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جهان اسللام با توطئه ها، دسیسه ها و فریب های 
بسیاری روبرو اسللت که باعث دردهای سنگینی 
بر پیکر امت اسامی شده است. تشخیص درست 
و بجای توطئه ها و دشللمنی های دشللمنان است 
کلله می توانللد خدعه و نیرنگ دشللمن را به خود 
آن بازگرداند و از رنج های سللخت و دشوار جهان 

اسام و امت محمدی)ص( بکاهد.
سللال های طوالنللی اسللت کلله جهان اسللام با 
مشللکات دسللت و پنجلله نللرم می کنللد و این 
مشکات، بیشتر به خاطر غفلت هایی است که در 
درون جوامع اسللامی و با وجود سللران و حکام 
سرسللپرده شدت یافته اسللت و چندی است که 
با بیداری و خیزش هایی در جهان اسللام، جهان 
غرب و دشللمنان اسام به چالش کشیده شده اند 
و به همین خاطر عاوه بر تحرکات بیشللتر جبهه 
دشللمنان، هوشللیاری ها و بیداری هللای مردمان 
کشللورهای اسامی نیز افزایش یافته است. بخش 
زیادی از این تحول و تحرک به خاطر وجود انقاب 
اسامی و اقداماتی است که جمهوری اسامی در 

سطح منطقه و جهان شکل داده است.
اسللام هراسی از سللوی رژیم  های غربی پیش از 
ایللن نیز وجود داشللت و اکنون این سیاسللت به 
اسام سللتیزی تبدیل شللده اسللت تا جایی که 
حتللی فرهنگ غرب به خود اجازه می دهد، اصول 
اخاقی، انسللانی و وجدانی خللود را زیر پا بگذارد 
و به سللاحت مقللدس پیامبر اکللرم)ص( و قرآن 
کریللم این کتاب الهی، اهانت کرده و آن را آزادی 
بیان بداند. مسللاله اهانت به قرآن کریم و ساحت 
مقدس پیامبر اکرم)ص( مسللاله مهمی اسللت که 
نبایللد از آن غفلت کرد، اما برای پاسللخ به رفتار 
غرب علیه جهان اسام، واکنش های تند و افراطی 
نیز باعث دسللتیابی غرب به اهداف سیاست های 
اسام هراسی و اسام ستیزی آن می شود. باید از 
واکنش های هیجانی و تند دوری کرد و بجای آن 
از ابزار فرهنگ و رسانه برای تحت تاثیر قرار دادن 

افکار عمومی جهان بهره برد.
با این وجود، واکنش ها تاکنون از سوی مسلمانان 
به اقدامات ضداسللامی کشورهای غربی مناسب 
ارزیابی می شللود، چرا که باعث شللده اسللت تا با 
توجه به شللرایط حاکم بر جهان و منطقه ای که 
قلب جهان اسللام در آن قللرار دارد، واکنش ها از 
افراطی گری به سوی فرهنگ سازی و پاسخ های 

منطقی و اقناعی سوق پیدا کند.
دلیل آن هم این اسللت که جهان اسام به واسطه 
توطئه های گسللترده غرب و رژیم صهیونیسللتی 

از انحراف تا انصراف
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اتحاد ایران و ترکیه درباره توافق خیانت بار 
امارات با رژیم صهیونیستی

در جلسلله مشللترک روحانی و اردوغان، بر ضرورت اتخاذ تصمیم واحد از 
سوی ایران و ترکیه درخصوص موضوع فلسطین و توافق خیانت بار امارات 
با رژیم صهیونیسللتی تاکید شد. حسللن روحانی رئیس جمهور در نشست 
مشترک هیات های عالیرتبه ایران و ترکیه در ششمین جلسه شورای عالی 
همکاری های راهبردی دو کشللور، اظهار داشت: توافقات ایران و ترکیه در 
حوزه های مختلف از جمله همکاری در حوزه انرژی و پتروشللیمی، حمل و 
نقل و سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری و نفت و گاز می بایست توسط 

کمیسیون مشترک دو کشور سرعت و وسعت بیشتری داشته باشد.
روحانللی با بیان اینکلله ایران و ترکیه همللواره در حوزه های منطقه ای نیز 
همکاری های نزدیکی داشللته اند، گفت: همانطور کلله بارها اعام کرده ایم 
این کشللورهای منطقه و همسایگان هسللتند که می توانند امنیت و ثبات 
و صلللح را تأمین کنند و مداخات خارجی می تواند مانع این مهم باشللد. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از جمله همکاری های مهم منطقه ای آنکارا و 
تهران، همکاری در روند آستانه برای ایجاد ثبات و صلح در سوریه است که 
توانسللته ایم با همکاری کشور دوست روسیه به توافقات خوبی در مبارزه با 
تروریسم  برسیم که امیدواریم این توافقات به شکل بهتری عملیاتی شود.

روحانی موضوع فلسللطین را از جمله مسللایل مهم منطقه ای که دو کشور 
نسبت به آن دغدغه دارند عنوان کرد و افزود: توافق خیانت بار کشور امارات 
با رژیم صهیونستی تهدیدی برای امنیت منطقه و لطمه به جهان اسام و 
آرمان فلسطین است و از آنجا که ایران و ترکیه در بسیاری از مسایل جهان 

اسام هم نظر و هم رأی هستند می بایست در این خصوص تصمیم واحدی 
را اتخاذ کرده و نسبت به مسایل امت اسام همکاری نزدیکی داشته باشند. 
رئیس جمهور ترکیه نیز در این نشست گفت: اراده ترکیه بر توسعه روابط 
هملله جانبه با ایران بوده و آنکارا اصللرار دارد که حجم روابط اقتصادی دو 

کشور افزایش پیدا کند.
رجللب طیب اردوغان با محکوم کللردن تحریم های یک جانبه و غیرقانونی 
آمریکا و اظهار تأسف از اینکه این تحریم ها به روابط تجاری و اقتصادی دو 
کشللور لطمه و ضربه زده اسللت، گفت: امیدواریم با تشکیل مداوم و مرتب 
کمیسیون مشترک همکاری  دو کشور و تماس ها و رفت و آمد میان مقامات 
دو کشللور این موضوع سللرعت و وسللعت پیدا کند. اردوغان با بیان اینکه 
می بایست نسبت به اجرای تصمیمات کمیسیون مشترک با جدیت بیشتری 
عمل کنیم، گفت: ظرفیت های تجاری و اقتصادی دو کشور ایجاب می کند 
حجم روابط از این سللطح بسیار بهتر شود و در همین راستا ترکیه همواره 
آمادگی سرمایه گذاری در ایران در حوزه های مختلف از جمله انرژی، حمل 
و نقل و گردشگری است  و همکاری های نزدیک گمرکی نیز از جمله اهداف 
روابط ایران و ترکیه اسللت. رئیس جمهور ترکیه در ادامه با اشاره به توافق 
برخی کشللورهای منطقه با رژیم اشللغالگر قدس، گفت: این توافقات یک 
خیانت آشکار به جهان اسام است و قطعا خاف مصالح ملت های مسلمان 
است و همه باید به آرمان فلسطین وفادار بمانیم. اردوغان همچنین با تاکید 
بر همکاری های سلله جانبه تهران – مسکو – آنکارا در قالب روند آستانه و 
همکاری برای مقابله با تروریسم در منطقه و ایجاد صلح و ثبات در سوریه، 
گفت: ترکیه آمادگی دارد با تسریع در توافقات، همکاری های خود با ایران 
را در مبارزه با تروریسللم و همکاری های منطقه ای بویژه درخصوص کشور 

سوریه، گسترش دهد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

یک قرن کتمان حرف حق!

 درسللت صد و یک سللال پیللش یعنی 29 دی مللاه 1298 
موافقتنامه ای بین انسللتیتو پاسللتور پاریس بللا وزارت امور 
خارجه ایران به امضاء رسللید تا با کمک این نهاد قسللمتی 
از مشللکات بهداشللتی و عفونی حاصل از پیامدهای جنگ 
جهانی اول در ایران مرتفع شللود غافل از اینکه این هم یک 
دام و شاید سهل انگاری و اشتباهی بود که از سوی نمایندگان 
کشللور ما در عقد قرارداد اتفاق می افتاد و امروز نمونه آن در 
ورزش پیش می آید تا دادگاه های بین المللی ایران را محکوم 
 به پرداخت غرامتی سللنگین به یک سللرمربی فوتبالی کنند 
کلله در دوره کوتاه  مدت حضور خود شللش باخت را به تیم 

ملی تحمیل کرد. 
انسللتیتو پاستور یک مؤسسه تحقیقاتی، تولیدی، خدماتی و 
آموزشی اسللت که با هدف تأمین بهداشت و سامت جامعه 
راه اندازی شللده اسللت. این نهللاد علمی که طی صدسللال، 
نان خوری برای دولت ها بوده و بیش از 148 نفر هیأت علمی 
و 5 نفللر اعضاء هیأت امنای آن هسللتند سللاکن خیابانی به 
همیللن نام در قلب پایتخت می باشللد و دارای تأسیسللات و 
شعبی در گوشه و کنار کشور و بخصوص در استان البرز است.  

شللاید بهتر باشد انستیتو پاستور را نیز یکی از خصولتی های 
وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشللکی دانسللت که در 
تمللام این سللال ها کلفتی نان و نازکللی کار را انتخاب کرده 
است تا همچنان به نام ما و به کام دیگران باشد، زیرا معلوم 
نیسللت با عنایت به اینکه سللرزمین تاریخی و پهناور ایران 
در طول تاریخ هفت هزارساله خود دارای اندیشمندان بزرگ 
و مطرحللی در جهان از جمله زکریللای رازی بوده که امروز 
کشللف او یعنی الکل ناجی بشللریت از ویروس کروناسللت و 
یا ابوعلی سللیناها و فارابی ها اما هنوز باید نام پاستور بر سر 
در آن نصب شللود تا اگر قدمی هم برداشت در گوشه و کنار 
جهان به اتکای »پاسللتور« به فرانسلله نسللبت داده شود! و 
همچنان چون کشللور سللوئیس در جامعه جهانی فاقد تعهد 
باقیمانده تا از ته سللرمایه های دیگران بهره ور شود در حالی 
 که در زمان موعود پاسللخگو نیست و اگر هم زیر سوأل رفت 
با اسللتفاده از اصطاحات علمی و پزشللکی جاخالی دهد که 
عاوه بر بودجه جللاری، به  منظور تلکه بیت المال هر روز در 
جایی سرک می کشللد و آخرین آن ها دریافت 100 میلیون 
دالر کمک در سللال 1396 از صندوق ذخیللره ملی بود! آیا 
چه مقامی قادر اسللت در روز قیامت جوابگوی اسللطوره های 
بی بدیل علم پزشللکی ایران باشللد که مطالبه حق می کنند 
چرا بجای نام پاستور از اسامی آن ها در انستیتوی تحقیقات 

پزشکی استفاده نشده است؟! 
و حاال که نوبت به بار نشسللتن نهال های کاشللته شللده در 
این انسللتیتو می باشللد تا نتیجه یک قرن هزینه ها را با ارائه 

واکسللنی بلله  منظور نجات جامعه کشللور ارائلله دهد بازهم 
هماننللد دیگر مدیران و مسللئوالن به فلسللفه  بافللی و اما و 
اگرهللا می پردازند که رئیس انسللتیتو ایللن روزها به یکی از 
خبرگزاری ها می گوید: »اصوالً مطمئن نیسللتیم که بیماری 
کرونا ویروس، حتماً واکسللن داشته باشد، دلیلش این است 
که افراد مبتا پس از بهبودی نسللبی ابتای مجدد در آن ها 
مشاهده می شللود و این نکته مهمی است، پس ممکن است 
در عمل، واکسللن مؤثری برای کرونا نداشللته باشللیم« و ما 
در جواب می گوییم: از کرامات شللیخ ما اینسللت/ شللیره را 
خورد و گفت شللیرین اسللت! و ایشللان ادامه دهند: »سؤال 
بعدی این اسللت که اگر واکسللن داشته باشیم و این واکسن 
تأثیر داشللته باشد، مدت زمان تأثیر آن چگونه است تا بتواند 
از بیمللاری کرونا ویروس پیشللگیری کند و از فرد طی 3، 6 
و 12 مللاه محافظت نماید کلله زمان و آینده این سللؤال را 
پاسخ می دهد«! انستیتو پاستور یکی از قدیمی ترین واکسن 
سللازهای خاورمیانه است )البته مونتاژکاران(. شواهد تئوری 
)نه شللواهد عملی( نشللان می دهد 40 درصللد از افرادی که 
کرونا نمی گیرند و بدون عامت هستند به خاطر واکسن های 
ب-ث- ژ و هپاتیت می باشللد که در سللنین پایین به آن ها 

تزریق  شده است. 
در بیست سال گذشللته که فناوری ساخت واکسن از کشور 
کوبا!!! به ایران منتقل  شللده توانسللته ایم واکسن ب-ث-ژ را 
بسللازیم )کپللی کنیم( کلله در درمان سللرطان مثانه به کار 
می رود! مرگ  و میر کرونا در فرودین و اردیبهشللت در کشور 

ما نسللبت به سللایر کشللورهای اروپایی پایین تر بود که این 
شاید به دلیل واکسیناسیون گسترده کودکان با واکسن ب- 
ث-ژ )مونتاژ از کوبا( بوده است! عامل تأثیرگذار ژنوم ویروس 
بایللد مورد بررسللی قرار گیرد و شللواهد بللرای جهش های 
ژنتیکی باید به  صورت کامل بررسللی شللود. )البته در فضای 
25000 هللزار متللری و مفرح خیابان پاسللتور همچون یک 
قرن گذشللته(! سللقف کیت های مللورد تشللخیص کرونا از 
ابتدای اسللفندماه در قالب فراخوانی اعام شللد که محققان 
کشور )شرکت های دانش بنیان نه انستیتو پاستور( توانستند 
دسللتاوردهای فراوان خود را در این زمینلله ارائه دهند و ما 
بر اسللاس یک نمونه کیت خارجی )کپی کاری( که داشتیم 
آن ها را تست می کردیم! اکنون کیت های مورد تأیید با تأکید 
بر دانش فنی موجود و همت دانشمندان کشور )شرکت های 
دانش بنیان نه انسللتیتو پاسللتور( از اسللفند مللاه در اختیار 

