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چه کسي بايد براي عقب ماندگي در عدالت عذرخواهي کند؟
ادامه از صفحه یک

...انقالب اسالميايران آغازي بود بر پايان بي عدالتي و استبداد و اشرافيت رژيم
فاسد و وابسته پهلوي که در ظلم و بيداد حکومت ميکرد.
انقالب اســاميبر ظلم و بي عدالتي پيروز شــد تا نــداي عدالت را بر گوش
مستضعفان و مظلومان جهان برساند و زمينه ساز حکومت عدل مهدوي شود.
بحمدا ...انقالب اسالميکشور را در همه زمينهها پيش برده و ما امروز سربلنديم
که عالوه بر حفظ انقالب ،کشور هم بسيار پيشرفت کرده است.
اگر امروز کســي بگويد همه دنيا در اين چهل سال پيش رفتهاند به او خواهيم
گفت انقالب در پرتو مردمســاالري ديني ،استعدادها را شکوفا کرد و پيشرفت
ايران خيلي ســريعتر بود و از ديگران جلو زد زيرا در تمام شئون جايگاه ايران
ميان کشــورها ،نه يک يا دو رتبه بلکه دهها رتبه ترقي کرده است .مثال رتبه
علميمــا از جايگاه  ۵۳در جهان به رتبه  ۳۷ارتقاء به جايگاه  16در ســامت
رسيده است.
در اميد به زندگي با  ۷۹رتبه صعود از رتبه  ۱۴۲جهان به  ۶۳رســيده ايم .البته
در عدالت هرچند به نسبت گذشته غير قابل مقايسه و در قياس با ساير کشورها
مطابق با شاخصهاي شناخته شــده جهاني بهبودهاي چشگيري داشتهايم اما
برقراري عدالت درحد و شان واليت و در تراز نام اسالم و انقالب اسالمينبوده
است که الزمه آن تالش ما براي تحقق دولت اسالمياست.
پس از گذشــت چهار دهــه از انقالب بزرگ اســاميايران از مواليمان امام
خامنهاي عزيز شنيديم که فرمودند« :خب ،نتيجه مردمساالري ،پيشرفت کشور
است؛ پيشرفتها هم واقع ًا خارقالعاده است.
ما دهه چهارم انقالب را دهه پيشــرفت و عدالت نامگذاري کرديم و پيشرفت
به معناي واقعي کلمه در کشــور اتّفاق افتاده است؛ عدالت را نميگويم؛ درمورد
عدالت ما عقبمانده هستيم؛ در اين ترديدي نيست؛ خودمان اعتراف ميکنيم،
اقرار ميکنيم .در دهه پيشرفت و عدالت بايستي هم در پيشرفت مو ّفق ميشديم،
هم در عدالت؛ در پيشــرفت به معناي واقعي کلمه مو ّفق شديم ،واقع ًا پيشرفت
کرديم و در همه زمينهها پيشرفت اتّفاق افتاده است؛ [ا ّما] در زمينه عدالت ،بايد
تــاش کنيم ،بايد کار کنيم ،بايد از خــداي متعال و از مردم عزيز عذرخواهي
کنيم.
درمورد عدالت مشکل داريم و انشاءا ...با ه ّمت مردان و زنان کارآمد و مؤمن،
در اين ناحيه هم پيشــرفت خواهيم کرد ا ّما در زمينه پيشــرفت ما ّدي انصاف ًا
کارهاي بسيار زياد و بسيار مهميانجام گرفته».
اين بيانات نوراني يک هوشــيار باش به همه ملت و هشدار و بيدارباشي به و
جدانهاي مسوالن فعلي و قبلي کشور بود ولي بعضيها آن را اشتباه فهميدهاند
و به جاي اصالح خــود و توبه از عملکردهاي خالف عدالت خود رهنمود هم
ميدهند.
اين درســت اســت که حضرت آقا فرمودند به خاطر عقب ماندگي در اجراي
عدالت درخور نام اسالم و انقالب اسالميبايد عذر خواهي کنيم.
اگر قدري انصاف داشته باشيم خودمان بايد بفهميم که چه کسي بايد عذرخواهي

