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◾

◾آزادی بازداشتشدگان با عفو رهبری
رئیس هیئت اعــزامــی از ســوی رهبر معظم انقالب به
سیستانوبلوچستاندرجریانسفربهچابهاراظهارکرد:
کشتهشدگانبیگناهحوادثاخیرسیستانوبلوچستان
با عنایت رهبر عزیزمان مفتخر به عنوان شهادت شدند
و زیر پوشش بنیاد شهید قرار میگیرند .وی افزود :در بین
بازداشتشدگان افــرادی که مرتکب خالفهای بزرگ
نشدند مورد عفو کریمانه رهبر عزیزمان قرار گرفتند.

خبر
روز

خبر

اطال عرسان

اشتغال 4هزار
نفر در بخش
لرزهنگاری
اکتشافی

مدیر اکتشاف شرکت
ملی نفت ایران با
تأکید بر اینکه برای
نخستینبار در دو دهه
گذشته پروژههای
ل توجهی در بخش
قاب 
لرزهنگاری اکتشافی
تعریف شده است،
گفت :تنها در این
بخش  ۱۳گروه شغلی
تعریف شده و بیش از
4هزار نفر مشغول به
فعالیت هستند .مهدی
فکوری تصریح کرد:
رصد فناوریهای
نوین و کاربردی
کردن آنها ،ب ه همراه
ایجاد کانال ارتباطی
میان انجمنها ،از
رویکردهای مورد
انتظار مدیریت اکتشاف
نفت ایران است.

خبـر

ی هنرمندانه

بیانات رهبر معظم انقالب در
دیدار دستاندرکاران برگزاری
کنگره شهدای قم که در تاریخ۸
آبان ۱۴۰۱برگزار شده بود ،صبح
پنجشنبه در محل برگزاری این
همایش در قم منتشر شد.

حسین محمدی اصــل
بــا شکست ف ـراخــوان رســانـ ههــا و
گروهکهایضدانقالببرایایجاد
التهاب و آشــوب در فضای بــازار و
کسبوکارها،درروزهایگذشتهدربرخیشهرها
شاهد انتقامجویی آشوبگران و تروریستها
از شهروندان بیگناه و حافظان امنیت بودیم.
تولیت آستان قدس رضوی روز گذشته با حضور
درمنطقهحرعاملیمشهد،ضمنقرائتفاتحه،
محل شهادت شهیدان «حسین زیـنــالزاده»
و «دانیال رضــازاده» که به دست اغتشاشگران
به شهادت رسیدند را با گلهای متبرک ضریح
حضرت رض ــا(ع) عطرآگین کــرد و یــاد و خاطره
ایــن شهیدان را گرامی داشــت .حجتاالسالم
والمسلمین احمد مروی همچنین در گفتوگو
بــا اهــالــی منطقه و دوسـتــان و آشنایان ایــن دو
شهید ،ضمن دعوت مردم به صبر و ایستادگی،
برخورد قاطعبا عامالن واخاللگرانامنیت مردم را
مهمترین درخواست مردمی ،خانواده شهیدان،
کسبه و ب ــازاری ــان دان ـســت .ای ـشــان ای ـثــار و از
خود گذشتگی این دو شهید برای حفظ امنیت
مردم را نیز ستودنی دانست و برای مجروحان این
حادثه از خداوند منان طلب سالمتی و عافیت و
برای خانوادههای آنان شکیبایی و پاداش معنوی

◾

◾سدهای کشور فقط  ۳۶درصد آب دارند
آمــار بهرهبرداری از سدهای مخزنی کشور تا  ۲۴آبانماه
نشانگر پرشدگی تنها  ۳۶درصــد مخازن سدهای کشور
اســت .به گــزارش قــدس ،حجم آب موجود مخازن اکنون
 17/82میلیارد مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال
گذشتهباافزایشیکدرصدیمواجههستیماماوضعیت
مخازن بیشتر سدهای مهم شرب و کشاورزی نسبت به
سالگذشتهمنفیاست.

