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خوشی ندارد

صفحه 5

حزب هللا و أمل 
باالترین آرا را 
کسب کردند
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پایان شمارش آرا و اعالم نتایج قطعی 
انتخابات پارلمان لبنان 

 هشدار تهران به نظامی گری جدید آمریکا
در لوای توسعه پیمان آتالنتیک شمالی 
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رئیس قوه قضاییه:

 کوتاه کردن فرآیند دادرسی 
یک ضرورت غیرقابل کتمان است
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همزمــان با آغاز طــرح اصالح اقتصــادی و البته در 
شرایطی که بخشی از جامعه نگران از آینده معیشتی 
خویش، به صورت مسالمت آمیز غدغه ها و نگرانی های 
خود را در برخی شــهرها مطرح نمودند که همزمان 
رویکردی تکراری از آن ســوی آبها به جریان افتاده 
اســت که برآن بوده تــا این فضای مســالمت آمیز 
را غبارآلود ســاخته و از ســویی با ایجــاد ناآرمی در 
کشــور، ناکامی طرح های اقتصادی ایران را رقم زند 
تا در نهایت با سیاســت تحریــم و تهدید ایران را به 
باج دادن در مذاکرات وادار ســازد. در این چارچوب، 
ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار 
توییتی اعالم کرد که دولت آمریکا از معترضین برای 
گرفتن حقشــان از دولت حمایــت می کند. در ادامه 
همین روند در اقدامی تامل برانگیز که ماهیت واقعی 
سران آمریکا را آشکارتر می سازد پومپئو وزیر خارجه 
سابق آمریکا روز دوشــنبه ۲۶ اردیبهشت در بازدید 
از اردوگاه »اشــرف ۳« در آلبانی، که محل اســتقرار 
اعضای باقیمانده گوهک تروریســتی منافقین است، 
بــر حمایت از طرح های این گروهک برای آشــوب و 
ناآرامی در ایران تاکید و خواســتار حمایت آمریکا از 

چنین گروه هایی علیه جمهوری اسالمی ایران شد.
ایــن روند مداخلــه جویانه البته با رویکــردی ایران 
هراسانه از سوی برخی کشــورهای اروپایی نیز اجرا 
شــد چنانکه دولت انگلیس به همه اتباع این کشور 
توصیه کرده از هرگونه سفر به ایران خودداری کنند.
نکته جالب آنکه وزارت خارجه انگلیس به طور خاص 
توصیه کرده که اتباع انگلیس از سفر به جزیره کیش 
خودداری کنند. در ادامه همین سناریو فرانسه نیز به 
دنبال بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و 
بی نظمی در ایران، سرپرست سفارت ایران در پاریس 
را احضار کرده است.جوسازی های ضدایرانی به همین 
جا ختم نشده و حتی دامنه آن به سفر »انریکه مورا« 
معــاون هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی در مذاکرات 
وین به تهران نیز رســیده و وی در بازگشت از تهران 
مدتی در فرودگاه فرانکفوت بازداشت شد. صدور حکم 
نهایی برای سه شــهروند ایرانی به اتهام مشارکت در 
»برنامه ریزی برای حمله تروریســتی« در بلژیک نیز 
قطعه دیگر این پازل اســت. دادگاه، این سه نفر را به 
همکاری با »اسد اهلل اسدی« دیپلمات ایرانی در اتریش 
متهم کرده که یک ســال پیش با اتهامی واهی به ۲۰ 

سال حبس محکوم شده است.
این تحرکات سیاسی در حالی صورت گرفته است که 
در روزهای گذشــته موجی از خبرســازی ها با انتشار 
گســترده و هدفمند اخبار دروغ و راســت در فضای 
رســانه  های خارجی که همواره مترصد موج سواری بر 
بستر چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند 
نیز شروع شــد.اگرچه راهبرد ثابت این رسانه ها یعنی 
ایجاد فضای یاس و ناامیدی نســبت به آینده و ایجاد 
تردید در اهداف و کارآمدی نظام جمهوری اســالمی، 
این بار هم با روش های مشــابه قبل در حال پیگیری 
اســت لیکن در دور جدید به دلیل هم زمانی آغاز طرح 
توزیع عادالنه یارانه ها بــا مذاکرات رفع تحریم ها، این 
اقدامات با تکنیک های جدید رســانه ای همراه شــده 
است. هرچند در گزارش های خبری رسانه های معاند به 
صورت مستقیم به موضوع مذاکرات رفع تحریم ها که با 
بی عملی و زیاده خواهی آمریکا هنوز به نتیجه نرسیده، 
اشاره نمی شود اما در الیه های تحلیلی مستمرا این نکته 
القاء می شــود که برخی نارسایی های اقتصادی داخلی 
به عدم پذیرش خواسته های غیرحقوقی غرب از سوی 

ایران و طوالنی شدن مذاکرات مربوط است.

ادبیات تکراری با واژگان جدید 

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه:

 مقابله با ریزگردها
 نیازمند همکاری  منطقه ای است
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اخــبــار

کارخانه تولید پهپاد ایرانی در دوشنبه افتتاح شدسرمقاله

صفحه 2

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

نماز رهبر انقالب بر پیکر استاد اخالق
حضرت آیت اهلل خامنه ای شــامگاه دوشنبه )14۰1/۰۲/۲۶( با حضور در کنار پیکر مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین حاج سّیدعبداهلل فاطمی نیا ضمن قرائت فاتحه، بر آن عالِم واعظ  
نماز میت اقامه کردند. در این مراسم جمعی از نزدیکان و بستگان مرحوم حجت االسالم و 

المسلمین فاطمی نیا نیز حضور داشتند.
حجت االســالم و المسلمین حاج ســّیدعبداهلل فاطمی نیا، از وّعاظ خوش بیان، محّققان و 
مورخان اســالمی و اســاتید برجســته اخالق تهران بود که پس از طی یک دوره بیماری 
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت 14۰1 به لقاءاهلل پیوست. رهبر انقالب طی پیامی با تسلیت ارتحال 
حجت االسالم والمســلمین فاطمی نیا، اطالعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این 
عالِم واعِظ درس آموز را منبعی پر فیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان دانستند 

و از خداوند متعال رحمت و غفران و پاداش وافر برای ایشان مسئلت کردند.

