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اسالمی خبر داد؛ 
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 منابع غیررسمی دوطرف،  شروط 
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تأملی بر معمای ریزش بهای  ارز در بازار 

 توافق برجام یا ترفند 
خرید دالر با قیمت پایین؟

چرتکه 3

سياست 2

تدبیر جدید برای تحقق »رویای بانکداری اسالمی«؛

وحانیون ر گسیل 
به سوی بانک ها!

پارســال نامه درخواســت پیمان فلسفی، 
مدیرعامــل مرکز حــال جهانی بــرای اعزام 
روحانیون به ترکیه به عنوان »ناظر شرعی« ذبح 
مرغ در این کشور با حقوق 2500 یورویی به اضافه 
امکانات اسکان، پشتیبانی، حمل و نقل، پذیرایی و 

تغذیه حسابی خبرساز شد. 
اخیرا هم طرح مجلس مبنی بر اعطای مجوز 
مشاوره به حوزه های علمیه، صدای محمد حاتمی، 
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران را 
درآورد. رئیس شــورای فقهی بانک مرکزی اما 

دیروز خبر مشابهی داده است.  
غامرضا مصباحی مقدم همزمان با تصویب 
موادی از طرح بانکداری اســامی در مجلس که 
طی آن بانک مرکزی موظف به برقراری بانکداری 

اسامی شده، خبر از اســتقرار ناظران شرعی در 
بانک ها داده است! 

او توضیح داده: »کسانی که برای این منظور 
انتخاب می شوند پس از طی یک دوره آموزشی و 
احراز شایستگی ها به عنوان ناظر شرعی در بانک 
مستقر می شــوند و فعا هم برای هر بانک یک 

نیروی ناظر مدنظر است.«
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به 
اینکه استقرار این ناظران شرعی چه ضرورتی دارد، 
گفته است: »در این سال ها با توجه به نبود دستگاه 
نظارتی بر بانک ها و شعب آنها، رویه ها و داد و ستد 
وجوه بسیار نامناسب است و با استقرار این ناظران، 
مطابق بودن یا نبودن کار بانک ها و شعب با شرع 

مشخص می شود.«

کارگران از هزینه های معیشت امروز می گویند 

ماهانه 10 تا 13 میلیون تومان
برای یک زندگی ساده

دسترنج 4

ورود ممنوع استقالل به دوربین های تلویزیون

این بار تسلیم نشوید!
آدرنالين 8

شهرنوشت 6
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دسترنج 4

چرتکه 3

شهرنوشت 6

رئیس جمهور گفت: در هیچ نشســت و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه 
نخواهیم آمد و دولت تاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکات را با قوت 

ادامه خواهد داد.
به گزارش »انتخاب«، سیدابراهیم رئیسی در هفدهمین اجاس روز 
جهانی مسجد که صبح دیروز در ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی 
برگزار شد، گفت: امپراطوری رسانه ای امروز ابزار دشمن برای القای یاس 
در جامعه و درصدد دور کردن مردم از دین، ارزش ها و آرمان های انقاب و 
نظام جمهوری اسامی است. در سوی مقابل اما رهبر معظم انقاب پرچم 
امیدآفرینی را برافراشته و مساجد نیز به عنوان کانون های امیدآفرینی نقش 

بسیار مهمی در بسط گفتمان رهبری در جامعه دارند.
رئیسی با تاکید بر ضرورت پاسخ بهنگام و متقن به شبهات در جامعه، 
خاطرنشان کرد: شــما ائمه محترم جماعات می توانید در مساجد عاوه 
بر اقامه نماز و نشر معارف دینی، شبهات ایجاد شــده برای مردم را رفع و 
گره های ذهنی جامعه را باز کنید، چرا که اگر شبهات و القائات دشمن در 
ذهن مردم بی پاسخ بماند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مرور دچار 

فرسایش می شود.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به فعالیت ها و اقدامات دولت در یک 
سال گذشته در زمینه مهار کرونا، توسعه سیاست همسایگی، ایجاد توزان 
در سیاست خارجی، افزایش تجارت خارجی، ارتقای ذخایر استراتژیک 
کاالی اساســی و همزمان تاش برای خودکفایی و تنــوع مبادی ورود 
کاالهای اساسی اشــاره کرد و گفت: دولت با همراهی مردم توانست گام 
بلندی را در صیانت از جان و سامت مردم بردارد و همزمان بدون استقراض 
از بانک مرکزی یا خلق پول، توسعه اقتصاد ملی و افزایش سرمایه گذاری در 