کند؟ آقاجان شما چرا؟ شما که به خاطر دغدغه عدالت و پايبندي به احکام الهي
واعتقاد راسخ به سيره پيامبر(ص) و علي(ع) دهه چهارم انقالب را دهه پيشرفت
و عدالت ناميديد.
شما که در شان واليت دغدغه داشته و مطالبه کرديد .شما نبايد عذر بخواهيد،
بلکه جرياني بايد عذرخواهي کندکه براي باز گذاشــتن دست خود و يارانشان
در غارت بيت المال ،توســعه را مقدم بر عدالت دانستند و اجراي پيشرفت توام
با عدالت را تخطئه کردنــد وآن را «توزيع عادالنه فقر» ناميدند و اينگونه بي
عدالتي را تئوريزه کردند.
واقعا چه کســي بايد از خدا و مردم عذر خواهي کند؟ کســي که ســال  ۷۲را
ســال عدالت اجتماعي ،سال  ۷۳را سال صرفه جويي ،سال  ۷۴را سال انضباط
اقتصادي ،ســال  ۷۵را سال پرهيز از اسراف و حفظ ثروت عمومي ،نامگذاري
کرد و در هر ديدار مهم با مسوالن ،عدالت را مطالبه کرد يا کسي که در همان
سالها پاداش سي ميليون توماني (به قيمت امروز يک ميليارد تومان) به هر يک
از اعضاي هيات دولت خود داد؟
آن رئيس جمهوري که وجدان را زير پا گذاشــت و سوگندي را که به رعايت
قانون و عدالت خورده بود زير پاگذاشت و براي اولين بار جلسه پنج ساعته هيات
دولت را نه براي رسيدگي به کار و مشکالت مردم ،بلکه براي بررسي راههاي
نجات يک شــهردار قانون شکن و مفســد اقتصادي از دست قانون و عدالت،
سپري کرد بايد عذرخواهي کند.
آن آقــاي محترم کــه ادعاي رهبري اصالحات را دارد و از مفســد اقتصادي
حمايت ميکند بايد از خدا و ملت عذرخواهي کند نه شما آقا جان.
پايگاههاي اطالع رساني ،مطبوعات و نشرياتي که براي حمايت از پروندههاي

فساد بزرگ اقتصادي جوسازي کردند و با سياسي خواندن پروندهها ،عرصه را
بر قضات و ضابطين قضايي تنگ کردند و حتي گاهي اعدام مفسد اقتصادي را
تحت عنوان نخبه کشي تخطئه کردند بايد عذر خواهي کنند
نشريات و مطبوعاتي که چکهاي دهها ميليوني از مفسدين اقتصادي گرفتند و
با حمله به مردان عدالت ،تيغ آنها را کند کردند بايد عذرخواهي کنند.
آنــان که حتي بــراي يکبار هم از اجراي عدالت در مورد مفســدان اقتصادي
که شريک سياسي شــان بودند حمايت نکردند بلکه بر همراهي مفسدان رژه
رفتند.
آقا جان! آن احزاب سياسي که مفســد اقتصادي محکوم شده در دادگاههاي
صالحه را پس از طي چند سال حبس و طي دوره محکوميت در رهبري حزب
و جبهه سياســي خود قرار دادند و هر روز عکس او را بر صفحه اول سايتها
و نشــريات خود ميزنند تا قبح ظلم و تبعيض و فساد اقتصادي شان را بشکنند
بايد عذر خواهي کنند.
شــما چرا بايد عذرخواهي کنيد؟ شــما که هميشــه و همه جا از بي عدالتي
تبري جســته ايد .آن شخصيت برجستهاي که دفاع از مفسدين اقتصادي را به
خطبههاي نماز جمعه کشــيد و با هوشياري مردم و شعار مرگ بر غارتگر بيت
المال ،خطبهاش قطع شــد بايد از خدا و مردم عذر خواهي کند .هرچند براي او
شايد دير شده باشد.
يادم هســت زماني به تصور اينکه بي اطالعي از پرونده فساد ،موجب حمايت
او از مفســدين شــده به مالقات اش رفتم و جزئيات را مستند مطرح کردم و
انتظارحمايت داشتم ولي ايشــان به جاي حمايت يا الاقل نقد و رد مستندات
ارائه شده ،حرف اصلي اش خطاب به يک ضابط و پيگير تحقق عدالت اين بود

