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بودجه بخش های��ی از مجموعه های دولتی 
و وابس��ته به دولت، همچنین ش��رکت ها و 
مؤسسات و حتی نهادهایی که نقش صحابه 
فرهنگ را در کش��ور بازی می کنند ساالنه 
رقمی باور نکردنی اس��ت و اگ��ر زمانی فرا 
رس��د تا قسمتی از این مؤسسات که بیشتر 
جنبه سرگرم کردن بیکاران جامعه را بازی 
می کنند به بخش خصوصی واگذار ش��ود و 
از آن ه��ا بخواهند تا به  صورت پروژه ای کار 
کنند قطعاً موفقی��ت قابل  توجهی همچون 
شرکت های دانش  بنیان را به همراه خواهند 

داشت. 
ش��اید در تم��ام س��ال های گذش��ته زمان 
و امتح��ان نهای��ی ب��رای به دس��ت آوردن 
ای��ن  انج��ام  بازتاب ه��ای  و  بازخورده��ا 
هزینه های کالن نرس��یده بود اما امروز که 
کرونا ویروس، جامع��ه را زمین گیر کرده تا 
علیرغ��م میل خود خانه  نش��ین ش��ود و از 
س��ویی س��قوط قیمت نفت به دلیل بحران 
جهان��ی این وی��روس درآمدهای کش��ور را 
ب��ه صفر نزدیک می کن��د پرده ها کنار رفته 
و آنچه که انتظار دیدن��ش را نداریم هویدا 

می شود. 
تعطیالت طوالنی و اجباری حصر در خانه ها 
اکثریت باالتفاق کسانی را که عادت داشتند 
در تالش باش��ند ناچار می سازد برای خود 
س��رگرمی هایی را فراه��م نمایند و یا نوعی 
وقت کش��ی مثبت داشته باشند، از این نظر 
نگاه��ی به رزومه های چند وزارتخانه متولی 
طی سال های س��پری  ش��ده با هزینه های 
نجومی انداخته و متوجه می شوند آنچه ارائه 
داده ان��د عددی در حدود صفر اس��ت چون 
نه فیلم ه��ای خانگی تأیید ش��ده از وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی جایگاهی خاص 
دارند و ن��ه کتاب هایی که در این س��ال ها 
توانس��ته اند با توجه به همه نابسامانی هایی 
که در تحری��ر و بازخوانی و نگارش صحیح 
و ب��ی غلط ام��ا بازهم از متولیان نش��ر این 
وزارتخان��ه مجوز چاپ و انتش��ار بگیرند اما 
مخاطب نداش��ته اند همچنان نقش دکور و 
نمای ویو را ب��رای خانه ها به همراه بیاورند 
که حاال نوبت آن فرا می رس��د تا گروهی از 
این خانه  نشین ها از فرط سرگردانی یکی از 
آن ها را برداشته و به مطالعه بپردازند و تازه 
متوجه شوند چه ش��یاطینی را در قالب یار 

مهربان در قفسه ها جای داده اند! 
بنابراین کتاب را بسته و به انباری می سپارند 
تا تحویل مأموران بازیافت شهرداری گردد! 
از س��ویی نه  تنه��ا وزارت آموزش  و پرورش 
و کان��ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
ب��رای دانش آم��وزان بلک��ه وزارت ورزش 
ب��ر زیرمجموع��ه خ��ود و وزارت عل��وم و 
آموزش عال��ی برای دانش��جویان و بالطبع 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی همراه با 
زیرمجموعه ه��ای متنوع خ��ود برای تمامی 
آح��اد جامع��ه و چنی��ن فرصت های��ی که 
می توان��د ناب باش��د برنام��ه مدونی پیش  
بینی نکرده و زیرس��اخت ها و امکانات الزم 
را ندارند که شاید بتوان ادعا نمود تنها این 
رسانه های مکتوب کشور هستند که با روش 
توأمان مجازی تا حدودی توانسته اند رسالت 
انتقال اطالعات و اخبار را به مخاطبان خود 
برسانند که اکثریت آن ها را بخش خصوصی 

تشکیل می دهند. 
فراموش نکنیم زمان رس��یدن به پسا کرونا 
معل��وم نیس��ت که ش��اید اگر تمام ش��ود 
پیامده��ای آن ها مدت ه��ا باقی بماند و این 
اس��تمرار می تواند بیماری ه��ای دیگری را 
هم که تا حدودی روحی و روانی اس��ت، به 

همراه داشته باشد. 
بنابرای��ن ب��ه نظر می رس��د اگر بخش��ی از 
دول��ت که ب��ه نحوی ب��ا فرهن��گ جامعه 
ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد همانند 
مجموعه بهداش��تی جامعه به تشکیل یک 
س��تاد منسجم اقدام و همه امکانات خود را 
ب��ه پر کردن اوقات فراغت اجباری به وجود 
آمده برای طبق��ات متفاوت اختصاص داده 
و اجازه ندهند این فرصت ناب ایجاد ش��ده 
از طریق شبکه های رسانه ای برون مرزی به 

یغما بروند!

