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خبر خوش برای متقاضیان نهضت ملی مسکن

همگرایی

مد ّرس و شعار عینیت
دین و سیاست

صفحه4

سردار محمد پاکپور ،فرمانده نیروی زمینی سپاه ،سردار فرهنگ مستعد
حصاری بهعنوان جانشین فرماندهی و سردار باقرنژاد بهعنوان معاون
هماهنگکننده قـرارگاه منطقهای عاشورای استانهای همجوار در تبریز
معرفی شدند .سردار پاکپور در این مراسم اظهار داشت :امنیت امروز
نظام مقدس جمهوری اسالمی مرهون مجاهدت ،ایثارگری و تجارب
دوران دفاع مقدس است که میراث امام خمینی(ره) ،شهدا و همچنین
هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقالب اسالمی(مدظله العالی) و فداکاری
فرزندان انقالب اسالمی بهشمار میرود.

معاون وزیر راه از کاهش سابقه مالکیت خصوصی در نهضت ملی مسکن به  ۵سال خبر داد و گفت:
اطالعات  ۱.۲میلیون خانه خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت .محمود محمودزاده اظهار
کرد :با مصوبه شورایعالی مسکن ،طرح ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در هم ادغام شدند .این کار با
هدف برخورداری همه متقاضیان از مزایای یکسان بوده است .وی از ثبتنام  3.6میلیون متقاضی در این
 2طرح خبر داد و یادآور شد :پیشتر بانوان خودسرپرست باالی  35سال سن ،معلوالن جسمی و حرکتی،
نخبگان علمی امکان ثبتنام را داشتند که با مصوبه دولت هم اکنون آقایان مجرد باالی  45سال سن و
بیماران خاص نیز امکان ثبتنام را یافتهاند .همچنین دولت سیزدهم برای آنکه بتواند در جهت افزایش
ازدواج و جمعیت فعالیت ویژهای انجام بدهد به وزارت راه و شهراسزی تکلیف کرده است تا شرایط ثبتنام
برای سایر مجردان را نیز فراهم کند که جزییات آن بعدها اعالم میشود .وی در خصوص مهلت ثبتنام
نیز اعالم کرد :هماکنون مهلت ثبتنام تا  15آذر اعالم شده است که چنانچه تقاضایی وجود داشته باشد،
تمدید خواهد شد زیرا بنا نداریم تا صف انتظار برای مسکن ایجاد شود.

همکاری مجلس و دولت
مسئوالنه است

صفحه2

صفحه4

خبر کوتاه

هوشیارانه از مرزهای کشور حراست میشود

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :امروز اگر دغدغه ای جز حل مشکل مردم داشته باشیم
به خود ،به انقالب و مردم ظلم کرده ایم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست مشرتک بین مجلس و دولت که
به میزبانی مجلس برگزار شد ،گفت :امروز ،روز مجلس است و آیت الله شهید مدرس ترس
از خدا داشت و چشم غره مستکربان و قلدرانی مانند رضاخان را برنتابید و برای عزت و
استقالل کشور ،افتخار آفرید.
وی با اشاره به عملکرد  100روز دولت سیزدهم ،ادامه داد :بنده به عنوان یک مناینده
مجلس ،انصافا گواهی میدهم که در این مدت دولت ،تالش مجاهدانه و پرکاری داشته و
حتی پنجشنبه و جمعه ها هم مشغول کار بوده است.

مشکل آیین نامه تاسیس داروخانه ها

عضو شــورای عالی نظام پزشــکی ،به ترشیح ایرادات آئین نامه جدید تاســیس داروخانهها
پرداخــت و گفــت :مناطق کمرت برخوردار کامکان از داشــن داروخانه محروم خواهند ماند.
احمد آدینه با اشــاره به اینکه تبلیغ دارو مصارف القایی ایجاد میکند ،اظهار داشــت:
تبلیــغ و ایجــاد زمینــه برای مرصف القایی دارو ،هم از نظر قانونی تخلف اســت و هم از
نظر اخالقی و انســانی غیر مجاز اســت ،لذا افزایش بی حســاب داروخانهها زمینه را برای
این تخلفات فراهم میکند.وی در بیان ســایر مشــکالت حاصل از آئین نامه جدید تأســیس
داروخانهها ،گفت :طبق این آئین نامه همه متقاضیان تأســیس داروخانه به شــهرهای بزرگ
روی آورده و متقاضی مناطقی هســتند که از نظر اقتصادی مرفهتر باشــند؛ لذا مناطق کمرت
برخــوردار کامکان محروم خواهند ماند.

