
*زاوش محمدی:
 جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دیروز آغاز شد و ۳۲ تیم 
برای رسیدن به جام طالیی با یکدیگر رقابت می 
کنند. جام جهانی قطر هنوز شروع نشده یکی از 
پرحاشیه ترین جام جهانی در ادوار مختلف بوده 
از اهدای رشوه به سپ بالتر برای کسب  است. 
حق میزبانی تا استفاده از کارکنان غیر مجاز برای 
در  رفاهی  مراکز  و  ها  استادیوم  ساز  و  ساخت 
برگزاری بزرگترین فستیوال جهان. حاال در آستانه 
شروع این رقابت ها خبر رسیده که به علت عدم 
استقبال از بعضی بازیها، فیفا تصمیم گرفته با هر 
تا فضای  ترفندی که شده ورزشگاه ها را پر کند 
قوانین  یکسری  برگزار شود.  پرشور  جام جهانی 
سفت و سخت و اسالمی در قطر باعث شده تا 
از این مسابقات کمتر از سالهای قبل  تماشاگران 

استقبال کنند که در ادامه به آنها می پردازیم:
از  سر  هواداران  و  شد  آغاز  دیروز   جهانی  جام 
برای  را  قوانین قطری شرایط  اما  نمی شناسند،  پا 
ویژه  به  است.  کرده  سخت  هواداران  از  خیلی 
آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای  از  که  خانم هایی 
روبرو  سختی  چالش های  با  می روند  قطر  به 
که  نوشت  خود  وبسایت  در  فیفا  شد.  خواهند 
اما  بپوشند  می خواهند  هرچه  می توانند  هواداران 
باید به قوانین کشور میزبان احترام بگذارند و بدن 
زنان  قطر  قوانین حقوقی  طبق  بپوشانند.  را  خود 
با جریمه  باشند وگرنه  پوشش خود  مراقب  باید 
زنان  از  زندانی شدن روبرو می شوند.  یا حتی  و 
و  سفت  قوانین  از  که  نمی رود  انتظار  غیرقطری 
عبا  و  کرده  پیروی  مسلمان  کشور  این  سخت 
)لباس مشکی بلند سنتی( بپوشند، اما باید قسمت 
میانی بدن )شکم( و شانه خود را بپوشانند، و دامن 

و پیراهن هایشان هم باید زانوهایشان را بپوشاند.

مردان هم اگر پیراهن از تن دربیاورند با جریمه 
و زندان روبرو خواهند شد، و پوشیدن تاپ های 
بدون آستین و یا لباسهایی با شعار توهین آمیز هم 

مجاز نیست.
در زیر می توانید این قوانین را بخوانید:

۱- الفاظ رکیک نباید استفاده شود
۲-جلوگیری از تنش و درگیری

۳-ممنوعیت بدحجابی و لباس های مبتذل
۴-ممنوعیت خوردن مشروب

۵-روابط نامتعارف ممنوع
۶-انتشار تصویر افراد بدون اجازه ممنوع

۷-موسیقی زننده ممنوع
۸-بی احترامی به اماکن مقدس ممنوع

همجنس گرایان جایی در قطر ندارند
پیش از این و در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ نیز ناصر 
همجنسگرایان  ورود  که  بود  کرده  اعالم  الخاطر 

به قطر ممنوع است. او در آن زمان اظهار داشت: 
محافظه کار  بسیار  آن  همسایه  کشورهای  و  قطر 
هستند و ما از هواداران می خواهیم که به قوانین 
آنها احترام بگذارند. ما مطمئنیم که آنها این کار را 
انجام خواهند داد همان طور که ما به فرهنگ های 
مختلف احترام می گذاریم. در همین حال قطری ها 
محدودیت های دیگری هم برای گردشگرانی که 
که  گرفته اند  نظر  در   ۲۰۲۲ جهانی  جام  ایام  در 
شامل هرگونه ممنوعیت تبلیغ برای همجسنگرایی 

و مصرف مشروبات الکلی می شود.
در همین راستا تیم های اروپایی در نظر دارند با 
بازوبندهای رنگین کمانی وارد زمین شوند. گرچه 
باعث  اتفاق  این  و  کرده  ممنوع  را  کار  این  فیفا 
جریمه بازیکنان و تیم هایی می شوند که از قوانین 
سرپیچی کنند. گفتنی است که تیم ملی آمریکا لوگو 

خود را به همین دلیل تغییر داده است.

