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توطئه دشمنان، تعطیلی اقتصاد 
ایران به بهانه کرونا بود

برخی در رسانه های داخلی به کجا می روند؟ 
چه می کنند؟ روش و منش نوش��تاری آنها 
بر چه سیاس��تی سوار است؟ شیوه فکری و 
اندیشه ای آنها از کجا نشأت گرفته و تغذیه 
ش��ده است؟ تأسف آور اس��ت که در برخی 
مواق��ع نوش��ته هایی را در برخ��ی روزنامه 
می خوانیم که نش��ان از نگارشی آشنا دارد 
ک��ه در رس��انه هایی دیده می ش��ود که در 
آن س��وی آب ها یا از پوند های ملکه ارتزاق 

می کنند یا از دالرهای نفتی آل سعود!
ه��دف، تحریف وقایع اس��ت، قلب حقیقت 
اس��ت، آیا تازیدن بی مهابا و بدون اندیش��ه 
و پشتوانه انصاف و مرام، به نیروهای مسلح 
جمهوری اس��امی ایران چ��ه ارتش و چه 
سپاه فرقی نمی کند؛ هنر است؟ آیا تحریف 
واقعی��ت قی��ام امام حس��ین)ع( در کربا و 
ش��هادت در روز عاش��ورا، حمایت از آیین 

تشیع است؟
این روزها، برخی قلم به دستان، این ودیعه 
الهی را تبدیل به شمش��یر کرده اند و از نیام 
بی��رون آورده اند و صیق��ل داده اند و علیه 

سپاه و کربا قلم فرسایی می کنند.
حادثه ای و اتفاقی ناخواسته که دل همه را 
به درد و رنج انداخت، بهانه ای ش��ده اس��ت 
که پس از گذش��ت نزدیک به 7 ماه از آن، 
همچن��ان دلیل��ی برای تخری��ب و تضعیف 
نی��روی پ��ای کار، آماده برای جانفش��انی، 

سلحشوری و جانبازی وجود داشته باشد.
کجای دنیا س��راغ دارید که نیروهای مسلح 
آن، با انجام خطا و اشتباهی سهوی و حتی 
عمدی، اینگونه با م��وج انتقاد غیرمنصفانه 
و ناعادالنه روبرو ش��ود. نیروهای مسلح در 
هر کش��وری اقت��دار و ثب��ات و امنیت آن 
اس��ت و در هیچ نظام و حاکمیتی کسی به 
خود جرأت وجسارت نمی دهد که حتی در 
هنگام اشتباه و خطا آن را زیر تیغ انتقادات 
ناجوانمردان��ه ق��رار دهن��د. دی ماه س��ال 
گذشته، حادثه ای تلخ در سقوط هواپیمای 
مس��افربری اوکراین در آسمان تهران، جان 
باختن جمعی از هموطنان عزیزمان را رقم 
زد و اکن��ون که جعبه س��یاه ای��ن هواپیما 
بازخوانی شده، برخی از رسانه های کشور آن 
را بهانه ای برای تاختن به سپاه کرده اند و در 
نوش��ته های خود در لفافه خواهان محاکمه 
فرماندهان ارش��د این نی��روی فدایی مردم 
ش��ده اند. فرماندهان ارشد سپاه و نیروهای 
مسلح، مخلصانه و خالصانه از این حادثه عذر 
تقصیر خواس��تند و خود را مامت کردند و 
از م��ردم و بازمان��دگان جانباختگان طلب 
بخشش کردند و مسئولیت آن را پذیرفتند 
حت��ی گفتند »گردن ما از مو هم نازکتر« و 
ای��ن روش و منش را آی��ا می توان در دیگر 
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کشورهای 
دنیا یافت؟ چرا حساسیت باالی شرایط آن 
هن��گام را نادیده می گیرن��د و ناجوانمردانه 
با بهانه ق��رار دادن حادثه ای تلخ، همچنان 

سعی در کوبیدن سپاه دارند؟
چرا ابعاد دیگر این حادثه واکاوی نمی شود؟ 
آنجا که س��پاه هش��دارهای الزم را به همه 
سازمان ها و مس��ئولین برای انجام عملیات 
علی��ه پای��گاه آمری��کا در عین االس��د در 
خونخواهی ترور سردار دالور ایران اسامی 
حاج قاس��م سلیمانی داده شد، اما بی توجه 
به آن، روند عادی طی شد! هشدار وضعیت 
قرمز را در کش��ور روشن شده بود. عملیاتی 
ب��زرگ علیه آمری��کا در راه بود، همه پیش 
بینی ها انجام ش��ده بود، درخواس��ت ایجاد 
کلییر در آس��مان از س��وی نیروهای مسلح 
داده ش��ده بود، اما چرایی انجام نشدن این 
خواسته در نوشته های قلم به مزدان وطنی 
پیگیری نمی ش��ود و س��ئوالی است که بی 
پاسخ مانده اس��ت. نزدیک به یکسال است 
از آن حادثه ناگوار می گذرد، بازماندگان این 
حادث��ه تلخ، با مرور زم��ان تألم خاطر پیدا 
کرده ان��د، اما یاد عزیزان همیش��ه در خاطر 
آنها باقی است، داغ را تازه می کنند و نمک 
بر زخم آنها می ریزند و س��پاه هراس��ی راه 
می اندازند از برای تخریب ناجوانمردانه این 

نهاد انقابی و مردمی. 

