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گـــزارش

روایتزائراناربعینازخلوتیمرزهاومهماننوازیعراقیها اربعین حسینی عرصه به نمایش 
گذاشتن ایثار و خدمتگذاری

در مراســم اربعين تمامی افراد دســت در دســت 
يکديگر ميگذارند و به هر شيوه ای كه ميتوانند به 

زائران امام حسين خدمت رسانی می كنند.
به گزارش مهر، اربعين حســينی عرصه به نمايش 
گذاشــتن ايثار و فداكاری در خدمت رســانی به 
يکديگر اســت هر كســی در اين نمايش عظيم با 
توجه به توانايی و تخصص خود ســعی می كند تا 
مشــکلی از زائر امام حســين برطرف كند؛ از طرز 
تهيه غذا گرفته تا دوختن لباس و ســاك دســتی 
كسانی است كه به زيارت می روند هركدام از آن ها 

به طريقی مشکل گشا هستند.
اما مهمترين مســأله ای كه اين روزها در شهرهای 
زيارتی عراق مشــاهده می كنيــم كمبود جا برای 
اســتراحت، گرمای هــوا و غذای مــورد نياز برای 
زائران است، خوشــبختانه هم موكب داران عراقی 
و هم ايرانی دســت در دســت هم در حال تالش 
هستند تا كمترين مشــکلی برای زائران پيش آيد 
و خســتگی در تن آنها نماند. ضمن اينکه ساخت 
صحن حضرت زهرا ســالم اهلل عليها گام مثبتی در 
جهت اســکان زائران و خدمت رســانی مناسب به 
آنها بوده اســت به طوری كه روزانه جمعيت قابل 

توجهی در اين صحن استراحت می كنند.
نکته قابل مالحظه اين اســت كه اگر قرار است در 
ســال های آتی نيز جمعيتی به شکوه امسال برای 
زيارت حرم اباعبداهلل الحســين مشرف شوند بايد 
تمهيدات و امکانات بيشــتری برای رســيدگی به 
مسائل زائران از تعداد سرويس بهداشتی گرفته تا 
موكب های ارائه دهنده غذا و نوشــيدنی پيش بينی 
شــود چرا كه با اين حجم از جمعيت و گرمای هوا 
كمتر موكبی اســت كه بتواند سيستم سرمايشی 
برای زائران فراهــم كند و گزارش های هالل احمر 
و مشاهدات ميدانی گواه گرمازدگی های متعدد در 

اين روزها است.

الزام تعویض شناسنامه های قدیمی
رييس ســازمان ثبت احوال كشــور بــا تاكيد بر 
لــزوم تعويض شناســنامه هــای قديمــی برای 
جلوگيــری از بروز مشــکل در دريافــت خدمات، 
 از صدور 14 هزار شناســنامه بــرای كودكان اتباع 

مادران ايرانی خبر داد.
هاشم كارگر در تشريح تعداد صدور شناسنامه برای 
كودكان اتباع مادران ايرانــی در جمع خبرنگاران 
گفت: تاكنون 14 هزار شناسنامه برای اين كودكان 
صادر شده است؛ ســازمان ثبت احوال كشور تنها 
مســئول صدور اين شناسنامه هاســت و مســئول 
رسيدگی به پرونده اين كودكان و درخواست ها در 

اين زمينه ثبت احوال نيست.
وی درباره صدور شناســنامه های جديد نيز اظهار 
كرد: ســاالنه حــدود 3ميليون و 500هــزار تا 4 
ميليون شناســنامه جديد صادر می شود اما امکان 
دارد اين شناسنامه ها درخواست های تکراری هم 
باشــند يعنی مثال مواردی كه فرد قصد عکس دار 
كردن شناسنامه را دارد و يا شناسنامه مخدوش يا 

مفقود شده است.
كارگر درباره الزام تعويض شناســنامه ها و تعيين 
بازه زمانی بــرای اين كار گفت: قطعــا الزام برای 
جديد كردن شناسنامه ها وجود دارد، در حالی كه 
بازه زمانی برای آن تعريف نشــده است، ولی افراد 
برای دريافت خدمات دچار مشــکل می شوند؛ لذا 
توصيه اين اســت كه افراد هرچه سريع تر مراجعه 
كنند و شناســنامه های جديد را دريافت كنند چرا 
كه باعث می شــود در كشــور راحــت تر خدمات 
دريافت كنند و مشــکلی برای آنها ايجاد نشود و از 
سوی ديگر پايگاه اطالعاتی سازمان ثبت احوال نيز 
كامل تر می شــود و برای ارائه خدمات الکترونيك 

به شهروندان نيز كار تسهيل شود.

