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همين صفحه

رهبر انقالب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس:

 نماینده انقالبی
 عو ام زده و جو زده نیست

سياست 2

رئیسی:

 دو لت تحریم های دشمن را
 مانع نمی بيند 
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 پرداخت نامنظم حقوق و عدم امنیت شغلی، 
برخی از کارگران را به استیصال کشانده است

 خودکشی؛ آخرین ابزار
 برای نمایش اعتراض

سياست 2

دسترنج 4

 روایت های متناقض 
از سرنوشت مالک متروپل ادامه دارد

 اعتماد عمومی
یر آوار  ز

آواربرداری بــرج فروریخته متروپل آبادان 
هنوز ادامه دارد و آمار فوت شدگان رو به افزایش 
است. با خروج هر جنازه از زیر آوار مردم حاضر 
در محل بعد از عــزاداری انتقادات تندی هم به 
مسئوالن می کنند. با این حال در روزهای اخیر 
یک شعار مدام تکرار شــده است: »عبدالباقی 
نمرده«. بررسی شبکه های اجتماعی و واکنش 
کاربران هم نشان دهنده بی اعتمادی شدید به 
خبر فوت حسین عبدالباقی است.در روزهای 
اخیر نام حسین عبدالباقی، مدیرعامل و رئیس 

هیات مدیره هلدینگ عبدالباقی در رسانه ها و 
شبکه های مجازی بارها مطرح شده است، اما 
برای مردم خوزســتان و آبادان که سالهاست 
بیلبوردهای تبلیغاتــی پروژه های عبدالباقی 
را دیده اند، این اســم تداعی کننــده نفوذ در 
بزرگترین پروژه های استان است.اگر این روزها 
افکار عمومی عبدالباقی را مظهر رانت و دور زدن 
قانون برای پیشبرد اهدافش می شناسد، اما قبل 
از این حادثه او همیشه معتمد مدیران و مقامات 

از هر جریان سیاسی بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

  بازار درگیر رکود کشنده
چرتکه 3 90-80  درصدی است

 قدردانی بنت از بایدن
 به دلیل حفظ نام سپاه در 
لیست تروریستی آمریکا

 گروسی: گفت وگوها با ایران 
 در مقطع بسیار دشواری

 قرار دارد

نگاهی به نمایش آناکارنینا به رخ می کشد؛

تولستویِ مدرنِ رسانه  زده

طرح »اصالح قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی« در انتظار تصویب است؛

 افزایش
  ازدواج های غیررسمی
 با تصمیم جدید مجلس

 نگاهی به مسیر حرکت هنرمندان متولد
 دهه چهل به بهانه نمایشگاه»فرح ابولقاسم«

 فراز و نشیب های
 یک نسل قدرندیده

شهرنوشت 6

سياست 2

فرهنگ و هنر 8

سياست 2

فرهنگ و هنر 8

 آگهي فراخوان دوم مناقصه عمومي 
دومرحله اي  تجهیزات اداری 

کالسی و گرمایشی
1-دستگاه مناقصه گزار : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه

نشاني : كرمانشاه- خيابان عشاير – خيابان نهضت – اداره كل نوسازي مدارس استان      
  شماره تلفن  9-38210636-083    شماره نمابر : 083-38243537

  2-موضوع مناقصه : خريد تجهيزات اداری و کالسی و گرمايشی 

تعداد 22 ردیف مناقصه تجهیزات در قالب دو دسته ) تجهیزات تجهیزات اداری / کالسی و تجهیزات گرمایشی(
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به شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
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به شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

3- تضمين قابل قبول شركت در مناقصه:  مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ  و فقط به صورت 
ضمانتنامه بانکی معتبر مي باشد 

4-محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادها
 الف- دانلود اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكي دولت :         زمان: تا ساعت 19:00           تاريخ : 08 / 03 /1401 

ب –  بارگذاري اسناد )ارزيابی کيفی ، الف ، ب و ج (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و تحويل پاکت الف )ضمانتنامه( به دبيرخانه و نمونه 
كاال به انبار اداره كل                                                     نوسازي مدارس استان كرمانشاه :        زمان : تا ساعت 19:00           تاريخ : 

  1401/ 03 / 26
ج – گشايش پاکت ها دو مرحله اي :

       محل : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه            زمان: ساعت 08:30          تاريخ : 28 / 03 /1401     
5 – مدت اعتبار پيشنهادات :  حداقل سه ماه پس از تاريخ جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي مي باشد .

توضيحات :
مناقصه گران بايستي عالوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاکت الف ) اصل ضمانتنامه 

( را بصورت  فيزيكي تحويل دبيرخانه اداره نمايند.
در مناقصه دو مرحله ای مناقصه گران بايستي نمونه كاال به همراه كاتالوگ موضوع مناقصه را براساس مشخصات اعالم شده همراه با پيشنهاد 
قيمت ارائه نمايند. درصورت عدم كسب حداقل امتياز كاالي مذكور با مشخصات فني اين اداره كل ويا عدم ارائه به موقع نمونه ها ،پاكت پيشنهاد 

قيمت مناقصه گر مفتوح نخواهد شد.
حضور مناقصه گران يا نمايندگان آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاکت ها پيشنهادهاي مالي آزاد است.

