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۴۷ هزار شهید و مجروح نتیجه ۸ سال 
تجاوز ائتالف سعودی - آمریکایی به یمن 

نخست وزیر عراق امروز وارد تهران می شود 

رئیس مجلس:

تنها راه برون رفت کشور از مشکالت 
نوسازی نظام حکمرانی است
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نوسازی نظام حکمرانی برای برون رفت کشور از 
مشکالت چگونه باید عملیاتی شود؟

مدتی اســت که بحث نوســازی نظام حکومتی 
از ســوی برخی مسئوالن و شــخصیت ها مطرح 
می شــود اما در این باره ابهامات و پرســش هایی 
وجود دارد که تاکنون برای تنویر و تبیین نوسازی 

نظام حکمرانی توضیحی داده نشده است.
قطعــاً طرح مســئله مهمی چون نوســازی نظام 
حکمرانی نیازمند موشکافی، بازگو کردن مسئله، 
طرح موضوع، تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی دارد 
تا هم برای مردم جــا بیفتد و هم برای حاکمیت 

که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
بار دیگر روز گذشــته در نطق خود در خانه ملت، 
موضوع نوســازی نظام حکمرانی را مطرح کرد اما 

همچنان از تشریح این موضوع خبری نیست.
قطعاً حکومتی چون نظام جمهوری اسالمی ایران 
که بر اســاس رآی مردم شکل گرفته است، برای 
ارتقاء خود نیازمند نوسازی است، نوسازی نیازمند 
بازبینی گذشته و حال است که در نظام حکمرانی 
کشــور چه فرایندی طی شــده اســت و در این 
شــرایط چه ضعف هایی وجود دارد که باید برای 

اصالح آن اقدام کرد.
آیا مجلس شورای اســالمی دارای اشکال و ایراد 

هست یا نه؟
آیا دولت از ضعف و اشکال به دور است؟

قــوه قضاییه چطور؟ آیــا این نهاد نیــز نیازمند 
نوسازی است؟

شــوراهای شــهر و روســتا که مردم نهاد است 
و بیشــترین رو در رویی با مــردم را دارد نیاز به 

نوسازی و اصالح ندارد؟
البته دستگاه ها و سازمان های دیگر هم هستند که 
نیازمند بازبینی عملکرد آنها برای نوسازی است اما 
مهمترین آنها، همان هایی اســت که نام برده شد. 
آنچه که برای نوسازی مطالبه می شود، با توجه به 
ضعف هایی که وجود دارد، یک فرایند طوالنی نیاز 
است که البته در این شــرایط طوالنی شدن این 

فرایند خود معضلی است که باید کوتاه شود.
اگر نظام اســالمی به این نتیجه رســیده که باید 
نظام حکمرانی نوســازی شــود، پس نباید دست 
روی دســت بگذارد و تنها به سخن گفتن درباره 

آن بسنده کند.
ســازمان ها و نهادهای پژوهشــی و فکری هم در 
حاکمیت و هم بیرون از حاکمیت وجود دارد که 
می تواند طرح و برنامه نوســازی را تدوین و برای 

تأیید به نهادهای مروبطه ارائه دهد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، مرکز 
تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای 
دیگر می توانند در این زمنه کار خود را آغاز کنند.
آغــاز چنین فرایندی، باعث می شــود تــا افکار 
عمومــی نیز ضمن همراهی بــا آن، آرامش را به 
دست آورد و در انتظار تغییراتی باشد که مطلوب 

انقالب،  ایران و مردم باشد.
در جایگاه مثال می توان به عملکرد شوراهای شهر 
و روســتا اشاره کرد. شــوراهای شهر و روستا که 
بیشــترین رو در رویی را با مردم و خواســته های 
آنها دارد، از نظر افکار عمومی نیز عملکرد مطلوبی 
نداشته اند هر چند اعضای شوراهای شهر و روستا 
مستقیم از ســوی مردم انتخاب می شوند و شاید 
یکی از دالیل ضعف شــدید آن نوع انتخابی است 
که مردم داشته و دارند. اما نوع برگزاری انتخابات 
شوراهای شــهر و روســتا، خود مهمترین ضعفی 
است که باعث شــده تا شوراها نیز ضعیف باشند 
و بد عمل کنند. بارها اخبار و گزارش های فســاد 
در برخی از شوراهای شــهر و روستا در رسانه ها 
منتشر شــده که قوه قضاییه برای برخورد با آنها 
ورود کرده است. نوع ثبت نام نامزده های شوراها، 
نوع بررســی صالحیت آنهــا و نظارتی که باید بر 
روی اعضای شــورای شهر و روستا باشد، از نقاط 

