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مردم شهرها و کشورها اگر
خدا را در نظر میگرفتند مبتال
به مشکالت معیشتی نمیشدند

امام جمعه موقت تهران گفت :اگر اهل کشورها،
استانها و شهرها دو بال تقوا و ایمان را داشتند
و در وظایف شــرعی و مسئولیتهای سیاسی
و اجتماعــی خدا را در نظر میگرفتند ،مبتال به
مشکالت معیشتی و کم آبی نمیشدند.
حجتاالسالم والمســلمین کاظم صدیقی در
خطبه اول نماز جمعه تهران با...
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مبارزه باقاچاقو اموال بیت
المال را تا حصول نتیجه
پیگیری می کنیم

رئیس قوه قضاییه گفت :قوه قضاییه موضوع فرایند
مبارزه با قاچاق کاالو اموال بیت المال را تا حصول
نتیجه پیگیری می کند و اگر هم دیگردســتگاه ها
همراهی الزم را نکنند کار را شخص ًا دنبال می کنم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجت االسالم
و المســلمین محسنی اژهای صبحامروز در نشست
تخصصی سه ساعته برای ...
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رسول خادم یا علیرضا
دبیر؛کدامیک ناخدای کشتی
ایران هستند؟

بیشــک موفقیت فرآیندی طوالنی مدت اســت
و نمیتــوان آن را به صــورت مطلق از آن یکنفر
دانست اما این روزها بعضی افراد با نقدهای مغرضانه
میخواهند عملکرد رســول خادم یا علیرضا دبیر را
زیر ســوال ببرند و موفقیت کشتی را صرفا حاصل
کار یک نفر بدانند و نقش دیگری و مجموعه تحت
امرش را نادیده بگیرند.
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خطر از دست رفتن ارزهای دیجیتال
مردم ایران را تهدید میکند؟
4

استاندار جدید مازندران
شخصیتی ملی
است

دکتر حسینی پور نوری یکی از شخصیت های
انقالبی و خدوم در نظام جمهوری اسالمی می
باشــد که در جایگاه های مختلــف اجرائی در
سیستم امنیتی و قضایی همواره دلسوز و حافظ
منافع انقالب بوده است.
احمد قاسمی از فعاالن اجتماعی استان مازندران
با بیان این مطلب ضمن برشمردن ...

مخبر :اختالف قیمتها مردم را آزار میدهد

معاون اول رییسجمهوری گفت :اگرچه کاالهای اساسی به
وفور در فروشگاهها موجود است اما اختالف قیمتها مردم
را آزار میدهد که باید با تشدید نظارتها ،با متخلفان برخورد
شود.
به گزارش ایرنا ،محمد مخبر روز جمعه در رشته توییتی در
حساب کاربری خود در صفحه توییتر نوشت :مقرر شد جهت

جلوگیری از قیمت گذاری سلیقهای فروشندگان ،وزارت جهاد
کشاورزی و ســازمان حمایت مصرف کنندگان فهرستی از
مهمترین کاالهای ضروری و اقالم پرمصرف خانوار را احصاء
و قیمت گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسان قرار دهند تا
فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی
معرفی شوند.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :جریانات
سیاسی و رسانهای که بیشتر از منافع ملی و مصالح کشور
به فکر منافعت حزبی و گروهی خود هستند،با سیاه نمایی
دســت به تخریب دولت زده و به جای قضــاوت درباره
کارنامه با اغراض شخصی موضع گیری میکنند.
غالمرضا منتظری در گفت و گو با خبرنگار سیاســی ایرنا
اظهار کرد :برخی جریانات سیاسی انتظار دارند مشکالت
 ۸ساله کشور در عرض چند ماه از استقرار دولت حل شود.
تحول همیشه تدریجی است و اگر در جایی شاهد تغییرات
یکباره بودیم باید بدانیم که این تعییرات موقت خواهد بود
و ماندگار نیست.
نماینده مردم گرگان در مجلس شــورای اسالمی حجم
تخریبها علیه دولت سیزدهم را بیسابقه خواند و گفت:

وی در توییتی دیگر ادامه داد :اگرچه کاالهای اساسی به وفور
در فروشگاهها موجود است اما اختالف قیمت ها مردم را آزار
میدهد که باید با تشدید نظارتها ،با متخلفان برخورد شود.
به گزارش ایرنا محمد مخبر معاون اول رییسجمهوری روز
گذشته در خیابان کارگر شمالی به سوپرمارکتها سر زد و از
وضعیت قیمت ها پرس و جو کرد.

این روزها با ســیاه نمایی دست به تخریب دولت زده و به
جای قضاوت کارنامه با اغراض شــخصی موضع گیری
میکنند.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی افزود :در
شــرایطی که نگاه مردم به دولت و مجلس معطوف است
تا مشکالت کشور را حل کنند ،مخالفان داخلی و خارجی
تــاش میکنند یاس و ناامیدی را در جامعه تزریق کنند.
اینها تالش می کنند بر موج نارضایتیهای مردم سوار شده
و به اهداف سیاسی خود را دنبال کنند.
منتظری خاطرنشــان کرد :برخی با خــود تحریمی آب
به آســیاب دشــمن میریزند اما انتظار مــیرود دولت و
دســتگاههای مسئول با نظارتهای بیشتر و دقیقتر مانع
از اسیب دیدن اعتماد مردم شود.
شناسه آگهی 1219002

شركت ملي گاز ايران

درمان آسیبهای
اجتماعی وظیفه همه
بخشهای حکومت است
گ و ارشاد اسالمی:
وزیر فرهن 
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ت مهم دولت توجه به حوزه فرهنگ
اولوی 
در کنار حل مسائل اقتصادی است 7
رئیس مجلس شورای اسالمی:

برخی با سیاهنمایی دست به تخریب دولت میزنند
دولت تازه مستقر شده است و هنوز برخی مدیران که نقش
اصلی در ایجاد تحول دارند در استانها و بخشهای میانی
تغییر نکردند و فقط هیات دولت تغییر کرده است در حالی
که تحول با نیروی انسانی همسو و باانگیزه محقق میشود.
منتظری خاطرنشــان کرد :واقعیت این است که مردم در
طول  ۸سال گذشته زندگی سختی داشتند و معیشت آنها
به طور جدی لطمه خورد .از این جهت مردم انتظار بحقی
درباره حل مشکالت خود دارند اما برخی جریانات سیاسی
با سوء استفاده از فضای اجتماعی و انتظارات مردم سعی در
سیاهنمایی و تخریب دولت دارند.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد :برخی
جریانات سیاســی و رسانهای که بیشــتر از منافع ملی و
مصالح کشور به فکر منافعت حزبی و گروهی خود هستند

رئیسی در جلسه شورای اجتماعی کشور:

نوبت دوم

شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ( خانگيران )
( سهامي خاص )

نوبت دوم  -مناقصه شماره  ( 30038 110-00-خريد تجهيزات مورد نياز جهت
تقويت آنتن دهي تلويزيوني در مجتمع مسكوني شهيد مهاجر (ساخت داخل کشور))

 -1نوع مناقصه  :دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي
 -2نوع فراخوان  :عمومی .
 – 3نام ونشاني مناقصه گذار  :شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ( )SGPCبه آدرس  :مشهد ،خیابان آبکوه ،نبش دانشسراي شمالي ،شماره  ،255شرکت پااليش گاز
شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات.
 تلفن دبير كميسيون مناقصات 051- 37288016 : تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات 051-37285024 : -4نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  :تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ  639.350.000ريال ( ششصد و سی و نه میلیون و سیصد
و پنجاه هزار ریال ) ( .الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد).
 -5نحوه و مهلت دريافت اسناد  :متقاضيان مي توانند تا ساعت  19مورخ  ، 1400/09/04نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه
ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irو با شماره فراخوان  2000092134000135در سامانه اقدام نمايند .الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق
سامانه مذکور انجام خواهد شد.
 -6آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده :متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور
مي بايست حداكثر تا ساعت  19مورخ  ، 1400/09/18اسناد مناقصه تكميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند.
الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه
ستاد) ارسال وفرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
 -7محل و زمان گشايش پيشنهادات  :پس از بررسی پيشنهاد فنی شرکتها (ارزيابی فنی) ،پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در ساعت  10صبح مورخ  ، 1400/11/06در
محل اتاق كنفرانس اداره مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد ،خيابان آبكوه ،نبش آبكوه ( 7دانشسراي شمالي) ،شماره  ،255شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل
با سه پيشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت .الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده (تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امكان
تغيير وجود خواهد داشت.
توضيح مهم :با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد .بديهي
است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه
ستاد) اعالم خواهد شد خواهند نمود.
روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

فرهنگ «ما میتوانیم»
باید در همه بخشهای اداره کشور نهادینه شود

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :فرهنگ و روحیه ما
میتوانیم باید در همه بخشها به ویژه بخشهای مربوط
به نظام اداری کشور تسریع یابد و نهادینه شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما ،محمدباقر
قالیبــاف رئیس مجلس شــورای اســامی صبح امروز
(پنجشنبه) در مراسم یادواره شــهدای هوافضای سپاه و
گرامیداشت دهمین سالگرد شهادت حاج حسن طهرانی
مقدم ،گفت :بدون شک امروز مجموعه هوافضا به برکت
مجاهدت رزمنــدگان این مجموعــه از روزهای غریب
و غربــت دوران دفاع مقدس کــه آرزوی یک خمپاره را
میکشیدیم ،به افتخارآفرین و تضمین کننده امنیت کشور
در زمین ،هوا و دریا تبدیل شده است.
وی افزود :امروز در جمع کسانی هستیم که نماز و تبلور این
شعار بسیار بامسمای «ما میتوانیم» است.
رئیس مجلس شــورای اســامی با اشــاره بــه اینکه
دستاوردهای بزرگ با خون دل خوردنها و شهدای بزرگ
به دســت آمد ،افزود :شهید حسن طهرانی مقدم یکی از
این شــهدا بود که بدون شک پایه گذار و پیشقراول این
حرکت عظیم بود.
قالیباف گفت :فاصله بین پیشرفت و عزت یک جامعه ،یک
مجموعه ،یک ملت و یک امت تا وابستگی و تحت سلطه
قرار گرفتن و ذلیل شدن در یک روحیه و در همین جمله
ما میتوانیم است.
وی افزود :یک جامعه ،یک مجموعه و یک خانواده و یک
فرد ممکن است باورش این باشد که ما نمیتوانیم پیشرفت
کنیــم ،یا در برابر ظلم بایســتیم و نمیتوانیم مقاومت و
ایستادگی کنیم.
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :اما یک فرد و یک
جامعه ،یک خانواده ،یک ملت و یک امت هم باورش این

است که ما میتوانیم پیشرفت کنیم ،میتوانیم بر مشکالت
فائق آییم و در مقابل ظلم بایستیم.
قالیباف ادامه داد :نمونه روشــن آن را میتوان به راحتی
مشاهده کرد و الزم نیست سراســر تاریخ اسالم را نگاه
کنیــم که ُپر از این حوادث اســت که فرق این دو روحیه
را نشان میدهد.
وی با اشــاره به اینکــه در قصص قرآن هــم میتوان
نمونههایی از این روحیه خودباوری را مشاهده کرد ،گفت:
نمونه روشن این روحیه و خودباوری انقالب اسالمی است.
رئیس مجلس شورای اســامی گفت :همین مجموعه
هوافضای ســپاه را امروز با ظرفیت موشــکی آن زمان
مقایســه کنید و ببینید استکبار و استبداد با این کشور چه
کرده بودند که اجازه هیچ کاری را برای پیشرفت نمیدادند.
این مجموعه قبل از انقالب ظلم و سلطه را پذیرفته بودند،
چون پذیرفته بودند که نمیتوانیم.
قالیباف گفت :چه کسی فکر میکرد مردم بر رژیم تا دندان
مسلح وابسته که حمایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی
را داشت بتوانند در مقابل آن به پیروزی برسند.
وی همه ایــن پیروزیهــا را در باور «مــا میتوانیم»،
خودبــاوری و اتکا به مردم توصیف کرد و افزود :مجموعه
هوافضای سپاه یک تابلوی به تمام معنا برای ما میتوانیم
است.
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :از همان
دوران دفــاع مقدس که مردم در میــدان بودند ،ارتباط با
مردم حفظ شد و همین مردم ،جوانان ،دانشجویان و همین
نیروهای متعهد همه با هم در کنار هم قرار گرفتند و این
تحول عظیم را رقم زدند که امروز دشــمنان اسالم از این
قدرت و از این عظمت شب و روز خواب راحت ندارند.
قالیبــاف تاکید کرد :فرهنگ و روحیه ما میتوانیم باید در

همه بخشها به ویژه بخشهــای مربوط به نظام اداری
کشور تسریع یابد و نهادینه شود.
وی افزود :تجربه چند دهه اخیر نشــان داده است ،وقتی
روحیه ما میتوانیم در بخشهایی نهادینه شــد ،همواره
موفق بودیم ،اما به نظر میرسد هرگاه در این روحیه دچار
ضعف بودیم با مشکل مواجه شدیم ،نباید آن را به حساب
مردم و انقالب گذاشــت ،بلکه ما مســئوالن از خود بنده
گرفته تا همه متولیان امور اداره کشــور در این مسیر باید
گامهای درست و عملی برداریم و به آن روحیه برگردیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :متأسفانه امروز
در خصــوص حضور مردم و جوانان در اداره کشــور دچار
مشــکل هستیم ،چرا که آنها را از این صحنهها دور نگه
داشتیم و این بزرگترین اشتباهی است که باید اصالح شود
و به هیچ وجه این اشتباه پذیرفتنی نیست.
قالیباف تاکید کرد :از آن جا که از حوزههای گوناگون کشور
مطلع هستم با اطمینان میگویم اگر روحیه ما میتوانیم در
امور اقتصادی نهادینه شــود و مردم را در اداره آن سهیم
کنیم مطمئن ًا در این عرصه نیز موفق خواهیم بود.
وی گفت :عمــق اقتدار و قدرت این کشــور تپش قلب
یکایک مردم این سرزمین و دلهای فرزندان امت اسالمی
برای اسالم و انقالب است.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :ما در کشورمان
عمق اســتراتژیک و قدرت خودمان را در قدرت نظامی و
موشکهایمان نمیدانیم ،بلکه عمق اقتدار و قدرت خود را
در قلب یکایک مردم این سرزمین و دلهای فرزندان امت
اسالمی میدانیم.
قالیباف گفت :تا قلب آنها برای اسالم و انقالبشان میتپد
و تا زمانی که ما خدمتگزار مردم هستیم ،یعنی ما میتوانیم
و قدرت و اقتدار وجود دارد.

حمالت سیاسی و رسانهای جریانات خاص به دولت بیسابقه است
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی ،حمالت
جریانات سیاسی و رسانهای خاص به دولت سیزدهم را بی
سابقه خواند و گفت :دولت در ماههای نخست مسئولیت
خــود اقدامات مثبت و ســازندهای انجام داده اســت اما
متاســفانه برخی انتظار دارند مشکالتی که میراث هشت
سال دولت قبل است ،یک شبه حل شود.
هادی بیگینژاد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی
ایرنا با اشاره به حجم بیسابقه حمالت جریانات سیاسی
بــه دولت در ماههای اول فعالیت اظهــار کرد :در مقاطع
مختلف هر زمان دولتی سر کار آمده جریان رقیب که در
حقیقت بازنده انتخابات بــوده تالش کرده از هر فرصتی
برای تخریب دولت تازه نفس اســتفاده کند با این وجود
حجم تخریبهایی که علیه دولت سیزدهم صورت گرفته
بیسابقه است.

وی با بیان اینکه جریان مقابل دولت ســیزدهم درصدد
آن است که تا دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی روند تخریب دولت را با شدت هر چه تمامتر ادامه
دهد ،افزود :این جریان در حال برنامهریزی است تا مجلس
آینده را در اختیار گرفته و حداقل قوه قانونگذاری را برای
قد علم کردن در برابر دولت به دست آورد.
بیگینژاد دومین پرده ســناریوی مخالفان دولت را تالش
برای تصاحب قوه مجریه عنوان کرد و گفت :جریان رقیب
دولت ســیزدهم قصد دارد آنقدر فشار رسانهای و تخریب
علیــه دولت را افزایش دهد تا بعد از  ۴ســال دولت را در
اختیار گرفته و همان سیاستهایی را که در  ۸سال گذشته
بر کشور حاکم کرده بود را دوباره عملیاتی کند.
نماینده مردم مالیر در مجلس گفت :بعد از روی کارآمدن
دولتآیتاهلل رییسی وفاقی در کشور شکل گرفته است اما

به نظر میرسد برخی جریانات سیاسی و رسانهای خاص
تالش میکنند که این وفاق ملی را خدشــهدار کنند که
این رفتار نتیجــهای جز ضربه زدن به اقتدار ملی و ناامید
کردن مردم ندارد.
بیگینژاد خاطرنشــان کرد :دولت در ماههای نخســت
مسئولیت خود اقدامات مثبت و سازندهای انجام داده است
اما متاسفانه برخی انتظار دارند مشکالتی که میراث هشت
سال دولت قبل است ،یک شبه حل شود که این امر شدنی
نیست و باید با صبوری و همدلی مشکالت را حل کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :دولت باید به بهترین شکل در خصوص اقدامات خود
به مردم اطالعرســانی کند تا جای هیچ شــبههای برای
هیچکس باقی نماند و جریانات خاص نتوانند از این شرایط
سوء استفاده کنند.