گرانی بیش از حد هتل ها برای حضور تماشاگران
جام جهانی قطر گرانترین جام جهانی تاریخ است و 
قطری ها برای برگزاری این رقابت ها ۲۲۰ میلیارد 
دالر هزینه کردند. همچنین دوحه شهر گرانی در 
جهان محسوب می شود و هزینه اقامت در این شهر 
بسیار باالست. به گفته بسیاری از کارشناسان قطر 
۲۰۲۲ برای پولدارهاست و به همین دلیل استقبال 
کمتری نسبت به سالهای پیش از جام جهانی شده 
است. گفته می شود قیمت هتل ها بسیار گران است 

و از شبی ۳۰۰ تا ۵۰۰ دالر شروع می شود.
کمیته عالی برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ 
از سال ۲۰۱۱ برای هرچه بهتر برگزار شدن جام 
از  پس  که  کمیته ای  شد.  تشکیل  قطر،  جهانی 
نرم  پنجه  زیادی هم دست و  با حواشی  تأسیس 
این حواشی  مهم ترین  از  یکی  شاید  است.  کرده 
که جنبه حقوق بشری نیز به خود گرفته، ادعای 
تا ۱۴۰۰ کارگر در پروژه های  کشته شدن ۱۲۰۰ 

جام جهانی بوده است.
با توجه به حضور تعداد باالیی از کارگران هندی، 
نپالی، بنگالدشی و سریالنکایی در قطر و استفاده 
پروژه های جام  آماده سازی  برای  کارگران  این  از 
جهانی ۲۰۲۲، برخی حاشیه ها از سوی مسئوالن 
شدن  کشته  ادعای  می شود.  ایجاد  کشورها  این 
نزدیک به ۱۴۰۰ کارگر در پروژه های جام جهانی 
بار و به صورت رسمی، سال ۲۰۱۵  اولین  برای 
از سوی رئیس اتحادیه کارگران بین المللی مطرح 
شد و وی مدعی بدرفتاری کارفرمایان با کارگران 
خارجی به دور از چشم قطری ها نیز بود. همین 
این  هواداران  از  بسیاری  تا  شد  باعث  موضوع 
شده  باعث  و  کنند  تحریم  قطر  در  را  ها  رقابت 
به  پیش  سالهای  به  نسبت  کمتری  تماشاگران 

تماشای جام جهانی بنشینند.
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مرگ "عبدالحسین فرمانفرما" سیاستمدار دوران قاجار و پهلوي )1318 ش(

انتشار اولین جدول کلمات متقاطع در امریکا )1913م(

امضاي قرارداد "ِدیتون" و صلح بوسني هرزگوین با صرب  ها )1995م(
 تولد "فرانسوا ُولِْتْر" شاعر، نویسنده و فیلسوف شهیر فرانسوي )1694م(

تصویب الیحه واگذاري امتیاز نفت شمال به شرکت آمریکایي"استاندارد اویل")1300 ش(

ذکر روزدوشنبه

آیا به کمک هزینه تحصیلی که به دانشجویان برخی مقاطع داده می شود، 
خمس تعلق می گیرد؟

کمک هزینه تحصیلی، خمس ندارد؛ مگر برای دانشجویانی که استخدام و 
بورسیه شده اند و در زمان تحصیل، حقوق دریافت می کنند. ری

رهب
ت 

ائا
تفت

اس
وز  

ث ر
دی

ح

داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

پیامبر اکرم )ص(
هرگاه خداوند ، خیر بنده ای را بخواهد ، قفِل دل او را برایش می گشاید 

و یقین و راستی را در آن می نهد و دلش را برای راهی که در آن قدم 
گذاشته است ، آگاه می سازد و دلش را پاک و زبانش را راستگو و اخالقش 

را درست و گوشش را شنوا و چشمش را بینا می گردانَد.

یا قاضی الحاجات
 ای برآورنده حاجت ها

بحران بزرگ فیفا در قطر 2022؛ 
خبری از تماشاگر نیست!

صد زن موفق دنیا  »مریم ماکبا«
"هرکسی شروع میکنه به حرکت کردن همانطور 

که پاتا پاتا شروع به نواختن کرد."
جنوبی  آفریقای  بومی  مردم  روزگاری  روزی   
قرار                تبیعیض  مورد  پوستشان  رنگ  بخاطر 

می گرفتند.
قانون آن کشور:  حرف زدن، دوست شدن، و   
عاشق شدن، ازدواج  و بچه دار شدن را بین سیاه 
پوستان و سفید پوستان را ممنوع  اعالم کرده بود.
این  سیستم حکومت بیرحم و ستمگر را آپارتاید 

می نامیدند.
 در این حکومت زور و جور دختری به دنیا آمد 
که او را مریم نامیدند. او عاشق آواز خواندن بود. 

