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انگليس از جمله کش��ورهايی است که مدعی حمايت از حقوق 
بش��ر بويژه در حوزه کودکان اس��ت و با اين ادعا نيز به پرونده 
س��ازی عليه کش��ورها می پ��ردازد حال آنکه اليه ه��ای زيرين 
اجتماعی اين کش��ور حقايقی ورای اين ادعا را آشکار می سازد 
چنانک��ه به عن��وان مثال در انگليس دان��ش آموزانی که بدون 
گواهينامه تحصيلی ، مدارس اين کش��ور را ترک می کنند، به 

يکصد هزار نفر رسيده است .
ت��رک تحصيل و محروميت از تحصيل از ش��اخصه های حقوق 
کودکان اس��ت که نهادهای حقوق بش��ر و البت��ه غرب مدعی 
حقوق بش��ر تاکيد بس��ياری بر آن دارند ح��ال آنکه با مروری 
بر آنچه در بس��ياری از اين مدعيان حقوق بشر می گذرد نشان 
می دهد که اين ادعاها صرفا برای فش��ار بر س��اير کش��ورها و 
اي��ن مدعيان خود اقدامی برای اج��رای آن صورت نمی دهند. 
نمون��ه اين وضعيت را در وضعيت کودکان در انگليس می توان 
مش��اهده کرد. گزارش ها نش��ان می دهد که در انگليس دانش 
آموزان��ی که بدون گواهينامه تحصيلی ، مدارس اين کش��ور را 
ترک می کنند، به يکصد هزار نفر رس��يده است .  آن النگفيلد 
، کميس��يونر کودکان در انگليس، با اعالم اين آمار ان را ش��رم 
آور خوان��د .وی اف��زود: اين ک��ه فقيرترين نوجوان��ان انگليس 
بي��ش از ديگ��ر دانش آم��وزان، ترک تحصيل م��ی کنند، غير 
قابل پذيرش اس��ت. خانم النگفيلد تاکي��د کرد کاهش بودجه 
آموزش و پ��رورش، بر آموزش دانش آموزان اثر س��وء گذارده 
است.کميسيونر کودکان در انگليس در گزارشی نوشت به علت 
ترک تحصيل ، اين شمار از دانش آموزان بدون داشتن گواهی 
نامه تحصيلی ، قادر نيستند به شغل مناسب دست يابند يا در 
هنرستان ها و مراکز خصوصی، حرفه بياموزند و اين مشکل در 

ميان خانوارهای فقير، بيش تر است.
براس��اس گزارش کميس��يونر ک��ودکان در 
انگليس، پارس��ال ح��دود ي��ک پنجم )18 
درص��د( از نوجوانان انگليس��ی )برابر با 98 
هزار و 799 دانش آموز(، بدون کس��ب پنج 
 )A*-C GCSEs( نمره ای با ستاره تا سی
ي��ا معادل آن ها، ترک تحصيل کردند که در 
مقايسه با س��ال 2015 ميالدی، 24 درصد 
افزايش نشان می دهد. شمار دانش آموزانی 
که به عل��ت فقر، غذای راي��گان در مدارس 
دريافت م��ی کنند و ب��دون دريافت گواهی 
نامه، ترک تحصيل می کنند در مقايس��ه با 
سه س��ال پيش، از 28 درصد پارسال به 35 
درصد از مجموع دانش آموزان افزايش يافته 
اس��ت. اکثر مردم معتقدند انگليس کشوری 
ثروتمند و دارای س��طح زندگی باال است؛ از 

اين گذش��ته ، انگليس عضو"گروه7" و پنجمين 
اقتص��اد بزرگ جهان اس��ت؛ ام��ا عليرغم ثروت و تس��لط اين 
کش��ور در امور مالی جهانی ، اس��تانداردهای زندگی برای يک 
خانواده، متوس��ط رو به پايين اس��ت و يک پنجم از جمعيت، 
اکنون در فق��ر زندگی می کنند.به گفت��ه  خبرگزاری گاردين، 
فقر در انگليس به ارتفاعات تکان دهنده ای می رسد و واقعيت 

زندگی مدرن با آنچه بس��ياری از بازديدکنندگان انتظار دارند 
بس��يار متفاوت است.براساس گزارش اخير کميسيون سنجش 
اجتماع��ی )SMC(، حدود 4.5 ميليون کودک در حال حاضر 
در فقر زندگی می کنند ؛ رقمی که 33 درصد از کودکان کشور 
را تش��کيل می دهد. در کالس درس متوسط 30 دانش آموز ، 
9 نفر در فقر زندگی می کنند. مناطقی که بيشترين ميزان فقر 

