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میرعلی اصغر الموسوی
ما  از  مجلس:  رئیس  نایب  نیکزاد،  علی   
ما  و  کردید  محدود  را  اینترنت  چرا  می پرسند 
را  اینترنت  ما  که  می گوییم  آن ها  به  پاسخ  در 
را  اینترنت  اغتشاشگران  بلکه  نکردیم  محدود 

کردند. محدود 
نیست  که  نباشد  هم  منطقی  جواب  اگر   
از  ای  نمونه  است.  واقعی  کنید  باور  ولی 
حرکت های دولت محترم است که به اقدامات 
تعجب  معروفند.  بازدارنده  یا  و  پیشگیرانه 
و  شود  می  فراموش  علت ها  که  زمانی  نکنید، 
می  جاری  رویه  ها  مسئله  کردن صورت  پاک 
باید  کند،  نمی  تغییری  هیچ  ها  روش  و  گردد 
شاهد کور شو و کر شو داروغه وار باشیم که 
ارث رسیده و  به  ما  به  آشنا  و  دور  از گذشته 
این است، هر چه ملت سر  معنی و مفهوم آن 
از  نعمات  همه  باشید،  شنویی  حرف  و  بزیر 
جمله اینترنت پر سرعت بر قرار خواهد شد و 
اال خود دانید، و اگر زندگیتان و کارتان لنگید 
و ضرر کردید بروید مثل بچه های مودب فکر 
کنید وقتی عاقل شدید آن وقت بیائید تا حرف 
شنیدم  را  فرمایش  این  وقتی  راستی  بزنیم، 
که  افتادم  کذا  مجلس  آن  یاد  چرا  دانم  نمی 
شمرده                    مقصر  خود  بیت  اهل  مظلومین  آن  در 

می شدند.
 واقعه و بحرانی بزرگ در جامعه روی می دهد 
و ما به همین سادگی بدون کنکاش در چرایی 
راحت  چنین  دیگران  به  علت ها  حواله  با  ها 
از کنار آن رد می شویم بدون آن که فکر کنیم 
به  درونی  علت  بدون  اجتماعی  حادثه  هیچ 
وجود نمی آید و هیچگاه با آتش خاموش کن 

خاموش نمی شود.
خاطر  به  جامعه  عادی  مبادالت  بخشی   
دچار  حیث   هر  از  اینترنتی  ناهنجار  وضعیت 
که  رسیده  جایی  به  کار  و  شده  جدی  آسیب 
سخن از مهاجرت به خاطر دسترسی شرکت ها 
ما خیلی راحت  آن گاه  اینترنت می رود و  به 
که  >>اینی  می کنیم،  اعالم  کامل  آرامش  با  و 

تا بهره مند شوید. هست<< فضولی نکنید 
 ای کاش گوینده محترم نگاه کوتاهی به تاریخ 
نه چندان دور بیافکند و آن گاه سر انجام این 
و  ببیند  را  کنندگان  برخورد  و  برخوردها  نوع 
پیچیده  مقوالت  با  رویارویی   نکند  فراموش 
با  که  است  دانشی  و  علم  خود  اجتماعی، 
ترکیب دانش، بینش و روش سیاست اجتماعی 
را تشکیل می دهد و هر روش و کردار غیر از 
نتیجه  به  نه  تنها   که  است  کوری  حرکت  آن 
سختر  به  منجر  بلکه  شود  نمی  منتهی  عقالنی 
منجر خواهد  طناب  پاره شدن  یا  و  گره  شدن 

شد.
است   اصلی  شناسی  جامعه  اولیه  اصول  در   
هر  روی  زدن  ضربه  و  کوبیدن  گوید:  می  که 
گره اجتماعی به هیچ عنوان منجر به باز شدن 
در  اجتماعی  مشکل  هیچ  و  شد.  نخواهد  آن 
طرفه  نیست.  حل  قابل  التهاب  و  تنش  حالت 
جو  ایجاد  عوض  ما  زمامداران  اکنون  که  آن 
انتظار  مقابل  طرف  از  آرامش،  ایجاد  و  آرام 
عملکردشان  منتهای  در  و  دارند  را  شدن  آرام 
آرامش  با  را  بخوانیدخفقان(  )شما  سکوت  
هر  نکرده  بسنده  هم  این  به  و  گرفته  عوضی 
روز به نمک پاشی روی زخم ها ادامه می دهند 
و آن گاه انتظار دارند جامعه سمعا و طاعتا در 

