي��رات باعث تغيير اين 

الگوي شود. 
پس چه طيفي از عوامل بر مسئله جمعيت 

اثرگذار هستند؟
 ما در مطالعاتم��ان به اين نتيجه رس��يديم كه حدود 
47 متغير روي موضوع جمعيت كش��ور و فرزند آوري 
تأثير گذار اس��ت. اگر چه بخش زيادي از اين متغيرها 
را مي توانيم ذي��ل دو كالن موضوع ي��ا موضوع اصلي 
بررسي كنيم كه عبارتند از متغيرهايي در حوزه سبك 
زندگي، فرهنگ و نگرش و متغيرهايي در حوزه اقتصاد 
و موضوعات مالي؛ پس م��ا دو كالن متغير داريم يك 

فرهنگ و سبك زندگي و دوم اقتصاد. 
در دهه 60 با وجود آنكه وضعيت اقتصادي 
مردم مناسب نبود، ما با آمارهاي قابل توجه 
فرزند آوري يعني شش فرزند به ازاي هر 
زن مواجه بوديم. با وجود اين تحليل هاي 
جمعيت شناسي حكايت از آن دارد كه در 
دهه 70 و درست زماني كه قانون تنظيم 
خانواده تصويب شد، جمعيت كشورمان 

به خودي خود رو به كاه�ش بود، اتفاقي 
كه با پايان جنگ و روي كار آمدن دولت 
س�ازندگي و تغييرات در سبك زندگي 
مردم ش�كل گرف�ت. در اين بين س�هم 

مسائل اقتصادي را چطور مي بينيد ؟
 وقتي ريشه اي تر نگاه مي كنيم، مي بينيم الگوي اصلي 
فرزند آوري كه در دهه هاي 60 و 70 به بعد شكل گرفت 
و تثبيت شد، در تغيير س��بك زندگي تغيير فرهنگ 
عمومي و تغيير نگرش اجتماعي ب��ه موضوع فرزند و 
فرزند آوري بوده است، اما عوامل اقتصادي و مشكالت 
اقتصادي آمدند و كنار اين ريش��ه اصلي قرار گرفتند 
و تش��ديد كننده آن ش��دند، در واقع خودش��ان علت 
اصلي نبودند، بلكه با قرار گرفتن در كنار علت و ريشه 
اصلي يعني همان تغيير فرهنگ عمومي و نگرش هاي 
اجتماعي را تشديد كردند و مزيد بر علت اصلي شدند، 

اما خودشان علت اصلي نبودند. 
با عنايت به اين مس�ئله و در نظر گرفتن 
دو كالن موضوع اقتصاد و سبك زندگي 
چگونه بايد مس�ئله جمعيت را مديريت 
و براي آن سياستگذاري كرد تا حداكثر 

اثرگذاري را شاهد باشيم؟
وقتي نگاه ما به مسئله اينگونه شكل مي گيرد و با اين 
رويكرد و اين نگاه و تحليل تقويت مي شود، هنگامي كه 
درصدد مديريت بحران جمعيت هستيم، همچنان بايد 
همين رويكرد را حفظ كنيم. به اين معنا كه امتيازات 
اقتصادي مي توا ند پيشران خوبي براي تحريك و تهييج 
اوليه خانواده ها براي فرزند آوري باشد، اما واقعيت اين 
است كه مشوق هاي اقتصادي به تنهايي نمي تواند كل 
مسئله جمعيت را حل كند، چون اساساً تمامي مسئله 
جمعيت در اقتصاد شكل نگرفته است. در واقع ما بايد از 
مشوق هاي اقتصادي و امتيازات اقتصادي كه در قانون 
و در سياس��ت ديده مي ش��ود، به عنوان پيشران طرح 
بحث و پيشران تغيير نگاه خانواده به موضوع استفاده 
كنيم، اما كار اصلي كه بايد اتفاق بيفتد، اين اس��ت كه 
بايد در حوزه فرهنگ و در حوزه نگرش و سبك زندگي 

مداخله كنيم. 
به طور مصداقي در حوزه فرهنگ، نگرش 
و س�بك زندگي چگونه مي ت�وان اقبال 
عمومي را به بحث فرزن�د آوري افزايش 

داد؟
ما بايد فرزند را به ي��ك ارزش اجتماعي مبدل كنيم و 
نگرش اجتماعي به موضوع فرزند و فرزند آوري را اصالح 
كنيم. اگر اين نگرش اصالح نشود، مشوق هاي اقتصادي 

