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در حالــی جهان فریاد حمایت از پناه جویان را ســر 
می دهد و کشــوری مانند ایران بــه رغم تحریم ها و 
چالشهای اقتصادی، در چارچوب رویکرد انسانمدارانه 
میزبان میلیون ها افغانســتانی اســت، دادگاه عالی 
بریتانیا روز جمعه،  ۲۰ خردادماه، طرح دولت بوریس 
جانســون برای انتقال پناهجویان به کشور آفریقایی 
روآنــدا را قانونی و قابل اجرا دانســت. منتقدان این 
طــرح می گویند سیاســت انگلیــس، در این زمینه 
»غیرقانونی« اســت و بر اســاس کنوانســیون های 
و قوانیــن بین المللی از جمله کنوانســیون 195۲ 

پناهجویان، لندن حق چنین رفتاری را ندارد.
 پیش از این نیز بسیاری از گروه های حقوق بشری، 
انگلیس را به پذیرش گزینشــی پنــاه جویان متهم 
کرده  و عنوان داشــته اند که لنــدن به هیچ کدام از 
قوانین جهانی و تعهدات خود پایبند نبوده است. در 
کنار آنچه از ســوی دولت انگلیس علیه پناه جویان 
صورت گرفته و اعتراض جهانی را به همراه داشــته 
عملکرد رســانه ها و بوق های تبلیغاتی این کشور از 
جمله فارسی زبانان در این زمینه جای تامل دارد. در 
حالی رسانه های مذکور با ادعای حقوق بشر و ناجی 
بشریت و آوارگان و پناه جویان بودن بارها و بارها به 
هوچی گری علیه کشورهایی همچون ایران پرداخته 
و با کم رنگ ســازی میزبانی ایران از میلیون ها آواره 
افغان، به صورت گزینی خبرپراکنی منفی علیه ایران 
در باب میزبانی آوارگان افغان مطرح می ســازند که 
نوع پوشــش خبری آنها در قبال اقــدام غیر قانونی 
و غیر انســانی و ضد بشری رژیم ســلطنتی حاکم 
بــر انگلیس جای تامل دارد. بــه عنوان مثال بی بی 
سی فارسی در گزارشــی  عنوان می کند: »این پرواز 
نخســتین گام اجرایی دولت بریتانیــا برای اجرای 
قوانین جدید مهاجرتی در این کشــور است. مطابق 
این قانون جدید، مهاجرانی که از مسیر آبهای میان 
این کشور و فرانسه وارد خاک بریتانیا شوند به روآندا 
منتقل خواهند شــد تا به تقاضای پناهجویی آنها در 

این کشور در شرق آفریقا رسیدگی شود.«
این نوع خبر پراکنی از سوی بی بی سی و امثالهم در 
حالی صورت می گیرد که این افراد پناه جو و آوارگان 
جنگ های داخلی و بحران انســانی در کشــورهای 
مختلــف هســتند و لذا لنــدن بر اســاس قوانین 
کنوانسیون پناه جویان، قوانین اروپایی حقوق بشر و 
دهها قانون جهانــی دیگر موظف به پذیرش و دادن 
امکانات زندگی به آنها می باشد و اقدام به انتقال آنها 
به رواندا جرم و تخلفی آشــکار علیه بشــریت است 
و در اصــل پناه جویــان از انگلیس بــه رواندا تبعید 
خواهند شد. البته از انگلیسی که با قحطی ساختگی 
در جنگ جهانی اول جان میلیون ها ایرانی و هندی 
را گرفته و در ســالهای اخیر نیز زمینه ساز قحطی و 
کشتار دسته جمعی مردم عراق، افغانستان، سوریه، 
لیبی، فلســطین، یمن و... شــده است و امروز نیز با 
قوانین تبعیض آمیــز پناه جویان را به کام مرگ می 