اخبـــــار

مطابــق گزارش هــای واصلــه از برخی زائــران اربعينی، 
هم اكنون شــرايط مرزهای پايانی كشــور با عراق مطلوب 
و بــدون ترافيك اســت؛ همچنين موكب هــای عراقی در 
شــهرهای نجف و كربال به خوبی پذيــرای زائران حضرت 

اباعبداهلل الحسين)ع( هستند.
به گزارش تسنيم؛ با توجه به اقدامات خوب صورت گرفته 
از ســوی دولت با هدف ايجاد امکان شركت آحاد مردم در 
راهپيمايی اربعين ســال جاری همچون اعطای تسهيالت 
3 تــا 5 ميليون تومانی، بازگشــايی 6 مرز زمينی، تعريض 
بزرگــراه ايالم ـ مهران، افتتاح و راه انــدازی قطار تهران ـ 
كربال، حذف جريمه كنســلی بليت اربعين و ... هم زمان با  
كاهش گسترده نرخ مرگ ومير و ابتالی روزانه به كرونا در 
سايه پوشــش وسيع واكسيناسيون عمومی در سال جاری 
شاهد اســتقبال بسيار چشمگير و گســترده هموطنان و 
دلباختگان حسينی از شركت در راهپيمايی اربعين بوديم.
اين حجم گســترده از شــركت آحاد مردم در اين حماسه 
بــزرگ موجب ايجــاد برخی از مشــکالت و ترافيك های 
ســنگين در پايانه های مرزی زمينی كشور و آنسوی مرزها 
در خاك كشــور عــراق در روز پنج شــنبه و جمعه هفته 

گذشته شد.
ازدحام شــديد جمعيــت در چند مرز زمينــی و ترافيك  
ســنگين در محورهای منتهی بــه پايانه های مرزی باعث 
شد بنا بر اعالم  ســتاد مركزی اربعين و قرارگاه اربعين به 
عنوان متوليان اصلی ايــن رويداد كليه مرزهای زمينی به 
مــدت يك روز به منظور خروج و عزيمت به كشــور عراق 

بسته شود.
علی رغم اعالم رسمی مسدود شدن كليه مرزهای شش گانه 
باتوجه به اعالم خبرهايی ضد و نقيض مبنی بر امکان تردد 
از مرزها و انتشــار مطالبی از اين دست در فضای مجازی 
ســيل عظيم جمعيتی كه به قصد زيارت در طی روزهای 
قبل از محل سکونت خود عازم مرزها شده بودند از حركت 

باز نايستند.
مطابــق اخبار واصله فــارغ از ترافيك حاد و ســنگين در 
محورهــای منتهــی به پايانه هــای مرزی و عــدم وجود 
پاركينــگ به جهت پــارك خودروهای شــخصی با توجه 
به دمای بســيار باالی هوا در مناطق مــرزی و به ويژه در 
استان های خوزســتان و ايالم بخش گسترده ای از زائران 
حاضر در مســيرهای جاده ای و يا پايانه های مرزی كه به 
علت ازدحام و شلوغی جمعيت قادر به عبور و مرور سريع 
نبودند، دچار گرمازدگی شــدند و كمبــود مواد غذايی و 
به ويــژه آب معدنی نيز در بســياری از مناطق و به صورت 
مشــخص در پايانه مرزی مهران كه از جمله شــلوغ ترين 
پايانه هــا بــه علت فاصله زمانــی اندك تا نجــف و كربال 
محسوب می شود، موجب ايجاد مشکالتی شد كه مسئوالن 
در برهه ای از زمان برای رفع آن ناچار به انتقال مواد غذايی 

و آب معدنی از طريق بالگرد شدند.
فارغ از مشــکالت موجود در مسيرهای منتهی به مرزها و 
پايانه های مرزی اوضاع در آن سوی مرزها و در كشور عراق 
نيز به دليل ضعف زيرساخت های اين كشور مناسب نبوده 

و تطابقی با جمعيت چندميليونی زائران نداشت.
براســاس گزارش های ارســالی برخــی زائران، وســايل 
حمل ونقــل عمومــی و شــخصی در آن ســوی مرزها تا 
شهرهای مذهبی و زيارتی همچون نجف كربال و كاظمين 
مهيــا نبوده و در صورت وجود مــواردی محدود و معدود 
قيمت هــای اعالمی از 700 هزار تومان تا 2 ميليون تومان 

از سوی مالکان وسايل حمل  ونقل عراقی مطالبه می شد.
عالوه بر آن با توجه به اينکه شهرهای نجف و به  ويژه كربال 
نيــز مملوء از جمعيت بود، مطابق برخی از اظهارات امکان 
اسکان در اين شهرها و اســتفاده از خدمات عمومی نظير 
دسترسی به آب برای آشاميدن و شست وشو و سرويس های 

بهداشتی محدود شده بود.
 بــا وجود تمامی گزارش ها و اخباری كه در فضای مجازی 

توســط برخی رســانه ها مبنی بر عدم وضعيت نامناسب 
زائران در شــهرهای زيارتی عراق و ســعی در بازداشــتن 
متقاضيان برای انجام اين ســفر نورانی و معنوی داشتند، 
يکی زائرين در گفت و گو با خبرنگار تسنيم كه روز گذشته 
از مرز شــلمچه عازم شــهر نجف بود، اوضــاع را در طول 
ســاعات گذشته در مســيرهای منتهی به مرز شلمچه كه 
مقصد اوليه وی برای ورود به خاك كشور عراق بوده كاماًل 

آرام و مناسب عنوان كرد.
بنــا بر توضيحات اين زائر عبور و مرور در اين مرز به روال 
عادی انجام می شود و خدمات الزم نيز به سهولت در پايانه 
مرزی قابل دريافت است. همچنين اين زائر پس از عبور از 
مرز و در خاك عراق وسايل حمل ونقل برای سفر به نجف 
مهيا بــوده و با پرداخت 300 هزار تومان موفق به عزيمت 

