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یکگام
تااخراجبازرسان
آثار اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها بررسی شد؛

روز گذش ��ته،احم ��دامیرآب ��ادیفراهان ��یعضو
هیئترئیس ��همجلسشورایاسالمیاز اخراج
بازرس ��ان س ��ازمان بینالمللی انرژی اتمی در تاریخ
 3اس ��فندماه از کش ��ور بهمنظور اجرای قانون اقدام
راهب ��ردیب ��رایلغ ��وتحریمه ��اخب ��رداد.خبری که
بالفاصل ��هوا کنشه ��ایزیادیدر پیداش ��ت کهآیا
آمریکادر برابرفش ��ارهایجمهوریاس�ل�امیایراناز
اعمالفشارهایحدا کثری،حقوقبشریوانسانی
خود دست برمیدارد؟
کلی ��اتط ��رحدوفوریت ��ی«اقدامراهب ��ردیبرایلغو
تحریمه ��اوصیان ��تاز مناف ��عمل ��یم ��ردمایران»در
مجلس با  ۲۵۱رأی موافق از  ۲۶۰نماینده حاضر در
جلسهعلنیتصویبوبالفاصلهبهدولتبالغشدهبود.
مواد مهم این مصوبه به شرح زیر است:
ماده-١سازمانانرژیاتمیایرانموظفاستبالفاصله
پ ��ساز تصوی ��باینقانونجه ��تمصارفصلحآمیز،
نس ��بت به تولید اورانیوم با غنای  %۲۰اقدام و س ��االنه
ب ��همی ��زانحداق ��ل ۱۲۰کیلوگرمآنرادر داخل کش ��ور
ذخیره کندوهمچنینسازمانمذکورموظفاستنیاز
کشور برایمصارفصلحآمیزبهاورانیومباغنایباالی
 ۲۰درصد را بهطور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
واکاوی دالیل عدم پیگیری حقوقی
واردات خونهای آلوده از فرانسه به ایران

بیاخالقیغرب

12

مسعود پیرهادی

3

م ��اده-٢در اج ��رایبن ��د۳قان ��وناق ��داممتناس ��ب
ومتقاب ��لدول ��تجمهوریاس�ل�امیای ��رانمصوب
۱۳۹۴ودر جه ��تتحق ��قظرفیتیکصدونودهزار
س ��و غنیس ��ازی ،س ��ازمان انرژی اتمی ایران مکلف
اس ��تبالفاصلهپ ��ساز تصویباینقانون،ظرفیت
غنیسازیوتولیداورانیومغنیسازیشدهباسطح
غنایمتناس ��بهریکاز مصارفصلحآمیز کش ��ور را
ب ��همیزانماهان ��هحداقل ۵۰۰کیلوگرمافزایشدهد
یش ��دهدر
ونس ��بتبهنگهداریوانباش ��تموادغن 
کشور اقدام نماید.
ماده-٣برایتحققهدفمندرجدرماده،۲سازمان
انرژی اتمی ایران مکلف اس ��ت حدا کثر ظرف مدت
۳م ��اهپ ��ساز تصوی ��بای ��نقان ��ونعملیاتنصب،
تزریق گاز ،غنیسازی و ذخیرهسازی مواد را تا درجه
غنایموردنیاز،باحداقل۱۰۰۰دستگاهماشینهای
نس ��لدومپیش ��رفته()۲m-IRآغاز کندوهمچنین
در همین بازه زمانی ،عملیات غنیسازی و تحقیق و
توسعهباماشینهاینسلششم()۶-IRراباحداقل
 ۱۶۴ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت
یکس ��الپساز تصویباینقانونبه۱۰۰۰دس ��تگاه
ماشین توسعه بدهد.

احمدرضا هدایتی

تحصیلیکهبهویروسکرونا
آلودهشدهاست!