امروزروشنگریوظیفهافرادمطلعوآگاهاست توصیهکردوگفت:بایدبهروابطعمومیبهعنوان
کاریاهمنگاهشود؛چراکهدرمقابلآنهاافرادیقرار
رئیسجمهورصبحپنجشنبهباحضوردرهمایش
دارندکهدرتالشندضعفهارااحصاوبزرگنمایی
ملیجهادتبیینواطالعرسانیهنرمندانه،همه
کنندونقاطقوتراکماهمیتجلوهدهند.بهگزارش
مدیرانروابطعمومیهارابهبهکارگیرینیروهای
قدس،دکتررئیسیبابیاناینکهگرههایذهنیبهمرور
کارآمدوهمچنینپرهیزازجذبنیروهایبیانگیزه

رهبرمعظم انقالب اسالمی در دیدار برگزارکنندگانکنگره شهدای قم تبیینکردند

شهادت
و ارتقای رتبه هویت ملی

◾

◾قم شهر قیام و اقامه
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتهللا
خامنهای ،ایشان در این دیدار با تأکید بر ضرورت
زنده نگه داشتن یاد شهیدان و شنیدن پیام آنها،
قم را شهر «قیام و اقامه» خواندند و گفتند :قم ،هم
قیام کرد ،هم ایران را به قیام واداشت که این از برکات
حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و حوزه علمیه و
همچنین مردم خوب آن بود که شهدای زیادی در
راه مبارزه تقدیم کردند ،البته شهیدانی همچون
مطهری ،بهشتی و باهنر نیز که پرورشیافتگان
قم هستند و بلکه همه شهدای ایـران ،شهید ِ قم
محسوب میشوند؛ چرا که قم بود که با پاسخ به
نــدای امــام بزرگوار ،نهضت را آغــاز کــرد .ایشان با
اشاره به نقش درخشان مردم قم در پیروزی انقالب
و دفاع مقدس و امتحانهای پی در پی تا امروز،
بر نشان دادن ویژگیهای برجسته شهدا با زبان
هنر تأکید و خاطرنشان کردند :هر یک از حوادث
درخشان قبل و بعد از انقالب مانند ستاره و نقطه
درخشان تاریخی است و حادثه اخیر شاهچراغ
نیز یکی از این ستارههاست که اگرچه عــدهای را
داغدار و دلهای همه را سرشار از غم و اندوه کرد اما

◾

◾رستم قاسمی؛ رفتن یا ماندن؟
رستم قاسمی به تازگی متن استعفای خــود را تقدیم
رئیسجمهور کرده است .به گزارش ایسنا ،او در جلسه
 ۲۵آبان  ۱۴۰۱هیئت دولت شرکت نکرد تا گمانهزنیها
نسبت به رفتنش تقویت شود .گزینههایی هم به عنوان
افراد جانشین رستم قاسمی مطرح شده اما هنوز چیزی
مشخصنیستوحتیسخنگویدولتدربارهاستعفای
قاسمی یا گزینههای جایگزین او صحبتی نکرده است.

در تاریخ کشور ماندگار میشود و نشانه زنده بودن
ملت ،و مایه افتخار و سربلندی است.

◾

◾شهید مظهر ایمان و عمل

حضرت آیتهللا خامنهای ،شهید و شهادت را

دربردارنده مجموعهای از ارزشهای ملی ،دینی،
انسانی و اخالقی برشمردند و افزودند :شهید
مظهر «ایمان صادق»« ،عمل صالح» و «جهاد
در راه خدا» است و هویت ملی را ارتقا میدهد
همچنان کــه ام ــروز فــداکــاریهــای شهیدان و

گزارش خبری
تروریستهای آشوبگر در  ۳روز گذشته  22نفر را به شهادت رساندند

عصبانیت ضدانقالب از شکست پروژه اعتصاب
صفحه 2

مسئلتکرد.معاوندادستانمشهدنیزباحضور
در جمع مــردم تأکید کــرد که عامالن شهادت
این دو دانشجوی بسیجی در محل وقوع جرم
مجازات خواهند شد .شایان ذکر است عصر
روز گذشته نیز سرهنگ پاسدار نادر بیرامی
مسئول اطالعات سپاه شهرستان صحنه نیز
به دســت آشوبگران به شهادت رسید.ظهر
26آبــان ماه نیز مرزبانان سـراوان واقع در استان

