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1ـ در تاریخ ننگین استکبار جهانی آمریکا، 
کشتار 8 میلیون انسان بیگناه رقم خورده 
است، این 8 میلیون در طول دویست سال 
ــته  ــت دولت آمریکا به وقوع پیوس حاکمی
است. کشتار سرخ پوستان به وسیله اشاعه 
ــش پتوهای آلوده  ــروس آنفلوآنزا با پخ وی
ــتار سه میلیون انسان  به این ویروس، کش
ــیمیایی  ــا بمباران ش ــاه در ویتنام ب بیگن
ــکونی و جنگل ها، کشتار اتمی  مناطق مس
ــاعه  ــی، تولید و اش ــیما و ناکازاک هیروش
ویروس های مختلف مانند سارس و کرونا 
ــام کودتا  ــگاههای آمریکا، انج در آزمایش
ــوم و کشتار مردم  در کشورهای جهان س
ــواه در آمریکای التین مانند کودتا  آزادیخ
ــور  ــیلی، بولیوی، ونزوئال و دیگر کش در ش
ــای  ــی از رفتاره ــون ایران، نمونه های همچ

جناتکارانه آ مریکا است. 
2ـ زحمت و گرفتاری کادر پزشکی ایران، 
با توجه به ندانم کاری مسئولین و مقامات 
ــور جو التهاب روانی  ــتی کش عالی بهداش
ــود آورده  ــور به وج ــترده ای در کش گس
ــات برخی  ــی در روز انتخاب ــت که حت اس
ــئولیت  از نمایندگان فرمانداری ها که مس
ــتند بر  ــا را به عهده داش ــدوق ه اداره صن
ــئولیت خود حاضر نشدند  سر کرسی مس
و با پخش شایعاتی همچون ژاستمپ های 
ــت زدن  ــت و با انگش رای گیری آلوده اس
ــت، باعث کاهش  انتقال ویروس ممکن اس
ــش  ــدند، اگرچه کاه ــردم ش ــارکت م مش
مشارکت دالیل دیگری هم دارد. اما فضای 
ــت. در  التهاب کرونا نیز بی تاثیر نبوده اس
ــبانه روزی  این فضای ملتهب، زحمات ش
ــتانها و مراکز  ــکی بیمارس ــای پزش کادره

درمان قابل تقدیر و تشکر است.
3ـ سؤاالتی که مطرح است که امید است 
مسئولین ذیربط به آن پاسخ دهند به قرار 

زیر است؛
ــروع کرونا از چین و گسترش  الف: چرا ش
ــت آیا آمریکا  آن در ایران اتفاق افتاده اس
ــن رقیب  ــه بزرگتری ــت ک ــدد نیس درص
اقتصادی خویش را  ار میدان به در کند و 
تحریم های ایران را با تعطیلی اقتصاد آن 

کامل گرداند؟
ــارات و ترکیه  ــورهای ام ــرا در کش ب: چ
ــان اقتصادی و  ــات جه ــز ارتباط که مرک
ــند این التهاب برای  ــگری می باش گردش

گسترش و پرورش کرونا وجود ندارد؟
ــروس از  ــروع وی ــترش یا ش ــرا گس ج: چ
کشورهای پرجمعیت و با سطوح بهداشتی 
ــتان و هند و  ــد نیجریه، پاکس پایین مانن
ــت و تنها شامل  ــورهای افریقایی نیس کش

ایران و چین می باشد؟
د: چرا در کشورهای اروپایی و آمریکا این 
ــترش ویروس وجود ندارد؟ با  التهاب گس
ــای لندن، پاریس،  وجود اینکه فرودگاهه
ــای دنیا را  ــترین پروازه ــورک، بیش نیوی

دارد؟
ــور خودمان آیا بزرگنمایی  هـ : اما در کش
ــروس بوده  ــیوع وی ــانه ای به اندازه ش رس
ــته در  ــب در 10 روز گذش ــت؟ اینجان اس
ــتان های اصفهان،  ــف اس ــهرهای مختل ش
ــهرهای ساوه و  چهارمحال و بختیاری و ش
تهران تردد کرده ام و از اهالی این استان ها 
ــه که در  ــئوال کردم و آنگون ــهرها س و ش
ــانه ای تبلیغ می شود در فضای  فضای رس
ــرا در فضای  ــاهده نکردم، چ ــی مش میدان
میدانی مصادیق وجود ندارد اما در اخبار و 
ــیما و فضای مجازی  گزارش های صدا و س
ــترده التهاب،  ــته و  گس به صورت برجس

شیوع پیدا می کند.
ــس و مقامات  ــدگان مجل ــه نماین و: اینک
ــوند و  عالی رتبه در تلویزیون حاضر می ش
ــدیم،  اعالم می کنند که ما هم کرونایی ش
ــت که آقایان و خانم ها مدال  مثل این اس
ــت آوردند که برای  طالی المپیک را بدس

