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گـــزارش
رئیس قوه قضائیه: 

مردم مشکالت معیشتی دارند
صف معلمان و کارگران از اخاللگران جدا شود

 چقدر زمان می برد از »سوگواری« 
پس از »طالق« رها شویم؟

يك روانشناس با بيان اينکه افراد به هنگام شکست 
عاطفی به ويژه در امر ازدواج دچار افسردگی و انزوا 
شــده و پنج مرحله را برای سوگواری اين شکست 
می گذرانند، گفت: طــی كردن اين مراحل و عبور 
از ســوگواری پس از طالق برای افرادی كه زمينه 
روانی عــادی و طبيعی دارند و تجربه و پيشــينه 
روانی بد و سنگينی نداشــته اند، حداقل شش ماه  

زمان می برد.
دكتر محمــد ابراهيم تکلو در گفت وگو با ايســنا، 
درباره پنج مرحله ســوگواری پس از طالق اظهار 
كــرد: افراد پــس از طالق پنج مرحله ســوگواری 
را می گذراننــد تا به يك ثبات روانی برســند. اين 
روانشــناس با بيان اينکه در ابتدا افراد، طالق خود 
را انکار كرده و باورشــان نمی شود كه جدا شده اند، 
تصريــح كــرد: در ابتدای جدايی ذهــن دو طرف 
درگير اين مســاله است كه هنوز همسر قبلی شان 
در زندگی آنها اســت، گاهی ممکن است به همسر 
پيشــين خود پيام دهند چراكه هنوز ذهن پذيرای 
اين رابطه تمام شــده نيســت. به گفته وی مرحله 
دوم پس از انکار، "خشــم" اســت و افراد پس از 
طالق از خود و همســر قبلی خود نسبت به اينکه 
"چــرا رابطه را به ســمت جدايی پيــش بردند" 
خشــمگين می شوند و ممکن است اين خشم را به 

اشکال مختلف بروز دهند.
 تکلو با اشــاره به مرحله ســوم يعنی مرحله "چانه 
زنی" يا "مذاكره" در سوگواری پس از طالق، توضيح 
داد: در اين مرحله افراد با خود گفت وگو  های درونی 
دارند و ممکن اســت اين گفت وگو به شــکل های 
مختلف حتی سکوت بروز كند. افراد به دنبال پاسخی 
برای اين سوال هستند كه "چرا رابطه آنها به طالق 
ختم شــد؟" و "اگر كار خاصــی را انجام می دانند 
ممکن بود كه كار به جدايی نرســد يا خير؟"، "آيا 
خودشان در اين طالق مقصر بودند يا همسر قبلی؟" 
و سواالتی از اين دست ذهن آنها را مشغول می كند. 
اين روانشــناس "افســردگی" را مرحلــه چهارم از 
سوگواری پس از طالق دانست و اين را هم گفت كه 
در اين مرحله افراد غمگين و ناراحت شده و اصطالحا 
در الك دفاعی خود فرو می روند، با كســی صحبت 
نمی كنند و عالئم افســردگی را بروز می دهند. وی 
همچنين افزود كه ممکن است تمام اين پنج مرحله 
سوگواری پس از طالق به ترتيب و يا همزمان با هم 

برای افرادی كه طالق می گيرند بروز كند.

نکتــــه

رئيس قوه قضائيه با اشاره به جراحی های اقتصادی دولت و 
همکاری جهت پيشبردهای اقتصادی گفت: مردم از لحاظ 

معيشتی و اقتصادی دچار مشکل هستند.
حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای روز دوشنبه 19 
ارديبهشت در جريان جلسه شــورای عالی قوه قضائيه به 
احصاء و تبيين برخی از مهم ترين مســائل مطرح شده از 
جانب مردم در جريان مالقات ها و ديدارهای مردمی كثير 
مســئوالن قضائی اشــاره كرد و در رابطه با رفع و حل اين 

مسائل دستوراتی را صادر كرد.
»ضرورت آگاهی بخشــی بيشــتر به مردم مبنی بر اينکه 
سرمايه و اموال خود را بدون اخذ تضامين معتبر به ديگران 
نسپارند«؛ »انجام كار تبليغاتی، فرهنگی و رسانه ای بيشتر 
برای آگاه ســازی مردم از شــگردهای افــراد نزول خوار«؛ 
»تبيين آثــار وثيقه گذاری و ضمانت اجــرای عدم حضور 
متهم برای شــخص وثيقه گذار از سوی مسئوالن قضائی«؛ 
»بررســی تمامی جوانب امــر در هنگام ضبــط وثايق«؛ 
»نهايت اعمــال دقت و مقررات در عمليات اجرايی ثبت«؛ 
»تدقيــق و دقت نظر در نحــوه كارشناســی پرونده های 
قضائی«؛ »آگاه بخشــی و اطالع رســانی بيشتر به مردم در 
زمينه شــمول موارد ناظر بر اعاده دادرســی و اعمال مواد 
474 و 477«؛ »برخورد با آن دســته از مسئوالن قضائی 
كه با صدور قرارهای غيرمتناســب زمينه بازداشــت های 
طوالنی مــدت متهمين را فراهــم می كنند«؛ »جلوگيری 
از تأخير در رســيدگی های قضائی«؛ »تکريم بيشتر ارباب 
رجوع و نحوه مواجهه مسئوالن و كاركنان دستگاه قضائی 
با مراجعه كنندگان« و »افزايش بهره گيری و تجويز بيشتر 
پابند الکترونيکی برای محکومان واجد شــرايط« از جمله 
موارد احصاء شــده از جريان مالقات های مردمی مسئوالن 
عالی قضائی در ماه مبارك رمضان بود كه رئيس عدليه در 
جريان نشســت امروز شورای عالی قوه قضائيه به تبيين و 

تشريح و صدور دستوراتی در باب آنها پرداخت.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به مقوله »كالهبرداری از افراد« 
كــه درصد قابل توجهی از پرونده های كثيرالشــاكی را به 
خــود اختصاص داده و در جريــان مالقات های مردمی از 
جانب مراجعه كنندگان به دفعات تکرار می شود، گفت: بايد 
به صورت منســجم و جدی تر در زمينه آگاهی بخشــی به 
مردم اقدام شود تا سرمايه و دارايی خود را بدون شناخت، 
حصول اطمينان از جــواز و محل فعاليت و همچنين اخذ 

تضامين الزم و معتبر به افراد غير نسپارند؛ چرا كه متأسفانه 
علی رغم تذكرات و هشدارهايی كه داده می شود همچنان 
رويه اعتماد مردم به افراد سودجو و غيرمتخصص و سپردن 
اموال شــان به آنها بدون اخذ تضامين الزم و معتبر و پديد 
آمدن پرونده های كثيرالشاكی بدين واسطه، استمرار دارد.

رئيس دســتگاه قضا در ادامه به شرايط اثبات و شکايت از 
نزول خوار اشــاره كرد و گفت: بايد بــا اقدامات مبتکرانه و 
هنرمندانه تبليغاتی و رســانه ای برای مردم، گناه و خالف 
شــرع بودن ربا و نزول دادن و همچنين شــگردهای افراد 

نزول خوار تبيين و تشريح شود.
حجت االســالم والمســلمين محســنی اژه ای در ادامه با 
اشــاره به قرارهای غيرمتناســبی كه بعضاً از سوی برخی 
دادياران و بازپرس ها صادر می شــود و زمينه بازداشت های 
طوالنــی مدت متهميــن را فراهم می كنــد، تصريح كرد: 
دادســتان انتظامی قضات نظارت بيشــتری بــر قرارهای 
صادره از ناحيه بازپرس ها داديارها داشــته باشــد؛ پس از 
توصيه از بايد با آن دســته از مسئوالن قضائی كه قرارهای 
غيرمتناســب صادر می كنند و موجبات بازداشت طوالنی 
مدت متهميــن را فراهم می كنند، برخــورد كرد و صرف 
توصيــه كفايــت نمی كند. رئيس قــوه قضائيه بــا تاكيد 
بر ضــرورت تکريم بيشــتر ارباب رجوع و نحــوه مواجهه 
مسئوالن و كاركنان دســتگاه قضائی با مراجعه كنندگان، 
گفت: مسئوالن و كاركنان دســتگاه قضائی به رغم حجم 
بــاالی كار و احيانــاً برخوردهای تنــد و بی صبری برخی 
مراجعــان بايد در نهايت احترام با آنها مواجه شــوند و به 
تکريم آنها بپردازند و توجه داشــته باشند كه در بسياری 
از مــوارد، اثر نوع برخورد و مواجه با مراجعه كننده يا متهم 
 يــا محکوم از اثر حکم صادره بــه لحاظ جنبه های تربيتی 

و اجتماعی بيشتر است.
رئيس دســتگاه قضا همچنين با اشاره به ضرورت افزايش 
بهره گيری و تجويز بيشتر پابند الکترونيکی برای محکومان 
واجد شرايط به رئيس ســازمان زندان ها دستور داد تا در 
اســرع وقت اشــکاالت و موانعی كه باعث عدم توسعه هر 
چه بيشــتر تجويز پابند الکترونيــك در قبال محکومان و 
زندانيان واجد شرايط می شود را جمع بندی و اعالم كند تا 
در راســتای زدودن اين موانع و اشکاالت اقدامات مقتضی 

صورت گيرد.
حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای در ادامه نشست 

امروز شــورای عالی قوه قضائيه به موضوع اقدامات دولت 
در جهت پيشــبرد سياســت های كالن اقتصــادی، مهار 
تورم و جلوگيری از رشــد نقدينگی پرداخت و با تقدير از 
اقدامات مجدانه دولتمردان و رئيس جمهور در اين زمينه 
اظهار كرد: عالوه بــر عقب ماندگی ها در عرصه اقتصادی و 
تحريم های ظالمانه دشــمنان و تشــديد اين تحريم ها در 
ســنوات اخير، رخدادهايی نيــز در عرصه جهانی از جمله 
خشکســالی و جنــگ اوكراين حادث شــده كه موجبات 
افزايش قيمت كاالهای اساســی در سطح دنيا را به وجود 
آورده اســت؛ لذا اتخاذ تدابير برای مقابله و مواجهه با اين 
شــرايط اقتصادی از ناحيه دولت و دولتمردان بسيار حائز 

اهميت است.
رئيس دســتگاه قضا در همين زمينه به اظهارات مسئوالن 
امر و كارشناســان ذيربــط مبنی بر وجــود گرانی ها و نه 
گرانفروشــی ها در برخی بازارها به سبب مجموعه شرايط 

حاكم بر وضعيت اقتصادی كشور و جهان نيز اشاره كرد.
رئيــس عدليه با اشــاره بــه اقدامات و تدابيــر دولت در 
زمينــه بهبود وضعيــت اقتصادی كشــور از جمله تالش 
برای اصالح ســاختار بودجه، رفع اشــکاالت نظام بانکی و 
اهتمام به تقويت توليد داخلی، گفت: معيشــت و ســفره 
مردم جزو اولويت دارترين موضوعات مدنظر دولت اســت 
 و دســتگاه قضائی نيز در اين مهم بــا تمام توان به دولت 

كمك خواهد كرد. 
»مديريــت ارز« و »كنترل بازار« دو عرصه مهمی اســت 
كه وی، در راســتای كمك به دولت جهت بهبود وضعيت 
معيشتی مردم بر روی آنها تاكيد كرد و با اشاره به مصوبات 
جلســه اخير شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
مبنی بر افزايش اختيارات ســازمان تعزيرات برای مقابله با 
گران فروشــی و احتکار، گفت: دستگاه قضائی با تمام توان 
در موضوعــات »مديريت ارز« و »كنترل بازار« و همچنين 
»مقابله با گرانفروشــی و احتــکار« به دولت كمك خواهد 
كرد تا از ناحيه ســودجويان گزند و آســيبی به معيشت و 

سفره مردم وارد نشود.
رئيس قوه قضائيه در ادامه به بيان توصيه هايی به مسئوالن 
امر در زمينه بهبود وضعيت اقتصادی كشــور پرداخت و با 
اشــاره به تعبير »جراحی« كه در اين مورد از سوی برخی 
كارشناسان مطرح می شود اين مهم را يادآور شد كه پيش 
از هر گونه جراحی بايد تمهيد مقدمات شــود و آزمايش ها 

و ســنجش های الزم صورت گيرد؛ همچنين تيم جراح نيز 
بايد با يکديگر نهايت هماهنگی را داشته باشند.

حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای موضوع اقناع افکار 
عمومی پيرامون هرگونه اقدام اقتصادی مرتبط با معيشت 
مردم را از ضروريات دانســت و گفت: دولت در راســتای 
اقناع افکار عمومی برای پيشبرد برنامه های اقتصادی خود 
اقدامات مختلفی انجام داده است؛ بايد همگی توجه داشته 
باشيم كه هرگونه بی توجهی به مقوله اقناع افکار عمومی و 
ناشی گری در اين قضيه زمينه ساز سو استفاده بدخواهان و 

دشمنان را فراهم خواهد آورد.
رئيس دستگاه قضا بخشی ديگر از اظهاراتش تصريح كرد: 
بدون ترديد مردم به لحاظ مســائل معيشتی و اقتصادی با 
مشکالتی مواجه هســتند و اين يك واقعيت است و نبايد 
اينگونه تلقی شــود كه هر فردی نقد و اعتراضی می كند، 
بدخواه اســت؛ اما به هر ترتيــب بايد برای كمك به دولت 
جهت پيشبرد برنامه های اقتصادی و بهبود معيشت مردم 
تــالش كنيم و از هر اقدامی كه آب به آســياب دشــمن 

می ريزد پرهيز كنيم.
حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای در پايان نشست 
مســئوالن عالی قوه قضائيه با اشاره به جايگاه ارزشمند دو 
قشــر معلم و كارگر در جامعه ما اظهار كرد: بايد در جهت 
رفع مشــکالت معيشــتی معلمان و كارگران، تالش همه 
جانبه كنيم؛ در عين حال بايد توجه كنيم كه شياطين در 
صف دلســوزان فعال در دو قشر زحمتکش معلم و كارگر 
رخنــه نکنند چرا كه رخنه آنها نه تنها به حل مشــکالت 
معلمــان و كارگــران نمی انجامد بلکه مشــکالت آنها را 

پيچيده تر می كند.
رئيس قوه قضائيه در همين زمينه به مســئوالن ذی ربط 
قضائی دستور داد چنانچه طی ماه ها و هفته های اخير برای 
افرادی از دو قشــر زحمتکش معلمــان و كارگران در اثر 
غفلت آنها، پرونده قضائی تشــکيل شده، نهايت مساعدت 
را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه عناصری وابســته به 
بيگانــه در صفوف معلمان و كارگران رخنه كرده اند و برای 
ضربه زدن و ايجاد آشــوب و اخالل در نظم و امنيت مردم 
برنامــه دارند، اقدامات قانونی مقتضــی را در قبال آنها به 
عمل آورند و حساب عناصر وابســته به بيگانه را از برخی 
افراد كه از روی غفلت شأن برای آنها پرونده تشکيل شده، 

جدا بدانند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 02 /1401

دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

ت اول
نوب

شرکت سهامی آب منطقه ای 
کهگیلویه و بویراحمد 

 : تلفن   - مطهری  شهید  بلوار  یاسوج  آدرس  به  بویراحمد  و  كهگيلویه  اي  منطقه  آب  سهامي  شركت 
13-07433334812 در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد ذکر شده با 
شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به کارخانه های تولید کننده و نمایندگی ها و فروشگاههای مجاز واجد 
شرایط واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 

درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز چهارشنبه 1401/02/21
1- پایه و رشته شرکت پیمانکاری: کارخانه های تولید کننده و نمایندگی ها و فروشگاههای مجاز آنها

www.setadiran.ir 2- محل دریافت اسناد:  ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس
دفتر  بویراحمد-  و  اي کهگیلویه  منطقه  -بلوار شهید مطهري - شرکت سهامي آب  یاسوج  بازگشایي:  و  تحویل  3- محل 

حراست وامور محرمانه شرکت
4-  مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

5- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکي به نفع شرکت سهامي آب منطقه اي کهگیلویه و بویراحمد 
مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه )123402/ت50659 ه مورخ22 /1394/09( باشد.

6- محل تامین اعتبار: ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت در قالب اسناد خزانه اسالمی ،اوراق مشارکت و....
7-  مبلغ خرید اسناد: مبلغ چهار میلیون ریال به شماره حساب 4001119004021217 نزد بانک مرکزی به  نام حساب درآمد 

شرکت آب منطقه اي کهگیلویه وبویراحمد
سایر موارد: حضورنمایندگان رسمي شرکت همراه با داشتن معرفي نامه کتبي در جلسه بازگشایي پاکتها بالمانع مي باشد- 
هزینه انتشار دو نوبت آگهي و اصالحات بعدی  به عهده برنده مناقصه مي باشد- براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهاي  

13-33334812 -074 تماس حاصل فرمایید.

موضوعردیف
مدت 

اجرای پروژه
محل
 اجرا

مبلغ
 ضمانت نامه

مهلت دریافت 
اسناد

مهلت تحویل 
پيشنهاد

تاریخ و زمان
 بازگشایی

1
خرید اقالم مورد  نياز 

تکميل ایستگاههای
 پمپاژ ليشتر

2.250.000.000گچساران45 روز

 1401/02/21
لغایت

1401/02/25
  1401/03/07

ساعت 10
1401/03/07  ساعت 11

2

خرید لوازم جهت 
تعميرات مکانيکی و برقی 

ایستگاههای پمپاژ شبکه 
امامزاده جعفر )تجدید(

1.280.000.000گچساران3 ماه

 1401/02/21
لغایت

1401/02/25
  1401/03/07

ساعت 11
1401/03/07  ساعت 12

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت نخست
اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان بوشهر

اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان بوشهر

ت دوم
نوب

اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان بوشهر در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرایط و دارای گواهينامه صالحيت پيمانكاری در 
رشته راه و ترابری و با حداقل رتبه 5 واگذار نماید. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند . الزم بذكر 

ا ست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضای الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
محل تامين اعتبار : قير رایگان

شرایط شركت در مناقصه : - شركت كنندگان ميبایست دارای سابقه كار مشابه با رضایت نامه كتبي از كارفرما باشند .
- حداكثر فاصله حمل آسفالت تا محل اجرای پروژه 70 كيلومتر مي باشد .

نحوه پرداخت : - در پروژه های آسفالت مبلغ قرارداد مبنای محاسبه قيمت قير و مقدار آن به ميزان مبلغ قرارداد بر اساس قيمت قير در بورس و در زمان اجرای پروژه مالک عمل محاسبه مي باشد و حداقل قيمت 
قير به ازای هر تن مبلغ 93،750،000 ریال مي باشد و از این مبلغ كمتر محاسبه نمي گردد .

شركت كنندگان در مناقصه ميبایست عالوه بر بكارگيری امضای الكترونيكي و بارگذاری اسناد پاكت های پيشنهاد )الف( ، )ب( ، )ج( در سامانه ستاد ، نسبت به ارائه اسناد فيزیكي)كاغذی( پاكت پيشنهاد )الف)(
به واحد امور قراردادهای اداره كل بنياد مسكن اسالمي استان بوشهر واقع در خيابان شهيد مطهری اقدام نمایند .

- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي بمدت حداقل 3 ماه باشد.
ضمنا هر پيمانكار فقط مطابق با ظرفيت كاری و صالحيت پيمانكاری حق شركت در مناقصه را دارد .

شركت كنندگان جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاكت الف ، به آدرس خيابان شهيد مطهری واحد امور قراردادهای اداره كل بنياد مسكن اسالمي استان بوشهر مراجعه نمایند.

مساحت نام پروژهردیف
مترمربع

مدت
اجرای
پروژه

برآورد اوليه براساس بهاء راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 

سال 1401 )ریال(
مبلغ تضمين شركت 

در مناقصه )ریال(
اخذ اسناد
مناقصه 
تا تاریخ

مهلت عودت
اسناد مناقصه

تا تاریخ

تاریخ 
بازگشایي 
پيشنهادات

1
قير پاشي و آسفالت  روستاهای راهدار ، 

زیارت، دهقائد ، خليفه ای ، دهداران سفلي 
درودگاه و نظر آقا شهرستان دشتستان

3110.578.061.3925.528.903.0701401/02/221401/03/011401/03/03 ماه71000

قير پاشي و آسفالت روستاهای دویره ، تل 2
350.889.843.0712.544.492.1541401/02/221401/03/011401/03/03 ماه32000اشكي ، آبطویل شهرستان بوشهر

قير پاشي و آسفالت روستای باغان3
39.327.517.869466.375.8931401/02/221401/03/011401/03/03 ماه6000 شهرستان دشتي

قير پاشي و آسفالت روستای محمدآباد  4
323.301.637.5011.165.081.8751401/02/221401/03/011401/03/03 ماه15000شهرستان دشتي

قير پاشي و آسفالت روستای جبراني5
311.612.901.716580.645.0861401/02/221401/03/011401/03/03 ماه7000 شهرستان دیر

قير پاشي و آسفالت روستای پرک و 6
331.467.907.0271.573.395.3511401/02/221401/03/011401/03/03 ماه19000شيرینو شهرستان كنگان

قير پاشي و آسفالت روستای الورده 7
39.939.135.199496.956.7601401/02/221401/03/011401/03/03 ماه6000 شهرستان كنگان

قير پاشي و آسفالت روستاهای بساتين و8
321.540.417.9081.077.020.8951401/02/221401/03/011401/03/03 ماه13000 هاله شهرستان عسلویه

9
قير پاشي و آسفالت روستاهای پلنگي ،
 بندانو ، بهرباغ ، دره بان ، شهرخاص ،
 محمدی آباد و تنگمان و جمال آباد 

شهرستان جم
389.406.718.8794.470.335.9441401/02/221401/03/011401/03/03 ماه54000

10
قيرپاشي و آسفالت روستاهای شوركي ، 

عالي حسيني ، احمد آباد ، سمل جنوبي ، 
بوالخير، بنه گز، جائينک ، بندر رستمي و 
گورک محمد رحيمي شهرستان تنگستان

3120.278.001.2026.013.900.0601401/02/221401/03/011401/03/03 ماه77000

قيرپاشي و آسفالت روستای ملگپ11
310.939.757.152546.987.8581401/02/221401/03/011401/03/03 ماه7000 شهرستان تنگستان

قيرپاشي و آسفالت روستای بندرعامری 12
310.965.712.919548.285.6461401/02/221401/03/011401/03/03 ماه7000شهرستان تنگستان

قيرپاشي و آسفالت روستای انبارک 13
313.749.211.995687.460.6001401/02/221401/03/011401/03/03 ماه8800شهرستان تنگستان

قيرپاشي و آسفالت روستاهای بنه خاطر 14
328.670.827.3841.433.541.3691401/02/221401/03/011401/03/03 ماه18000،كناركوه و بنه اسماعيل شهرستان دیلم

قير پاشي و آسفالت روستای سربست 15
312.757.517.730637.875.8871401/02/221401/03/011401/03/03 ماه8000شهرستان گناوه

 هشدار! 
افزایش مرگ و میر 

در راه است

سعودی 
 کودکان حجه را 
به خاک و خون 

کشید 

صفحه 4

صفحه 3

کرونا همچنان جانستان است

صفحه 2

 برخی طرف های غربی 
 بر عکس در طبل جنگ 

می کوبند
3

بیماری کرونا که عامل آن یک ویروس اســت، بیماری 
ســاده نبود بلکه این ویروس در قابل جنگ ویروسی و 
بیولوژیکی در دنیا منتشر شد. ویروس از چین به دیگر 
کشورها پخش شد و ایاالت متحده هم تالش کرد تا این 
کشور را متهم ردیف اول تولید و انتشار ویروس کووید 
19 معرفی کند اما خود چین اولین قربانی ویروس بود. 
اکنون دو سال از زمان درگیری جهان با ویروس کرونا 
می گذرد و منبع و منشأ ویروس مشخص نشده اما آنچه 
که روشــن است، فعالیت هایی است که برخی کشورها 
همچون آمریکا در ساخت سالح های بیولوژیکی دارند و 
در سازمان نظامی خود واحدهای جنگ بیولوژیک تعبیه 

شده است.
ایاالت متحده آمریکا در تولید سالح های نامتعارف سرآمد 
است و در زمینه تولید سالح های میکروبی و بیولوژیکی 
سابقه زیادی دارد و حتی برخی از سالح های تولید شده 
در ارتش امریکا در جنگ هایی چون جنگ ویتنام، عراق 
و چند جنگ دیگر به کار گرفته شده و عوارض و تبعات 
آن همچنان گریبانگیر مردم کشورهایی است که هدف 
این سالح ها قرار گرفته اند. با پیشرفت های زیادی که در 
زمینه جنگ های بیولوژیک به وجود آمده، تولید ویروس 
های بیماری زا در دستور کار قرار گرفته که با کمترین 
هزینه می توان کشورها را درگیر کرد و به نتیجه رسید.
در این میان شاید کشورهایی که جنگ بیولوژیک را راه 
انداخته اند خود نیز درگیر شوند، اما برای سران رژیمی 
چون ایاالت متحده مرگ شهروندان خود نیز اهمیتی 
ندارد. مهم آن است که در این گونه جنگ ها کشورهای 
هدف تحت تأثیر قرار بگیرند چرا که آنها توان تحملشان 
کمتر اســت و باعث تضعیف اقتصاد چنین کشورهایی 
می شود که برای ایاالت متحده مطلوب است. پیش از 
آن که ویروس کرونا در جهان پخش شود، بیل گیتس 
مدیر عامل شرکت ماکروسافت که یکی از سرمایه داران 
بزرگ دنیا است و در اقتصاد جهانی نیز تأثیر گذار است، 
از فضای سیلیکون به فضای داروسازی گرایش پیدا کرد 
و پس از آن بود که اظهاراتی مشکوک را مطرح کرد.قطعاً 
بیل گیتس چیزی می دانست و از آن آگاه بود که عالوه 
بر فضای سیلیکون به بخش داروسازی، آن هم داروهای 

ویژه ورود کرده بود.
بیل گیتس یک سال پس از ورود به عرصه داروسازی در 
اظهاراتی از افزایش بی رویه جمعیت جهان ابراز نگرانی 
کرده بــود و از طرح هایی برای کاهش جمعیت زمین 
به میزان یک سوم سخن گفته بود. مالک ماکروسافت 
حتی پس از تولید واکسن صراحتاً گفت که نباید فرمول 
واکسن در دسترس دیگر کشورها قرار بگیرد و عالوه بر 
آن واکسن تولید شده نیز نباید توزیع گسترده عمومی 
شود. هر آنچه که تاکنون در ماجرای کرونا پدیدار گشته، 
نشــان از یک توطئه و سناریو برای جهان بوده است و 
نمی توان سخنان و مواضع مقامات آمریکایی و سرمایه 
داران بزرگی چون بیل گیتس را نادیده گرفت و از کنار 
آن بی اهمیت گذشــت. اکنون نیز بیل گیتس که در 
اجالس امنیتی مونیخ شرکت و سخنرانی کرده است، در 
سخنی عجیب و تأمل برانگیز گفته؛ یک بیماری همه گیر 

جدید خواهیم داشت!
مدیر عامل شرکت ماکروســافت در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ اظهار داشــته؛ خود ویــروس کرونا، به 
 ویژه گونه ای به نام »اُمیکرون«، نوعی واکســن است و 
ایمنی در بدن مبتالیان ایجاد می کند و نســبت به ما 
و واکســن ها، مصونیت بهتری در جمعیت مردم جهان 
ایجاد کرده است. اما »بیل گیتس« در ادامه سخنانش 
گفته که؛ ما یک بیماری همه گیر دیگر خواهیم داشت 
و دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود. بیل گیتس 
پیــش بینی نمی کند بلکه خبر مــی دهد که پس از 
ویروس کرونا، یک ویروس جدید با محتویات و بیماری 

تازه پخش خواهد شد. 
در یک کالم می توان گفت که باید برای مقابله با پدیده 
تازه ای از ویروس کــه در قالب جنگ های بیولوژیک 
طراحی شده کشورهای آسیب پذیر از هم اکنون آماده 

باشند تا همچون ویروس کرونا غافلگیر نشوند.

جنگ بیولوژیک ادامه دارد

 پیگیری حقابه 
 از کشور همسایه به  زودی
به نتیجه می رسد
2

جنگ ترکیبی که این روزها اروپا و آمریکا در وین اجرا می کنندسرمقاله

صفحه 3

 غرب دلبسته لجن پراکنی 
به جای لغو تحریم ها 

دستور رهبر انقالب 
به مجلس درباره 

 تکلیف مازاد
 به بانک ها
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m.director80@yahoo.com

محمد صفری

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان

ت اول
نوب

آگهي مزایده عمومي 

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد مورد ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 
و جزئيات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي/اجاره  به اشخاص حقيقی و حقوقی  واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1400/12/03 الي 1400/12/08
2- جهت دريافت اسناد و شرايط فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به اداره كل راهداری و حمل و نقل استان قزوين )اداره پيمان و رسيدگی( 

مراجعه نماييد.
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/21

4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد در روز يکشنبه مورخ 1400/12/22 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- جلسه توجيهی در خصوص مزايده فوق ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 در محل اداره فنی و نظارت بر طرح ها)واحد سرمايه 

گذاری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای( برگزار ميگردد .
6- ارسال پاكت حاوی اصل تضمين شركت در مزايده، همچنين پاكت اسناد و مدارک متقاضيان و اوراق مهر و امضا شده اسناد مزايده و پاكت 
پيشنهاد  به آدرس قزوين انتهای بلوار نوروزيان بلوار حج بن بست اول-اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين- )دبيرخانه شماره 

1( الزامی است.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- ساير شرايط در اسناد مزايده به اطالع مزايده گران خواهد رسيد.
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکيم اداره كل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان قزوين - اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
آگهي نوبت اول 1400/12/03    آگهي نوبت دوم 1400/12/04

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

حداكثر مدت زمان موضوع مزايدهرديف
بهره برداری

مبلغ وديعه شركت 
در مزايده )ريال(

نوع مزايدهصالحيت مورد نيازشماره مزايده

ساخت و نصب يک دستگاه 1
پل عابر پياده

گواهی صالحيت تبليغاتی 1-81/824/000/000400 سال )96 ماه(
از اداره كل فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

مزايده ساخت، بهره برداری 
)B.O.T( و انتقال

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با امیر قطر:

 ایران به دنبال تحول
 در همکاری های منطقه ای است

صفحه 2

))آگهی مزایده عمومی((

مومنی - شهردار ورامین

ت اول
نوب

شهرداری ورامین

شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 8246/1911 و 8246/1914 مورخه 1400/12/19 شورای اسالمی شهر ورامین ، موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید .

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی 
www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس: 7-   ۳6242525 داخلی ۳64 - ۳66 
_ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

_  هزینه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود
_ سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط مزایده موجود می باشد .

انتشار نوبت اول :1401/2/20        انتشار نوبت دوم : 1401/2/27

متراژ حدوداً نوع کاربریمکان مزایدهموضوع مزایدهردیف

1000 مترمربعاستقرار وسایل بازی کودکانپارک آزادگاناجاره عرصه جهت استقرار وسایل بازی کودکان در پارک آزادگان1

50مترمربعبوفه اغذیه و تنقالتپارک آزادگاناجاره بوفه اغذیه و تنقالت پارک آزادگان2