سیستان و بلوچستان حین پایش نــوار مرزی
دچــار سانحه شده و بر اثر شدت جراحتهای
وارده سربازان رضوانی و نیکپور به درجه رفیع
شهادت نائل شدند .شهید رضوانی اهل و ساکن
مشهد و شهید نیکپور اهل و ساکن مازندران
هستند .با حمله تروریستی دو راکب موتورسوار
بهسمتمدافعانامنیتاستاناصفهانهم،دو
نیروی بسیجی به شهادت رسیدند و سرهنگ
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◾

◾افزایش حقوقها در آبان ماه اجرایی میشود
نــایــب رئــیــس کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای
اسالمی روز گذشته اعــام کــرد اجــرای قانون افزایش
حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد
بود و اواخر آبان ماه نیز اجرایی شده و دولت معوقه مهر
را نیز پرداخت میکند .به گــزارش قــدس ،اسماعیلی
افــزود :اجــرای این قانون بر عهده دولت است و دولت
معوقه مهر را نیز پرداخت میکند.

زمانبهادراکنادرست،تصمیمناصحیحواعمال
ناشایستیتبدیلشدهکهامروزدربرخینقاطکشور
شاهدیم،تصریحکرد:امروزروشنگریوبازکردناین
گرههایذهنیازافکارعمومیجامعه،وظیفهافراد
مطلعوآگاهدرنهادروابطعمومیهاست.

پدران و مادران آنها موجب عظمت ملت ایران
شده است .ایشان همچنین شهادت را مظهر
فداکاری و شجاعت خواندند و افزودند :شهید ِ
دفاع مقدس جان خود را داد تا دشمن خبیث
و ظالم نتواند وعده خود یعنی رسیدن به تهران
و به ذلت کشیدن ملت را عملی کند و شهید ِ
امنیت نیز جان خود را برای امنیت و آسایش
مــردم فــدا میکند کــه ایــن فــداکــاریهــا تجسم
همه معارف اخالقی نهفته در شهید و شهادت
است .رهبر انقالب ،شهادت را معامله با خدا
و تأمینکننده مصالح ملی دانستند و گفتند:
شهادت مایه همدلی و همچون نخ تسبیحی
است که مجموعهای از قومیتها و زبانهای
مختلف را در میهن به هم پیوند زده و در هر شهر
نام شهیدانی برجسته است که با یک هدف و
در یک صف با دیگر هموطنان خود برای عزت
اسالم و عظمت جمهوری اسالمی و تقویت ایران
به شهادت رسیدهاند.
ایشان ،انتقال جزئیات دفــاع مقدس و شرح
احوال شهیدان و پدران و مادران آنها را ضروری
خواندند و گفتند :این کار نیازمند زبــان هنر و
تولیدات هنری همچون فیلم و سریال ،مستند و
شعر است .حضرت آیتهللا خامنهای در پایان
سخنانشان ابراز امیدواری کردند همه کسانی
که دل در گرو اسالم و انقالب و ملت دارند برای
کودکان و نسلهای نو و بــرای ایــران عزیز همه
توان و ظرفیت خود را به کار گیرند تا یاد و پیام
شهیدان استمرار یابد و منتقل شود.
اسماعیل چراغی از نیروهای فراجا این استان بر
اثر شدت جراحتها عصر پنجشنبه به درجه
رفیع شهادت نائل شد .در همین روز دو تن از
کادر خدوم انتظامی شهر سنندج نیز به دست
تروریستها به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
یک نیروی پاسدار امنیت مهدی اثنیعشری از
سربازان گمنام امام زمان(عج) و رحیمسحابی از
نیروهای سپاه نیز شامگاه پنجشنبه در درگیری
با تروریستها در بوکان به فیض شهادت نائل
آمدند .در شهرستان قروه نیز یک نیروی حافظ
مردمبهشهادترسید.همچنینخبرهایرسیده
از اسـتــان فــارس حاکی از شـهــادت یــک مأمور
مــدافــع امنیت اســت .بــر اســاس آخــریــن آمــار،
تعداد شهدای حمله تروریستی شامگاه ایذه
هم به هفت نفر رسید و11تن از عوامل این حادثه
دستگیر شــدهانــد .همچنین منابعخبری از
شناساییودستگیری یکی از سرشبکههای
اصلی براندازی در استان یزد خبر دادند ۳۲ .نفر
از مخالن نظم عمومی در بهارستان و لیدرهای
اغتشاش بابلسر نیز همراه با مقادیری دالر و
همچنین ۲۰میلیاردتومانارزدیجیتالکهتوسط
عناصرمعاندشارژشدهبود،شناساییودستگیر
شدند.تعداد شهیدان حافظ امنیت سه روز
گذشته به عدد 22نفر رسیده است.

