
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دسترنج 4

 دوتابعیتی فرزندان؛ مشکل این روزهای 
دولتمردان سیزدهم

 نماینده مجلس: زاهدی وفا
 کار سختی برای گرفتن
رای اعتماد دارد

سياست 2

تروئیکای اروپا:  

 موضع ایران 
 چشم انداز احيای برجام

را به خطر می اندازد
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تکلیف زائران در هنگامه مرزهای بسته و اخبار ضدونقیض مشخص نیست؛  

 »مدیریت جهادی« به روایت 
راهپیمایی اربعین 1401!

شهرنوشت 6

سياست 2

مذاکرات احیای برجام به مانعی جدی برخورد کرده است

یم های بیشتر  تحر
پایان توافق؟ شاهدی بر  

در حالی که به نظر می رسد پس از ارائه نظرات 
ایران به پاسخ آمریکا، مذاکرات احیای برجام به 
مانعی جدی برخورد کرده اســت، حاال آمریکا 
ســعی در تحریم و فشار بیشــتر بر ایران دارد. 
گزارش آژانس بین المللــی انرژی اتمی درباره 
ایران، گزارش ها درباره فروش پهپاد به روسیه 
و حمالت سایبری علیه تاسیسات آلبانی که به 
ادعای این کشور توسط ایران سازماندهی شده 
است، ســه بهانه قدرتمند برای تحریم و فشار 
بیشتر علیه ایران پدید آورده اند. در همین راستا 
جمعه گذشته وزارت خزانه داری آمریکا با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد کــه وزارت اطالعات ایران 
و وزیر آن سیداســماعیل خطیب را در لیست 

تحریم های خود قرار داده اســت. در این بیانیه 
علت هم »کمک به حمله ســایبری« ادعایی 

آلبانی ذکر شد. 
اما در دنیای سیاست کسی پی حقیقت ماجرا 
نیست. اینکه آیا ایران به واقع حمالتی سایبری 
علیه تاسیسات آلبانی ترتیب داده است یا خیر در 
دنیای سیاست چندان اهمیتی ندارد. چیزی که 
مهم است اینکه کشورهای رقیب ایران چگونه 
می توانند از این اتهام بهره برداری کنند. به هر 
حال چه ایران حمالت سایبری علیه تاسیسات 
آلبانی ترتیب داده باشد چه نداده باشد، آنقدری 
که برای افکار عمومی دنیا مهم است اینکه ایران 

»انگیزه« این کار را دارد...

خط بطالن بازار سرمایه بر آمارهای اقتصادی مثبت و امیدوار کننده  مقامات؛ 

بورس حتی کف مقاومتی را از دست داد
چرتکه 3

سیمای تیم ملی در دوران کی روش چگونه است؟

پرتگاهی برای شجاع!
آدرنالين 8

دسترنج 4

آدرنالين 8

سياست 2

جهان 5

هر ۴ نماینده ایران در روز نخست کشتی فرنگی 
قهرمانی جهان با ارائه نمایشی ضعیف برابر رقبای 

خود تن به شکست دادند.
به گزارش ایســنا، در پایــان رقابت های نوبت 
صبح روز نخست کشــتی فرنگی قهرمانی جهان 
۲۰۲۲ در بلگراد صربستان، پویا دادمرز در وزن ۵۵ 
کیلوگرم، محمدرضا مختاری در ۷۲، محمدعلی 
گرایی در ۷۷ و ناصر علیزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم با 
نمایشی ضعیف و دور از انتظار برابر رقبای خود تن 

به شکست دادند.
پویــا دادمــرز در وزن ۵۵ کیلوگــرم پس از 
اســتراحت در دور نخســت، مقابل اکرم اوزترک 
دارنده مدال برنز ۲۰۱۸ جهــان از ترکیه، در یک 
کشتی نزدیک در حالی که ۵ بر صفر عقب بود، به 
برتری ۶ بر ۵ رسید. دادمرز در سومین مبارزه و در 
مرحله یک چهارم نهایی مقابل آمانگالی بکبوالتوف 
دارنده مدال نقره آسیا از قزاقستان با نتیجه ۳ بر یک 

شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند. 
دادمرز برای اینکه بتواند در گــروه بازنده ها برای 
رسیدن به مدال برنز تالش کند باید منتظر صعود 
رقیبش به دیدار نهایی باشد، در غیر اینصورت از دور 

مسابقات کنار خواهد رفت.
در وزن ۷۲ کیلوگرم، محمدرضا مختاری پس 
از استراحت در دور نخســت، مقابل ابراهیم قانم 
کشــتی گیر بدون عنوان مصری االصل از فرانسه 
با نمایشی ضعیف ۷ بر ۳ شکســت خورد. اگر این 
کشتی گیر فرانسوی فینالیست شود، مختاری در 