به شهر نجف شد.
وی از مهمان نــوازی و وفور انواع خدمات توســط مردمان 
عــراق به محض ورود به خاك عــراق خبر داد و اوضاع در 
شــهر نجف را نيز تحت كنترل دانست كه با رفع مشکالت 
قبلی به ويژه در زمينه توزيع و تأمين آب شرب، موكب های 
متعدد برپا شده در اين شهر به خوبی در حال خدمت رسانی 
به زائران در عين توزيع گسترده آب معدنی و مواد غذايی 

مختلف در وعده های غذايی گوناگون هستند.
اين زائر در ادامه گفت: در حال حاضر در طول مسير نجف 
به كربال در خاك عراق نيز موكب ها و خانه های عراقی ها با 
در اختيار داشتن جای خالی به وفور پذيرای زائران بوده و 
اقدام به توزيع گسترده اقالم غذايی و آشاميدنی شامل آب 

معدنی، آب ميوه و شربت می كنند.
در ادامه يکی از زائرين كه روز گذشــته حوالی ساعت 11 
صبح به مرز مهران شلوغ ترين مرز خروجی كشور به سمت 
عراق، رســيده بود، از خلوتی و عــدم ترافيك در اين مرز 
خبر داد و گفت: نه در مســير ورودی شــهر و نه حتی در 
مســيرهای منتهی به گيت خروج از مرز كه پليس فراجا با 

نصب موانع به جهت خــروج افراد ترافيك مصنوعی ايجاد 
كرده بود، نيز روان و با سرعت پيش می رفت.

اين زائر با بيان اينکه وضعيت ســاير مرزها همچون چزابه 
و شــلمچه نيز به همين منوال است و حتی به وفور وسيله 
حمل ونقل جهت انتقال زائران ايرانی در آن ســوی مرز به 
ســمت شــهر كربال و نجف وجود دارد، بيــان كرد: بنا به 
تجربه شــخصی بنده در ســال های اخيــر، در همين بازه 
زمانی، خلوتی و شرايط مطلوب نيز در مرز مهران به نوعی 

بی سابقه است.
وی با اشــاره به برخی از حواشی و اظهاراتی مبنی بر عدم 
وجود آب و مــواد غذايی در مرز مهــران و توصيه برخی 
از افــراد به عدم رجوع به اين مرز تصريح كرد: از ســاعت 
7 صبح تمامی موكب هــای موجود در مرز مهران اقدام به 
پخــش و عرضه صبحانه كردنــد و حتی آب معدنی نيز به 
وفور يافت می شــود، تاجايی كه موكب هــا به زائرين آب 
معدنی به صورت بسته بندی های شش تايی عرضه می كنند.

ايــن زائر با اشــاره به برخــی از اخبار مبنی بــر نبود آب 
آشــاميدنی و غذای گرم در كربال و نجف در فضای مجازی 
و برخی از رســانه ها، اظهار كــرد: طبق اظهارات و گزارش 
زائرانی كه از عراق به كشــور برگشته اند، هيچ گونه كمبود 
و يا نبود مواد غذايی گرم و آب آشــاميدنی در شــهرهای 
نجــف و كربال وجود ندارد، بلکه بــه دليل كثرت جمعيت 
 می بايســت افراد زمــان بيشــتری را در صــف خدمات 

منتظر بمانند.
وی همچنين از وجود وســايل نقليــه كافی جهت انتقال 
زائران ايرانی از مرز مهران به ســمت هر ســه شهر نجف، 
كربال و كاظمين خبــر داد و عنوان كرد: با توجه به اينکه 
هم اكنون موجی از زائران ايران در حال بازگشــت و رجوع 
به كشور هســتند، با اين حال هيچ گونه ترافيکی در مسير 
بازگشت مرز مهران وجود ندارد و افراد در كمال آرامش و 

به راحتی بر می گردد.

رئيس كل دادگســتری اســتان تهران از صدور حکم اعدام برای سارق بزرگراه 
نيايش خبر داد و گفت: رســيدگی های قضايی نســبت به ايــن قبيل مجرمين، 

»خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض« است.
علی القاصی  مهر، رئيس كل دادگســتری اســتان تهران در جلسه امروز شورای 
عالی قوه قضاييه به ارائه گزارشــی پيرامون روند رسيدگی های قضايی انجام شده 
در خصوص برخی پرونده های ســارقين به عنــف و متجاوزين به حقوق عمومی 
پرداخت و گفت: پس از برگزاری جلســه دادگاه ســارق بزرگــراه نيايش، حکم 
اعدام اين فرد صادر شــد. رئيس كل دادگســتری اســتان تهران با بيان اينکه 

رســيدگی های قضايی نســبت به اين قبيل مجرمين، »خارج از نوبت، قاطعانه و 
بدون اغماض« اســت، گفت: پرونده ســه نفر ديگر از سارقين به عنف كه دارای 
ســرقت های متعددی بودند با عنوان اتهامی »محاربه« در دادســرای شهريار در 
حال رســيدگی اســت و مقرر شده كه پرونده اين ســارقين نيز بعد از ارجاع به 

دادگاه انقالب به صورت خارج از نوبت رسيدگی شود.

