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یادداشت

هم سان سازی فکری
میر علی اصغر الموسوی

  بین الملل 3

است  گذشته  یکشنبه  به  مربوط  چه  اگر  خبر   
در                که   است  چراهایی  و  سئواالت  از  پر  ولی 
ابهام های موجود مسئله ساز کشور  سلسله ی 

هنوز جوابی برای آنها پیدا نشده است.
 روز یکشنبه هواپیمای پرواز بین تهران و دوبی 
در یک فرود اجباری در کیش به زمین نشست تا 
از خروج همسر آقای علی دایی اسطوره  فوتبال 
کشور  از  عمومی  افکار  تحریک  اتهام  به  ایران 
تصمیم  چنین  می دانیم  همه  شود.  جلوگیری 
به  سوء  تبعات  به  سبب  کشور  یک  در  هایی 
خاطر ایجاد احساس ناامنیتی اجتماعی داخلی و 
به ویژه  در صحنه مراودات بین الملی به ندرت 
و  امنیتی  مراجع  عالی ترین  تصمیم  به  حتما  و 
سیاسی انجام می گیرد. به طوری که در کشور 
ما مشابه قضییه نادر و فقط در دستگیری ریگی 

اتفاق افتاده است.
 به طوری که از قرائن استنباط می شود، و در 
اظهارات مقامات مربوط تصریحی در این مورد 
تعقیب  تحت  وجه  هیچ  به  ایشان  نشده،  دیده 
قضایی  نبوده و از مبادی رسمی که تحت کنترل 
کامل مسئولین انتظامی و امنیتی است خارج شده 
با اقدام  اتهام منسوبه به هیچ وجه  ثانی  اند. در 
باز دارنده انجام شده تناسب و توازنی نداشته،  
همان طور که در رسانه ها با انتشار لیست بلند 
سیاسی  و  اقتصادی  فراری  متهمان  از  باالیی 
این فرار حتی  از  نشان داده شده در هیچ کدام 
با توجه به سنگینی اتهامات وارده  چنین اتفاقی 
که  اصلی  علت  اینجاست  سئوال  حال  نیافتاده، 
باعث چنین حرکت شاذ شده چیست؟ جواب 
امر  باید در نگرش و اسلوب فکری متولیان  را 

جستجو نمود.
 دیدگاهی که در آن انسانها  فقط در چهار چوب 
های معین و تعریف شده و تعیین  شده شناخته 
می شوند، متولیان در تفسیر آنچه هست مبسوط 
الید هستند. و قوانین تحت عنوان مصلحت آن 
حال  در  دائما  آنها  ای  لحظه  تشخیص  به  هم 
اجتماعی  شناسنامه  و  باشند  می  بسط  و  قبض 
و سیاسی هر شخص زمانی اعتبار دارد که مهر 
تائید شد را آن هم تا اطالع ثانوی دارا باشد. و 
این قالب و معیار تابع هیچگونه قانون و مقرارت 
نیست،  اجتماعی  جاری  و  شده  شناخته  ثابت 
بلکه کامال بسته به سلیقه سیاسی و طرز نگاهی 
شخصی متولیان دارد. حتم داشته باشید صحبت 
از یک فرد و یا یک حادثه نیست. صحبت است 
از یک حرکت اجتماعی در مسیر آزادی انسان  

در مسیر تر قی و تعالی است.
 تبدیل انسانها به آدم های قالبی )شما بخوانید 
انسانهای ربا تیک( به هیچ وجه با نظام خلقت 
و روش انبیاء الهی مطابقت ندارد. به تجربه این 
بیشتر  طرز فکر فقط در جوامع توتالیتر آن هم 
اندیشه  با  و  می شود  دیده  کمونیستی   نوع  از 
فرسنگها  قرآن  و  اسالمی  مخصوصا  و  انسانی 
خدای  بنده  فقط  انسان  آن  در  که  دارد  فاصله 
متوازن  خویش است. و هر عملی عکس العمل 
آن  باشد،  داشته  باید  را  خودش  با  متناسب  و 
یا  الهی  قانون  قانون)خواه  چهارچوب  در  هم 
تا  خود  جامعه  در  که  چه  آن  متاسفانه  بشری( 
حال شاهد بودیم، حکومت سلیقه ها و خواسته 
های شخصی بر اساس منافع فردی و ترجیح آن 
از قانون شرع و  ثابت اجتماعی اعم  بر ضوابط 
حتی عرف است. حاکمان از هر صنف نه تنها 
هر  نیستند.  و  نبوده  مخالف  تحمل  به  حاضر 
نظرات  و  خواسته  محدوده  از  خارج  شخص 
خود را به عنوان رقیب و محدود کننده قدرت 
محسوب کرده و برایشان غیر قابل قبول است و 
افراد در گستره کل  فعالیت  چنین حرکتی تمام 
اجتماع  را در بر می گیرد، از تیراژ جراید تا تعداد 
طرفدار و میزان محبوبیت اجتماعی افراد تا میزان 
سرمایه، حتی پیشرفت و موقعیت علمی و هنری 
تنها  و  تلویزیونی  برنامه  یک  بینندگان  تعداد  و 
در  شخص  خشوع  و  وابستگی  موجود  استثناء 
برابر دستگاه پیچیده و چند الیه حکومتی است، 
که مقدار آن هم بایستگی به میزان وابستگی دارد. 
ما قبال در جریانات  حوادثی چون زلزله و حتی 
فعالیت های  حتی  و  انسانی  صرف  فعالیت های 
معمول خیریه و سازمانهای غیر دولتی )ثمن  ها( 
محدود  مرزها   و  و حد  تضییقات  انواع  شاهد 
کننده و کنترل کننده بودیم.   ادامه درهمین صفحه
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ظرفیت بی بدیل 
آذربایجان شرقی 
در توریسم صنعتی

