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جای خالی ایران
در نشست مسکو

آیا روابط ایران و روسیه استراتژیک است؟

ادامه در صفحه  2

تظاهرات اسرائیلی ها علیه نتانیاهو و 
علل آن

هنوز جوهر حکم نخست وزیری بنیامین  نتانیاهو 
با کابینه فوق راست و افراطی و شدیدا مذهبی وی 
اعتراضی  تظاهرات  که  نشده  خشک  اسرائیل  در 
اسرائیلی ها از یهودیان تا فلسطینیان به مخالفت با 
این کابینه در بعضی از شهرهای این کشور آغاز شده 
و در حال سراسری و فراگیر شدن است و بر اساس 
گزارش برخی از خبرگزاری ها حدود ۸۰ هزار نفر در 

این تظاهرات ها شرکت کردند .
تظاهرات اعتراضی اخیر با انگیزه های متفاوت انجام 
اعتراضی،   تظاهرات  برای  انگیزه ها  از  یکی  گرفت. 
دستور ایتمار بن گویر وزیر تندرو و راستگرای  امنیت 
داخلی اسرائیل  است در خصوص برچیدن پرچم 
سبب  دستور  این  و  عمومی  اماکن  در  فلسطین 
برافروختن  خشم فلسطینیان شد و ساکنان محله 
همکاری   و  همراهی  با  و  شرقی  قدس  جراح  شیخ 
یهودیان چپگرا  در شهر قدس تظاهرات کردند و برای 

مقابله با دستور فوق پرچم فلسطین را بر افراشتند.
از دیگر انگیزه های مهم مخالفین کابینه، اعتراض 
به پیشنهادی  است که یاریو لوین وزیر دادگستری 
دولت جدید نتانیاهو به کنست یا پارلمان این کشور  
داد و با مخالفت شدید استر هایوت رئیس دادگاه 
عالی و همچنین دادستان کل اسرائیل و تعداد زیادی 

از قضات و دادستان ها  روبه رو شد.
هدف از این طرح، کنترل کامل دولت بر انتصابات 
قضات از جمله دادگاه عالی است و قدرت دادگاه 
را برای لغو قوانین به شدت محدود خواهد کرد و 
کنست می تواند با اکثریت ۶۱ رای قوانینی را دادگاه 

لغو کرده را مجددا تصویب کند .

سیف الرضا شهابی سرمقاله

خمینی  سیدعلی  و المسلملین  االسالم  حجت 
گفت: ملتی که از پس هزاران سال، فرهنگ غنی 
خودش را حفظ کرده، مگر ما حفظ کرده ایم و امثال 
ما حفظ کرده اند؟! ۱۴۰۰ سال می گذرد، چه کسی 
اسالم را در این سرزمین حفظ کرده است؟ ما اسالم 
را در این سرزمین حفظ کرده ایم؟! همین ملت بزرگ 
اسالم را حفظ کرده و همین مردم بزرگ اگر یک 
وقتی احساس کردند نیازمند هستند عالمان دینی 
را پرورش بدهند، حوزه های علمیه را اداره کرده اند. 
همین مردم وقتی احساس کردند که باید فرهنگ 
خودشان را بیمه کنند، جامعه ای را پدید آوردند که 

از دل آن سعدی و حافظ متولد می شود.
نوه امام خمینی)ره( با تأکید بر اینکه هر وقت این 
فکر به سراغ ما آمد که در این ملت بزرگ و فرهنگ 
غنی به نحوی خدشه کردیم و نگرانی در خودمان راه 
دادیم از حقارت خودمان است، گفت: هر وقت در 
وجود خودمان احساس کردیم که ما از ملت ایران 
متدیّن تر هستیم، ما از ملت ایران دلسوزتر نسبت 
به اسالم هستیم، ما از ملت ایران نسبت به احکام 
اسالمی دلسوزتر هستیم، بدانیم آن لحظه ای است 
که اضمحالل و زوال ما دارد شروع می شود. این 
ملت خیلی بزرگ و عظیم است؛ چه جای نگرانی 
نسبت به دین و فرهنگ وجود دارد؟! برآیند این ملت 