به تنهايي نمي تواند مسئله را حل كند. 
پس نمي توانيم بگوييم مسائل اقتصادي 

در بحث جمعيت نقشي ندارد؟
 نه اينكه اقتصاد مهم نيست، اقتصاد حتماً مهم است، 
اما ما بايد نهايت كاركردي را كه مشوق هاي اقتصادي 
مي توانند داشته باش��ند، تعريف كني��م. همچنين 
هدف و انتظارمان از قانون و مش��وق هاي اقتصادي 
را منطقي تعريف كنيم. ما چنين انتظاري نداريم كه 
امتيازات اقتصادي بتواند كل ابر مس��ئله جمعيت را 
حل و فصل كند. پس اقتصاد مهم است نه اينكه اصاًل 
مهم نيست، حتماً هم مهم است، اما حتماً سهمش 
به اندازه نگرش، فرهنگ و س��بك زندگي نيس��ت. 
بنابراين مداخله اصلي و فعاليت ه��اي اصلي ما بايد 
براي اصالح اين نگرش برنامه ريزي شود، از اين منظر 
جريان هاي رسانه اي اقدامات فرهنگ ساز و توليدات 
محتوا بسيار تعيين كننده هس��تند و سهم اثرش از 
امتيازات اقتصادي كه ديده شده بيشتر خواهد بود. 
من توصيه مي كنم كارشناسان، نخبگان، مسئوالن و 
نمايندگان مجلس توجه ويژه اي به راهبرد اقدامات 
فرهنگ ساز و توليدات محتوا و جريان هاي رسانه اي 

داشته باشند. 
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سبك زندگي در افزايش جمعيت از اقتصاد مهم تر است
گفت وگوي »جوان« با پژوهشگر تحوالت جمعيت ايران و جهان زهرا چيذري 

  گزارش  یک

حسین سروقامت

نشانه ها هميشه راهگشايند؛ همچو مش�علي مسير را روشن 
كرده، شما را از شك و دودلي درمي آورند. 

. . . تا آنجا كه گاه سر راهتان قرار گرفته، از خود واقعي تان پرده 
برمي دارند؛ مثاًل روش�ن مي كند كه شما هوش هيجاني بااليي 

داريد يا نه. از كجا؟ قدري به اين نشانه ها دقت كنيد: 
شما نقاط ضعفتان را مي شناسيد؛ برايتان مهم است كه آنها را 

تحليل و به تدريج رفع كنيد. 
به دنبال چرايي موضوعات هس�تيد. ذهن جوالي داريد كه در 

برابر هر موضوعي عالمت سؤالي قرار مي دهد. 
گوش�تان پذيراي انتقادات اس�ت. از خرده گيري ها استقبال 

مي كنيد. 
عذرخواهي برايتان آسان است. زمين و زمان را به هم نمي دوزيد 

كه پوزش نخواهيد. 
س�ريع مردم را قض�اوت نمي كني�د و در پيش�داوري عجول 

نيستيد. 
اكنون كالهتان را قاضي كنيد؛ با اين نش�انه ها فكر مي كنيد از 

هوش هيجاني بااليي برخورداريد؟!
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شـركت گاز استان زنجـان در نظـر دارد خريد شـيرهاى توپى جوشـى  
تقاضاى شماره 3096101020 را با شـرايط ذيل از طريق  سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايـد: كليه مراحل برگزارى مناقصه( اعم از 
دريافت اسناد مناقصه، دعوت نامه ها، اصالحيه ها و...) از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  به 
صورت الكترونيكى انجام خواهد شـد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند و ملزم به پيگيرى مراحل مناقصه از سامانه مى باشند.
الف) شرح مختصر كار:

شناسه آگهى: 1322651 آگــهى مناقصــه دومرحله اى

شركت گاز استان زنجان

روابط عمومى شركت گاز استان زنجان

نوبت  اول

تعدادواحدشرح و مشخصات كاالرديف
18 In., BALL VALVE, B.W, HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 150.NO20
28 In., BALL VALVE, B.W, HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300.NO20
310 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED ,  CL 150.NO05
410 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300 .NO05
512 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 150.NO05
612 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300.NO05
- مدت انجام كار 6 ماه شمسي مي باشد.
ب) پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد.

ج) شرايط متقاضي:
- عضويت در فهرست بلند توليدكنندگان و تامين كنندگان شيرهاى توپى فوالدى وزارت نفت. 