ضعف این نهاد مردمی است.
حتی چه بسا پس از تجربه بیش 24 ساله حضور 
شوراهای شهر و روستا در عرصه مدیریتی کشور،  
نظام اســالمی به این نتیجه برسد که وجود آنها 
تاکنون باعث گشــایش و تأثیر مثبت بر رضایت 
مردم نشده است و برای تغییر در حکمرانی نظام 

باید تصمیمات جدی برای آن گرفت.
چنین روند و فرایندی می تواند در دیگر نهادها و 
مجموعه ها نیز اعمال شود که قطعاً بر اساس آنچه 
که برخی مسئوالن، خود در باره فوریت نوسازی و 
بازسازی نطام حکمرانی در کشور مطرح می کنند، 

ضرورت آن را می رساند.
اگــر اتفاقات اخیر و فتنه ای کــه در این 70 روز 
در کشــور افتاد،  فرصتی برای نوسای و بازسازی 
به دســت داده، پــس تا تنور داغ اســت باید آن 
را چســباند که اگر بیــش از این درنگ شــود، 

هزینه های ناکارآمدی ها افزایش خواهد یافت.

نوسازی نظام حکمرانی چگونه؟

سرلشکر سالمی:  

 فتنه اخیر را 
گورستان  آمریکایی ها می کنیم
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

سرلشکر سالمی:  

فتنه اخیر را گورستان  آمریکایی ها می کنیم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: امروز »آمریکا، انگلیس، اسرائیل و آل سعود« با 
تمام قوا به صحنه آمده اند اما قطعاً این صحنه فتنه عظیم  و این جنگ جهانی را به گورســتان 

دشمنان، آمریکایی و اسرائیلی و متحدان آنها تبدیل می کنیم.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در اجماع 15هزارنفری بسیجیان سیستان و بلوچستان در 
استادیوم دهکده المپیک زاهدان اظهار داشت: امروز برای من روزی پرافتخار و فراموش نشدنی 
اســت؛ خاطره دل انگیز حضور باشــکوه امت واحده و حضور حماســه آفرین مردم سیستان و 
بلوچســتان در خاطر بنده باقی خواهد ماند. ابتدا به روح بلند امام عظیم الشــأن و مؤسس نهاد 
نیرومند بســیج مستضعفان درود الهی نثار می کنم و از خداوند متعال برای وجود شریف رهبر 
بسیجی، جانباز شجاع و حکیم امام خامنه ای سعادت و توفیق روزافزون مسئلت می کنم. محضر 
همه خانواده شــهدایی که از ابتدای انقالب برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت جامعه و این 
ســرزمین بزرگ و حرمت نوامیس و ســرافرازی مردمان عزیز این دیار جان خود را فدا کردند 
ســالم و درود می فرســتم و همچنین به روح بلند شهدای و به ویژه شهدای حوادث اخیر درود 
می فرســتم و برای خانواده آنها صبر مسئلت دارم. فرمانده کل سپاه با تأکید به اینکه بسیجیان 
عابد و زاهد، صادق، آمر به معروف و ناهی از منکر و ســپر بالی ملت هستند، خاطرنشان کرد: 
 هرجا ســختی باشد بسیجیان هستند، هرجا نیاز است برای امت اسالم شمشیر از نیام کشیده 
و به دشمنان هجوم برده شود بسیجیان پیشگام هستند. بسیج در طول 43 سال تاریخ انقالب 
خالق بزرگترین حماســه ها بوده است. سرلشکر ســالمی تصریح کرد: مردم عزیز شیعه و سنی 
کــه امروز اینجا جمع شــده اید، من به عنوان یک ســرباز کوچک این ســرزمین در این مکان 
و روز مقدس به شــما می گویم ریشــه های عظیم این انقالب مســتحکم تر از آن است که اگر 
همه دشــمنان بخواهند حتی یکی از شاخه های این درخت تناور را قطع کنند هرگز نخواهند 
توانســت. وی با بیان اینکه »امروز آمریکایی که ده ها میلیون انســان را در جنگ های مختلف 
از بین برده و صادرکننده ابزارهای شــکنجه و تســلیحات ویران کننده کشــتار جمعی است و 
انگلیسی که در همه دنیا کشتار کرده است و خوی استعماری دارد، تالش دارند به ملت ایران 
آســیب برسانند اما هرگز موفق نخواهند شد«، گفت: مردمان این سرزمین مخصوصاً مرزداران 
غیور سیستان و بلوچستان وطن دوست هستند، آنها می دانند امنیت یک موهبت الهی است. به 
مردمان ایــن دیار خالصانه عرض می کنم رهبر معظم انقالب مدت ها میان این مردم بوده اند و 
برای مردم سیســتان و بلوچستان ارزش ویژه ای قائل هستند و همه مسئوالن نظام همین گونه 
می اندیشــند. امروز همه مسئوالن سیستان و بلوچستان از میان بهترین نیروها انتخاب شده اند 

تا به این مردم خدمت کنند. ما فدای شما می شویم و به این فدا شدن مفتخر هستیم.

