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قالیباف: 

 مجلس شفافیت را 
از خود آغاز کرد

2

ایــن روزها پس از اجرای طــرح اقتصادی دولت 
برای ســامان دادن به یارانه ها، در کنار مطالبات 
و نگرانی های بخشــی از جامعه که دغدغه آینده 
معیشتی خود را دارند که قطعا رفع این دغدغه از 
سوی مســئولین امری ضروری است، اما همزمان 
مخالفت هایی از سوی آمریکا همراه با دخالت در 

امور داخلی ایران دیده می شود.
طبیعی اســت که دشــمنان با اجرای طرح هایی 
که هر چه بیشــتر تأثیر تحریــم ها را خنثی می 
کند مخالف باشند اما در داخل نیز واکنش هایی 
دیده می شود که اگر نگوییم همراهی با دشمنان، 
ناشکیبایی این منتقدین را نشان می دهد و باعث 

می شود تا قضاوت نادرست داشته باشند.
همین که رسانه های معاند و مسئولین کشورهایی 
که دشمنی آنها با جمهوری اسالمی ثابت شده با 
طرح اقتصادی دولت مخالف و عصبانی هســتند 

نشان می دهد که راه درست است.
در همین زمینه نامه ای از سوی پرویز پرستویی 
به رهبر معظم انقالب منتشــر شده که در فضای 

مجازی بازتاب و واکنش داشته است.
هر چند باور همگان حتی مســئولین ارشد کشور 
به خصوص رهبر معظم انقالب بر این اســت که 
مردم در شــرایط سخت معیشــتی قرار دارند و 
سوء مدیریت ها به ویژه از قبل مانده عامل اصلی 
 اســت، اما نکاتی در باره نامه پرویز پرستویی باید 

گفته شود.
با اعتقاد به وجود مشکالت اقتصادی و معیشتی، 
نامه ای که ایــن بازیگر به رهبــر معظم انقالب 
نوشته نمی تواند وجاهت داشته باشد. او می تواند 
در جایگاه یک شــهروند ایرانی به رهبر خود نامه 
بنویسد اما نظام جمهوری اسالمی دارای سلسله 
مراتب اســت کــه هر یک از آنهــا وظایف خاص 
خود را دارند که همان ها از ســوی مردم به طور 

مستقیم انتخاب شده اند.
دموکراســی در ایران این فرصت را به مردم داده 
تا بتوانند خود انتخــاب کنند حتی رهبری را، و 
در ایــن میان اگر مردم، فــردی را با رأی خود به 
جایگاه ریاســت جمهوری، مجلس و دیگر جایگاه 
ها می رســانند، این اتفاق نباید باعث شــود که 
ضعف و کــم کاری و ناتوانی دولت و دولت ها به 
پای رهبری نوشته شود. انتخاب مردم بوده است. 
خوب و بد هر دولت و رئیس جمهوری بپای مردم 

است که انتخاب می کنند.
زمانی که افرادی همچون آقای پرویز پرستویی و 
هــم صنف های او در دوران دولت تدبیر و امید از 
رئیــس جمهور وقت حمایت کردند و در تبلیغات 
انتخاباتــی یکــی از عوامل رأی آوری او شــدند، 
اکنون چگونه اســت که زبان به انتقاد از شرایط 
موجود گشوده اند در حالی که در به وجود آمدن 
وضعیت کنونی سهیم هستند چرا که در انتخاب 
فرد و دولتی که 8 ســال زمام امور را در دســت 

داشت سهم دارند.
بــه قانون مراجعــه کنید متوجه می شــوید که 
اختیارات رئیــس جمهور از رهبری هم بیشــتر 

است. 
آیا مذاکرات بی ثمر و البته خسارت محض برجام 
با اصرار دولت قبل انجام نشــد؟ آیا رهبری با آن 
مخالف نبودنــد؟ اما چون رئیس جمهور روحانی، 
منتخب مردم بود و مردم را هم با وعده های خود 
همراه کرده بود، نظام با مذاکرات و توافق مخالفت 

