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میر علی اصغر الموسوی
حجت االسالم جناب تائب: ... با  اضافه به اینکه 
تبدیل علم به ثروت نیاز به جراحی دارد، گفت: 
ها  یارانه  هدفمندی  بحث  در  موثری  اقدامات 
دوره  یک  اقتصادی  جراحی  و  گرفت  صورت 
خونریزی دارد تا به تعادل برسد که دولت انقالبی 

زیرساخت ها را درست کند.
 نسل ما از قدیم و ندیم عادت کرده بود که در 
دوران تحصیل  حداقل یکی دوبار انشای علم بهتر 
کنم  اعتراف  باید  بنوبسد ولی  را  ثروت  یا  است 
در  که  زمانی  و چه  بودم  که محصل  زمانی  چه 
دبیرستانهای تهران معلم انشا، چه خود و چه هیچ 
دانش آموزی اشاره ای به این که تبدیل علم به 
ثروت احتیاج به جراحی آن هم توام با خون ریزی 
این  شنیدن  از  بعد  من  بود. حتی  نکرده  را  دارد 
خبر با تالش  شبانه و به کمک انواع فلیتر شکن 
هر چه تالش کردم در بین تحقیقات و تفحصات 
علمای ذی ربط اجتماعی و اقتصادی، جمله ای یا                                                                          
نشدم.  موفق  کنم  پیدا  مورد   این  در  ای  کلمه 
ضمن،  کمپینی  انداختن  راه  با  که  درصددم  لذا 
تجلیل از ایشان تقاصای دو جایزه هم زمان نوبل 
اقتصادی و جامعه شناسی را برای ایشان زیر جمله
*هنر زان ایرانیان است و بس* در خواست کنم. 
لزوم جراحی  بر  مبنی  عالی  ما کشف حضرت   
برای تبدیل علم به ثروت را بدون هرگونه تفسیر 
و تحلیل قبول کردیم وبر خود غافل نهیب زدیم 
که چرا تا حال  این همه دریای خون را در ملل 
راقیه به عنوان حجت بالغه ندیده ایم و اینکه هر 

جراحی امکان خونریزی دارد شکی نیست.
 4200 دالر  حذف  با  سیزدهم  دولت   اینکه  و 
تومانی اقدام به یک جراحی پر ریسک کرده، آن 
بنده طبق  است. ولی  کامال واضح و روشن  هم 
ذات فضول خود ناچارم  سئوالی بپرسم؟ موالنا  
به  موجود  حتما  که خونریزی  دارید  شما حتم 
از   ای  پاره  که  چرا  است؟  جراحی  عمل  علت 
اقتصادی چه فردِی و چه  بزرگان و سردمداران 
هواخوری  مخصوصا   اخیر  تحوالت  با  جمعی 
نرخ ارز در کانالهای 56000 تومان و36000 تومان 
و افزایش نقدینگی و پی آمدهای قریب الوقوع آن 
معتقد به سقط طر ح حذف دالر 4200 تومانی، و 

سیاست یارانه ای دولتند. 
 بنا بر این این بار خجالتا  با عذر خواهی از محضر 
عالی و تمام خوانندگان این سطور اناثا و ذکورا، 
یاد آور می شوم به قدر متیقن این خونریزی، خون 
ریزی نفاس باید باشد. چرا که علی الظاهر، علما 
و خبرگان اقتصاد معتقدند با جهش نرخ دالر به 
اصطالح به کانال 36000 تومان و تفاوت حدود 
گرد   ما عقب  نیمایی  ارز  با  آن  تومانی  هزار   10
کاملی را به طرف همان معزل دوگانگی فاحش 
ارز شاهدیم. بنابر این باید گفت که دولت محترم  
در اثر سقط طرح جاری اقتصادی، حتما مجبور  
نگهداری  دستگاه  زیر   در  را  نارس  طفل  این 
نماید و طرحهای مشابه آنچه انتقاد می کرد، نظیر  
استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق 
ارزی  و ارز پاشی  سخاوتمندانه را از سر گیرد.
درست است که طبق فرهنگ مسلط، ما مجازیم و 
یا باید، جهت آنچه درست می انگاریم و یا باید 
ببافیم،  به هم  یابس را  انگاریم، رطب و  درست 
لکن  به خاطر  ادب که شده باید فهم و شعور 

مخاطبین و جایگاه خود را در نظر داشته باشیم.
 شفاف عرض کنم انتظار ما و جامعه از شما قبل 
از اینکه تبین وضعیت اقتصادی  کشور باشد تبین 
امنیتی کشور است و مخصوصا در مورد چرایی 
امر  تصدی  زمان  در  فاحش  امنیتی  های  خرق 

توسط شما و ادامه آن تا امروز است.
من در یا داشت دیروز از محضر امیر فرماندهی 
کل ارتش عاجزانه در خواست کردم. هرکسی کار 

خودش آتش به انبار خودش
باز تکرار کنم. 