برد چنین رویکردی دور از ذهن نمی باشد. 
نکته دیگر در حمایت بوق های رسانه ای فارسی زبان 
از اربابانشــان در کاخ باکینگهام و خانه شــماره 1۰ 
انگلیس، طراحی و ســناریو نویسی انها برای حاشیه 
ســازی ایران هراسانه برای اهمیت زدایی و کم رنگ 
سازی جنایتی است که رژیم سلطنتی انگلیس علیه 
پناه جویان و تبعید آنها به رواندا صورت می دهد. در 
این چارچوب شبکه های مذکور با شاخ و برگ دادن 
و ضریــب دادن به ادعایی با عنوان ابــراز نگرانی از 
انتقال یک پناهنــده ایرانی که مدعی تهدید جانش 
توسط سپاه ایران در صورت انتقال به رواندا به دلیل 
آنچه شهادت دادن وی در دادگاه نمایشی ضد ایرانی 
در لنــدن می نامند، و نیز ادعای وجود ســه ایرانی 
در جمع پناهجویان انتقالی کــه نمادی از وضعیت 

نابسامان ایران است، این سناریو را اجرا می کنند.
 این رســانه ها با این نوع خبر سازی و خبر پراکنی، 
به زعم خــود برآنند تا جهت مخالفت های جهانی با 
تبعیــد پناهجویان به رواندا را از انگلیس به ســوی 
ایران تغییــر داده تا خوش خدمتــی دیگری برای 
اربابان انگلیســی خود داشته باشند. خوش خدمتی 
که از یک ســو استمرار ایران هراسی و زمینه سازی 
افکار عمومی بــرای توجیه رفتار آمریکا و اروپا برای 
حفــظ تحریم ها و رفتارهای ضد ایرانی غرب اســت 
و از ســوی دیگر کم رنگ ســازی و پنهان ســازی 
اعتراض های جهانی به رفتارهای ضد بشــری و ضد 
انســانی حاکمان بر انگلیس است. رفتاری که نتیجه 
آن زمینه ســازی برای طراحی ضدبشــری ســران 
انگلیس برای تبعید هــزاران پناه جوی بی گناه و در 
راه مانده ای است که بســیاری از آنها قربانی جنگ 
افروزی ها و ســلطه گری های انگلیس در غرب آسیا 
و افریقا و اوکراین شــده اند حال آنکه رژیم سلطنتی 
انگلیس به جای مســئولیت پذیــری در قبال آنها، 
با هوچی گری ها و بازی رســانه های دســت نشانده  
خویش از جمله فارســی زبانــان، بعد جدید نابودی 
حقوق آنها یعنی تبعیدشان به رواندا را اجرا می کند 
چرا که از دیدگاه انگلیســی، منافع خاندان سلطنتی 
از همــه چیز حتــی از جان میلیون ها انســان ها با 
ارزش تر اســت و نسل کشی انســان ها در این تفکر 

امری طبیعی و عادی است.  

خباثت انگلیسی

دریادار علی فدوی:

 دشمنان جرات نگاه چپ
به ایران را ندارند
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استعفای وزیر ناکارآمد سرمقاله
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قاسم  غفوری

 نامه »پورابراهیمی« به »قالیباف« 
برای بررسی مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان

»محمدرضا پورابراهیمی« رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه خواستار بررسی مصوبه دولت مبنی بر عدم اجرای 
افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیئت »تطبیق مصوبات دولت 

با قوانین مجلس« شد.
به گزارش تســنیم، پورابراهیمی در این نامه نوشــته است: جناب قالیباف به نظر می رسد 
مصوبه اخیر دولت مغایر با قانون و مقررات از جمله ماده 96 قانون تأمین اجتماعی کشور، 
قانون بودجه 14۰1 و نیز قوانین مرتبط با احکام برنامه ششــم توســعه می باشــد. رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه ادامه داد: بر این اساس تقاضا می شود با توجه به 
اهمیت موضوع، بررسی این مصوبه را در هیئت »تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس« 
با تســریع زمانی در دستورکار قرار گیرد. وی افزود: با توجه به این مغایرت ها باید مصوبه 
دولت اصالح شود تا مغایرت های مذکور احصا و سپس با انعکاس گزارش هیئت تطبیق به 
هیئت دولت اقدامات الزم از ســوی رئیس جمهور برای اصالح مصوبه اخیر هیئت وزیران 
در ارتباط با حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اجرایی گردد. پورابراهیمی در این 
نامه آورده اســت: فارغ از مغایرت های مذکور با قوانین ذکر شده سازمان تأمین اجتماعی 
نهاد عمومی غیردولتی که باید تصمیمات مربوط به منابع و مصارف و تعهدات این سازمان 
در چهارچوب اختیارات ذی نفعان ســازمان مذکور که کارگران کارفرمایان و بازنشستگان 

