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29 فروردین روزی ماندگار در تاریخ انقالب اسالمی 
اس��ت. روزی که در سال 1358 امام خمینی)ره( آن 
را روز پیون��د میان ارتش و م��ردم نامگذاری کرده و 
تاکید نمودند که نیروهای مس��لح هم��واره در کنار 
ملت باش��ند و ملت در کنار نیروهای مس��لح و رهبر 
انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز فرمودند ارتش 

کلمه طیبه است.
اکنون در دهه پنجم انقالب و در آستانه 29 فروردین 
روز ارتش جمهوری اسالمی ایران، مروری بر کارنامه 
نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی از جمله ارتش 
نکات قابل تاملی را جلوه گر می سازد. بیش از هر چیز 
باید به این نکته مهم اشاره داشت که نیروهای مسلح 
در سایر کشورها، در چارچوب حفظ امنیت فیزیکی 
سرزمین و یا برای نمایش قدرت، جهت جلوگیری از 
تحرک نظامی سایر کشورها و یا برای ترساندن و باج 

گیری از کشورهای دیگر تعریف شده اند.
نگاهی به کارنامه نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی 
از ابتدای انقالب بیانگر یک اصل کلیدی و مهم است 
و آن اینک��ه آن��ان به عنوان بخش��ی برآمده از ملت، 
مس��ئولیت امنیت و پایداری کشور را عهده دار شده 
ان��د، دارای یک تعریف کارکردی ثابت مانند س��ایر 
کش��ورها نبوده اند. و یا مانند نیروهای مس��لح سایر 
کش��ورها که در زمان صلح پادگان نشین و از جامعه 
فاصل��ه گرفته اند نیس��تند بلکه تعری��ف جدیدی از 

امنیت را ارائه و اجرا کرده اند. 
در طول 8 س��ال دفاع مقدس نیروهای مس��لح تمام 
توان خود را برای حراس��ت از م��ردم و میهن به کار 
گرفتند و از هیچ جان فش��انی دریغ نکردند. با پایان 
جنگ، نیروهای مس��لح برای بازسازی کشور و البته 
خودکفایی دفاعی گام برداشتند. اگر زمانی کشور به 
دلیل نداش��تن موش��ک و ادوات نظامی مورد تجاوز 
دش��من قرار گرفت، نیروهای مس��لح با تالشی همه 
جانب��ه ت��وان موش��کی و نظامی کش��ور را به جایی 
رس��انده اند که حتی آمریکا رسما اذعان می کند که 
اقدام نظامی علیه ایران حماقت کامل است. در حوزه 
نظامی زمانی که تروریس��م داع��ش می رفت تا تمام 
منطقه را در برگیرد، نیروهای مس��لح ایران از سپاه 
و ارت��ش با حض��ور داوطبانه و مستش��اری در عراق 
و س��وریه برای حف��ظ امنیت کش��ور و منطقه جان 
فشانی کردند و به عبارتی خاکریزهای امنیت کشور 
را هزاران کیلومتر آن طرف تر برقرار کردند و جانشان 

را برای تحقق امنیت مردم فدا کردند. 
 نکت��ه بس��یار مه��م آنک��ه تعریف امنیت از س��وی 
نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی از حوزه نظامی 
و دفاعی نیز فرات��ر رفت آنجا که وقتی زلزله مناطق 
بس��یاری همچون بم، آذربایجان، کرمانشاه و ... را به 
لرزه درآورده نیروهای مس��لح اولین کسانی هستند 
ک��ه برای امدادرس��انی به م��ردم و حتی بازس��ازی 

ویرانه ها وارد میدان می شوند. 
وقتی فروردین 1398 س��یل بس��یاری از شهرهای 
کش��ور را ف��را می گی��رد این ارتش س��پاه و بس��یج 
هس��تند که وارد عرصه ش��ده و حماسه  ای بزرگ از 
امدادرس��انی را رقم می زنند. امروز در حالی ویروس 
کرونا به بحران جهانی مبدل ش��ده، نیروهای مسلح 
ایران، رژه خدمت برگزار کرده و تمام ظرفیت و توان 
خ��ود را برای حمایت از م��ردم در برابر کرونا به کار 
می گیرند. امروز جنگ، جنگ بیولوژیک اس��ت پس 
نیروهای مسلح با همین ابزار به جنگ کرونا می روند 
که تولید ادوات و تجهیزات پزش��کی و بهداشتی، از 
جمله تولید محلول های ضدعفونی کننده و ماسک و 
ضدعفونی کردن معابر و خیابان ها در سراس��ر کشور 
تنها بخشی از این خدمات نیروهای مسلح در بحران 