آزمایشگاه قرار می گیرند«. 
بایللد پرسللید آیا این انسللتیتوی یللک قرنی کلله بجای نام 
دانشللمندان ایرانی هنوز هم پس از گذشللت چهل سللال از 
انقاب اسللامی در کشور و ملی شللدن نفت در هفتاد سال 
پیش، از نام پاسللتور و در خیابانی به همین اسللم اسللتفاده 
می کند چه زمانی می تواند ایرانی تمام عیار شللود و همچون 
دیگر نهادها ازجمله قرارگاه خاتم االنبیا، متکی به اراده مردم 
از الک خود خارج شللده و اولین در جهان باشللد که واکسن 
یللا داروی کرونا را به مردم هدیه دهد تا آنچه طی صدسللال 

گذشته از سفره بیت المال برده اند طیب وطاهر شود؟!
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صفحه 5

مناقصه عمومى یک مرحله اى 
برون سپارى شعبه توزیع برق احمد سرگوراب

شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن

دوم
ت 
نوب

شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى واگذارى عملیات برون سپارى بهره بردارى و اتفاقات و خدمات مشترکین شعبه توزیع برق احمدسرگوراب 
(حوزه امور توزیع برق شفت) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)برگزار نماید.کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى،مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/6/19 میباشد.
1-نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار:شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن (سهامى خاص)به نشانى رشت-بلوار امام خمینى-باالتر از میدان مصلى با شناسه ملى 10861644926 و کد اقتصادى 

411334896794 و به شماره ثبت 2952 با کدپستى 67749- 41888
2-موضوع مناقصه:واگذارى عملیات برون سپارى بهره بردارى و اتفاقات و خدمات مشترکین شعبه توزیع برق احمدسرگوراب

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:تضمین قابل قبول خریدار برابر بند 14برگ شرایط و به شرح جدول ذیل:

 http://www.setadiran.ir 4-محل دریافت اسناد مناقصه:از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)به نشانى
5-قیمت خرید اسناد مبلغ 500000ریال(پانصد هزارریال)میباشد که از طریق سامانه ستاد و بصورت الکترونیکى قابل پرداخت مى باشد.

6-مهلت دریافت اسناد:از تاریخ 1399/6/19 لغایت تاریخ 1399/6/24
7-زمان و محل تحویل پیشنهادها:از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1399/7/5 میباشد.

تبصره:پاکت الف شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه)عالوه بر بارگذارى در سامانه فوق میبایست بصورت فیزیکى حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1399/7/5 تحویل 
اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن گردد.

8-زمان گشایش پاکات مناقصه:پاکات مناقصه به تاریخ 1399/7/5 از ساعت 15:00 با حضور شرکت کنندگان در مناقصه در سالن جلسات توزیع نیروى برق استان گیالن بازگشایى میگردد.
تبصره:حضور شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه ى بازگشایى پاکات با ارائه معرفى نامه کتبى بالمانع است.

9-تضمین انجام تعهدات قرارداد:10 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
10-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور 021-41934

11-شماره تلفن هاى تماس:33606571-33663006-013 و 021-33621750
12-مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام  پیشنهادات مختار مى باشد.

13-هزینه چاپ آگهى در روزنامه برعهده دستگاه مناقصه گزار (شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن)میباشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه هاى اینترنتى شرح زیر مراجعه فرمایید:

      http://www.setadiran.ir        http://www.gilanpdc.ir          http://tender.tavanir.org.ir     http://iets.mporg.ir           :آدزس اینترنتى
    tadarokat@gilanpdc.ir :پست الکترونیکى
نوبت اول: 99/6/18               نوبت دوم:99/6/19

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارشماره فراخوان در سامانه ستادشماره مناقصهشرح مناقصهردیف

برق * توزیع  شعبه  مشترکین  و خدمات  اتفاقات  و  بردارى  بهره  سپارى  برون  عملیات  واگذارى 
احمدسرگوراب (حوزه امور توزیع برق شفت)

99 -502099005104000049982/000/000

تحلیلگران سیاسی در گفت وگو با سیاست روز به تبیین پیام رهبر انقالب پرداختند

رهبران کشورهای اسالمی نباید در برابر حمایت از ملت مظلوم فلسطین سکوت اختیار کنند

اهانت به پیامبر اسالم)ص( 
برای منصرف کردن اذهان 
از نقشه های آمریکا برای 

منطقه است

پیام رهبر انقالب در محکومیت اهانت یک 
نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم 

صفحه 2