نحوه پرداخت: بصورت  نقدی مطابق جدول ذيل مي باشد. 

روش و محل 
تامین اعتبار

نقدی/ اوراقشماره طرحموضوع خرید

نقدی1801027002تجهیزات اداری و کالسی و گرمایشی

آگهي فوق به آدرس سايتهاي اينترنتي زير نيز درج شده است .
www.iets.mporg.ir         : پايگاه ملي مناقصات                    www.setadiran.ir   : )سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/05

 نوبت دوم
 اداره كل نوسازي دمارس استان ركمانشاه

 اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان

مبلغ تضمین شرکت شرحردیف
در مناقصه )ریال(

مدت اجرای 
محل تحویل میلگردهاپروژه

سمنان پل جهاد به سمت تهران امور اجرایی و 15 روز000’000’500’2تهیه و حمل و تحویل تقریباً 285 تن میلگرد  در سایزهاي 8، 10، 16 و 118
ماشین آالت بنیاد مسکن استان

بديهی است ارائه قيمت و مدارک تکميل شده هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد کرد . 
ضمنا اطالعات فوق در پايگاه اطالع رسانی مناقصات )iets.mporg.ir( نيز موجود می باشد . 

بنياد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان در نظر دارد در چارچوب آيين نامه معامالت و دستورالعمل 
هاي اجرايي مرتبط ، جهت خريد ميلگردهاي مورد نياز به منظور اجراي پروژه هاي مسكن، به شرح 

ذيل از طريق فراخوان نسبت به برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي اقدام نمايد. 
دارا بودن حداقل شرايط ذيل الزامی می باشد .

1- داشتن مجوز ارائه خدمات مورد نظر 
2- داشتن کد شناسايی ملی و کد اقتصادی  

بدينوسيله از افراد و شرکت های واجد شرايط که مايل به شرکت در اين فراخوان می باشند دعوت 
می گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1401/03/04 اقدام نمايند . )تلفن : 31620248(

اسناد تکميل شده بايد حداکثر تا پايان وقت اداری 1401/03/17 تحويل گردد .
آدرس : سمنان بلوار 17 شهريور روبروی کلينيک دندانپزشکی ساختمان 123 بنياد مسکن انقالب 

اسالمی استان سمنان
  و مهديشهر ميدان نماز جنب اداره پست بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان مهديشهر

 استان سمنان

رهبر انقالب تأکید کردنــد: نماینده انقالبی با 
عموم مردم همراه است، اما عوام زده و جّوزده نیست 
بنابرایــن در قوانین و اقدامــات مجلس، چنانچه 
مخالفت ها منطقی بود آنها را بپذیرید؛ اما در غیر 
این صورت، جنجال و فضاســازی علیه مجلس و 

قانون نباید شما را از انجام وظیفه باز بدارد.
به گزارش ایلنا،  نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در دوره یازدهم، صبح دیروز)چهارشنبه( 
با حضور در حسینیه امام خمینی)ره( با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.

ایشان در این دیدار، مجلس شورای اسالمی را 
از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند و با اشاره 
به دشواری ها و پیچیدگی های مدیریت کشورها 
در شــرایط خطیر کنونی بین المللــی، همه قوا و 
دستگاهها را به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری 
صمیمانه با یکدیگر فراخواندنــد و تأکید کردند: 
شناخت صحیح توانایی ها و آسیب پذیری ها یکی 
از مسائل بسیار ضروری اســت زیرا دشمن بیش 
از آنکه به توانایی های خود امیدوار باشد به خطا و 

اشتباه های ما چشم دوخته است.
رهبر انقالب با اشاره به تعبیر سابق خود از مجلس 
یازدهم به عنوان مجلس انقالبی افزودند: بعضی ها از 
این تعبیر خوش شان نیامد اما این یک تعبیر حقیقی 
بود چرا که مــردم نمایندگانی را برای این مجلس 
انتخاب کردند که شــعارها و جهت گیری ها آنها 

انقالبی بود.
ایشان اظهارات برخی افراد که شعارهای انقالب 
را دردسر برای کشور می دانند، مردود دانستند و 
گفتند: حرکت به ســمت آرمانهای انقالب به نفع 

کشور و موجب درمان دردهای آن است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، انقالبی ماندن را 
مهم تر از انقالبی بودن خواندند و خاطرنشان کردند: 
بعضی افراد در سالهای اول انقالب بسیار پر شور و 
حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی بودند اما استقامت 
و طاقت ماندن در این راه را نداشــتند و نتوانستند 
در مسیر بمانند بنابراین مشکل تر از انقالبی بودن، 