پيش از اين نيز رئيس كل دادگســتری اســتان تهران در اولين جلسه »قرارگاه 
پيشــگيری و مقابله با ســرقت های خشــن« »به كارگيری تمامــی ظرفيت ها و 
توانمندی« به منظور پيشــگيری و مقابله با ســرقت های خشن و مقرون به آزار 
را ماموريت مشــترك دستگاه قضايی، ضابطين و دســتگاه های دخيل در حوزه 
امنيــت عمومی جامعه ذكر كرده بود و گفته بــود: بايد فضای عمومی جامعه را 
برای مرتکبان به ســرقت های خشــن و به عنف قرمز كرد تا احدی به خود اجازه 
ندهد كــه در مقابل انظار عمومی به مردم تعرض كند و با توســل به  زور، اموال 

آن ها را به سرقت ببرد.

زورگیر اتوبان نیایش به اعدام محکوم شد

شناسه آگهی )1380421(      م الف 2384

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 )به روش فشرده( شماره 1401/12

)IGW( خرید تجهیزات به منظور توسعه شبکه دیتای بین الملل
شــركت ارتباطــات زیرســاخت در نظــر دارد مطابــق قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه اجرایــی بنــد ج مــاده 12 قانــون برگــزاری 
مناقصــات نســبت بــه برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی )بــه روش فشــرده( بــه منظــور خریــد و تأمیــن 
تجهیــزات توســعه شــبکه دیتــای بیــن الملــل )IGW( بــا بــرآورد 1/500/000/000/000 ریــال )یــک هــزار و پانصــد میلیــارد ریــال( اقــدام 
و خریــد فــوق را بــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط كــه همزمــان دارای گواهینامــه رتبه بنــدی احــراز صالحیــت معتبــر شــرکت های 
انفورماتیکــی بــا عنــوان رتبــه یــک در رســته انتقــال اطالعــات یــا ســخت افــزار ، رتبــه یــک شــبکه داده هــای رایانــه ای و مخابراتــی و 
حداقــل رتبــه دو خدمــات پشــتیبانی از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و گواهینامــه تاییــد صالحیــت ایمنــی پیمانــکاری صــادر شــده 
توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اعتبــار کافــی بــه لحــاظ زمانــی درخصــوص موضــوع مناقصــه باشــند، در قالــب انعقــاد 
قــرارداد واگــذار نمایــد. لــذا واجدیــن شــرایط جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی www.setadiran.ir مراجعــه واز طریق 

درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( نســبت بــه خریــد اســناد اقــدام نماینــد. 
 شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 2001001022000030 2099001022000061

 نــام و نشــانی مناقصــه گــزار: شــركت ارتباطــات زیرســاخت، امــور هماهنگــی کمیســیون معامــالت بــه نشــانی خیابــان شــریعتی، 
 نرســیده بــه پــل ســیدخندان، روبــه روی خیابــان شــهید قنــدی، ورودی 17، ســاختمان مركــزی شــركت ارتباطــات زیرســاخت، 

طبقه 8 ، دورنگار: 88466779
 بهــای فــروش اســناد: مبلــغ 50/000/000 ریــال ) پنجــاه میلیــون ریــال ( بــا احتســاب 9% مالیــات بــر ارزش افــزوده مــی باشــد كــه بایــد 

توســط مناقصه گــران از طریــق ســامانه مذكــور پرداخــت گــردد. 
11:00 روز چهارشــنبه  1401/6/23 تــا ســاعت   زمــان و مهلــت دریافــت اســناد از ســامانه ســتاد: از روز چهــار شــنبه مــورخ 

مورخ 129/1401/6/30
 نــوع و مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار: مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار 36/000/000/000 ریــال )ســی و 
شــش میلیــارد ریــال( مــی باشــدكه مناقصه گــران می بایســت مبلــغ فــوق را بصــورت ضمانــت نامــه بانكــی غیرقابــل برگشــت، بــدون 
ــرای یــك دوره ســه  ــه درخواســت مناقصه گــزار ب ــا ب ــد بن ــل تمدی ــار اولیــه ســه ماه از زمــان صــدور و قاب ــا مــدت اعتب قیــد شــرط و ب
ماهــه دیگــر توســط یكــی از بانك هــای داخلــی بــه نــام شــركت ارتباطــات زیرســاخت و مطابــق آئیــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی 
)فــرم پیوســت شــرایط مناقصــه( ضمیمــه اســناد مناقصــه تهیــه و تصویــر آن را در ســامانه ســتاد ثبــت و اصــل آن را در پاكــت در 
بســته حداكثــر تــا ســاعت 12:00 روز ســه شــنبه مــورخ 1401/7/19 بــه نشــانی شــریعتی، نرســیده بــه پــل ســیدخندان، روبــه روی 
 خیابــان شــهید قنــدی، ســاختمان مركــزی شــركت ارتباطــات زیرســاخت، طبقــه همكــف، واحــد فــروش اســناد تحویــل نمــوده و رســید 

دریافت نمایند. 
 نحــوه ارائــه پیشــنهادات: مناقصه گــران می بایســت پیشــنهاد خــود را براســاس اطالعــات اعــالم شــده ازســوی مناقصه گــزار در 

شــرایط مناقصــه ومنحصــراً از طریــق ســامانه تداركاتــی دولــت ثبــت نماینــد.
 آخریــن مهلــت ثبــت پیشــنهادات در ســامانه ســتاد: مناقصه گــران می بایســت پیشــنهاد خــود را طبــق اســناد مــورد نیــاز اعــالم شــده 

