
گزینه های 
گوناگون ایران 
برای پاسخ به 

اقدامات آمریکا

دولتیکهفقطشعارمیدهد!

این یک س��ونامی نیس��ت بلکه تأس��ف نامه ای است از سوی 
مسافری یک روزه که باالجبار از شهرستان به پایتخت می رود 
تا بتواند ویزیت س��االنه خود را در بیمارس��تان قلب ایران که 
تا همین چند س��ال پیش عنوان نمون��ه و برتر در خاورمیانه 
و منطقه را یدک می کش��ید طی کن��د و البته با رعایت تمام 
پروتکل های بهداش��تی ازجمله اس��تفاده از س��فرهای هوایی 
رفت وبرگش��ت که نیازمند بود عالوه بر ماس��ک و دس��تکش 
از ش��یلد و گان یا همان لباس پرس��تاری استریل هم بهره ور 

می شد.
 تا بتواند طول یکس��اعت پرواز را با کمترین فاصله اجتماعی 
و فیزیکی با مس��افری دیگر به مقدار ۵ س��انتیمتر و با دلهره 
و ترس فراوان س��پری کند! آنچه در مرحل��ه اول اتفاق افتاد 
گذش��ت و دو هفته بعد بای��د منتظر پیامده��ای آن بود که 

چگونه س��ازمان هواپیمایی کشوری نتوانس��ته است تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا را در اتاقک هایی به طول بیست متر 
و ارتفاع دو متر که حدود دویست نفر را در خود جای می دهد 
عملیات��ی کنند تا تمام��ی صندلی ها را ب��ه متقاضیان عرضه 
ننمایند! بگذریم که در مرحله بعدی این س��فرنامه رس��یدن 
سالم از فرودگاه مهرآباد به بیمارستان قلب در خیابان ولیعصر 

و نبش نیایش بود که بسیار شنیدنی است.
 زیرا وقتی پله های برقی را به س��وی خط مترو س��پری کردم 
و در ایس��تگاه بیم��ه با موج��ی از جمعیت که س��وار و پیاده 
می ش��دند روبرو ش��دم بازهم ب��ه یاد ش��عارهای جذاب وزیر 
بهداش��ت و معاونت کل ایش��ان افتادم که چگونه نقش اشک 
تمساح را به خوبی بازی می کنند و همان روز هردو دم از آمار 

هجومی کرونا در این روزها می زنند .
که پلک زدن مس��ئوالن را در ش��ب تحت الش��عاع خود قرار 
داده و ش��اید منظورشان این بود تا بگویند وقتی که خوابشان 
می ب��رد تا صبح علی الطلوع پلک از پلک برنداش��تند! چاره ای 
نبود تا بازهم پله های برقی مترو را به سوی باال طی کرده و با 
پرداخت مبلغ هفتاد هزار تومان به واسطه یکی از اتومبیل های 
فرودگاه خود را به بیمارس��تان قلب برس��انم و پس از بس��ته 
بودن تمامی درب ها برای رس��یدن به درمان��گاه ناچار گردم 
در امتداد بلوار نیایش وارد محوطه ای ش��وم که صدها خودرو 
در آن پارک ش��ده و محش��ری کبرا برپا بود زیرا قس��متی از 

اورژانس و درمانگاه این مرکز اس��تراتژیک قلب را درس��ت در 
دوران پرهیاهوی ویروس کرونا به بلدوزرها س��پرده و تخریب 

کرده بودند تا از نو بسازند.
 و البته آن هایی که این مجموعه را دیده بودند می دانس��تند 
آنچنان محکم و اس��توار ساخته ش��ده که تا ق��رن آینده هم 
دوام خواه��د داش��ت و نیازی نبود تا وزارت بهداش��ت کمک 
اهدای��ی مقام معظم رهبری را از محل صندوق س��پرده ملی 
و درس��ت در مقطعی که ش��دیداً به آن نیازمند اس��ت صرف 
اینگون��ه دوباره کاری ها و اختالل در نظ��م یک مرکز درمانی 

