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درخواست تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار روی میز دولت 

 حداقل دستمزد نمی تواند 
هزینه های زندگی را پوشش دهد

دسترنج 4

سياست 2

 یک پیش بینی قطعی از تأثیر پیروزی نتانیاهو
و جنگ لفظی با عربستان، بر سیاست خارجی ایران؛

اوج گیری گفتمان 
تهدید و تنش

سه شنبه هفته گذشــته انتخابات پارلمانی 
در اسرائیل آغاز شد؛ انتخاباتی که بسیاری آن را 
شمارش معکوس بازگشت بنیامین نتانیاهو به 

قدرت تعریف کردند و چنین هم شد. 
چهار ماه پیش وقتی نفتالی بنت، اولین نخست 
وزیر کیپاپوش اسرائیل از پست خود کنار رفت، 
بنیامین نتانیاهو طی اظهاراتی گفت که کابینه 
بنت در مسائل امنیتی، سیاســی و اقتصادی به 
شدت شکست خورده است. او اعالم کرد که قصد 

دارد یک کابینه ائتالفی گسترده تشکیل دهد. 
یائیر الپید از حزب معتدل یش عتید جای بنت 
را گرفت و از ابتدای ماه ژوئیه سال جاری به عنوان 
چهاردهمین نخست وزیر اسرائیل کار خود را آغاز 

کرد. پس از چهار ماه از نخســت وزیری الپید اما 
نظرسنجی ها از احتمال بازگشت بنیامین نتانیاهو 
خبر می داد. ابتدای هفته گذشته روزنامه اسرائیلی 
معاریو، نتیجه یک نظرسنجی را منتشر کرد که بر 
اســاس آن مجموع آرای احزاب اردوگاه چپ در 
اســرائیل قادر به تصاحب بیش از 55 کرسی در 
کنست نخواهند بود. در مقابل اما احزاب راستگرا 
خواهند توانست 59 کرسی از کرسی های کنست 
اسرائیل را به خود اختصاص دهند. به نوشته معاریو 
بر اساس نظرســنجی انجام شده، »اگر 4 کرسی 
احتمالی حزب »یامینا« یا حتی دو کرسی آن هم 
به اردوگاه نتانیاهو بپیوندند، او می تواند دولت را 

تشکیل دهد.« 

رئیس اتحادیه بنکداران در گفت وگو با »توسعه ایرانی« مطرح کرد:

 کاهش محسوس تقاضا در بازار
در پی افت قدرت خرید مردم

چرتکه 3

چهره فوتبال این روزها تغییر کرده

روزگار اتحاد
آدرنالين 8

جهان 5

سياست 2

سياست 2

شهرنوشت 6

چرتکه 3

رئیس جمهور در مراســم ۱۳ آبــان خطاب به 
بایدن گفت: ایران 4۳ ســال قبل آزاد شد و مصمم 
است به اسارت شــما درنیاید و ما هرگز گاو شیرده 

نخواهیم شد.
به گزارش ایلنا. ابراهیم رئیســی صبح دیروز در 
مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان سالروز تسخیر سفارت 
آمریکا، گفــت: روز، روز مبارزه با اســتکبار جهانی 
است؛ اســتکبار، خود بزرگ بینی، خودخواهی در 
فرهنگ دینی ما تاکید شده اســت به خودسازی و 
اینکه انسان خدا را به خود حاکم کند. خدا واه شود 
به جای خودخواه، خدابین شــود به جای خودبین. 
انسان خودبین و خودخواه دچار تفرعن است و این 
را به کسانی می گویند که انسان از یک روحیه تفرعن 