تکرار نشست های پوتین، 
اردوغان و اسد 

بدون حضور ایران
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فاطمه برمکی 
بهترین کوراش کار 
سال ۲0۲۲ جهان شد

متضرر اصلی محدودیت 
اینترنت کیست؟
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مجلس  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
همچنان معتقد است بهترین راه برای ایجاد آرامش 
انتهای  به  یارانه ها  مردم، تخصیص  برای  معیشتی 
زنجیره و ارائه کاالهای اساسی به صورت کاالبرگ 

الکترونیک است.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح )یکشنبه 
۱۱ دی ماه( مجلس در نطق پیش از دستور ضمن 
گرامیداشت فرارسیدن یوم اهلل نهم دی، گفت: این 
روز نشانه بصیرت عمیق و آگاهی درخشان و نافذ 
مردم شریف ایران اسالمی بود. مردم در این روز 
به  زدن  آسیب  برای  دشمنان  توطئه های  تاریخی 

ایران عزیز را بر هم زدند.
ماه  دی  نهم  نظیر  حماسه هایی  کرد:  تصریح  وی 
تا  است  نشانه ای  نظام  مسئوالن  تمام  و  ما  برای 
و  ایثار  با  مردم چگونه  که  یادآور شویم  به خود 

دفاع  اسالمی  انقالب  و  اسالم  ایران،  از  فداکاری 
می کنند.

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ما باید با 
کارآمدی و حل مسئله و تصمیم گیری مدبرانه و 

به موقع دین خود را به مردم و انقالب ادا کنیم.
بیمارستان  از  گذشته  هفته  کرد:  عنوان  قالیباف 
پیشرفته تخصصی که با حمایت آیت اهلل سیستانی 
همچنین  و  کردم  بازدید  است،  ساخت  حال  در 
از  و  برسم  تقلید  مراجع  خدمت  داشتم  توفیق 
رهنمودهای آنها از جمله آیت اهلل جوادی آملی، 
آیت اهلل سبحانی، آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل 
نوری همدانی استفاده کنم که وظیفه دارم از آنها به 

دلیل لطفی که داشتند، تشکر کنم.
وی بیان کرد: ایشان دغدغه های این روزهای مردم 
اقتصادی  مسائل  حل  و  کردند  مطرح  را  متدین 

کردند. همه  مطالبه  را  مردم  معیشتی  و مشکالت 
که  وظایفی  برابر  در  تنها  نه  را  خود  مسئوالن  ما 
قانون برای ما تعیین کرده است بلکه در برابر همه 
وظیفه  و  می دانیم  مسئول  مردم،  به حق  مطالبات 
در  که  توان  حد  در  را  مسائل  این  می دانیم  خود 
حدود اختیارات ما باشد با رعایت مصالح کشور 
برطرف کنیم.قالیباف تاکید کرد: همانطور که قباًل 
نظام  نوسازی  که  هستم  باور  این  بر  کردم  تاکید 
حکمرانی در همه حوزه ها مبتنی بر مبانی مکتب 
امام و اندیشه سیاسی رهبر انقالب ضروری است 
کشور  دستورکار  در  باید  امنیت،  بازگشتن  با  که 
قرار بگیرد. اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیم 
این  در  هستیم.  حوزه  این  در  الزم  های  گیری 