-در صورت حضور شـركت هايى با هيئت مديره يا سهامدار مشـترك، پيشـنهاد هر دو شركت رد 
خواهد شد.

- ارائـه ضمانتنامـه شـركت در مناقصه طبـق آخريـن تغييـرات و نمونه فـرم پيوست بـه مبلغ  
4,232,500,000 ريال ( به حروف چهار ميليارد و دويست و سى و دو ميليون و پانصد هزار ريال) شامل يكي 

ازانواع ذيل:
- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز 

فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
-  واريز وجه نقد (واريز به حساب شـماره IR260100004101103730230598 بانك مركزى به نام 

شركت گاز زنجان). 
– ضمانتنامه صادره توسط مؤسسـات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانتنامه از 

سوي بيمه مركزي ايران.
- اوراق مشاركت بي نام تضمين شـده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع 

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).
-وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.

-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون 
تأسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.

-تبصره: طبق نامه شـماره 51103/97  مورخ 97/2/10 «قيمت ها متناسـب با كاالي ساخت داخل با لحاظ 
كيفيت ارائه شود.»

هـ) محل زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك:
    از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شـود با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد) بـه آدرس  WWW.setadiran.ir (  بخش مناقصه)  نسـبت به دريافـت و تكميل اسناد 

مناقصه طبق زمانبندي زير اقدام فرمايند.
- مهلت دريافت اسناد ارزيابى فنى و اسناد مناقصه : 1401/03/08 لغايت 1401/03/12

- مهلت عـودت  اسناد ارزيابى فنـى و اسناد مناقصه: تـا ساعت 8/30 صبح روز  سه شـنبه مورخ 
1401/03/24

- زمان بازگشايي مرحله اول پاكات مناقصه: سه شنبه مورخ 1401/03/24
- هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ريال (به حروف: پانصد هزار ريال)

و )مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظيم 
پيمان شركت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمايند.

** هزينه درج آگهى (هر دو نوبت) به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 تذكر: مناقصه گران مى بايسـت جهت عودت اسناد مناقصه (شـامل پاكات الـف، ب و ج) عالوه بر 
بارگذارى كليه اسناد و مدارك (پاكات ب و ج) به صورت مهر و امضاءشـده الكترونيكى و ارسال از 
طريق سامانه ستاد،  صرفًا پاكت الف (تضمين شـركت در مناقصه) را عالوه بر بارگذارى در سامانه 
ستاد  به صورت فيزيكي نيز در مهلت مقرر  (حداكثر تا 8:30 مورخ 1401/03/24)  به واحد حراست 
تحويل دهند، در صورت عدم بارگذاري پكيج و ساير موارد خواسته شده در سامانه (حتي يك آيتم)، 

مناقصه گر از گردونه رقابت خارج مي شود.
- بارگذارى مدارك در سـامانه سـتاد صرفًا از طريق مهر و امضاى الكترونيكى و در فرمت PDF مورد تأييد 

مى باشد. 
- كارفرماجهت انتخاب تأمين كننده از دستورالعمل جديد (ابالغيه وزارت نفت) به شـماره 796-

20/2 مورخ 1399/12/11 دامنه متناسب قيمت ها استفاده خواهد نمود.
- بديهي است تكميل و ارائه مدارك مناقصه هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود.

** توضيح: اين آگهى در شبكه اطالع رسانى نفت و انرژى (شانا) به آدرس   www.shana.ir سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.ir  و پايگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات به آدرس http:iets.mporg.ir درج گرديده است.

"آگهى فقدان سند مالكيت" 
نظر به اينكه آقاى محمد عليشـاهى به استناد اوراق استشـهاديه جهت 
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى 
است سند مالكيت شـش دانگ اعيان يك باب خانه پالك 12161 فرعى از 
10- اصلى نه مشـهد،به علت سهل انگارى مفقود گرديده است.بابررسى 
دفتر امـالك معلوم شدشـش دانگ پالك مذكـور در ذيل ثبت شـناسه 
الكترونيك 140020306271003810 ثبـت و سند مالكيت تك برگ به نام 
خانم سيده زينب فرهت به شـماره سريـال 44830 –ج99 صادر گرديده 
است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 اصالحى 
قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك 
مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعـى وجود سند مالكيت نزد خود 
مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى 
خود را به پيوست اصل سند مالكيت ويا سند معاملـه رسمى به اين اداره 
تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد-م الف 694