کرونا را تشکیل می دهد.
در مجموع اگر بخواهیم نگاهی دقیق و ریش��ه ای به 
عملکرد نیروهای مس��لح جمهوری  اس��المی داشته 
باش��یم به صراحت می توان گف��ت که تعریف آنان از 
امنیت و اق��دام امنیتی ورای تمام نیروهای مس��لح 
جهان اس��ت و دامنه آن براس��اس ش��رایط زمانی و 
مکان��ی تعریف می گردد. این یعن��ی همان نیروهای 
مس��لح مردمی و مکتبی که برای حراست و حمایت 
از ج��ان مردم و تمامیت ارضی میهن از هیچ اقدامی 

فروگذار نیست.
اکن��ون در آس��تانه 29 فروردی��ن یعن��ی روز ارتش 
پرافتخ��ار جمهوری اس��المی ایران بار دیگر ش��اهد 
حماسه های بزرگ از س��وی این شیران ایران زمین 
هستیم و به نیابت از ملت بزرگ ایران می گوییم که 
قدردان تمام بزرگ مردان این سرزمین در نیروهای 
مسلح هس��تیم و به مناس��بت این روز بزرگ ضمن 
قدردان��ی از تمام نیروهای مس��لح در ارتش، س��پاه، 

بسیج می گوییم روز ارتش بر همگان مبارک.

روز ارتش مبارک

یادداشت

فرمانده کل ارتش:  

۱۱ هزار کادر پزشکی و درمانی ارتش در 
خط مقدم مقابله با کرونا قرار گرفتند
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روحانی  در جلسه هیئت دولت:
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ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

سبقت جویی کرونا در فیلم کردن سینما!

درحالی که صفحه ش��طرنج س��ینما پس از جنگ های جهانی اول و دوم که با چالش های قابل 
توجه سانسور و رکود روبرو بوده و به سرعت کیش و مات می شد اما امروز همین پرده عریض، 
عرصه هنر هفتم را در کش��ور ما متش��نج می کند زیرا عالوه بر تهیه کنندگان قدر و همچنین 
س��ازمان س��ینمایی که متولی آن است صاحبان س��الن های نمایش و پردیس های سینمایی را 
دستپاچه می کند تا قبل از هر اقدامی تکلیف کارکنان و کارگران  شاغل را مشخص نمایند و این 
در حالیس��ت که هنوز طول تعطیلی اکران ها به دو ماه نرس��یده اما این اتفاق ناخواسته در جای 
جای کش��ور و در صنایع دیگر علی رغم هزینه های س��نگین پرداخت حقوق  و مزایای نیروهای 
خ��ود با بازخوردهای این چنینی  روبرو نبوده که ش��ایع اس��ت چ��راغ اول را تعدادی از پردیس 
های پایتخت روش��ن و از نیروهای خود خواس��ته اند تا پروسه اخراج را پذیرفته و برای شکایت 
به شورای کار مراجعه نمایند! آنچه در این باره قابل تامل و تفکر است بعضی کوته نظری ها در 
سازمان سینمایی کشور می باشد که پیش خود می اندیشند تنها با پرداخت 10 میلیون تومان 
به صورت تس��هیالت دوازده درصدی! به س��ینماهای کشور آنهم به ش��رط عدم اخراج کارکنان 
خود می توانند جلوی این اتفاق را بگیرند! در حالی که صنعت س��ینما سالهاست متزلزل بوده و 
تنها دلخوش��ی س��رمایه گذاران و استمرار در آن درآمد ایام نوروز است که امسال با 17 میلیارد 
خس��ارت روبرو شده و اگر در ش��رایط خوشبینانه ظرف اردیبهشت ماه نیز ضمن رعایت و حفظ 
پروتکل های فاصله فیزیکی مش��غول به کار ش��وند با رکود ماه مبارک رمضان روبرو خواند بود و 
قطعا س��الن ها همچنان خالی خواهند ماند. با این  اوصاف اگرچه تعدادی از فیلمنامه نویسان و 
تهیه کنندگان در اندیشه تدوین شاهکار هایی از حضور ویروس کووید 19 بودند اما قبل از آنها 
کرونا پیش دستی کرده  و صنعت سینما را اینگونه و با تعطیلی یکپارچه و مداوم، فیلم می کند!  
تا ناچار شوند ساخته های پر هزینه خود را به شبکه های آنالین  و خانگی سپرده و نگران دانلود 
ها و نمایش غیر قانونی از کانال ها و تلویزیون های ماهواره ای  خارج از کش��ور باش��ند تا وزیر 

فرهنگ و ارشاد این روزهای قرنطینه را در توییتر زدن ها غرق  و سرگرم بماند!