در شــرایط مناقصه تا ســاعت 12:00 روز سه شــنبه مورخ 140/7/19 در ســامانه ســتاد ثبت نمایند. 
 زمــان و محــل بررســی و ارزیابــی كیفــی: ســاعت 12:15 روز سه شــنبه مــورخ 1401/7/19 در محــل كمیســیون معامــالت واقــع در 

طبقــه 8 اطــاق 817 ســاختمان مركــزی شــركت ارتباطــات زیرســاخت.
 توضیــح: باعنایــت بــه اینكــه مناقصــه مذكــور نیــاز بــه بررســی كیفــی مناقصه گــران دارد. لــذا بررســی پیشــنهاد قیمــت پــس از 

انجــام ارزیابــی كیفــی مناقصــه توســط كمیتــه فنــی و بازرگانــی انجــام خواهــد گرفــت. برایــن اســاس پیشــنهاد مناقصه گرانــی كــه در 
مرحلــه ارزیابــی كیفــی امتیــاز الزم راكســب ننماینــد، مــورد بررســی قــرار نمــی گیــرد و پاكــت مربــوط بــه تضمیــن شــركت در فرآینــد 
ارجــاع كار عــودت مــی شــود و شــركت ارتباطــات زیرســاخت درخصــوص بهــای فــروش اســناد و هزینــه اخــذ ضمانــت نامــه هیچگونــه 

مســؤلیتی را نــدارد. 
شرکت ارتباطات زیرساخت

ت اول
نوب

آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای) به روش معمولی( 
ت اول

نوب

مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

2001093985000564395،462،520،604

• ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

1- براساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد .روش ارزیابی 
2- ارائه گواهینامه معتبر تایید صالحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهی تایید صالحیت ایمنی برای مناقصه گران الزامی می باشد .

• نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

دریافت اسناد

از 1401/06/22 تا 1401/07/02تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد

تاریخ شروع و پایان ارائه 
استعالمهای ارزیابی کیفی

از 1401/07/02 تا 1401/07/16

آدرس مناقصه گزار جهت 
آدرس - اهواز - بلوار پاسداران - باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه اول - پارت A  - اداره قراردادها - تلفن :  34146321-061دریافت اطالعات

• تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

شناسه آگهی 1378016

12,310,000,000)ریال(مبلغ تضمین

* ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659  هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .انواع تضامین قابل قبول
* اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی 

حفاری ایران 

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

http://sapp.ir/nidc_pr                    www.nidc.ir           کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران •

موضوع مناقصه : تامین تجهیزات و انجام خدمات نمودارگیری در چاههای با پوشش جداری در مناطق مختلف دریایی و 
call out خشکی میادین نفت و گاز ایران به روش

• مشخصات مناقصه :

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس  
www.setadiran.ir انجام می شود .

نوبت اول 1401/6/22 ، نوبت دوم 1401/6/23

شناسه آگهی: )1379606(    م الف: 2351

آگهی اخطار
آقای داود خدا بنده لو)1194769-7(

کارمند اداره کل امور مالیاتی شمال تهران

نظــر بــه اینکــه پرونــده شــما بــه اتهــام )غیبــت غیرموجــه( در شــعبه 
دوم هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری ســازمان متبــوع 
مطــرح مــی باشــد بدینوســیله بــه شــما ابــاغ مــی گــردد ظــرف مدت 
30روز پــس از نشــر آگهــی بــه محــل هیــات واقــع در تهــران، میــدان 
امــام خمینــی)ره(، خیابــان داور ســازمان امــور مالیاتــی کشــور طبقــه 
ــات خــود را  ــات بــدوی مراجعــه یــا دفاعی اول دفتــر شــعبه اول هی
کتبــا تســلیم نماییــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه بــا 

توجــه بــه مســتندات پرونــده اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد.
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بحران اوکراین سرانجام با شیطنت ها و رفتارهای غیر 
ســازنده غرب به میدان جنگی مبدل شده که دامنه 
آن می تواند سراســر جهان را فــرا گیرد. این جنگ 
افروزی در حالی با تلفات انســانی و مالی بســیاری 
همراه بــوده و دامنه آن هر روز در حال گســترش 
اســت که در این میان درسها و نکات قابل تاملی را 
نیز با خود به همراه داشته که توجه به آنها می تواند 
از بحران های جهانی بعــدی جلوگیری نماید. نکته 
نخست آن است که بحران اوکراین بار دیگر جاهلیت 
مردن حاکم بر غرب را آشــکار ســاخت و نشان داد 
که ادعاهای بشر دوســتی و دموکراسی غربی صرفا 
واژه ســازی ها و توجیهاتی است برای پنهان ساختن 
ماهیــت نژادپرســت و خودبرتر پنــدار غربی که بر 
اســاس معیــار منفعــت طلبی های مــادی تعریف 
گردیده اســت. امروز همچون گذشته کارخانه های 
اسلحه ســازی با جنگی که ســران غرب با تحریک 
اوکرایــن به پا کرده اند با کشــتار مردم به کســب 
درآمدهای هنگفــت می پردازند چنانکه پیش از این 
نیز در یمن، افغانستان، عراق، سوریه و... جنگ ها به 
پا کرده و با کشتار میلیون ها انسان بی گناه به کسب 

