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نباید منابع کشور در اختیار افراد 
بی صالحیتی قرار بگیرد که به 
تعهدات خود عمل نمی کنند

پ��س از حوادثی که در خجیر و نطنز افتاد، 
رس��انههای خارجی س��عی کردند تا آن را 
ب��ه اقدامات رژیم صهیونیس��تی علیه ایران 
ارتباط دهند. شاید این جمله بسیار تکراری 
باش��د که از این دست اتفاقات در همه دنیا 
میافتد و اتفاقاً به خاطر تکراری بودن آن باز 
هم باید تکرار ش��ود، چرا که رسانههای دنیا 
بدون آن که به حوادث مشابه در کشورهای 
دیگر که پیش��رفته و دارای تکنولوژی قوی 
هس��تند، به حوادثی ک��ه در ای��ران اتفاق 
میافتد، توجه ویژه دارند و آن را حتی وارونه 

هم جلوه میدهند.
ب��ه حم��ات  را  اکن��ون حادث��ه خجی��ر 
هواپیماهی��ا اف 35 رژیم اس��رائیل مربوط 
میدانند و ادعا میکنند که چند فروند از این 
نوع هواپیما برق آسا به منطقه خجیر حمله 
هوای��ی انجام داده بدون آن که با مش��کلی 
روبرو ش��ود بمباران کرده و بازگشته است. 
اتفاق��ی هم که در نطنز افتده اس��ت گاهی 
به حمات رژیم اس��رائیل مرتبط میکنند و 
گاهی نام یک گ��روه از جوانان ایران به نام 
یوزپلنگان وط��ن را به میان میآورند که در 
نطنز خرابکاری کرده اس��ت. ساخت چنین 
گروههایی خیالی از سوی رسانههای غربی 
در از واقعیت اس��ت چرا که دس��تگاههای 
اطاعاتی و امنیتی کش��ور قطع��اً زودتر از 
رسانه هایی چون بی بی سی متوجه حضور 

این گروه های نو ساز خواهند شد.
عاوه بر آن خرابکاری در یک مرکز حساسی 
چون خجیر و نطنز اگر نگوییم کاری محال 

اما بسیار دشوار و در واقع نشدنی است.
مرک��زی چون س��ایت هس��ته ای نطنز به 
ش��دت کنترل می شود و ورود بمب به این 
م��کان غیر ممکن اس��ت چرا که سیس��تم 
امنیتی هیچگاه در این زمینه ضعف از خود 
نشان نمی دهد. پس نمی توان یک بمب را 
به داخل سایت هس��ته ای نطنز برد، آن را 
کار گذاشت و منفجر کرد. در حادثه ای هم 
که در خجیر اتفاق افتاد رسانه های خارجی 
س��عی کردند تا این انفج��ار را خرابکاری یا 
حتی حم��ات هوای��ی رژیم اس��رائیل جا 
بیندازند. رس��انه هایی چون رویترز س��ابقه 
طوالن��ی در انتش��ار اخب��ار دروغ درب��اره 
جمهوری اس��امی ای��ران در کارنامه خود 
دارند. هدف اصلی رسانه هایی چون رویترز، 
بی بی س��ی و دیگر رس��انه های همسو در 
بزرگنمای��ی اتفاقات یچ��ون خجیر و نطنز 
این اس��ت تا بتوانند طرف مقاب��ل ایران را 
قدرتمند و قوی نش��ان دهن��د. این که در 
اخبار و گزارش های خود س��عی دارند این 
دروغ را واقع��ی جلوه دهن��د که بمب افکن 
های رژیم اس��رائیل وارد حریم هوایی ایران 
ش��ده و منطقه خجیر را بمباران کرده اند، 
دروغ بزرگی است که سعی دارد با آن افکار 
عمومی داخلی را تحت تأثیر خود قرار دهد. 
توانایی سامانه های موشکی نیروهای مسلح 
جمهوری اس��امی ایران بسیار باال است و 
نمی توان از یگانه های موش��کی چند الیه 
ایران که در مناط زیادی از کش��ور مستقر 
اس��ت، عبور کرد. عاوه بر آن سیستم های 
راداری پیش��رفته کشور این فرصت را از هر 
پرنده ای می گی��رد که بخواهد وارد حریم 
هوایی جمهوری اس��امی ایران شود. یگان 
ه��ای موش��کی و راداری نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��امی ای��ران آزمایش خود را 
بارها به خوبی پس داده اند و در هدف قرار 
دادن هواپیمای بدون سرنش��ین آمریکایی 
بر ف��راز خلیج فارس توانای��ی باالی پدافند 

