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هيئت ها باید مرکز و پایگاه
تبيين حقایق باشند
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دبیر ستاد حقوق بشر:  

نتایج بررسی فوت
مهسا  امينی با شفافيت

به افکار عمومی اعالم شود
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 رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

گرانیلوازمالتحریر
باتوجهبهتورم،طبیعیاست

چرتکه 3

سياست 2

عضویت ایران در پیمان شانگهای به تصویب اعضا رسید

به جلو   و ر بیش  کم و گامی 
وا از انز وج  برای خر

روز جمعــه »شــوکت میرضیایــف«، 
رئیس جمهوری ازبکســتان، به عنوان میزبان و 
رئیس بیست و دومین اجالس سران شانگهای، 
در اولین سخنرانی این نشست اعالم کرد »امروز 
یادداشــت تفاهم در مورد تعهــدات جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان عضو اصلی ســازمان 
همکاری شانگهای به امضا می رسد«. با این اعالم 
تنها یک قدم تا عضویت کامل ایــران در پیمان 
شانگهای باقی مانده اســت: تصویب در مجلس 
ایران.  سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: »الیحه 
"الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به سازمان 
همکاری شــانگهای" پس از تصویب در دولت، 
جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد«. 

سوال این است که آیا این عضویت آنگونه که 
حامیان دولت می گویند »حالل همه مشکالت« 
است و می تواند خال ناشی از تحریم های آمریکا را 
پر کند چون »یک بلوک قدرت در مقابل آمریکا و 
ناتوست« یا آنگونه که برخی منتقدان می گویند 
هیاهویی برای هیچ است؟ شاید هم چیزی میانه 

این دو است و بستگی به خودمان دارد. 
»شانگهای ۵« در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران 
پنج کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و 
تاجیکستان با هدف جلوگیری از نفوذ آمریکا و ناتو 
در آسیای میانه پایه گذاری شد. در واقع هدف اولیه 
تاسیس، غیرنظامی کردن مرز چین و کشورهای 

سابق اتحاد جماهیر شوروی بود...

مهسا، فروخفته در خاک و جامعه، برانگیخته از خشونت عریان 

خیابان های شهر برای زنان امن نیست

شهرنوشت 6

شكست یزداني در نبرد با حریف آمریكایي

کجابودیدآقایدبیر؟
آدرنالين 8

دسترنج 4

جهان 5

شهرنوشت 6

سياست 2

همين صفحه

رهبر انقالب،  جوانان را به قدر دانستن دوران 
جوانی و اهتمام ویژه به هیئت های حســینی 
توصیه کردند و گفتند: هیئت هــا هم باید یاد 
اهل بیت را زنده نگه دارند هم مرکز و پایگاه تبیین 

حقایق باشند.
به گزارش ایلنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
اربعین حسینی و درحالی که میزبان هیئت های 
دانشجویی عزادار بودند؛ در سخنانی دل های پاک 
و مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و 
موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند: 
مراسم اربعین که پرچم بلند حضرت سیدالشهدا 
است امســال با شــکوه تر و معّظم تر از هر دوره 

دیگری در تاریخ برگزار شد.
رهبر انقالب، حادثه معجزه آسای راهپیمایی 
اربعین را نشانه اراده پروردگار برای برافراشته تر 
کردن پرچم اسالِم اهل بیت خواندند و افزودند: 
این حرکت با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل 
تحقق نیست و این دست خدا است که با این جلوه 
عظیم بشارت می دهد راه پیش روی ما روشن و 

پیمودنی است.

ایشان، جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی 
و اهتمام ویژه به هیئت های حســینی توصیه 
کردند و گفتند: هیئت هــا هم باید یاد اهل بیت 
را زنده نگه دارند هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق 

باشند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای با اشــاره به 
تالش های بی وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق 
بر ضد حــوادث مهمی همچــون راهپیمایی 
شورانگیز اربعین، همگان را به وظیفه شناسی 
سفارش و خاطرنشان کردند: دو جمله حیاتی و 

جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به 
صبر برای همیشه و بخصوص برای امروز ما یک 

دستورالعمل اساسی است.
ایشان، صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، 
خسته نشدن و خود را در بن بست ندیدن دانستند 
و خطاب به جوانان عزیزِ هیئتی و قرآنی گفتند: هم 
خودتان راه حق را بروید هم تالش کنید با منّور 
کردن محیطهای گوناگون از جمله دانشگاه به 

رنگ خدا، دیگران نیز به این راه هدایت شوند.
همچنین در این مراسم، حجت االسالم عالی 
در سخنانی، الزمه ظهور منجی عالم بشریت را 
ایجاد آمادگی و استعداد عمومی در امت اسالمی 
دانســت و گفت: زیارت اربعین که امروز به نماد 
همگرایی مؤمنان و اجتماع عظیم حق طلبان 
تبدیل شده است، بستری بی نظیر برای تربیت 
جمعی جامعه اســالمی و تحکیــم پیوندهای 

مؤمنین و ایجاد آمادگی برای ظهور است.
در این مراسم، محمد کاویان زیارت اربعین 
را قرائت کرد و میثم مطیعی نیز به مقتل خوانی و 

مرثیه سرایی پرداخت.

