
دست های مرموزی در حال پیاده کردن سند ۲۰۳۰ 
هستند!

 
آیا فرصت برای معدودی مغتنم نیس��ت که آحاد جامعه این روزها را س��خت درگیر رتق وفتق امور 
مادی و معنوی می باشند تا خود و خانواده را از تنگناهای ایجادشده به واسطه افت ارزش پول ملی 
و هجوم بی امان ویروس کرونا و از سویی غفلت و ندانم به کاری های دولت در امان بدارند و اجازه 
ندهند بیش از این که هس��ت س��فره کوچک و کوچکتر شود و فرزندان سرگردان از نحوه آموزش 
بدون زیرساخت پرورش دست به کار ایجاد گروه های متفاوت در شبکه های اجتماعی شوند و بدون 
اینکه مطالعه ای داش��ته باش��ند امتحانات صوری را با نمره عالی س��پری نمایند. اولیاء و بخصوص 
نان آور خانواده کسب وکار درست وحسابی نداشته و بالطبع نتواند آینده نگری کند و تدبیری را برای 
فردا رقم بزند! قیمت ها باال و باالتر رفته و او همچنان چشم به راه سودی باشد که با خرید سهام و 
سرمایه گذاری های مختلف قول و وعده اش به او داده شده است! تولیدکننده با ۲۰ درصد ظرفیت 
خود مش��غول به کار بوده و مطمئن نباش��د برای فردای خود ماده اولیه دارد تا مرغداران مجبور 
نش��وند به دلیل ۵ برابر ش��دن قیمت نهاده ها در بازار، طیور خود را با وزن زیر یک کیلو کش��تار و 
عرضه نمایند زیرا دانه ای برای خوردن آن ها در روز بعد ندارند! و در این میان تعداد دالالن وابسته 
و محتکران افزایش و هرروز انباری از احتکار کش��ف ش��ود! همه این اتفاقات را بخصوص در نیمه 
سال گذشته نمی توان حاصل هجوم کرونا دانست زیرا چالشی است که در تمام دنیا عمومیت دارد 
و مختص یک کشور یا منطقه نیست بلکه نگاه ها را باید وسیع تر نمود و برای چند لحظه از خوف 
آلوده ش��دن به این ویروس خارج ش��د. فروردین سال گذش��ته بود که برای اولین بار مقام معظم 
رهبری در یکی از فرازهای سخنرانی خود پیرامون ورود موریانه وار ۲۰3۰ به آموزش وپرورش کشور 
سخن گفتند و البته بالفاصله متولیان این نهاد ضمن عذرخواهی اعالم کردند که اقدامات الزم برای 

حذف این سند از برنامه مطالعاتی فراهم  شده است.
 اگرچه پس ازآن رسانه ها بارها پیرامون خزنده بودن این سند در زمینه های مختلف اشاره نمودند 
اما تا حدودی به حاش��یه رفت. حجت االس��الم رهنمایی عضو گروه تعلیم و تربیت موسس��ه امام 
خمینی »ره« در گوش��ه ای از مصاحبه خود با خبرگزاری رس��ا می گوید: »نظام آموزشی جمهوری 
اسالمی خیالمان را راحت کرد و ما گفتیم که نظام و دولت اسالمی است، معلمان هم که الحمداهلل 
مسلمان و ظاهر الصالح هستند و مجموعه پاک و مطهری است، اما غافل شدیم از آن نیت شوم و 
دس��ت های مرموزی که از ناحیه برخی از دولتمردان حمایت شدند و دشمن هم کمک کرد تا آن 
آسیب جدی را به بدنه نظام آموزش وپرورش وارد کنند. وقتی فرح گفته بود ما برای شما جوانانی 
را تربیت کردیم که انقالب بپا کردند، آن خبیث اشتباه بزرگی کرد، مغلطه کرد که آن حرف را زد، 
جوانانی که آن ها تربیت می کردند در کاباره ها، کازینوها و قمارخانه ها بودند، این جوانان را مردم و 
مساجد تربیت کردند. رابرت جی رینگر نویسنده آمریکایی در کتابی به نام چگونه شاهد فروپاشی 
تمدن غرب نباشیم می نویسد: نظام آموزشی ما خیال والدین را راحت کرد و گفت شما هیچ کاری 