استادیوم بدون تماشاگر آزادی میزبان
نود و چهارمین دربی سرخابیها میشود؛

بایدپیگیریشود
2

عطشهواداران؛

دربیبدونتساوی

«رسالت» دالیل افت اخیر شاخص بورس را واکاوی میکند؛

چراغسبزبورسروشنمیشود؟
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گدایی و غریبپرستی تعدادی از افراد این جامعه که متأسفانه برخی از آنان
سالها در مناصب مهم دولتی هم قرار داشتند .ماجرای نفوذ ،صرفا وابستگی
به سرویسهای جاسوسی و امثالهم نیست؛ تفکر وابسته از هر نوع نفوذی
خطرنا کتر و مؤثرتر است .تفکری که ایرانی را در حد تولید آبگوشت بزباش
ی کند و تفاله نا کارآمد
میپندارد؛ تفکری که دانش بومی کشورش را تخطئه م 
ی گذارد بهمراتب از ویروس کرونا مهلکتر است.
غربی را روی چشم م 
و اما نکته آخر؛ رهبری باالی سر این مردم است که فقیه جامعالشرایط است؛
غیر از فقاهت ،تقوا و ور ع مثالزدنی دارد؛ قطعا نسبت به آزار و آسیب یک
جاندار غیر انسان هم حساس است ،چه رسد بهسالمت عمومی و جان مردم
کشورش؛ فلذا گاهی خوب است برخی نگاهی به سطح علم و ایمان خود و در
بزرگتر این کشور بکنند و بعد ا گر هنوز قانع به سکوت و تبعیت نشدند،
مقابل،
ِ
اظهار فضل کنند.

تحصیلی که به ویروس کرونا آلوده شده است!
ادامه از همین صفحه
از گذشتهمشکالتیمانند؛متکلمالوحدهبودنبرخیاز اساتیدوآموزگاران
و همچنین عدم بهرهمندی و استفاده مناسب نظام آموزشی از وسایل و
روشهاینوین کمکآموزشییکیازموضوعاتیبوده که کالسهایدرس
دردانشگاههاومدارس کشوررابهمحیطومحفلی کسالتآوروخست ه کننده
ی کرده و لذا همواره رنجش خاطر دانشآموزان و دانشجویان را
تبدیل م 
به همراه داشته است،اما حتی استفاده از ظرفیت فضای مجازی نیز
نتوانست این مشکل را برطرف کند ،چرا که در این فضا هم همچنان
همان روشهای قدیمی یعنی برگزاری خشک و بعضابیروح کالسهای
درس ساری و جاری است ،با این تفاوت که حاال دانشآموز و دانشجو
بایدساعتهابهمطالبی کهباهمانسبکوسیاققبلیواینبار بهشکل
صوتی یا در بهترین شرایط به صورت تصویری از طریق فضای مجازی یا
صفحه تلویزیون ارائه میشود چشم بدوزد یا گوش فرا دهد.
این در حالی است که استفاده از تصاویر و جلوههای ویژه سمعی و بصری
وبهخصوصاستفادهاز مزایایانیمیشنهایآموزشیدر سطوحمختلف
تحصیلیمیتواندنقشقابلمالحظهایدر ارتقا کیفیتمباحثآموزشی
و انتقال مفاهیم علمی و آموزشی داشته باشد.
به این ترتیب عالوه بر وجود مشکالت قبلی و عدم امکان انتقال محتوای
علمی برخی از دروس که اثربخشی آنها مستلزم برگزاری کالسهای
حضوری استمعایب آموزش مجازی هم به آن اضافه شده است.
با این حال ماجرا از جایی نگران کننده میشود ،که برخی اساتید و
ی گردد،
آموزگاران بهویژه در مواردی که دروس به شکل صوتی ارائه م 
بدون توجه به ضرورت تعامل دوسویه با دانشآموزان و دانشجویان و
با غفلت از لزوم مشارکت آنها در مباحث ،به شکل کامال یکطرفه و در
حد رفع تکلیف درس را ارائه میدهند و کالس آموزشی خود را به پایان