و هر یکشنبه با مادرش به کلیسا می رفت.
کر  گروه  در  خواندن  آواز  مشتاق  آنچنان  او   
بود که هرگاه گروه کر تمرین داشت او دزدکی           
می رفت پشت سر آنها می ایستاد. زمانی که مریم 
بزرگ شد بیش از صد آواز را به همرا ه تمامی 

دختران بند خود اسکایالرکس ضبط کرد.
مردم  زندگی  مورد  در  می خواند  که  آوازهایی   
باعث  چیزهایی  چه  که  بود  جنوبی  آفریقای 

را  آنها  چیزهایی  چه  شود.  می  آنها  خوشحالی 
خشم  باعث  عواملی  چه  یا  و  کند  می  غمگین 
او همینطور در مورد رقص ها و  آنها می شود. 

آپارتاید نیز آواز می خواند.
 مردم عاشق آواز های او بودند. مخصوصا اونی 
بیشترین  آواز  این  که  بود.  پاتا  پاتا  نامش  که 

موفقیت را بدست آورده بود.
 اما حکومت آپارتاید از پیام های ضد آپارتایدی 
آمد. نمی  خوشش  اصال  آوازهایش  در  مریم 
را  او  اعتراض  صدای   خواست  می  حکومت 
ساکت کند. زمانی که مریم با یک تور از کشور 
خارج شد. دولت پاسپورت او را ضبط کرد و به 
او اجازه بازگشت نداد. مریم سفری به دور دنیا 
برای  که  آفریقایی  مردم  افتخار  و  سمبل  و  کرد 
آزادی و عدالت مبارزه می کردند، شد. مردم به او 
لقب مادر آفریقا دادند. باالخره بعد از سی و یک 
سال کمی بعد از آن که حکومت آپارتاید از هم 

پاشید او به مملکتش باز گشت. 
4 مارس 1932-9 نوامبر 2008  
 آفریقای جنوبی

نقشه کی روش برای دیدار با انگلیس
مِچ بسته »ترکیب« مقابل شیرها

شرکت توزیع برق مازندران در نظر دارد از بین پیمانکاران دارای گواهی نامه معتبر پیمانکاری در رشته ی نیرو با استفاده از ارزیابی کیفی)پیوست اسناد ( پروژه های سیم به کابل 
خودنگهدار به شرح ذیل را واگذار نماید :

۱-نام مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروي برق مازندران 

 ۲-زمان فروش اسناد :  از روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ لغایت روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰9/۰۵
۳- محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir - سامانه مناقصه

۴- مبلغ فروش اسناد: مبلغ ۵۴۵.۰۰۰ ریال به حساب جام شماره ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲ بانک ملت شعبه امیرمازندراني ساري ) پرداخت از طریق درگاه اینترنتی (
۵- مهلت بارگذاری اسناد:

 الف( مهلت بارگذاری اسناد )ارزیابی کیفی،الف-ب-ج(: مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس Stadiran.ir، حداکثر تا ساعت ۱9روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰9/۱۵ می باشد.
ب( زمان تحویل اسناد فیزیکی پاکت )الف(: حداکثر تا ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰9/۱۶ می باشد.

۶- زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی : ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰9/۱۶ انجام می گیرد. )زمان بازگشایی پاکات الف، ب،ج پس از اعالم نتیجه ارزیابی کیفی از سوی کمیته فنی بازرگانی 
متعاقبا اعالم می گردد.(

۷- محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اسکن بارگذاری گردد.
تبصره: فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد، به آدرس ساري ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران تحویل گردد.۱-۷(  

شرایط مناقصه گران : الف - داشتن شخصیت حقوقی                      ب- داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر 
پ- ارائه تصویر گواهینامه معتبر تائید صالحیت )رتبه( نیرو                     ج – ارائه گواهینامه معتبر ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۸-  محل بازگشایي اسناد مناقصه : ساري ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران
9 – نشانی کسب اطالعات بیشتر:    

     Tender.Tavanir.org.ir  ب-   سایت معامالت توانیر به آدرس              setadiran.ir الف- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
ج- شماره تلفن ۳۳۴۰۵۱۲۱-۰۱۱ امور تدارکات -  اداره مناقصات

