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امامحسينعليهالسالم:

هر كس خدا را چنان كه حق عبادت اوست، عبادت كند خداوند بيش از آرزوها 
ونيازش به او عطا می نمايد.

وز حدیث ر

درس حسين  بن علی عليه  الّصاله و الّسالم به اّمت اسالمی اين است كه برای حّق، برای عدل، برای 
اقامه ی عدل، برای مقابله ی با ظلم، بايد هميشه آماده بود 

رهبر انقالب:

گزارش ترنم احساس

ساری
°24 °18

وزارت راه و شهرسازى
سازمان راهدارى حمل و نقل جاده اى

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

نام دستگاه : اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

نوع تضمین: ضمانت نامه بانکی – واریز نقدي
www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشانی

مهلت دریافت اسناد :از  یکشنبه 98/06/24 تا ساعت 8  روز  شنبه 98/06/30 
مهلت تحویل پیشنهادات : روز یکشنبه 98/06/31 تا ساعت 12 روز  یک شنبه98/07/14

محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت هاي ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار و ارزیابی کیفی و پاکت ب 
به دبیر خانه حراست اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمی بعد از پل راه آهن روبروي 

سالن ورزشی فجر
زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 8:30ر روز  سه شنبه 98/07/23واقع در اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir قابل رویت می باشد  .

هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه میباشد.

مبناي براوردبرآورد ریالینوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
میزان تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار (ریال)

شماره مناقصه

1
تهیه و نصب تابلوهاي اخطاري، انتظامی و 
اطالعاتی در محورهاي حوزه استحفاظی 
راور-زرند-کوهبنان-رفسنجان-کرمان-
بردسیر-راین-گلباف-شهداد

یک مرحله اي با 
ارزیابی کیفی

فهرست بها 7,076,183,346
راهداري سال 98

353,809,16821-7-98

2
تهیه و نصب تابلوهاي اخطاري، انتظامی و 
اطالعاتی در محورهاي حوزه استحفاظی 
انار-شهربابک-سیرجان-بافت-ارزوییه-
رابر-بم-فهرج-ریگان-نرماشیر

یک مرحله اي با 
ارزیابی کیفی

فهرست بها 6,698,781,957
راهداري سال 98

334,939,09822-7-98

یک مرحله اي با تجدید خط کشی سرد محورهاي استان3
ارزیابی کیفی

فهرست بها 19,976,940,000
راهداري سال 98

998,847,00023-7-98

4
تهیه ، نصب ، تعمیر و مرمت حفاظ 
گاردریل در محورهاي حوزه استحفاظی 
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 

استان کرمان

یک مرحله اي با 
9,608,336,035ارزیابی کیفی

فهرست بها 
98-7-480,416,80224راهداري سال 98

کش�تی طوف�ان   زده
بعد مواليم حسين)ع( سکان بدست زينب است
كش��تی طوفان زده در اختيار زينب)س( است

بعد اربابم حس��ين س��االر لش��کر زينب اس��ت
بعد عباس علی)ع( س��قای لش��کر زينب است

پاس��بان خيمه های اين اس��يران زينب اس��ت
داغ عب��اس علی بر جس��م و جان زينب اس��ت

عاب��د بيم��ار در، اي��ن  كاروان با زينب اس��ت
درد و غمه��ای يتيم��ان را م��داوا زينب اس��ت

ام  لي��الی حزين ه��م ، همنوا با زينب اس��ت
مادر ش��ش ماهه اصغر را، تس��لی زينب اس��ت

نجمه را داده تس��لی  بهر قاس��م  زينب اس��ت
ش��د س��پر بهر رقي��ه ، در خرابه زينب اس��ت

آن ك��ه دائم اش��ك ريزد بهر موال زينب اس��ت
آن كه اول راس پرخون حسين ديد زينب است

پرچم س��رخ حس��ين را كرده بر پا زينب است
صاح��ب عص��ر زم��ان همن��وا زين��ب اس��ت

مجل��س بزم يزي��د را كرده ويران زينب اس��ت
كاخ ظلم و ظالمان را كرده ويران زينب اس��ت