که« :آقاي نقدي شما ديگر اعتبار خودت را ازدست داده اي» .چرا؟ چون اهل
رشــوه گرفتن و يا ترسيدن نبودم ترس از دست دادن اعتبار را به رخم کشيد و
اين به نظر او تنها حربهاي بود که ميتوانست بنده را از پيگيري پرونده منصرف
کند و همين حرف را زد.
رهبــري که در رفيعترين جايگاه نظــام ،اعضاي خانواده خــود را از ورود به
کوچکترين فعاليت تجاري و اقتصادي منع ميکند و خود و خانواده و فرزندانش
سادهترين زيســت و زندگي را دارند چرا به خاطر ضعف اجراي عدالت توسط
ديگران عذر بخواهد؟ بلکه آن مقام بلند مرتبهاي که از اعمال قانون روي برادر
متخلفش ممانعت ميکند بايد عذر بخواهد.
آن کسي که در بدو ورود به رياست جمهوري ۷ ،ميليارد تومان خرج تجمالت
دفترش ميکند و برخالف دستورات صريح اسالم در خانه دهها ميليارد توماني
زندگي ميکند بايد عذر خواهي کند.
امام خامنهاي که ميفرمايد اشــرافيگري مســئوالن ،امتيازطلبي مسئوالن،
بيمباالتــي به بيتالمال ،بياعتنايي به طبقه مســتضعف و ...حرکتهاي ض ّد
انقالبي اســت و هم ه تشکيالت نظام بايستي با نگاه به اهداف انقالب حرکت
بکند و اين کارها را ضد انقالبي ميدانند براي چه عذر بخواهند؟
آن آقايي که با شــعار عدالت سر کار آمد و نيمه راه عهد شکني کرد و خالف
عدالت عمل کرد و مسوالن معلوم الحال را بر خالف تذکراتي که به او داده شد
ســر کار آورد و آن افتضاحات چند هزار ميلياردي را ببار آورد و مبارزه با قاچاق
کاال را در نقطه حساس رها کرد بايد عذرخواهي کند.
کسي که رسيدگي به مفاسد اطرافيانش را خط قرمز خود قرارداد و کشور را بين
دو راهي اجراي عدالت و بروز تشــنج ،ناامني و از هم گسيختگي و يا صرفنظر
کردن موقت از رسيدگي به پرونده فالن دولتمرد قرار داد بايد عذرخواهي کند.
همه ما انصاف داريم ،فهم داريم و ميفهميم.
اگــر آنها نميفهمند و خود را اصالح نميکنند در محضر خدا و ملت شــريف
ايران بايد پاســخگو باشند .اما ما ميفهميم که رهبري در تمام اين چهل سال
انقالب ،اوال؛ از ابتدا عزم و نيت عدالت داشــته اند .ثانيا؛ اراده عدالت داشته و
هميشه به عدالت امر و راهنمايي فرموده و همه را از غفلت در اين زمينه بر حذر
داشته اند .ثالثا؛ عدالت را به طور مستمر و پيگير از همه دستگاهها و مسئولين
مطالبــه کرده اند .رابعا؛ مهمتر از همه اينکه عدالت را در مورد خود و نزديکان
سختگيرانه رعايت کرده اند.
اگر امروز رهبري ميفرمايند بــه خاطر عقب ماندگي در اجراي عدالت بايد از
خدا و مردم عذر بخواهيم اين عذر خواهي از جنس عذرخواهي پدري است که
فرزندش خالفي کرده باشد يا معلميکه شاگردانش مرتکب خالفي شده اند.
بنابرايــن او عذر ميخواهد تا همگان عذر خواهي کــردن را ياد بگيرند .ملت
ايــران قدر اين رهبر و ولــي را ميدانند و اگر اميد به تحقق عدالت دارند فقط
به پشــتوانه واليت فقيه عادل و آگاه است و ميدانند که تحقق عدالت تنها با
واليت ميســر است و همه تا اخرين نفس براي تحقق عدالت پشت سر امام و
موال خواهند ايستاد.
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آگهی مناقصه عمومی -چاپ اول
شــهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شــرایط کلی از طریق مناقصه