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي ) نوبت اول(

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردی )ریال(نام امور برقشرح مناقصهشماره مناقصهردیف
۱۵.۳۸۰.۷۵۲.۷۵9۱.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰جنوب ساریپروژه جایگزینی شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم بخش دودانگه فاز 218۲ ع ۱1401
۱۳.9۴۷.۴۵۰.۵۱۶۱.۱9۸.۰۰۰.۰۰۰جنوب ساریپروژه جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار به روش خط گرم بخش چهاردانگه219 ع 21401
۱۲.۰۸۰.۳۸۲.۳۱۰۱.۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰قائمشهرپروژه جایگزینی سیم به کابل خودنگهدار به روش خط گرم فاز 220۱ ع 31401
۱۱.۸9۶.۷۶9.۱۷۴۱.۰9۵.۰۰۰.۰۰۰شمال ساریپروژه سیم به کابل به روش خط گرم فاز ۱ سال ۱۴۰۱ 221 ع 41401
۱۰.۰۷۶.۴۶۲.۲۵۶۱.۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰سوادکوهپروژه جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار به روش خط گرم222 ع 51401
۱۰.۶۷۷.۶۷۳.۸۸۷۱.۰۳۴.۰۰۰.۰۰۰جنوب ساریپروژه جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار بخش مرکزی فاز ۵ 223 ع 61401
۱۰.۶۱۳.۵۲۵.۱۰۷۱.۰۳۱.۰۰۰.۰۰۰جنوب ساریپروژه جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار بخش امره فاز ۴ سال 224۱۴۰۱ ع 71401
۱۰.۴۱۱.۵۷۳.۸۳۰۱.۰۲۱.۰۰۰.۰۰۰جنوب ساریپروژه جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فاز ۱ شهری به روش خط گرم225 ع 81401
9.9۷۸.۰۳۸.۳۸۱99۸.۰۰۰.۰۰۰گلوگاهپروژه جایگزینی سیم مسی به کابل خودنگهدار 226 ع 91401
9.۶9۳.۷9۳.۰۱۸9۷۰.۰۰۰.۰۰۰شرق آملپروژه سیم به کابل به روش خط گرم فاز 227۱ ع 101401
9.۳۱۶.۰۳۸.۷999۳۲.۰۰۰.۰۰۰جویبارپروژه جایگزینی شبکه سیمی با کابل خودنگهدار به روش خط گرم فاز 228۱ ع 111401
۸.۷۸۱.۳۷۵.۸۲۸۸۷9.۰۰۰.۰۰۰شرق آملپروژه سیم به کابل به روش خط گرم فاز 229۲ ع 121401
۷.۴۳۸.۷۶۸.۱۲۱۷۴۴.۰۰۰.۰۰۰بابلسرپروژه سیم به کابل خودنگهدار به روش خط گرم فاز ۳ سال 230۱۴۰۱ ع 131401
۸.۳۷۱.۶۲۲.۵9۱۸۳۸.۰۰۰.۰۰۰قائمشهرپروژه سیم به کابل خودنگهدار  به روش خط گرم فاز 231۲ ع 141401
۷.۵۸۷.۷۲۷.۱۳۵۷۵9.۰۰۰.۰۰۰فریدونکنارپروژه جایگزینی سیم مس به کابل خودنگهدار مرحله ۲ به روش خط گرم232 ع 151401
۶.9۲۷.۵۶۳.۴۱۰۶9۳.۰۰۰.۰۰۰غرب آملپروژه جایگزینی شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم فاز233۱ ع 161401
۶.۸۲9.۴۷۲.۵۷۲۶۸۳.۰۰۰.۰۰۰بهشهرپروژه تعویض سیم مسی فرسوده  با کابل خودنگهدار فشار ضعیف234 ع 171401
۶.۵۲۷.۲۶۵.۱۶۸۶۵۳.۰۰۰.۰۰۰بابلسرپروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار به روش خط گرم  فاز ۱ سال 235 ع 181401
۶.۲۷۰.۸۳۲.۳۷۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰میاندرودپروژه سیم به کابل مرحله اول به روش خط گرم236 ع 191401
۴.۸۱9.9۰۲.۶۴۴۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰غرب املپروژه جایگزینی سیم به کابل فاز ۳ به روش خط گرم237 ع 201401
۴.۳۲۴.۸۱۸.۰۰۰۴۳۳.۰۰۰.۰۰۰جنوب ساریجایگزینی سیم به کابل خودنگهدار به روش خط گرم  فاز ۱ 238 ع 211401
۶.۸۰۲.۵۴۶.۷۲۶۶۸۱.۰۰۰.۰۰۰بهشهرپروژه تعویض سیم به کابل خودنگهدار239 ع 221401

۱- تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما  برابرآئین نامه تضمین شرکتهای توزیع می باشد.
۲- اینشرکت از پذیرش چک شخصی، ارائه وجه نقد و...تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .

۳- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثرداده 
نخواهد شد.

۴- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .
۵- تامین منابع از محل اعتبار داخلی است.

برق مازندران - اداره مناقصات    روابط عمومی شرکت توزیع نیروي 

نخستین  برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم  استراتژی 
بازی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر همچنان مبهم است 
و مشخص نیست سرمربی این تیم کدام بازیکنان 
را در ترکیب ابتدایی اش برای دیدار با انگلیس قرار 

خواهد داد.
را  خود  تمرینات  آخرین  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
انگلیس در گروه B جام جهانی  با  بازی  از  قبل 
۲۰۲۲ قطر در حالی پشت سر گذاشت که همچنان 
ترکیب این تیم از دید اهالی رسانه دور مانده است.
برای  کارلوس کی روش سرمربی ملی پوشان که 
سومین دوره متوالی روی نیمکت این تیم می نشیند 
در آخرین بازی دوستانه مقابل تونس سعی کرد 
تا  دارد  نگه  فوتبالی ها  چشم  از  دور  را  تیمش 
مرحله  حریفان  اختیار  در  را  خود  نهایی  ترکیب 

گروهی قرار ندهد.
ابهام در انتخاب مدافعان میانی و همچنین حضور 
سردار آزمون به سواالت جدی این تیم برای بازی 
با انگلیس تبدیل شده است. مدعی قهرمانی جام 
جهانی ۲۰۲۲ که دنبال شروع قدرتمندانه در بازی 
اول خود مقابل ایران است همچنان در تالش برای 
به دست آوردن ایده های تاکتیکی کی روش است.
مدافعان تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای تقابل 
با هری کین، فیل فودن، مارکوس راشفورد و بقیه 
که  می شوند  آماده  انگلیس  حمله  خط  ستارگان 
همچنان حضور مرتضی پورعلی گنجی یا شجاع 
خلیل زاده در کنار محمدحسین کنعانی زادگان در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
کی روش که حدود دو ماه پیش به نیمکت تیم ملی 

ایران بازگشت دنبال استفاده از مدافع بازی ساز در 
قلب دفاع این تیم است اما در دیدارهای دوستانه 
مقابل اروگوئه، سنگال و نیکاراگوئه نشان داد که 

هنوز تصمیم خود را در این زمینه نگرفته است.
برای  ایران  ملی  تیم  دیگر  گزینه  چشمی  روزبه 
حضور در جمع مدافعان میانی است اما باید دید 
آیا کی روش همچون جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از 
او در اولین بازی استفاده خواهد کرد یا جایگاهی 
را که از آن به عنوان قلب و مغز استراتژی تیم ملی 

یاد می کند تصمیمی متفاوت می گیرد.
مجید حسینی نیز دیگر گزینه ایستادن در دفاع تیم 
ملی ایران است. او که سابقه بازی در جام جهانی 
را نیز دارد حاال برای تصاحب دوباره این جایگاه 

باید منتظر دستور سرمربی تیم بماند.
سردار آزمون دیگر مساله فعلی حریفان تیم ملی 
ایران است. او که در یک ماه گذشته به دلیل آسیب 
آلمان  لورکوزن  بایر  ترکیب  در  نتوانست  دیدگی 
بازی کند زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی ایران قرار 
گرفت تا بتواند خود را برای جام جهانی ۲۰۲۲ آماده 
کند اما در بازی آخر مقابل تونس در ترکیب قرار 
نگرفت و تنها از تمرین جمعه گذشته در طراحی 
تاکتیکی کی روش حاضر شد تا گمانه زنی درباره 

حضورش مقابل انگلیس به وجود بیاید.
حریفان  برای  را  خود  مچ  همیشه  که  روش  کی 
سال  بازی های  مهم ترین  در  می دارد  نگه  بسته 
می نشیند  ایران  ملی  تیم  نیمکت  روی  که   ۲۰۲۲
همین روند را ادامه می دهد تا شاید شگفتی را در 
تقابل با سه شیرها در نخستین بازی جام رقم بزند.