"آگهى فقدان سند مالكيت" 
نظر به اينكه آقاى غالمرضا اشـرفى برابر قيم نامه شـماره 1399025004140953  
45561 مورخ 1399/2/7 شـعبه 5 سرپرستى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 5 
مشهد از طرف آقاى عبداهللا اشرفى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
مالكيت المثنى نوبت اول بـه اين اداره مراجعه نموده و مدعـى است سند مالكيت 
مالك تمامت اعيان شـش دانگ يك باب منزل مسـكونى به پالك 1684 فرعى از 
11- اصلى بخش نه مشهد، به علت سهل انگارى مفقود گرديده است.بابررسى دفتر 
امالك معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل دفتر 752 صفحه 131 شماره ثبت 149891 
به نام غالمحسين طيبى ثبت و سند مالكيت به شماره 336006 صادر گرديده است.و 
سپس مع الواسطه برابر سند قطعى 96002 مورخ 1373/9/29 دفترخانه 21 مشهد 
به عبداهللا اشـرفى منتقل گرديده است.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا 
به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتـب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد 
هركس نسـبت به ملك مورد آگهى معاملـه اى انجام داده و يا مدعـى وجود سند 
مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض 
كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت ويا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم 
نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد- م الف 693

مفقودى
 برگ سبز خـودروى سوارى هاچ بك تيبـا2 مدل 1400 
رنـگ سفيـد شـماره پـالك (ايـران30-557 ن88) 
بـه شـماره موتـور M15/9325185 شـماره شـاسى 
NAS821100M1033561 متعلق بـه يوسف غالم پور 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
كارت شـناسايى خـودرو سـوارى پـژو روآ   تيپ  تاكسـى درون 
شهرى مدل 1389 به رنگ زرد خورشـيدى با نوار به شماره پالك 
ايران78–371ت28 به شـماره موتور 11688031903  و شـماره 
شـاسى NAAB31AA7AH098443 متعلق بـه آقاى عبداهللا 
ياراحمدى با كد ملى 3858941042 مفقود شده و از درجه اعتبار 
الف ل ساقط مى باشد.   

شـركت گاز استان زنجـان در نظـر دارد خريد شـيرهاى توپى جوشـى  
تقاضاى شماره 3096101020 را با شـرايط ذيل از طريق  سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايـد: كليه مراحل برگزارى مناقصه( اعم از 
دريافت اسناد مناقصه، دعوت نامه ها، اصالحيه ها و...) از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  به 
صورت الكترونيكى انجام خواهد شـد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند و ملزم به پيگيرى مراحل مناقصه از سامانه مى باشند.
الف) شرح مختصر كار:

شناسه آگهى: 1322651 آگــهى مناقصــه دومرحله اى

شركت گاز استان زنجان

روابط عمومى شركت گاز استان زنجان

نوبت  اول

تعدادواحدشرح و مشخصات كاالرديف
18 In., BALL VALVE, B.W, HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 150.NO20
28 In., BALL VALVE, B.W, HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300.NO20
310 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED ,  CL 150.NO05
410 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300 .NO05
512 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 150.NO05
612 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300.NO05
- مدت انجام كار 6 ماه شمسي مي باشد.
ب) پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد.

ج) شرايط متقاضي:
- عضويت در فهرست بلند توليدكنندگان و تامين كنندگان شيرهاى توپى فوالدى وزارت نفت. 

-در صورت حضور شـركت هايى با هيئت مديره يا سهامدار مشـترك، پيشـنهاد هر دو شركت رد 
خواهد شد.

- ارائـه ضمانتنامـه شـركت در مناقصه طبـق آخريـن تغييـرات و نمونه فـرم پيوست بـه مبلغ  
4,232,500,000 ريال ( به حروف چهار ميليارد و دويست و سى و دو ميليون و پانصد هزار ريال) شامل يكي 

ازانواع ذيل:
- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز 

فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
-  واريز وجه نقد (واريز به حساب شـماره IR260100004101103730230598 بانك مركزى به نام 

شركت گاز زنجان). 
– ضمانتنامه صادره توسط مؤسسـات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانتنامه از 

سوي بيمه مركزي ايران.
- اوراق مشاركت بي نام تضمين شـده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع 

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).
-وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.

-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون 
تأسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.