میرسانند.
نتیجهاینعملکردناثوابسببشدهتابرخیازدانشآموزانودانشجویان
فقط به روشن کردن سیستم و اعالم حضور اولیه ا کتفا کرده و سپس با
خیال راحت و بدون توجه به درس ،به سایر کارهای خود یا حتی بازی و
استراحت بپردازند.
شنیدهها حکایت از آن دارد که برخی از دانشآموزان و دانشجویان حتی
زحمتبرخواستنازرختخوابراهمبهخودنمیدهندودرحالی کهتالش
ی کنندتابهاصطالحخواباز سرشاننپرد،برایاعالمحضور خود،فقط
م 
ی کنند و به خواب خود ادامه میدهند.
سیستم را روشن م 
بیانگیزگی و آسودگی خیال برخی از متربیان در حدی است که حتی
ردوبدل کردن پیامهای تایپی نیز نمیتواند این اطمینان را حاصل کند
که خود دانشآموز یا دانشجود در کالس مجازی حضور دارد ،زیرا گاهی
در جریان برگزاری کالسسایر افراد خانواده یا دوستان (به زعم خودشان
از سر دلسوزی و لطف) ،به جای آنها زحمت ارتباط پیامکی با اساتید و
آموزگاران را متقبل میشوند.
لذاپیشنهادمیشودبرای کاهشاثراتاینناهنجاریتحصیلی،ترتیبیاتخاذ
گرددتااساتیدوآموزگارانمحترمبرای کاهشاثراتنامطلوبآموزشمجازی
حداقل هرازگاهی با طرح سؤال یا درخواست نظر متربیان ،از حضور آنها
در کالس و توجه آنها به مباحث ،اطمینان حاصل کنند.
بدیهیاست کهمقایسه کارنامهدانشآموزانودانشجویانسالتحصیلی
جدیدبادانشآموزانودانشجویانهمسطحدر سالهای گذشتهحاوی
نکاتیخواهدبود کهصحتاینمسئلهراتأییدخواهدنمودولذادر صورت
استمرارشرایط کرونایی،آسیبشناسیوبررسیسایرعواملاحتمالیمؤثر
در کاهش کیفیتیادگیریمتربیانازطریقفضایمجازی،ضرورتیاست
که میتواند به رفع برخی معایب و نواقص کار کمک نماید.

مجوز مجلس به شورای نگهبان برای بررسی برنامههای داوطلبان انتخابات
نمایندگانمجلس،شوراینگهبانرامجاز کردندبرایشناساییاولیهتوانایی
و شایستگی داوطلبان  ۳ماه پیش از صدور دستور انتخابات ریاست جمهوری
از داوطلبان برای ارائه برنامه دعوت کند.
به گزارش مهر ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی ديروز
با۱۹۱رأیموافق۲۳،رأیمخالفو۶رأیممتنعاز مجموع۲۵۵نمایندهحاضر
در جلسه با ماده  ۱۱طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
موافقت کردند.بر اساس این مصوبه ،در راستای بند  ۱۰ -۲سیاستهای کلی
انتخاباتمبنیبرشناساییاولیهتواناییوشایستگیداوطلبان،شوراینگهبان
۳ماهپیشازصدوردستورشروعانتخاباتریاستجمهوریودرصورتمشخص
شدن داوطلبی افراد میتواند از آنها دعوت به عملآورده تا برنامههای آنان

کروناویروسیاست کهنهتنهاسالمتانسانها
را در معرض خطر قرار داده  ،بلکه به جان علم و
دانشهمافتادهودرسایه کمتوجهیمسئولین
ذیربط،آیندهفرزنداناینمرز وبومرانیزتهدید
ی کند.شاید تعجب کنید ،اما ا گرچه با آمدن
م 
وی����روس کرونا فرآیند ایج����اد دولت الکترونیک
کمی س����رعت یافت و دکان آموزش مجازی نیز
ب����ا ورود این وی����روس منحوس رونق گرفت ،اما
چونهمهتدابیرالزمبرایاستفادهبهینهازاین
ظرفیتاتخاذنشد،لذاآثارتخریبیآنازهما کنون
در کاه����ش کیفی����تتدریسوتحصیلدر مرا کز
آموزشی کامالمحسوس و مشهود است.
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طلب ایمنی از مخل امنیت ،منطقی نیست
ادامه از همین صفحه
ن کس که نگران این ژست مهربانی گرگ وحشی نمیشود یا غافل است یا
آ 
خائن؛ کهالبتهنتیجهغفلتوخیانتدر اینمورد،یکیخواهدشد.اینجاست
ی کند؛ اخم
که بزرگتر ،پدر ،حکیم و رهبر جامعه وارد میشود ،خود را هزینه م 
برخی فرزندان کماطالع خود را هم به جان میخرد اما اجازه هال کت به او
نمیدهد .برخی افراد در این چند روز نشان دادند هر جا عزت باشد ،آنها را
باید فرسنگها آنطرفتر یافت و شأن خود را نهایتا در حد موش آزمایشگاهی
مجموعههای تحقیقاتی غربی میدانند که البته «بل هم اضل»
پیرامون فایزر ،عوارض و تلفاتی که تا کنون داشته ،فشارهایی که برای تأیید
زودترازموعدواردشدهو گارد کشورهایمختلفنسبتبهپذیرشاینوا کسن،
مطالب مختلفی بیانشده است که نیازی به تکرار آن نیست اما الزم به تذکر
ب گراییوچهبساغرب
است کهماجرایفایزر یکنمادبهشمار میرود؛نمادغر 