موالنا: هرکسی کار خودش، آتش به انبار خودش

المسلمین غالمحسین محسنی   حجت االسالم و 
اژه ای روز پنجشنبه در دیدار با قضات و کارکنان 
دستگاه های تابعه قوه قضائیه در خراسان جنوبی 
بر  را  مردم  امنیت  که  کسی  هر  با  داشت:  اظهار 
یا  و  شده  مردم  کار  و  کسب  از  مانع  و  هم زده 
مردم  مقدسات  به  و  کشیده  مردم  روی  به  تیغ 
کرده  تعرض  آنان  مال  و  جان  به  و  بی احترامی 
و به اجبار چادر از سر مردم کشیده و نیز امنیت 
را  آرامشی  بی  و  برده  بین  از  را  مردم  آرامش  و 
طبق  قاطع  و  شدید  برخورد  است  کرده  تحمیل 
قانون می شود وگرنه در نزد خدا و قانون و مردم 

مسئول هستیم. 
انجام  را  جنایت ها  این  که  کسانی  افزود:  وی 
قرآن  و  کردند  مجروح  و  شهید  همه  این  دادند، 
بخشش  قابل  کردند  ایجاد  امنی  نا  یا  زدند  آتش 
اینکه  بیان  با  قوه قضائیه  نیست.رییس  اغماض  و 
رحم  و  باشیم  زودگذر  مسایل  تاثیر  تحت  نباید 
کرد:  عنوان  می شود  ظلم  مردم  به  که  چرا  کنیم 
هیچ جای ارفاقی نسبت به مسببان اصلی و کسانی 
همراه                                                             تابلودار  و  انقالب  ضد  جریانات  با  که 

نیست.  هستند 
فریب  که  هستند  کسانی  واقعا  اگر  گفت:  وی 
و  خودشان  نزده،  جنایتی  به  دست   ، خورده 
خانواده اشان به طور واقعی پشیمان هستند، تعهد 
پیدا  اطمینان  نظر  این  از  هم  قاضی  و  بدهند  هم 

کند، قابل ارفاق هستند.
 50 نزدیک  خصوص  به  اخیر  های  هفته  این 
از  برخی  بر  سوار  جد  طور  به  دشمن  اخیر  روز 
ضعف های موجود بهره برداری زیاد کرده است. 
را  باطل  و  افراد حق  از  بسیاری  کرد:  عنوان  وی 
آورده که  به وجود  نشان می دهند تشویش  قاطی 
هم  از  را  باطل  و  حق  نتوانند  جوانان  از  برخی 

تشخیص دهند.
تالش  دشمن  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رییس 
منفی  و  مثبت  نکات  مظلوم،  و  ظالم  جای  دارد 
را عوض و برخی ضعف ها را بسیار بزرگ جلوه 
از  است  نتوانسته  آنچه  دشمن  کرد:  تصریح  دهد 
جنگ داخلی، نظامی، تحریم و فشارهای مختلف 
سیاسی و امنیتی به وجود آورد از طریق بازی با 
افکار عمومی و جنگ روانی ترکیبی به دنبال آن 
است تا به زعم باطل خود این حرکت رو به پیش 

انقالب را متوقف کند.
پیش  از  بیش  بصیرت  و  هوشیاری  لزوم  بر  وی 
ترفند جدید  با  دشمن  اکنون  گفت:  و  کرد  تاکید 
اقدامات ترکیبی  مقابل ما ایستاده لذا همانطور در 
مراحل مختلف از این تهدیدات استفاده کردیم و 
این مشکالت و  از  باید  پیشرفت رفتیم  به سمت 
به  اخیر  وقت  چند  در  دشمن  که  گرفتاری هایی 
وجود آورده به نفع پیشرفت کشور استفاده کنیم.