به آموزش و تربیت فرزندانتان نداشته باشید. 
نتیج��ه این حرکت فاصله گرفتن فرزن��دان از فرهنگ اصیل خانواده بود. ما نیز به همین گونه خام 
ش��دیم و فرزن��دان ما را آن طور که خواس��تند تربیت کردند، ممکن اس��ت ع��ده ای بگویند با این 
تصمیم وقت والدین وس��یع تر می ش��ود ولی این صحیح نیس��ت، بلکه اگر ما فقط ۲ الی 3 ساعت 
برای فرزندانمان وقت بگذاریم، عالوه بر اینکه تأثیرگذار است از روند درسی او نیز آگاه شویم. من 
نمی خواهم بگویم که در زمان طاغوت تمام اوضاع بر وفق مراد بود، چه بس��ا که قطعاً آن زمان به 
دلیل فراهم بودن بس��تر خیلی راحت تر نوجوان جذب تفکرات دینی می ش��دند، ولی خانواده های 
مذهبی به صورت دوچندان روی فرزندان خود نظارت داش��تند، اینکه امام خمینی »ره« فرمودند: 
یاران من در گهواره هستند، پس از پانزده سال مشخص شد و همه دیدند که در صف اول تظاهرات 
نوجوانان ۱۵ یا ۱۶ س��اله قرار دارند، مثالی از مهدکودک و کودکس��تانی برای ش��ما بزنم، مادری 
مراجعه کرده بود و می گفت: س��ر س��فره ناهار دیدم دختر خردسال من که مهدکودکی است کنار 
بشقاب خود، یک بشقاب و یک قاشق خالی هم گذاشته و با حالت کودکانه می گوید: مسعود جان 
ش��ما هم بفرمایید! به دخترم گفتم: مادر مسعود جان کیس��ت؟! می گوید: دوست پسرم است این 
یعنی یکی از مفاد سند ۲۰3۰ که قبح این کار را می ریزد و زمینه را برای فساد فراهم می کند، آن 
دس��تان مرموزی که در حال پیاده سازی سند ۲۰3۰ هستند چه از بیرون تغذیه می شوند و چه از 
درون، کسانی هستند که اگر گزارش کار خود را در راستای پیاده کردن این سند در نظام آموزشی 

برای آن طرفی ها بفرستند جایزه می گیرند«!
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رس��یدن ملتها به اقت��دار و توانایی برت��ر نیازمند 
تحق��ق مولفه ه��ای متعددی اس��ت ک��ه حرکت 
متوازن آنها امری ضروری اس��ت. در مجموع س��ه 
اص��ل ق��درت دفاعی نظام��ی، ثب��ات اقتصادی و 
توانایی فرهنگ��ی را می ت��وان ارکان اصلی تحقق 
این مهم دانست. نگاهی به وضعیت این سه مولفه 
در جمهوری اس��المی ایران نشان می دهد که در 
حوزه اقت��دار دفاعی، به همت جوان��ان این مرز و 
ب��وم دس��تاوردهای همه جانبه ای حاصل ش��ده و 
جهانی��ان بر این اقتدار اذع��ان دارند. هر چند که 
مسائل اقتصادی و معیشتی قطعا از اولویت های هر 
فرد و در کالن، کل کشور است، اما نگاهی ریشه ای 
به مشکالت کش��ور و راهکارهای حل آن، نشانگر 
اولوی��ت بودن توانایی فرهنگ��ی بر ثبات اقتصادی 
است. ساختار کشورها براساس دو شاخصه چینش 
می شود. بخشی مسئوالن و مدیران ارشد و بخشی 

