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هر بحرانی نیازمن��د ابزار و لوازم خاص خود 
اس��ت، نمی توان یک حادث��ه طبیعی مانند 
س��یل و زلزل��ه را با ی��ک اتفاق��ی همچون 
ش��یوع یک ویروس بیم��اری زا مانند کرونا 
مقایس��ه کرد و مدیریت نمود هر یک از آنها 
تفاوت های اساس��ی و ماهوی با هم دارند که 
نیازمند مدیریت و اب��زار و لوازم خاص خود 
است. در همه اتفاقاتی که در کشور می افتد 
نقش رسانه های خارجی در آن ماجرا بسیار 
پ��ر رنگ و فعال دیده می ش��ود، عالوه بر آن 
فض��ای مجازی نیز پررنگ تر از رس��انه های 
دیگر همچ��ون ش��بکه های ماه��واره ای و 
خبرگزاری های خارجی بیش فعال می شوند. 
این بیش فعالی از آنجا نش��أت می گیرد که 
ه��دف آنها در پر رنگتر ک��ردن هر آنچه که 
در جمهوری اسالمی ایران اتفاق می افتد، با 
توج��ه به این که نمون��ه آن بحران در دیگر 
کشورها هم دیده می شود، تضعیف و تخریب 
جمهوری اس��المی ایران است. البته در این 
ک��ه ضعف هایی در زمینه مدیریت بحران در 
کش��ور وجود دارد، شکی نیست؛ که اگر این 
ضعف ها وجود نداش��ت و همه دستگاه های 
ذیربط به وظایف خ��ود دقیق و کامل عمل 
می کردند، قطعاً افکار عمومی نیز تحت تأثیر 
تبلیغات منفی گزارش و اظهار نظرات جهت 
دار رس��انه های خارجی که سابقه دشمنی با 
جمهوری اس��المی ایران را در کارنامه خود 

دارند قرار نمی گرفت.

بی سوادی در مدیریت بحران

ادامه صفحه 2

نگاهی به بهره برداری های سیاسی از انتشار ویروس کرونا در ايران 

رئیس جمهور: 
کرونا نباید سالح دشمنان برای 
تعطیلی کشور شود
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سرمقاله
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محمد صفری

((آگهی مناقصه عمومى با ارزیابى کیفى فشرده )) 

اداره کل راهدارى راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران 

ول
ت ا
نوب

اداره کل راهدارى راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومى ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید کلیه 
مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد 

ردیف: دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابرى  و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه ( معاونت برنامه ریزى سابق) الزامى مى باشد
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا  ساعت 14 مورخ  98/12/14    

مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد ارزیابى : ساعت 14  مورخ   98/12/28 
زمان بازگشایى پیشنهادات پیمانکارانى که حداقل امتیاز کیفى را کسب کرده اند  : ساعت  8,30  صبح مورخ 99/01/06 در دفتر مدیر کل

آدرس : ساري خیابان انقالب مقابل استانداري-اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33326002  -011    
این آگهی همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردیده است.

م الف 786480

ارجاع مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه فرایند  تضمین  مبلغ 
کار

دوره مدت اجراى کار
تضمین

تعویض گاردریل محور آمل محمود ّآباد و ایمن سازى 12098003489000138
نقاط حادثه خیز محور هراز  با حفاظ بتنى

60 ماه36 ماه126/355/188/4894/495/103/770

تعویض گاردریل محور کمربندى قائمشهر و ایمن سازى 22098003489000139
نقاط حادثه خیز محور سوادکوه با حفاظ بتنى

60 ماه36 ماه69/498/197/8733/357/963/957

اداره کل راهدارى راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
مازندران

اداره کل راهدارى راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران

آگهى فراخوان شناسایى پیمانکار

رجوع شود به صفحه .....

به  نسبت  دارد  نظر  در  بوشهر  منطقه  مخابرات 
ارزیابى کیفى  .........................

شرکت مخابرات ایران 
(سهامى عام)
منطقه بوشهر

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 
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ورود سامانه بارشی از غرب کشور و بارش باران و نزول نعمت 
الهی در برخی از استانهای کشور از جمله لرستان، خوزستان، 
چهارمح��ال و بختیاری، ایالم، کرمانش��اه، هم��دان، قزوین و 
مازندران موجب پدید آمدن ش��رایط ویژه در این مناطق ش��ده اس��ت. 
بنابر آخرین آمار بیش��ترین میزان بارش در استان لرستان گزارش شده 
به طوری که موج س��همگین بارش ها روانه این اس��تان ش��ده و موجب 
خس��ارات زیادی در این استان شده است. بارش های سیل آسای استان، 
منجر به طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی منازل و معابر، قطعی آب و برق 
و گاز، ریزش ساختمان، خسارت زدن به اراضی کشاورزی، قطع چندین 
راه ارتباطی روس��تایی و ش��هری، تخریب محورها و پل های ارتباطی و 
ریزش و رانش کوه شده است. بارش ۱۳۰ میلی متری باران در شهرستان 
نورآباد، موجب بروز خسارت زیادی به زیرساخت های این شهر شده است.  
ب��ه دلیل حجم باالی بارش ها در پلدختر نیز س��اکنان بخش غربی این 
شهرس��تان به همراه 9 روس��تای تابعه، منازل خود را ت��رک کرده و در 
محل های امن اس��کان داده شدند. اس��تان دیگری که درگیر بارش های 
اخیر ش��ده استان استان خوزستان اس��ت. بارش شدید باران در منطقه 
ش��یمبار شهرستان اندیکا باعث باال آمدن تاالب شیمبار و مسدود شدن 
مسیر اندیکا به چهارمحال و بختیاری شد استان چهارمحال و بختیاری 
از مناطقی است که درگیر آبگرفتگی و سیالب در برخی نقاط شهری و 

روستایی بود و در برخی نقاط، درگیر آثار بارش های سیل آسا است.
استان درگیر بارشهای اخیر ایالم است بطوری که سامانه بارشی ظهر امروز 
چهارشنبه از ایالم خارج می شود. یکی دیگر از استانهای درگیر بارشهای 
اخیر استان کرمانشاه است که تاکنون خسارت جدی از این استان گزارش 
نش��ده است. در این میان استان مازندران با بارش سنگین برف و کوالک 
همراه بوده است. باتوجه به شرایط جوی شاهد ریزش سنگ در محورهای 
استان هستیم که تاکید مسئوالن استانی بر پرهیز از سفرهای غیرضروری 
به این استان است. خوشبختانه با آمادگی بیشتر همه دستگاه ها خسارات و 

تلفات سیل بسیار کمتر از سیل پیشین رد این مناطق بوده است.

آمادگی 
خسارات و تلفات سیل را کاهش داد

شهادت مظلومانه امام علی النقی الهادی علیه السالم تسلیت باد.