ش��ام را با نطق هايش ، كرده ويران زينب است
نطق سجاد)ع( حسين مرهم به زخم زينب است

ب��و تراب م��وال علی باب ش��ريف زينب اس��ت
مادرش زهرا )س( به جنت غصه دارزينب است

ناخ��دای كش��تی غمهای زينب ، زينب اس��ت
راست گفتند خاكيان ،  ام المصائب زينب است

آن كه دارد برمحبان لطف ، خانم زينب اس��ت
ني��ك و بد تا به ابد ، مديون خانم زينب اس��ت

تا ابد »س��يرنگ« نوا خوان حسين زينب است
بهترين ذكر زبان  ، ذكر حس��ين زينب اس��ت

سيرنگاحمدزاده

در اين گزارش به كش��وری اش��اره می شود كه تحريم اقتصادی 
نيست و البته با آمريکا هم روابط بسياری عميقی دارد. عکس ها 

خود گويای حقايق است.
ژاپن دارای باالترين ميزان فقر كودكان در ميان كشورهای توسعه 
يافته اس��ت؛ تعداد كودكان فقير در ژاپن حدود 3.5 ميليون نفر 
تخمين زده شده است؛ والدين در 15 درصد از خانواده های توكيو 
گفته اند كه آنها نمی توانند هزينه خريد لباس برای فرزندان خود 

را تامين كنند.
كش��ور ژاپن در اذهان اكثر ما در جايگاه كش��وری پيش��رفته و 
ثروت مند شناخته می شود؛ پايتخت ژاپن، توكيو دارای باالترين 
نرخ س��رانه توليد ناخالص داخلی در جهان اس��ت و توكيو 51 
شركت برتر جهانی )بر طبق دسته بندی 500 شركت برتر مجله 
فورچ��ون( را در خود جای داده كه اين رقم از هر ش��هر ديگری 

در دنيا بيشتر است.
در حال حاضر ژاپن س��ومين اقتصاد بزرگ جهان اس��ت اما اين 
كشور درگير مسئله "فقر" در ميان بسياری از شهروندان ژاپنی 
اس��ت؛ در ظاهر هيچ گدايی در ش��هرهای ژاپن وج��ود ندارد و 
بی خانمان ها نيز معموال از ديد عموم پنهان نگه داشته می شوند، 

اما حتی "توكيو" نيز فقرای زيادی در خود جای داده است.
فقر برای نخستين بار پس از بحران جهانی مالی در سال 2008 
در توكيو به رسميت شناخته شد؛ در اين مدت  يك دهکده در 
پارك "هيبيا" در توكيو مس��تقر ش��د تا تازه فقيران اين شهر را 

تأمين كند اما رفته رفته به تعداد فقرا در اين دهکده افزوده شد تا 
جايی كه تعداد فقرا در اين محل قابل كنترل نبود!

 )OECD( "در سال 2016، "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
در گزارشی ميزان فقر نسبی در ژاپن را 15.9 درصد اعالم كرد؛ 
اين رقم به ميزان قابل توجهی باالتر از ساير كشور های ثروتمند 
جهان بود؛ بخش اعظم فقرا در شهر توكيو ساكن هستند؛ بنابر 
اعالم OECD، اغلب اين فقرا پنهان هستند و هم توسط دولت 
و هم توسط شهروندان ژاپنی ناديده گرفته  می شوند؛ خط فقر در 
توكيو نصف متوسط درآمد يك بار مصرف خانوار برای يك سال 

معين تعيين شده است.
ژاپن به عنوان كشوری كه سومين اقتصاد بزرگ جهان است، به 
راحتی می توان فرض كرد فقر در اين كش��ور وجود ندارد! اما به 
گزارش "گاردين"  از هر 6 ژاپنی، يك نفر در فقر نسبی زندگی 

می كند!
10 درص��د از خانوارهای توكيو به دليل س��طح فقری كه در آن 
زندگی می كنند قادر به تامين تغذيه كافی خود نيستند؛ والدين 
در 15 درص��د از خانواده های توكيو گفته اند كه آنها نمی توانند 

هزينه خريد لباس برای فرزندان خود را تامين كنند. 
ميزان فق��ر خانواده هايی كه فقط دارای پدر يا مادر هس��تند و 
آنها نيز ش��اغلند بيش از 50 درصد در توكيو و همچنين ديگر 
شهر های ژاپن است؛ در سيس��تم اقتصادی ژاپن، مادران مجرد 
به شدت ضرر می كنند و روز به  روز فقيرتر می شوند؛ بسياری از 