-تبصره: طبق نامه شـماره 51103/97  مورخ 97/2/10 «قيمت ها متناسـب با كاالي ساخت داخل با لحاظ 
كيفيت ارائه شود.»

هـ) محل زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك:
    از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شـود با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد) بـه آدرس  WWW.setadiran.ir (  بخش مناقصه)  نسـبت به دريافـت و تكميل اسناد 

مناقصه طبق زمانبندي زير اقدام فرمايند.
- مهلت دريافت اسناد ارزيابى فنى و اسناد مناقصه : 1401/03/08 لغايت 1401/03/12

- مهلت عـودت  اسناد ارزيابى فنـى و اسناد مناقصه: تـا ساعت 8/30 صبح روز  سه شـنبه مورخ 
1401/03/24

- زمان بازگشايي مرحله اول پاكات مناقصه: سه شنبه مورخ 1401/03/24
- هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ريال (به حروف: پانصد هزار ريال)

و )مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظيم 
پيمان شركت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمايند.

** هزينه درج آگهى (هر دو نوبت) به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 تذكر: مناقصه گران مى بايسـت جهت عودت اسناد مناقصه (شـامل پاكات الـف، ب و ج) عالوه بر 
بارگذارى كليه اسناد و مدارك (پاكات ب و ج) به صورت مهر و امضاءشـده الكترونيكى و ارسال از 
طريق سامانه ستاد،  صرفًا پاكت الف (تضمين شـركت در مناقصه) را عالوه بر بارگذارى در سامانه 
ستاد  به صورت فيزيكي نيز در مهلت مقرر  (حداكثر تا 8:30 مورخ 1401/03/24)  به واحد حراست 
تحويل دهند، در صورت عدم بارگذاري پكيج و ساير موارد خواسته شده در سامانه (حتي يك آيتم)، 

مناقصه گر از گردونه رقابت خارج مي شود.
- بارگذارى مدارك در سـامانه سـتاد صرفًا از طريق مهر و امضاى الكترونيكى و در فرمت PDF مورد تأييد 

مى باشد. 
- كارفرماجهت انتخاب تأمين كننده از دستورالعمل جديد (ابالغيه وزارت نفت) به شـماره 796-

20/2 مورخ 1399/12/11 دامنه متناسب قيمت ها استفاده خواهد نمود.
- بديهي است تكميل و ارائه مدارك مناقصه هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود.

** توضيح: اين آگهى در شبكه اطالع رسانى نفت و انرژى (شانا) به آدرس   www.shana.ir سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.ir  و پايگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات به آدرس http:iets.mporg.ir درج گرديده است.

"آگهى فقدان سند مالكيت" 
نظر به اينكه آقاى محمد عليشـاهى به استناد اوراق استشـهاديه جهت 
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى 
است سند مالكيت شـش دانگ اعيان يك باب خانه پالك 12161 فرعى از 
10- اصلى نه مشـهد،به علت سهل انگارى مفقود گرديده است.بابررسى 
دفتر امـالك معلوم شدشـش دانگ پالك مذكـور در ذيل ثبت شـناسه 
الكترونيك 140020306271003810 ثبـت و سند مالكيت تك برگ به نام 
خانم سيده زينب فرهت به شـماره سريـال 44830 –ج99 صادر گرديده 
است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 اصالحى 
قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك 
مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعـى وجود سند مالكيت نزد خود 
مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى 
خود را به پيوست اصل سند مالكيت ويا سند معاملـه رسمى به اين اداره 
تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد-م الف 694

"آگهى فقدان سند مالكيت" 
نظر به اينكه آقاى غالمرضا اشـرفى برابر قيم نامه شـماره 1399025004140953  
45561 مورخ 1399/2/7 شـعبه 5 سرپرستى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 5 
مشهد از طرف آقاى عبداهللا اشرفى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
مالكيت المثنى نوبت اول بـه اين اداره مراجعه نموده و مدعـى است سند مالكيت 
مالك تمامت اعيان شـش دانگ يك باب منزل مسـكونى به پالك 1684 فرعى از 
11- اصلى بخش نه مشهد، به علت سهل انگارى مفقود گرديده است.بابررسى دفتر 
امالك معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل دفتر 752 صفحه 131 شماره ثبت 149891 
به نام غالمحسين طيبى ثبت و سند مالكيت به شماره 336006 صادر گرديده است.و 
سپس مع الواسطه برابر سند قطعى 96002 مورخ 1373/9/29 دفترخانه 21 مشهد 
به عبداهللا اشـرفى منتقل گرديده است.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا 
به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتـب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد 
هركس نسـبت به ملك مورد آگهى معاملـه اى انجام داده و يا مدعـى وجود سند 
مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض 
كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت ويا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم 
نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد- م الف 693

