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به درستی اَدا نکردند
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قــرن حاضر را می تــوان قرن جنگ هــای نوینی 
دانســت که بخش نرم افزاری آن به شدت بیشتر 
از بخش ســخت افزاری آن شــده اســت چرا که 
هدف بانیان این جنگ تاثیرگذاری بر ذهن و روان 
مخاطب اســت که در نهایــت می تواند جای ظالم 
و مظلــوم و حق و باطل را تغییــر دهد. به عنوان 
نمونه مروری بر آنچــه طی روزهای اخیر در قبال 
جمهوری اســامی ایران در بسیاری از این محافل 
رســانه ای از جمله فارســی زبانان خارج از کشور 

صورت گرفته است جای تامل دارد. 
حادثه ای دلخراج و جان سوز به نام متروپل آبادان ، 
تمام ایران را به اندوهی بزرگ فرو می برد. همزمان 
اما رسانه های بیگانه نقش دایه مهربان تر از مادر را 
عهده دار شــده و بخش قابل توجهی از برنامه های 
خود را به این امر اختصاص داده و تاش نموده تا 
با ایجاد فضایی احساسی، از اندوه مردم پلی بسازند 

برای اهداف سیاسی دولتمردانشان. 
آنهــا در حالی ثانیه بــه ثانیه متروپل را منتشــر 
کرده که هرگز به دو اصل اشــاره نکرده اند نخست 
آنکه چگونه خــود را مدعی حمایت از مردم ایران 
و خون جان باختگان این حادثه جانســوز معرفی 
می کنند که از یک ســو این حادثــه مصادف بود 
با ســوم و چهارم خــرداد  ماه یعنــی روز آزادی 
خرمشــهر و مقاومت مردم دزفول، اما این رسانه ها 
هرگز اشــاره ای نکردند که اربابانشــان در آمریکا، 
انگلیــس و ... چگونــه صــدام را تجهیز و تحریک 
کردند که اشــغال ســرزمین مردم ایران و کشتار 
دســته جمعی آنها را رقم زند. آنها اشاره ای به آن 
نکرده و نمی کنند که چگونه ســران گروهک های 
تروریستی همچون منافقین که دستشان به خون 
17 هزار ایرانی آغشــته اســت، در برنامه های این 
شبکه ها آنتن زنده می گیرند و بر ادامه کشتارها با 
افتخار تاکید می کنند. از ســوی دیگر این رسانه ها 
که خود را ناجی و دلسوز قربانیان متروپل می نامند 
نمی گوینــد که در طول ســالها تحریم های اعمال 
شــده علیه ایران، چندین هــزار نفر به خاطر نبود 
دارو و امکانات پزشــکی جانشــان را از دست داده 
اند. چند کــودک پروانه ای و بیماری خاص قربانی 
این تحریم ها شــده اند و جالب تر که نسخه کنونی 
این شبکه ها و به اصطاح کارشناسان آنها، استمرار 

تحریم ها برای زمین گیر کردن ایران است. 
دوم آنکه این رســانه ها نمی گویند که عبدالباقی ها 
که چنین با جان مردم بازی می کنند دست پرورده 
و تحصیل کرده نظام ســرمایه داری هستند که در 
آن جان انسان ها بی مقدار می شود و پول جای همه 
چیز را می گیرد. آنها نمی گویند که عبدالباقی ها و 
مشــابه آنها خانه هایشان و کعبه آرزوهایشان را در 
غرب می جویند. اینان پیروان و شــاگردان مکتب 
سرمایه داری هســتند که نابودی جهانی برایشان 
برای رســیدن به ریالی ســود بیشتر به هیچ است 
و نه مکتب خرمشــهرها و دزفول ها که اگر چنین 
بودند همچون حاج قاســم ها، صیاد خدایی هایی، 
مدافعــان ســامت و... جان می دادنــد برای جان 