از درخواست محاکمه 
فرماندهان سپاه تا تحریف 

قیام عاشورا
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محمد صفری

شور و شعور حسینی در ایران 
عزاداری سیدالشهدا)ع( تعطیل شدنی نیست 

محرم امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا موجب تغییرات بسیاری 
در ش��یوه عزاداری هیأت های مذهبی کش��ور شده است و برخی از 

مداحان و هیأت ها نیز نوآوری هایی برای این کار داشته اند.
محرم امس��ال متفاوت ترین محرمی است که ش��اید تا به امروز در 

تاریخ وجود داشته است. 
ویروس منحوس کرونا تمامی فعالیت های زندگی بشر را تحت تأثیر 
خود قرار داده است. شاید هیچ کس گمان نمی کرد محرم هم تحت 
تأثیر کرونا قرار بگیرد و برای برگزاری آن دس��تورالعمل و پروتکل 
نوشته شود. مجلس عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(  در سراسر کشور 
در فضای باز و محیط های غیر مسقف آغاز  شده و باشکوه و نظم خاصی عزاداری ها بر گزار می شود. 
محرم امس��ال به دلیل ش��یوع ویروس کرونا موجب تغییرات بسیاری در شیوه عزاداری هیأت های 
مذهبی کش��ور ش��ده اس��ت و برخی از مداحان و هیأت ها نیز نوآوری هایی برای این کار داشته اند 
و برخی مداحان در سراس��ر کش��ور با تکیه سیار در محات  حاضر شده و برای مردم روضه خوانی 

می کنند.
ویژه برنامه هیئت عاش��قان ثاراهلل زنجان در ایام محرم که امسال با ویروس کرونا همراه شده است 
با عنوان "هر کوچه یک حس��ینیه" هر روز با مدیحه س��رایی حاج مهدی رسولی مقابل درب منزل 
یک شهید برگزار می شود. این مراسم با بازخورد بسیار زیادی از سوی مردم والیی و انقابی شهر 

زنجان مواجه شده است.
با ش��یوع کرونا عزاداری ها هم ش��کل متفاوتی به خود گرفته اس��ت به هر کوچه و خیابانی که سر 

می زنیم  بساط عزاداری را پهن می بینیم و عده ای را مشغول به عزاداری. 
س��ید رضا نریمانی مداح سرشناس اصفهان نیز با حضور در کوچه های شهر اصفهان و درب منازل 
ش��هدا اقدام به برپایی روضه می کند.  این ویژه برنامه در ایام محرم هر روز درب منزل یک ش��هید 

برگزار می شود و با بازخورد بسیار زیادی از سوی مردم اصفهان مواجه شده است. 
شیوع ویروس منحوس کرونا زندگی تمام ایرانیان بلکه تمام جهانیان را با دگرگونی اساسی روبرو 
کرده است.گس��ترش فضای مجازی یکی از پیامدهای ش��یوع جهانی این ویروس بوده و از س��وی 
دیگر تغییرات متعددی نیز در سبک زندگی ایرانیان شکل گرفته است.همزمان با ماه محرم و صفر 
اما عشق و ارادت ایرانیان به سیدالشهدا)ع( روزافزون شده و صرفا نحوه ابراز این عاقه به خاندان 

عصمت و طهارت تغییر کرده است.
محاف��ل متع��ددی به صورت مجازی این روزها در حال برگزاری اس��ت و از س��وی دیگر طرح هر 
خانه یک حسینیه و یا هر محله یک حسینیه نیز با هدف جلوگیری از اجتماعاتی که ممکن است 

خطراتی برای سوگواران به همراه داشته باشد در این زمینه دارای اهمیت است.
مداحان مطرح اس��تانی و کش��وری نیز این روزها با حضور در حاش��یه شهر مشهد دین خود را به 
نوعی دیگر به حضرت اباعبداهلل ادا می کنند حرم 99 متفاوت تر از س��ال های گذشته است. امسال 
نباید دسته روی داشته باشیم و نباید سفره اطعام پهن کنیم و مراسم با حضور زیاد جمعیت برگزار 

شود اما اینها سبب نشد تا از عشق و اراده عشاق به حسین )ع( کم شود.
در عبور از کوچه های ش��هر خوسف صدای نوحه سرایی را دنبال می کنم صدایی که در عزای امام 
حسین )ع( نوحه سرایی می کند پرسان پرسان خود را به صدا می رسانیم، فرشی پهن است و یک 