مفقودى
 برگ سبز خـودروى سوارى هاچ بك تيبـا2 مدل 1400 
رنـگ سفيـد شـماره پـالك (ايـران30-557 ن88) 
بـه شـماره موتـور M15/9325185 شـماره شـاسى 
NAS821100M1033561 متعلق بـه يوسف غالم پور 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
كارت شـناسايى خـودرو سـوارى پـژو روآ   تيپ  تاكسـى درون 
شهرى مدل 1389 به رنگ زرد خورشـيدى با نوار به شماره پالك 
ايران78–371ت28 به شـماره موتور 11688031903  و شـماره 
شـاسى NAAB31AA7AH098443 متعلق بـه آقاى عبداهللا 
ياراحمدى با كد ملى 3858941042 مفقود شده و از درجه اعتبار 
الف ل ساقط مى باشد.   

 وزير آموزش و پرورش در آيين تدفين دو ش��هيد گمنام دانش آموز 
گفت: آرامگاه دو شهيد گمنام در اردوگاه شهيد باهنر، زيارتگاه معلمان، 
دانش آموزان، اوليا، اس��اتيد و پژوهش��گران نظام آم��وزش و پرورش 

خواهد بود. 
 مدير كل بهزيستي استان تهران با اشاره به وظيفه سازمان بهزيستي 
در ساماندهي كودكان كار و خيابان بيان كرد: واقعيت اين است كه اين 
موضوع نيازمند همگرايي و نگاه جامع بين دستگاهي است كه هر كسي 

آن بخش از سهمي را كه در اختيار دارد، برعهده گيرد. 

رئيس سازمان امور مالياتي:

مردم پزشكان متخلف را معرفي كنند!
رئي�س س�ازمان ام�ور ماليات�ي گفته اس�ت ك�ه مردم پزش�كان 
ب�دون دس�تگاه پ�وز را ب�ه س�ازمان ماليات�ي معرف�ي كنن�د. 
ماجراهاي فرار مالياتي برخي پزشكان و بعضي ديگر از صنوف همچنان 
ادامه دارد.  چند س��الي مي ش��ود كه آمار و ارقام متفاوتي از فرار مالياتي 
پزشكان منتشر مي ش��ود. فارغ از صحت و سقم اين ارقام، يك موضوع بر 
كسي پوشيده نيست و آن هم اينكه برخي پزشكان حتي حاضر نيستند يك 
دستگاه پوز در درون مطب شان بگذارند و علناً فرار مالياتي انجام مي دهند. 
اجبار بيمار به كارت  به  كارت، دريافت نقدي وجه و واريز وجه براي حساب 
شخصي غير از خود پزشك از جمله شيوه هايي است كه در برخي از مطب ها 
رواج دارد.  اجبار پزشكان به نصب كارتخوان در مطلب حاال الزام قانوني هم 
پيدا كرده است.  داوود منظور، معاون وزير اقتصاد در همين خصوص گفت: 
مطب هاي بسياري از پزشكان مي گويند دستگاه پوز ندارند و بيمار را مكلف 
به كارت به كارت يا ارائه پول نقد مي كنند، اما امسال در قانون بودجه همه 
پزشكان مكلف شده اند كه حتماً از دستگاه هاي پوز استفاده كنند در غير 
اين صورت تخلف محسوب می شود و قانون ضمانت اجرا براي آن تعريف 
كرده است.  رئيس سازمان مالياتي ادامه داد: سامانه گزارش دهي مردمي 
يا سوت زني در سامانه سازمان امور مالياتي اعالم كرده ايم تا فرار مالياتي 
را اعالم كنند؛ بر اساس اطالعات دريافتي مردم، كارشناسان سازمان امور 

مالياتي نتيجه اين سوت زني ها را اعالم خواهند كرد. 
اگر چه به گفته رئيس سازمان امور مالياتي، س��امانه اي به منظور اعالم 
پزش��كان قانون ش��كن تدارك ديده شده اس��ت، اما اين موضوع كافي 
نيست. احتماالً راه هاي دور زدن الزام نصب كارتخوان به زودي جايگزين 