نماز جمعه ۲۹ فروردین در تهران و مراکز استان ها 
برگزار نمی شود

ش��ورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور طی اطالعیه شماره هشت خود از عدم برگزار ی نماز 
جمعه عبادی سیاسی 29 فروردین در تهران و مراکز استان ها خبر داد.

در اطالعیه ش��ماره 8 این ش��ورا آمده اس��ت: طی رایزنی های تخصصی با ارکان مسئول وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، تدوین دس��تورالعمل و پروتکل بازگشایی نمازهای جمعه 
و جماعت، به عنوان یک س��ند صیانت بخش و پش��تیبانی کننده از س��المت و امنیت بهداشتی 
نمازگزاران ارجمند و کارگزاران محترم این عرصه، در قالب اقدام مشترک میان نهادها و دستگاه 
های مرتبط آغاز ش��ده اس��ت، تا در زمان مقتضی و در صورت صدور مجوز برای بازگش��ایی و 
برپایی محدود مراسم عبادی – سیاسی نمازجمعه در استان هایی که از شرایط بحران و اضطرار 
خارج ش��ده اند و اعالم این خبر خوش از سوی س��تاد ملی مقابله با ویروس کرونا، آمدگی الزم 
برای این امر وجود داش��ته باش��د. اما در این مجال، ضمن تحسین مجدد مجاهدت کادر درمانی 
ایثارگر، بسیجیان مخلص، گروه های جهادی گمنام و آحاد جوانان غیوری که در میدان مقابله با 
کرونا حماس��ه آفریدند، به فضل الهی و با توسل به ساحت مقدس ائمه اطهار)ع( انتظار داریم با 
اجرای صحیح و دقیق فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که اتخاذ تدابیر متناسب از سوی نهادها 
و دستگاه ها و همکاری مسئوالنه مردم فهیم را می طلبد، در کوتاه ترین زمان ممکن، شاهد شور 

و شوق جوانان عزیز برای استقبال از بازگشایی پایگاه های وحدت بخش نمازجمعه باشیم.

آگهى مناقصه 
عنوان آگهى:  خرید رگوالتور   

شرکت گاز استان یزد در نظر دارد رگوالتورهاى مورد نیاز خود را مطابق با آخرین استانداردها و به شرح ذیل (به صورت ریالى )از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى 
خریدارى نماید. 

با توجه به اینکه اجناس مذکور جز فهرست ممنوعیت خرید کاالى خارجى داراى تولید مشابه مى باشند ،کلیه مناقصه گران موظف به رعایت این موضوع مى باشند. 
* حد نصاب تعیین شده براى تعداد مناقصه گران در این مرحله ،مطابق با ماده 10 آیین نامه ارزیابى کیفى  به شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 1385/7/16 مى باشد.

* حداقل امتیاز ارزیابى کیفى الزم از فرایند ارزیابى  50  امتیاز خواهد بود.
*نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: یزد - بلوار آزادگان(بلوار فرودگاه)- جنب مدرسه عالى شهید مطهرى- انبارهاى شرکت گاز استان یزد

نحوه دریافت و ارسال مدارك ارزیابى کیفى :  مراجعه به سایت شرکت گاز استان یزد و ارسال اعالم آمادگى کتبى، 
مدارك ثبتى، استانداردهاى تولید ،مدارك الزم طبق آیتمهاى اعالمى جهت ارزیابى کیفى و  گواهینامه مربوط به تضمین کیفیت و خدمات پس از فروش محصوالت (زمان تضمین 
24 ماه پس از زمان ارائه اعالمیه وصول کاالى تحویلى جهت آخرین محموله قرارداد و زمان خدمات پس از فروش 10 سال پس از انقضاى دوره تضمین خواهد بود .) ،حداکثر تا 