کودکان را ش��امل ميشود لندن ، يورکشاير ، 
ش��مال شرقی و ش��مال غربی است؛ در اين 
مناطق بي��ش از 20 درصد خان��واده ها زير 
خ��ط فقر زندگ��ی می کنند؛ جنوب ش��رقی 
انگليس منطقه ای اس��ت که کمترين ميزان 
فق��ر را دارد اما حتی در اي��ن منطقه 16.6 
درصد خانواده ها فقير هس��تند. اکنون تعداد 
نگران کنن��ده ای از ک��ودکان ب��ی خانم��ان 
هستند؛ براس��اس موسس��ه خيريه پناهگاه 
بی خانم��ان ، تاکنون 130ه��زار کودک در 
انگليس در اس��کان موقت زندگی می کنند؛ 
اين مع��ادل پنج کودک ب��ی خانمان در هر 

مدرسه است. 
"فيليپ الستون"، گزارشگر ويژه سازمان ملل 
در امور فقر، سياس��ت اجتماع��ی بريتانيا را 
فاجعه بار خوانده و می گويد لندن با اقدامات 
سيس��تماتيک و رياضتی، زيرساخت های تامين 
اجتماعی را از بين برده اس��ت؛  يک پنجم جمعيت به حاشيه  
رانده ش��ده اند. "فيليپ الستون" اظهار می دارد: شيوع فقر در 
بي��ن کودکان انگليس نتيجه انتخاب های سياس��ی اس��ت که 
توسط رهبران دولت انجام می شود وهيچ دليلی وجود ندارد که 
يک دولت ثروتمند چنين سطح باالی از فقر را تجربه کند. فقر 

همچني��ن تأثير نامطلوبی در آموزش کودکان انگليس��ی دارد؛ 
براس��اس گزارش س��ال 2018 اتحاديه ملی آموزش و پرورش 
87 درصد از پاسخ دهندگان اذعان داشتند که فقر به طور قابل 

توجهی در يادگيری دانش آموزان تأثير می گذارد. 
مدير يک مدرس��ه در "مورکم " ش��هر النکاشر در شمال غربی 
انگلس��تان می گويد که دانش آموزان مدرس��ه او بسيار گرسنه 
هس��تند؛ دانش آم��وزان پ��س از ورود به مدرس��ه در س��طل 
آشغال ها دنبال غذا می گردند؛ "ش��يوون کالينگوود" می گويد 
در ح��ال حاضر در مدرس��ه او 35 دانش آموز وج��ود دارد که 
خانواده هايش��ان از بانک غذايی اس��تفاده می کنند. او می گويد 
احتماال تعداد چنين خانواده هايی بيش��تر است و آمار موجود 
تنها درباره خانواده هايی اس��ت که مدرس��ه از آن با خبر است. 
انگليس کشور ثروتمند و پيشرفته ای است اما در آن بسيار از 
دانش آموزان در س��طا های زباله به دنبال غذا می گردند تا خود 
را س��ير کنند! در همين حال اتحاديه مل��ی کارکنان آموزش 
و پ��رورش انگليس با انتش��ار، نتايج بررس��ی وضعيت بحرانی 
بهداش��ت روانی دانش آموزان در اين کشور اعالم کرد: اکنون 
کودکان 9 س��اله هم از خودکشی س��خن می گويند. به گفته 
معلم��ان در انگليس، اضطراب، خودزنی و خودکش��ی در ميان 
دانش آموزان مدارس در حال افزايش اس��ت و به علت کاهش 
بودجه مدارس، احتمال کمک به کودکانی که دچار اختالالت 
روانی اند، کم تر شده است.روزنامه گاردين در اين باره نوشت: 
در بررس��ی جديد که 8 ه��زار و 600 نفر از مديران، معلمان و 
کارکنان آموزشی مدارس در آن مشارکت کردند مشخص شد 
از ه��ر ده معلم، هش��ت نفر معتقدند وضعيت بهداش��ت روانی 

دانش آموزان در دو ساله گذشته، بدتر شده است.