نقش صحابه فرهنگ در 
مبارزه با شیاطین میکرونی!

نگاهی به فرصت طلبی های سیاسی برای مذاکره با امریکا: 

سردار فدوی: 

سپاه با همه توان کنار مردم 
قرار دارد
2

خ���ب���ر

سرمقاله

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

سردار شریف:
 ۷۰۰ تخت به ظرفیت بیمارستان بقیه هللا افزوده شد

 
س��خنگوی س��پاه از ارائه طرحی برای احتس��اب بخش��ی از خدمت جوانان فعال در مقابله با کرونا 
به عنوان خدمت س��ربازی خبر داد. س��ردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان ش��ریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تشریح اقدامات جدید و تکمیلی سپاه و بسیج 
در عرص��ه پیش��گیری و مقابله با ویروس کرونا گفت: به یاری خداون��د متعال پس از فرمان مبارک 
فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تشکیل قرارگاه 
بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح و متعاقباً برگزاری جلسات اولیه این قرارگاه با حضور فرماندهان 
و مس��ئولین عالی ارتش، س��پاه، ناجا، وزارت دفاع و نیز مس��ئولین وزارت بهداشت و درمان و ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، نیروهای سپاه و بسیج در تداوم نقش آفرینی هایی که از روزهای اول شیوع این 
بیماری در کشور و تماس سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه  با وزیر محترم بهداشت گرفته است ، 

وارد مرحله نوینی از امداد و خدمت رسانی در این جهاد مقدس شدند.
وی افزود:طی روزهای اخیر و در چارچوب مصوبات و ابالغیه های قرارگاه بهداش��تی و درمانی امام 
رضا )ع(، قرارگاه پدافند زیستی سپاه روند انسجام بخشی بیشتر ظرفیت ها و توانمندی های میدانی 

برای بهبود خدمات را تقویت و شتاب بخشیده است.
س��ردار شریف با اشاره به فعالیت ش��بانه روزی بیمارستانها و مراکز درمانی سپاه و نیروهای بسیجی 
در سراس��ر کش��ور و تالش همه جانبه و فراگیر سازمانی  برای پاسخ به نیازهای ستاد ملی مبارزه با 
کرونا خاطرنشان کرد: در همین راستا  700 تخت دیگر به ظرفیت بستری بیمارستان بقیه اهلل )عج( 
تهران افزوده ش��ده اس��ت و با تجهیز نقاهتگاه ها و کمپ های مراقبتی و نیز تزریق نیروی انس��انی 
متخصص پزشک و پرستار به مجموعه های درمانی و تشخیصی در کنار تمهیدات و تالش های سایر 
دس��تگاه ها، نهادها و س��ازمان های فعال در حوزه مبارزه با کرونا ش��رایط مطمئن تری فراهم شده 
اس��ت. سخنگوی سپاه یادآور شد: در حوزه تامین اقالم بهداشتی و توسعه عملیات آلودگی زدایی و 
ضدعفونی کردن معابر و اماکن ، هم اکنون 10 هزار پایگاه مقاومت بس��یج در اس��تان ها و شهرهای 
مختلف فعال هس��تند و با حمایت های مس��تقیم و غیر مستقیم در زمینه تولید ماسک، دستکش، 
لب��اس و مواد ضد عفونی و توزیع مدیریت ش��ده آن به مردم و همچنین تهیه و توزیع بس��ته های 
معیشتی به نیازمندان و آسیب دیدگان در استان های بیشتر درگیر با کرونا در وضعیت رضایت بخشی 
رس��یده ایم. وی مش��ارکت 100 هزار پاسدار و بسیجی در صحنه نبرد با کرونا و سازماندهی و بسیج 
امکان��ات و ظرفیت های س��خت افزاری و ن��رم افزاری در بخش های مختلف بهداش��تی، درمانی و 
پزش��کی سپاه و بس��یج را از افتخارات این نهاد در تاریخ خدمت به مردم و میهن اسالمی توصیف و 
تصریح کرد: معاونت بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی و قرارگاه پدافند زیس��تی سپاه با رصد و 
پایش و مدیریت اقدامات و فعالیت های س��ازمان بهداری رزم، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، 
بیمارس��تان ها و مراکز درمانی و بهداشتی خرد و کالن و بسیج جامعه پزشکی و انطباق سازی آنها 
با سیاست ها، الزامات و درخواست های اعالم شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا ، در تالش است 
تا دغدغه و نگرانی های موجود در این زمینه را مرتفع و به مردم عزیز اطمینان دهد با همکاری آنها 

به زودی شاهد کنترل و قطع زنجیره اتصال این پدیده زیستی شویم.
مسئول روابط عمومی کل سپاه همچنین شکل گیری اقدامات و ظرفیت های مقتضی را برای بررسی 
قوانین و احتماالت وقوع تهاجمات بیولوژیک و در عین حال ایجاد آمادگی های الزم در حوزه دفاع 
بیولوژی��ک را از اقدامات مهم و جاری مجموعه ه��ای اطالعات، عملیات و نیز بخش های تحقیقات و 
علوم پزشکی سپاه دانست و تاکید کرد:همراهی و همکاری مردم ، نقش محوری و سرنوشت ساز در 
شکست این بیماری  دارد و توجه آنها به توصیه ها و هشدارهای اعالم شده از جمله »ماندن در خانه 