نکرد چرا که دموکراسی حاکم است.
اکنون این دولت وامدار همه آن مشــکالتی است 
کــه از دولت و دولت های قبــل بجا مانده و می 
خواهد یکبار برای همیشــه به وضعیت حاکم بر 

کشور پایان دهد.
وضعیتی که دســت روی هر نقطه آن گذاشــته 
می شــود باندهــای مافیایــی حضــور دارنــد و 
 آنقدر ریشــه کرده انــد که خشــکاندن آنها کار 

دشواری است.
نامه شــما آقای پرســتویی به رهبــری منصفانه 
نیست، شما و امثال شما دست پیش را گرفته اید 
که پس نیفتید به همین خاطر است سوار بر موج 
شــده اید اما نمی دانید که این موج خود شما را 

غرق خواهد کرد.
از این دست نامه ها چرا به رئیس جمهور منتخب 

خود نمی نوشتید؟
آیا در زمان ریاســت او همه چیز گل و بلبل بود؟ 
شــما آن زمان باید به روحانی نامه می نوشــتید 
 و مــی گفتید کــه با خون مــن رفاه مــردم را 

امضا کنید؟
بــه همان رئیس جمهوری که تــازه صبح جمعه 
متوجه می شود افزایش قیمت بنزین اعمال شده 

و همین حرف، خود بر آتش اعتراضات افزود.
زیاده عرضی نیســت. بهتر است یه سوزن به خود 

بزنید و یک جوالدوز به دیگران.

 نقد نامه پرویز پرستویی 
به رهبر انقالب

رئیسی: 

 بیان دقیق برنامه دولت درباره یارانه ها
 موجب آرامش افکار عمومی می شود
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ــر ــبـ خـ

حضرت آیت هللا خامنه ای: سرمقاله

صفحه 2

در مناطق محروم و صعب العبور صورت گرفته است:

حمایت بنیاد برکت از ۶۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل
بــا حمایت بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امــام امکان ادامه تحصیل بــرای ۶۰ هزار 

دانش آموز فراهم شده است.
مدیرعامــل بنیاد برکت از حمایت این بنیاد از دانش آمــوزان بازمانده از تحصیل خبر داد 
و گفت: تا به امروز ۶۰ هزار دانش آموز که مجبور به ترک تحصیل شــده بودند، دوباره به 
مدارس خود بازگشــته و درس خواندن را از ســر گرفته اند.  محمد ترکمانه خاطرنشــان 
کرد: بنیاد برکت برای بازگشــت به تحصیل دانش آموزان مناطق دور افتاده و صعب العبور 
در اســتان هایی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که به علت مشکالتی مانند 
فقــدان یا دوری مدرســه، معضل تردد، نبود وســیله رفت و آمد، کمبــود امکانات و فقر 
معیشــتی مجبور به ترک تحصیل شــده اند اقدامات متنوع و متعددی همچون ســاخت 
مدرســه، احداث خوابگاه شبانه روزی، تامین وســیله نقلیه و اهدای کتاب و وسایل کمک 
آموزشــی را عملیاتی کرده است.  وی در تشریح جزئیات این اقدامات اظهار داشت: بنیاد 

برکت اقدام به ساخت و تکمیل ۱۴۰ مدرسه در مناطق صعب العبور کشور کرده است.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، ۶ هزار و ۳۰۰ دانش آموز از خدمات آموزشــی این مدارس 
بهره مند می شــوند. ترکمانه ادامه داد: بنیاد همچنین ۱۹ خوابگاه شبانه روزی را با ظرفیت 
۲ هزار و ۱۵۰ دانش آموز در مناطق روســتایی و صعب العبور کشور احداث و تکمیل کرده 
و در اختیــار دانش آموزان این مناطق قرار داده اســت. وی با تاکید بر رفع مشــکل تردد 
دانش آموزان در مناطق صعب العبور گفت: بنیاد برای تســهیل در رفت و آمد دانش آموزان 