هستند انجام گردد.

انتظار برای کاهش نرخ دالر در بازار ادامه دارد
رونــد نزولی قیمت ها در بازار ارز به گونه ای اســت که اغلب معامله گــران تنها نظاره گر 

وضعیت موجود هستند و از خرید اسکناس تاحد محسوسی کاسته شده است.
به گزارش مهــر، پس از مصوبه بانک مرکزی در خصوص اصالح مقررات خریدوفروش ارز 
و اقبال تجار و صادرکنندگان برای عرضه ارز در صرافی ها از دیروز شــاهد عقبگرد قیمت 
هر اســکناس دالر و تداوم ریزش تدریجی آن هســتیم.مصوبه ای که بر اساس آن از این 
پــس تجار و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در صرافی ها به قیمت 
توافقی به فروش برســانند و تنها در سامانه سنا آن را ثبت کنند. روند نزولی قیمت ها در 
بازار ارز به گونه ای اســت که اغلب معامله گران تنها نظاره گر وضعیت موجود هستند و از 
خرید اسکناس تا حد محسوسی کاسته شده است. دیروز نرخ هر اسکناس دالر آمریکا در 
بازار ارز به قیمت ۳۳ هزار و 5۰۰ تومان از ســوی صرافی ها خریداری می شد که با اجرای 
مصوبه ارزی بانک مرکزی به کانال ۳۲ هزار تومانی سقوط کرد و هم اکنون نرخ خرید هر 
اســکناس دالر آمریکا در صرافی ها مبلغ ۳۲ هزار و 5۰۰ تومان عنوان می شود. در همین 
حال رئیس کل بانک مرکزی نیز بــا اعالم افزایش عرضه ارز در صرافی ها گفت: با صرافان 
توافق کردیم که در زمینه اســکناس میزان عرضه را افزایــش دهیم و مقررات مربوط به 
تقاضای بازار در حوزه اســکناس را هم تســهیل کنیم. در این زمینه رئیس کانون صرافان 
کشور نیز در گفتگو با مهر از عقبگرد نرخ هر اسکناس دالر در بازار ارز خبر داد و گفت: با 
توجه به انتظار برای کاهش بیشتر قیمت ها در بازار ارز، از تعداد خریداران نیز کاسته شده 

و معامله گران از خرید ارز امتناع می کنند.

مطالبه؛ انتخاب وزیر کارآمد
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  دبستان به دبستان
 در جست وجوی 

مدرسه خوب

 تکرار مشکالت فصل ثبت نام 
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اصالحیه مناقصه دو مرحله ای  شماره 7 /گ /1401

روابط عمومی شرکت  مخابرات ایران - منطقه گلستان

شرکت مخابرات ایران - مخابرات منطقه گلستان در نظر دارد عملیات 
واگذار  پیمانکار واجد شرایط  به  را  PM سایت موبایل استان  اجرای 400 

نماید .
به  بیشتر  اطالعات  جهت  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان  لذا 
  www.tci.ir آدرس  به  ایران  مخابرات  در سایت شرکت  فراخوان  آگهی 
و یا سایت مخابرات منطقه گلستان به آدرس  golestan.tci.ir  مراجعه 

نمایند .

ت دوم
نوب

آگهی مزایده

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی 

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد  

مزایده چوب تاغ در شهرستان فردوس را به شماره فراخوان 1001003845000007 از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir برگزار می نماید.

