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هــر آنچه که در بازی با انگلیس بازیکنان و مربی 
تیم ملی اشتباه مرتکب شده بودند، در بازی با ولز 
جبــران کردند هر چند تا دقایق آخر بازی، مردم 
را دق! دادند تا گل بزنند اما یک پیروزی شیرین 

را رقم زدند.
بازیکنان تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران 
در بازی با تیم ملی انگلیس آنگونه که باید ظاهر 
نشدند و نتیجه آن شد که می توانست نشود.بازی 

6 بر 2 به سود انگلیس رقم خورد.
در روند بازی های جام جهانی،  دو شــگفتی دیگر 
نیز اتفاق افتاد، نخســت برد تیم ملی عربســتان 
ســعودی بر تیم ملی آرژانتین و ســپس برد تیم 
ملی ژاپن بر تیم ملی آلمان بود،  که بســیاری از 

کارشناسان فوتبال هم آن را تصور نمی کردند.
پیروزی تیم های آســیایی بر تیم های مطرح دنیا 
همچون آرژانتین،  آلمان و ولز اتفاق خوبی است.

اعضــای تیم ملی فوتبال انگلیس در بازی با ایران 
ســرود خود را که ســرود ملکه و تــاج و تخت و 
سلطنت است، با صدای بلند خواندند،  اما بازیکنان 
ما سرود ایران اســالمی را نخواندند،  همان زمان 
در مطلبی در نقد اقدام آنها نوشــتیم که شما که 
از سوی وطن فروشــان و سرسپردگان فحش را 
خوردید، ای کاش ســرود را با صدای بلند و رسا 

خوانده بودید.
دیروز اما،  تیم ملی فوتبال ایران اســالمی مقابل 
تیم ملی ولز دو بر صفر به پیروزی رسید،  بازیکنان 
تیم ملی ســرود کشــورمان را خواندند و اکثریت 

مردم ایران اسالمی نیز جز این انتظار نداشتند.
بازیکنان، غیــرت فروخفته خود را بیدار کردند و 
از فضای مســمومی که علیه ایران اسالمی و تیم 
ملی ایجاد شده بود،  بیرون آمدند و خود را از این 

تله نجات دادند.
نتیجه بازی هم بر اســاس آنچــه تغییرات ایجاد 
کرده بود، اتفاق افتاد. خواندن سرود ملی در ایجاد 
روحیه و انسجام هر بیشتر بازیکنان بی تأثیر نبود.
عشــق به وطن، عشق به شــهدای دفاع مقدس، 
عشق به  شــهدای مدافع حریم و حرم و شهدای 
مدافــع امنیت قطعاً در تقویــت روحیه هر ایران 

تأثیر مستقیم دارد.
حال کــه گام دوم ایران در جام جهانی قطر پس 
از شکســت مقابــل انگلیس،  محکمتر برداشــته 
شــد،  برای بازی بعدی با روحیه و آمادگی بیشتر 
باید حاضر شــوند. هر چند گفته می شود مسائل 
سیاســی در ورزش به ویژه فوتبال دخیل نیست، 
اما خواه ناخواه این مسائل به نحوی وارد می شود.
بردن آمریکا در عرصه های ورزشی نیز غرور آفرین 
و لذت بخش اســت،  آن زمان که ملوانان نیروی 
دریایی آمریکا در آب هــای خلیج فارس به دلیل 
ورود به آب های سرزمینی ایران اسالمی دستگیر 
می شــوند و این تفنگداران بــا همه تجهیزات در 
اختیــار نیروهای مســلح ایران قــرار می گیرند،  
افتخار آفرین و غرور انگیز اســت. و پیروزی تیم 
ملی ایران بر تیم ملی آمریکا با گل حمید استیلی 
نیز غرور آفرین اســت و پس از 22 سال فراموش 

نشده است.
اکنــون نیز انتظار مردم آن اســت کــه تیم ملی 
فوتبال جمهوری اســالمی ایــران، در مقابل تیم 
ملی فوتبال آمریکا بــا غیرت ایرانی خود ظاهر و 
حاضر شــود. در بازی با تیم ملی فوتبال آمریکا،  
یوزهای ایرانی باید ســرود ملی را با صدای رساتر 
و طنین اندازتر بخوانند تا از همان آغاز وحشت را 
به دل حریف بیندازند. بازیکنان تیم ملی سرود را 
دست کم نگیرند،  سرود ملی، پرچم ایران اسالمی 
و مردم را در یاد خود داشــته باشــند و نسبت به 
هر آنچه کــه پیرامون آنها برای مســموم کردن 