ی گوین ��د فاقد ش ��یء نمیتواند معطی باش ��د؛
م 
یعنیوقتی کسیدارایچیزینیست،نمیتواند
آنراب ��هدیگ ��رانعط ��ا کند.اینام ��ر،همدر امور
ملم ��وسوم ��ادیوه ��مدر ام ��ور معن ��ویوجود
دارد .بهعنوانمث ��ال ،معل ��م ا گ ��ر خ ��ود متخلق
نباشد ،نمیتواند درس اخالق به دیگران دهد.
همچنینا گر کسیسالبامنیتاست،نمیتواند
ایمنیبخ ��شقلمدادش ��ود.بیم ��ارانپروانهای
پرپرمیزنندتاداروهایی کهجانشانبهآنبسته
اس ��ترابهدس ��تآورند،اماآمریکاباددمنش ��یو
ی گری،مانعمیشودورنجمضاعفیسوای
وحش 
ی کند.مدتهاس ��ت
بیم ��اریبهآنانتحمیلم 
بیماراندیابت،امپیاس،صرع،هموفیلیوانواع
و اقسام بیماران خاص و بدحال ،در آتش تحریم
آمریکا میسوزند و در انتظار دارویی که میتواند
ی کشند،
آب بر آتش بیماری آنان باشد ،عذاب م 
اماحاال بهیکبارههمانحیواندرنده کهسیاهه
جنایات ��شبرگدرخت ��انومرکبدریامیطلبد،
اصراردارددلسوزانهوا کسنیدراختیارافرادسالم
جامعه ایران قرار دهد تا مبادا بیمار شوند! کدام
عقل و قلب سلیم با این اقدام ،آرامش مییابد و
با عنایت به سوءسابقه طوالنی و پرتکرار دشمن
ی کند؟
خود ،بهقصد و نیت او شک نم 
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پایانتراژدی
سینما

فرانکونهیپل،مدیرسابقادارهتکنولوژی
کاخسفید درگفتوگوبا«رسالت»:

سرمقاله

خبر

را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخصهای موردنظر شورای نگهبان
موضوعبند  ۱۰ -۵سیاستهای کلی انتخابات بررسی کند.
درتبصرهاینمادهآمدهاست:وزارتاطالعات،سازماناطالعاتسپاهپاسداران
انقالب اسالمی ،سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات کشور و سایر
مراجع ذیصالح مکلفند ظرف مدت  ۱۵روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات
شوراینگهبانیادرصورتلزومهریکازاعضایشوراینگهبانمدارکویاسوابق
مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را بهصورت کامل تحویل نمایند.
تخلفاز اجرایحکماینمادهتوسطهریکاز مقاماتو کارکناندستگاههای
ذکرشدهمستوجبیکیازمجازاتتعزیریدرجه۵موضوعمادهقانونمجازات
اسالمی در دادگاه صالح میباشد.