موشکی و راداری کشور را نشان می هد.
رس��انه های معلوم الح��ال قصد دارند تا در 
شرایط کنونی از حوادثی که در ایران اتفاق 
می افتد بهره برداری خاص خود را داش��ته 
باشند و از این فرصت استفاده کرده و خود 
را قدرتمند نش��ان دهند و ضعف را به ایران 
نسبت دهند. آیا مراکز و مکان های مهمتر 
و حساس تر از خجیر و نطنز در ایران وجود 
ندارد؟ اگر دشمن توانایی انجام عملیات در 
این دوم��کان را دارد بدون آن که مانعی بر 
سر راه خود داشته باشد، چرا نباید به مراکز 
حس��اس تر حمله نکند؟ رژیم اس��رائیل به 
خوب��ی می داند که اگر اثبات ش��ود آنها در 
حوادث اخیر نقش داشته باشند، پاسخ ایران 
بی درگ داده خواهد شد و این پاسخ ویرانگتر 
از اقداماتی خواهد بود که احتمال میرود آنها 
انج��ام داده باش��ند. اکنون ای��ن احتماالت 
اس��ت که در فضای رس��انه ای بازی میکند، 

سناریوهای پیش روی 
حادثه نطنز

ادامه صفحه 8

خ���ب���ر

سرمقاله

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

مدیرعامل بنیاد احسان خبر داد؛
برگزاری چهارمین رویداد ملی پیچ خط مشی برای حل 

مسایل اجتماعی توسط ستاد اجرایی فرمان امام 

چهارمین رویداد ملی پیچ خط مش��ی با موضوع همزیستی برای 
حل مسائل اجتماعی با محوریت مناطق آسیب دیده شهری در 
روزهای 21 تا 23 مردادماه 1399 به همت بنیاد احس��ان ستاد 

اجرایی فرمان امام برگزار میشود.
محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد احسان درباره اهداف برگزاری این 
رویداد گفت: ایجاد س��ازوکارهای جلب مشارکت بنیادین عموم 
مردم و نخبگان در حوزه های اجتماعی، برقراری ارتباط نهادینه 
میان خط مش��ی پژوهان و خط مشی گذاران حوزه های اجتماعی، 
ارائه خط مش��ی های اجتماعی خارج از بوروکراسی، ارتقای حس 
تعلق مردم به خط مش��ی های پیش��نهادی، جلب مش��ارکت گروه های مختلف و به حاش��یه رفته در 
خط مش��ی گذاری، اجتناب از خطای نوع سوم، شناس��ایی و حمایت از فعاالن و دغدغه مندان حوزه 
کارآفرینی اجتماعی، ترویج فرهنگ نوآوری، خاقیت و کارآفرینی در حوزه های اجتماعی، شناسایی 
و غربالگری ایده های جدید در حوزه های اجتماعی، توان بخش��ی به جوانان تحصیل کرده در تبدیل 

ایده به عمل در راستای کاهش آسیب های اجتماعی  از اهداف برگزاری این رویداد است. 
وی افزود : دربرخی مناطق با حجم باالیی از آس��یب های اجتماعی نس��بت به س��ایر نقاط مواجه 
هس��تیم، در مواجهه با این مناط��ق رویکردهای قهری به تنهایی راه حل پای��دار نخواهد بود. بنیاد 
احس��ان با نگاهی آینده نگرانه درپی پیشگیری و حل مس��ائل و آسیب های اجتماعی مربوط به این 

مناطق است. 
در این رویداد س��عی میکنیم تا با هدایت و راهنمایی ش��رکت کنندگان، خط مش��ی ها و گزاره های 
سیاس��تی تدوین گردد که س��بب کاهش آسیب های اجتماعی این مناطق و پیش گیری از انتشار و 

جابجایی آنها گردد.
مدیرعامل بنیاداحسان از تمامی گروه های جهادی ، خیریه ها ، سمن ها ، فعاالن اجتماعی ، تشکلها 
، اس��اتید دانش��گاه ، دانش��جویان و طاب صاحب طرح دعوت کرد تا در این رویداد شرکت نمایند. 
گفتنی است پایگاه www.publicpolicylab.ir برای ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر درباره این 

رویداد دراختیار عموم قرار گرفته است.

