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 بحران اقتصادی تشدید اعتصاب ها 
 و اعتراض ها در اروپا و آمریکا را 

به همراه داشته است 

وقتی غرب از توهم چندپاره سازی ایران 
دست بر نمی دارد 

امام جمعه موقت تهران:

مسئوالن رعایت اخالق، ادب و 
احترام به انسان ها را تکلیف بدانند
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می بینیم که رفته رفته آشوب ها فروکش می کند 
و ماه از پشت ابر بیرون می آید و حقایق و واقعیات 

این فتنه جدید نمایان می شود.
آنهایی که اعتراض کردند همانگونه که مسئوالن 
ارشــد نظام گفتند، با آنهایی که آشوب کردند و 
دســت به اقدامات خشن چه از نظر رفتاری و چه 
گفتاری زدند بسیار تفاوت دارند،  قطعاً آنهایی که 
با هیچیک از ایــن دو طیف همراهی نکردند،  بی 
تفاوت نیستند،  اما ســعی کردند با کنار کشیدن 
خــود، مرتکب اشــتباه نشــوند و در راهی قرار 
نگیرند که دشمن می خواهد،  اما همین طیف که 
اکثریت مردم را تشــکیل می دهد، نسبت به وضع 
موجود اعتراض دارد اما می داند که در این شرایط 
اعتراض کردن به معنی سوء استفاده دشمن، فتنه 

گران و آشوب طلبان از اعتراض آنها است.
به واقع می توان گفــت که همراهی نکردن مردم 
با آشــوبگران نشــان از رضایت آنها از شــرایط 
 حاکــم نیســت و قطعــاً مخالفــت با آشــوب و 

آشوبگری هم هست.
شرایط موجود باعث کسادی کسب و کارها شده 
اســت که بســیاری از مردم را نیز درگیر کرده و 

باعث شده تا با مشکالت اقتصادی روبرو شوند.
هدف آنهایی که هم دســت به آشوب و اغتشاش 
می زنند همین اســت، می خواهند کســب و کار 
مردم آســیب ببیند و تعطیل شــود، برای همین 
اســت که تالش زیادی دارند تا اعتصاب شــکل 
بگیــرد در حالــی که مــردم با ایــن فراخوان ها 
همراهی نکردند. البته بودند برخی که به فراخوان 
اعتصاب و تعطیلی کسب و کار خود پاسخ مثبت 
دادند،  اما چنین قشــری غرق در پول و ســرمایه 
هســتند در حالی که بیشتر کسب و کارها به کار 
و تالش روزانه مردم بســتگی دارد و منبع درآمد 
و امرار معاش آنها اســت، مانند برخی نیستند که 
بخواند جواهر فروشــی یا رستوران الکچری خود 

را تعطیل کنند!
حتی اگر چنین افرادی به تعطیلی دائمی کســب 
و و کار الکچری خود اقــدام کنند، زیانی به آنها 
وارد نمی شود. اما همین قشر مردم را به اعتصاب 

و تعطیلی فرا می خوانند.
روشــن است که میان این قشــر مرفه بی درد،  با 
دیگر اقشــار جامعه که همواره فشار و هزینه های 
انقالب و کشــور بر دوش آنها بوده است، تفاوت 

زیادی وجود دارد.
مردم از این شرایط خســته اند، نزدیک به سه ماه 
اســت که برخی افراد در خیابان های شــهرهای 
کشور آشــوب بپا می کنند، اقدامات خشن انجام 
می دهند، امــوال عمومی و خصوصــی را تخریب 
می کننــد و امنیــت اجتماعی و روانی کشــور را 
به هم می زنند. نمای شــهرها به روشــنی نشان 
می دهد که چگونه است،  باید برای پایان دادن به 

این شرایط اقدام کرد.
فضای کســب و کار مجازی بــه خاطر تهدیدات و 
توهین های آشــوب گران کســاد است، در فضای 
واقعی نیز، آشوبگران صاحبان کسب و کار را تهدید 
می کنند، مردم کمتر احســاس امنیت می کنند تا 
برای تفریــح وقت بگذارند و این مســئله بر روی 
روحیه افکار عمومی تأثیر منفی زیادی می گذارد. 
مراکز تفریحی همچون سالن های سینما، سالن های 
تئاتر،  پارک ها، رســتوران ها و دیگر مراکز از رونق 
افتاده و مشــتریان خود را از دســت داده و کمتر 

کسی است که به این مکان ها می رود.
چنین شــراطی، هم برای کسب و کارها زیان بار 
اســت و هم برای مردم،  هــر دو از نظر روحی و 
روانی تحت فشارند،  نباید اجازه داد چنین فضایی 
در کشــور حاکم شــود و باقی بماند،  باید هر چه 
زودتر بساط چنین وضعیت و شرایطی جمع شود 

و به حالت عادی در آید.
در این میان مسئوالن و دولتمردان نیز باید تالش 
کنند تا شرایط اقتصادی را بهبود بخشند و البته 
از بیان سخنان تحریک کننده نیز اجتناب کنند. 
اکثریت مردم حامی انقالب هستند، می دانند اگر 
جمهوری اســالمی ایران نباشد،  دشمنان کمین 
کرده،  در انتظار فرصت هســتند تا ایران اسالمی 
را به چند تکه تقسیم و نابود کنند. نمی توان یک 
ایرانی واقعی و وطن دوست را پیدا کرد که چنین 
وضعیتی را بخواهد. کافی است مسئوالن در همه 
قوا یکپارچه تالش کنند و به خواسته های به حق 

مردم اهمیت دهند و آنها را برآورده سازند.
مــردم تاکنون مشــکالت را تحمــل کرده اند و 
مسئوالن هر بار وعده داده اند،  اینبار باید وعده ها 
عملی شــود. دشمن به شــدت از شرایط موجود 

بهره می برد.