دین خدا را حفط کرده است.
حجت االسالم و المسلمین سیدعلی خمینی در 
مراسم میالد حضرت فاطمه زهرا)س( که در بیت 
تاریخی امام در نجف و با حضور نماینده مقام معظم 
رهبری در عراق، سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
بغداد و جمعی از مسئوالن جمهوری اسالمی ایران 
برگزار شد، گفت: ما واقعا نسبت به شناخت ایشان 
و مقام و جایگاه ایشان عاجز هستیم؛ ما نمی توانیم 
مقام خلق قبل از خلق را بفهمیم و درک کنیم؛ ااّل 
اینکه سال های از محضر عرفا تلمذ کنیم که شاهد 
شمه ای از این حقیقت را درک کنیم. ما مهجور و 
محجوب هستیم و فهم ما نسبت به عالم باال ناقص و 
ناچیز و غایت فهم و درک ما همین عالم ماده است.
نوه امام خمینی)ره( تأکید کرد: کسی که یک لحظه 
این  تجرد را درک کند، آن موقع می داند که کل 
عالم در مقابل عالم اعال چیزی نیست. خود کلمه 
دنیا معنای قیاسی »پست«، با عالم اعلی مقایسه 
می شود. همه پیشرفت های بشر در همین حیطه 
است که وقتی ما به عظمت کهکشان فکر می کنیم 
خودمان را کوچک و حقیر می بینیم؛ تا چه رسد به 
فهم »عالم الزمان و المکان« که نور الهی آنجا تابان 

است.
وی افزود: ظرف محدود ما فقط منحصر به فهم 
عالم باال نیست؛ در همین دنیای خودمان هم محدود 
هستیم. در همین دنیای خودمان و در تحلیل جامعه 
و اطراف خودمان هم محدود هستیم. تا چهار کالس 
درس می خوانیم خیال می کنیم ما عالم دهر شده 
ایم و باقی همه بی سواد هستند؛ تا چهار رکعت نماز 
نمی خوانیم خیال می کنیم همه ما عابد و مسلمان 
هستیم و باقی مردم همه بی دین هستند؛ تا اندکی 
از مظاهر دنیا را کنار می زنیم خیال می کنیم ما زاهد 

شده ایم و همه دنیا شهوت ران و مال طلب هستند 
و به مادیات رفته اند. این از ظرف کوچک ما است و 

وقتی پر شد آفت دارد.
مرحله  او،  از  بدتر  داد:  ادامه  خمینی  سیدعلی 
تحقیر بقیه است که ببینید من نماز اول وقت را 
ترک نمی کنم ولی همسایه و دوست من اهل نماز 
هم نیستند. به ملت عظیم ایران که نگاه می کنیم 
خیال می کنیم این مردم بی دین، غربگرا یا شرق 
گرا شده اند و اسالم دارد ضعیف می شود؛ این از 
ظرف محدود ما است. هر وقت این فکر به سراغ ما 
آمد که در این ملت بزرگ و فرهنگ غنی به نحوی 
خدشه کردیم و نگرانی در خودمان راه دادیم، بدانیم 
که ظرف ما پر شده است و بفهمیم که از حقارت 
خودمان است؛ و ااّل در مواجهه با این ملت و فرهنگ 

بزرگ چه جای نگرانی است؟!
هر وقت احساس کردیم ما از ملت ایران متدین 
تر هستیم و باید آنها را به دین برگردانیم شروع 

اضمحالل ماست
سال،  هزاران  پس  از  که  ملتی  شد:  یادآور  وی 
فرهنگ غنی خودش را حفظ کرده، مگر ما حفظ 
کرده ایم و امثال ما حفظ کرده اند؟! ۱۴۰۰ سال می 
گذرد، چه کسی اسالم را در این سرزمین حفظ کرده 
است؟ ما اسالم را در این سرزمین حفظ کرده ایم؟! 
همین ملت بزرگ اسالم را حفظ کرده و همین مردم 
بزرگ اگر یک وقتی احساس کردند نیازمند هستند 
عالمان دینی را پرورش بدهند، حوزه های علمیه را 
اداره کرده اند. همین مردم وقتی احساس کردند که 
باید فرهنگ خودشان را بیمه کنند، جامعه ای را پدید 
آوردند که از دل آن سعدی و حافظ متولد می شود.