کردن  تبدیل  بر  مجدد  تاکید  با  اژه ای  محسنی 

داشت:  اظهار  فرصت  به  اغتشاشات  و  ناهنجاری 
باید با توجه به وضع موجود اگر ایراد و ضعفی 
برطرف  است  مدیریت ها  یا  رفتار  و  کردار  در 
شود تا بتوانیم از تهدید اغتشاشات فرصت تغییر                

ایجاد کنیم. 
وی با اشاره به اینکه »عدو شود سبب خیر« ادامه 
داد: اگر به این شکل به قضیه نگاه کردیم دشمن 
سبب خیر می شود تا ضعف ها و نارسایی ها رفع 
شود اما نباید بگذاریم دشمن با چهره فریب کارانه 
به  و  جامعه  از  اقشاری  و  طیف  فکر  و  ذهن  در 

خصوص جوانان اثر منفی بگذارد.
قضائیه                             قوه  از  مطالبه  و  دیدگاه   2 اکنون 
و                                                                              مردم  حق  بر  مطالبه  یکی  دارد  وجود 
خانواده های  روحانیت،  جامعه  جمله  از  برخی 
معظم شهدا ، ایثارگران، دانشگاه، طبقات مختلف 
قوه  که  است  این  مجلس  نمایندگان  از  برخی  و 
داشته  قاطع  برخورد  جنایت کاران  با  باید  قضائیه 
انجام  را  است  اعدام  که  مجازات  اشد  و  باشد 
دارند                                                                                             را  عقیده  این  دیگر  طرفی  از  عده ای  دهد. 
کنیم  آزاد  را  گول خورده   دانشجویان  برخی  که 
و اعدام و مجازات نکنیم لذا این 2 نگاه متفاوت 
و  انصاف  و  عدل  با  باید  قضائیه  قوه  و  است 
نه                                                                             پس  کند  برخورد  قانون  دادن  قرار  معیار 
نه  گرفتیم  قرار  احساسات  و  هیجانات  دچار 

غفلت داریم.                   

معیار برخورد با اغتشاش گران قانون و انصاف است
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بیانیۀ تحلیلِی جبهۀ اصالحات ایران پیرامون اعتراضات اخیر

ما اصالح طلبان، مطالبه گر اصالحاِت ریشه ای در حکمرانی ایرانیم

دشمنان  های  تحریم  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
علیه ایران طی سالیان اخیر گفت: آنها بعد از این 
به  شدند  مواجه  شکست  با  سیاست  این  در  که 
دنبال بی ثبات سازی ایران افتادند که این سیاست 

آنها هم شکست خورد.
 رئیسی در جمع مردم پاکدشت با بیان اینکه از 
حضور در جمع شما مردم عزیز بسیار خوشحال 
هستم، اظهار داشت: این دیدار باید زودتر از اینها 

انجام می شد.
دشمن  مردمی  پاکدشت  مردم  افزود:  رئیسی 
کار  است  شناس  زمان  و  ستیز  دشمن  و  شناس 
برای  شهید   500 از  بیش  تقدیم  درخشان  نامه 
انقالب اسالمی در دوره دفاع مقدس برای دفاع 
از حریم و حرم و حضور خانواده شهدا در این 
در  مردم  که  گفتار است  این  نشانه صدق  منطقه 

این منطقه با بصیرت هستند.
رئیس جمهور بیان کرد: این روحیه و منش مردم، 
می گذارد  مسئوالن  دوش  بر  سنگین تر  مسئولیتی 
که باید مدیران شهرستان، استان و در سطح کشور 
مردمانی  اما  کنند  خدمت  باید  جمهور  مردم،  به 
چیز  همه  از  انقالب  و  اسالم  از  دفاع  برای  که 
بیشتر وجود  ای  وظیفه  آنها  به  نسبت  گذشته اند 

دارد.
وی تاکید کرد: به مسئوالن توصیه و تاکید می کنم 
مردم  به  خدمت  برای  دارید  توان  چه  هر  که 
زندگی  از  که  گره ای  هر  بدانید  نکنید،  فروگذار 
بر  عالوه  شود  گشوده  فرد  یک  و  خانواده  یک 
اینکه در دنیا موجب تقدیر و تشکر آنها از شما 
است، جایگاه اخروی است که این مهم می باشد. 
امروز نوکری برای این مردم شهید پرور داده دل 
داده به خدا، بزرگ ترین افتخاری است که نصیب 

ما شده است.

رئیس جمهور بیان کرد: دشمن می خواهد حواس 
مسئولین از خدمت به مردم پرت شود و گرفتار 
مسائل دیگر شوند. جوان دختر و پسر ما جایگاه 
به  تبدیل  امید  باشد،  نداشته  خدمتگزار  و  علمی 
ما  دانشمندان  نمی خواهد  دشمن  بشود.  یاس 
قله های علمی را فتح کند. دشمن نمی خواهد در 

این منطقه تولید حرف اول را بزند.
آیت اهلل رئیسی افزود: دشمنان می خواستند قطار 
پیشرفت را کند کنند و شروع به ایجاد اغتشاش 
کند  مردم  به  خدمتگزاری  کردند  فکر  و  کردند 
خواهد شد، زهی خیال باطل، ما حرکت این قطار 
خواهیم  پیش  شتاب  با  را  پیشرفت  و  سازندگی 
برد.وی ادامه داد: ما در دولت تمام قوا و ظرفیت 
به  خودمان را در جهت رفع مشکالت کشور و 
سامان رساندن پروژه های نیمه تمام، رفع بیکاری 
و مسکن و همه مسائلی که مردم در گوشه و کنار 
کشور دارند به رغم خباثت های دشمنان برطرف 

خواهیم کرد و پیشرفت حاصل خواهد شد.