مردم و ساختارهای مردم نهاد جامعه.
هم��گان اذع��ان دارن��د که ب��رای تحق��ق اهداف 
اقتص��ادی، ی��ک مدیریت صحی��ح و کارآمد الزم 
است و فقدان آن زمینه ساز چالشهای اقتصادی و 
اجتماعی می شود. حال این سوال مطرح است که 
نقش توانایی فرهنگی در حوزه مدیریت و رسیدن 
ب��ه ثبات اقتصادی چیس��ت؟ فرهنگ مس��ئولیت 
پذیری و پاسخگویی یعنی متعهد شدن مسئوالن 
نس��بت به تکالیف خود در اداره کش��ور و اعتماد 
مردم، اگر وجود نداش��ته باش��د و مس��ئوالن در 
قبال کاری که انجام می دهند، نیاز به پاسخگویی 
را احس��اس نکنند، بعضا دچ��ار انحراف و تعلل در 
انجام وظایف می شوند. به عنوان مثال جریان های 
سیاس��ی ک��ه در س��اختار دول��ت نق��ش دارند و 
در قام��ت وزی��ر و معاون و ... بوده ان��د در ماه های 
پایانی دولته��ا از آنها اعالم برائت کرده و با واژه از 
دولت حمایت نمی کنیم، مسئولیت پاسخگویی را 
کن��ار می گذارند، حال آنک��ه ترکیب کابینه دولت 
برگرفت��ه از اعضاء و نمایندگان آنها بوده اس��ت و 

باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
 نکته دیگر فرهنگ کار جهادی و خدمت رس��انی 
است، فرهنگی که براساس آن خدمت صادقانه به 
مردم بدون چش��م داش��ت ارزش و اصلی رفتاری 
اس��ت که خدمت شبانه روزی را به همراه دارد. در 
این میان فرهگ ش��فافیت و مبارزه با فساد اصلی 
مهم در جلب اعتماد مردمی است و از سوی دیگر 
زمینه ساز قرار گرفتن مسئولین در اتاق شیشه ای 
می شود که نتیجه آن عدم گرفتار شدن در چرخه 
فس��اد و س��وء استفاده گرانی اس��ت که با نفوذ به 
دنبال س��وء استفاده شخص هستند. نکته مهم در 
فرهنگ مس��ئوالن فرهنگ مردم��ی بودن و تکیه 
بر مردم به جای چش��م داش��ت به خارج اس��ت. 
متاسفانه فرهنگ نگاه صرف به بیرون موجب شده 
تا ظرفیت های داخلی کشور نادیده گرفته شود که 
برجام را می توان نمودی از این اش��تباه محاسباتی 
دانس��ت. بخش دیگ��ر در نقش توانای��ی فرهنگی 
در تحق��ق ثبات سیاس��ی را در فرهنگ اجتماعی 
می توان جس��تجو ک��رد. این حقیق��ت انکارناپذیر 
اس��ت که نیازهای معیشتی و اقتصادی، جامعه را 
از حوزه فرهنگی دور می س��ازد اما با نگاهی عمیق 
می توان دریافت ک��ه تقویت توان فرهنگی جامعه 
مولفه ای مهم برای رسیدن به ثبات اقتصادی است. 
فرهنگ همدلی و اتحاد در رقابت در دستگیری از 
یکدیگ��ر به جای رقابت اقتص��ادی، اصلی مهم در 
این عرصه اس��ت. نمود عینی ای��ن امر را در طول 
8 س��ال دفاع مق��دس می توان مش��اهده کرد که 
افراد ج��ان می دادند برای دادن ج��ان به یکدیگر 
و یا در جریان کرونا، همدلی های مومنانه توانست 
میلیون ها نفر را در کس��ب معیش��ت سازی نماید 
و بس��یاری از پیامدهای اقتص��ادی کرونا را مرتفع 
سازد. نکته مهم دیگر فرهنگ باورپذیری مقاومت 
به جای وادادگی است. تجربه نشان داده است که 
عقالنیت یعنی مقاومت و ایستادگی نه ترس و تن 

دادن به سازش به بهانه دوگانه جنگ و تحریم.
با توجه به آنچه ذکر ش��د می توان گفت کلید حل 
مشکالت کش��ور در داخل است نه خارج و محور 
اصلی آن نیز تحقق توامند ش��دن فرهنگی اس��ت 
که نتیجه آن ثبات اقتصادی است چنانکه فرهنگ 

مذکور تحقق اقتدار دفاعی را رقم زد.