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: 
تخت خالی برای بیماران کرونایی موجود نیست

رئیس بخش عفونی بیمارس��تان مس��یح دانش��وری با بیان اینکه در حال حاضر در این بیمارستان 
تخت خالی برای بیماران کرونایی موجود نیس��ت، درباره تصاویر منتش��ر شده از این بیمارستان در 

فضای مجازی توضیح داد.
دکتر پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، درباره وضعیت این بیمارستان 
گفت: در حال حاضر در این بیمارس��تان تخت خالی برای بیماران کرونایی موجود نیس��ت. طبیعی 

است که با زیاد شدن تعداد بیماران، تعداد تخت  های بیمارستان کفاف نمی  دهد.
وی در توضیح تصاویر منتش��ر شده در فضای مجازی مبنی بر حضور بیماران کرونایی در پارکینگ 
بیمارستان مس��یح دانش��وری افزود: بیماران در پارکینگ نگهداری نمی  شوند؛ تصویری که منتشر 
ش��ده اس��ت تصویر قسمتی است که بیمارستان در آنجا س��ایه  بان زده   و کپسول اکسیژن قرار داده 
اس��ت که تا زمانی که تخت  های بستری خالی شوند و بیماران بتوانند به درون بخش منتقل شوند، 

حداقل در آنجا بتوانند اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت کنند.
طبرس��ی ادامه داد: از آنجا که به دلیل س��رایت ویروس کرونا به دیگ��ران، نمی  توان بیمار مبتا به 
کرونا را به فضای بسته منتقل کرد برای همین در فضای آزاد این سایه  بان  ها زده شده است تا پس 
از خالی ش��دن تخت  ها، بیماران به بخش  ها منتقل شوند.  وقتی تعداد بیماران از یک سطحی فراتر 

می  رود طبیعتاً نمی  توان آن را کنترل کرد.  تسنیم
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امکان اعالم علت 
رخداد نطنز به دالیل 

امنیتی وجود ندارد
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طرح سوال از رئیس جمهور در اعتراض به آشفتگی بازار

آگهی مناقصه شماره 99-23

امور تدارکات و قراردادها
شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

ول
ت ا
نوب

شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان

• مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان
• نوع مناقصه :عمومى  یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى (بصورت فشرده)

• موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع ترانسفورماتور توزیع بشرح جدول ذیل (تحویل در انبار خریدار )

شماره فراخوان در سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت

تعدادواحدشرح کاالردیف

2099004072000022

100دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس ′  AB  20-100 کاوا1

100دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس ′ AB  20-200 کاوا 2

50دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس ′ AB  20-315 کاوا 3

20دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس ′  AB  20-400 کاوا 4

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى :
  www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  تدارکات  الکترونیکى  سامانه  به   1399/04/25 لغایت   1399/04/21 ازتاریخ  توانند  مى  متقاضیان 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى 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  4,693,000,000 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 1399/05/11 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 10 روز یکشنبه مورخ 1399/05/12 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 41934-021تماس حاصل فرمایید.

مدت قرارداد : 6 ماه  
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانىTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع 
www.iets.mporg.irمراجعه  به آدرس  مناقصات  ملى  پایگاه  www.sbepdc.ir همچنین  نشانى  به  بلوچستان  و  برق سیستان  نیروى 
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 . 
در ضمن ارائه گواهى هاى مطابقت با استاندارد تولید کاالهاى تخصصى صنعت برق از شرکت توانیر براى کاالهاى موضوع مناقصه الزامى است.
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

سکوتی از جنس 
خیانت

سیاست روز ناگفته های رئیس کل اسبق بانک مرکزی را بررسی می کند؛