شناسه آگهی 1334765

فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي کيفي )يکپارچه( 
يك مرحله اي

شماره مناقصه: 2001092126000004

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

ت اول
نوب

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  ایران
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبی 

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاري مناقصات، انجام موضوع ذیل را   از طریق مناقصه 
عمومي یک مرحله ای به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید. 

»قيمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد«
توضيح اینكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران، ارزیابي كيفي و بازگشایي پاكات از طریق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا الزم است كليه مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 

گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  
نشاني مناقصه گزار:  بيرجـند - خيابان جمهوری اسـالمی 6 - شركـت ملی پخـش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی- طبقه دوم- اتاق 204 

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار: یكي از تضامين معتبر در آیين نامه تضمين معامالت دولتي به مبلغ یاد شده در جدول فوق و در صورت واریز سپرده نقدي 
به شماره حساب جام 9200071107 بانک ملت با شناسه 12492324 به نام شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی 

تاریخ انتشار در سامانه تداركات الكترونيكي دولت:  ساعت 7 صبح روز چهار شنبه مورخ 1401/03/25
مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابي كيفي: تا ساعت 18 روز دو  شنبه مورخ 1401/03/30

تاریخ برگزاری جلسه توجيهی: روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شركت
آخرین مهلت ارسال پاكات ارزیابي كيفي و پاكات مناقصه)الف،ب و ج(: تا ساعت 18 روز دو شنبه مورخ 1401/04/13

تاریخ بازگشایي پاكات ارزیابي: ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/14
تاریخ بازگشایي پاكات مناقصه )الف، ب،ج(  و محل گشایش پيشنهادها : روز شنبه مورخ 1401/04/25 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شركت

مدت اعتبار پيشنهادات : سه ماه از تاریخ بازگشایی پاكات
حداقل تعداد مناقصه گران جهت  گشایش پاكات:  سه مناقصه گر

**شايان ذکر است در اين مناقصه جهت تعيين مناسب ترين قيمت و برنده مناقصه، از دستورالعمل ارزيابي مالي و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به 
شماره نامه 796-20/2 مورخ 99/12/11 وزير محترم نفت )پيوست شده به اسناد مناقصه(استفاده مي گردد.

حداقل شرايط پيمانکاران :
1- ارائه گواهي تأیيد صالحيت معتبر و مرتبط از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

2- ارائه گواهی تأیيد صالحيت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان محل فعاليت
3- ارائه تصویر كليه صفحات اساسنامه شركت، آگهي تأسيس شركت ، آخرین تغييرات در روزنامه رسمي، كد اقتصادي و شناسه ملي

4- ارائه تصویر شناسنامه، كارت ملي، مدرك تحصيلي و سوابق شغلي مدیرعامل و اعضاي هيأت مدیره شركت
5- ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده

6-احراز امتياز قابل قبول حداقل 50 بر اساس معيارهاي ارزیابي كيفي مناقصه گران مندرج در اسناد مناقصه 
تذكر: كليه مدارك و مستندات ارائه شده می بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند )از طریق دفاتر اسناد رسمی(

تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز چهار شـنبه مورخ 1401/03/25    تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز  شنـبه مورخ 1401/03/28
شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 4-32211861-056 داخلی 108      

شناسه آگهی 1333574

مبلغ تضمين شركت در برآورد اوليه )ریال(مدت اجرای كارعنوان مناقصه
فرآیند ارجاع كار )ریال(

واگذاری اداره امور عمليات كنترل موجودي باك خودروهاي متردده به بازارچه و منطقه 
ویژه اقتصادي ماهيرود )ورود و خروج( و خودروهاي خروجي از مرز در پایانه مرزي ماهيرود

23.066.072.7251.153.400.000یكسال شمسی

نخستین کارت زرد مجلس به دولت سیزدهم

وزیر صمت: می توانستم عوامفریبی کنم!