انقالبی ماندن فردی و جمعِی مجلس است.
ایشان با تحسین اقدامات خوب انجام شده در 
دو سال گذشته ی مجلس یازدهم، در ادامه به بیان 
شاخص های »نماینده انقالبی« پرداختند و گفتند: 

اولین شاخص، »ساده زیســتی، و اسیر تجمالت 
و اعیان نشــینی نشــدن« اســت و نباید زندگی 

نمایندگان با قبل از دوره نمایندگی تفاوت کند.
»مســئولیت پذیری« دومین شــاخص یک 
نماینده انقالبی بود که رهبر انقالب با تأکید بر آن، 
گفتند: پای قانون خوبی که تصویب می کنید محکم 
بایستید و از طرف دیگر اینگونه نباشد که با آگاهی 
از رد شدن آن در شورای نگهبان یا ناتوانی دولت در 
اجرای آن، قانونی تصویب کنید تا فقط مسئولیت 

آن را از دوش خود بردارید.
ایشــان »مردمی بودن« را شاخص دیگری از 
انقالبی گری یک نماینده برشــمردند و افزودند: 
مردمی بودن یعنی عالوه بر نشست و برخاست با 
مردم، گوش شنوا برای شنیدن حرف آنها داشته 
باشید اما در جایی که امکان اجرای خواسته مردم 
ممکن نیست با زبان گویا دالیل آن را توضیح دهید 

که این کار از مصادیق جهاد تبیین است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، »اصلی- فرعی کردن 
مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلی« را از 
دیگر شاخص های نماینده انقالبی دانستند و گفتند: 
شاخص دیگر، »اجتناب جدی از تبعیض و فساد« 
چه در قبال فساد دیگران و چه مراقبت از خود در 

مقابل فساد است.
رهبر انقالب، »پایبندی کامل به قانون اساسی 
و تکالیف آن« را شــاخصه دیگر نماینده انقالبی 
دانستند و در جمع بندی این بخش از سخنان خود 
گفتند: البته یکی از چیزهایی که نشــانه انقالبی 
بودن نیست نطق های میان دستورِ پر شورِ همراه 

با اعتراض و عصبانیت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس به بیان چند 

توصیه درباره مسائل قانونگذاری پرداختند.
رهبر انقالب، پیشنهاد طرح از طرف نمایندگان 

را بخصوص در مواردی که خأل و نیاز کشــور است 
اما دولت درباره آنها الیحه نداده است، جزو حقوق 
و وظایف مجلس خواندند و گفتند: البته شــنیدم 
که در این مجلس تعــداد طرح ها بیش از مجالس 
قبلی است که این کار چندان مناسب نیست و کار 
کارشناسی و اجرای آنها دچار مشکل می شود و با 

اجرا نشدن قانون، مسئولیت ها لوث می شود.
توصیه دیگر حضرت آیت اهلل خامنه ای »اصالح 
ساختار بودجه« بود که گفتند: ترکیب غلط بودجه 
هنوز اصالح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر 
دولت اســت اما در مجلس نیز نباید بــا افزایش 
هزینه ها بدون تعیین درآمدهــای واقعی و قابل 
تحقق، به کسری بودجه که ام الخبائث مشکالت 

اقتصادی است، اضافه شود.
ایشــان با تأکید بر »تقویت بنیه کارشناسی 
مجلــس چــه در مرکــز پژوهش ها و چــه در 
کمیسیون های تخصصی«، به تدوین برنامه هفتم 
توسعه اشــاره کردند و گفتند: در این برنامه های 
پنج ساله نباید به کلی گویی اکتفا شود بلکه دولت 
و مجلس با نگارش مسئله محور برنامه، راه را برای 

دست اندرکاران کشور روشن کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تمجید از چابکی 
و گزارش های به موقع دیوان محاســبات در چند 
سال اخیر، افزودند: اخیراً دیوان محاسبات بررسی 
بودجه بعضی از شرکت های دولتی را نیز آغاز کرده 
که اگر آن را به همه شرکت های دولتی تعمیم دهید 

از جمله امتیازات این مجلس خواهد بود.
رهبر انقالب با اشــاره به توصیه سابق خود به 
نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات 
خاطرنشان کردند: رئیس مجلس گفتند بعضی از 
نمایندگان از این توصیه دلخور شده اند، در حالی که 
این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در 
یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی 
منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص 

نیست باید از چه کسی بازخواست شود.
ایشــان در این زمینه افزودند: یکی از مسائل 
مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر 
کسی باید به وظایف خود عمل کند، البته همواره 
به دولتی ها نیز توصیه کرده ایم از مشورت و نظرات 

نمایندگان استفاده کنند.

دیدار

رهبر انقالب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس:

نماینده انقالبی عوام زده و جو زده نیست