اینبار باید وعده ها عملی شود

رئیسی درجمع خانواده های شهدای امنیت:

دشمن در حوادث اخیر داعش وار 
به جان انقالب و مردم افتاد
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

شهدایی که تا پای جان برای ایران ایستادند
مردم اهواز با حضور باشکوه در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۱ شهید تازه تفحص شده دوران 

دفاع مقدس، نشان دادند با گذشت سال های سال هنوز قدرشناس ایثار شهدا هستند.
مــردم اهواز ظهر جمعه بعد از اقامه نماز برخالف هفته های قبل راهی خانه نشــدند بلکه 
ماندند تا قدرشناسی خود را برای جوان هایی که سال ها قبل برای حفظ استقالل و مرزهای 
کشــور از کید و طمع دشمن تا بن دندان مسلح بعثی دفاع کنند، نشان دهند. مردم اهواز 
بعد از نماز جمعه به کف خیابان آمدند تا با حضور باشــکوه خود در مراســم تشییع پیکر 
مطهر ۱۱۱ شــهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس، قدرشناس جوان هایی باشند که 

تن پاکشان سال ها در خاک کشوری دیگر بوده و اکنون به آغوش وطن بازگشته است.
این در حالی اســت که صبــح روز پنجشــنبه ۱۷ آذرماه، پیکر پاک این شــهدا از آبراه 
بین المللی اروندرود در آبادان وارد کشــور شــدند و مراسم وداع با آن ها دیشب در معراج 
شــهدای اهواز برگزار شد. پیکر پاک این شــهدای واالمقام مربوط به عملیات های والفجر 
مقدماتی، والفجر یک، خیبر، بدر، کربالی ۵، بیت المقدس ۷ و تک دشمن در سال ۱۳۶۷ 
 هســتند و در مناطق عملیاتی جنوب عراق در اســتان های میســان و بصره کشور عراق 

کشف شده اند.
راهشانراادامهمیدهیم

خانم »صمدی فروشــانی« یکی از مادران شــرکت کننده در مراسم تشییع شهدای تازه 
تفحص شــده گفت: قول می دهیم راهشــان را ادامه دهیم تا شــرمنده آنها نشویم. شهدا 
در طول تاریخ همیشــه جاویدان هستند و از آنها امید شفاعت داریم. وی افزود: شهدا راه 
حقیقت را انتخاب کردند و امیدوارم که توفیق باشد تا ما هم راه آنها را ادامه دهیم. امروز 
آمدیم تا خودمان هم از معنویت شهدا فیض ببریم و هم بچه های ما با این راه آشنا شوند 

و با تأسی به شهدا و پیروی از راه آنها زندگی کنند.
جوانانازشهدایادبگیرند

»مجتهدی« بانوی دیگری که در مراســم تشییع شهدا حضور داشت گفت: شهدا فرهنگ 
شــهادت را دوباره در کشور نشــان دادند تا جوانانی که کف خیابان ها اغتشاش می کنند، 
ببینند که این شــهدا هم سن و سال آنها که بودند برای دفاع از کیان و ناموس این کشور 
در مقابل دشــمن ایستاده و حتی از جان شــیرین خود گذشتند. وی افزود: مدیون خون 
شــهدا هســتیم و آنها به ما آرامش می دهند و هر وقت که در مراسمات این شهدا شرکت 
می کنیــم، اثرگذاری مثبــت آن را در زندگی خود می بینیم. همگــی آمده بودند تا ثابت 
کنند، احترام به شــهدا و مقام واالی شــهادت خاص یک دوره نیست و مردم با هر تفکر 
و پوششــی از صمیم قلب برای شهدا احترام بسیاری قائل هســتند؛ این شهدا متعلق به 
 همــه عرصه هــا و دوران بوده و گذر زمان نــه تنها از محبوبیت آنها نکاســته بلکه بر آن 

افزوده است.
پایآرمانهایانقالبهستیم

یکی از جوانانی که ســنش فراتر از ۲۴ سال نمی رفت با شوق و گریه در کنار تابوت شهدا 
زیر لب جمالتی را زمزمه می کرد؛ او نیز همچون دیگران خیلی متأثر از عطر حضور شهدا 
شده بود. این جوان عنوان کرد: برای اذن شهادت آمده ام؛ از شهدا خواستم که با وساطت 
آنها توفیق عبور از در شهادت به من داده شود. این جوان با بغض گفت: رهبرم سید علی 
خامنه ای بداند که تا آخرین قطره خونم همچون این شهدا پای آرمان های امام راحل، نظام 

جمهوری اسالمی ایران و شهدا ایستاده ام.
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اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
»شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۹۱۶۱۶۰۰۰۰۰۴ «

شهرداری قشم 

حائل  دیوار  احداث  پروژه  اجرای  موضوع  با  فوق  درآگهی 
قسمت  در  قشم  شهر  زیرانگی  محله  سطحی  آبهای  دفع 
جدول شماره 2 مقدار 3.900 صحیح می باشد که بدینوسیله 

اصالح می گردد.

