
ویترین آخر

سید  دولت  عسل  ماه  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
ابراهیم رئیسی زودتر آنچه که فکر می کردند به پایان رسید. 
تازه،  جمهور  رئیس  آمدن  با  حداقل  داشتند  انتظار  مردم 
کمی وضعیت اقتصادی کشور سروسامان پیدا کند اما این 
دولت  حامیان  که  است  رسیده  جایی  به  کار  نیفتاد.  اتفاق 

هم لب به گالیه گشوده اند.
حل  در  دولت  دهنده  یاری  باید  که  یازدهم  مجلس 
مشکالت اقتصادی مردم باشد، فعال به دنبال فضای مجازی 
 است و انگار نه انگار تورم و گرانی در کشور بیداد می کند.

حاال  روحانی،  حسن  دولت  منتقدان  می رسد  نظر  به 
و  چقدر سخت  فعلی  شرایط  با  کشور  اداره  که  فهمیده اند 

جانکاه است. 
مشکالت  می شود  روزه  سه  می کردند،  فکر  که  آنهایی 
چه  کشور  اقتصاد  با  که  مانده اند  حاال  کرد  حل  را 
سامان  به  دستوری  صورت  به  که  اقتصادی  کنند! 
داشت. مشخصی  راه  نقشه  آن  برای  باید  و   نمی رسد 

تجربه  را  پایین  تورم  و  ثبات  آنها  روحانی  اول  دولت  در 
به  را  رای شان  هم  دوم  دور  در  همین  خاطر  به  و  کردند 
و  ترامپ  آمدن  البته  انداختند.  دیپلمات  شیخ  صندوق 

انفعال بیش از اندازه روحانی، امید مردم را ناامید کرد.
تا  که  می داند  همه  از  بهتر  رئیسی  جمهور  رئیس  امروز 
وقتی مشکالت اقتصادی مردم حل نشود، گوی او و دولتش 
هیچ کاری انجام نداده اند. مردم میزان موفقیت دولت ها را 

بر اساس جیب شان اندازه گیری می کنند.
سفر استانی رفتن و دیدار با مردم کار بسیار خوبی است 
در جریان  قطعا  استانی  در جریان سفرهای  رئیس جمهور 
وضع زندگی مردم قرار می گیرد اما این دیدارها برای مردم 

نان نمی شود.
 اقتصاد بیش از سفر و دیدار به تصمیم نیاز دارد. و بهتر 
است با علم به مشکالت، هرچه سریعتر راهکاری برای وضع 

اقتصادی کشور پیدا کند.
نبرد  میدان  در  گالدیاتوری  مثابه  به  مردم  زندگی  وضع 
است که تیرها به بدنش نشسته و او سعی می کند خود را 
سرپا نگه دارد اما دیگر توانی برایش نمانده و ممکن است 

با یک ضربه دیگر پخش زمین شود.
و  پیچیده است  اقتصاد کشور  پای  و  به دست   تحریم ها 
باید این طناب های کلفت را باز کرد یا حداقل کاری کرد که 
بشود با ریسمان بسته در دست به زندگی ادامه داد. االن نه 
می شود زندگی کرد و نه خبری از باز شدن طناب ها هست.

مجلس شورای  نود  اصل  کمیسیون  علی خضریان؛ سخنگوی  بهارنیوز: 
اسالمی در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره نقل و انتقال سند خودرو و 
بالتکلیفی مردم در این رابطه اعالم کرد بر اساس نامه  کمیسیون اصل ۹۰، 
دادستان نظر رسمی دستگاه قضایی که طبق آن برگ سبز خودرو حکم سند 
رسمی دارد و نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست. اما جای تعجب 
دارد چرا برخی ها همچنان می خواهند در رابطه با این  موضوع مقاومت کنند.

       گوناگون

مجلس: برگ سبز خودرو حکم سند رسمی دارد

فعال سیاسی اصالح طلب خطاب به 
رئیس جمهور نوشت: راه غلط را نروید. 
کاری که سلسله پهلوی کرد را تکرار 
نکنید. آنها هویت اسالمی ما را انکار 
می کردند، شما هویت ملی ما را انکار 

نکنید.
آفتاب  نیوز: فیاض زاهد، فعال سیاسی 
به  اشاره  با  یادداشتی  در  اصالح طلب 
اظهارات رئیس جمهور در سفر به استان 
تالشی  می رسد  نظر  به  نوشت:  فارس 
بی فرجام برای تحریف ارزش های فرهنگی، 