به مدارس اقدام به خریداری و تحویل ۱۹ دستگاه خودرو ون )مینی بوس( کرده است.
 مدیرعامل بنیاد برتر در تشریح دیگر خدمات این بنیاد به دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
اظهار داشت: تاکنون انواع اقالم تحصیلی شامل کتاب، لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی 
به ۵۰ هزار نفر از این دانش آموزان اهدا شــده است. ترکمانه یادآور شد: بنیاد برکت عالوه 
بر فراهم آوردن امکان بازگشــت به مدرسه برای کودکان بازمانده از تحصیل، برای خانواده 
این دانش آموزان نیز ایجاد شغل می کند. هدف از این اقدام توانمندسازی اقتصادی و تامین 
معیشــت پایدار برای خانواده های این دانش آموزان اســت. وی افزود: بنیاد تا پایان ســال 
گذشــته ۲ هزار طرح اشــتغال زایی اجتماع محور را برای خانواده های کودکان بازمانده از 
تحصیل راه اندازی کرده است و یک هزار طرح دیگر را نیز در دست اجرا دارد.مدیرعامل بنیاد 
برکت با تاکید بر تداوم نهضت مدرسه ســازی در کشور گفت: بنیاد در سال جاری ساخت 
۲۰۰ مدرســه جدید با ۱۰۰۰ کالس درس را با اولویت جایگزینی با مدارس کانکســی در 

دستور کار دارد و ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این منظور تخصیص داده است.

 آیین نامه های پرداخت تسهیالت فرزندآوری
 آماده و سریعا اجرایی شود

رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت پرداخت تســهیالت بانکی بــرای کمک به فرزندآوری 
گفت: باید آیین نامه های مربوط به پرداخت تسهیالت برای بانک ها آماده و هر چه سریع تر 

اجرایی شود.
ســید ابراهیم رئیسی  در نخستین نشست ســتاد ملی جمعیت ضمن تشکر از تالش ها و 
گزارش های ارایه شــده دستگاه های مسئول در اجرای »قانون جمعیت و تعالی خانواده«، 
گفت: همه دســتگاه ها موظف هســتند طبق مصوبات قانونی اقدامات خود را در راستای 
عملیاتــی کردن ایــن قانون انجام دهند و گزارش فعالیت های خود را به دبیرخانه ســتاد 
ملی جمعیت ارایه کنند.رئیس جمهور افزود: در گام اول تمامی دستگاه ها و نهادها موظف 
هســتند قرارگاه های مربوط به جمعیت را در مجموعه های خود تشــکیل دهند و هرچه 
سریعتر آیین نامه های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند.

رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت پرداخت تســهیالت بانکی بــرای کمک به فرزندآوری 
گفت: باید آیین نامه های مربوط به پرداخت تسهیالت برای بانک ها آماده و هر چه سریع تر 
اجرایی شــود. وی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات ستاد ملی جمعیت از آمادگی خود 
برای برگزاری منظم این جلســات و پیگیری مصوبات آن در دستگاه های دولتی خبر داد.
رئیسی با اشاره به برخی موانع و مشکالت در مسیر اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده،  

بر رفع ابهامات این قانون تاکید کرد.

تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده 
سیاستی حیاتی است

 از تشدید بحران اقتصادی
  تا رسوایی اخالقی 

حزب حاکم

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهی مزایده عمومی شماره  ۱/م/۴۰۱

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه خوزستان

منقول  لوازم  دارد؛  نظر  در  خوزستان(   )منطقه  ایران  مخابرات  شرکت     
اسقاطی، مازاد و خارج از رده را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مخابرات ایران به آدرس tci.ir و مخابرات 

منطقه خوزستان به آدرس khoozestan.tci.ir مراجعه کنند. 

ت دوم
نوب

)یک مرحله ای - نوبت دوم( منطقه خوزستان 

آگهی مزایده عمومی شماره  ۲/م/۴۰۱

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه خوزستان

   شرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان(  در نظر دارد؛ لوازم راکد اداری، 
متقاضیان جهت  برساند.  فروش  به  عمومی  مزایده  طریق  از  را  اسقاط  و  برگشتی 

کسب اطالعات بیشتر به سایت مخابرات ایران به آدرس tci.ir و مخابرات منطقه 

خوزستان به آدرس khoozestan.tci.ir مراجعه کنند. 