نوه گرامی امام خمینی)س( تأکید کرد: هر وقت در 
وجود خودمان احساس کردیم که ما از ملت ایران 
متدیّن تر هستیم، ما از ملت ایران دلسوزتر نسبت 
به اسالم هستیم، ما از ملت ایران نسبت به احکام 
اسالمی دلسوزتر هستیم، بدانیم آن لحظه ای است 
که اضمحالل و زوال ما دارد شروع می شود. این 
ملت خیلی بزرگ و عظیم است؛ چه جای نگرانی 
نسبت به دین و فرهنگ وجود دارد؟! برآیند این ملت 

دین خدا را حفط کرده است. خدمتی که ایرانی ها به 
اسالم و تشیع کرده اند را کس دیگری کرده است؟! 
همین ملت آمدند و این مسیر را پیش بردند. اگر می 
خواهیم دین خدا تقویت شود راهش این است که به 

این ملت اتکا و اعتماد کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تمام هنر امام در همین معنا 
بود، تصریح کرد: امام از یک شهرستانی بلند شد 
و درس خواند و یک حکومت ۲۵۰۰ ساله را کنار زد 
و خودش حکومت جدیدی را تأسیس کرد؛ وقتی 
نگاه کنید یکی از شخصیت های موفق تاریخ است. 
عامل موفقیت امام، جدای از ایمان به خدا، یک 
چیز بیشتر نیست و آن هم »اعتماد به مردم« بود؛ 
که عامل موفقیت ما هم هست. امام تا بن دندان 
»خوشبین به ملت« بود؛ نه اینکه بگوید ملت بین 
دین هستند و من باید آنها را با دین کنم؛ ملت ما 
غربگرا و شرق گرا شده اند و من باید آنها را به راه 
راست هدایت کنم. هر وقت احساس کردیم ملت 
دارد تحت تأثیر قرار می گیرد، بدانیم ما مقصر و 

محدود هستیم و داریم بد تحلیل می کنیم.
دین مردم را می خواهید حفظ کنید به مردم 

برگردید
نوه گرامی امام خمینی)س( تأکید کرد: نگاه امام 
به ملت و جامعه راه تعالی ما است؛ همه مشکالت 
حل می شود. دین مردم را می خواهید درست کنید، 
به مردم برگردید و بگذارید این فرهنگ عظیم توده 
بی خودی  بدهد.  انجام  را  کار خودش  های ملت 
نیست یک شخصیتی پیشرفت می کند و مقبول می 
شود. این ۳۰، ۴۰ سال تخریبی نبود که نسبت به 
امام صورت نگیرد و توهینی نبود که نسبت به امام 
نشود. تمام دستگاه های تبلیغاتی شرق و غرب و 
ضد انقالب، تمام تالششان را گذاشتند که این چهره 
نورانی را خدشه دار کنند. یک نفر را پیدا کنید که 
بگوید ایشان به مردم اتکا نداشت و مردم دوستش 
نداشتند؛ عین روز روشن است که مردم عاشقش 
بودند، مردم دوستش داشتند و او مردم را دوست 
داشت. یک نفر هم سراغ نداریم که انکار کند این 

فرد در اوج محبوبیت آمد و در اوج محبوبیت رفت.

سیدعلی خمینی: 

دین مردم را می خواهید درست کنید، به مردم برگردید
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سال سخت اقتصاد ایران با الیحه بودجه 1402