منافع خویش پرداخته اند. 
نگاهی واقع بینانه به آنچه امروز نظام ســرمایه داری 
ترویج و با رنگ و لعاب آن را می پوشــاند، بیانگر آن 
اســت که حرص و طمع، پول، تبعیض، اســتفاده از 
علم و فناوری برای کشتار انسانها، غارت کشورهای 
ضعیف، و ابتذال شدید اخالقی و هرج و مرج جنسی، 
شــاخص ها و پایه های اصلی تمدن غربی اســت که 
در واقع شــکل مدرن شــده همــان جاهلیت پیش 
از اســالم اســت. جالب توجه آنکه همان عصبیت و 
خودبرتر پنداری جاهلیت امروز در میان سران غرب 
موج می زند چنانکه آنانی که امروز به اصطالح برای 
مردم اوکراین اشــک تمساح می ریزند سالهاست که 
در برابر درد و رنج ملت های افغانســتان، فلسطین، 
یمن و... سکوت و حتی با تحریم به دنبال نسل کشی 

و نابودی ملت ها هستند.
نکتــه دیگری که ایــن روزها در تحــوالت اوکراین 
مشــاهده می شــود خودداری مــردم از همراهی با 
خواســته های حاکمان غرب گرای این کشور است که 
بارها در طول سه دهه گذشته از خیانت ها و بی تعهدی 
غرب خسارت های ســنگینی دیده اند چنانکه افرادی 
مانند تیموشنکو نخســت وزیر و محور انقالب رنگی 
اوکراین و امروز زلنســکی رئیس جمهور این کشــور 

رسما به غیر قابل اعتماد بودن غرب اذعان کرده اند. 
ملــت اوکراین امروز نه به دلیل ناتوانی کشورشــان 
در برابــر ارتش روســیه بلکه به دلیــل نارضایتی از 
دولتمردان غرب گرایشان و خیانت هایی که غرب به 
کشورشان داشــته حاضر به میدان آمدن نمی باشند 
چرا که این جنگ را نتیجه و ثمره بحران سازی غرب 
و وابســتگی دولتمردانشــان به وعده های پوچ غرب 
می دانند و حاضر نیستند که جانشان را در راه منافع 

غرب قربانی سازند.
امــروز اوکراین مانند ســایر غرب گرایــان نه صرفا 
با بحــران جنگ، بلکه با بحران عدم مشــروعیت و 
پشــتوانه مردمی مواجه است که ریشه در دل بستن 
دولتمردان این کشــور به وعده های پوشالی غرب و 
نارضایتی ملت ها از دولتمردان غرب گرایشــان دارد. 
امــروز اوکراین در حالــی به دنبال جــذب مزدور 
از خارج از مرزهایش اســت که ایــن اقدام برخالف 
ادعای رســانه های غربی که سعی دارند آن را نشانه 
رویکرد جهانی به اوکراین و مقابله با روســیه معرفی 
نماینــد، برگرفته از نداشــتن پشــتوانه مردمی از 
سوی دولتمردان کی یف اســت که ریشه در انزجاز 
و نارضایتــی مردمی از دولتمردان وابســته به غرب 
دارد که ســقوط نظام حاکم بر کشورشان را مفید تر 
از اســتمرار وابستگی و ســردرگمی کشورشان در 
میان وعده هــای پوچ غرب می داننــد. این حقیقت 
زمانی  آشــکارتر می شود که مروری بر تحوالت یمن 
نشان می دهد که این کشور از نظر امکانات و شرایط 
اقتصادی بســیار عقــب مانده تــر از اوکراین بوده و 
22 میلیون نفر از جمعیــت نزدیک به 30 میلیونی 
آن نیازمند کمک غذایی هســتند اما در یمن آنچه 
7 ســال اســت که ائتالف تا دندان مسلح سعودی- 
آمریکایــی را زمیــن گیر کرده اســت حمایت ها و 
پشــتوانه مردمی از ارتش و ســاختار مردم نهاد به 
ریاست انصاراهلل است که باتالقی پایان ناپذیر را برای 

متجاوزان رقم زده است. 
در جمــع بندی نهایــی از آنچه ذکر شــد می توان 
گفــت که اوکراین امروز نشــان داد که از یک ســو 
غــرب همچنان در همان جاهلیت و تفکرات منفعت 
محور و غیر انسانی گذشته باقی مانده است هر چند 
که در ظاهر ژست های بشــر دوستی و دموکراتیک 
می گیرد و از سوی دیگر بحران اوکراین نشان داد که 
دوران دولت های غرب گرا پایان یافته و ملت ها دیگر 
حامی چنین دولت هایی نیســتند. هر چند که غرب 
با جوســازی رسانه ای و تبلیغاتی سعی دارد تا چنان 
وانمود سازد که آنچه در اوکراین می گذرد ایستادگی 
مردمی اســت اما حقیقت آن اســت که امروز ملت 
اوکراین پشت حاکمان خویش را خالی کرده و حاضر 
به تکرار اشــتباهات گذشــته تن دادن به وعده های 

پوشالی و پوچ غرب نیستند.

