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ایران فتنه های زیادی را از ســر گذرانده است که 
عامل اصلی شکست این فتنه ها مردم بودند. فتنه 
78 را می توان نخســتین فتنه  ای دانســت که در 
کشور شکل گرفت و در یک برنامه ریزی از سوی 
یک جریان سیاســی خاص به آن دامن زده شد 

تا این که حضور مردم بساط فتنه را جمع کرد.
پــس از آن تنش ها و چالش هــای کوچک ادامه 
داشت، تا این که فتنه 88 بر سر انتخابات ریاست 
جمهوری با شــعار دروغ تقلــب در انتخابات به 
وجود آمد. این مقطع از تاریخ انقالب اسالمی نیز 
بــا قیام مردم علیه فتنه گران پایان یافت اما فتنه  

همچنان در دستور کار دشمنان قرار دارد.
اکنون با حضور دولت مردمی با اندیشــه مدیریت 
انقالبی و جهادی، که سعی دارد تا گره مشکالت 

را بگشاید،  فتنه  ها افزایش هم یافته است.
در ســالروز انتخابات ســال 1400 دیده می شود 
که عوامل خارجی بــا همراهی و همکاری عوامل 
داخلی که تحت نفوذ و سرسپرده هستند،  با بهره 
گیری از رســانه ها به ویژه فضای مجازی با سیاه 
نمایی شــدید و نشــان دادن چهر ه سیاه از ایران 
ســعی دارند تا افکار عمومــی را تحت تأثیر قرار 

دهند و از آن برای اهداف خود بهره ببرند.
رهبر معظــم انقالب بارهــا در باره وقــوع فتنه 
هشــدارهای الزم را داده اند و مردم و مسئوالن را 
هوشیار کرده اند و اکنون در شرایط موجود، فتنه ای 
که پیش بینی می شــود، فتنه اقتصادی است که 
ســیگنال های آن به خاطر برخی اتفاقات و ضعف 
رســانه  های داخلی و اطالع رسانی از سوی قوا به 
ویژه دولت دیده می شود. برای مقابله با بروز یک 
فتنــه حاکمیت باید تصمیمات قاطع و ســختی 
بگیــرد، پیش از آن که فتنه بار دیگر آغاز شــود 
و دســت به ویرانی بزند. شرایط برای ایران عادی 
نیست، در واقع به واســطه دشمنی هایی که در 
طول 42 سال گذشته تاکنون شده است، شرایط 
همواره فوق العاده بوده اما با وجود چنین وضعیتی 
جمهوری اســالمی ایــران توانســته گردنه های 
دشواری را سپری کند. جنگ اقتصادی، همراه با 
دیگــر جنگ هایی که علیه ایران وجود دارد، یک 
جنگ ترکیبی را شکل داده است، از جنگ روانی، 
تبلیغاتــی، فرهنگی، سیاســی و نظامی گرفته تا 
جنگ اقتصادی که اکنون اولویت دشمنان است.

فتنه اقتصادی در ایران سال ها است که در دستور 
کار آمریکا اســت، تحریم ها و تهدیدات اقتصادی 
در راســتای به زانو در آوردن جمهوری اســالمی 
ایران است. فشار بر معیشت مردم و اقتصاد برای 
ناراضی کردم افکار عمومی اســت کــه البته در 
داخــل نیز برخی عناصر و جریان های سیاســی 
با این سیاســت آمریکا همراهی می کنند. اکنون 
دولتی بر سر کار آمده است که قصد آن بازسازی 
و پایان دادن به همه کاســتی ها و خیانت هایی 
اســت که در طول سال ها بر کشور سایه سنگین 

خود را پهن کرده بود.
قطعاً مبارزه و مقابله با این سایه سنگین کار آسانی 
نخواهد بود و هزینه های خاص خود را دارد. فشار 
زیاد بر دولت نشــانه همین مســئله است. عوامل 
خارجی هر آنچه که انجام می دهند مشخص است 
اما عوامل نفوذی و عناصر داخلی که سال ها است 
سر سپرده هســتند، با حضور در بدنه حاکمیت، 
همچنان مشــغول خرابکاری و اجرای دستوراتی 