ت دوم
نوب

آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي کيفي 

اداره کل راه آهن شرق

ت اول
نوب

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزيابی كيفي مناقصه 
گران واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه عمومی يک مرحله ای به شماره مناقصه )0901-ش-06( به شرح زيراقدام نمايد.

اياب و ذهاب کارکنان سيرو حرکت اداره کل راه آهن شرق )تربت حيدريه( بوسيله  انجام خدمات  1-شرح مختصر موضوع مناقصه: 
آژانس )درونشهری و برو نشهری( 

2-مبلغ كل برآورد: 30.706.000.000 ريال
 3-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1.535.300.000  ريال

4-مدت و محل اجرا: مدت اجرا 12 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه مي باشد.
 5-پيمانکاران واجد شرايط: مناقصه گران ميبايست دارای گواهی صالحيت های ذيل باشند :

5-1 ( تاييد صالحيت در رشته حمل و نقل صادره از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی  
5-2 ( تاييد صالحيت ايمنی پيمانکاری صادره از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی. 

6-مهلت و نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي: متقاضيان مي توانند حداكثر تا ساعت 19:00 روزپنجشنبه مورخ 1401/09/24  با مراجعه به 
سامانه تداركات الکترونيکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir   و  از طريق لينک مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزيابی كيفی را دريافت 

نمايند. 
كليه فرآيند برگزاری مناقصه بجز تحويل پاكات الف مربوط به تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام می پذيرد

7-مهلت و نحوه ارسال اسناد تکميل شده: حداكثر تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/08 در سامانه تداركات الکترونيکی دولت 
به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردد.

 پس از ارزيابي كيفي، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم)100-65 ( را كسب نموده باشند جهت دريافت  اسناد مناقصه 
دعوت بعمل خواهدآمد.

شناسه آگهی 1424058
نوبت اول 1401/9/19 نوبت دوم 1401/9/20 

    وزارت راه و شهر سازی         
راه آهن جمهوری اسالمی ايران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
»شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۹۱۶۱۶۰۰۰۰۰۴ «

شهرداری قشم

ت دوم
نوب

شهرداری قشم در نظر دارد اجرای پروژه احداث دیوار حائل دفع آبهای سطحی محله زیرانگی شهر قشم به شرح جدول ذیل و از محل اعتبارات داخلی 
شهرداری و اعتبار طرح تملک دارایی را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از پیمانکارانی که حداقل دارای رتبه ۵ ابنیه و یا راه باند و دارای 
صالحیت میباشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1401/9/12 لغایت چهارشنبه مورخ 1401/9/23 از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. )دانلود اسناد از سایت ستاد ایران(

سایر شرایط مناقصه:
- برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصه مبلغ 42/۵01/742/202 ریال بر اساس فهرست بهای پایه سال 1401 راه ، راه آهن و باند فرودگاه می باشد.

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/130/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا به صورت، واریز نقدی به حساب سپرده 
شهرداری به شماره 72201111۵2۵0301 نزد بانک مهر ایران می باشند.

- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد )بارگذاری در سامانه ستاد( ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/10/3 می باشد. )اصل پاکت الف تحویل بصورت فیزیکی(
- جلسه کمیسیون افتتاح پاکات مناقصه روز یک شنبه مورخ 1401/10/4 در شهرداری قشم برگزار خواهد.

- چنانچه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری خواهد شد.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، بدون سپرده و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه نشر آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
                                                   نوبت اول مورخ 1401/9/12 ،  نوبت دوم مورخ 1401/9/19

مقدارواحدشرح عملیاتردیف

1.200متر مکعبخاکبرداری و پی کنی و حمل تا 10 کیلومتر در محل تخلیه نخاله1

اجرای دیوار حائل سنگی شامل )تهیه مصالح، حمل و اجرای الشه چینی با مالت ماسه شسته و سیمان 1.3( 2
3.900متر مکعب)طول دیوار ۶00 متر به ارتفاع 4 متر و ضخامت متوسط 1.۵ متر(

تهیه مصالح و اجرای نمای سنگی شامل )برش بصورت مالون و اجرای بندکشی با مالت ماسه شسته و سیمان 3
1.800مترمربع1.3( )طول دیوار ۶00 متر به ارتفاع 3 متر(

امروز و فردا مدارس تهران تعطیل 

عمق فاجعه از ارتفاعات تهران 
دیدن دارد