دوران سیطره غرب به پایان رسید

صفحه 2

فراخوان واگذاری مجتمع ورزشی

نوبت دوم

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در نظر دارد مجتمع ورزشی خود را به روش مشارکتی به افراد حقیقی یاحقوقی
واجدالشرایط واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند اسناد مربوطه را از اداره امور قراردادها و پیمانها دریافت و پس از تکمیل در پاکت سر
بسته تحویل اداره فوق نمایند.
مهلت زمانی دریافت اسناد ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ :الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ :الی ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت ۱۰/۰۰روز چهار شنبه تاریخ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
شماره تماس 07731591038:مدیر پشتیبانی  07731591182رئیس امور قرار دادها
بوشهر-خیابان ولیعصر -جنب استادیوم ورزشی شهید آیت اهلل دکتر بهشتی
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/10 :

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/11 :

نوبت اول

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بی سیم دستی به همراه سرور و نصب و راه اندازی خود را براساس
جدول زیر به انجام رساند لذا خواهشمند است از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) قسمت
مناقصات به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمایند .شایان ذکر است دریافت اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد .

1

خرید بی سیم دستی به همراه سرور نصب و راه اندازی

شماره مناقصه در سامانه ستاد
۲۰۰۰۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۳۸

آدرس :اصفهان ،روبروی پل خواجو ،ابتدای بلوار آئینه خانه ،شرکت آب منطقه ای اصفهان .
امور تدارکات و خدمات پشتیبانی تلفن تماس )۰۳۱( ۶۶۱۵۳۶۰۳ :داخلی  ۲۱۷۳دورنگار)۰۳۱( ۶۱۱۱۲۸۳۶ :
آدرس سایت WWW.ESRW.IR :

روابط عمومي شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن

فراخوان پیمانکاران و سازندگان

نوبت اول

در راســتای ابــاغ قانــون جهــش تولیــد مســکن مصــوب  1400/05/17مجلــس شــورای اســامی طــی نامــه شــماره
 67585مــورخ  1400/6/30توســط ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی ایــران و پیــرو دســتورات وزیــر محتــرم راه و
شهرســازی طــی نامــه شــماره  86200/100/02مــورخ  1400/07/17مبنــی بــر اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن
در راســتای عمــل بــه قانــون جهــش تولیــد مســکن و کمــک بــه اقشــار نیازمنــد حمایــت در ایــن حــوزه  ،وزارت
جهــت ســاخت واحدهــای مســکونی در

شــهرهای (آســتارا حــدود  800واحــد – لنگــرود حــدود  260واحــد -کیاشــهر حــدود  460واحــد -شــفت حــدود

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

ردیف

معاون علوم پزشــکی گیالن گفت :طبق اعالم ســازمان بهداشــت جهانی ،قدرت رسایت
و انتقال ســویه امیکرون ســه تا پنج برابر ســویه دلتاســت و لذا در صورت ورود به
یــک جامعــه می توانــد رسیع تــر از دلتا همه را درگیر کند .دکــر آبتین حیدرزاده معاون
علوم پزشــکی گیالن با اشــاره به بروز ســویه جدید کروناویروس در آفریقا ،اظهار کرد:
بــه دنبــال تکثیر ویروس کرونا در کشــورهایی که واکسیناســیون در آنها اندک بوده،
طبیعــی اســت که احتامل جهش هــای مختلف وجود دارد.

راه و شهرســازی (اداره کل راه و شهرســازی اســتان گیــان ) در نظــر دارد

روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

شرح مناقصه

قدرت انتقال امیکرون
 ۳تا  ۵برابر دلتاست

ـش 50
ـد – تالـ
ـدود  580واحـ
ـه حـ
ـاف و چمخالـ
ـد – چـ
ـدود  80واحـ
ـی حـ
ـد – انزلـ
ـدود  100واحـ
ـن حـ
ـد – فومـ
 600واحـ

واحــد -ماســال  200واحــد -ســیاهکل  100واحــد -صومعــه ســرا  63واحــد ) از ظرفیــت پیمانــکاران و ســازندگان
محتــرم اســتفاده نمایــد و بــا ایجــاد هــم افزایــی بیــن بخــش هــای مختلــف ضمــن کمــک بــه رونــق کســب و کار
بخــش خصوصــی بخــش مســکن را اجرایــی نمایــد.
لــذا کلیــه پیمانــکاران و ســازندگان محتــرم مــی تواننــد ضمــن ارایــه اســناد و مــدارک مربوطــه شــامل رزومــه و ســوابق
اجــرای پــروژه هــا و میــزان ظرفیــت قابــل ســاخت واحدهــا و مــدارک مربــوط بــه اعتبــار و رتبــه شــرکت پیمانــکاری
و مشــخصات و تاییدیــه هــای پیمانــکاری ،آمادگــی خــود را بــرای مشــارکت و همــکاری در طــرح نهضــت ملــی مســکن
از تاریــخ  1400/09/13الــی  1400/09/20بــه معاونــت مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان

شناسه آگهی 1234473 :

گیــان واقــع در (ابتــدای گلســار ،ســاختمان شــماره  2اداره کل راه و شهرســازی گیــان ) اعــام نماینــد .
در اجــرای ایــن طــرح وزارت راه و شهرســازی مشــوق هــای الزم از جملــه اعطــای تســهیالت ســاخت بــدون ســپرده یــا
تســهیالت خریــد مســکن معرفــی متقاضــی خریــد واحــد مســکونی و تامیــن هزینــه ســاخت در طــول اجــرا توســط
متقاضیــان امــکان پیــش فــروش واحدهــا و در صــورت امــکان تغییــر کاربــری اراضــی و  ..را بــرای مشــارکت کننــدگان
بخــش خصوصــی فراهــم مــی نمایــد .جزئیــات مشــوق هــای منــدرج در ایــن آگهــی پــس از مراجعــه و ارائــه مــدارک
توســط مشــارکت کننــدگان بخــش خصوصــی بــه ایشــان اعــام خواهــد شــد .

