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در این روزهای فتنه که از فتنه های گذشته بسیار 
خشن تر و جنایتکارانه تر است و نشان می دهد که 
دستگاه دشمن همه ظرفیت خود را به کار گرفته 
تا پیروز این نبرد باشــد، شاخص تشخیص حق و 

باطل چیست؟
این مسئله نکته مهمی است که مردم باید به آن 
از هر زمان دیگری توجه ویژه داشــته باشند که 
البته آنچه که در صحنه اتفاق افتاده است با وجود 
بمباران شدید رسانه ای که بی سابقه است، قاطبه 

مردم به درستی رفتار کرده اند.
این روزها شــاهد ترورهایی هستیم که البته پس 
از اعتراض و اغتشــاش و آشوب و سپس فتنه،  با 
شدت بیشتری از سوی دشمنان پیگیری می شود.
پروژه و ســناریویی کــه برنامه ریزی و نوشــته 
شــده بود، مرحله به مرحله، از اعتراض به آشوب 
و اغتشاش کشیده شــد و سپس یک فتنه شکل 
گرفت که در آن از تخریب اموال عمومی و مردم 
گرفته تا ضرب و شــتم مردم، هــدف قرار دادن 
مــردم،  ایجاد ناامنی و احســاس خطــر در میان 
افکار عمومی و سپس اقدام به تحریک و تهدید به 

اعتصاب وجود دارد.
ایــن مراحل پــس از شکســت به ســوی اقدام 
تروریستی کشــیده شد و در چند نوبت حمله به 
مردم در شــاهچراغ،  ایذه و برخی دیگر از شهرها 
عملیاتی شد و ترور مأموران انتظامی و امنیتی نیز 

در دستور کار دشمنان قرار گرفت.
در برخی از شــهرهای کشــور همچون مهاباد و 
برخی از شــهرهای استان کردســتان،  گروه های 
مســلح که از ســوی کومله و دموکرات تسلیح، 
تجهیز و آماده شــده اند تحرکات و درگیری های 

مسلحانه را آغاز کردند.
هدف از این اقدامات پروژه کشته سازی و انداختن 

آن به گردن جمهوری اسالمی ایران است.
این ادعاهای دروغ و کذب در حالی با گستردگی 
هر چه تمامتر در رســانه هایی چون اینترنشنال، 
 بی بی سی، من و تو، وی او ای و دیگر رسانه های 
دشــمن منتشر می شــود که نیروهای انتظامی و 
امنیتی ســالح جنگی با خود نداشــته و ندارند و 
شــاهد آن نیز عملیات تروریســتی ایذه است که 
فیلــم نیروهای مســتقر در میدان هــالل احمر 
آن شــهر، نشــان می دهد که مأموران در مقابل 
گروه های مسلح تروریســتی بدون سالح هستند 
و توان مقابله با آنها را ندارند و در همین شــرایط 
اســت که تروریســت ها اقدام به شلیک به سوی 
مــردم و مأموران می کننــد و چند تن از آن ها به 

شهادت می رسند.
شــهادت ســه مأمور مدافع امنیت مردم و کشور 
در اصفهان نیز یکی دیگر از اقدامات تروریســتی 
اغتشاشگران است که نشان می دهد آنها وارد فاز 

اقدامات مسلحانه شده اند.
اقداماتــی که ایــن روزها در برخی از شــهرهای 
کشور همچون شهرهایی در کردستان، آذربایجان 
غربی، سیســتان و بلوچستان دیده می شود، یادآور 
اقدامات گروه های تروریستی ضد انقالب همچون 
کومله، دموکرات و منافقین در اوایل انقالب است.
همه آنچه که در صحنه این فتنه دیده می شــود، 
اثبات می کند که آنچه که وجود دارد، از حمایت 
اکثریت مــردم برخوردار نیســت و عده ای قلیل 
در این ماجرا با آشــوب طلبان و اغتشــاش گران 
همراهــی کرده اند کــه آنها نیز فریــب خورده، 
 سرســپرده و یا با گرایش های ضد انقالبی هستند 
کــه اکنون فرصــت را غنیمت شــمرده و تصور 

می کنند که کار تمام است!
مــردم واقعی،  پــای کار . انقالبی کــه اکثریت را 
تشــکیل می دهند، این روزها می تــوان در آیین 

تشییع شهدای مدافع امنیت کشور دید.
دیروز مردم اصفهان برای سه شهید مدافع امنیت 
سنگ تمام گذاشتند و نشان دادند که چه تفاوت 

عمیقی میان این مردم با آن مردم وجود دارد.
هر چند آنهایی که این روزها با دشمنان همراهی 
می کننــد و در کنار آنها قرار گرفته اند،  چشــم و 
دلشــان کور اســت و صحنه هایی چــون حضور 
پرشور و باشکوه مردم اصفهان، شیراز، مشهد و دیر 
شهرهای کشور را در وداع با مدافعان امنیت کشور 
نمی بینند و تحــت تأثیر دروغ ها و فریبکاری های 

شبکه هایی چون اینترنشنال قرار دارند.
قدر مســلم باید میان معترض و برانداز مســلح 
تفاوت قائل شــد. اعتراض حق مردم اســت. اما 
مــردم معترض پــای انقالب خود ایســتاده اند و 
هیچگاه خواهان ناامنی،  اغتشــاش، فتنه و تجزیه 

ایران اسالمی نیستند.
بســاط آشــوب و فتنه جمع خواهد شد،  اما اگر 
این فتنه ادامه داشته باشد و شدت یابد،  مردم به 

حساب فتنه گران خواهند رسید.