پایان وقت ادارى  14 روز کارى پس از انتشار آگهى نوبت دوم به انبارهاى شرکت گاز استان یزد.
*ارزیابى کیفى پیشنهادها: 99/02/30 لغایت 99/03/22 

*اسناد مناقصه،شرح کامل فنى و اطالعات دقیق خرید پس از انجام مراحل ارزیابى کیفى توسط شرکت گاز استان یزد به شرکتهاى مورد تایید ارسال خواهد گردید.
*مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : -1/527/500/000 ریال، ضمانتنامه بانکى یا وجه نقد و... طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتى مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران

*آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه (پاکات الف- ب- ج):  99/04/21
*تاریخ اولین جلسه گشایش پاکات:  99/04/21

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان یزد به آدرس: www.nigc-yazd.ir (بخش مناقصه ها) و سایت www.shana.ir  مراجعه و یا 
با شماره تلفن 03537212188 (شماره داخلى 3) تماس حاصل فرمایند.

شماره مناقصه : 98/17
شماره مجوز: 1399/192

شرکت ملى گاز ایران
شرکت گاز استان یزد
(سهامى خاص)

تعداد واحد شرح و مشخصات کاالردیف
 EASILY  REMOVABLE   WITHOOT  REQUIRRING   SPECIAL  TOOLS  THE   REGULATOR   SHALL   HAVE
   EASY   MOVING   PARTS   WITHOUT   STERSSE&  BE   CONSTRUCTED   OF   QUALITY   MATERIALS   IN  A
  WORK MANLINKE   MANNER   IN  ORDER  TO  ATTAIN   GAS   TIGHTNESSS STABILITY   OF PERFORMANCE

&SUSTAINED  ACCURATE  REGULATION  DOMESTIC   GAS  P.REGULATOR
NO10000رگوالتور 25 متر مکعبى1

NO500رگوالتور 40 متر مکعبى2

NO300رگوالتور 70 متر مکعبى3

NO150رگوالتور 100 متر مکعبى4

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالى و معامالتى دانشگاه هاى علوم پزشکى 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- بیمارستان دکتر على شریعتى  

دوم
ت 
نوب

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- بیمارستان دکتر على شریعتى  
موضوع : واگذارى امورتهیه، طبخ وتوزیع غذا  

با ارائه معرفى نامه از طرف شرکت با مهر امضاء و اخذ رسید مدارك  محل دریافت اوراق: دبیرخانه مرکزى دانشگاه (طبقه همکف) 
مربوطه را تحویل گیرند

مهلت دریافت اوراق: به مدت 5 روز از تاریخ 99/01/30  لغایت  99/02/03 
مهلت قبول پیشنهادات (تحویل پاکات):  به مدت 12 روز از تاریخ  99/02/06 لغایت  99/02/17 

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) مى باشد. 
(شبا   218126438 جارى  حساب  به  واریزي  فیش  صورت  به  ریال   2/104/900/000  : مناقصه:  در  شرکت  تضمین  سپرده  میزان 
بنام  بانک اقتصاد نوین)  بانکى(بجز  نامه  ارایه ضمانت  یا  بانک رفاه شعبه بهار کرج کد 972  IR)نزد   930130100000000218126438

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز که مدت ضمانت نامه نبایدکمتر از 3 ماه باشد.
رفاه شعبه  بانک  نزد  جارى 218126426  به حساب  ریال   300/000 مبلغ  به  واریزى  فیش  ارائه  مناقصه،  اوراق  دریافت  تذکر1: جهت 

بهارکرج کد 972 به نام دانشگاه علوم پزشکى البرز و معرفى نامه شرکت الزامى مى باشد.
تذکر2: در صورت دریافت اخطار کتبى قطعى  بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهاى تابعه آن، متقاضى حق شرکت در مناقصه 

را نخواهد داشت.
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار مى باشد.
نشانی سازمان : بلوار طالقانى شمالى – باالتر از میدان طالقانى – شهرك ادارى –ساختمان مرکزى

ساعت کارى دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 16 مى باشد.
شماره تماس:     026-32563369

شناسه آگهى 812457

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی البرز

Vol.19  No.5280  April  16.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || پنج  شنبه 28 فروردین 1399  22 شعبان 1441  سال نوزدهم  شماره 5280 | 4 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

دستاوردهای جدید سپاه 
در تشخیص »کرونا«

 رونمایی شد