توانایی فرهنگی کلید ثبات 
اقتصادی

یادداشت

روحانی:  

دولت طرحی برای تداوم عرضه سهام 
بنگاه های بزرگ آماده کرده است
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با آغاز مرحله سوم پویش ملی "احسان سالمت"
اعالم شد

خبر خوش رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 
درباره واکسن و کیت تشخیص سریع کرونا 

رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام درحاشیه مراسم ارسال یک میلیون بسته 
بهداش��تی و اقالم دارویی و اعزام کاروانهای سیار پزشکی به مناطق محروم 
کش��ور، از نهایی شدن مراحل س��اخت واکسن کرونا توسط محققان جوان 
این س��تاد خبر داد. صبح دیروز )۲۲ مهر( آیین آغاز مرحله س��وم پویش 
ملی "احس��ان سالمت " با هدف ارسال یک میلیون بسته بهداشتی و اقالم 
دارویی و اعزام کاروان های س��یار پزش��کی به مناطق محروم کش��ور برای 
مقابله با بیماری کرونا ، باحضور رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام ، مدیران 
عامل بنیادهای برکت و احسان در نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی برگزار شد. 
محمد مخبر دراین مراسم با تأکید براینکه یکی از وظایف تمام دستگاه های 
حاکمیتی ایجاد بس��تر مش��ارکت و نقش محوری برای مردم است، گفت: 
اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید دارند که که مشکالت از داخل حل 
می شود به این دلیل است که ابزار حل مشکالت خود مردم هستند و ما در 
س��تاد این را تجربه کردیم که گره ها به دست خود مردم باز میشود. مخبر 
افزود: ستاد اجرایی فرمان امام در حوادث مختلف مانند سیل و زلزله و حتی 
کرونا همیشه جزو اولین دستگاه هایی بوده که درکنار مردم حضور یافته و 
با تمام قوا برا رفع مش��کالت و امدادرس��انی بی وقفه اقدام کرده است. وی 
تأکید کرد: نخستین جلسه در ستاد اجرایی فرمان امام برای مبارزه با کرونا 

در اسفندماه برگزار شد و بالفاصله برای چالشهای روبرو ورود کردیم و امروز 
میتوانم ادعا کنم اگر ستاد در بحث کرونا و تأمین و تولید اقالم بهداشتی و 

دارویی ورود نمیکرد ، کشور دچار یک بحران جدی میشد.
مخبر با اش��اره به تالش محققان س��تاد برای تولید واکس��ن کرونا افزود: 
محققان دارویی س��تاد از ۶ مسیر برای س��اخت واکسن کرونا اقدام کردند 
که دو مسیر به مراحل نهایی نزدیک شده و چندمرحله تست حیوانی آنها 
ازجمله تس��ت و تزریق ویروس بسیار قوی شده برروی میمون، با موفقیت 
انجام ش��د وکارایی واکس��ن تأیید شد و به زودی تس��ت انسانی هم انجام 
خواهد شد. وی افزود:پس از اینکه واکسن به میمون تزریق شد، هیچ اثری 
از ویروس در این حیوان مش��اهده نش��د و حت��ی در پاتولوژی هم اثری از 
ویروس نبود؛ تمامی مستندات ساخت واکسن به وزارت بهداشت ارائه شده 