آمريکا ادعا دارد که اولين نيروی نظامی جهان است و 
نيروهای آن در بهترين وضعيت قرار دارند حال آنکه 
ساختار درونی ارتش آمريکا بيانگر نکته ای ورای اين 
ادعاست چنانکه روزنامه نيويورک تايمز نوشت: طبق 
آمار ها بين سال های 2008 تا 2017 هرسال بيش از 

6 هزار کهنه سرباز آمريکايی خودکشی کردند.
پايگاه اينترنتی اين روزنامه آمريکايی در گزارشی به 
قلم »جنيفر استينهائر« نوشت: طبق داده های آماری 
که ديروز )ش��نبه( توس��ط اداره امور کهنه سربازان 
آمريکا منتشر شد، ميزان مرگ ناشی از خودکشی در 
ميان کهنه سربازان تقريباً يک و نيم برابر ميزان بقيه 
جمعيت آمريکا در س��ال 2017 بوده است. براساس 
آمارها، بين سال های 2008 تا 2017 هر سال بيش 
از ش��ش هزار کهنه سرباز آمريکايی خودکشی کرده 
اند.طبق آمار ها ميزان خودکشی از سال 2014 تقريبا 
20 نف��ر در هر روز بوده اس��ت.در ماه مارس، دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريکا يک فرمان اجرايی برای 
کاهش ميزان خودکش��ی با کمک ساير آژانس های 
فدرال- مانند وزارت کشاورزی در مناطق روستايی- 
صادر کرد تا وارد عمل ش��وند و به دولت های محلی، 
گروه ه��ای کهنه س��ربازان و س��ازمان های خدمات 
اجتماع��ی ب��رای وارد عمل ش��دن فراخ��وان داد.با 
تشخيص کهنه سربازانی که با انواع مشکالت منجر 

به خودکش��ی، مواجه هس��تند، اين برنامه می تواند 
آن ه��ا را به خدماتی که ني��از دارند، متصل کند و به 
آن ها در خدماتی مانند درمان، مراقبت های بهداشتی 
و نگهداری از حيوانات آن ها در زمانی که برای درمان 

سوء مصرف مواد مخدر رفته اند، کمک کند.
دولت آمريکا برنامه ای برای بازگشت آبرومندان کهنه 
سربازان به زندگی ندارد . آنها به گوشه خيابان پرت 
شده اند تا خودشان کار پيدا کنند . اين شبها ، کهنه 
س��ربازان آمريکائی شب را به صبح می رسانند .لس 
آنجلس تايمز می نويسد : مقامات اداره بی خانمانان 
ش��هر ، ميزان بی خانمان شهر را با 3 درصد کاهش 
عنوان کرده اند . بی خانمان ها از همه قشری کاهش 
داش��ته اند جز کهنه س��ربازان . 9 هزار بی خانمان 
کهنه سرباز در ش��هر لس آنجلس وجود دارند . اين 
رقم نسبت به سال 2009 ، 24 درصد افزايش يافته 
اس��ت . تعداد کهنه سربازهای بی خانمانی که بر اثر 
مش��کالت روانی خانه و خانمان از ک��ف داده اند از 
1/243 به 2520 افزايش يافته است.  درسال 2009 
اداره کهنه سربازان کاليفرنيا اعالم کرده که هرسال 
28 هزار س��رباز از جنگ عراق بازمی گردند وجمعاً 
200 هزار نفر از اين افراد ش��ب را درخيابان به صبح 
می رس��انند در همين حال پيش از اين نيز وبسايت 
هافينگتون پس��ت گ��زارش داد، "مرکز امنيت نوين 

براي امريکا" در گزارش��ي موس��وم به " شکست در 
نبرد: چالش خودکش��ي نظامي" نوش��ت، امريکا در 
آستانه شکست در نبرد عليه خودکشي کهنه سربازان 
و نظاميان اين کشور است.در اين گزارش آمده است، 
هم موارد خودکش��ي و هم اقدام براي خودکشي به 
طور قاب��ل توجهي بين کهنه س��ربازان امريکايي از 

زمان آغاز فعاليت در جنگ هاي عراق و افغانس��تان 
افزايش يافته اس��ت. در ادامه اين گزارش فاش شده 
اس��ت که از س��ال 2005 تا 2010 هر 36 س��اعت 
تقريبا يک نيروي نظامي اقدام به خودکشي مي کند. 
همچني��ن 1868 کهنه س��رباز از دو جنگ عراق و 
افغانستان تنها در س��ال 2009 دست به خودکشي 