شطرنج باز شاخص 
به ایران بازنگشت

نوسازی نظام حکمرانی ضروری است

حاج قاسم می توانست تعدیل کننده 
حوادث تلخ اخیر باشد

از پهپاد برای شناسایی 
اغتشاشگران

 استفاده کرده ایم

 ادامه از همین صفحه
... و باید اعتراف کرد اقدام اخیر هم توجیهی غیر از  
آنچه گفته شد و عدم تحمل محبوبیت، و جایگاه 
قبال  در  ایشان  نظر  اظهار  و  دایی  آقای  اجتماعی  
حوادث اخیر ندارد، چرا که رویه اعمال شده در چند 
ماه گذشته نشان داده که کما فی السابق دستگیری 
مکتسبه  حقوق  و  اجتماعی  حقوق  از  محدویت  و 
التصویری  ممنوع  الکاری،  ممنوع  مانند  عناوینی  با 
و... کامال با موقعیت اجتماعی افراد ارتباط مستقیم 
داشته و لذا این بار  به خاطر گستردگی اجتماعی 
نارضایاتی ها، اصحاب رسانه از  هرقشر، هنرمندان 
سابق  از  بیشتر  دانشگاه  اساتید  و  ورزشکاران  و 
فکری  و  عقیدتی  سازی  همسان  طرح  مشمول 
اجتماعی و  به عواقب  اینکه  اند، بدون  قرار گرفته 
سرانجام چنین روش ها و سیاست هایی بیاندیشیم. 
یا  و  نظر  اظهار  به خاطر  هواپیما  یک  فقط  راستی 
عملی مثل بستن محل کار باز گردانده می شود این 

سئوال در ذهنها بوجود نمی آید که  مراقبان حقوق 
ملت در زمان فرار مختلسین نجومی و سلطان فالن 
از خروج اختالس گران  بودند و چرا  و فالن کجا 
در  انسانها  ارزش  چرا  نشده؟  جلوگیری  ای  حرفه 
قرار  ارزیابی،  مورد  اجتماعی شان  چهار چوب شان 
نمی گیرد. مهمتر اینکه برای اینکه تمام این روش ها 
توجیه شود، دستگاه های اتهام سازی وارد عمل شده 
و حتی با ورود به محدوه زندگی شخصی افراد سعی 
می کنند که القاء نمایند فرد مورد نظر از اول مستحق 
رحمت  درسایه  فقط  و  بوده  عقابها  سخت ترین 
حکومتی بر وی غمض عین شده و لکن وی نمک به 
حرامی کرده و حرمت نمکدان را نگه نداشته است. 

و  عجیب  تحرکات  چنین  با  اینکه  آخر  کالم 
غریب هنوز فکر می کنیم که چرا نسل جدید ما را                   
نمی فهمد یا قبول نمی کند. نسلی که به یمن وجود 
فضای مجازی تفکر فراتر از مرزهای جغرافیایی  و 

فکری ما دارد.
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سقوط سه پله ای 
تراکتور با ِخمز
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رقابت پیاز و دالر
 در ایران

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.
۱-برآورد اولیه : مبلغ اولیه برآورد انجام کار حدود 8/994/۱35/000 ریال )هشت میلیارد و نهصدو نودو چهار 

میلیون و یکصدو سی و پنج هزار ریال ( با احتساب کسور قانونی و 9 % مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
2-مدت اجرای پروژه:  3 ماه 

3-تضمین شرکت در مناقصه: 450/000/000 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 0۱05708327003 نزد بانک 
ملی بنام شهرداری شهر قدس 

پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور  از  بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش  -مناقصه گران می 
قرارداد های شهرداری قدس تحویل نمایند. 

4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : قیمت اسناد مناقصه ،2/500/000 ریال )دو میلیون و پانصد هزار ریال( 
بصورت  و  ملی  بانک  نزد  قدس  نام شهرداری شهر  به  به حساب شماره 0۱05708298000  که  باشد  مي 

الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir  قابل پرداخت می باشد.
5- مهلت خرید اسناد : مهلت خرید اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ  ۱40۱/۱0/۱9 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 ۱4 روز یک شنبه ۱40۱/۱۱/02 
دولت          تدارکات  سامانه  در  بارگذاری  طریق  از  همانروز   ۱7 ساعت  تا  اسناد  بارگذاری  مهلت  آخرین  و 

www.setadiran.ir  می باشد. 
7-مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: شرکتهای دارای  اساسنامه مرتبط 

 8-پرداخت هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده می باشد .
9 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۱0-در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالک عمل سامانه ستاد 
بود. خواهد 

۱۱-سایر شرایط در اسناد مناقصه قید شده است.                                                                                    

آگهی  فراخوان مناقصه عمومی

 روابط عمومی شهرداری شهر قدس