قاب عکس شهید در کنار پرچم امام حسین خودنمایی می کند. 
جوانی بر روی صندلی نشس��ته و با میکروفن دس��تی برای پدر و مادر شهید نوحه سرایی می کند. 
منتظرم می ش��وم تا برنامه تمام ش��ود به س��راغ م��داح جوان می روم وهدف��ش را از این کار جویا 
می شوم. این جوان آتش به اختیار معتقد است امسال کرونا جلسات محافل سینه زنی که سال های 
قبل برگزار می ش��ده را محدود کرده اس��ت اما مردم نمی گذاریم پرچم حسین )ع( بر زمین بماند 
بنابراین در قالب طرح "هر کوچه یک حسینیه" امسال با حمایت خانواده شهدا استارت این طرح 
را زدیم آن طور که در شهرس��تان خوس��ف بر در خانه چند مادر شهید رفتیم و از آنجا که آنها به 
جهت کهولت س��ن توانایی حضور در مجالس عزادارای را نداش��تند برآن شدیم تا با یک سخنرانی 

کوتاه و یک مداحی دلهای این والدین شهدا را به کربای حسین )ع( ببریم.
هاش��م صاحی افزود: هدف از این کار برخورد هوش��مندانه با کرونا اس��ت و اینکه مراس��م عزای 

سیدالشهدا ضامن بقای اسام و انقاب است و نمی گذاریم تعطیل شود.  تسنیم

شریعتمداری خبر داد
افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان

وزی��ر رف��اه از افزایش ح��دود 9۰ درصدی حق��وق بازنشس��تگان پس از 
متناسب س��ازی حق��وق خبر داد و گفت: بازنشس��تگان تأمی��ن اجتماعی 

می توانند از تسهیات پنج میلیون تومانی بدون ضامن برخوردار شوند.
محمد ش��ریعتمداری وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی ضمن تبریک فرا 
رس��یدن هفته دولت گفت: م��ا در وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در 
جریان شیوع کرونا با مشکاتی مواجه شدیم و از همان ابتدا تاش کردیم 
ب��ا امکاناتی ک��ه در اختیار داریم، ه��م در امر تولی��د دارو و هم نگهداری 

بیماران به صورت سرپایی و بستری گام های مؤثری برداریم.
وی در مصاحبه با رادیو گفتگو با اش��اره به اینکه س��ازمان تأمین اجتماعی 
اقدام��ات مؤثری در خصوص ارائه خدمات ب��ه بیماران کرونایی انجام داده 
اس��ت، اف��زود: ۴۰ هزار نفر از بیم��اران کرونایی در مراک��ز درمانی تأمین 
اجتماعی که حدود ۸۰ بیمارس��تان است، بستری شده که 9۰ درصد آنها 

خوش��بختانه به سامت از این مراکز خارج ش��دند. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی ادامه داد: در تولید داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی قدم های 
مؤثری برداش��ته ش��د و همچنین مراک��ز مختلف ما، ش��هدایی را تقدیم 
کردند. ش��ریعتمداری، مهمترین اقدام ماه های گذش��ته را متناسب سازی 
حقوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعی دانس��ت و گف��ت: ۳.۵ میلیون نفر از 
بازنشستگان تأمین اجتماعی مشمول متناسب سازی حقوق شده اند که در 
مرداد ماه با اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومان متناسب س��ازی انجام شد؛ البته 

نیمی از این اعتبار در سال جاری هزینه خواهد شد.
وی تأکید کرد: مش��ابه این اقدام نیز برای بازنشس��تگان کشوری در حال 
انجام است که آنها نیز بتوانند از افزایش حقوق برخوردار شوند. در مجموع 

حدود 9۰ درصد حقوق بازنشستگان از این طریق افزایش خواهد داشت.
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در تعیین دس��تمزد کارگران نیز 
با تمام مش��کات کارفرمایان و محدودیت های بازار، تاش ش��د تا حقوق 

بازنشستگان متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
به گفته وی، آخرین اقدامی که انجام شد نیز افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق 

مسکن کارگران بود که در دولت به تصویب رسید و اجرایی می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تس��هیات قرض الحس��نه بازنشستگان 
تأمین اجتماعی نیز اش��اره کرد و گفت: در حال حاض��ر با افزایش اعتبار، 
سقف تسهیات آنها به پنج میلیون تومان رسیده که می توانند بدون ضامن 
از آن برخوردار ش��وند. همچنین باش��گاه مشتریان هم در تأمین اجتماعی 
و هم صندوق کش��وری ایجاد ش��د که بازنشس��تگان می توانند از خدمات 

فروشگاهی بیشتری برخوردار شوند.
ش��ریعتمداری بیان کرد: در حوزه فنی و حرفه ای نیز تاش ش��د واگذاری 

کارها به بخش خصوصی آموزشگاه های آزاد انجام شود.  مهر
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  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان 
 امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی
دو مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایی پاکات 
مناقصه
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1802/991399/06/2408:302,435,000,000مناقصه برونسپارى حفاظت فیزیکى ، حراست و نگهبانى1

1803/991399/06/2409:004,835,000,000مناقصه برون سپاري منابع انسانی مالی و اداري2
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گروسی به نبود استقالل آژانس بین المللی انرژی اتمی اقرار کرد
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