زده اند.نويس��ندگان اين گزارش افزودند: "با بازگشت 
نيروهاي بيش��تر از جنگ،خطر )خودکشي( افزايش 
مي يابد."يک کهنه س��رباز نيروه��اي دريايي امريکا 
گفته است، درپي اتمام دوره  ماموريت و بازگشت به 
کشور خود و آگاهييافتن از اين موضوع که شغل خود 
را از دس��ت داده، افسرده شده و دست به خودکشي 
زده اس��ت.بر پايه اين گزارش، روبرو شدن با اختالل 
تن��ش زاي بعد از رويداد، بي��کاري باال و از بين رفتن 
حس رفاقت نظامي بعد از بازگشت کهنه سربازان به 

کشور خود، از داليل خودکشي آن ها است.
نکته قابل توجه در باب ارتش آمريکا بحران اخالق در 
ارتش مدخعی نجات بشريت است چنانکه گزارش ها 
نشان می دهد بيش از 20 درصد از زنان حين خدمت 
در ارتش آمريکا با خش��ونت همکاران يا مافوق خود 
مواجه ش��ده اند.  راشاتودی در گزارشی مستند با نام 
»جنگ نامرئی« مسئله خشونت جنسی عليه زنانی 
را که در ارتش آمريکا خدمت کرده اند، بررسی کرد. 
در اين مس��تند با روبين ليين الفايتی کهنه س��رباز 
ني��روی هوايی آمريکا و تعداد ديگری از زنانی که در 
ارتش آمريکا خدمت کرده اند، مصاحبه ش��د.روبين 
گفت: زمانی که 17 س��اله بودم ب��ه خدمت نيروی 
هوايی آمريکا درآمدم. در آن زمان دوس��تی داش��تم 
ک��ه مرا برای اي��ن کار ترغيب کرد. مادرم هم به من 

اجازه داد.
ترينا مک دونالد، افس��ر سابق نيروی دريايی آمريکا 
گفت: پس از پايان دبيرس��تان به اورالندو در فلوريدا 
رفتم. نخس��تين باری بود که سوار هواپيما می شدم. 
در ابتدا اين موضوع که می توانم سراسر دنيا را ببينم 
برايم جالب ب��ود. اين انتخاب خودم بود.اين افراد در 
ادامه مصاحبه درباره تجربه تلخ سوء خشونت جنسی 
در زمان خدمت در ارتش سخن گفتند. بر اساس آمار 
بي��ش از 20 درصد از زنان حين خدمت در ارتش با 

خشونت جنسی مواجه شده اند.
در 1991 در يک جلس��ه اس��تماع برآورد شد 200 
هزار زن ارتش آمريکا با خشونت جنسی مواجه شده 
اند. اگر کس��انی را که از ترس اين موضوع را گزارش 
نداده اند ني��ز در نظر بگيريد، می توان نتيجه گرفت 
اين تعداد به راحتی دو برابر می شود.نتايج تحقيقاتی 
در ني��روی درياي��ی آمريکا نش��ان داد 15 درصد از 
اف��رادی که تازه به خدمت ارت��ش درآمده اند پيش 
از ورود ب��ه ارتش يا به کس��ی تجازو ک��رده بودند و 
يا س��ابقه تالش برای تجاوز در پرونده داش��تند.آمار 
نش��ان می دهد زنانی که در ارتش م��ورد تجاوز قرار 
گرفته اند بيش��تر از مردانی که با خش��ونت جنسی 
مواجه شده اند، دچار اختالل استرسی پس از آسيب 

روانی شده اند.
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امامعلیعليهالسالم:

نهايت خشنودی خداوند از بندگانش و خواسته او از آفريدگانش تقواست، پس تقوا 
از خداوندی بکنيد که اگر پنهان کنيد می داند و اگر آشکار سازيد می نويسد.

وز حدیث ر

و فاصله ی ما از کربال همان دوری ما از ش��هادت است! اگر کربال ميروی، 
دلت را ببر و اگر باز ميگردی، نياور!