ت دوم
نوب

)یک مرحله ای - نوبت دوم( منطقه خوزستان 

آگهی مزایده عمومی

بهزاد تذکری – سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی کمالشهر 

سازمان حمل و نقل همگانی و ترافیک
 کمالشهر و حومه 

 ، بلوار شهرداری   ، CNG واقع در کمالشهر  اجاره جایگاه گاز  سازمان حمل و نقل همگانی کمالشهر در نظر دارد 
جنب ساختمان معاونت خدمات شهری را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
می گردد ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی ، با معرفی نامه کتبی و مجوز معتبر به آدرس کمالشهر - خرمدشت 
- خیابان میثم سوم - کوچه نیلوفر 2 - جنب پارک - طبقه اول مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 34809097 - 026 تماس حاصل نمایند.
1- ارائه مبلغ 94/170/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده با یکی از شرایط نقدی / ضمانت نامه بانکی / چک تضمینی 

2- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده و سازمان در رد یا قبولی پیشنهادات مختار می باشد.
3- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد و شرایط شرکت در مزایده مندرج و تحویل متقاضیان می گردد.

تاریخ چاپ نوبت اول 1401/2/29 
 تاریخ چاپ نوبت دوم: 1401/3/7

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی

محمدرضا سبطی شهردارگرگان

مبلغ  به  یکسال  وبرای  ریال   320/000/000 ماهیانه  مبلغ  با  را  تلویزیون شهری  واگذاری  درنظردارد  شهرداری گرگان 
3/840/000/000 ریال برمبنای مشخصات فنی پیوست اگهی مزایده به کانون های وشرکت های واجد شرایط واگذارنماید. لذا 
کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی دارای فعالیت ازمراجع  ذیصالح )اداره فرهنگ وارشاداسالمی( میتوانند از تاریخ 1401/2/25 
لغایت ساعت 14:15 مورخ 1401/3/10 سایت اینترنتی  www-setadiran.ir  مراجعه وضمن دریافت اسنادمزایده نسبت به 
تکمیل واراِیه اسناد درسامانه ستادپاکت الف:تضمین )تضمین شرکت درمزایده درسامانه بارگذاری واصل تضمین به ادرس 
قرارداد. )ارایه  مرتبط  کاری  رزومه  حاوی  گردد)پاکت ب(  تحویل  دبیرخانه  مرکزواحد  گرگان-میدان شهرداری-شهرداری 

تبلیغاتی  کانون  یا  شرکت  فعالیت  پروانه  مجوزیا  وبعالوه  وارشاداسالمی  ازفرهنگ  (صالحیت  وروزمه  تحویل  صورتجلسه 
،اساسنامه ،اخرین تغییرات وگردش 6 ماه قبل ازاگهی وتایید بانک  )الزم به ذکر است تمامی مدارک بصورت شفاف واسکن 
دریک فایل باحجم 10 مگابایت بارگذاری گرددو چنانچه مدارک باالتر از 10 مگابایت بود دریک فایل دیگر بارگذاری گردد 

.وپاکت ج)پیشنهاد قیمت (به شرح ذیل درمدت زمان تعیین شده درمتن اگهی درسامانه ستاد دولت اقدام نمایند.

تلفن تماس:01732240752
م الف 11037

هرپایه تعدادعددپایهنوع سازه ماهیانه  اجاره  مبلغ 
ریال

ادرسمبلغ اجاره ساالنه هرپایه ریال

میدان ولیعصر132/000/0003/840/000/000تلویزیون شهری

  آقای پرستویی 
آدرس غلط داده اید!

صفحه 3

صفحه 2

گزارشگر ویژه سازمان ملل: 

تحریم های آمریکا علیه ایران غیرقانونی و ناقض حقوق بشر است


