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گـــزارش

سرپرسـت بهزيسـتی اسـتان تهـران اقدامـات اين سـازمان بـرای جمـع آوری زكات، 
فطريـه و كفـاره سـال 1401 را تشـريح كـرد.

سـمانه زمانـی سرپرسـت بهزيسـتی اسـتان تهران اظهـار كـرد: بهزيسـتی همانگونه 
كـه در طـول سـال و بـه ويـژه مناسـبت های خـاص نسـبت بـه واسـطه گری خيـر 
ميـان مـردم و ارسـال كمك هـای مـردم بدون واسـطه بـه نيازمنـدان آبرومنـد اقدام 
می كنـد، در شـکرانه سـالمت ايـن ماه و در عيد سـعيد فطـر هم در راسـتای تکاليف 
قانونـی و وظايـف محوله سـازمانی، اقدام بـه جمع آوری فطريه مـردم مومن و خداجو 

در سـطح اسـتان تهـران می كند.
وی بـا بيـان اينکـه فطريـه نوعـی شـکرگزاری و تشـکر از حضـرت احديـت اسـت، 
گفـت: بهزيسـتی هماننـد هميشـه ايـام در اين مسـير آمادگـی كامل دارد تـا فطريه 
مـردم را در كمتريـن زمـان ممکـن بـا عمـل امينانـه در راسـتای نيـات مومنـان، به 

برساند. مسـتمندان 
زمانـی در ادامـه روش هـای جذب و جمـع آوری زكات، فطريه و كفاره را تشـريح كرد 
و گفـت: درگاه اينترنتـی سـازمان بـه آدرس mosharekat.behzisti.ir و كدهای 
دسـتوری #555*724* و #2*6*7* از جملـه شـيوه های جـذب وجوهـات زكات، 

فطريـه و كفاره اسـت.
افــزود:  نيــز  الکترونيــك  پرداخــت  شــيوه های  ديگــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــبا  ــماره ش ــق ش ــود را از طري ــه خ ــات فطري ــد وجوه ــن می توانن ــن خيري همچني
ــا شــماره كارت 6367957041984720 و  IR110100004174034541855467 ي
شــماره حســاب 4174034541855467 بــه حســاب مشــاركت های مردمــی ســازمان 

ــد. ــز كنن ــتی واري بهزيس

روش های پرداخت فطریه در تهران

چه بالیی بر سر کیفیت مدارس دولتی آورده ایم؟! 

دو راهی ثبت نام در مدارس دولتی یا پولی
شوراها طی سال ها با چنگ و دندان 

اختیاراتشان را حفظ کردند
عضو شورای شــهر تهران اعالم كرد كه شوراهای 
 شــهر بــا چنــگ و دنــدان اختيــارات خــود را 

حفظ كردند.
ناصر امانی در گفت وگو با ايسنا، كه به مناسبت روز 
شوراها انجام شــد، گفت:  متأسفانه شوراهای شهر 
عليرغم اينکه از ســال 76 تاكنون قريب به شــش 
دوره بــا رأی مردم به ســر كار آمدنــد و به ظاهر 
مســئول حل و فصل چالش ها و مشــکالت حوزه 
مديريت شهری هستند، اما در عمل شوراهای شهر 
آن گونه كه بايد نتوانســتند نقش خود را به عنوان 
شورای مردم شهر ايفا كنند و بيشتر نقش شورای 

شهرداری داشته اند.
وی بــا بيان اينکه با مرور زمان اختيارات شــوراها 
به جای افزايــش، كاهش يافته اســت، ادامه داد:  
اين كاهش در حالی اســت كه در دو برنامه توسعه 
كشــور پيش بينی شــده بود كه دولت می بايست 
23 اختيــار و وظايف خود را در حوزه ســازمان ها 
و وزارتخانه هايش به حوزه مديريت شــهری محول 
كنــد؛ اما عمال نه تنها اين اتفــاق نيفتاد؛ بلکه در 
برخــی موارد رونــد معکوس بود بــه گونه ای كه 
اختيارات مربوط به شورا و شهرداری ها كاسته شد 

و به دولت منتقل شد.
عضو شورای شــهر تهران افزود: از آن سو به مرور 
زمان جمعيت شهرها و تعداد شهرها افزايش يافت 
و جمعيــت شهرنشــين از جمعيت روستانشــين 
پيشــی گرفت؛ به گونه ای كه يك زمان نه چندان 
دور، نسبت جمعيت شهرنشينان به روستانشينان 
30 به 70 بود؛ امــا در حال حاضر اين روند كامال 
معکوس شــده بــه گونه ای كــه 75 درصد از هم 
وطنان شهرنشين و 25 درصد روستانشين هستند 
و اين رشــد جمعيت در شــهرها به گونه ای است 
كه تناسبی بين اختيارات، وظايف و مسئوليت های 
حوزه مديريت شــهری با حجم انبــوه جمعيت و 

مشکالت آن ها نيست.
وی اظهار كرد: از دهه 60 به بعد سهم شهرداری ها 
و مديريت شهری از بودجه عمومی كشور قطع شد 
و بنا بود شهرداری ها از نظر مالی خودكفا باشند و 
منابع درآمدی پايدار داشته باشند اما اين مسئله را 
منوط به تصويب اليحه منابع پايداری شهرداری ها 
كردند كه می بايست در دولت تدوين و در مجلس 
تصويب می شد اما حدود 40 سال از آن می گذرد؛ 
اما هنوز اين اتفاق به سرانجام نرسيده است و همين 
يك مورد موجب بروز مشکالتی برای شهرها شده 
است و مســائلی را همچون محيط زيست، تراكم 
فروشی، افزايش جمعيت و... تحت تأثير اين مسئله 

شکل گرفته است.
امانی با تأكيد بر اينکه در شهر تهران با چالش هايی 
مواجه هســتيم كه به هيچ وجه به تنهايی توسط 
مديريت شــهری قابليت حل و فصل ندارد،  گفت: 
مســائلی همچون آلودگی هوا، ترافيك ســنگين، 
محيط زيســت، بافــت فرسوده، حاشيه نشــينی و 
حريم مسائلی هستند كه شورای شهر و شهرداری 
اختيارات و وظايف فعلی شان از پس اين مشکالت 
برنمی آيد و بايد مجموعه نظام در خصوص برخی از 
مشکالت تهران تصميم گيری كند چرا كه معتقديم 

تهران سه بُعد متفاوت دارد.
وی در تشــريح ابعــاد تهران تصريح كــرد: تهران 
به عنوان يك كالنشــهر، تهران به عنوان پايتخت 
جمهوری اســالمی ايران و تهران بــه عنوان يك 
منطقه شــهری مورد توجه اســت كه مســائل و 
مشــکالت بســياری دارد و متأســفانه عمده اين 
مســائل به گردن مديريت شهری افتاده اما در اين 
ميان مديريت شــهری امکانات، ابزار، اختيارات و 
مسئوليت حل اين مشــکالت را ندارد و بايد همه 
نظام برای حل اين مشــکالت به كمك شهرداری 

بيايند.
عضو شــورای شــهر تهران در خصوص اين سوال 
كه به نظرتان آيا اين وضعيت در يك چشــم انداز 
مشخص بهبود پيدا می كند يا خير؟ گفت:  بستگی 
بــه اراده و تصميمات مديــران رده باال دارد و اگر 
واقعا قوای ســه گانه بخواهند و ســه بُعد و مفهوم 
تهران را قبــول كنند و مســئوليت های تهران را 
بپذيرنــد و يا امکانــات و اختيــارات را در اختيار 
مديريت شــهری بگذارند، می توانيم اميدوار باشيم 
كه در يــك برنامه ريزی طوالنی مدت مســائل و 

مشکالت حل شود.
امانی در پاســخ به اين سوال كه چرا به مرور زمان 
اين اختيارات كاهش يافته است؟ افزود: كافی است 
قانون شــهرداری ها را كه در دهه 30 تصويب شده 
بخوانيــد و می بينيد كه در آن زمان همه مســائل 
مربوط به شــهر از جمله بهداشــت، آب، فاضالب، 
برق و... در اختيار مديريت شــهری بوده؛ اما حاال 
هم برويد اختيــارات را بخوانيد و ببينيد كه چقدر 
از حجم اختيارات شــهرداری ها نســبت به قبل از 
انقالب كاسته شده و اين كمتر شدن اختيارات به 
دليل بزرگ شــدن دولت ها است، چرا كه دولت ها 
بيــش از ظرفيت، خــود را بزرگ كردنــد و وارد 
حيطه هايی شدند كه براساس قانون بايد در اختيار 
مردم يا نهادها و سازمان ها سپرده می شد؛ اما حاال 
دولت ها تصدی گری می كنند و عليرغم برنامه های 
توسعه ای كشــور كه آن ها را ملزم به چابك سازی 
می كند، تمايل به بزرگ شدن دارند و اين نهادهای 
مردمی هســتند كه با بزرگ شــدن دولت، روز به 
روز كوچکتر می شــوند و اگر مقاومت شــوراها و 
اعضايشــان به خصوص شــوراهای كالنشــهرها و 
تهران نبود، به مرور زمان اين اختيارات فعلی حتی 
كمتر می شد و بايد بگويم شوراها با چنگ و دندان 

اين اختيارات را برای خود حفظ كردند.

دریچــــه

اين كه می گويند هر چقدر پــول بدهيد همان اندازه آش 
می خوريد آيا درباره مدارس دولتی و پولی صدق می كند؟

دانش آموز و مدرســه آش نيست كه برای آن هر اندازه كه 
پول بدهيم از آموزش بهتر برخودار شويم اين وضعيتی كه 
اكنون در كشور به خاطر مدارس پولی و دولتی ايجاد شده 
تبعيض آشکار است كه فاصله طبقاتی را نشان می دهد كه 
تا چه انــدازه اوج گرفته و خانواده هايی كه از درآمد كافی 
بــرای ثبت نامه فرزندان خود در مــدارس پولی را ندارند،  

مجبور به ثبت نامه در مدارس دولتی می كند.

چرا نوع آموزش ها باید در مدارس پولی و دولتی 
تفاوت داشته باشد؟

بنای مدارس غير دولتی و پولی از همان ابتدا اشــتباه بود، 
اشتباهی كه باعث تبعيض شد،  تبعيض برای هر جامعه ای 
ســم مهلکی اســت كه در ايران نيز شايع شده و گسترش 
يافته است. در همين زمينه مهر گزارش داده؛ بخش عمده 
رشد مدارس غيردولتی ابتدايی در چند سال اخير به دليل 
افزايش فراتر از اســتاندارد تراكم دانش آموز و به دنبال آن 
تنزل كيفيت آموزشی و پرورشی در مدارس دولتی بوده كه 
اقبــال والدين برای ثبت نام در مدارس دولتی را به حداقل 
رســانده اســت. از همين روزها كه سرانجام بعد از دو سال 
دانش آموزان به مدارس بازگشتند، دغدغه برخی خانواده ها 
به خصوص آنهايی كــه دانش آموز كالس اولی دارند برای 
ثبت نام و پيدا كردن مدرسه خوب آغاز شده است. دوراهی 
ثبت نام در مدارس دولتی يا غيردولتی كه زير ســايه تنوع 
مدارس و شــکل گيری دوگانه شهريهـ  كيفيت رقم خورده 
است، خانواده های بســياری را درگير كرده است و اگر در 
اين بازار توانی برای رقابت داشــته باشيد، مدارس خاص و 

غيردولتی سهم فرزندتان می شود.
خانواده هايــی كه از همين روزهای نزديك به پايان ســال 
تحصيلی و آغاز فصل ثبت نام مدارس، اينگونه برايشان القا 
شــده اســت كه برای دريافت آموزش با كيفيت تر، آزادی 
عمل و توجه به دانش آموز بايد دســت به جيب شــوند و 
فرزند خــود را در يکی از مدارس خاص يا غيردولتی ثبت 
نام كنند و در شــکل گيری چنين تصوری، قصور مسئوالن 
كشــور و ناديده گرفتــن حقوق دانش آمــوز و خانواده در 

مدارس دولتی، سهم بسياری داشته است.
پدری كه برای ثبت نام فرزندش در پايه ســوم دبســتانی 
غيردولتی، 33 ميليون تومان شهريه داده و آن را در فضای 
مجازی اعالم كرده اســت، درباره دليل متحمل شدن اين 
هزينه ســنگين و حاضر نشــدن به ثبت نام فرزندش در 
مدرسه دولتی گفته اســت: اصلی ترين دليل، نوع برخورد 
و ادبيات كادر مدرســه بود كه ديگه نمی خواستم فرزندم 
به مدرســه دولتی برود! اين مدرسه غيردولتی هر روز 90 
دقيقه كالس زبان دارد، آشــنايی با رباتيك و برنامه نويسی 
و كارگاه چــوب؛ در كل با ادبيــات و مدل رفتاری مدارس 
دولتی مشــکل دارم وگرنــه مــدارس غيردولتی تخم دو 

زرده ای نمی كنند!
شــکل گيری اين وضعيت در حالی اســت كه ما اصل 30 
را در قانون اساســی داريم و در آن صراحتاً تأكيد شــده: 
»دولت موظف اســت وســايل آموزش  و  پــرورش رايگان 
را بــرای همه ملت تا پايان دوره متوســطه فراهم ســازد 
و وســايل تحصيالت عالی را تا ســرحد خودكفايی كشور 
به طور رايگان گســترش دهد.« امــا آموزش و پرورش در 
تمام اين ســال ها برای ارائه آموزش با كيفيت چشــم به 
جيب مردم داشــته اســت و در عمل به جای اجرای اصل 
30 قانون اساســی، مدارس متنوعی را شکل داده اند كه به 
ازای دريافت آموزش باكيفيــت بايد پول پرداخت! و البته 
كــه ورود به برخی از اين مدارس )شــاهد، نمونه دولتی و 
سمپاد( در كنار پرداخت شهريه و آزمون به برخی شرايط 
خاص نياز دارد كه كمتر ســهم دانش آموزان خانواده های 
عادی خواهد شــد. نظام آموزش طبقاتی و مدارس متنوع 
كار را تــا جايــی پيش برده كه مــدارس دولتی عادی در 
حاشيه قرار بگيرند آن هم در شرايطی كه به گفته مديران 
مدارس دولتی نه ســرانه اختصاص يافته به مدارس برای 
هزينه مدرســه كفايت می كند و نه عملکــرد آزمون های 
سراســری و المپياد هــا عملکرد مثبتــی از روند آموزش 

دانش آموزان مدارس دولتی را نشان می دهد.

مدارس غیردولتی و کاهش بار مدارس دولتی؟!
با فعاليت مدارس غيردولتی در كشــور، هر چند ادعا شد 
سياست گسترش مدارس غيردولتی در نهايت با كاستن از 
تعداد دانش آموزان تحت پوشــش اين مدارس به دولت ها 
فرصتی برای تمركز و توجه بيشتر به مدارس دولتی خواهد 
داد اما از زمان تصويب قانون تأسيس مدارس غيردولتی در 
ســال 1367 تاكنون هيچ پژوهش جامعی صحت اين ادعا 

را به اثبات نرسانده است. 
رهبر انقالب 11 شــهريور ســال 99 در ديدار با روســا و 
مديران وزارت آموزش و پرورش متذكر شــدند: »يك نکته 
در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است كه مراقب 
باشيم مدارس دولتی جوری نباشد كه دانش آموزی كه در 
مدارس دولتی تحصيل می كند، احساس كند كه مثال فرض 
كنيــد امکان قبولی اش در كنکور كمتر اســت؛ اين ]طور[ 
نبايد باشــد يعنی بايستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از 
لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری باال بياوريم كه 
خود آن دانش آموز احســاس اعتماد كند، خانواده او هم كه 
می خواهند اين فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس 
نکنند كه دارند او را به يك جايی بی پناه می فرستند و رها 
می كنند؛ اين جوری نبايد باشــد؛ بايد به مدارس دولتی به 

معنای واقعی كلمه رسيدگی بشود.«
با وجود تأكيدات رهبر انقالب درباب توجه به مدارس دولتی، 
هنــوز آموزش و پرورش برنامه ها و سياســت های واضحی 
برای تقويت مدارس دولتی عرضه نکرده اســت از ســوی 
ديگر به اذعان برخی كارشناسان، سياست گذاری هايی كه 

اخيراً شــکل گرفته از جمله مصوبه كنکوری شورای عالی 
انقالب فرهنگی در مسير تضعيف مدارس دولتی است.

حجت اله بنيادی پژوهشــگر حوزه تعليم و تربيت در اين 
باره به خبرنگار تســنيم گفت: زمانی كــه برآيند فعاليت 
نظام آموزشــی كشور،  ناتوانی 35 درصد دانش آموزان در 
كسب نمره حداقلی در يك ارزيابی بين المللی باشد، قطعاً 
سياســت های كالن و اولويت های نظام آموزشی كشور به 
خصوص در زمينه حمايت و ارتقای كيفيت مدارس عادی 

دولتی بايد اصالح شوند. 

  شلوغی کالس های درس مدارس دولتی 
و رشد غیردولتی ها 

وی ادامــه داد: نتايج بين المللی نشــان می دهد، افزايش 
دانش آموزان تحت پوشــش مــدارس غيردولتی در ايران 
نســبت به بسياری از كشــورها،  در چند سال اخير رشد 
چند برابری داشته اســت و اين در حالی است كه مطابق 
آمار وزارت آموزش و پرورش، در چند ســال اخير نسبت 
دانــش آموز به معلم ) به ويژه در دوره ابتدايی( به شــکل 
بی سابقه ای افزايش يافته است. از سوی ديگر ميان درصد 
دانش آموزان مدارس غيردولتی با افزايش نســبت دانش 
آموز به معلم در مدارس دولتی يك رابطه مســتقيم وجود 
دارد بــه گونه ای كه بخش عمده رشــد مدارس غيردولتی 
ابتدايــی در چند ســال اخير بــه دليل افزايــش فراتر از 
استاندارد تراكم دانش آموزی در مدارس دولتی بوده است. 
شــلوغی كالس هــای درس مــدارس دولتــی آن هم در 
شــرايط كنونی كه تداوم شيوع كرونا، رعايت فاصله گذاری 
اجتماعی را بيش از پيش مورد توجه قرار داده اســت و بر 
اين اســاس خانواده ها را ناگزير كرده تا مدارس غيردولتی 
با تراكم دانش آموزی كمتر و نظارت بيشتر بر دانش آموزان 
را به عنوان گزينه اصلی مدرسه فرزندانشان انتخاب كنند.

در اين مورد بنيادی معتقد اســت كه با توجه به شــرايط 
كنونی، زمانی كه تراكم كالســی از حد استاندارد) 20( و 
حد هنجاری)35( فراتر می رود، بخشــی از اوليا كه تمکن 
مالی)نســبی( دارند برای دســتيابی بــه حداقل كيفيت 
آموزش، ترجيح می دهند فرزندشان را به مدارس غيردولتی 
ببرند هر چند كه كيفيت آموزش در بســياری از مدارس 
غيردولتــی نيز جای تأمل دارد، ولی همين نســبت كمتر 
دانش آموز به معلم ســبب می شــود، اين مدارس جذابيت 

بيشتری برای اولياء داشته باشند. 
وی افــزود: تمركز بر تقويت و توســعه مدارس خاص اعم 
از غيردولتــی و تيزهوشــان و...در كنــار كــم توجهی به 
مدارس دولتی نشــان داده اســت كه نتايج نظام آموزشی 
كشــور بر مبنای ارزيابی های بين المللی و شــاخص هايی 
همچون مهارت آموزی وضعيت مطلوبی ندارد، لذا بهترين 
راهبرد برای افزايش كيفيت و برابری آموزشــی حمايت از 

كيفيت بخشی به مدارس دولتی است.
بر مبنای اطالعات بانك جهانی در كشورهای ژاپن، ايتاليا، 

تركيه و فنالند درصــد دانش آموزان در مدارس غيردولتی 
با يك شــيب معين در حال افزايش يا كاهش است و تنها 
ايران اســت كه نظم خاصی برای توســعه مــدارس دوره 

متوسطه در آن يافت نمی شود. 
تعداد مدارس متوسطه و فرايند رشد تعداد اين مدارس از 
ســال  2005 تا 2013 در ايران و فنالند شبيه به يکديگر 
اســت، به طوری كه در ســال 2005 حــدود 7 درصد و 
در ســال  2013 حدود 13 درصــد از دانش آموزان دوره 
متوسطه در هر دو كشور در مدارس غيردولتی )خصوصی( 

تحصيل می كنند.
بنيادی در اين باره اظهار كرد: با بررسی تعداد اين مدارس 
و نظام تعليم و تربيت اين كشــورها، مشــخص می  شــود 
كه تقاضــای مردم برای تحصيل فرزندانشــان در مدارس 
خصوصی در دوره متوســطه به دليل تنوع تقاضا و تمايل 
برخــی دانش آمــوزان برای آموزش به صــورت خاص و با 
شرايط ويژه ای است كه در مدارس دولتی ارائه نمی شود. 

 علت عجیب تقاضا 
برای ثبت نام در مدارس غیردولتی

اين پژوهشــگر اضافه كرد: منظور از آموزش ويژه ، شامل 
آموزش هــای مذهبی خاص، آموزش برخــی مهارت های 
خاص و... است اما به نظر می رسد در ايران عمده ترين دليل 
تقاضا برای مدارس غيردولتــی، كيفيت نامطلوب آموزش 
در مدارس دولتی از يکســو و تمركز مدارس غيردولتی بر 
آموزش های كنکوری و تســت زنی در دوره متوسطه است. 
يکی از كشورهايی كه در توسعه مدارس غيردولتی در دوره 
متوســطه و دوره ابتدايی دو راهبرد كاماًل متفاوت را اتخاذ 
كرد، ژاپن اســت؛ ژاپن در دوره ابتدايی، كمتر از 2 درصد 
دانش آموزان را در مدارس غيردولتی جای داده و در دوره 
متوســطه بيش از 20 درصد از دانش آموزان را در مدارس 

خصوصی دارد. 
اين پژوهشــگر حوزه تعليم و تربيــت درباره دليل اين دو 
رويکرد و تفــاوت عملکرد گفت: انتظــارات اوليا در دوره 
ابتدايی، يادگيری مهارت های عمومی زندگی است كه اگر 
در مدارس دولتی با  كيفيت و مبتنی بر استاندارهای تعريف 
شده ارائه شــود، ترجيح اوليا بر اين است كه فرزندانشان 
بــدون توجه به خصوصی يا دولتی بودن مدرســه، از يك 
آموزش با كيفيت بهره مند شوند اما دليل باال بودن درصد 
دانش آمــوزان دوره ابتدايی در مدارس غيردولتی ايران، نه 
بــه دليل ارائه آموزش متنوع و بــا كيفيت تر اين مدارس، 
بلکه دليل عمده ضعف آمــوزش و پرورش دولتی در ارائه 

يك آموزش با كيفيت به دانش آموزان است. 
آمار اعالم شــده توسط ســازمان برنامه و بودجه در سال 
تحصيلــی 1399-1398 نشــان می دهــد ســهم بخش 
غيردولتی در مقطع ابتدايی به 16 درصد، در متوسطه اول 
به 11 درصد، در متوسطه دوم به 11 درصد و در كل، سهم 

بخش غيردولتی به 14 درصد افزايش پيدا كرده است.

فراخوان مناقصه عمومی 

دانشگاه رازی کرمانشاه 

خرید، نصب، پیاده سازی فیزیکی، آموزش تخصصی و راه اندازی دستگاه فایروال در اتاق داده دانشگاه رازی

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره ۲۰۰۱۰۰۳۴۵۴۰۰۰۰۰۱ را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید .کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 

تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم   WWW.setadiran.ir )ستاد(به  آدرس 

عضویت قبلی, مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند مناقصه گران باید صالحيت الزم در خصوص فعاليت درخواستی را داشته باشند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۸ صبح می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ لغایت ساعت ۱۵ مورخ 

 ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مبلغ تضمين شرکت در فرآیند مناقصه۷۳۰،۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .

مورخ  شنبه  روز  در  را  ضمانت نامه  اصل  سامانه  در  بارگذاری  بر  عالوه  بایست  می  کنندگان  شرکت 

نمایند در غير این صورت پاکت پيشنهاد قيمت  به آدرس ذیل تحویل  ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ساعت ۱۲ ظهر 

بررسی نخواهد شد.

 آدرس کرمانشاه سرخه ليژه پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، امور قراردادها 

م /الف/۲۵۶

شماره تماس ۳۴۲۷۴۵۹۵ -۰۸۳
شناسه آگهی 1309989

 فروش بلیت جام جهانی فوتبال 
شگرد جدید کالهبرداران سایبری

رييـس مركـز تشـخيص و پيشـگيری از جرايم سـايبری پليس فتا ناجا هشـدار داد: 
كالهبـرداران بـه بهانـه خريد بليـط اينترنتـی بازی های جـام جهانی قطـر، كاربران 
را بـه صفحـات جعلـی هدايـت و اطالعـات بانکـی آن هـا را سـرقت و حسـاب آن ها 

می كنند. خالـی  را 
ســرهنگ علــی محمــد رجبــی، رييــس مركــز تشــخيص و پيشــگيری از جرايــم 
ــرداران  ــر شــد: كالهب ــزان متذك ــا مي ــو ب ــا در گفت وگ ــا ناج ــس فت ــايبری پلي س
ــه  ــران را ب ــه خريــد بليــط اينترنتــی بازی هــای جــام جهانــی قطــر، كارب ــه بهان ب
 صفحــات جعلــی هدايــت و اطالعــات بانکــی آن هــا را ســرقت و حســاب آن هــا را 

خالی می كنند.
وی افـزود: هم چنيـن آن هـا كاربـران را بـه لينك هـای آلـوده هدايـت كـرده و از 
طريـق بدافزار هـا اقـدام بـه سـوء اسـتفاده از اطالعات داخل گوشـی آنـان می كنند 
كـه تاكيـد می شـود بـه هيـچ وجـه لينك هـای تبليغاتـی و يـا ارسـال لينك هـای 

مشـکوك را بـاز نکنند.