شيوه هاي كنوني فرار مالياتي خواهد شد. 
يكي ديگر از معضالت در اين زمينه، نصب كارتخوان هايي اس��ت كه به 
پزشك تعلق ندارد. بيماري كه به مطب مراجعه می كند و براي دريافت 
خدمات  كارت مي كشد، نمي تواند اين موضوع را هم در آن واحد رصد و به 

آن توجه كند كه دستگاه پوز متعلق به خود پزشك هست يا نيست. 
موضوع ديگري كه در همين رابطه به كرات مشاهده شده، مطب هايي است 
كه بدون تابلو و ساير نشان ها در منازل و اماكن زيرزميني داير شده است. 
كم نيستند پزشكان و دندانپزشكاني كه به منظور فرار مالياتي و احياناً فرار 
از ساير نظارت هاي درون و برون صنفي، بدون هيچ گونه تابلويي، تجهيزات 
پزش��كي و دندانپزش��كي را به درون منازل می برند و در آنج��ا طبابت و 
دندانپزشكي مي كنند.  راهكاري براي احراز اين موارد و ارائه گزارش تخلفات 
اينچنيني هم الزم به نظر مي رسد. كنكاش در اين موارد فراتر از صرف يك 
گزارش مردمي مبتني بر س��امانه هاي اعالمي اس��ت. خود سازمان امور 
مالياتي و حتي ساير نهادهاي نظارتي بايد براي اين موارد تدبيري بينديشد.  
ضمن اينكه اين سامانه ها و نحوه مراجعه مردم به آن و بارگذاري اطالعات 
در آن هنوز آنقدر فراگير و در دسترس نشده است كه بتوان با اتكاي صرف به 
سامانه از فرار مالياتي و قانون شكني برخي پزشكان جلوگيري كرد.  موضوع 
فرار مالياتي و نصب نكردن كارتخوان در محل ارائه خدمت، مختص پزشكان 
نيست. برخي ديگر از صنوف هم با استفاده از همين شيوه يا شيوه هاي مشابه 

عماًل مرتكب جرم فرار مالياتي شده و مي شوند. 

همايش يك روزه تازه هاي تشخيصي در 

عليرضا سزاوار 
درمان س�رطان مزمن خ�ون، ديروز در   گزارش 2

دانش�گاه مازندران پايان يافت. در اين 
همايش اعالم ش�د كه ب�ا پيش�رفت هاي علم�ي كش�ور و ورود 
شركت هاي دانش بنيان، درمان قطعي و كامل در سرطان خون ايجاد 
شده اس�ت. رونمايي از داروي دانش بنيان »كارفيلزوميب« براي 
درمان سرطان خون هم مهم ترين بخش اين همايش بود. اين دارو 
بيش از 70 ميليارد تومان صرفه جويي ارزي در سال به همراه دارد. 
فراگيري سرطان ها در مناطق مختلف كشور متفاوت هستند. به عنوان 
نمونه سرطان معده در قسمت هاي شمالي ايران به ويژه نواحي اردبيل 
و حاشيه درياي خزر بيشتر ديده مي شود. سرطان خون هم در تهران و 
مازندران بيشترين فراگيري را دارد. به همين دليل تمركز تحقيقاتي بر 
سرطان هم در استان هاي مختلف بستگي به شيوع سرطان در آن استان 
دارد. دانشگاه مازندران تحقيقات زيادي روي سرطان خون انجام داده 

كه موفقيت آميز بوده است. 
 اقدام ملي براي درمان سرطان

برنامه ملي ثبت سرطان مبتني بر جمعيت از سال 1394 شروع شد. بر 
اساس اين برنامه، اطالعات مربوط به بيماران سرطاني از جمله نام، نام 
خانوادگي، كد ملي و نشاني گرفته تا اطالعات مربوط به نوع سرطان، 