مردم کدامند؟!

رئیس جمهور:

ثبات اقتصادی با بخشنامه اتفاق نمی افتد 
مردم باید آن را در عمل احساس کنند
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

سیاوش کاویانی

بساط آشوب و اغتشاش در مهاباد برچیده شد

آرامش در شهر برقرار است
پس از چند روز ایجاد ناآرامی توســط عناصر گروه های تروریستی، دیروز یکشنبه با ورود 

نیروهای حافظ امنیت و همراهی مردم آرامش کامل در شهر مهاباد برقرار شده است.
به گزارش مهر، هر چند شهر مرزی مهاباد طی ماه های اخیر برخی روزها همانند تعدادی 
از شــهرهای کشور شاهد ناآرامی هایی بود اما از سه شنبه هفته گذشته با نقش آفرینی و 
تشدید تحرکات عناصر و گروه های تروریستی و ضدانقالب در این شهر و شهرهای جنوبی 

آذربایجان غربی ناآرامی ها جای خود را به خشونت و اغتشاش داده بود.
عناصر و گروه های تروریســتی و ضدانقالب با سناریوی کشته سازی، فراخوان های متعدد، 
تخریب اموال عمومی، تهدید و ایجاد رعب و وحشــت ســعی در ایجاد آشوب و ناامنی در 
این شهر مرزی داشــتند که هوشیاری و بصیرت مردم انقالبی مهاباد موجب شد با وجود 
اینکه ضدانقالب هر آنچه داشت و نداشت را به میدان آورد اما نتواند مردم را همراه کند.

غارت منازل، به آتش کشــیدن برخی منــازل مردم، غارت فروشــگاه ها، اعتصاب بازار و 
کسبه با چاشنی تهدید و زور، شکستن شیشه برخی ادارات، وارد کردن خسارت به اماکن 
عمومــی، تخریب اموال خصوصی مردم، انســداد معابر و تهدید مردم با ســالح گرم، باال 
بردن پرچم احزاب تروریســتی تجزیه طلب و عکس رهبران این گروهک ها تنها گوشه ای 
از اقدامات آشــوبگرانه این گروه های ضدانقالب چند روز اخیر در مهاباد و برخی شهرهای 

جنوبی بود.
آتش اولیه همه این آشــوب ها نیز با سناریوی کشته سازی و مرگ های مشکوک تعدادی 
از افراد با اســتفاده از سالح های گرم طی روزهای اخیر توسط عناصر گروه های تروریستی 
و حمایت رسانه های وابسته به معاند روشن می شد تا جایی که روز گذشته عماًل از انتشار 
تصاویر و فیلم هایی از حضور و اقدامات مســلحانه گروه های تجزیه طلب به صورت آشکار 

نیز ابایی نداشتند.
روز یکشــنبه همانند ســایر روزها نیز قرار بود تشییع یکی از کشته های مشکوک بهانه ای 
برای تداوم آشوب ها شــود اما ورود به موقع نیروهای حافظ امنیت و همراهی همه جانبه 
مردم از این نیروها موجب شــد این فتنه نه تنها در نطفه خفه شود بلکه آرامش کامل نیز 
در این شــهر مرزی برقرار شود آرامشی که با تصاویر و فیلم های امروز تشویق و فریادهای 
حمایت مردم از نیروهای انتظامی و حافظ امنیت مزین شــد تا مهر تأییدی بر شکســت 

گروه های تجزیه طلب و ضد انقالب همانند سال های گذشته در این شهر مرزی باشد.
یکشــنبه در پی برگزاری تجمع در محله باغ شایگان مهاباد و تجمع مردم مقابل کالنتری 
۱۳ این شــهر، مردم از نیروی انتظامی استقبال و تشکر کردند. در فیلم و تصاویری که در 
فضای مجازی منتشــر شده، مردم این شــهر با مأموران پلیس امنیت روبوسی می کنند و 

شعار »نیروی انتظامی حمایت حمایت« سر می دهند.
همچنین مردم شهر مهاباد در پی برخی ناآرامی ها در سطح شهر، تأمین امنیت را از نیروی 
انتظامی خواستار شــدند و فرماندهی انتظامی این شهرستان نیز در راستای وظیفه ذاتی 
خود، در راستای تأمین بیشتر امنیت در سطح شهر همه تالش خود را به کار گرفته است.
عده ای با سوءاســتفاده از مماشــات نیروهای انتظامی شهرستان با حضور در برخی معابر 
حاشــیه شــهر برای مردم و ســاکنین این محالت مزاحمت هایی ایجاد و حتی به خانه و 