تحت  فرمان آنها باشند.
 آخر کالم با توجه به دیدگاهی شما و شمایان 
که  شوم  عارض  باز  فضولتا  باید  معمول  طبق 
قالیباف  آقای  پیشنهاد  جدید  حکمرانی  برای 
احتیاج به حکمرانان جدید مخصوصا در زمینه 

مجلس ضروری  به نظر می رسد.
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تب گرانی بر تن 
واحدهای تولیدی

آیا عراق به صف 
کشور های عربی

 علیه ایران پیوست؟
 نفت و انرژی 4
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جامعه جهانی 
ورزشکاران محجبه ایران 

را تحسین می کنند

کسری بودجه 
با افزایش قیمت بنزین 

جبران می شود؟
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به دنبال  اقتصادی دولت گفت: دولت  سخنگوی 
به  نیست و  از روی یک رقم خاص  نرخ  تثبیت 
نیما  سامانه  در حول  ارز  بازار  ثبات  ایجاد  دنبال 

است.
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت 
شامگاه امشب شنبه )17 دی ماه( در گفت وگوی 
ویژه خبری، گفت: با توجه به اینکه کشور از سال 
۹7 تا 1۴۰1 یک دوره تورمی چهار ساله را پشت 
این  دنبال  به  دولت  اقتصادی  ستاد  گذاشته،  سر 
است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست 
کرد  سعی  و  شروع  دولت  از  هم  اول  و  بگیرد 
کسری های بودجه خود دولت را مدیریت کند و 
دوم، از شبکه بانکی شروع و خلق پول بی ضابطه 

در شبکه بانکی کشور را مدیریت کرد.
وی افزود: در سومین مورد هم سعی شد عواملی 
که می توانست موجب انتظارات تورمی در آینده 
شود، مانند موضوع ارز را مدیریت کند؛ متاسفانه 
در آبان و آذر تا امروز دچار نوساناتی در بازار ارز 
شدیم. سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز 
ایجاد ثبات در بازار ارز است.سخنگوی اقتصادی 
دولت خاطرنشان کرد: دولت به دنبال تثبیت نرخ 

از روی یک رقم خاص نیست و به دنبال ایجاد 
ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است. ما باید 
نیما  سامانه  در  را  کشور  واردات  اکثریت  بتوانیم 
اقتضای  براساس  سامانه  این  در  که  نرخی  با  و 
و  کنیم  مدیریت  می شود،  تعیین  کشور  اقتصاد 
ارزهای  واردکنندگان،  هم  و  صادرکنندگان  هم 
اکثریت  بنابراین  بیاورند،  نیما  سامانه  به  را  خود 
که  نرخ هایی  با  و  نیما  سامانه  از  کشور  کاالهای 
بانک مرکزی مدیریت خواهد کرد، وارد می شود.

نیاز  کل  درصد   ۸۰ از  بیش  کرد:  بیان  خاندوزی 
تأمین  ثنا  و  نیما  سامانه های  در  کشور  ارز  بازار 
کاالها  واردات  حواله  نیازهای  شامل  که  می شود 
بخش  و  است  مردم  مسافری  ارز  نیازهای  یا 
دیگری از نیازهای ارزی ما در سامانه نیما و بازار 
متشکل جواب داده نمی شود، مانند واردات کاالی 
بازار غیررسمی می رود. درصد  غیررسمی که در 
در  فروش ها  و  خرید  که  می ماند  باقی  نیز  دیگر 
کانال های فردایی ارز است، یعنی معادالت کاغذی 
که در این کانال ها انجام می شود و مجموعه آن 
غیررسمی حدود 1۵ درصد مجموع  بازار  ارز  با 
ارزی است که در کل کشور معامله می شود. وی 