هستند که از آن سوی مرزها می رسد. 
هم اکنون شــاهد اعتراضاتی از ســوی برخی از 
اقشار هستیم، قشر کارگر، بازنشسته، فرهنگیان و 
آموزگاران و... که نشان می دهد در فضای مجازی 
و دیگر رسانه ها برای تحریک آنها کارهای زیادی 
انجام شده اســت. حتی کم توجهی و بی تفاوت 
نشان دادن به خواسته اقشاری که نام برده شده، 
خود یکی از همان مســائلی است که باید به آن 
پرداخــت چرا که به همین ها هم پاســخی قانع 
کننــده داده نمی شــود. بازنشســتگان خواهان 
اجرای قانون برای افزایش حقوق خود هســتند، 
معلمان و فرهنگیان خواهــان اجرای رتبه بندی 
خود و دیگر اقشــار نیز چنین، اما بی توجهی ها 

باعث عصبانیت بیشتر آنها خواهد شد.
عالوه بر آن شایعات و دروغ های بزرگی در فضای 
مجازی منتشر می شود تا بر این عصبانیت بیفزاید 
حتی تکذیبات مکرر مســئولین نیز، بار روانی آن 
را از بین نبرده است. افزایش قیمت بنزین شایعه 
ای اســت که مدتی است بر سر زبان ها افتاده که 
در راســتای همان فتنه اقتصادی اســت. حتی از 
توئیت هــای باقری معاون وزیــر خارجه و مذاکره 
کننده ارشد هســته ای برداشــت های غلطی در 
جامعه پمپاژ می شود تا سیاست اقتصادی دولت در 
کاهش قیمت ارز تحت تأثیر آن قرار گیرد. روشن 
است که دولت و رسانه ها به ویژه رسانه های همسو 
باید در این زمینــه هماهنگی و همکاری نزدیک 

داشته باشند تا از تبعات این فتنه کاسته شود.

خطر فتنه اقتصادی

 خودفروشی گوترش 
به سبک گروسی
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ــر ــبـ خـ

در اولین سالگرد ریاست جمهوریسرمقاله

صفحه 2

حجت االسالم قمی:

زیر بمباران رسانه هستیم
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت: رسانه های غربی کوچک ترین اتفاق تلخی را آنچنان 

بزرگ می کنند که انگار همه بدبختی ها در این نقطه از جهان رخ می دهد.
به گزارش مهر، مراســم انعقاد تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات 
اســالمی با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و حجت االسالم والمسلمین محمد 

قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ظهر امروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
حجت االســالم قمی در این مراســم با بیان اینکه عاقل کسی است که به فردا می اندیشد؛ 
گفت: حتماً توجه به علم و آموزش عین عقالنیت اســت و واضح اســت که تعلیم و تربیت 
اولویت اصلی ماست ما به همین خاطر بود که تالش کردیم موضوع آموزش کودکان پیش 
دبســتانی هم جزو آموزش و پرورش قرار بگیرد. وی با بیان اینکه گستره فعالیت ما مبنی 
بر تبلیغ اصیل اســت؛ گفت: محورهای فعالیت ســازمان تبلیغات اسالمی گستره وسیعی 
است؛ ابزارهای هنری ما در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی در خدمت حوزه تعلیم و 
تربیت است؛ به نظرم همه باید امکانات خود را پای کار تعلیم و تربیت و در راستای سند 

تحول بنیادین آموزش و پرورش و جهاد تبیین آن قرار دهند.
رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی با اشــاره به اینکه ما زیر بمباران رسانه هستیم؛ گفت: 
رسانه های غربی کوچک ترین اتفاق تلخی را آنچنان بزرگ می کنند که انگار همه بدبختی ها 