ذهنشان وجود دارد بی تفاوت باشند.
 چشــم یک ملت در روز سه شــنبه 8 آذر ساعت 
22:30 به همت و غیرت بازیکنان تیم ملی است،  
حتی اگر بازی را با وجود دوندگی و لیاقت ببازند 
امــا به ایران،  پرچم،  ســرود و مردم خود عشــق 
بورزند و وفادار باشــند، پیروز میدان خواهند بود. 
بایــد خود را در عرصه جــام جهانی نیز همچون 

دیگر عرصه ها به اثبات برسانیم.
وطن فروشان،  تروریست های تجزیه طلب و برخی 
فریب خوردگان آرزوی شکست تیم ملی را داشته 
و دارند، برای رســیدن به این خواســته پلید نیز 
دست به هر کاری زدند،  اما دیروز نشان داده شد 
که تیم ملی از بحرانی که برای آنها ایجاد شــده 
بود بیرون آمده است و حمایت یک ملت را پشت 

سر خود دارد.

 سرود ملی را مقابل آمریکا 
فریاد بزنید

سرلشکر موسوی:

تفکر بسیجی راهکار خنثی سازی 
توطئه های دشمنان است
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اخــبــار

سرمقاله

رئیسی:

 بچه های پرتالش و باغیرت تیم ملی فوتبال ایران 
صمیمانه از شما تشکر می کنم

رئیس جمهور در پیامی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام جهانی 
فوتبال را تبریک گفت.

رئیس جمهور در پیامی برد تیم ملی ایران را تبریک گفت. سیدابراهیم رئیسی در این پیام 
از زحمات سرمربی و بازیکنان و سایر دست اندرکاران تیم ملی تشکر کرد.

متن پیام به این شــرح است: بچه های پر تالش و با غیرت تیم ملی فوتبال ایران، از اینکه 
با همه وجود جنگیدید و شــیرینی پیروزی را به کام مردم کشــورمان نشاندید، صمیمانه 
از شما و ســرمربی و سایر دست اندرکاران تیم ملی تشکر میکنم. دعای خیر یک ملت در 

ادامه این راه نیز بدرقه راهتان است.

حاال شد!
پس یک شکســت ســنگین مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس، روز گذشته تیم ملی فوتبال 
کشورمان توانست با عبور از تله هایی که برای تضعیف روحیه آنها ایجاد شده بود، در یک 

بازی برتر مقابل ولز به پیروزی دست یابد.
تیم ملی ولز در عین ناباوری بازیکنان و مربی خود و حتی کارشناســان ورزشی، دیروز از 
تیم ملی ایران شکســت خورد تا امید صعود تیم ملی از گروه خود به مرحله بعدی بیشتر 
شــود. کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی مقابل ولز با بیان 
این که بازیکنانش برابر ولز یک روز فوق العاده را پشــت سرگذاشتند گفت: این شروع کار 

ما بود و باید در دیدار با آمریکا کار صعود را تمام کنیم.
تیم ملی ایران روز ســه شــنبه با شکســت آمریکا قطعاً صعود خواهد کرد و کار به اگر و 
اما نخواهد کشــد و این صعود برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران رقم خواهد خورد.
با پیروزی تیم ملی ایران مقابل ولز مردم تهران و بســیاری دیگر از شــهرهای کشــور به 
شــادمانی پرداختند، در حالی که برخی وطن فروشــان و فریب خوردگان پس از شکست 
تیم ملی ایران مقابل انگلیس، از پیروزی انگلیس شــادمانی کردند و پرچم آن را بر دوش 
انداختند. دل مردم ایران در این روزهای فتنه، شاد شد، بازیکنان تیم ملی هم روحیه خود 
را پیدا و هم روحیه مردم را تقویت کردند، آنهایی که چشم دیدن ایران اسالمی را ندارند، 
دیروز با پیروزی ایران چشمشــان کور شد. تیم ملی با پیروزی بر آمریکا نیز می تواند یک 
چشــم روشنی دیگر را به مردم هدیه بدهد. مردم ایران سه شنبه همصدا پیروزی ایران را 

فریاد خواهند زد.
در همین حال سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
نیز پیروزی تیم ملی فوتبال کشــورمان بر تیــم ملی ولز را تبریک گفت. متن این پیام به 
شــرح زیر اســت: پیروزی از آن ملتی است که حســن ظن به خدا و توکل بر خدا دارد و 
دست خدا بر سر اوست. پیروزی غرور آفرین تیم ملی فوتبال ایران را به رهبر معظم انقالب 
اســالمی و ملت بزرگوار و ســربلند ایران تبریک و تهنیت نموده و از مجاهدت تیم ملی 

فوتبال ایران اسالمی تشکر عرض می نمایم.

صفحه 1

فرافکنی سران انگلیس 
برای پنهان سازی 
بحران های داخلی

بقال سر کوچه
 مقصر است!