« می تواند شیب صعودی مبتالیان را نزولی و در مسیر رسیدن به وضعیت عادی قرار دهد.
سردار شریف حضور فداکارانه و ایثارگرانه اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان در همراهی و کمک به 
کادر پزشکی، درمانی و خدماتی مبارزه با ویروس کرونا را معنادار و برخاسته از باورهای دینی و نوع 
دوس��تی ایرانیان قلمداد کرد و گفت: با کارشناسی های به عمل آمده توسط معاونت نیروی انسانی 
س��پاه در حال ارائه پیش��نهاد احتساب زمان فعالیت مشمولین فعال در صحنه پیشگیری و مقابله با 
کرونا به عنوان بخش��ی از خدمت س��ربازی به مراجع باالدستی هستیم که انشااهلل با تصویب و ابالغ 

آن از روحیه جهادی و احساس مسئولیت و نقش پذیری آنها در این مدت قدردانی شود.
وی تاکید کرد: این دسته از افراد تحت دستورالعملهایی که تدوین، تصویب و به ابالغ خواهد رسید، 
پس از شناس��ایی و انجام آموزش های الزم فش��رده به زنجیره مدافعان سالمت کشور افزوده شده و 

تحت نظارت سپاه و سایر سازمان های نیروهای مسلح به فعالیت خواهند پرداخت. سپاه نیوز

آگهی  مناقصه عمومی - یک مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی 

شماره 98/1-86 

شرکت برق منطقه اى مازندران در نظر دارد ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه به شرکت برق منطقه اي 
مازندران و گلستان در سال 1399 را برابر شرایط ذیل و بشرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد 
ارائه  تا  از دریافت اسناد مناقصه  برگزاري مناقصه  ، که مراحل  نماید  به پیمانکار واجد صالحیت واگذار  مناقصه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت « ستاد » به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  شرایط مناقصه : 

1- ارایه گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره ي کار و امور اجتماعی در زمان بازگشایی پاکات الزامی می باشد. 
2- ارائه گواهینامه تاییدصالحیت حرفه اي از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بابت مجوز ارائه خدمات در 

زمینه موضوع مناقصه بشرح تمام موارد ذیل الزامی میباشد.  
3- دریافت تٌاییدیه بابت لیست مشخصات کامل خودروهاي موردنظر شامل : نوع خودرو ، مدل خودرو ، شماره 
پالك شهربانی و سایر اطالعات از دستگاه مناقصه گزار « امور تدارکات و قراردادها» بهمراه بازدید از خودروها و 

قراردادن صورتجلسه تنظیمی درپاکت « ب» 
پیشنهاد مناقصه.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بعدد : 534/643/400 /3 ریال معادل «  سه میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون 
و ششصد و چهل و سه هزار و چهارصد ریال تمام » میباشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکى ، فیش واریزي و یا 
یکی از موارد مندرج در تصویبنامه شماره 123402/ت50659 هـ  مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران (برابر شرح 

مندرج در اسناد مناقصه) ارائه گردد.
مورخ  چهارشنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  میگردد  دعوت  ازشرکتهاي  واجد  شرایط 
 « ستاد   » دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  به   1399/01/06 چهارشنبه  روز  لغایت   1398/12/28
به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و پس از اخذ کپی از کلیه مدارك و شرایط اسناد مناقصه، آنها را ممهور 

به مهر و امضاء نموده و بهمراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.
پایان وقت  تا  براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و حداکثر  را  متقاضیان میبایستی پیشنهاد خود 
در  واقع  مازندران  اي  منطقه  برق  دبیرخانه شرکت  به   1399/01/17 مورخ  یکشنبه  روز   «15/35 ساعت  اداري« 
ساري - میدان امام خمینی « ره » در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند. الزم بذکراست فقط پیشنهاد شرکتهائی 
که مدارك و اسناد مناقصه را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت « ستاد » دریافت و پس از تکمیل 
، مهر و امضا ء برروى سایت مذکور بارگذارى نموده و مشخصات خود را بطور کامل ثبت و درج کرده باشند مورد 

قبول و بازگشایى خواهد شد.
کلیه پیشنهادات واصله راس ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه 1399/01/19 در محل سالن وحدت شرکت برق 

منطقه اي مازندران (طبقه دوم) بازگشایی خواهد شد .
به  پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقآ 

ترتیب  اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
مراتب در سایت معامالت توانیر به آدرس WWW.Tavanir.org.ir و سایت شرکت برق منطقه اي مازندران به 

 آدرس www.mazrec.co.ir/tender نیز درج گردیده است   

وزارت نیرو 
شرکت برق منطقه اى مازندران

آغاز رزمایش ارتش برای پیشگیری 
و پایش شیوع کرونا

صفحه 2
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