عمومی به شرکت های حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
پروژه
اجرای رفیوژ میانی و باندهای کندرو بلوار امام رضا
(ورودی قائمشهر)

برآورد اولیه (ریال) سپرده شرکت در مناقصه (ریال) صالحیت
10/427/481/746

521/374/087

مدت اجرا
(ماه)

راه یا ابنیه

3

 -1برآورد بر اساس فهرست بها ابنیه سال  96میباشد.
 -2محل اعتبار پروژه :از محل منابع عمرانی

 -3نحوه پرداخت :بصورت اسناد خزانه و نقدی

 -4مدت اعتبار پیشــنهادات :اعتبار پیشــنهادات از زمان افتتاح پاکات به مدت ســه ماه
میباشد.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله ای(فشرده) خرید لوله پلی اتیلن
شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلنرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه
تاریخ  96/12/8می باشد.
نام پروژها:
ردیف

نام کاال

مقدار(متر)

مبلغ ضمانتنامه(ریال)

1

خرید لوله پلی اتیلن  10 PE100اتمسفر به قطر  630میلیمتر

19500

3،700،000،000

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  8صبح روز سه شنبه تاریخ  96/12/8تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 96/12/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 96/12/22
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز چهارشنبه تاریخ 96/12/23
محل تامین اعتبار :از محل منابع داخلی شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس :شهرکرد -میدان قدس -شرکت آب و فاضالب شهری کد پستی  8814649913و تلفن  038 33335035و 038 33331501
هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومي و آموزش همگاني

شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياري

 -5متقاضیــان محترم می توانند از تاریخ  96/12/13تا تاریخ  96/12/22همراه با معرفی

نامه به واحد قراردادهای شــهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی ،پیشنهاد

نوبت دوم

خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین

مبلغ به حســاب  0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت

تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ  96/12/22می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  96/12/23راس ساعت  14می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  32221423یا  32223401داخلی  219می باشد.
http://www.babolcity.ir
محسن کبود فیروزجایی – شهردار بابل

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

دانشــگاه علوم پزشکی قم در نظر دارد نســبت به تأمین نیروی انسانی به تعداد  42نفر جهت بیمارستان شهدا از طریق مناقصه عمومی به
شرکت واجد شرایط اقدام نماید.
مهلت خرید اسناد :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  5روزکاری
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :واریز مبلغ  1/500/000 :ریال به حساب همراه بانک رفاه  ( 2137753510003قابل واریز در کلیه شعب).
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :اصل فیش واریزی به همراه معرفی نامه کتبی.
مهلت دریافت پیشنهاد :حداکثر  10روز کاری پس از پایان مهلت خرید اسناد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ  820/000/000ریال که به صورت وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه.
محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات  :قم ،خیابان شهید لواسانی (ساحلی) ،دانشگاه علوم پزشکی ،واحد دبیرخانه.
زمان گشایش پیشنهادها  :ساعت  11مورخ 1396/12/24
هزینه آگهی مناقصه :هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
تذکر :1صرف ًا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانی  ttp://iets. mporg.Irمراجعه نمایید.
تذکر :2الزام ًا تهیه اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر ،حضوری و از طریق دبیرخانه مرکزی دانشگاه قابل قبول می باشد.