شركت های ژاپنی فقط فارغ التحصيالن اخير دانشگاه را استخدام 
می كنن��د و مادران مجرد نمی توانند ش��غل مناس��بی را اختيار 
كنند و مجبور به كار های س��خت و طاقت فرس��ا با درآمد بسيار 

كم هستند. 
براساس گزارش "يونيسف" در سال 2017، ژاپن دارای باالترين 
ميزان فقر كودكان در ميان كشورهای توسعه يافته است؛ تعداد 
كودكان فقير در ژاپن حدود 3.5 ميليون نفر تخمين زده ش��ده 
اس��ت؛ بيش از 20 درصد از كودكان در توكيو در آنچه دولت به 

عنوان "خانواده فقير" تعريف كرده، زندگی می كنند.
سيستم رفاه اجتماعی فعلی كه توسط دولت ژاپن ايجاد شده نه 
بر اساس رسيدگی به فقرا، بلکه در پراكندگی حقوق بازنشستگی 
و مراقبت های بهداشتی به "طبقه متوسط" متمركز است؛ "بنياد 
توكيو" در مقاله ای با موضوع توسعه سياست برای ژاپن بهتر، به 
اين مس��ئله اش��اره كرده كه پس از مدت طوالنی ، اين توهم كه 
همه ژاپنی ها متعلق به طبقه متوسط هستند، ايجاد شده است؛ 
به همين خاطر بسياری از توجه ها معطوف به اين طبقه است و 
ديگران ناديده گرفته می شوند؛ بسياری از كسانی كه در ژاپن در 
بحران مالی شغل خود را از دست داده اند با مشکل بيکاری مواجه 

هستند و توانايی ورود به شغلی درخور شان خود ندارند. 
با توجه به سيس��تم اقتصادی فعلی ژاپن، شهر "ناگوايا" يکی از 
شهرهايی است كه بيکاران در آن بسيار به چشم می خورند؛ ناگوايا 
يکی از ش��هرهای بزرگ ژاپن با جمعيت بيش از 2 ميليون نفر 

است كه حدود 378 هزار نفر از افراد ساكن در آن در فقر به  سر 
می برند؛ سيستم فعلی حاكم در اين شهر منجر به افزايش شديد 
تعداد افراد فقير و شکل گرفتن طبقه  جديدی در اين شهر شده  
اس��ت؛ اين افراد در مناطقی با خوابگاه های ارزان قيمت زندگی 
می كنند كه يك اتاق برای همه دارند؛ معدود افرادی كه در اين 
خوابگاه های ارزان قيمت زندگی می كنند، خوش شانس هستند 
چراكه افراد زيادی در اين شهر هستند كه حتی نمی توانند يك 

سرپناه برای خود داشته باشند. 
يك مش��کل عينی در ژاپن جدی نگرفتن مس��ئله فقر است و 
واقعيت های فقر غالباً به دليل ترس از مضر بودن ، پنهان می شوند!  
با توقعات اجتماعی در ژاپن ، خانواده ها اغلب تالش می كنند كه 
فرزندان خود را به هر قيمتی در مدارس گرانقيمت با وجود ناتوانی 
در پرداخت هزينه، ثبت نام كنند حتی بسياری از خانواده ها برای 
متوسط جلوه  دادن خود مجبور به كاهش وعده های غذايی خود 
هستند. دولت ژاپن سعی دارد تا به مردم بقبوالند كه هيچکس 
در ژاپ��ن گدايی نمی كند و نرخ بزهکاری در جامعه اين كش��ور 
پايين است، اما آمارهای موسسات تحقيقاتی حاكی از آن است 
كه فقر پنهان در اين كشور وجود دارد؛ با ادامه اين روند در ژاپن، 
ع��الوه بر وجود ميليونها فقير در اين كش��ور، ميليونها نفر ديگر 
ني��ز به زحمت از توان امرار معاش روزان��ه خود برخوردارند و با 
كوچکترين مش��کلی به سبب فقدان امنيت شغلی و اجتماعی، 

تسنيم سايه فقر پنهان بر آنان چيره می شود. 

این کشور تحریم نیست!
آیا باورتان می شود این تصاویر 

مربوط به ژاپن باشد؟