در این نقطه از جهان رخ می دهد و جز در کشور ما همه جای جهان در خوشی هستند.
وی با بیان اینکه گســتره وظایف خود را توســعه می دهیم؛ گفت: اعتقادی پای کار آمده 
ایم. کار ما صرفاً در قالب امضای تفاهم نامه نیســت؛ اراده داریم به طور جدی به آموزش 
و پرورش کمک کنیم و از آنان کمک بگیریم؛ در زمانی که جنگ رســانه ای است؛ حضور 
چندین میلیون دانش آموز در آموزش و پرورش کمک کار ما هســتند تا در جهاد تبیین 

بتوان آثار فاخر و مطلوب را تهیه، تولید و پخش کرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی افزود: خود دانش آموزان در جهاد تبیین مؤثر هستند؛ نه 
به عنوان مخاطب که خود عاملی هســتند که برای روشنگری تالش می کنند. قرار نیست 
همیشــه ما برای دانش آموزان محتوا تولید کنیم؛ این دانش آموزان هستند که می توانند 
بازوهای تبلیغی در جهاد تبیین باشــند. چه بسا بســیاری از برترین آثار در جهاد تبیین 

تولید همین دانش آموزان هستند.

صدور کیفرخواست قاتل شهید نظری 

 متهم در کرمانشاه محاکمه می شود
دادســتان عمومی و انقالب کرمانشــاه، از صدور کیفرخواســت برای قاتل سرگرد شهید 
»پوریا نظری« از مأموران انتظامی اســتان که اســفندماه سال گذشته باعث شهادت وی 

شد، خبر داد.
شــهرام کرمی دادســتان عمومی و انقالب کرمانشاه در دیدار مســؤوالن عالی انتظامی و 
قضائی استان که در سالن جلســات دادگستری کرمانشاه برگزار شد، در پاسخ به مطالبه 
فرمانده انتظامی اســتان در خصوص تعیین تکلیف سریع تر عامل شهادت سرگرد نظری، 
اظهار داشــت: کیفرخواست فرد قاتل صادر شده و به زودی نیز قرار است محاکمه وی در 
یکی از دادگاه های کرمانشــاه انجام و رأی الزم صادر شود. وی با اشاره به اهتمام دستگاه 
قضائی و پلیس برای برخورد با هرگونه ناامنی در جامعه و اســتان کرمانشــاه، عنوان کرد: 
یکی از موضوعات نگران کننده ای که با آن روبرو هســتیم مسئله تیراندازی هایی است که 
تقریباً روزانه در اســتان اتفاق می افتد. دادستان کرمانشاه افزود: در این میان هم دستگاه 
قضائی و هم پلیس بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید با این افراد به شدت و قاطعانه 
و بدون گذشــت برخورد کرد تا وضعیت شهر و جامعه با ناامنی مواجه نشود. وی با سخت 
توصیف کردن کار پلیس در دســتگیری عامــالن تیراندازی به دلیل اینکه عمده آن ها در 
ســاعات ابتدایی بامداد و تاریکی هوا رخ می دهد عنوان کرد: دســتگاه قضائی نیز قدردان 
زحمات مأموران جان برکف پلیس بوده و چند ماهی است که مرخصی این افراد به همراه 
قاچاقچیان ســالح و مهمات را ممنوع کرده اســت. وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون ۳۶7 
محکوم به جرم تیراندازی، قاچاق و حمل ســالح بیش از چهار ماه و 1۵ روز اســت که در 

زندان به سر برده و هیچ گونه مرخصی به آن ها اعطا نشده است.

رئیسی: آمدم تا با ساختارهای 
فسادزا مبارزه کنم

 پاسخ وزارت کار
 به گزارش سیاست روز 

درباره »ادامه بی توجهی 
به افزایش حقوق 

بازنشستگان«

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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تجديد آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه اهواز 

ت اول
نوب

دستگاه مناقصه گزار : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران - منطقه اهواز به نشاني اهواز، ميدان شهيد بندر ، جنب سپاه پاسداران شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز

بارگذاري شده در سايتهاي  ارايه نمايند گشوده خواهد شد . ضمنا متن آگهي و اسناد  • تاكيد ميگردد پيشنهاد مناقصه گراني كه در ارزيابي شكلي ، مستندات فوق )شرايط متقاضيان( را 
http://monaghese.niopdc.ir و http://iets.mporg.ir صرفا جهت اطالع و رويت بوده و ضروري است كليه مراحل برگزاري مناقصه اعم از برداشت اسناد و ساير مراحل در بستر سامانه 
www.setadiran.ir انجام گردد . بديهي است بارگزاري )آپلود( و ارسال مدارك مورد نياز و ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها صرفًا پس از دريافت )دانلود( اسناد مناقصه از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ضروري است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام را در سايت مذكور و 
دريافت گواهي ديجيتال الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .  اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونيك دولت)ستاد( جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-

021 دفتر ثبت نام 8896737-021 و فاكس 88955953-021 مي باشد.
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفايل تامين كننده/مناقصه گر موجود است .

شناسه آگهی 1335340 ، نوبت اول 1401/3/29 ، نوبت دوم 1401/3/30

شرحعنوانرديف
اداره امور و اجراي حجمي زماني عمليات ايستگاه كنترل باك واقع در پايانه مرزي چذابه منطقه اهوازموضوع مناقصه1
يكسال شمسيمدت اجراي قرارداد2
44/863/695/172 ريال برآورد پايه3
2/245/000/000 ريالمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار4
يكي از تضامين قابل قبول آيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب 94/09/22 و به مبلغ اعالمي فوق ) در صورت واريز نقدي به شماره حساب جام دو طرفه 9200040180  نوع تضمين5

با شناسه 40132 نزد بانك ملت ( مي باشد )ارايه هرگونه چك قابل قبول نيست(
روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 ساعت 8 صبح تاريخ انتشار در سامانه تداركات الكترونيكي دولت6
تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/02مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد7
راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 در سالن جلسات ستاد منطقه اهوازتاريخ و محل جلسه توجيهي / بازديد8
تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/16مهلت زماني ارسال پيشنهاد در سامانه ستاد9
محل و نحوه دريافت و تسليم پيشنهادات : 10

دريافت اسناد مناقصه و فرم هاي ارزيابي و
 تسليم پاكات الف )تضمين شركت در فرايند

 ارجاع كار( پاكت ب )اسنادومدارك مناقصه( 
پاكت ج)پيشنهاد قيمت ( و پاكت ارزيابي

در مهلت مقرر با مراجعه به سايت www.setadiran.ir اسناد را دريافت و پس از بارگزاري كليه پاكات تكميل شده در سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( رسيد آنرا به 
همراه اصل پاكت الف )تضمين شركت در فرايند ارجاع كار( بصورت الك و مهر و امضاء شده به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز 
واقع در  اهواز، ميدان شهيد بندر - جنب سپاه پاسداران ، شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز تحويل نمايند . شركتهاي حاضر در مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات 
تكميل شده را در مهلت مقرر در سامانه بارگذاري نمايند در غير اينصورت و با ادعاي تحويل اصل مستندات پاكت الف صرفًا به صورت فيزيكي به دبيرخانه كميسيون مناقصات 
مورد پذيرش نبوده و به صالحديد مناقصه گذار از مناقصه كنار گذاشته ميشود و حق هرگونه اعتراض در مراجع اداري و قضايي را از خود سلب مي نمايد .الزم است متقاضيان 

در صورت عدم عضويت قبلي در سايت مذكورثبت نام نموده و نسبت به دريافت گواهي امضاي ديجيتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمايند .
1- ارائه گواهي تعيين صالحيت فعاليت ) داراي اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كه در آن مناقصه گر مجاز بهفعاليت در بخش الف( خدمات عمومي ب( شرايط متقاضيان11

تاسيسات باشد 
تبصره : در صورتيكه محل صدور گواهينامه تعيين صالحيت فعاليت از استاني به غير از استان محل فعاليت ) استان خوزستان ( باشد اخذ و ارائه تاييديه گواهينامه موصوف از 

اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان خوزستان توسط برنده مناقصه الزامي است.
2- ارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني پيمانكاران ) داراي اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 

توضيح اينكه تامين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه 
مي باشد.