گزارش

گرگان
°22 °16

وزارت راه و شهرسازى
اداره کل راه و شهرستان استان گلستان

نشانى گرگان -ابتداى خیابان شهید  به  استان گلستان  راه و شهرسازى  اداره کل   : مناقصه گذار  1- دستگاه 
بهشتى(ساختمان شماره یک)

2-موضوع مناقصه : قرارداد یگان حفاظتى از اراضى شهر هاى استان گلستان با مبلغ براورد 4،820،941،153 
نیروى  از  که  مراقبتى  و  حفاظتى  خدماتى  رشته  در  مناقصه:  در  شرکت  شرایط  واجد  هاى  شرکت  رشته   -3

انتظامى داراى صالحیت باشند ( با رعایت ظرفیت مجاز کارى )
اعتبار  با  بانکى  241،048،000 ریال به صورت ضمانتنامه  : مبلغ  4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
به حساب شماره شبا     نقدى  واریز  به صورت  یا  و مسکن  زمین  ملى  نفع سازمان  به  تمدید  قابل  و  ماهه   3
IR  670100004001037106372777 با شماره واریز 934286500129000000000000000029 تحت عنوان تمرکز 

وجوه سپرده سازمان ملى زمین و مسکن نزد بانک مرکزى 
5- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : شرکتهایى که در رشته مورد درخواست تشخیص صالحیت 
شده اند بایستى جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این اگهى تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 

98/7/11 به سایت www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
www.setadiran.ir ساعت 14 روز یکشنبه 98/7/21   6- اخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها به سایت ستاد 

خواهد بود
بازگشایى پیشنهاد ها ( پاکت الف و ب و ج ) ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ  باز گشایى پیشنهاد ها:   -7

98/7/22 در محل ساختمان شماره یک اداره کل واقع در ادرس فوق میباشد 
8-کلیه مراحل دریافت اسناد و برگزارى مناقصه در سایت ستاد انجام خواهد شد 

9- اداره کل راه و شهرسازى گلستان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
برگزارى  قانون  در  مندرج  و شرایط  مفاد  کلیه  قبول  منزله  به  قیمت  پیشنهاد  ارائه  و  مناقصه  در  10- شرکت 
مناقصات ، ایین نامه هاى اجرایى آن ، آیین نامه معامالت دولتى و کلیه بخشنامه هاى صادره در این خصوص 

میباشد 
تلفن 017-32244371  با شماره  یا  مراجعه   www.setadiran.ir به سایت  بیشتر  اطالعات  براى کسب   -11

(اداره پیمان و رسیدگى) تماس حاصل فرمایید .
م الف/601249

 در آگهــى نوبــت اول مناقصه اداره کل راه و شهرســازى اســتان 
گلســتان به شــماره م الف/601249 ،  منتشــره در روزنامه سیاست 
روز مورخ شنبه 1398/7/30 در بند 3 (با رعایت ظرفیت مجاز کارى) 

صحیح مى باشد که بدینوسیله اصالح مى گردد.

وزارت راه و شهرسازى
اداره کل راه و شهرستان استان 

گلستان

1- نام دستگاه مزایده گزار: شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان 
2- موضوع مزایده:

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ  شنبه مورخ 98/6/30 لغایت 98/7/4 
4- آدرس محل خرید و تحویل اسناد: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى ، شرکت توزیع برق استان اصفهان 

5- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 
بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

6-  زمان تحویل اسناد: از روز شنبه مورخ 98/07/06 لغایت ساعت 07/30 صبح روز دوشنبه مورخ 98/07/15
7- محل برگزارى مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شرکت در مزایده: سپرده الزم براى شرکت در مزایده به مبلغ 10 درصد مبلغ پیشنهادى بصورت ضمانتنامه بانکى معتبر براى مدت 
سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزى به مبلغ موردنظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007

9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
10- هزینه درج آگهى مزایده در صفحات داخلى روزنامه هاى سیاست روز و نسل فردا بعهده برنده یا برندگان مزایده مى باشد.

11- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلى 4275 واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند.
12- اسناد و مدارك کامل این مزایده در سایتهاى اینترنتى ذیل نیز قابل دسترسى میباشد:

 http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس                   
 http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس                  
 www.epedc.ir 3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس                  

شرکت توزیع برق استان اصفهان

ساعت برگزارى مزایدهتاریخ برگزارى مزایدهشماره مزایدهموضوع مزایدهردیف

08/30 صبح106/9798/7/15مزایده فروش سیم مسى اسقاط2

ترک تحصیل100 هزار دانش آموز انگلیسی
الیه های پنهان از وضعیت کودکان در کشور مدعی حمایت از حقوق بشر

حقایقی که در مدعی اولین قدرت نظامی جهان می گذرد

خودکشی سالیانه ۶ هزار کهنه سرباز آمریکایی

8 8 0 0 6 6 7 7

روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

شهید آوینی:


