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سیاست تکراری، جواب تکراری داد 
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از کشور
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سياست 2

پشت علی اف در لفاظی علیه ایران به کجا گرم است؟

واگیردار  کشورگشایی 
اردوغان

»کورد، فــارس، ارمنــی؛ بونــار تورکون 
دوشمنی«؛ این شبه ضرب المثل که در ترکیه و 
آذربایجان طرفداران بسیار دارد، نمونه روشنی 
از سیاست فاشیستی مبتنی بر قوم گرایی رجب 
طیب اردوغان در ترکیه اســت که در جمهوری 
آذربایجان نیز با ابعاد وسیع گسترده شده و کوبیدن 
بر طبل آن دستور کار اصلی و همیشگی رسانه های 

باکوست. 
هر بار هم تنش میان تهران و باکو باال می گیرد 
این دستور کار از میدان رسانه به ادبیات باالترین 
مقامات باکو تسری می یابد؛ تازه ترین نمونه اش 
اظهارات اخیر الهام علــی اف در نهمین اجاس 
سران ســازمان  کشــورهای تُرک در سمرقند 
ازبکستان اســت که گفته اســت: »ما به تاش 

خود ادامه خواهیــم داد تا هموطنــان ما که به 
سرنوشت تلخ از کشور آذربایجان جدا شده اند، 
زبان و سنت و فرهنگ ما را حفظ کنند و به اندیشه 

آذربایجانی گری وفادار بمانند.«
علی رغم خویشــتن داری همیشــگی و گاه 
مخرب ایران در برابر باکو، این گفته های علی اف با 
واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه و موجب 
شــد که نایب رئیس مجلس ایران بــا یادآوری 
جدایی آذربایجان از ایران طــی عهدنامه های 
گلستان و ترکمانچای، اخطاری کنایه آمیز دهد 

که »نوه نمی تواند منکر پدربزرگ شود!«
اقدامات و اظهــارات تحریک آمیز باکو علیه 
تهران و نشــانه های شــکنندگی روابط این دو 

تازگی ندارد. ..
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همين صفحه

عبدالحمید اســماعیل زهی، امام جماعت 
مسجد مکی زاهدان روز یکشنبه در جریان سفر 
محمدجواد حاج علی اکبری، نماینده رهبر انقاب 

به سیستان و بلوچستان با ایشان دیدار کرد.
به گزارش ایرنا؛ در این دیدار که نماینده، ولی 
فقیه در سیستان و برخی علما و اساتید اهل سنت 
نیز حضور داشتند در مورد حوادث اخیر بحث و 
تبادل نظر شد. حاج علی اکبری قرار است تدابیر 
عالی رهبر انقاب برای حل مشکات سیستان را 
با بزرگان استان و گروه های مختلف در میان گذارد.

وی همچنین قرار اســت با آسیب دیدگان و 
خانواده شهدای حوادث اخیر دیدار کند.

حاج علی اکبری: حامل سالم و پیام هستم
رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه 
کشور، مهدوی مهر و لطفیان شنبه شب با استقبال 
نماینده، ولی فقیه در سیســتان و بلوچستان و 

جمعی از مسئوالن وارد استان شدند. 

محمدجــواد حــاج علــی اکبــری در بدو 
حضور در اســتان گفت: خدا را شــاکریم که از 
ســوی مقام معظم رهبری برای دیار دوست و 
دوستان حامل ســام و پیام هستیم و آمده ایم 
تا ســام مقام معظم رهبری را به مردم استان 
 سیستان و بلوچستان برسانیم و از آن ها دلجویی 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: البتــه در این ایام نماینده مقام 
معظم رهبری در اســتان و استاندار سیستان و 
بلوچستان مسیر هایی را دنبال کرده اند، اما این 
تدبیر ویژه مقام معظم رهبری است و امیدواریم 

منشا خیر و برکت باشد.

امان اهلل حسین پور نماینده اسفراین در مجلس 
با بیان اینکه وضعیت دارو در کشور بسیار نامناسب 
اســت، گفت: برخی داروهای تولیــد داخل ۶۰۰ 
درصد افزایش قیمت داشــته است؛ وزیر بهداشت 
قبل از اینکه مجلس او را اســتیضاح کند، استعفا 
دهد. به گزارش ایسنا، امان اهلل حسین پور در جلسه 
علنی نوبت صبح دیروز )یکشــنبه( در تذکری به 
وزیر بهداشت گفت: وضعیت دارو در کشور بسیار 
نامناسب است؛ چرا این وضعیت پیش بینی نشد؟ 
حال بیماران و سامت مردم شوخی بردار نیست. 
متاسفانه آقای وزیر توان ساماندهی ندارد. پس قبل 
از اینکه مجلس شما را استیضاح کند، استعفا دهید.

وی همچنین بیان کرد: درمان کشور، وضعیت 

نامناســبی دارد. طرح دارویــاری را اجرا کردیم تا 
وضعیت بهتر شــود اما با ناکارآمی و نبود نظارت 

بهتر نشد.
این نماینده مجلس در تذکــر دیگری به وزیر 
آموزش و پرورش گفت: شما توان پرداخت حقوق 

فرهنگیان را ندارید، رتبه بنــدی و تعیین تکلیف 
نیروهای غیررسمی اجرایی نشــد و پاداش پایان 
خدمت فرهنگیان را هم پرداخت نکردید. حسین پور 
وضعیت دامداران را بسیار نامناسب دانست و گفت: 
اگر وضعیت به همین شــکل ادامه پیدا کند سال 
آینده قیمت گوشت باالی ۳۰۰ هزار تومان می شود 
پس تمهیدات الزم اندیشیده شود. این را هم بدانید 
که صادرات، دامدار کارت و خرید تضمینی به کار 
نیامد؛ به این وضعیت رسیدگی کنید. وی در پایان 
در تذکری به وزیر ورزش و جوانان گفت: شما انسان 
بدقولی هستید و همه فدراسیون ها از شما ناراحتند؛ 
شما قول دادید که ورزش های بومی و محلی مورد 

توجه قرار گیرد، اما این اتفاق نیفتاد.

خبردیدار

نماینده اسفراین در مجلس:  دیدار امام جمعه اهل سنت زاهدان با نماینده رهبر انقالب

وزیر بهداشت قبل از اینکه استیضاح شود، استعفا کند

شریعتی: 

 به بیانیه 22۷ نماینده
افتخار می کنیم 

انفجار تروریستی در استانبول 
با 6  کشته و 50 زخمی

آمریکا شاهد تشدید تقابل آبی و قرمز تا  2024 
خواهد بود؛ 

سیطره دمکرات ها بر سنا و 
تقالی ترامپ! 

نقدی بر یک ویدئوی سفارشی و جهت دار

 »دختران همسایه« 
می توانند آواز بخوانند ما نه!

رشیدی کوچی خبر داد:

 مخالفت مجلس با فیلترینگ 
دائمی واتس اپ و اینستاگرام

شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 01/407 مورخ 1401/04/16 شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و 
دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید . 

مبنای قیمت محل تامین اعتبارمبلغ برآورد مصوب )ریال(موضوع مناقصهردیف
پیشنهادی

مدت 
اجراء

مبلغ تضمین شرکت 
توضیحاتدر مناقصه )ریال (

اجرای پروژه احداث و ساماندهی بوستان های 1
ردیف بودجه داخلی 50/000/000/000محله ای سطح شهر )پارک شهدای آبشناسان(

شهرداری 20101001
براساس فهرست بهای 

داشتن حداقل صالحیت 52/500/000/000 ماهابنیه سال 1401
پیمانکاری در رشته ابنیه رتبه 5

 نوبت دومآگهی تجدید مناقصه عمومی

 یونس غفاری- شهردار رباط کریم   

شرایط :
1- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- سپرده شرکت در مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و یا واریز نقدی به 
شبا  حساب  )شماره   2354 کد  کریم  رباط  مرکزی  شعبه  ایران  ملی  بانک  نزد   0106625206008 حساب  شماره 
IR 280170000000106625206008 تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه 
گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد 

قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.

تنظیم  مناقصه  کاربرگ  در  مندرج  شرایط  برابر  که  را  خود  قیمت  پیشنهاد  های  پاکت  بایست  می  متقاضیان   -5
دولت الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در   1401/09/06 مورخ  شنبه  یک  روز   14/30 ساعت  تا  حداکثر  را  است   شده 

 WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 
6- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست فیش واریزی به حساب جاری به شماره 0106624819004 نزد بانک 
ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 2/000/000 ریال )غیر قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به 

شهرداری رباط کریم تسلیم نمایند.
7- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 14/30 روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 می باشد.

8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/16      تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/08/23                                

مدیردرمان تامین اجتماعی ایالم:

توسعه فضاهای درمانی ایالم در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد

توسعه  گفت:  ایالم  اجتماعی  تامین  مدیردرمان 
سازمان  کار  دستور  در  ایالم  درمانی  فضاهای 

تامین اجتماعی قرار دارد.
مراکز  روسای  جلسه با  در  سلیمانی  مهیار  دکتر 
تابعه بر تکریم ارباب رجوع و ارتقا سطح مطلوب 
خدمات درمانی تاکید کرد و اظهار داشت: مراکز 
درمانی تامین اجتماعی در صف اول خدمت به 

بیماران و بیمه شدگان هستند.
تالش  با  ایالم  درمان  کادر  تمامی  افزود:  وی 
مضاعف کوشیده اند ضمن افزایش رضایتمندی 

بیماران، درمان استان را ارتقا دهند.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم گفت: سازمان 

درمان  و  بیمه  بخش  دو  در  اجتماعی  تامین 
خدمات متنوعی به جامعه هدف ارائه می دهد.

مراکز  کاری  ساعات  افزایش  به  ادامه  در  وی 
تاکید  رجوع  اریاب  تکریم  راستای   در  درمانی 

کرد.
فضاهای  توسعه  داشت:  بیان  سلیمانی  دکتر 
تامین  کار سازمان  دستور  در  استان  درمانی 
به  مدیریت  این  تالش  و  دارد  اجتماعی قرار 
سرانجام  رساندن طرح های مصوب شده است.

الزم به ذکر است؛ در این جلسه در خصوص حوزه 
درمان، ارتقاء خدمات درمانی و پروژهای در حال 
ساخت بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد

ریال ایران برای چندمین بار طی چندســال 
گذشته بی ارزش ترین پول جهان شد.

رسانه روسی اسپوتنیک نوشت: بی ارزش ترین 
پول در جهان ریال ایران است. کاهش ارزش پول 
در ایران از سال ۱۹۷۹ با شروع انقاب اسامی و 
به دلیل کاهش مشاغل و مهاجرت افراد به سایر 
کشور ها آغاز شد. پس از این،کاهش  ارزش ریال 
با جنگ ایران و عراق و سپس تحریم اقتصادی به 

دلیل مسائل مربوط به انرژی هسته ای این موضوع 
شدت گرفت. عاوه بر این، دولت دسترسی مردم به 
ارز های خارجی را محدود کرد و این باعث به وجود 
آمدن بازار سیاه شــد و همه این موارد در کنار هم 

باعث کاهش ارزش ۴۰۰ درصدی ریال ایران بود.
در ســال ۲۰۱۵، دولت ایــرن توافق نامه ای 
هسته ای با آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس، روسیه 
امضا کرد که به دنبال آن تاحدودی وضعیت پول 

بهبود یافت. اما در سال ۲۰۱۸، آمریکا مدعی شد 
که ایران قرارداد خود را زیر پا گذاشته و این موضوع 
باعث شد که تحریم ها مجددا تشدید و دسترسی 
ایران به بازار های جهانی کاال مسدود شود. در این 
برهه زمان، حدود ۶۹ درصــد درآمد ایران از نفت 
بود و به همین دلیل ایران دیگر نمی توانست نفت 
خود را صادر کند. در سال ۲۰۲۰ نیز به دلیل تورم 
زیاد، ارزش ریال، حدود ۶۰۰ درصد کاهش یافت 
که دولت تصمیم گرفت ۴ صفر را از واحد پول خود 

حذف کند و واحد ریال را به تومان تغییر دهد.

ریال؛ بی ارزش ترین پول در جهان!
رسانه های ترکیه ای از وقوع انفجار در استانبول 
خبر دادند. انفجار در در مســیر اصلی پیاده رو در 
خیابان اســتقال که مشــرف به میدان تقسیم 

است، رخ داد. 
این خیابان که یکــی از مقصد های محبوب 
گردشگران در اســتانبول است، در هنگام انفجار 
بسیار شلوغ بود. به گزارش ایسنا؛ احتمال می رود 
که این انفجار، انتحاری بوده باشــد. بر اســاس 
»گزارش های اولیه« ۶ نفر کشــته و ۵۰ نفر هم 

زخمی شده اند.
خیابان استقال در مرکز استانبول قرار دارد که 

پرجمعیت ترین منقطه توریستی این شهر به شمار 
می رود و مراکز خرید متعددی در آن واقع شده اند.

رئیس جمهوری این کشور گفته علت این انفجار 
بمب گذاری بوده و مروجان »تروریســم« ناکام 
خواهند ماند. رجب طیب اردوغان، یک زن را عامل 

بمب گذاری معرفی کرده است.
رســانه های ترکیه نیز تصویــر زنی که گفته 
می شــود عامل بمب گذاری در میدان تقســیم 
استانبول بوده است را منتشر کردند. در ویدیوهای 
منتشر شده در شــبکه های اجتماعی، نیروهای 
امدادی به محل انفجار در »میدان تقسیم« این شهر 

رفته اند و گفته شده که صدای انفجار از فاصله زیاد 
هم شنیده شده و دودی هم به هوا برخاسته است.

انفجار تروریستی در استانبول با 6 کشته و 50 زخمی

سکو ت معنا دار در بر ابرمحیط های ناامن شغلی

کار گر انی که زبا ن شکا یت ند ا رند