معاون سیاسی، امنیت و اجتماعی استاندار 
کردستان آخرین وضعیت شــهر سقر پس از 
تجمعات اخیر که در پی انجام مراسم خاکسپاری 

مهسا امینی برگزار شده بود را تشریح کرد.
خبرگزاری ایرنا به نقــل از مهدی رمضانی 
نوشت: هیچ کس در این شهرستان کشته نشده 
است و ادعای کشته شدن یک شهروند سقزی در 

تجمع امروز، فضاسازی رسانه ای است.
وی با بیان اینکه چند نفر که مقابل فرمانداری 
این شهرســتان ســنگ پراکنی کرده بودند به 
صورت سطحی زخمی شده اند تاکید کرد: چند 
مامور انتظامی نیز به صورت ســطحی زخمی 
شده اند ولی حال عمومی همه آنها اعم از مردم 

و ماموران مساعد است و تحت درمان هستند.
وی از مردم استان کردستان و شهرستان سقز 

خواست به شایعات توجه نکنند.
 خبرگزاری فارس هم در این رابطه خبر داد که 
صبح شنبه پیکر مهسا امینی با حضور خانواده و 
شماری از مردم سقز در آرامستان آیچی این شهر 

خاکسپاری شد.
پس از انجام مراســم بخشی از مردم از محل 
خاکسپاری متفرق شدند اما شماری از آنها در 
محل باقی ماندند و اقدام به سردادن شعارهایی 
برای رسیدگی و بررسی دقیق ابعاد ماجرا شدند.

همچنین در بین جمعیت افرادی بودند که 
شعارهای اعتراضی سردادند.

این افراد سپس به ســمت فرمانداری سقز 
حرکت و در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع 
و شروع به شعار دادن کردند. افراد حاضر در این 
تجمع پس از حضور نیروهای انتظامی و شلیک 

گاز اشک آور متفرق شدند.
ظهر شنبه بعد از تشییع و خاک سپاری پیکر 
»مهسا امینی« دختر 22 ســاله سقزی که روز 
جمعه  در بیمارستان کسری تهران جان باخت، 
شماری از مردم با هدف پیگیری دلیل فوت این 
جوان، در مقابل فرمانداری ویژه شهرستان سقز 
تجمع کردند که از میان تجمع کنندگان، تعدادی 
اقدام به سردادن شعارهای اعتراضی کردند که 

بعد از ساعاتی به منازل خود برگشتند.

رئیس جمهور گسترش تعامالت با هند را از اولویت های سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران برشمرد.

به گزارش ایرنا،  ابراهیم رئیسی عصر جمعه در ادامه دیدارهای خود در 
سومین روز از سفر به ازبکستان، در دیدار با »نارندرا مودی«، نخست وزیر 
هند، افزود: بهره گیری از ظرفیت های موجود در صنعت نفت و گاز، حمل 
و نقل و به ویژه مسیر ترانزیتی چابهار-آسیای میانه و همچنین همکاری در 
مسائل منطقه ای و بین المللی، که دو کشور درباره آنها مواضع مشترکی دارند، 
می تواند زمینه مناسبی برای ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری های 

ایران و هند فراهم کند.
وی روابط فعلی دو کشور را دوستانه و صمیمانه توصیف کرد و با اشاره به 
اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور، گفت: شخصیت های مستقل 
هندی همچون آقای گاندی که مقابل استکبار ایستادگی کرده اند، همواره 

مورد تکریم ملت ایران هستند.
رئیسی با اشاره به پیشــرفت های ایران در زمینه های مختلف علمی و 
صنعتی تاکید کرد: تحریم های ظالمانه نتوانســتند مسیر پیشرفت ملت 

ایران را تغییر دهند.
نخست وزیر هند نیز در این دیدار ضمن اعالم مخالفت کشورش با اعمال 
تحریم های یکجانبه از سوی یک کشور علیه کشور یا کشورهای دیگر، به 
نقش و اهمیت کلیدی بندر چابهار در حمل و نقل کاال در منطقه اشاره کرد و 
گفت: توسعه این بندر موجب توسعه اقتصادی کشورهای منطقه خواهد شد.

»نارندرا مودی« همچنین به مواضع مشترک دو کشور درباره تحوالت 
افغانستان اشاره کرد و ادامه همکاری های بین المللی و منطقه ای تهران-

دهلی را در این زمینه خواستار شد.
در این دیدار روسای جمهور دو کشور از یکدیگر برای سفر به هند و ایران 

دعوت کردند.