واحدهای صنفی مردم هجوم برده و اموال آنها را غارت کردند.
اما با حضور مقتدر و به موقع نیروهای حافظ امنیت بســاط اغتشاشگران و عناصر آشوب 
طلب به صورت کامل برچیده شــد و هم اکنون فضای شهر مهاباد در آرامش کامل بوده و 
زندگی در تمامی محالت این شهر به روال عادی بازگشته است. استاندار آذربایجان غربی 
به همراه اعضای شــورای تأمین که به منظور بررســی و رصد اوضاع شهرستان مهاباد در 
جمع مردم حاضر شده بود، دستورات الزم برای تأمین امنیت و آرامش مهاباد را صادر کرد. 
شورای تأمین شهرستان مهاباد روز گذشته با حضور استاندار آذربایجان غربی برگزار شد و 
تأمین امنیت حداکثری با استفاده از توان نیروی انتظامی در دستور کار جدی قرار گرفت. 
همچنین استاندار آذربایجان غربی با حضور در جمع برخی از شهروندان، پای صحبت های 

آنان نشست و با وضعیت سطح شهر نیز آشنا شد.
نگاهی به تصاویر حضور شــبانه اعضای شــورای تأمین آذربایجان غربی در مهاباد و گپ و 
گفت اســتاندار آذربایجان غربی با بازاریان و مردم با وجود همه جوســازی های دشمن و 
فراخوان های جهانی برای استمرار ناآرامی در این شهر، به خوبی بیانگر آرامش و امنیت در 

این شهر مرزی و ناکامی تمامی سناریوهای ضدانقالب در این منطقه است.

شکوه یک وداع
صفحه 2

آیا تالش شهرداری تهران 
 »رؤیای تهرانی ها 

برای خانه دار شدن« را 
محقق می کند؟!
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آگهي  مناقصه عمومي - دو مرحله اي همراه با ارزیابی 
کیفی  شماره 1401/1-65

بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت » ستاد« : ۲001001۲۲4000065

روابط عمومي  شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان

ت اول
نوب

شرکت برق منطقه اي مازندران در نظر دارد خرید هادی پرظرفیت کامپوزیت خطوط 63 کیلوولت 
و  بشرح مشخصات  و  ذیل  شرایط  برابر  اول  فاز  توزیع  فوق  و  انتقال  فرسودگی شبکه  رفع  های  طرح 
کلیه  است  ذکر  به  نماید.الزم  واگذار  شرایط  واجد  گر  مناقصه  به   مناقصه  اسناد  در  مندرج  اطالعات 
فرآیندهاي برگزاري مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و همچنین گشایش پاکات ، مطابق فرآیند 
تعریف شده در بستر سامانه تدارکات الکترونیك دولت به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد 

شد.

از میزان مقرر، چك شخصی و  به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر 
نظایرآن که مغایر با آیین نامه مذکورباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین به  پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر در اسناد 
واصل شوند مطلقا ترتیب  اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج 

میباشد.
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main.صرفا  آدرس  به  توانیر  معامالت  سایت  در  مراتب 

جهت اطالع رساني درج گردیده است

شرکت برق منطقه اي مازندران 

1- ارائه گواهی معتبر بابت مجوز تولید/ساخت/واردات / نمایندگي مجاز محصول مورد الزامات مورد نیاز
پیشنهاد.

مبلغ ضمانتنامه 
)شرکت در فرآیند ارجاع کار(

و  میلیون  و سه  و چهل  و هشتصد  میلیارد  » چهارده  معادل  ریال   14/843/000/337
سیصد و سی و هفت ریال تمام«

نوع ضمانتنامه 
)شرکت در فرآیند ارجاع کار( 

مطابق  بانکي،....(  ،ضمانتنامه  نقد(  واریزی)وجه  فیش  )شامل  معتبر  هاي  تضمین 
مورخ  هـ   بشماره 123402/ت50659  وزیران  هیأت  دولتي مصوبه  تضامین  نامه  آیین 

1394/9/22 و  اصالحیه هاي بعدي آن )مندرج در اسناد مناقصه(.

سامانه »تدارکات الکترونیك دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.irمحل دریافت و ارسال اسناد:

از ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/09/02  الي ساعت 19:00 روز  شنبه مورخ زمان دریافت اسناد:
.1401/09/05

تا ساعت 15:35 روز یکشنبه مورخ 1401/09/20.مهلت ارسال پیشنهاد

ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/09/22.زمان گشایش پاکات:

442/150/016/868 ریال معادل » چهارصد و چهل و دو میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون قیمت پایه مناقصه:
و شانزده هزار و هشتصد و شصت و هشت ریال تمام « مطابق فهرست بهاء سال 1401.

 بساط آشوب و اغتشاش در مهاباد 
برچیده شد

 آرامش در شهر 
برقرار است
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