صفحه 2

صفحه 8

 تداوم کم بارشی
 در برخی استان ها

زمستان نه چندان سرد در انتظار کشور 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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نظر دارد» سرمایه  شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان در 
گذاری در طرح الیروبي و ســاماندهي رودخانه كولغ كاشــی- تمبک  
در مقابل قطع درخت رودخانه كولغ كاشــی- تمبک شهرستان میناب« 
با برآورد هزینــه22.500.000.000 ریال و پایه مزایــده )وجه مازاد بر اجرای 
طرح ســاماندهی( به مبلغ 200.000.000ریــال را از طریق مزایده عمومی به 
سرمایه گذار واجد صالحیت پیمانکاری پایه 5 رشته آب واگذار نماید. مبلغ 
سپرده شــرکت در مزایده 450.000.000ریال از نوع ضمانتنامه بانکی، واریز 
وجه یا پرداخت الکترونیکی در ســامانه، مهلت تهیه اسناد از سامانه ستاد 
ایــران )www.setadiran.ir( از تاریخ درج ایــن آگهی و حداکثر تا مورخ 
1401/09/14، مهلت بارگذاری پیشنهاد قیمت تا ساعت 18 مورخ 1401/09/24 
زمان بازگشایی مزایده ساعت 10 مورخ 1401/09/28 می باشد. در ضمن هزینه 

آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.  
شناسه آگهی 1417651 

نوبت اول 1401/9/7 نوبت دوم 1401/9/12

آگهي فراخوان  مزایده 

روابــط عمـومــي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

ت اول
نوب

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

ت دوم
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

موضوع :آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای همزمان با ارزیابی)کیفی(فشرده401/23

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

ت اول
نوب

- نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد - به آدرس یاسوج ، بلوار مطهری، خیابان راهداران، پائین تر از اداره راه و 
شهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد امور پیمانها

- موضوع مناقصه:  خدمات امداد گاز در شهرستانهای گچساران و کهگیلویه و نواحی تابعه
- مدت اجرای قرارداد: یکسال شمسی

- برآورد پایه: 189.468.205.846ریال)یکصد و هشتاد و نه میلیارد و چهارصد و شصت و هشت میلیون و دویست و پنج هزار و هشتصد و چهل و شش ریال(
- مبلغ و میزان ونوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار=9.480.000.000)نه میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون ریال(که مي بایست مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 

ه مورخ 1394/09/27 هیًات محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدي به حساب شماره4101119744111855 بانك مرکزی واریز گردد.
- تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 1401/09/08

- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: 1401/09/14
- تاریخ و محل جلسه توجیهی: 1401/09/20 ساعت 10 صبح شرکت گاز استان دفتر امور پیمانها

- آخرین مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه در سامانه ستاد  و تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف)تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار(: 1401/09/28

- بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح 1401/09/29
- از شرکت کنندگان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل می آید.

- شرایط متقاضیان:
- الف: دارا بودن و ارائه گواهی تأیید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی محل فعالیت در خصوص موضوع فوق الذکر)تاسیسات و حمل و نقل(

- ب: دارا بودن و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
- ج: حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول جهت گشایش پاکات مناقصه60می باشد)که توضیحات بیشتر به همراه ضوابط ارزیابی کیفی در اسناد ارزیابی کیفی آورده شده 

است(
- د: سوابق اجرایی و مالی شرکت کنندگان

- تاریخ اعتبار پیشنهادات سه ماه بعد از بازگشایی پاکات نرخ
ضمنًا آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتي شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد nigckb.ir و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد. 

تلفکس واحد امورپیمانها :  074-33336277
شناسه آگهی 1416645 

                                                        نوبت اول 1401/9/7 ، نوبت دوم 1401/9/8

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
 )سهامي خاص(

با حضور رئیس جمهور انجام شد؛ 

رژه یگان  های نمونه نیروی دریایی ارتش 
در دریای عمان

صفحه 3

پیاز می خورند 
اشتهایشان باز شود!  


