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تاریخ درس��هایی دارد که ش��اید در زمان خود با 
هزینه های بس��یار رقم خورده باشد اما در سالهای 
پ��س از آن می تواند به عنوان تجربه ای کم هزینه 
برای جلوگیری از هزینه های سنگین به کار گرفته 
ش��ود.26 آبان ماه یکی از این تجربه هاست که در 
س��ال 1359 رقم خ��ورد. در آن روز جوانان ایران 
زمین توانس��تند آزادسازی سوس��نگرد را به ملت 
ب��زرگ ایران هدیه کنند. حال این س��وال مطرح 
اس��ت که این پیروزی چگونه محقق ش��د؟ آیا با 
بهره گیری از کمکها و تسلیحات خارجی بودف یا 
مولف��ه ای دیگر در کار بود؟ نگاهی به تاریخ دفاع 
مقدس نش��ان می دهد که ایران در آن دوران در 
تحریم به س��ر می برد ب��ه گونه ای که حتی حاضر 
به فروش س��یم خاردار به ایران نبودند. بررس��ی 
ریشه ای آزادس��ازی سوسنگرد نشان می دهد که 
یک مولفه اساسی در این عرصه نقش داشته است 
که یک س��وی آن وحدت و انسجام ملی در کشور 
ب��وده، به گونه ای که نگاه جناحی و سیاس��ی در 
کار نبوده و همه مس��ئوالن در کن��ار مردم برای 
تقویت نیروهای مس��لح وارد میدان ش��دند. این 
مولفه حکایت از یک اصل واحد دارد و آن بصیرت 
و آگاه��ی خواص و عوام جامع��ه بوده که تفکری 

واحد را رقم زدند.
حاصل آن بصیرت این بود که نباید سرنوشت جنگ 
را به چش��م انتظاری برای وعده ها و یا کمک های 
خارجی گره زد بلکه با تکیه بر داشته های داخلی 
ب��رای آزادی س��رزمین قدم برداش��ت. مغلوب و 
س��رخورده نش��دن در برابر توان دشمن و چشم 
نداش��تن ب��ه وعده ه��ای خارجی موج��ب تا در 
نهایت سوس��نگردها، آبادان ها، خرمش��هر ها آزاد 
و دش��من حتی ی��ک وجب از خ��اک را نتواند به 
تصرف درآورد. اکنون پس از گذش��ت 40 س��ال 
از آن زمان کش��ور در ش��رایط جنگ ق��رار دارد. 
جنگ��ی هدف آن بهره گی��ری از ابزار اقتصاد برای 
به زان��و درآوردن ملت ای��ران و فرهنگ مقاومت 
آن هس��تند. این حقیقت را نمی ت��وان انکار کرد 
که کش��ور در وضعیت جنگی قرار دارد و پیوند و 
یکپارچگی کشور با تکیه بر فرامین رهبری امری 
ضروری است تا همچون دوران دفاع مقدس بتوان 
دش��من را تسلیم اراده خویش ساخت. ملت ایران 
همچون گذش��ته تمام و کمال پای کار بوده و از 
هیچ گذش��ت و ایس��تادگی فروگذار نکرده است 
که تحمل ش��رایط سخت اقتصادی بخشی از این 
مقاومت اس��ت. آنچه در جنگ کنونی بیش از هر 
چیز به چشم می آید تقویت سرمایه اجتماعی است 
که اس��تمرار مقاومت کشور را به همراه دارد. این 
مولفه زمانی رقم می خورد که مس��ئوالن و دست 
ان��درکاران نیز در میدان در کنار مردم قرار گرفته 
و لباس رزم بپوش��ند. این لباس رزم شامل دست 
برداشتن از سیاس��ی کاری و رفتارهای جناحی و 
تالش واحد برای حل مش��کالت اقتصادی است. 
کاال در کش��ور وجود دارد اما مدیریت نادرس��ت 
مان��ع از اداره درس��ت اقتصادی ش��ده که تورم و 
گرانی و بی س��امانی در بازار نتیجه آن اس��ت. در 
این میان برخی آدرس��های غلط که سعی دارد تا 
ب��ی مدیریت��ی و کم کاری را به آن س��وی مرزها 
مرتبط س��اخته و رفع مشکالت را در گرو مذاکره 
نش��ان دهد، سکون و بی برنامگی عرصه اقتصادی 
را رقم زده اس��ت. آزادی سوسنگرد نشان داد که 
نباید معطل ش��د و یا امید به خارج داش��ت بلکه 
باید بدون هیچ توقفی و بدون چش��م داش��ت به 
خارج برای آزادسازی سوسنگردهای اقتصادی گام 
برداشت. هرگونه آدرس غلط دادن و معطل کردن 
عملیات در جنگ اقتصادی، اخالل در آزادس��ازی 
سوس��نگرد اقتصادی اس��ت که قطع��ا پیامدهای 
سنگینی برای کشور به همراه دارد چنانکه 5 سال 
معطل برجام ماندن و گرفتار ش��دن در دو قطبی 
حامی و مخال��ف برجام از مولفه های چالش��های 
اقتصادی کنونی کشور است و اکنون نیز این خطر 
وجود دارد که دو قطبی س��ازی نادرست موافق و 
مخالف مذاکره استمرار از این روند و ادامه یافتن 
اسارت سوسنگردهای اقتصادی را به همراه داشته 
باش��د. آزادی سوسنگرد درس��تی است که باید به 