تا مجوز تست انسانی صادر شود.
وی عنوان کرد: خط تولید مجهز واکسن کرونا را نیز ساخته و آماده شده و 
همزمان با اعالم مؤفقیت تست انسانی ، افتتاح این خط تولید انجام خواهد 
ش��د که دراین خط تولید بیش از نیاز کش��ور میتوانیم واکسن کرونا تولید 
کنیم. مخبر با اش��اره به توزیع 9 میلیون بس��ته معیشتی و اقالم بهداشتی 
بین آسیب دیدگان کرونا در ماه های اخیر توسط ستاد اجرایی افزود: امروز 
هم یک میلیون بسته بهداش��تی حاوی پنج میلیون ماسک و یک میلیون 
مواد ضدعفونی کننده برای مناطق محروم کشور، همچنین ۱۰ هزار کیت 
آزمایشگاهی  و سه هزار رمدیسیور هم بصورت رایگان بین بیمارستان های 
مناطق محروم توزیع خواهیم کرد، همچنین کاروان های سالمت مجهز به 
کیتهای تشخیص کرونا و تجهیزات دوراپزشکی هم از امروز به این مناطق 
اعزام میشوند. در بخش دیگری از این مراسم ارتباط ویدئو کنفرانسی با پنج 

استان قم، فارس، هرمزگان، گیالن و یزد برقرار شد. 
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صفحه 8

راهبرد اصالح طلبان در انتخابات 1400

آگهی تجدید  فراخوان پیمانکار

روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان

دوم
ت 
نوب

  شرکت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامین:
گازرسانی به واحدهاي مسکونی پگاه رزم آوران شهر خرم آباد  را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله اي ) به پیمانکار واجد صالحیت واگذار 
نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند ، دعوت می گردد از تاریخ 1399/07/16 لغایت 1399/07/28 
جهت شرکت در مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.الزم به ذکر است کلیه مدارك خواسته شده که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
(ستاد) www.setadiran.ir  ،  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا 
تاریخ1399/08/10 ز طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.(ضمنا الزم است نسخه فیزیکی اسناد ارزیابی و پاکت الف(ضمانتنامه)  نیز به آدرس شرکت گاز 

استان لرستان ارسال گردد).
زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 1399/08/14 می باشد.

عنوان و مشخصات کلی پروژه :  گازرسانی به واحدهاي مسکونی پگاه رزم آوران شهر خرم آباد  
1- مدت پیمان: 300 روز

2- به این پیمان در صورت وجود اعتبار و تخصیص الزم پیش پرداخت تعلق می گیرد 
3- مبلغ تضمین 850,000,000 ریال  می باشد.

4- مبلغ برآورد حدود 16,638,189,450 ریال می باشد.
5- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت یکی از تضمین هاي زیر:

       الف- ضمانت نامه بانکی          ب- واریزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت گاز استان لرستان 
6- محل تحویل و گشایش پیشنهادات : خرم آباد- میدان 22 بهمن- بلوار مدیریت- شرکت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، 

تلفکس : 066-33200683 
7- پایه و رشته مورد نیاز : حداقل پایه 5تاسیسات و تجهیزات یا  نفت و گاز   

8- محل تامین اعتبار : منابع داخلی
9- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر براي یک بار قابل تمدید می باشد.

10- شرایط شرکت کننده در فراخوان ،داشتن شخصیت حقوقی، تجربه کافی مرتبط، توانائی تهیه و تسلیم ضمانت نامه،توانائی رعایت استانداردهاي 
شرکت ملی گاز،داشتن امکانات و نیروي متخصص به اندازه کافی،رتبه بندي مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاري،داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی 

و صورتهاى مالى حسابرسى شده ،بازگشایی پاکات منوط به کسب حداقل امتیاز از کمیته فنی / بازرگانی طبق اسناد ارزیابی می باشد.
11- داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد   

1399موضوع :  مناقصه  شماره99/34 شماره مجوز : 3741

حقآبهسیستانباجدیتپیگیریمیشود
قالیباف: 
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