برخوردار می شود.
وی ادامه داد: لذا قرآن کریم، پیامبر اسالم و همه 
ائمه ما هشدار دادند که دچار خودبینی، خود بزرگ 
بینی نشوید چراکه باعث سقوط شما و نه فقط یک فرد 
بلکه جامعه می شود. امروز نمود استکبار نظام سلطه 
حاکم بر آمریکاست. او برای اینکه به منافع خود برسد 
حاضر است بسیاری از ملت ها در جای جای دنیا از بین 
برود و منافع آن ها به خطر بیفتد. ملت بزرگ ایران با 
انقالب شکوهمندش مبارزه با استبداد و استکبار را 
الگوی کار خود قرار داد. اگر حرکت بزرگ دانشجویان 
خط امام نبود جریان مبارزه با اســتعمار ناقص بود. 
حرکت عظیم دانشجویان با بصیرت ما جریان مبارزه 
با استکبار و استبداد را کامل کرد، مبارزه با استکبار 
داخلی ۲۲ بهمن 5۷ انجام شــد اما ایــن مبارزه در 

مرحله جهانی در ۱۳ آبان 5۸ کامل شد.
وی افزود: همه مســئوالن و تریبون داران باید 
اهمیت امروز که روز مبارزه با استکبار است را تبیین 
کنند. اگر طوماری از جنایت های آمریکا تهیه شود 
باید دید انجام بیــش از ۶۰ کودتا علیه رای ملت ها 
را، دو بمب اتمــی در ژاپن، انجام و آغــاز پر تلفات 
ترین جنگ های عالم از ویتنام تا عراق و افغانستان، 
بنیانگذار گروه های تروریســتی تکفیری از جمله 
داعش، حمایت از گروه های تروریســت برانداز، به 
راه انداختن نظام های استکباری به ویژه جمهوری 
اسالمی ایران. این روحیه روحیه استکباری است که 
نمی خواهد نظر و  خواست و رأی ملت ها بر سرنوشت 
خود حاکم باشد. در میان همه این جنایت ها خودشان 

را طرفدار آزادی و حقوق بشر و دموکراسی معرفی 
می کنند. رئیس جمهور گفت: افغانستان را ببینید؛ 
نتیجه دو دهه حضــور آمریکایی ها جز خونریزی و 
جنگ و کشته های چند ده هزاری است؟ در مناطق 
دیگر و امور دیگری که آمریکا حضور دارد را ببینید، 
جنایت های متعدد و کشــته های بی شــمار به جا 
گذاشته است. چند ساعت قبل مطلع شدم رییس 
جمهور آمریکا گفته است که بنا به آزاد کردن ایران 
دارد، البته این حرف ها گفته می شد اما شاید به دلیل 
حواس پرتی که دارد این بار علنی گفته است. آقای 
رییس جمهور، ایران 4۳ سال قبل آزاد شد و بنا دارد 

که آزاد بماند.

وی ادامه داد: امروز دهه هشتادی های ما نیز همین 
نظر را دارند، به گروهی افــراد فریب خورده و خائن 
نگاه نکنید. امروز کشوری که به آن سیم خاردار هم 
نمی دادید در جمع صاحبان صنایع پیچیده قرار دارد. 
به رهبر انقالب گفتم که اولین سخن دبیرکل سازمان 
ملل در سفر نیویورک با من این بود که من از شما عذر 
می خواهم که نتوانســتم در قضیه کرونا تحریم را 
برای واکسن از شما بردارم، من به ایشان گفتم آقای 
دبیرکل امروز در ایران ۶ واکسن درحال تولید است. در 
صنعت فضایی، در حوزه سایبری جوانان ایران دست 
برتر دارند. مگر با حرف و تحریم شما متوقف می شویم؟ 
مگر ما معطل شما هستیم؟ شما تالش دارید حرکت 
این قطار پیشرفت را کند کنید. جوانان غیور ها اجازه 
نخواهند داد که امیال شما در این کشور اجرایی شود.