فراخوان مناقصه عمومی یكمرحلهای
نوبت اول

ادار ه كل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) در نظر دارد پروژه ذیل را:
موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شركت در مناقصه (ریال)

زمان بازگشایی پاكتها

فهرست بهاء

زیرسازی معابر شهرك مهر
برج آرام ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر

13/479/755/359

675/000/000

 1399/11/04ساعت  9صبح

فهرست بهاء پایه راه ،باند ،فرودگاه و
زیرسازی راهآهن سال 1399

ه گران و
به صورت مناقصه عمومی از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقص 
ه گران در صورت عدم
بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقص 
عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8صبح مورخه  1399/10/22الی  2بعدازظهر مورخه 1399/10/23
آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شركت در مناقصه :ساعت  8صبح مورخه 1399/11/04
ضمنا پا كت الف به آدرس :استان سیستان و بلوچستان – شهر ایرانشهر – خیابان کشاورز شمالی – ادار ه كل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان
(ایرانشهر) – دبیرخانه ادار ه كل تحویل گردد.
كد پستی 99169-13163 :تلفن054-37220851-3 :
حداقل پایه مورد نیاز :براساس بخشنامه شماره  69432مورخ  1394/4/30سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور موضوع :حدا كثر ظرفیت كاری مجاز پیمانكاران
محل برگزاری جلسه مناقصه :دفتر مدیریت ادارهكل
* كارفرما در قبال پرداخت پیشپرداخت هیچ گونه تعهدی ندارد .در صورت تخصیص اعتبار پیشپرداخت پرداخت می گردد و مطالبات پیمانكار به صورت اسناد خزانه
ی گردد.
اسالمی پرداخت م 
ت كننده در مناقصه باید توان مالی الزم جهت انجام پروژه را به میزان حداقل  20درصد پیشرفت فیزیكی داشته باشند.
* پیمانكاران شرك 

تاریخ انتشار نوبت اول99/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/23 :
خ ش99/10/22 :

اداره ارتباطات و اطالعرسانی ادارهكل راه و شهرسازی
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

آ گهی مزایده عمومی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه جنوبغرب نزاجا
(مدیریت خرید و پیمان – دایره فروش) شماره 99/8

نوبت اول

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه جنوبغرب نزاجا (مدیریت خرید و پیمان – دایره فروش) در نظر دارد اقالم مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ردیف

شرح جنس

1

انواع خودرو سبك و سنگین

2

انواع موتورسیكلت

3

اقالم فرسوده مخابراتی ،سررشتهداری و مهندسی

4

قطعات خارج از رده خودرویی ،قطعات داغی خودرویی و انواع الستیكهای رویی فرسوده

متقاضیان شركت در مزایده میتوانند به منظور دریافت لیست اقالم و برگ شرایط شركت در مزایده در ساعات اداری از مورخه  99/11/04الی  99/11/06به استثناء ایام
تعطیل به نشانی ابتدای جاده دزفول به اندیمشك (جنب پل هوایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول) فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه جنوبغرب نزاجا (مدیریت
خرید و پیمان – دایره فروش) مراجعه نمایند.
تاریخ بازدید اقالم از مورخ  99/11/04الی  99/11/06فقط با ماسك و رعایت موازین بهداشتی امكانپذیر میباشد.
زمان و محل تحویل پیشنهادها :پیشنهاددهندگان باید حدا كثر تا ساعت  17مورخه  99/11/06پا كتهای پیشنهادی خود را به انتظامات پادگان ف آماد و پشتیبانی
منطقه جنوبغرب نزاجا تحویل نمایند.
ت كنندگاندر محلبرگزاری كمیسیون
زمانومحلبرگزاریمزایده:پیشنهادهایواصلهدر ساعت9صبحمورخه99/11/07در حضور اعضای كمیسیونوبدونحضور شرك 
مزایده بازگشایی و قرائت خواهد شد.
متقاضیان باید مبلغ ( %10ده درصد) مبلغ پیشنهادی خود را به عنوان سپرده شركت در مزایده به حساب مربوطه واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند.
دستگاه مزاید ه گذار در رد یا قبول كلیه پیشنهادها مختار است.
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09031286508-09169454485تماس حاصل فرمایید.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/23 :
خ ش99/10/22 :

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه جنوبغرب نزاجا