ایران و هند در مسیر توسعه روابط قرار دارند
سخنگوی وزارت امورخارجه درباره گفت وگوی رئیسی و نارندرا مودی در 
حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای، تاکید کرد: ایران و هند در مسیر 

توسعه بیش از پیش روابط قرار دارند.
»ناصر کنعانی« روز شنبه با بازنشر توئیت فارسی »نارندرا مودی« نخست 
وزیر هند، نوشت: »تهران و دهلی نو همدل و همزبان؛ ایران و هند در مسیر 
توسعه بیش از پیش روابط قرار دارند. نخست وزیر هند به زبان شیرین فارسی- 
که حضوری عمیق و قدمتی دیرینه در هند دارد- از گفتگوهای مثبت خود با 
رئیس جمهور ایران در حاشیه اجالس سران سازمان همکاری شانگهای در 

شهر سمرقند می گوید.«
نخست وزیر هند در توئیتی به زبان فارسی نوشته بود: »با رئیس جمهور 
ابراهیم رئیسی درباره طیف وسیعی از موضوعات گفت وگو نمودم. ما درمورد 
دوستی روبه رشــد هند و ایران و دامنه تقویت روابط در بخش هایی مانند 

انرژی، تجارت و مسیرهای مواصالتی مذاکره داشتیم.«

رهبری

خبر

دیدار

رهبر انقالب در مراسم عزاداری اربعین حسینی)ع(:

هیئتهابایدمرکزوپایگاهتبیینحقایقباشند

آخرین وضعیت تجمعات اعتراضی پس از خاکسپاری مهسا امینی از زبان معاون استاندار کردستان: 

امنیتوآرامشکاملدرسقزبرقراراست

 رئیس جمهور در دیدار با نارندرا مودی؛ 

گسترشتعاملباهندازاولویتهایسیاستخارجیایراناست

بار دیگر بر اثر تیراندازی مرزبانان روی داد  

جانباختنیککولبردرپاوه

 داوری: 

احمدینژادمیخواهد
یلتسینایرانشود

آخرین وضعیت تجمعات اعتراضی پس از خاکسپاری 
مهسا امینی از زبان معاون استاندار کردستان: 

امنیتوآرامشکاملدرسقز
برقراراست

چرا »ترمیم مزد« یک ضرورت است؟ 

فقرمتراکمرویدوش
مزدبگیرانکشور

رئیس مجلس نمایندگان آمریكا در امتداد 
درگیری آذربایجان و ارمنستان به ایروان می رود؛

سرکشیبهبحران
حیندرگیریدوهمسایه

 1401/01/17 مورخ  3/ص/6ش  شماره  مجوز  باستناد  دارد  درنظر  صباشهر  شهرداری 
بالغ  اعتبار  با  صباشهر  در  ویره  درمانگاه  ساختمان  تکمیل  به  نسبت  شهر  اسالمی  شورای 
مناقصه(  )تجدید  عمومی  مناقصه  طریق  از  ماه   3 مدت  به  ریال   9/000/000/000 بر 
شرایط  واجد  متقاضیان  از  لذا  نماید،  اقدام  )ستاد(  دولت  الکترنیکی  تدارکات  سامانه  در 
الکترونیکی آدرس  به  ستاد  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  برای  آید  می  بعمل   دعوت 

 www.setadiran.ir به شرح ذیل مراجعه نمایند.
 شهرداری صباشهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 کلیه هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه عمومی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه تعیین صالحیت شرکت های پیمانکاری در رسته موضوع 
مناقصه و نیز گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و نیز 

دارای رزومه کاری مرتبط باشند.
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری صباشهر 5 درصد قیمت کل پایه )450/000/000 

ریال(می باشد.
تذکر:سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد و نیز نفرات 

اول تا سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به نفع کارفرماضبط خواهد شد.
 زمان دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد:زمان انتشار آگهی و دریافت اسناد :روز یکشنبه 

مورخ 1401/06/27
مورخ  روز شنبه  اتمام مهلت شرکت در مناقصه در سامانه ستاد:ساعت 13   زمان 

1401/07/16
روز شنبه مورخ  نامه در دبیرخانه شهرداری:ساعت 12  ارائه پاکت ضمانت  مهلت   

1401/07/16
 زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات در دفتر شهردار:ساعت 14 روز شنبه مورخ 

1401/07/16
 اطالعات و سایر جزئیات در اسنا مناقصه درج گردیده است.

 ضمنا تنها اسناد پاکت های پیشنهاد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است ودرجلسه بازگشایی 
اسناد فیزیکی پاکت های )ب( و )ج( و فاقد امضای الکترونیک به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/27   
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/04

 نوبت اولآ گهی تجدید فراخوان عمومی

علی ملکی شهردار صباشهر