پروژهای کان ملی را دنبال کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش مهم ترین مؤلفه قدرت جمهوری 
اسامی را حضور مردم در عرصه ها و صحنه های مختلف دانست و اذعان 
داشت: بحمداهلل کشور ما دارای قدرت متکی به آحاد مردم است و تاش 
دولت مردمی بر این اساس استوار بوده که از چنین قدرتی به خوبی برای 

تامین منافع ملت بهره بگیرد. وی با تأکید بــر اینکه با وجود تحریم ها و 
تهدیدها دولت کار را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: با اعتقاد و اطاع 
دقیق از ظرفیت ها و توانمندی ها می گویم که آینده برای کشور روشن 
است. امروز جنگ، جنگ اراده هاســت و ملت ایران اراده کرده است بر 
دشمنان خود فائق آید و قطعاً خدای متعال هم کمک حال و یاریگر ملت 

ایران خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه با رویکرد عزتمندانه دولت مردمی، بخش 
قابل توجهی از مطالبات خود از برخی کشورها را دریافت کرده ایم، تصریح 
کرد: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت 
تاش برای پیشرفت کشور و رفع مشــکات را با قوت ادامه خواهد داد. ما 
زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زد و مجدانه پیگیر رفع 

مشکات کشور و مردم خواهیم بود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش ائمه جماعات را به تحکیم بیش از 
پیش ارتباط با اقشار مختلف مردم توصیه کرد و گفت: ارتباط وثیق با مردم 
جزء مبانی انقاب و نظام جمهوری اسامی است. حضور در میان و شنیدن 
بی واسطه سخنان و دغدغه های آنان توفیقی برای همه ماست. بارها گفته ام 
آنهایی که ما را به واسطه حضور در میان مردم در سفرهای استانی مامت 

می کنند، لذت در کنار مردم بودن را درک نکرده اند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت استمرار سفرهای استانی دولت، افزود: 
سفرهای استانی را حتما ادامه خواهیم داد و دور دوم این سفرها به فاصله 
کوتاهی آغاز خواهد شد. از مردم و با مردم هستیم و خواهیم بود و به لطف 

خدا و با اتکاء به شعار ما می توانیم، مشکات کشور حل خواهد شد.
رئیسی در ابتدای سخنان خود در جمع ائمه جماعات کشور در تشریح 
اهمیت جایگاه مساجد در جامعه، تصریح کرد: برای انسان هایی که به هر 
دلیلی دچار آسیب و اضطراب های اجتماعی شــده اند، مسجد به عنوان 

محلی برای آرامش آنها و ملجأ ناامیدان است.
رئیسی با بیان اینکه امام جماعت مسجد صرفاً پیش نماز مردم نیست، 
بلکه امام مسجد و پیشرو در حل مشــکات مردم است، افزود: بسیاری از 
گره ها و کدورت های آحاد مردم به دست ائمه جماعات مساجد باز می شود. 
همچنین نقش مساجد و ائمه جماعات در ایجاد آرامش اجتماعی و رفع نیاز 

خانواده های نیازمند در دوران کرونا نقشی بی بدیل و بسیار اثرگذار بود.
رئیس جمهور همچنین کارکرد مســاجد در حــوزه معرفت افزایی 
و بصیرت افزایی را مورد اشــاره قرار داد و گفت: مســاجد در کنار جایگاه 
عبادی، همواره به عنوان ســنگر و جایگاهی برای مقاومت فرهنگی و نیز 

دشمن شناسی و دشمن ستیزی نیز نقش آفرین و الهام بخش بوده اند.
رئیسی گفت: خاستگاه شهدای ما و محل پرورش و تربیت رزمندگان و 
سرداران ما چه در دفاع مقدس و چه در دفاع از حرم اهل بیت)ع( مساجد 
بوده است که این جایگاه با اهمیت همواره باید از سوی ائمه جماعات، آحاد 

مردم و دولتمردان برجسته و بزرگ شمرده شود.

اجالس

رئیسی: 

در هیچ مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد 

یک فعال صنفی:  

کارگران ساختمانی 
 حادثه دیده  به سختی 
امرار معاش می کنند 

افت فروش نان های فانتزی
به ۵۰ درصد رسیده است

ادامه دور باطل و بی نتیجه
»جمع آوری معتادان متجاهر«؛ 

زخمی که  عفونی می شود

عضو شورای شهر تهران:  

انبارهای آتش نشانی
 خالی از تجهیزات است 

عضو کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی مجلس:

احتیاجی به تصویب توافق 
احتمالی در مجلس نیست

  فرماندهي انتظامي استان اردبيل 

  آگهي مناقصه
فرماندهي انتظامي استان اردبيل

فرماندهی انتظامی استان اردبیل در نظر دارد جهت احداث ساختمان اداری واقع در شهر اردبیل بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و مشخصات 
فنی ابالغی در قالب تهاتر یک قطعه ملک متعلق به فراجا نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه عمومی مطابق شرایط ذیل اقدام نماید:

الف( مشخصات فنی پروژه : ساختمان اداری به متراژ 1126 مترمربع به همراه پیاده روی دور ساختمان چهار طبقه ) همکف و سه طبقه اداری( 
انتظامات به متراژ 30 متر مربع- دیوار محوطه به همراه پیاده رو دورتادور 140 متر طول- محوطه سازی برابر با 400 متر مربع- پارکینگ به متراژ 30 
KW30UPS و KVA50 متر مربع، نوع اسکلت: بتن آرمه، سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی، نما: تلفیقی از آجر و سنگ تراورتن، و دیزل ژنراتور

ب( برآورد اولیه و محل تامین اعتبار پروژه : مبلغ براورد اولیه حدود 152/000/000/000ریال ) معادل پانزده میلیارد  دویست میلیون تومان( بر 
اساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی و برقی سال 1401 و با احتساب کلیه ضرایب متعلقه و کسورات قانونی و محل تامین اعتبار از محل طرح های 

غیر عمرانی فراجا )ساماندهی اماکن- تهاتر ملک( و برابر آئین نامه مناقصات ستاد کل نیروهای مسلح
ج( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :7/600/000/000 ریال )معادل هفتصد و شصت میلیون تومان( فقط ضمانت نامه بانکی معتبر مورد قبول 

است.
د( با عنایت به تهاتری بودن پروژه، پیمان بصورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع بخشنامه ابالغ 96/5/4 قیمت مقطوع و بدون هرگونه 
تعدیل، مابه التفاوت نرخ ارز و مصالح مصرفی، پیش پرداخت و ... تنظیم گردیده و پیمانکار بایستی کلیه هزینه های جانبی و کسورات قانونی اعم از سهم 
پیمانکار و کارفرما شامل بیمه نامه تامین اجتماعی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پروانه ساختمانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، 
عوارض شهرداری، هزینه پروانه ساختمانی و پایانکار، تشریفات برگزاری مناقصه، آزمایشگاه، مکانیک خاک، حق الزحمه مشاور طرح و کارشناسان رسمی 
دادگستری، انتقال سند دفتر اسناد رسمی ، هزینه تفکیک وتغییر کاربری و ... را در قیمت پیشنهادی خود محاسبه و لحاظ نماید. با عنایت به عدم وجود 
اعتبار نقدی برای احداث پروژه مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار پرداخت می شود لیکن در هنگام رسیدگی به کار کرد های پیمانکار جزو مطالبات و 
کارکرد ایشان لحاظ خواهد شد و در قالب اسناد یاد شده پرداخت شود و ارائه مفاصا حساب در پایان کار الزامی بوده و تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
ه( کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است وکلیه هزینه های درج آگهی و تشریفات برگزاری و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه پروژه 

می باشد.
و( مشخصات ملک مورد تهاتر :یک قطعه زمین به متراژ حدود 450 متر مربع واقع در شهرستان اردبیل. به قیمت پایه اولیه 202/500/000/000ریال و 
حدود ده درصد ارزش ملک مورد تهاتر برای سایر هزینه های جانبی به صورت نقدی قبل از عقد قرارداد از پیمانکار اخذ خواهد گردید. و ما به التفاوت 
قیمت زمین و هزینه اجرای ساختمان پس از کسر کلیه هزینه های شهرداری از جمله تفکیک، پروانه، تغیر کاربری و ... با صالحدید کارفرما از پیمانکار 

دریافت خواهد شد.
لذا از كلیه پیمانكاران واجد صالحیت پیمانكاري سازمان برنامه و بودجه کشور که رتبه آنها در سامانه ساجات WWW.SAGAT.IR و ساجار 
WWW.SAGAR.IR قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل پنج 5 رشته ابنیه و ظرفیت ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهینامه 
صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت میگردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج آگهی با به همراه داشتن 
اصل و فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شرکت )تاییدیه صالحیت پیمانکاری سازمان کشور( و گواهینامه ارزش افزوده معتبر و صورت های مالی 
حسابرسی شده سنوات گذشته مناقصه گر )برای پروژه های با برآورد بیش از ده 10 درصد سقف معامالت عمده دولتی- در سال جاری مبالغی بیش 
از شش میلیارد و پانصد میلیون تومان( و یک جلد رزومه کاری کامل پنج سال اخیر شرکت و پیرینت حساب سه سال گذشته شرکت، جهت آمادگی 
 و درج اسناد ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گزار به ادرس : اردبیل- جاده تبریز- تپه نادري- معاونت مهندسي انتظامي استان اردبیل 
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