کانال ها  و  شبکه ها  در  که  چیزی  آن  داد:  ادامه 
گفته می شود که دالر به ۴۰ تومن رسیده یا پایین 
آمده، بخشی از نیازهای ارزی ما است که در آن 
کانال های معامالت کاغذی فردایی انجام می شود 
که بسیار کوچک است، یا آن چیزی است که ارز 
غیررسمی کاالهای قاچاق ما را پشتیبانی می کند، 
در حالی که آن به عنوان یک پیشرو و یک نماگر، 

ذهنیت ها و انتظارات را تغییر می دهد.
معتقدم  کرد:  اظهار  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
تجارت  و  کار  و  کسب  اهالی  و  مرکزی  بانک 
کشور این روشنگری را به خوبی انجام دهند که 
ارز  بازار  نیاز  از  بخشی  دقیقًا مشخص شود چه 
تأمین می شود و چه بخش  نیما  از طریق سامانه 
کوچکی از تجارت و بازار غیررسمی ما، از این 
نرخ ها تبعیت می کند.خاندوزی در پاسخ به سؤالی 
بانک مرکزی  با تغییر رئیس کل  آیا  اینکه  درباره 
سیاست های بانک مرکزی نیز تغییر می کند، گفت: 
بانک مرکزی  دستورکار جدیدی که در دولت و 
در پیش گرفته شده، اجرای تدابیری جدید با تیم 
جدید است. بنای دولت و بانک مرکزی این است 

که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.

پدیده ای 
با عنوان لباس 
شخصی نداریم

 دولت به دنبال تثبیت نرخ 
از روی یک رقم خاص نیست

نیروگاه تبریز منسوخ شده است 
خودمان را گول نزنیم

مادران شهید، اسوه های همیشگی صبوری و پایداری اند

اعدام آشوبگران
 یا

 اعدام معترضان؟!

امام جمعه تبریز گفت: مادران شهید، اسوه های 
همیشگی، مانا و جاوید صبوری و شکیبایی اند و 

به انقالب اسالمی اعتبار می دهند.
 آیت اهلل سیدمحمدعلی آل هاشم در ویژه برنامه 
"یاوران ام البنین" که به مناسبت پاسداشت بیش 
بود،  شده  برگزار  تبریز  شهید  مادر  یکهزار  از 
اسالمی،  نظام  سرمایه  و  اعتبار  کرد:  خاطرنشان 
ما  و  است  آمده  ارمغان  به  شهدا  مطهر  از خون 

همواره به آنان مدیون و وامدار هستیم.
وی افزود: این نقش خانواده شهدا به ویژه مادران 
با تربیت  انکارناپذیر و بی بدیل است که  شهدا 
و پرورش آن نسل بی مانند و بی تکرار، تاریخ 
تقسیم  خود  قلب  و  جان  به  را  اسالمی  انقالب 
کردند و با تاسی از سیره مطهر حضرت ام البنین 
را  بانوی صبور  آن  رسم  و  راه  کوشیدند  )س(، 

پاس دارند.
آیت اهلل آل هاشم خاطرنشان کرد: بر خود وظیفه 
به  را  احترام خود  و  امتنان  مراتب  که  دانیم  می 
همه این بانوان گرانقدر و عالی مقام ابراز داریم 
را  ما  آنها بخواهیم که در دعای خیر خود  از  و 

فراموش نکنند. امیدواریم که صبوری و پایداری 
برای همه ما درس  مانند  آنها که بی مثال و بی 
بهترین  به  و  یابد  نمود  جامعه  در  است،  آموز 

شکل ممکن در ادوار باقی بماند.
 بیش از یکهزار تن از مادران شهید تبریز، همزمان 
با سالروز وفات حضرت ام البنین )س( در ویژه 

برنامه "یاوران ام البنین" گردهم آمدند.
تبریز در سالهای دفاع مقدس هزاران غنچه گلگون 
کفن را برای پایداری کشور تقدیم کرده و مادران 

شهدا، سندی بر این از خود گذشتگی هستند.
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فدراسیون فوتبال و بازی 
با سیاست »مرگ و تب«