ملی و تاریخی کشور در حال انجام است.
می دانم که حداقل جناب آقای رییسی 
گام  این مسیر  در  عامدانه  عنوان  به هیچ 
برخی  نیستم.  بدبین  آنقدر  است.  ننهاده 
بی خبری ها، مشاوره های نادرست و رجحان 
انقالبی می گوییم،  به آن عمل  چیزی که 

می تواند موجب این بی دقتی ها شود.
پیدایش  سبب  عواملی  چه  راستی!  به  
هویت یک ملت می شوند؟ چه مولفه هایی 
استحکام سرزمینی و شناسنامه فرهنگی و 
ملی را پدید می آورد؟ عناصر شکل دهنده 
واحدی به نام سرزمین مشترک چیست؟ 
ملت و دولت چگونه پدید می آیند، هویت 

می یابند و استمرار خواهند داشت؟
کنار  در  قرن ها  دولتی  ملت-  چگونه 
یکدیگر سامان می یابند. ده ها سوال از این 
امر صحه  این  اهمیت  بر  می توانند  دست 

نهند. ایران کشوری تاریخی است.
همین  با  مکتوب  تاریخ  سال   ۲۵۰۰  
هویت امروزی دارد. - منظور تداوم تاریخ 
واحد  سیاسی  استقرار  تداوم  و  مکتوب 
است-. بیش از ۷ هزار سال صبغه تمدنی و 

البته پراکنده دارد. بنا به قول اکثر مورخین 
و محققین اولین دولت مستقر آریایی که 
ایران از آنها مشتق شده، دولت ماد است. 
این دولت با دیاکو آغاز و با ایشتوویگو پایان 
یافت. سپس هخامنشیان که از خانواده های 
تخت   سربرآوردند.  بودند  پارسی  بانفوذ 
هر  است.  امپراتوری  این  نماد  جمشید 
نهاده شده  بنا  فلسفه ای  بر  بنایش  و  کاخ 
است. این بنا که در دوره سه پادشاه اول 
دوره ای  هر  در  و  یافت  سامان  هخامنشی 
اراده،  بازتاب  شد،  افزون  آن  بر  تکه ای 
قدرت و شکوه ایرانیان بود. نظمی جهانی را 
نمایندگی می کرد. بر سر جاده بین المللی 
که  کاروان هایی  تا  داشت  قرار  ابریشم  راه 
این  اهمیت  می شوند،  رد  مسیر  این  از 
امپراتوری را دریابند. نماد قدرت ملتی بود 
که خداپرستی و انسانیت را تبلیغ می کرد. 
امروزی  استانداردهای  با  بخواهیم  اگر 
سراغ شان برویم حتما ده ها ایراد و اشکال 

را می توان سراغ گرفت.
که  حکومت هایی  همه  امروز  مگر 
می شناسیم بی عیب و خطا هستند؟ اما چه 
اصراری است که فضیلت آنها را نبینیم و بر 
ضعف های شان تکیه کنیم. از این کار چه 

سودی می بریم؟ 
انسانی  برکات  همه  منشأ  هخامنشیان 
عظیمی  افتخارات  موجب  اما  نبوده اند، 
بوده اند که ما ایرانیان را بر آن اساس قرن ها 
را  بودن  ایرانی  و حس  داشته  نگه  متحد 

تقویت کرده است.
جناب رییس جمهور!

چه خوش تان بیاید چه بدتان؛ شما اول 
ایرانی هستید، بعد مسلمان. دلیلش روشن 

سنت  طریقت  تابع  مسلمانان  آحاد  است. 
هستند، اما من و شما ایرانی شیعه هستیم. 
اهل بیت  می کنیم.  افتخار  نیز  دو  این  به 
وجه مذهبی ما را ساخته اند، تاریخ ملی مان 

هویت ایرانی مان را.
ماست.  هویت  تهدید  بزرگ ترین  امروز 
هیچ  بنگرید.  جوانان مان  و  نوجوانان  به 
می دانید که بسیاری از نوجوانان مان از راه 
دیدن فیلم های کره ای و موسیقی کره ای، 
می دانید  هیچ  گرفته اند؟  یاد  کره ای  زبان 
کره بعد از جنگ تنها آهک برای صادرات 
داشت و از تاریخ هیچ؟ ببینید با جومونگ 
و یانگوم خیالی چه کرده اند! داستان تالش 
گفتن  جای  دیگر  که  نیز  آنها  صنعتی 