شانس مجدد برای مدال برنز پیکار می کند.
همچنین در وزن ۷۷ کیلوگــرم، محمد علی 
گرایی دارنده سه مدال برنز جهان در دور نخست 
مقابل آنتونیو کامنیاسویچ از کرواسی که بهترین 
عنوانش برنز ۲۰۲۱ اروپا بوده، در نمایشی نه چندان 
خوب به سختی ۵ بر ۴ پیروز شــده بود. گرایی در 
دومین مبارزه خود با ارائه نمایشی ضعیف مقابل 

کیم هیون وو کشتی گیر کهنه کار و ۳۴ ساله کره 
جنوبی ۶ بر یک شکســت خورد. هیون وو طالی 
المپیک ۲۰۱۲ لندن و برنز ۲۰۱۶ المپیک ریو را در 
کارنامه دارد. اگر این کشتی گیر کره ای فینالیست 
شود، گرایی در شانس مجدد برای مدال برنز پیکار 

می کند.
اما در وزن ۸۷ کیلوگرم، ناصــر علیزاده در دور 
نخست به مصاف میکرو مینگوزی از ایتالیا رفت و 
در یک کشتی نزدیگ ۶ بر ۵ پیروز شد. علیزاده در 
یک هشتم نهایی نیز برابر آتابک عزیزبکوف دارنده 
۳ مدال نقره آسیا از قرقیزستان در حالی که ۳ بر یک 
عقب بود، با یک اخطار و دو بارانداز به برتری ۵ بر ۳ 
رسید و به یک چهارم نهایی رسید اما وی نیز در این 
مرحله برابر علی بیسلطانوف قهرمان ۲۰۲۲ اروپا از 
دانمارک ۲ بر یک شکست خورد. در صورت راه یابی 
کشتی دانمارکی به فینال، علیزاده شانس مدال 

برنز خواهد داشت.

ورزشی 

شاگردان بنا در روز نخست ضعیف ظاهر شدند؛

شکست هر 4 نماینده ایران در کشتی فرنگی قهرمانی جهان

 در بیست ویکمین سالگرد  11 سپتامبر، 
وضعیت اضطراری ملی آمریکا تمدید شد؛  

افغانستان و خوانش تروریسم 
از باال به پایین 

سياست 2

سعید ایروانی در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل:

ایران ادعاهای آلبانی را 
ساختگی و بی اساس می داند

دولتی که در بزنگاه ها، نیست 

داروگر و کیان تایر؛
 بر لبه تیغ نشسته اند 

آقای وزیر و این ورزش چندتکه 

 خط پایان،
همیشه دلچسب نیست!

پسر و دختر کبری خزعلی هم 
در آمریکا هستند

علیرضا کریمی شهردار اراک

 نوبت اولآگهی مناقصه  عمومی شهرداری اراک 

 شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به پروژه احداث رودکنار و اصالح پیاده رو ورودی منطقه گردشگری گردو فاز 2 با مشخصات ذیل اقدام نماید.
پروژه احداث رودکنار و اصالح پیاده رو ورودی منطقه گردشگری گردو فاز 2 با برآوردی بالغ بر 175،561،902،948 عنوان  مناقصه و مبلغ تضمین

ریال و مبلغ تضمین 8،780،000،000 ریال )شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000059(

دریافت اسناد مناقصه ازساعت 14:00 روز یکشنبه 1401/06/20 تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ  1401/06/27 نحوه و زمان دریافت اسناد مناقصه
www.setadiran. به مدت 7 روز و صرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس

ir  امکان پذیر می باشد .

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه و آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت
تحویل نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه شهرداری تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 

1401/07/06 می باشد .

برابر 5درصد مبلغ برآورد  و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( با 3 ماه اعتبار یا فیش واریزی به میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه
حساب سپرده پیمانکاران شهرداری  به شماره حساب 100973333338 بانک شهر شعبه شهید بهشتی 

زمان گشایش پاکت ها و محل تشکیل کمیسیون 
مناقصه

روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 راس ساعت 11 دفتر معاون مالی و اقتصادی- حضور شرکت کنندگان بالمانع است 
) همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مناقصه الزامی است ( .

شرکتهای دارای حداقل رتبه 4 در رشته ابنیه حداقل صالحیت شرکت کننده

به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کمتر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه خواهد بود . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است شرکت کنندگان در مناقصه در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند . 

شماره  با  یا  مراجعه  و  اراک  شهرداری  بهشتی  شهید  جهاد-فاز2 شهرک  خیابان  در  واقع  مرکز  شهرداری  قراردادهای  امور  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  متقاضیان جهت کسب   لذا 
تلفن 33126523-086 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21