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

ت اول
نوب

شرکت توزیع نيروي برق شمال استان کرمان)سهامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طريق سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان يا تامین کنندگان واجد صالحیت خريداری نمايد. 

1-پیشنهاد دهنده بايستی الزاما تولید کننده و يا تامین کننده مجاز باشد.
2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بايستی در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال 

اسناد از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند.
3- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز شنبه به تاريخ  1401/09/05 میباشد.

4- آخرين مهلت واريز وجه و دريافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه به تاريخ 1401/09/09
5-  آخرين مهلت بارگذاري اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار: حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز بازگشايی 

مورخ 1401/09/20
6- زمان و محل بازگشايی پاکات مناقصه از طريق سامانه ستاد از ساعت 12:00 ظهرروز يکشنبه مورخ 1401/09/20

7- شرکت توزيع نیروي برق شمال استان کرمان در رد يا قبول يك يا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع میباشد .

9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و ساير جزئیات ، شرايط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
  10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - شرکت توزيع نیروي برق 

شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .اطالعات تماس دفاتر 

ثبت نام در سايت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفايل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا اين آگهي عینا در سايت هاي اينترنتي به شرح زير در دسترس میباشد.

سايت اينترنتي اين شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 
شبکه اطالع رساني معامالت توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد
پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 

شماره فراخوان در سامانه ستادمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار  )ريال(       موضوع مناقصهشماره مناقصه

3,139,000,0002001005630000134خريد انواع کابل مسی - فاز اول1401-89

آگهی مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد در نظر دارد یک باب مغازه از موقوفه حسینقلی حداد 
)مرحله اول ( را از طریق مزایده و برابر شرایط آگهی منتشر به شماره 1401/813077 و تاریخ 1401/9/3 
به اجاره واگذار نماید متقاضیان محترم می توانند جهت تهیه فرم شرکت در مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر در ساعت اداری تا روز شنبه مورخ 1401/9/19 به این اداره واقع در میدان دفاع مقدس چهاراه 
سالم خیابان حرم ظلع شمالی بقعه سید عباس )ع( مراجعه و یا با شماره تلفن 05825295150 تماس 

حاصل نمایند. 
ادرس ملکمبلغ پایه مزایدهمتراژنام موقوفه

خیابان شهید بهشتی جنوبی روبه روی کوچه اوقاف56/000/000 ریال15.25حسینقلی حداد

        شناسه آگهی )1415027(      م الف 3286

 آگهی تجدید مناقصه عمومی 
 یک مرحله ای)فشرده( شماره 25-00-6

اداره کل نیــروی کشــش  راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران در نظــر دارد مناقصــه عمومی- یک مرحله ای )ســاخت 10 عــدد فریم و 10 عدد 
گهواره بوژی عریض  لکوموتیو GM( با کد شماره )2001001498000008( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. 
الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان 

محقق سازند. انتشار مناقصه در سامانه در تاریخ 05/ 1401/09 می باشد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 13/ 1401/09
 مهلت ارسال اسناد مناقصه: ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 28/ 1401/09  

 هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2،668،500،000 ریال 

 www.nezamfanni.rai.ir مناقصه گران موظفند در سامانه جامع هوشمند تشخیص صاحیت نظام فنی و اجرایی راه آهن ج.ا.ا در حوزه لکوموتیو به آدرس 
ثبت نام و نسبت به بارگذاری مدارک مورد نیازجهت اخذ گواهینامه صاحیت تولید کنندگان قطعات لکوموتیو اقدام نمایند.

 زمان و محل قرائت پیشنهادها: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 29/ 1401/09 به آدرس: تهران - میدان بهمن – بزرگراه بعثت – نرسیده به چهارراه چیت سازی – 
روبه روی سیلو – مجنمع کارخانجات راه آهن – اداره کل نیروی کشش – ساختمان شهید تاجیک – طبقه دوم  - حوزه مدیریت

 فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطاع رسانی می گردد.
 قیمت های پیشنهادی می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

 در صورتی که مدت فرآیند مناقصه بیش از سه ماه به طول انجامد مناقصه گر موظف است نسبت به تمهیدات الزم جهت تمدید ضمانتنامه شرکت در فرآیند 
ارجاع کار تا سه ماه دیگر اقدام نمایند.

 اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: تهران – میدان بهمن – بزرگراه بعثت – روبه روی سیلو -  مجتمع کارخانجات راه آهن – ساختمان شهید تاجیک – 
طبقه دوم واحد قراردادها- تلفن: 55124250

021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-

وزارت راه و شهرسازی
راه آهن جمهوری اسالمی اریان

                اداره كل نیروی كشش
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

از آبان آلوده تا قانونی که در حال خاک خوری است حاال شد!