3- ارائه كپي از  1- كليه صفحات اساسنامه شركت 2- آگهي تاسيس شركت و آخرين آگهي تغييرات در روزنامه رسمي 3- كد اقتصادي و شناسه ملي الزامي است.
4- كليه متقاضياني كه در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز در حال حاضر داراي 2 پيمان مي باشند مجاز به شركت در اين مناقصه نمي باشند.

5- كليه صفحات فرم هاي پيش نويس قرارداد و شرح كارهاي مناقصه بايد به امضاي تعهد آور ) فرد مجاز طبق اساسنامه ( برسد و در صورت تغيير امضاي فرد مجاز مي بايست 
گواهي امضاء ارائه گردد.

6- عدم ارائه مدارك فوق و يا عدم تحقق هر يك از شروط مندرج در اين آگهي و ساير شرايط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صالحيت مناقصه گر خواهد شد.
7- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كليه شركتها ) در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنونع المعامله ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد 

گرديد (
از ساعت 10 صبح شنبه مورخ 1401/04/18 در سالن جلسات شركت به نشاني مناقصه گذارتاريخ و مكان گشايش پاكات الف،ب،ج12
سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرختاريخ اعتبار پيشنهادات13
2 مناقصه گرحداقل تعداد مناقصه گران جهت گشايش پاكات14
مدارك ساير شرايط و زمانبندي15 و  اطالعات  و  مطالعه   ، دريافت  را  نرخ  پيشنهاد  از  قبل  توجيهي  صورتجلسه  و  مناقصه  اسناد  كليه  متقاضي  است  )ضروري  اسناد  شرايط  گزيده  و  مناقصه  اسناد  وفق 

درخواستي را از طريق سامانه ستاد ارايه نمايد(

نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی باید 
سامانه ای را برای کنترل معامالت و اجاره نامه های مسکن طراحی کند.

اســماعیل حســین زهی نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به نابسامانی در حوزه اجاره بهای 
مســکن، گفت: با نزدیک شدن به فصل جا به جایی مستجران، متاسفانه 
شاهد تعیین اجاره بهای باالی مسکن از سوی صاحب خانه ها هستیم که 

بسیاری از مستجران توان پرداخت آن را ندارند.
وی افزود: هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره بها برای نظارت بر معامالت 
وجــود ندارد و متاســفانه در ســایه این خال نظارتی، مشــاورین امالک 
قیمت ســازی  کرده و نــه تنها مصوبه موجود درباره ســقف افزایش 2۵ 
 درصدی اجاره بها را رعایــت نمی کنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز

 فراهم می کنند.

نایب رئیس کمیســیون عمران یادآور شــد: از طرفی ستاد ملی مقابله با 
کرونا در یکی از مصوبات برای حمایت از مســتاجران، اعالم کرده بود که 
حکــم تخلیه برای صاحب خانه ها صادر نشــود اما این مصوبه نیز کارایی 
کافی را نداشته و مســتاجران مجبورند پرداخت اجاره بهای باال را قبول 
کنند. حســین زهی ضمن تاکید بر افزایش نظارت بر بازار اجاره بها، ادامه 
داد: الزم اســت سامانه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی طراحی شود تا 

معامالت و اجاره نامه ها تحت کنترل وزارتخانه باشد.
نماینده خاش در مجلس با بیان اینکه مجلس برای رسیدگی به وضعیت 
نابسامان اجاره بهای خانه طرحی را در دستور کار دارد، گفت: امیدواریم  
وزارت راه و شهرســازی و وزارت صمت، برای مهــار افزایش کرایه خانه 
برنامــه ای تدوین کرده و با افزایش نظــارت بر بازار، اجازه افزایش قیمت 

بیش تر را ندهند.

مشاورین امالک قیمت سازی می کنند

وزارت راه سامانه ای برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن طراحی کند

اهمیت صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری 1400 

چرا از دموکراسی در ایران واهمه دارند؟
صفحه 2