پاسخ ایران 
به اظهارات علی اف:
 رزمایش ایران 

اقدامی معمولی بود

سیاست دشمن در بی ثبات سازی ایران شکست خورد

برگزاری اکسپوی خط و خوشنویسی در سال ۱۴۰۲
شهردار تبریز گفت: اکسپوی خط و خوشنویسی 
یکی از رویدادهای فرهنگی شهرداری است که 
شعار  تحقق  هدف  با  و   5 منطقه  مشارکت  با 
و  برنامه ریزی  شهرداری  اجتماعی  کارکرد 

برگزار خواهد شد.
نمایشگاه  و  اکسپو  کرد:  اظهار  هوشیار  یعقوب 
و  عرضه  برای  محلی  خوشنویسی  و  خط 
هنرمندان خطاط و  فرهنگی  فروش محصوالت 

بود. تبریز خواهد  خوشنویس 
و  فرهنگی  شده  اجرا  برنامه های  افزود:  وی 
آتی  سال های  در  می تواند  مناطق  در  اجتماعی 
سطح  در  حتی  و  منطقه ای  رویداد  صورت  به 

ملی برگزار شود.

های  برنامه  اهمیت  کرد:  خاطرنشان  هوشیار 
فرهنگی و اجتماعی کمتر از پروژه های عمرانی 
و خدماتی شهر نیست که در این راستا مدیریت 
شهری و شورای اسالمی شهر به مقوله کارکرد 
اجتماعی در بودجه سال آینده اهمیت داده اند.

بتواند  شهری  مدیریت  اگر  شد:  یادآور  وی 
و  هنری  اجتماعی،  فرهنگی،  موضوعات 
مثبتی  اقدام  کند،  نهادینه  جامعه  در  را  ورزشی 
و  شهر  اسالمی  شورای  دوره  این  کارنامه  در 

شهرداری تبریز خواهد بود.
فرهنگی  پیوست های  ارائه  به  ملزم  مناطق   
برای  بودجه  ردیف  پیش بینی  و  اجتماعی  و 

کارکردهای اجتماعی در  سال 1402 شده اند.

شنبه 21 آبان  1401 - 17 ربیع الثانی 1444 ه . ق - November 12  2022 - شماره  6409 - سال بیست و پنجم

 به ۱50 آمبوالنس در اغتشاشات 
اخیر آسیب وارد شد

شهرداري اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/146/د مورخ 1401/03/21 موضوع ابالغ  بند 1 صورتجلسه شماره 50 
مورخ 1401/03/01  شوراي اسالمی شهر اندیشه، اجرای عملیات زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران فعال واجد شرایط 

)حداقل دارای حداقل رتبه 5 راه و باند و رتبه 5 ابنیه( واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: آماده سازی اراضی فاز 5 با اعتبار 10/000/000/000ریال با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

2- سپرده شركت در مناقصه: مبلغ  500/000/000 ریال می باشد  به همین منظور ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه یا واریز نقدی به حسابجاری 
 )IR150170000000113994456001 سیبا به شماره 0113994456001  نزد بانک ملي ایران شعبه بلوار آزادی اندیشه کد 2417 ) شماره حساب شبا
تهیه و برابر دستور العمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم بذکر است نفرات اول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر 

به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهي لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/08/29 

محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir مي باشد.
4 - مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: متقاضیان مي بایست تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/09/10اصل ضمانت نامه را به واحد دبیرخانه 
 www.setadiran.ir شهرداری تحویل و شماره ثبت پاکت الف دریافت و سپس تصویر سپرده شرکت در مناقصه را در سامانه تدارکات الکترونیک

بارگذاری نمایند.
*تذکر:  صرفا اسناد پاکتهای پیشنهاد )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است در جلسه بازگشایی پاکتهای )ب( و )ج(  اسناد فیزیکی)کاغذی( 

و اسناد فاقد امضای الکترونیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .
5- مدارك الزم جهت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد مي بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه 

اقدام نمایند. 
6- زمان بازگشایي پیشنهادات: پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 می باشد. 

7-شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار مي باشد.
8-هزینه درج آگهی برعهده برنده موضوع مناقصه است.

آگهي مناقصه عمومي- نوبت اول

بهروز کاویانی - شهردار شهر اندیشه
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