تالش 5 دهه ای
 احیای تاالب انزلی

 نتیجه بخش نبوده است

شرکت گاز استان آذربایجانشرقي درنظردارد پروژه خرید ۸ دستگاه  دیزل ژنراتور را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شرح 

ذیل برگزار ، و به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
*دیزل ژنراتور KVA 67۵ به تعداد یک دستگاه
*دیزل ژنراتور KVA 1۵۰ به تعداد یک دستگاه

*دیزل ژنراتور KVA 1۰۰ به تعداد 3 دستگاه
*دیزل ژنراتور KVA 6۰ به تعداد 3 دستگاه

و  فعالیت   مجوز  دارای  معتبر  کننده  سازنده/تأمین  شرکتهای  منظورازکلیه  بدین     
توانایی تامین اقالم فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه 
میلیون  هفتصد  و  میلیارد  3/7۰۰)سه   /۰۰۰/۰۰۰/- مبلغ  به  دولتی  معامالت  تضمین 
ریال( دعوت می نماید حداکثر تا 1۰ روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعالم 
آمادگي کتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی )کیفی تامین کنندگان 
کاال( و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ارسال نمایند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده 
نام  و گواهی  ثبت  الکترونیکی دولت  تدارکات  باید در سامانه  مناقصه گران  است. 

امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
*تلفن  3۴۴۹627۴ و ۰۴1-3۴۴۴۸۰۹۵

*دورنگار   ۰۴1-3۴۴۴7۰۸۹

»آگهي فراخوان مناقصه «
  شماره: 1401-100

روابط عمومي شرکت گاز استان آذربایجان شرقيشناسه آگهی: 1۴366۴2

 دوم
نوبت

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به   خرید اقالم شامل سیستم گرمایشی، سیستم تهویه و مه پاش ، گلدان پالستیکی ، تابلو برق ، 
بذر ، انواع سم و کود و انواع گل ریشه ای  جهت تکمیل و راه اندازی گلخانه شهرک فرزان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

1-برآورد اولیه : مبلغ اولیه برآورد انجام کار حدود ۸/۹۹۴/13۵/۰۰۰ ریال )هشت میلیارد و نهصدو نودو چهار میلیون و یکصدو سی و پنج هزار ریال ( با احتساب کسور 
قانونی و ۹ % مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

2-مدت اجرای پروژه:  3 ماه 
3-تضمین شرکت در مناقصه: ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصدو پنجاه میلیون ریال( می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش 

خواهد بود.
-ارائه هر نوع چک اعم از بانکي یا تضمیني و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه، به هیچ عنوان قابل قبول نمي باشد.

- پرداخت تضمین شرکت در مناقصه بصورت نقدي از طریق شماره حساب ۰1۰۵7۰۸327۰۰3 نزد بانک ملی بنام شهرداری شهر قدس 
-مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قرارداد های شهرداری قدس تحویل نمایند. 

۴- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : قیمت اسناد مناقصه ،2/۵۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیون و پانصد هزار ریال( مي باشد که به حساب شماره ۰1۰۵7۰۸2۹۸۰۰۰ 
به نام شهرداری شهر قدس نزد بانک ملی و بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir  قابل پرداخت می باشد.

۵- مهلت خرید اسناد : مهلت خرید اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ  1۴۰1/1۰/1۹ بوده و  اسناد و مدارک مناقصه ظرف مهلت مندرج  در سامانه تدارکات 
دولت به نشانی www.setadiran.ir  قابل دریافت می باشد.

6- مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات : مهلت تحویل ضمانتنامه تاساعت 1۴ روز یک شنبه 1۴۰1/11/۰2 و آخرین مهلت بارگذاری اسناد تا ساعت 17 
همانروز از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات دولت         www.setadiran.ir  می باشد. 

7-مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: شرکتهای دارای  اساسنامه مرتبط 
 ۸-پرداخت هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده می باشد .

۹ - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
1۰-در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

11-سایر شرایط در اسناد مناقصه قید شده است.                                                                                    

آگهی  فراخوان مناقصه عمومی

 روابط عمومی شهرداری شهر قدس

 دوم
نوبت