خبرمشروح

نویسنده کتاب جنگ شناختی مطرح کرد

حوادث اخیر کشور مصداق
کامل جنگ شناختی است

قدس نویسنده کــتــاب جنگ شناختی در
نشست نقد و بررسی ایــن کتاب که 26آبــان
از سوی دبیرخانه سیامین دوره هفته کتاب
استان خــراســان رضــوی با مشارکت سازمان
بسیج رسانه برگزار شد ،تصریح کرد :در آمریکا
و سه کشور اروپایی رشته علوم شناختی در
سطح تحصیالت تکمیلی تدریس میشود،
اما این مفهوم در عرصه رسانه و فرهنگ ایران
بسیار ناشناخته مانده است.
ح ــوادث اخیر مــصــداق اتَــم جنگ شناختی
در ای ــران اســت۷۰ .درص ــد جنگ در حــوادث
اخیر ،در رسانه بود و ۳۰درصد آن کف خیابان.
تــرور ،تعطیلی و به خیابان کشاندن از جمله
شگردهای جنگ شناختی بــود .حمیدرضا
مــقــدمفــر گــفــت :دشــمــن ج ــدای از اینکه در
روای ـتســازی جلوتر اســت ،در سرعت نشر
روایتهای ساختگی نیز بسیار فعالتر عمل
میکند و خودش سناریو را میچیند و آن را به
صورت گسترده رسانهای میکند و ذهنها را به
حادثه میکشاند.
ب ــا ه ــوش مــصــنــوعــی در فــضــای شــبــکـههــای
اجتماعی ۵ ،میلیون نفر را ساماندهی و با
استفاده از روبــاتهــا به  ۸۰میلیون هشتگ
تبدیل میکند و وایرالسازی میکند .مدیریت
ادراک ،حرف اول در جنگ شناختی است و
جنگ شناختی محقق نخواهد شد جز اینکه
ادراک فرد را متحول کند و بخش عمده این
مدیریت با هوش مصنوعی اتفاق میافتد و بر
اساس آن عالیق ،سالیق ،توانمندیها و اهداف
فرد را رصد میکنند و بر اساس آن برنامهریزی
رســان ـهای میکنند .یکی از ایــن پدید هها که
دشمن برای آن کار کرد هویتسوزی جوانان
بود.
در ایـ ــن شــگــرد در ذهـ ــن مــخــاطــب نسبت
بــه پیشرفت و صــداقــت نــظــام تــردیــد ایجاد
مـ ـیک ــن ــد .در تــحــلــیــل درسـ ـ ــت ب ــای ــد هــم
ضــعـفهــا را بــیــان ک ــرد و هــم مــوفــقــیـتهــا را
دیــد .باید فرزندانمان را برگردانیم و ادبیات
صــحــبــتب ــا جـ ــوان ام ـ ــروز را بــیــامــوزیــم و با
آ نهــا به گفتوگو بنشینیم و پیشرفتها را
نشانشان بدهیم.

آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان فردوس های
شهرداری مشهد

40111175

آگهی تجدید مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیفی
شهرداری شاندیز ( نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  323مورخه  1401/07/12شورای اسالمی شهر سرایان کلیه

امورات خدماتی سطح شهر شامل :

-1انجام امورات مربوط به تنظیف  ،رفت و روب معابر سطح شهر و امور خدماتی مربوطه
-2آبیاری و نگهداری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر و امالک شهرداری و کاشت درخت و گلهای فصلی
-3رانندگی خودروهای خدماتی و عمرانی
را از طریق مناقصه و بصورت حجم کار برای مدت یک سال به شرکتهای دارای صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  setadiran.irواگذار نماید  .لذا کلیه شرکتهای خدماتی و پشتیبانی ذیصالح می توانند در مهلت تعیین شده
با مراجعه به سامانه مذکور اطالعات الزم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه اقدام نمایند .
40110930

-1بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ  1401/09/17انجام خواهد شد.
شناسه آگهی1412138:

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استناد مصوبه
شماره 1373مورخ  1401/07/09محترم شورای
اسالمیشهرشاندیزنسبتبهواگذاریامورمربوط
به خدمات شهری در شهر شاندیز اقدام نماید.
شرایطتجدیدمناقصه:
-1متقاضیان بایستی حدأقل دارای حداقل رتبه6
خدمات عمومی از اداره کار،رفاه و امور اجتماعی
دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه
و انعقاد قرارداد باشند(.حداقل امتیاز ارزیابی
کیفی 60امتیاز می باشد).
 -2مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 7.500.000.000:
ریالبهشمارهحساب 0204880582008بانكملی
بنام سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه
بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار  3ماه از
تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3ماه دیگر قابل تمدید
باشد.
 -3در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده
برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع

شهرداری ضبط خواهد شد.
-4زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد :از
تاریخ 1401/08/23لغایت1401/09/03
-5مهلت بارگذاری پیشنهاد در سامانه ستاد :تا
ساعت  13:30روز سه شنبه مورخ 1401/09/15
-6زمان بازگشائی اسناد مناقصه از طریق
سامانه ستاد :راس ساعت  14روز سه شنبه مورخ
 1401/09/15در محل شهرداری صورت می گیرد.
 -7هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه
میباشد.
-8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در
اسناد مناقصه درج شده است .
-9کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه
ستاد به آدرس  https:// setadiran.irانجام می
گردد .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 05131422:تماسحاصلفرمائید
شهرداریشاندیز

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت
در حال تصفیه صنایع انتقال و ارتباط کیهان
کاویان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  27944و شناسه ملی
10380433300
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا
حقوقی که هر گونه ادعایی نسبت به شرکت
صنایع انتقال و ارتباط کیهان کاویان (سهامی
خاص) به شماره ثبت  27944و شناسه ملی
 10380433300که در حال تصفیه میباشد.
در اجرای ماده  225الیحه اصالحی قسمتی از
قانون تجارت دعوت میشود با در دست داشتن
اصل اسناد و مدارک در ظرف حداکثر  6ماه از
تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی مشهد:
خیابان صدر جنوبی  3پالک  35مراجعه نمایند.
بدیهی است این شرکت در مقابل هر گونه
ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت
منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
40111183

/40111083ح

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تدارکات دولت تا مورخ  1401/09/16خواهد بود .
روابط عمومی شهرداری سرایان

موضوع  :واگذاری بهره برداری از غرفه ملزومات متوفی در آرامستان های
تحت نظارت به صورت اجاره
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مناقصات و مزایدات شهرداری
مشهد مقدس به آدرس  ETS.MASHHAD.IRمراجعه نمائید.
امور قراردادها ی سازمان فردوس های شهرداری مشهد

محمدرضا کنکان خسروی
مدیر تصفیه شرکت صنایع انتقال وارتباط کیهان
کاویان (سهامی خاص )