بزرگ کشور نماید.
 هنوز هم دیر نش��ده و مس��ئوالن و بخصوص ش��خص وزیر 
بهداشت بد نیست به جای پلک نزدن سری به این بازار آشفته 
بزنند و شاهد باشند چگونه می شود آنجا را با یکی از میادین 
ف��روش تره ب��ار پایتخت که صدها نفر در می��ان مخروبه ها به 
دنب��ال درب ورودی اورژانس، کلینیک پزش��کان و درمانگاه 

می گردند شاهد بود.
 درحالی ک��ه در هیچ یک از نقاط آن پروتکلی با عنوان رعایت 
فاصله ها وجود ندارد زیرا هرروز از ساعت ۱۲ ظهر الی ۵ عصر 
طبقه فوقانی این مجموعه ش��اهد حض��ور هزاران بیمار قلبی 
و همراهان آن ها اس��ت که به صورت ورق ه��ای کتاب به هم 
چسبیده اند و تنها یک کلینیک در فاصله ۲ تا ۵ بعدازظهر از 
۵7 بیمار قلبی با یک متخصص پذیرش می کنند تا نه تنها این 

معاینه نتیجه ای در بر نداشته باشد بلکه مراجعان آن که اکثراً 
شهرستانی هستند حامل سوغات ویروس بوده تا از این مکان 
به شهرس��تان خود ببرند اگرچ��ه در میان این موج ویروس و 
میکروب و بیم��اران متعدد که همگ��ی ناچارند پروتکل ها را 
رعایت کنند پزش��ک قانونی مس��تقر در این بخش با شهامت 
کامل حذف ماس��ک کرده است، درس��ت در اخبار سراسری 
همان روز رس��انه ملی معاونت کل وزارت بهداش��ت توصیه و 
تأکی��د می کند تا بخصوص در تهران که با موج س��وم مواجه 
اس��ت پروتکل ها به ش��دت رعایت ش��وند اما در زیرمجموعه 

خودشان اینگونه عمل می شود. 
آقای رئیس جمهور، شما که هفت ماه است از سوییت خود در 
پاستور خارج نش��ده اید تا بدانید گزارش هایی که به دستتان 

می رسد اکثراً فاقد اعتبار الزم است.
 و آنچ��ه را هم که می گویند در حد ش��عار باقی می ماند بهتر 
اس��ت دور تمامی افتتاح های علی برک��ت اللهی خود را خط 
بکش��ید و با زدن ماس��ک همانند همان بهیاران و پرستاران 
جوان ک��ه داوطلبانه در بخش های کرون��ا خدمت می کنند و 
مظلومانه به ش��هادت می رس��ند بدون توج��ه به گزارش های 
واصله س��ری به اقصی نقاط حداق��ل در پایتخت و بخصوص 
مراکز درمانی دولتی ازجمله بیمارستان قلب شهید رجایی در 
ساعات پیک ۱0 صبح تا ۵ بعدازظهر بزنید تا منبع بزرگی از 

نقل وانتقال ویروس کرونا را شاهد باشید.

انتقامی جوانمردانه در انتظار ترامپ

جنگ ویروسی 
سعودی 

علیه کودکان 
یمنی

حرکت زائران اربعین 
به مرزها ممنوع است

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 5

ذوالفقاری:

درکناروباوکرونااینبارفلجاطفال
جانیمنیهاراتهدیدمیکند

صفحه 6

صفحه 2

روحانی:

رعایتپروتکلهاتوسطمردم20
درصدکاهشیافتهاست

فردا 3۱ ش��هریور برای ملت  ایران روزی 
فراموش ناشدنی است. 3۱ شهریور ۱3۵9 
رژی��م بعثی صدام با حمایت دهها کش��ور 
از بل��وک غرب و ش��رق، تج��اوز به خاک 
ای��ران را آغ��از کرد. عدم انس��جام داخلی 
و چند دس��تگی میان مردم و مس��ئوالن 
و خیان��ت برخی خ��واص، در کنار ضعف 
دفاع��ی کش��ور، این توهم را ب��رای صدام 
ایجاد کرد ک��ه می تواند فتح تهران را رقم 
زند. به رغم تمام محاس��بات صدامیان، نه 
تنها فتح تهران رقم نخورد بلکه ملت ایران 
در 8 سال دفاع مقدس، شکستی بزرگ را 
به ابرقدرت ها وارد س��اخت و سبک نوینی 
از مقاوم��ت را در عرص��ه دفاعی جهان به 
ثبت رس��اند و س��رانجام نیز سازمان ملل 
ب��ه متجاوز بودن صدام و متحدانش اذعان 
ک��رد. اکنون چهل س��ال از 3۱ ش��هریور 
۱3۵9 می گ��ذرد و در ذهن نس��ل جوان 
سواالتی در باب آن دوران ها وجود دارد که 
شاید بخش عمده ای از آنها برگرفته از کم 
کاری رس��انه ها در تشریح آن دوران است 
که زمینه س��از بهره گیری دش��من از این 
خال برای ابهام سازی در ذهن نسل جوان 

از دفاع مقدس ملت ایران شده است. 
 برای پاس��خ به بخش��ی از این س��واالت، 
بیان چند نکته قابل توجه اس��ت نخس��ت 
آنک��ه بودج��ه دفاعی جمهوری اس��المی 
ایران که بعضا بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دالر 
است در برابر سایر کشورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای کمترین بودجه دفاعی اس��ت 
و ریش��ه پیش��رفت های همه جانبه ایران 
در عرصه تس��لیحاتی و موشکی و راداری 
ن��ه از بودجه نظامی ک��ه برگرفته از توان 
بومی اس��ت که با کمتری��ن هزینه صورت 
می گی��رد. ب��ه ج��رات می ت��وان گفت که 
جمهوری اسالمی امروز در جمع کشورهای 
خودکف��ا در عرصه دفاعی اس��ت چنانکه 
دلیل تح��رکات آمریکا و اروپا برای تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران نیز جلوگیری از 
ورود ایران به جمع فروشندگان تسلیحات 
اس��ت نه خریداران تس��لیحات. در همین 
ح��ال باید ب��ه این نکته توجه داش��ت که 
موقعیت جغرافیایی ایران چنان اس��ت که 
همواره باید در س��طح ب��االی نظامی قرار 
داش��ته باش��د تا مورد تجاوز خارجی قرار 
نگیرد. م��روری بر تاریخ کش��ور به خوبی 
نش��ان می دهد ضعف نظامی یعنی تجاوز 
بیگانگان که تجاوز روس��یه تزار و تحمیل 
توافقنامه ترکمانچای و گلس��تان به ایران، 
تجاوزات انگلیسی ها، پرتغالی ها، عثمانی ها 
و حتی تجزیه افغانستان و بحرین از ایران 

به دلیل ضعف نظامی کشور بوده است.
حقیق��ت آن اس��ت که کش��وری که توان 
دفاع��ی ندارد کش��وری وابس��ته در حوزه 
سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی است چنانکه 
کش��وری مانند ژاپن و کره جنوبی که 47 
و 3۲ هزار نیروی آمریکا در آنجا مس��تقر 
هس��تند در کنار تحقیر اشغال کشورشان، 
در حوزه اقتصادی و سیاس��ی چنان تحت 
سلطه آمریکا هستند که حتی حق انتخاب 
ش��ریک تجاری خود را نیز ندارند چنانکه 
رس��ما اذعان می کنند به خاط��ر ترس از 
آمری��کا نمی توانند رابطه با ایران داش��ته 
باش��د در حالی ک��ه نتیجه ای��ن رفتار از 
دس��ت دادن ب��ازار 80 میلیون��ی ایران و 
اجبار عدم خرید نفت از ایران اس��ت. دوم 
آنک��ه تجرب��ه دفاع مقدس نش��ان داد که 
تنها راه حفظ امنیت کش��ور، قوی ش��دن 
اس��ت چنانکه در طول دفاع مقدس، سایر 
کشورها حتی حاضر به فروش سیم خاردار 
به ایران نبودند و به دلیل ضعف موش��کی، 
ش��هرها و غیرنظامیان هدف موش��کباران 
ق��رار می گرفتند. این تجربه موجب ش��د 
ت��ا پس از پای��ان جنگ، نیروهای مس��لح 
برای تقویت توان دفاعی کشور وارد عرصه 
خودکفایی ش��وند که نتیجه آن امروز آن 
است که هیچ کشوری حتی آمریکا جرات 
اقدام نظام��ی عملی علیه ای��ران را ندارد 
چنانکه وقتی پهپاد متجاوز آمریکا توس��ط 
پدافن��د ایران س��رنگون می ش��ود آمریکا 
جرات پاسخ ندارد و یا در هنگام اعزام نفت 
کش های ایرانی به س��مت ونزوئال به دلیل
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نگاهی به هشدار فرمانده سپاه به تهدیدات امریکا  