بخشیدن به دیگران. 
نمــود دیگر بازی بوق های رســانه ای را این روزها 
در جشــنواره فیلم کن می توان مشاهده کرد. فیلم 
»عنکبوت مقدس« در جشنواره فیلم کن به عنوان 
فیلم برتر و بازیگر زن ایرانی آن برنده جایزه نقش 
اول معرفی می گردد و این رسانه ها از بازیگر آن به 
عنوان شــکننده تابوها تقدیرها می کنند اما هرگز 
نمی گوینــد که این تقدیر نه برای بازیگری آن و یا 
تقدیر از این فیلم به خاطر تکنیک ها و قابلیت های 
فیلم ســازی بلکه برای آن است که این فیلم ضد 
اسام و ضد ایران است که تصویری سیاه را از ایران 
و زن و مردم ایرانی به نمایش می گذارد تا بهانه ای 
باشــد برای توجیه حفظ و گســترش تحریم ها در 
لوای حقوق بشــر و آنچه حمایت از زن می نامند. 
اما بوق و کرنا کــردن در کن در حالی با نام هنر، 
حمایت از زن ایرانی و تقدیر از فیلم ســازی صورت 
می گیرد که همین رســانه ها هرگز نمی گویند که 
چگونه پســت های هزاران زن ایرانی که عکس ها،  
فیلم ها و دلنوشته هایشــان برای سردار دلها را در 
فضای  صفحه های شخصی یشان در اینستا و توئیتر 

قرار داده بودند سانسور و حذف  شد. 
آنچــه گفته شــد تنها نمونه ای کوچــک از جنگ 
رسانه ای است که نظام ســلطه نه تنها علیه ایران 
که علیه سراسر جهان به کار گرفته است که کمی 
تامل و تقویت ســواد رســانه ای می تواند راهکاری 
باشــد برای مقابله با جنگ چند الیه ای که در کنار 
تحریم ها و تهدیدات مستقیم و پنهان علیه کشورها 
به کار گرفته می شود تا حقایق را نه آنطور که هست 
بلکه آن طور که خود  می خواهند تعریف و از خود 
ناجیانی بسازند که ملت ها جز تسلیم شدن در برابر 
آنهــا گزینه ای ندارند. ناجیانی که البته کارنامه 20 
سال حضورشان در افغانستان را امروز با وجود 20 
میلیون گرســنه که می رود تا به نسل کشی دسته 

جمعی ختم شود، می توان مشاهده کرد. 

فقط کمی تامل کنیم

وزیر کشور:

استانداران بهره برداری از 
ساختمان های ناایمن را متوقف کنند
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زیر آوار ماندن، فرصت نیست سرمقاله
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قاسم  غفوری

آقای دادستان! هیچ مسئولیتی ندارید؟

 خرید تضمینی
 راه نجات 

جوجه های یک روزه

 چگونگی اقدامات دولت 
برای حمایت از مرغداران
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))آگهي شركت در تجديد مناقصه عمومی((
)) يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي((

كاظم عليپور  
شهردار  قائم شهر

ت اول
نوب

شهرداری قائم شهر، در نظر دارد جهت اجراي زيرگذر حريم راه آهن عبور قائم محله قائم شهر با مشخصات 
از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان  می توانند به منظور  فني و عمومي را 
به  یا  نموده   تماس حاصل    01142084056 تلفن  با  شماره  آگهی   تاریخ درج  از  روزه  بیشتر همه  اطالعات  کسب 
سایت شهرداری به آدرس  Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور دریافت و خرید اسناد مناقصه به سامانه تدارک 

www.setadiran.ir اقدام نمایند.    الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس 
1-موضوع مناقصه: اجراي زیرگذر حریم راه آهن عبور قائم محله شهرستان قائم شهر با مشخصات فني و عمومي

2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: قائم شهر - خ کارگر - عمارت شهرداری 
3-محل اعتبار: از محل اعتبارات داخلی به شماره ردیف 401060012112-210300 می باشد.

4-مدت انجام کار:  8 ماه ) هشت ماه( مي باشد.
مي   www.setadiran.ir آدرس  به  ستاد(  دولت)  الکترونیکی  تدارک  سامانه   : مناقصه  اسناد  دریافت  محل   -5

باشد.
6- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/03/09 لغایت 1401/03/26  قابل تحویل به متقاضیان می باشد.

292/770/511/921 ریال  ) دویست و نود و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون و پانصد  7- مبلغ كل برآورد : 
و یازده هزار و نهصد و بیست و یک ( می باشد.

به مبلغ 14/638/525/597  ریال ) چهارده میلیارد و  8-ميزان سپرده شركت در مناقصه:  5%بهای کل برآورد 
ششصد و سی و هشت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و پانصد و نود و هفت ریال( بصورت ضمانت نامه بانکی 

یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
چک  اسناد،  در  مقرر  میزان  از  کمتر  های  سپرده  و  مخدوش  و  مشروط  امضاء،  یا  سپرده  فاقد  پیشنهادات  9-به 
شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

10- مدت اعتبار پيشنهاد قيمت: تا 3 ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 11-نوع سپرده :ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه .

از  پس  یا  نماید  خودداری  معامله  انجام  از  مناقصه  برنده  هرگاه  ها  شهرداری  مالی  نامه  آیین   8 ماده  مطابق   -12
ابالغ قانونی حداکثر تا 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده به  نفع شهرداری ضبط  و قرارداد با نفر بعدی 
منعقد خواهد گردید ودر صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت 7 روز پس از ابالغ قانونی حاضر به انعقاد 

قراردادنشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
را که داراي  ایمنی کار )موضوع مناقصه(  پیمانکاری و گواهي صالحیت  بایست گواهی صالحیت  پیمانکار مي   -13

اعتبار مي باشد ، ضمیمه اسناد مناقصه نماید.
14- زمان تحويل پيشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه  مورخ 04/07/  1401 مي باشد.

الف،  پاکتهای   ( تا تسلیم پیشنهادات  اسناد  از  خرید  اعم  باشند کلیه فرآیند مناقصه  متقاضیان ملزم می  تذكر:  
ب، ج و پاکت ارزیابي کیفي( را از طریق سامانه ستاد دریافت و بارگزاری کنند  و پاکت الف و پاکت ارزیابي کیفي 
نیز حداکثر در مدت زمان تعیین شده) مهلت تسلیم  به صورت فیزیکی   ، بارگذاری در سامانه مذکور  بر  را عالوه 

پیشنهادها( پس از ثبت دبیرخانه، تحویل واحد قراردادهای شهرداری گردد.  
15-زمان و محل بازگشايی پيشنهادات : ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08  در دفتر شهردار قائم شهر 

باشد. می 
16-حضور کلیه پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.

17- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
18 - سایر اطالعات و جرئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

19- پیمانکار مي بایست داراي  حداقل، رتبه 4 راه و باند یا ابنیه باشد.
20-چاپ آگهی نوبت اول مورخ  03/09/ 1401
21-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ  1401/03/19

آگهی ختم ورشکستگی

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری

 استان مازندران

در اجرای ماده 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 
امور ورشکستگی شرکت تولید  اعالم می گردد: تصفیه 
نهال و علوفه تجن کنار به شماره ثبت 1405  و شناسه 
ملی 10760185380  که حکم توقف آن از سوی شعبه 6 
گردیده،  عمومی حقوقی شهرستان ساری صادر  دادگاه 
شده  تصدیق  مبلغ  صدی  در  صد  پرداخت  به  توجه  با 

بستانکاران در این اداره خاتمه یافته است. 
تاریخ چاپ : دوشنبه  1401/03/9 روزنامه سیاست روز

سال تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی 
در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های 
پشتیبانی و خدماتی را به شماره فراخوان 20010002088000012 
و مبلغ برآورد -/9/771/465/918 ریال به پیمانکاران دارای گواهی 
صالحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشته های خدمات 

عمومی و حمل و نقل واگذار نماید.
،از  ها   پاکت  بازگشایی  تا  اسناد  تحویل  و  مناقصه  مراحل  کلیه 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  درگاه سامانه  طریق 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. کلیه متقاضیان شرکت در 
فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و 
کلیه  برای  بر خط(  صورت  )به  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی ، اقدام الزم را به عمل آورند.
زمان انتشار در سامانه : ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1401/3/9

مهلت دریافت اسناد: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/3/12
مورخ  دوشنبه  روز   19 ساعت  پیشنهاد:  های  پاکت  ارسال  مهلت 

1401/3/23
زمان بازگشایی: ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1401/3/25

آدرس: مشهد مقدس ، بلوار وکیل آباد ، نبش وکیل آباد 30 ، اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی ، امور پیمان 

ها ، تلفن: 4- 38680681 داخلی: 341 و 340
شناسه آگهی 1326549

م الف 2130
نوبت اول 1401/3/9 ، نوبت دوم 1401/3/10

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

خراسان رضوی

»آگهی مناقصه عمومی «
»یک مرحله ای نوبت اول«

ت اول
نوب

متروپل؛ از واقعیات موجود تا تصویری که می خواهند بسازند
صفحه 2