مردم پز می دهند.
این عمل مقامات غیر از اینکه به التهابات 
ــری را در پی  ــی زند آیا چیز دیگ دامن م
ــی خواهند مردمی  ــات م ــر مقام دارد؟ اگ
ــطح زندگی خویش را با متوسط  باشند س
مردم هماهنگ کنند نه حتی با اقشار فقیر 

و طبقه سوم جامعه.
ادامه صفحه 2

نگاه سیاست روز به بدقولی مسئوالت و کمبود ماسک و ملزومات بهداشتی : 

رهبر معظم انقالب: 

تشکر صمیمانه از زحمات پزشکان و 
پرستاران در مبارزه با ویروس کرونا

علی ربیعی: 

همکاری مردم در عمل به توصیه ها 
درباره کرونا ضروری است
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سرمقاله

علی یوسف پور 

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

ــرعی ورود پیدا کنیم که آیا بعضی از اعمال خودسرانه در جامعه  ــائل ش ــتیم تا به مس در جایگاهی نیس
می تواند فارغ البال و اختیاری باشد یا اینکه جامعه مقیم در یک کشور ام القرای اسالم موظف اند مسائل 
ــاس توضیح المسائل مرجع خود و همچنین استفتائات گرفته شده انجام دهند؟ اما  ــت را بر اس ریزودرش
آنچه را میدانیم قوانین مصرح است که آحاد جامعه را مجاز نمی دانند تا با ورود به جنبه های پزشکی که 
سالمتی را به مخاطره می اندازد به نوعی هنجارشکنی کرده و رفتارهایی به ظاهر ناشایست را بدعت نمایند. 
ــکیل خانواده های پایدار و وصلت های توأم با دوام به یکی از چالش های مهم دولت ها  ــئله تش امروز مس
ــده که متأسفانه علی رغم تمام تالش هایی که  ــه دهه اخیر تبدیل  ش و حتی نظام علی الخصوص طی س
ــعت نموده است تا جایی که این سنت الهی به سوی یک روش  دراین باره انجام پذیرفته اما همچنان وس
ــبانه و درنهایت الکچری سوق داده می شود. البته ریشه اصلی این نابسامانی چیز تازه ای نیست جز  کاس
باز گذاشتن دروازه های کشور برای خروج آسان جمعیت جوان و حتی میانسال و مسن از طریق تورهای 
ــگری به سمت دیگر کشورهای به ظاهر مترقی جهان درحالی که سالیان متمادی است  به اصطالح گردش
سنت تشکیل خانواده در آن ها به فراموشی سپرده یا کمرنگ شده است. نمی خواهیم دولت ها و یا نظام 
را متهم به کم کاری و یا بی توجهی دراین باره نماییم اما نباید فراموش کرد که اگر در کنار ایدئولوژی های 
ارزشمند اسالمی، کمی بیشتر به سنت ازدواج می پرداختیم و نوشداروی تولید کار، تأمین مسکن و انگیزه 
زندگی را در نسل های پس از انقالب اسالمی و بخصوص متولدین دهه شصت قبل از مرگ سهراب رواج 
ــالوده زندگی خود را  ــط افراد فریبکار ش ــرقت از بیت المال توس می دادیم تا بتوانند از محل میلیاردها س
بسازند قطعاً این مسیر نابجا وسعت نمی یافت و امروز آمار طالق اینچنین نمی شد که رکوردشکن باشد! 
از سوی دیگر نیز جوانانی که دل به دریا زده و علی رغم تبلیغات منفی غرب به سوی ازدواج رفته اند نیز 
شتر را گم کرده و دنبال مهارش می گردند زیرا گروه معدودی از آن ها به جای برنامه ریزی منسجم جهت 
ــه تداوم نوعی زندگی الکچری نبوده که پس از برگزاری مراسم های  ــان در اندیش آینده خود و فرزندانش
متنوع همراه با نمایش هایی که بیشتر رؤیا گونه است تا واقعی نوبت به دنیا آوردن فرزندی می شود که 
ــک بازی شباهت دارد زیرا برای مثال تاریخی خاص برای این تولد مشخص  از همان آغاز به نوعی عروس
و زمینه آن به منظور انجام عمل سزارین توسط پزشکانی بازهم محدود و معدود در کلینیک های خاص 
ــان افرادی به نام پدر و مادر  ــود تا این طفل بی گناه و ازهمه جابی خبر 98/08/08 را میهم ــم می ش فراه
خود باشد! پزشک متخصص در دوران بارداری زمان تولد این میهمان درراه را 18 آبان تعیین نموده اما 
ــامل  به اصرار پدر و مادر موافقت می کند تا ده روز قبل از آن یعنی 8 آبان که عدد رند 98/08/08 را ش
ــود از طریق سزارین متولد شود! که این پزشک در کمال تعجب و حیرت روز 98/08/08 بیش از  می ش
ــزارین می کند تا بتوانند با فرزند الکچری خود به دوستان، خانواده و فامیل فخر  ــت زن باردار را س بیس
بفروشند! اما فراموش می کنند که این عمل جراحی می تواند برای مادر و فرزند خطرات مضاعفی را حین 