وی افزود: امروز همه نقش جمهوری اســالمی 
ایران را می دانند، امروز هیچ معادله ای در منطقه بدون 
جمهوری اسالمی ایران رقم نخواهد خورد. حاج قاسم 

عزیز ما شد نماد مبارزه با تروریسم در جهان.
رئیســی گفت: عزیزان من، دانشجویان و دانش 
آموزان عزیز ما عنایت کنید که امروز دشمن وحدت 

و انســجام ملی ما را هدف قرار داده است اقوام عزیز، 
کرد و لر و عرب و بلوچ و ترکمن و اقوام عزیز ما بدانید 
که آمریکایی ها امروز انسجام ملی را هدف قرار داده 
است. بدانید امروز آمریکا و دشمنان انقالب اسالمی 
پیشرفت و امید را در کشور هدف قرار داده اند. بدانید 
که هدف امروز دشمن امنیت آرامش و اقتدار است. 
امروز بدانید امنیت آرامش و جان انسان ها مورد هدف 

دشمن قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امروز هرکس در کشور که در آشوب 
بدمد، بداند یا نداند، بخواهد یــا نخواهد در جریان 
اهداف آمریکا و دشــمنان این ملــت حرکت کرده 
است و هرکس در جهت آرامش، رونق علم و تحصیل 
و دانش و صنعت گام بردارد، هر کس در جهت حرکت 
قطار پیشرفت کشور قدم بردارد در راستای اهداف و 
منافع ملت ایران بوده است. امروز دوگانه ما این است 
که هرکسی در جهت برهم زدن آرامش و دمیدن در 
آشــوب و تنش گام بردارد بداند که در جهت اهداف 

آمریکا و دشمنان این ملت گام برداشته است.
وی افزود: آمریکایی هــا خیال کردند می توانند 
آنچه در لیبی و برخی کشورها اجرا کردند را در ایران 
هم اجرایی کنند، زهی خیال باطل! چرا شما درس 
نمی گیرید از تجربه هایی که در این سال ها داشتید. 
آنچه شما بر سر ملت های مختلف آوردید در مقابل 
چشمان ماست. به همه شــما عزیزان، به همه شما 
هموطنان در سراسر کشور و کسانی که ۱۳ آبان را 

گرامی داشتند درود می فرستم.
بنابر این گزارش، شرکت کنندگان در راهپیمایی 
۱۳ آبان در قطعنامه پایانی این مراسم تاکید کردند: 
ما شرکت کنندگان در این راهپیمایی ضمن اعالم 
حمایت از اقدامات انقالبی مجلس، دولت و دستگاه 
قضا مصرانه بر مقابله مســتمر بر فتنه انگیزی ها و 
اخالل گری ها تاکید و از مسئولین امر می خواهیم 
ضمن رســیدگی به مشکالت معیشــتی و رفاهی 
مردم صف معترضان و اعتراضات بــه حق آنان را از 
مغرضان جدا دانسته و راه ارهای قانونی بیان انتقادات 

را فراهم کنند.
در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان امروز تهران، حضور 
زنان یگان ویژه و قرائت بیانیه ای به دو زبان انگلیسی 
و فارسی در مورد ۱۳ آبان و تحوالت جاری کشور به 

چشم می خورد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه این 
روزها، با پدیده ممنوع الورودی مواجهیم گفت: از 
برخی فرزندانمان خواستیم که مدتی به دانشگاه 
نیایند. وقتی با خانواده های این دانشجویان سخن 
می گوییم، آن ها می گویند که رفتار فرزندشان در 
خانه عالی اســت. والدین دانشجویان باید در نظر 
داشته باشند که دو فضای دیگر، بجز خانواده وجود 

دارد که دانشگاه و فضای مجازی است. 
به گزارش ایســنا، رســول جلیلی در جشن 
ورودی های دانشجویان مقطع کارشناسی ۱4۰۱ 

دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: سخت ترین 
روز اتفاقاتــی در 45 روز گذشــته درون جامعه و 
دانشــگاه شــریف رخ داد، مصادف با دومین روز 
حضور نودانشجویان در دانشگاه بود. این اتفاقات 
کسانی که دانشگاه حضور داشتند و دانشجویانی 
که در دانشگاه حضور نداشــتند، را مکدر خاطر 
کرد. این ماجرا، موجب نگرانی جامعه شــریف و 
فارغ التحصیالن دانشگاه شریف نیز شد و ما از این 

اتفاقات متاسف هستیم. 
وی گفت: این اتفاقات موجب ورود خساراتی 

به دانشگاه شد. عمده ترین خسارتی که به دانشگاه 
شریف وارد شد، خسارت آموزشی و تاثیر بر فضای 

آموزشی نیم سال اول تحصیلی بود.
وی افزود: من، پدر دوم بچه ها هستم. ممکن 
اســت که برخــی از بچه ها بگوینــد پدربزرگ، 
مادربزرگ، پــدر و مــادر داریم، اما من از شــما 
می خواهم یک نقش هم بــرای »جلیلی« وجود 
داشته باشــد. اگر ضعف دارم، به من تذکر دهید و 
بنده را همراهی کنید تا پروژه ســخت پرورش و 

تربیت را در دانشگاه انجام دهیم.

خبرخبر
واکنش رئیسی به جمله »ایران به زودی آزاد می شود« بایدن 

ایران 43  سال پیش آزاد شد
رئیس دانشگاه شریف: 

 از برخی فرزندانمان خواستیم، مدتی به دانشگاه نیایند

رئیس پلیس تهران خبر داد:   

 دستگیری عوامل ربایش
 دکتر فرهود

خبرگزاری فارس گزارش داد

 التهاب در مراسم چهلم  و
هفتم سه تن از جانباختگان 

حوادث اخیر 

ورود قیمت دالر به کانال
 ۳۵ هزار تومان

کره شمالی با پرتاب موشک بالستیک قاره پیما، 
ژاپنی ها را روانه پناهگاه کرد؛ 

 عبور پیونگ یانگ
از خطوط قرمز! 

 سیستان و بلوچستان 
بار دیگر صحنه اعتراض و ناآرامی شد؛

 از ترور امام جماعت مسجد
تا درگیری در نمازجمعه

 تجدید آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 33 مورخ 1401/05/26  ، اجرای پروژه ی ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  
واگذار نماید.  لذا ازكلیه پیمانكاران و شركت هاي داري تائیدیه و صالحیت در رشته های مربوطه دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمایند. 

شماره موافقت مشخصات پروژهردیف
مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه پروژهنامه 

رشته و رتبه مورد نیاز مناقصه

1
اجرای زیرسازی کوچه و معابر 
واقع در محالت و خیابان های 

سطح شهر میناب
دارا بودن پایه 5 راه و 2/407/858/323 ریال48/157/166/473 ریال

ترابری

توضيحات:
و نیز جهت  کسب اطالعات بیشتر به آدرس : استان هرمزگان – شهر میناب – بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری میناب-واحد عمرانی شهرداری میناب مراجعه 

نمایند.
شرایط 

1-نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه  به مبلغ 2/407/858/323 ریال را بصورت ضمانت نامه بانکی 
و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 0102963945003 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد در سامانه ستاد 

بارگذاری نمایند. 
۲-تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/08/07 لغایت 1401/08/14 می باشد .  

۳-مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  : تا تاریخ 1401/08/25 می باشد .
۴-تاریخ بازگشایي پاكتها: روز دوشنبه  مورخه 1401/08/28 راس ساعت 10 صبح .

۵-مكان بازگشایي: شهرداري میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات.
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس بارگذاری اسناد، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات  به  بایست نسبت   6- شرکت کنندگان در مناقصه  می 

 www.setadiran.ir ، اقدام نمایند . 
7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

8- سپرده نفر اول و دوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمنًا در صورت انصراف نفرات اول و دوم ، سپرده آنها به ترتیب 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد. 
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2230144-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir   مراجعه نمایند. 

 نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری میناب

همراه با )ارزیابی کیفی و فنی ( شماره مناقصه : 1401/5