نیست.
شاهان  داستان های  نتوانستیم  حتی 
بزرگ خود از جمله کوروش و داریوش و 
اردشیر را روایت کنیم. هرکه گفته اینها در 
تعارض با دیانت ما است غلط گفته است. 
ایرانی ترکیبی از تاریخ ملی و هویت مذهبی 
خویش بوده است. راه غلط را نروید. کاری 
که سلسله پهلوی کرد را تکرار نکنید. آنها 
انکار می کردند، شما  را  ما  اسالمی  هویت 
به  ایرانی  نکنید.  انکار  را  ما  ملی  هویت 

هردوی اینها نیاز دارد.
 به شوکت تاریخی گذشته خویش و دین 

و مذهب متعالی اش.
با همه گذشته  ایران خانه همه ماست. 
گفته  کسی  چه  اصال  بدش.  و  خوب 
ساخته اند!  شاهان  را  تخت جمشید  که 
ساخته اند.  مردم  را  تخت جمشید 
تخت جمشید نماد اراده و قدرت و شکوت 
پدران و مادران ماست. آن را انکار نکنیم. 

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
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بر چشم حسود!؟

وام مسکن 400 میلیون تومان شد
 ایلنا: رستم قاسمی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های مسکن در دولت 
سیزدهم از تعیین سقف وام پروژه جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: وام حدود 
4۰۰ میلیون تومانی برای مراکز استانها در نظر گرفته ایم که این مبلغ برای روستاها 
۲۵۰ میلیون تومان است و قرار شد در جلسه شورای عالی پول و اعتبار این موضوعات 
تصویب شود. پس از آن تمام واجدان شرایط و خانه اولی ها می توانند در سامانه جدید 

ثبت نام کنند.

ایسنا: حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی در گفت و گوی تلویزیونی 
درباره برنامه دولت برای مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، اظهار کرد: ما سفره مردم 
را به مذاکرات گره نمی زنیم، اما ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است. ما درباره 
مذاکرات نتیجه محور آمادگی داریم و آمادگی طرف مقابل، لغو تحریم ها خواهد بود. 
ما به آنچه گفته ایم پایبند بوده و جدی هستیم، ولی باید جدیت را در طرف مقابل 

هم ببینم.

زوم

 آقای رییسی، ایران وطن ماست

 رئیسی: تورم فعلی، حاصل تصمیمات دولت قبل است
تابناک: رییس جمهور درباره رویکرد دولت برای کنترل تورم، خاطرنشان کرد: 
اولویت دوم دولت معیشت مردم و کنترل تورم و گرانی است. دغدغه روزانه من همین 
مسایل است اگر نگویم دغدغه هر ساعت من است، من ساعت ها قیمت محصوالت و 
مواد خوراکی را رصد می کنم و دنبال کنترل تورم هستیم. از فشار به مردم مخصوصا 
اقشار ضعیف خبر داریم. این شرایط حاصل تصمیمات گذشته است و تصمیمات 

امروز در آینده در زندگی مردم جلوه می کند.

سیگنال مثبت رئیسی براى مذاكرات برجامی
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اجرای سيستـم آبياری تحت فشـار بلـوار آزادی واقع در منطقه گل گهــر سيرجان 
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد اجرای سیستـم آبیاری تحت فشـار بلـوار آزادی واقع در منطقه 
گل گهــر سیرجان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکاری دارای رتبه حداقل 4 آب از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی یا برنامه و بودجه کشور واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از 

تاریخ 1400/08/03 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 1۳:۳0 مورخ 1400/08/15

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۲1۳،000،000 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5_تاریخ بازدید از پروژه: 1400/08/08

۶_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدیریت امور حقوقی و قراردادها8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 0۹1۳14۲0۶4۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

آگهي استعـالم  عمومــي
 شمــاره  400/1۹/س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» انجام ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی مشاغل 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطابق شرح خدمات پيوست« را از طریق برگزاري استعالم عمومي به شرکت 

آدرس  به  استعالم  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضیان  کلیه  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار 

الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه 

فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . 

مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1400/08/09 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 

و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز دوشنبه مورخ  

1400/08/03 براي متقاضیان پیش بینی گردیده است  ، الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در 

قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

وزیر صمت: سال آینده قرعه كشی خودرو
 نخواهیم داشت

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه های 
پیش رو بازار خودرو، گفت: برنامه داریم در سال آینده بحث قرعه کشی خودرو را 
حذف کنیم. وی افزود: امسال با صد هزار دستگاه افزایش، تولید خودرو به میزان 
یک میلیون دستگاه خودرو خواهد رسید ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و 
6۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود به این ترتیب بحث قرعه کشی 

خودرو نیز حذف خواهد شد.

آقای رئیس جمهور!
تا مشکل اقتصاد حل نشود؛ یعنی کاری نکردید


