
دو بخ��ش از ک��ره زمین پتانس��یل تجزیه را 
دارد، ایاالت متح��ده آمریکا و اتحادیه اروپا و 
این پتانس��یل اکنون به خاطر شیوع ویروس 
کرونا به حرکت در آمده اس��ت. بحران کرونا 
امکان تحوالت بزرگ در پهنه زمین را افزایش 
داده است، هنوز قطعیت نیافته،اما نشانههای 

آن دیده میشود.
این پرسش مطرح است که آیا ویروس کرونا 
آم��ده تا کره زمین را متحول کند و تغییرات 
اساس��ی در آن به وجود بیاورد یا این که پس 
از فروکش کردن آن، زمین بر مدار سابق خود 
بچرخد؟ آیا قرار نیس��ت این ویروس اتفاقات 
مثبتی را در پس خود داش��ته باشد؟ اگر قرار 
نیس��ت پس چ��را این پدیده ب��ه وجود آمده 
اس��ت؟ پرسشهای بس��یاری اکنون در میان 
افکار عمومی نقش بس��ته که شاید در میان 
سیاس��تمداران، صاحبنظران و سران دنیا هم 
وجود دارد. دنیا پس از پایان تفکر کمونیستی، 
میرفت تا بر شاخ لیبرال سرمایه داری بچرخد، 
ای��ن ایدئول��وژی خ��ود را در دنی��ای پس از 
کمونیست، خود را یکه میدید و برای رسیدن 
به یک س��لطه همه جانبه بر جهان به تاخت 
به پی��ش رفت. هیچ مانعی را هم بر س��ر راه 
خود نمیدید تا این که در گوش��های از جهان 
انقالبی رخ داد که همه معادالت تفکر لیبرال
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درد مشترک مردم اروپا و 
آمریکا در بحران ویروس کرونا

دستمزد عادالنه  
پرداخت منظم 

و بدون تأخیر 
حقوق طبیعی  

وی کار است نیر

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 
هفته کار و کارگر، در ارتباط تصویری مستقیم و ۳ ساعته با هفت 
مجموع��ه تولیدی ضمن تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر و 
وظای��ف متقابل کارگر و کارفرم��ا در افزایش کّمی و کیفی تولید 
و ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت نامگذاری 
امسال به عنوان سال جهش تولید و الزامات تحقق این شعار و بخش هایی که 
باید بر آنها تمرکز ویژه ش��ود، پرداختند و وظایف مس��ئوالن در این عرصه را 
بی��ان کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک هفته کارگر به همه کارگران 
و زحمتکش��ان، ش��نیدن گزارش های امیدبخش از تولید را ش��یرین و جذاب 
خواندند و با تأکید بر انتشار عمومی این گزارشها گفتند: رفع مشکالت جامعه 
کارگری یکی از مس��ائل مهم اس��ت که باید نس��بت به آن اهتمام شود. رهبر 
انقالب اس��المی بخش اول سخنانشان را به مسائل کارگری اختصاص دادند و 
با تقسیم بندی مفهوم کار در نگاه اسالمی به »کار عمومی« و »کار اقتصادی« 
افزودند: کار به معنای عمومی همه انواع کار را شامل می شود و در قرآن کریم 
و روایات نیز تأکید بر تالش و انجام عمل صالح و به سرانجام رساندن کار است 

که البته یکی از مشکالت ما در کشور نیمه تمام ماندن کارها است.
ایش��ان تش��ویق اس��الم به کار عمومی را نقطه مقابل انتظار غل��ط و نابجای 
»مفت خواری« و »مفت جویی« دانس��تند و گفتند: اسالم در معنای اقتصادی 
نیز بر کار تأکید دارد همچنانکه پیامبر اکرم)ص( دس��ت کارگر را می بوس��د 
و می فرماید خداوند کس��ی را که کار را محکم و با احس��اس مسئولیت انجام 
دهد، دوس��ت می دارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای هدف اقتصاد کشور را تولید 
ثروت و تقسیم عادالنه آن بین آحاد مردم خواندند و افزودند: برای رسیدن به 
اقتصاد سالم، کارگر یکی از ستونهای اصلی و از عوامل درجه یک تولید ثروت 
در کش��ور است. رهبر انقالب اس��المی، کارگِر ماهر و نوآور را موجب افزایش 
کیفیت کار دانس��تند و گفتند: بنابراین بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان باید 
دانش و مهارت نیروی کار و س��هم آن را از عوائد بنگاههای اقتصادی افزایش 
دهند و کارگر نیز با احس��اس مس��ئولیت بیش��تر و بدون س��هل انگاری عمل 
کند. ایش��ان، کارگر و کارفرما را دو س��تون اصلی رش��د و پیشرفت اقتصادی 
خواندند و با  اش��اره به ش��کایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها 
مالحظه نش��ده اس��ت، افزودند: این مقررات حتماً باید با نگاه عادالنه تنظیم 
شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای اهتمام به حقوق نیروی کار از جمله »دستمزد 
عادالن��ه و پرداخت منظم و ب��دون تأخیر آن، امنیت ش��غلی، بیمه، آموزش، 
خدم��ات رفاهی و بهداش��ت و درمان« را مورد تأکید ق��رار دادند و گفتند: در 
دنیای کنونی و تحوالت پر سرعت فناوری، یادگیری مداوم آموزشی و استفاده 
از تجربیات قبلی برای مجموعه های تولیدی و کارگران آنها یک ضرورت است 

تا با ارتقاء بهره وری و کیفیت تولید، رونق اقتصادی افزایش یابد.

شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان

• مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان
• نوع مناقصه :عمومى  یک  مرحله اى

• موضوع مناقصه : عبارت است از خرید انواع کات اوت فیوز بشرح جدول ذیل (تحویل در انبار خریدار )

تعدادواحدشرح کاالردیف

4500عددکات اوت فیوز ویژه مناطق غیر آلوده1

2000عدددسته کات اوت یدکى ویژه مناطق آلوده2

1500عددکات اوت فیوز ویژه مناطق آلوده3

1000عدددسته کات اوت یدکى ویژه مناطق آلوده4

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضیان مى توانند ازتاریخ 1399/02/20 لغایت 1399/02/25 به سامانه الکترونیکى تدارکات دولت به آدرس

 www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضیمن شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ 1,613,500,000 ریال به حساب جارى103403815002 
بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار : پیشنهاددهندگان مى بایست ضمن بارگذارى تصاویر کلیه مدارك 
پاکات (الف,ب و ج ) در سامانه الکترونیکى دولت تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/03/10 نسبت به ارسال اصل 
مدارك مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکات الك و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه 
شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان 

اقدام نمایند. الزم بذکر تمامى فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت مى پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 

1398/03/11 در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده مراجعه 
و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره 

تلفن 021-41934تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 3 ماه  

 Tender.tavanir.org.irمتقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانى
یا سایت شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان به نشانى www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملى مناقصات 
به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهى است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».  
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده هاي کمتراز میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن 

و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
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روحانی:
تحریم  تسلیحاتی برگردد 

ما هم پاسخ می دهیم
2

جنتی:
مصوبه اخیر مجلس احراز صالحیت 
داوطلبان را بی خاصیت می کند
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