خاطر داشته باشیم.

این درس را به خاطر بسپاریم

خ���ب���ر

روحانی: 
تا چهارشنبه تمام دستورالعمل ها درباره 
اجرای طرح محدودیت به اطالع مردم برسد
1
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روحانی: 

تا چهارشنبه تمام دستورالعمل ها درباره اجرای طرح 
محدودیت به اطالع مردم برسد

رئیس جمهور گفت: تا صبح چهارشنبه باید تمام دستورالعمل ها در مورد اجرای طرح جامع برای 
شهرهای در وضعیت قرمز، نارنجی و زرد، به روشنی و دقیق، به اطالع مردم برسد.

حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور دیروز در جلسه بررس��ی نهایی دستورالعمل های 
»ط��رح جام��ع اعمال محدودیت های پویا در مقابله با کرونا« که با اجرای آن از روز ش��نبه هفته 
آینده، محدودیت های ش��دید در شهرهای مختلف کش��ور به اجرا گذاشته می شود، تاکید کرد: 
تمام دس��تورالعمل ها در خصوص اجرای  این طرح برای ش��هرهای در وضعیت قرمز، نارنجی و 
زرد، باید به روش��نی و دقیق، تا صبح چهارش��نبه به اطالع مردم برسد و به مراکزی که باید ابالغ 

شود، اقدام شود.
وی اظهارداشت: همچنین ضروری است به تمامی مشاغل، کارکنان، کارگران و کسب و کارها، مراکز 
آموزش��ی و گروههای که در طرح از آنها یاد ش��ده، از طرف دس��تگاه های مسوول ابالغ های الزم 
انجام گیرد. روحانی با اشاره به اینکه برای مهار موج سوم ویروس کرونا که با توجه به افزایش قدرت 
ش��یوع و بیماری زایی آن، بس��یار سنگین تر از قبل است، همگان باید مقررات و دستورالعمل های 
مقابله با کرونا را به عنوان وظیفه ای شرعی و اجتماعی رعایت کنند، گفت: پیروزی بر کرونا نیازمند 
کارزاری مبتنی بر »همبستگی« میان حاکمیت، همبستگی در میان نهادهای مدنی داوطلب و نهایتا 