گزارش پاتولوژي و وضعيت حياتي هر بيمار از سوي مراكز مختلف در 
اين س��امانه گنجانده مي ش��ود. اين كار تحقيقات دانش بنيان ها را در 
درمان سرطان هاي مختلف تسريع كرده است.  از سال 96 تاكنون درمان 
بخش زيادي از بيماري تاالسمي، سرطان خون و كم خوني ها با استفاده 
از سلول هاي بنيادي صورت گرفت. اين سلول ها در بازسازي و ترميم 
بافت هاي مختلف بدن تأثير زيادي داشته و مي توانند به درون بافت هاي 
آسيب ديده اي كه بخش عمده سلول هاي آنها از بين رفته است، پيوند 
زده شوند. همچنين جايگزين سلول هاي آسيب ديده شده و به ترميم 
و رفع نقص در آن بافت بپردازند.  س��رطان خون، سيستم خون سازي 
را دچار مش��كل مي كند و غالباً با كم خوني، كاهش شمارش پالكتي 
و كاهش يا افزايش تعداد گلبول هاي س��فيد خود را نش��ان مي دهند. 
معموالً بيماران با عالئم مربوط به اين اختالالت به مراكز درماني مراجعه 
مي كنند و گاه به صورت تصادفي و در نتيجه آزمايش خون ابتالي آنان به 
سرطان تشخيص داده مي شود.  با پيشرفت فناوري هاي حوزه سلول هاي 
بنيادي، شركت هاي دانش بنيان و فناور نيز در مسير توسعه اين حوزه 
و حركت به سوي درمان سرطان ها گام برداشتند.   اين شركت ها كه در 
حوزه هاي گوناگون فناوري پيوند سلول هاي بنيادي همچون تجهيزات، 
ادوات پيوند و توليد دارو فعاليت مي كنند توانسته اند بخش قابل توجهي 

از نيازهاي فناورانه در درمان سرطان را تأمين كنند. 

 معرفي داروي ايراني به فوق تخصص ها
در همين رابطه عضو انجمن خون و آنكولوژي كشور در همايش يك روزه 
تازه هاي تشخيصي در درمان س��رطان مزمن خون كه روز گذشته در 
دانش��گاه مازندران پايان يافت، گفت: با پيش��رفت هاي علمي و ورود 
ش��ركت هاي دانش بنيان درمان قطعي و كامل در سرطان خون ايجاد 
شده است. با تجويز دارو هاي ايراني بيش از 90 درصد بيماران مبتال به 

سرطان خون درمان مي شوند. 
دكتر احس��ان زابلي، دبير همايش با اش��اره به رونمايي از يك داروي 
دانش بنيان افزود: داروي كارفيلزوميب توس��ط ش��ركت نانوالوند در 
فروردين سال 1400 براي اولين بار در كشور توليد شد و در اين همايش 
به 7۵ فوق تخصص و متخصص آنكولوژي از استان هاي تهران، اصفهان، 
گلستان  و مازندران معرفي شد. اين دارو به خصوص در درمان نوع خاصي 

از سرطان خون به نام مالتي پل ميلوما كاربرد دارد. 
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران تصريح كرد: از سال 
93 تا 97 بيش از 3 هزار و ۵00 مورد ابتال به سرطان خون در مازندران 
ثبت شده اس��ت كه از اين ميزان 3۵7 نفر درمان مزمن سرطان خون 

دارند. 
دكتر قاسم جان بابايي، فوق تخصص در درمان سرطان خون نيز با بيان 
اينكه توليد اين دارو صرفه جوي��ي ارزي بيش از 70 ميليارد توماني در 

سال براي كشور دارد، گفت: درمان هاي جديد در شفا و بهبودي سرطان 
خون مورد بحث و بررسي در اين همايش بود. 

دكتر قوام زاده، پدر عل��م آنكولوژي و پيوند مغز اس��تخوان نيز در اين 
همايش، مازندران را يكي از استان هاي پيشتاز در درمان سرطان عنوان 
كرد و گفت: از سال 69 تاكنون با انجام پيوند استخوان رفته  رفته دانش ها 
براي درمان سرطان خون در كشور افزايش يافته است، به گونه اي كه هم 
اكنون با توليد دارو هاي جديد در شركت هاي دانش بنيان اميد به زندگي 

در بيماران مبتال به سرطان خون افزايش چشمگيري يافته است. 
گفتني است در اين همايش پژوهشگران در خصوص آخرين يافته هاي 
تحقيقي در درمان س��رطان خون، ش��يوه هاي دريافت درمان شيمي 
درماني، خدمات پس از درمان در پيگيري هر گونه نتايج آزمايشگاهي 

تأكيد كردند. 

درمان قطعي سرطان خون با داروي ايراني
داروي »كارفيلزوميب« كه يك محصول دانش بنيان است در دانشگاه مازندران رونمايي شد

طرح: عباس گودرزی