اوکراین و حقیقت دنیای امروز 

آمریکا
مسئولاتفاقات
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قاسم  غفوری

سهمقوهقضاییه
درحمایتازکارآفرینان

بــا وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در رفع موانع از تولید 
داخل و حمایت از کارآفرینی اما همچنان صدای خرد شدن 
اســتخوانهای بخش خصوصی در بروکراســی های اداری و 

حتی پرونده های حقوقی به گوش می رسد.
شــعار امسال مزین به تولید، پشتیبانی و مانع زدایی هاست 
که انتظار می رفت تمام ارگانهای دولتی در جهت تحقق آن 
گام بردارند. یکی از این حامیان بزرگ، قوه قضاییه است که 
در اصل ملجاء و پناهگاه بخش خصوص به شــمار می رود. 
در رابطه با اقدامات انجام پذیرفته از سوی این قوه در تحقق 
حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان، ذبیح اهلل خداییان 
سخنگوی دستگاه قضا و رییس سازمان بازرسی به خبرنگار 
سیاست روز گفته بود؛ قوه قضاییه در حوزه حمایت از بخش 
خصوصی و اقتصاد مقاومتی، اقدامات بســیار چشمگیری را 
انجام داده اســت. از مهم ترین آن ها تصویب دستورالعمل 
حمایــت از اقتصــاد مقاومتی صادره از ســوی مقام معظم 
رهبری و تشکیل ســتادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در 

استان های مورد نظر بود. همچنین در سازمان بازرسی کل 
کشــور، شاهد ایجاد دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری 
بودیم. وی افــزود با این اقدامات انجــام پذیرفته، تا کنون 
حدود 1375 واحد تولیدی احیا شده که این اقدامات سبب 

بازگشت به کار 23 هزار نفر شده است.
خداییان همچنین گفت: اقــدام در جهت حمایت از تولید 
داخل در زمان ریاست پیشین قوه قضاییه نیز پیگیری شده 

بود که نتایج آن احیای دو هزار واحد تولیدی بود.
از ســوی دیگر به گفته خداییــان ، دادگاه های تجاری در 
جهــت حمایت از بخــش خصوصی در حال شــکل گیری 
هســتند. از جمله دیگر اقدامات، برگزاری جلســات متعدد 
رئیس قوه قضاییه در ســفرهای اســتانی  برای مانع زدایی 
از کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی اســت. این جلســات اغلب 
با فعاالن بخش خصوصی و کارآفرینان برگزار می شــود به 
بیان دغدغه ها مشــکالت این حوزه پرداخته می شود. وی 
در ادامــه اقدامات قوه قضاییه در خصوص حمایت از بخش 
خصوص گفت: ما تالش داریم تا مشاوره های قضایی رایگان 
پیرامون دعواهای تجاری به فعــاالن بخش خصوصی داده 
شود که تاکنون بیش از سه هزار تقاضا به دبیرخانه اقتصاد 
مقاومتی ارجاع داده شــده که در حال پایش آن ها هستیم 

و این نشــان دهنده آن است که قوه قضاییه در کنار دولت 
برای حمایت از بخش خصوصی در حال فعالیت است.

اما این اظهارات درحالی اســت که هر روز شــاهد افزایش 
سطح دغدغه مندی فعاالن این بخش از بوجود آمدن چالش 
های جدید بر ســر راه کارفرینی هســتیم تا جایی که اخیر 
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد، در 6 سال 
گذشــته نه تنها موانع کسب و کار برداشته نشد بلکه دست 
اندازهــای جدیدی نیز اضافه شــد و امروز جاده ســنگالخ 

کارآفرینی ناهموارتر از گذشته شده است.
خوانساری با اشاره به این موضوع که وضعیت کنونی نگران 
کننده اســت، گفت: این موارد ســیاه نمایی نیست، از زبان 
بیگانه هم بیان نمی شــود، بلکه درد و دل کسانی است که 
با وجود همه این نامالیمات پای این کشــور ایســتاده اند، 
کســب و کارشان را رها نکرده و همچنان به تولید ادامه می 
دهنــد، آنان امروز یک تقاضای آشــکار از حاکمیت دارند و 
آن بازگشت به منطق حکمرانی صحیح و در تراز کشورهای 
توسعه یافته اســت و فارق از جلوههای سیاسی سوال این 
اســت که چطور سنگاپور، مالزی، چین، ترکیه و بسیاری از 
کشــورهای دیگر از مهلکه فقر و تباهی نجات یافتهاند و به 
دل توسعه قدم گذاشتهاند، چه کیمیایی در رفتار آنها پنهان 

است که برایشــان راه را همواره می سازد. آیا دسترسی به 
آن برای کشور ما با وضعیت امروز  ناممکن به نظر می رسد. 
خوانساری بیان داشت: با اطمینان باید بگویم که راه چاره برای 
گذر از این شرایط برنامه ریزی دقیق و عمل به حکمرانی صحیح 
اســت امروز فعاالن  اقتصادی در مرکز توفان ها ایســتادهاند 
که هر وزشی بادی شــرایط آن را پیش از پیش متالطم می 
سازد، دستیابی به توافق و عدم آن، برخوردهای سلیقهای در 
وزارتخانه ها، فقدان عزم جدی برای مســائل جاری، سازمان 
مالیاتی، بانکها و چندین دســتگاه دیگــر و همچنین قیمت 
گذاری دستوری، اقتصاد دولتی و عدم واگذاری کارها به بخش 
خصوصی همگی نمونه های آشکاری از مسائلی است که یک 
کارآفرین ایرانی باید روزانه به جنگ آنها برود.  وی مدعی شد: 
بسیاری از کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی خسته و ناامید از 
چشم انداز اصالح شرایط هستند و در حال خروج از کشورند و 
نگرانکنندهتر این که این اتفاق در نسلهای جوان استارتاپی به 