زایمان و یا پس ازآن داشته باشد. 
تحقیقات سطحی نشان می دهد بعضی از انتخاب ها برای تاریخ زایمان که تقارن آن ها با یکی از تاریخ های 
برجسته ازجمله: تولد، ازدواج و یا عقد و عروسی ها می باشد و هیچگونه ارزش دیگری ندارد اما از سویی 
این اقدام به ظاهر نابخردانه پیامدهای دیگری هم خواهد داشت زیرا اینگونه نوزادان نیازمند مراقبت های 
ــتی و بستری شدن در بخش های ویژه را به مدت طوالنی دارند و امکان آن هست که این  ــدید بهداش ش
نارس بودن منجر به اختالالت تنفسی، نارسایی قلبی، ریوی و آسیب های مغزی شود. امسال زایشگاه های 
ــور و بخصوص پایتخت، روز 98/08/08 خود را با شلوغی غیرقابل وصفی سپری کردند به طوری که  کش
ــکان و پرستاران بخش مامایی از  ــوزن انداختن نبود. پزش ــتری آن ها جای س در راهروها و اتاق های بس
ــتم آبان در بیمارستان ها مشغول به کار بودند و قنادی ها و گل فروشان حواشی نیز از  ــب روز هش نیمه ش
ــیرینی و دسته گل های خاصی را به این منظور آماده کرده بودند، یکی از مادرانی  روز قبل جعبه های ش
که می خواست نوزادش را در روز 98/08/08 به دنیا بیاورد برای این تصمیم خود دالیلی را ارائه می داده 
ازجمله اینکه فرزند جاریش در تاریخ 97/07/07 سزارین شده و او احساس می کند باید کم نیاورد! آنچه 
قابل ذکر است اینکه انجام اینگونه الکچری های درمانی تنها در بیمارستان های خصوصی اتفاق می افتد 
ــت و درمان کشور را ملزم می سازد که عالج واقعه را قبل از وقوع انجام داده و  ــازمان بهداش و این امر س

اجازه ندهد نسل های آینده نیز چوب این بی توجهی ها را بخورند!

((آگهی مناقصه عمومى با ارزیابى کیفى فشرده )) 

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

دوم
ت 
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

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 دوم

نوبت

شماره مجوز 139807368

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 
از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FKS-9730134/FK-JM :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: خرید پنجاه و سه دستگاه کولر گازی اسپلیت ایرانی

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 367/550/000 ریال با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مشابه در صورت کسب حداقل امتیاز 
قابل قبول یا واریز نقدی مبلغ مذکور

6ـ متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942614ـ021 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک 12، طبقه9،/ اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
ــط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،  ــابه )در حدود مناقصه حاضر( توس ــال 1396 در مناقصات مش 9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س

نیازی به  ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.

«اصالحیه»

توزیع  شرکت   98/29 شماره  عمومى  مناقصه  آگهى  چاپ  پیرو 
نگهبانى  عملیات  واگذاري  موضوع  با  قزوین  استان  برق  نیروي 
هاي  تاریخ  در  روز،(  سیاست  روزنامه   8 صفحه  در  پیمانکار  به 
98/11/27 و 11/28 /98  ) بدینوسیله تغییرات در برنامه زمانبندي 

مناقصه به شرح ذیل اعالم مى گردد : 
لغایت   98/12/10 اصالحى:  اسناد  دریافت  جهت  مراجعه  زمان   -1

98/12/12
روز دوشنبه مورخ  تا ساعت 9  : حداکثر  اسناد  زمان تحویل    -2

 98/12/19
3- زمان بازگشایى اسناد: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 98/12/20 
متقاضیان جهت دریافت اصالحیه اسناد به پورتال این شرکت به 

نشانى/https://qazvin-ed.co.ir مراجعه نمایند.  
شناسه آگهى 788761

شرکت توزیع برق استان قزوین                                                                                                        
( سهامى خاص )

8 8 0 0 6 6 7 7

تلفنی آگهی می پذیرد

روزنامه       

@siasatrooz

الکچری های خطرآفرین!

کرونا، طراحی آمریکا
زحمت کادر پزشکی

 پز مقامات، زحمت مردم

جهانگیری در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا:

جامعه پزشکی با از خودگذشتگی تالش دارد "کرونا" را ریشه  کن کند

 بی اعتنایی دالر
 به خط ونشان 

بانک مرکزی

سیاست روز روند حرکتی ارز در 
بازارهای اقتصادی را بررسی میکند؛
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