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی گیالن

صفحه3

تالش مجاهدانه

رئیس ســازمان بســیج با بیان اینکهدوران ســیطره غرب به پایان رســیده است،گفت :رژیم
غاصب صهیونیســتی چند ســال آینده را به خود نخواهد دید.
رسدار غالمرضا ســلیامنی پیشازظهر امروز در اجالســیه بزرگداشــت رزمندگان و ایثارگران
اســتان ایالم با بیان اینکه پیروزی انقالب اســامی در قرن  14یکی از حوادث بزرگ تاریخ
محســوب میشــود که به رهربی امامخمینی (ره) اتفاق افتاد ،اظهار داشــت :این پیروزی
یک ابر تحول در جهان محســوب میشــود که پساز آن تحوالت بزرگی رخ داد.
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین با تاکید بر اینکه این ابر تحول توســط مردم و با یاری و
راهنامیــی امــام راحــل اتفاق افتاد ،افزود :این پیروزی هندســه قدرت را در دنیا تغییر داد و
متــدن مــادی غرب را دچار بحران هویت و گفتامن کرد.

صفحه3

حجــت االســام والمســلمین محمــد جــواد قائمــی در
یادداشــتی بــا عنــوان «مــدرس و شــعار عینیــت دیــن و
سیاســت» آورده اســت :فــرا رســیدن دهــم آذر مــاه روز
مجلــس ،یــادآور مجاهــدت فقیهــی اســت کــه در عصــر
حرکــت بــه ســوی تمــدن منهــای خــدا در قالــب شــعارهای
زیبــا و فریبنــده توســعه بــا روکــش تفکیــک دیــن از
سیاســت ،نــدای عینیــت دیــن و سیاســت را بــه گــوش
جریــان تحــول خــواه کشــور آشــنا ســاخت و ایــن ســخن
را از خــود در عرصــه سیاســتمداری بــه یــادگار گذاشــت کــه
« سیاســت مــا عیــن دیانــت مــا دیانــت مــا عیــن سیاســت
ماســت » و ایــن در حقیقــت همــان چیــزی اســت کــه آیــات
الهــی در قــرآن از ضــرورت ابــاغ مســاله والیــت تــا تکمیــل
ـی ســعادت محــو ِر دیــن از طریــق گــره
شــدن نظــام تربیتـ ِ
ِ
والیــت ولــی اهلل ســر
خــوردن بــا مســاله والیــت و ابــاغ
منشــاء گرفتــه اســت و از کوچــه هــای مدینــه تــا کربــا و
از مفیــد تــا محقــق کرکــی و از نائینــی و شــیخ فضــل اهلل
نــوری تــا مرحــوم مــدرس و کاشــانی و از خمینــی تــا بــه
امــروز بســط و توســعه داده شــده اســت .
دهــم آذر مــاه  ۱۳۱۶یــادآور برگــی دیگــر از جنایــات خــود
فروختــگان اجنبــی پرســت اســت کــه ســعی داشــته انــد
همــواره بــا حــذف فیزیکــی خادمــان حقیقــی و واقعــی ایــن
ملــت همچــون امیرکبیــر و مــدرس ،منافــع اربابــان غربــی
خــود را از طریــق جهــل و ســکوت مــردم تامیــن کننــد و
همــان روزی اســت کــه رضاخــان پهلــوی کــه در بســتر
توافــق بــا حــزب تجــدد بــرای حــذف دیــن و گســترش
جدایــی دیــن از سیاســت در هــرم قــدرت سیاســی ایــران به
صــدارت و حکومــت رســیده بــود و بــا تولیــد زیــر ســاخت
هــای شــبه مــدرن بــه دنبــال حفــظ منافــع غــرب از طریــق
حــذف تنهــا پایــگاه اجتماعــی مــردم ایــران در طــول تاریــخ
از ایــران باســتان تــا ایــران بعــد از اســام ،یعنــی دیــن و نهاد
متولــی دیــن بــوده ،دیگــر نتوانســت حضــور فــردی وطــن
پرســتی همچــون آیــت اهلل ســید حســن مــدرس را تحمــل
کنــد و فرمــان قتــل و بــه شــهادت رســاندن ایــن اوالد زهــرا
(ســام اهلل علیهــا) را صــادر کــرد .

صفحه3

برای مناطق محروم