شدت رو به افزایش است. 
حال سوال اساســی اینجاســت که اگر ارگان های دولتی 
همچون قــوه قضاییه ادعــای حمایــت از بخش خصوص 
را دارنــد پس چرا همواره شــاهد وخیم تر شــدن اوضاع 

کارآفرینی و تولید داخلی هستیم؟

طرفدار توقف جنگ در اوکراین هستیم
ریشه بحران آمریکا است

آخرینوضعیت
دانشجویانایرانی
دراوکراین
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آگهی مزایده 
موضوع : آگهی اجاره ماشین آالت

سجاد قاسمی- شهردار برزک

احتراما شهرداری برزک در نظر دارد یک دستگاه بیل مکانیکی مدل 2017 از نوع 
دوو چرخ الستیکی خود را به صورت ماهانه به پیمانکاران یا رانندگانی که واجد 
شرایط باشند اجاره بدهد ، لذا از کلیه کسانی که قصد همکاری با این شهرداری 
به همراه  پیشنهادی خود  قیمت  دارند دعوت می شود جهت دریافت شرایط  را 
مشخصات به واحد امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره 09131634633 تماس 

حاصل نمایند. 

نوبت دوم

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان
نوبت دوم

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت سوم

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 
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دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراســم بزرگداشت ســی امین سالگرد شهادت سید 
عباس موســوی که در بیروت برگزار شــد، گفت: ایاالت متحده آمریکا مسئول 

اصلی اتفاقاتی است که امروز در اوکراین رخ می دهد.
»ســید حســن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراســم بزرگداشت سی امین 
ســالگرد شهادت سید عباس موســوی که در بیروت برگزار شد، گفت: این شهید 
بزرگوار زندگانی خود را وقف حزب اهلل و مقاومت کرد. ســید حسن نصراهلل یادآور 
شد: در قبال ایاالت متحده آمریکا نیز شهید سید عباس موسوی موضع قاطعانه ای 
داشت. موضع او در این زمینه مشابه موضع امام خمینی )ره( بود. او ایاالت متحده 
آمریکا را شــیطان بزرگ می دانســت.وی افزود: ایران از نظر شهید عباس موسوی 
یک کشور اصلی برای امت اسالمی به شمار می رفت. سید حسن نصراهلل در بخش 
دیگری از سخنانش به تحوالت اوکراین اشاره کرد.او در این خصوص گفت: فارغ از 

موضعی که در قبال نبرد کنونی در اوکراین داریم باید تأکید کنم آنچه که در حال 
حاضر میان مسکو و کی یف اتفاق می افتد بسیار خطرناک است.دبیرکل حزب اهلل 
لبنان تصریح کرد: اســتانداردهای دوگانه کشورهای غربی و جامعه بین الملل در 
قبال حوادث اوکراین کاماًل مشهود است. شما مواضع جامعه جهانی در قبال حمله 
آمریکا به افغانســتان و نیز عملیات نظامی روسیه در اوکراین را با یکدیگر مقایسه 
کنید. جامعه جهانی در زمان حمله آمریکا به افغانســتان چه موضعی اتخاذ کرد و 

اکنون که روسیه وارد اوکراین شده است چه موضعی اتخاذ می کند؟

نصراهلل افزود: در آن زمان، آمریکایی ها با اســتفاده از قدرت تحکم خود و نیز با 
زورگویی شــان، جهانیان را در قبال ظلم های خود در افغانســتان ساکت کردند. 
یکی از آخرین اقدامات آمریکایی ها در افغانستان را نیز بایدن انجام داد. او اموال 
مردم افغانســتان را غارت کرد، اما جامعه جهانی باز هم ســکوت کرد. لذا کاماًل 
واضح است که جامعه جهانی مواضع دوگانه ای را در قبال بحران اوکراین در پیش 
گرفته اســت. دبیرکل حزب اهلل تصریح کرد: آمریکا مسئول اتفاقاتی است که در 
اوکراین رخ می دهد. ایاالت متحده آمریکا دولتمردان اوکراین را تحریک به جنگ 
کرد. آمریکایی ها هیچ تالشــی برای یافتن راهکار دیپلماتیک برای حل و فصل 
بحران اوکراین نکردند. ایاالت متحده آمریکا به عنوان شــیطان بزرگ مســئول 
تمامی فجایعی است که امروز در جهان رخ می دهد. مسئولیت تمامی مخاطری 

که امروز جهان را تهدید می کند، متوجه آمریکایی ها است.

دبیرکلحزبهللاتاکیدکرد

آمریکا مسئول اتفاقات اوکراین است

اروپاوآمریکابرایطوالنیکردنبحراناوکراینتقالمیکنند

غرب صحنه گردان پیوند تروریست ها و نئونازی های اوکراینی 
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