تمدید فروش اسناد 
آگهى مناقصه 99/4

مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد

مناقصه  اسناد  تحویل  و  فروش  بدینوسیله 
اجراى  موضوع  با   99/4 اى  مرحله  دو  عمومى 
تغییر مسیر فیبر نورى دهدشت به قلعه رئیسى 
شرح  به  کهگیلویه  شهرستان  راك)  (دوراهى 

ذیل تمدید مى گردد:
فروش اسناد از تاریخ 99/6/24 لغایت 99/6/31 

تمدید مى گردد.

منطقه کهگیلویه و بویراحمد

تمام کرک های شما را به باد می دهیم
هشدار جدی فرمانده کل سپاه به ترامپ

ت اول
نوب

شركت ملي گاز ايران 
شركت گاز استان بوشهر 

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي )99/08(

شركت گاز استان بوشهر در نظر دارد انجام خدمات ذيل را براساس مشخصات و شرايط كلي مندرج در جدول و از 
طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.

روابط عمومي شركت گاز استان بوشهر

  www.SetadIran.ir از کلیه شرکت ها/پیمانکاران واجد شرایط دعوت مي شود جهت اعالم آمادگي و شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
اقدام نمایند تا پس از بررس��ي اس��ناد و مدارك واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي از ش��رکت هاي واجد شرایط جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل آید. تلفن 

تماس : 07733337603- 07731664291  فکس : 33330964-077  شماره تاییدیه فکس : 077-31664115

شماره مجوز: 1399.3294

شرکت گاز استان بوشهر – بوشهر – فلکه قدس – بلوار رئیسعلی دلواری –نرسیده به چهارراه کشتیرانی نام و نشاني مناقصه گزار1

خدمات حمل و نقل شرکت گاز استان بوشهرشرح خدمات2

یک مرحله اينوع مناقصه3

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(مکان توزیع و تحویل اسناد4

تا ساعت 19:00 روز یکشنبه 1399/07/13آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(5

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات 6
الکترونیکی دولت )ستاد ایران(

تا ساعت 19:00 روز یکشنبه 1399/07/27

از ساعت 10 روز  شنبه 1399/08/03اولین روز توزیع اسناد7

تا ساعت 14 روز  دوشنبه 1399/08/05آخرین روز توزیع اسناد8

دبیر خانه رمز محرمانه شرکت گاز استان بوشهر - روز شنبه 1399/08/17مکان تحویل ضمانتنامه و زمان تحویل پیشنهادها9

سالن کنفرانس شرکت گاز استان بوشهر –  روز شنبه 1399/08/17مکان و زمان گشایش پیشنهادها10

35,759,000,000 ریالبرآورد اولیه11

ضمانتنامه معتبر بانکي _ 1,788,000,000 ریالنوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار12

ارائه تأییدیه صالحیت معتبر در امور حمل و نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیرتبه بندي13

2099091368000018شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(14

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.15
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