همبستگی مابین شهروندان و حاکمیت است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بسیج همگانی باید به آمادگی ملی برای مبارزه با بیماری بیانجامد، افزود: 
نیازمند ایجاد »آمادگی ملی« برای مبارزه با بیماری هستیم و نباید اجازه داد که رقابت های سیاسی، 
»احساس رهاشدگی« در شهروندان را تقویت کند.روحانی با اشاره به اینکه »در برابر کرونا یا همه 
بازنده ایم و یا همه پیروز« و دولت به دنبال پیروزی ملی و سالمتی برای همه است، اظهارداشت: بی 
تردید در تحریم و فشار حداکثری، هر تصمیمی برای مهار بیماری به »تصمیم سخت« بدل می شود 
اما اولویت نخست در انتخاب های سخت و تعیین سیاست های بهینه، »جان عزیز« هر ایرانی است. 
رئیس جمهور با تاکید مجدد به همه سیاسیون، رسانه ها و صاحبان تریبون ها  برای اینکه عرصه 
مقابله با کرونا و حفظ سالمت مردم را به میدان کشکمش های سیاسی تبدیل نکنند، اظهارداشت: 
دولت و س��تاد ملی مبارزه با کرونا طی 9 ماه گذش��ته، فارغ از جریان سازی های سیاسی و حاشیه 
پردازی های رس��انه ای، به طور هماهنگ و منس��جم در مسیر خدمت به سالمت مردم کار خود را 
انجام داده و هیچ گاه اجازه نداده اند این کش��مکش ها و حاشیه پردازی ها مسیر خدمت را مختل 
کند.روحانی تصریح کرد: همه ما به نوبه خود در قبال جان و س��المت یکدیگر مس��وولیت داریم و 
باید به یکدیگر در این مبارزه نفس گیر کمک کنیم و همه دس��تگاه های دولتی همانطور که در 9 
ماه گذشته با اولویت قرار دادن مقابله با کرونا در شرایط تحریمی، تمامی همت و اراده خود را برای 
تضمین س��المت مردم به کار گرفته در این بس��یج عمومی، پررنگ تر و قوی تر از گذشته در کنار 
وزارت بهداشت و درمان خواهد بود.رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت اطالع رسانی دقیق و به موقع 
درباره جزئیات این طرح و جلب همکاری و همراهی مردم گفت: کمیته تبلیغات موظف اس��ت به 
روشنی و شفافیت با استفاده از ظرفیت های رسانه ای کشور و رسانه ملی و فضای مجازی مردم را 
نس��بت به این طرح آگاه کند به طوری که هیچ کس نباید نسبت به این موضوع دارای ابهام باشد. 
روحانی تصریح کرد: اطالع رس��انی در این راس��تا باید در یک مسیر واحد هدفمند انجام گیرد و از 
اظهارنظرهای متناقض و یا مش��کوک و ابهام برانگیز که باعث مشوش شدن افکار عمومی می شود، 
پرهیز گردد. رئیس جمهور گفت: نیروی انتظامی و بسیج ضروری است اجرای کامل و بدون استثناء 
، تصمیمات انضباطی مقررات فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت شدید بهداشتی را اجرا نموده و 
ضابطین نسبت به جریمه اقلیت بسیار کوچک متخلفین که امنیت بهداشتی جامعه را به خطر می 
اندازند، اقدام نمایند. روحانی اظهارداش��ت: وزارت بهداشت و درمان نیز همانطور که در بیانیه ام به 
آن اش��اره کردم به طور کامل و بدون اغماض، طرح نظارت بر قرنطینه مبتالیان و شناس��ائی حلقه 
تماس و هشدار و در صورت لزوم جریمه را اجرا کند.رئیس جمهور قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه 
با بیماری کرونا  را نیز موظف کرد اجرای همه مصوبات س��تاد ملی از س��وی دستگاههای مسئول 
را پیگیری و رصد نماید و گزارش آن را ارائه کند.روحانی اظهارداش��ت: سازمان برنامه و بودجه نیز 
موظف است  اعتبارات مورد نیاز وزارت بهداشت و درمان و دیگر دستگاههای مسئول در امر مقابله 

با کرونا را به فوریت تأمین کند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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رئیس قوه قضاییه:  

آگهى مناقصه عمومى
مرحله اول 

روابط عمومى
مدیریت درمان تامین اجتماعى استان اردبیل

دوم
ت 
نوب

مدیریت درمان تامین اجتماعى استان اردبیل در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه رادیو 
گرافى دیجیتال و یک دستگاه تانک اکسیژن را از طریق مناقصه عمومى (طبق شرایط مندرج در اسناد 

مناقصه که در روز سه شنبه مورخ 1399/8/27 در سامانه ستاد منتشر خواهد شد) اقدام نماید . 
اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط مى توانند به سامانه  تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل از طریق سامانه (ستاد) ارسال 

نمایند . 
ضمنًا

1 - مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد روز سه شنبه 1399/8/27 لغایت روز یکشنبه 1399/9/2 
مى باشد . 

پیشنهادى در سامانه ستاد  و قیمت  مناقصه  اسناد تکمیل شده  ارسال  و  بارگزارى  2 - آخرین مهلت 
ساعت 24/00 روز پنجشنبه مورخ 1399/9/13 مى باشد . 

3 - هزینه انتشار آگهى در روزنامه برعهده برنده مناقصه مى باشد . 
اردبیل 4458-354-0914 و  تامین اجتماعى استان  4 - شماره تماس واحد تدارکات مدیریت درمان 

045-33271907
شناسه آگهى 1046442

م الف 26

مدیریت درمان تامین اجتماعى 
استان اردبیل

احساس مسئولیت اجتماعی مؤلفه تحقق 
اهداف محدودیت های جدید

ادامه تراژدی شیوع کرونا در کشور