پس از کش و قوس های فراوان و با ۳۶ روز تاخیر، باالخره الیحه بودجه سال 1402 به مجلس رفت؛ بودجه ای 
که قرار بود همراهی برنامه هفتم توسعه را با خود داشته باشد، اما در نهایت دولت از مجلس خواست که 
برنامه ششم توسعه تا تصویب برنامه هفتم تمدید شود. اما کارشناسان و ناظران اقتصادی معتقدند این الیحه 
نتوانسته است کاستی های پیشن را جبران کرده و الیحه ای متناسب با شرایط سخت امروز باشد .اعداد و 
ارقام بودجه نشان می دهد که در بودجه سال آینده افزایش 4۶ درصدی هزینه های دولت، 40 درصدی بودجه 
شرکت های دولتی، افزایش 20 درصدی حقوق، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه 
یارانه ها و دالر 2۳ هزار تومانی پیش بینی شده است. اعداد و ارقامی که به باور کارشناسان، تغییر آن توفیری 

برای اقتصاد ایران نمی کند.
در همین خصوص وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت وگو با خبرآنالین می گوید: مساله اصلی تغییر 
اعداد بودجه نیست، مساله اصلی این است که ساختار بودجه ریزی کشور مثل سال گذشته است و انباشت 
تجربه و دانش در ۵0 سال اخیر به ما نشان داده که این نحوه برنامه ریزی یک ساله و این نحوه بودجه ریزی، 
دردی را از ما دوا نمی کند. وی می افزاید: مساله این است که ابرچالش ها و بحران های کشور به سرعت 
بیشتر می شود و بودجه های سنواتی نیز همان مسیر گذشته روزمره خود را طی می کنند و این دو با یکدیگر 
برخوردی ندارند. یعنی بحران ها و مسایل اقتصاد ایران و مسایل محیط زیستی ایران هر روز تشدید می شود، 

ولی بودجه ها و برنامه ریزی های ساالنه ناظر بر حل این بحران ها و مسایل تنظیم نشده است. 
این اقتصاددان تصریح می کند که: از این نظر، این انتقطاع و از هم جدا شدن موجب می شود که همان مسیر 
روزمره خود را پیش برویم. شما به من می گویید که مالیات را کمی زیاد کردند، می خواهند اوراق منتشر 
کنند، اموال بفروشند و ۹0 درصد هزینه های جاری است. عمال این نوع نظام بودجه ریزی ناظر بر ارتقای 
بهره وری، شایسته ساالری، شفافیت و حل بحران تنظیم نشده است. این درد اقتصاد ایران و کشور ماست 
که این نظامات بودجه ریزی صرفا برای امرار معاش کارمندان دولت و بازنشستگان تنظیم می شود و همان 

مسیر روزمرگی است.

سرگیجه
در اتاق بحران

چه عاملی باعث سردرگمی در اعالم 
تعطیلی ها به دلیل نوسان گازی شد

دین مردم را می خواهید درست کنید دین مردم را می خواهید درست کنید 
به مردم برگردیدبه مردم برگردید
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دستگاه نظارت : واحد نظارت معاونت عمران شهرداری دوگنبدان 
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برآورد اولیهکار( مناقصه

تضمین شرکت در 
مناقصه

)فرآیند ارجاع کار(

زمان دریافت اسناد 
مناقصه از طریق 

سامانه الکترونیکی 
ستاد

محل 
دریافت 

اسناد

آخرین مهلت 
ارائه پیشنهادات 
از طریق سامانه 
الکترونیکی ستاد

محل 
تحویل 
اسناد

زمان بازگشایی 
پاکات

)پیشنهادات(

احداث پل بلوار 1
اندیشه

 11/079/928/019
ریال 

مبلغ560/000/000 
ریال ضمانتنامه 
معتبر بانکی و یا 

بصورت نقد و واریز 
به حساب شماره 
 31000002051002
نزد بانک ملی بنام 

شهرداری

از تاریخ 1401/10/27
لغایت 1401/11/04 تا 
ساعت 18 عصر به 
مدت 7/ هفت روز 

کاری 

از طریق 
سامانه 

الکترونیکی 
دولت 

)ستاد( 
شهرداری 
دوگنبدان

از تاریخ 
1401/11/05 لغایت 

1401/11/17 تا 
ساعت 18 عصر به 
مدت 10 روز کاری 

از طریق 
سامانه 
ستاد 

شهرداری 
دوگنبدان

روز : سه شنبه  
مورخه : 

1401/11/18
ساعت 10 صبح  
سالن جلسات 

شهرداری                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   