برپایی نمایشگاه فروش محصوالت بانوان کارآفرین
نخستین و بزرگترین نمایشگاه فروش محصوالت بانوان کارآفرین از سراسر ایران با عنوان 
»شــهربانو« از تاریخ ۲۶ الی ۳۰ اردیبهشت ماه همزمان با نمایشگاه گل و گیاه، از ساعت 

1۶ الی ۲۲ در محل نمایشگاه بین المللی شهر مشهد برگزار می شود.
مرکــز نوآوری اجتماعی ایران بان نو بنا دارد با همــکاری نهادها و ارگان های متولی امر 
کسب و کار، نمایشــگاه های ملی فروش محصوالت بانوان کارآفرین را در مراکز استان ها 
برگزار کند. در نمایشگاه مشهد از میان 1۲ هزار بانوی کارآفرین بنیاد علوی، بنیاد برکت، 
صنــدوق امید، میراث فرهنگی و اداره تعــاون وزارت کار و ... برترین ها انتخاب و در این 
نمایشــگاه حاضر شــدند. عالقه مندان به خرید محصوالت بانــوان ایرانی میتوانند جهت 

مشاهده ,خرید و حمایت از بانوان ایرانی در این فروشگاه حضور بهم رسانند.

پرواز ابابیل درآسمان تاجیکستان

ادامه صفحه 8

 خانه اش را ببینید
 بعد قضاوت کنید!

روایت مجری »این شب ها« از استاد فاطمی نیا 
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آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

ت اول
نوب

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي 
ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق 
مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در 
مناقصات ذيل شركت نمايند. به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر 

واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

1- دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد- ياسوج 
-  ميدان حمل ونقل 

2- اطالع رسانی از طريق سايت الكترونيكي مناقصات: http://iets.mporg.ir/ وسامانه تداركات الكترونيكی 
 setadiran.ir دولت

3- زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از ساير شرايط : از تاريخ 1401/02/28 لغايت پايان وقت مقرر در 
سامانه ستاد 1401/02/31 در سامانه تداركات الكترونيكی دولت setadiran.ir قابل دريافت می باشد.

لغايت  تاريخ 1401/03/01  از  پايان وقت مقرر در سامانه ستاد  تا  را  الف خود  بايست پاكت  4- مناقصه گران مي 
1401/03/12  به آقای خضوعی  اداره پيمان و رسيدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  واقع درياسوج - 
ميدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند.همچنين پاكات الف و ب و ج بايد در سامانه تداركات الكترونيكی 

دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند.
5- جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ 1401/03/16 راس ساعت 9 صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه 

گران و يا نماينده رسمي آنها  جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.
اينترنتی  در سامانه  آنان  و صالحيت  رتبه  كه  نمايند  فوق شركت  مناقصات  در  ميتوانند  پيمانكارانی  6- تنها 

www.sajar.mporg.ir دارای اعتبار باشد  و پاكات خود را در سامانه ستادايران بارگذاری كرده باشند.
7- الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه، پاكت الف  در لفاف مناسب الك و مهر شده به بايگانی فنی اداره 

پيمان و رسيدگی تحويل نمايند. 
8- مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه 

ديگر مي باشد.
9- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

10- هزينه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
11- شركت كنندگان بايد دارای صالحيت ايمنی از اداره كار باشند.

    نوبت اول  1401/02/28  نوبت دوم  1401/02/29

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای
 استان كهگيلويه و بويراحمد

محل شرح پروژهرديف
اجرا

برآورد اوليه برمبناي 
فهرست1401 )ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيندارجاع كار )ريال(

صالحيت 
مورد نياز

روكش آسفالت محور1
 سوق لنده

5راه و باند39,810,722,4742,000,000,000كهگيلويه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری

ت اول
نوب

به  نسبت  مناقصات،  برگزاری  قانون  استناد  به  دارد  نظر  در  بختیاری  و  استان چهارمحال  و فاضالب  شرکت آب 
مراحل  کلیه  نماید.  اقدام   دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  شرایط  واجد  پیمانکار  انتخاب  و  مناقصه  برگزاری 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10  تاریخ 1401/02/28  لغایت ساعت 19 تاریخ  1401/03/3
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 تاریخ 1401/03/16

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9  تاریخ 1401/03/17
تاریخ اعتبار پیشنهادات: سه ماه ) 90 روز ( از تاریخ آخرین مهلت ارائه پاکت پیشنهاد قیمت.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: 
شهرکرد- میدان قدس - روبروی پارک الله - شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری 

کد پستی 8814649913                       تلفن : 33334044 - 038 داخلی 209
شناسه آگهی 1319516

ضمانت نامه شرکت در مبلغ برآورد اجرای کار )ریال(موضوع مناقصهردیف
فرآیند ارجاع کار )ریال(

31،494،296،9681،575،000،000احداث مخزن 1000متر مکعبی شهر آلونی-شهرستان خانمیرزا1

در مصرف آب صرفه جویی کنیم

 هشدار! 
افزایش مرگ و میر 

در راه است

سعودی 
 کودکان حجه را 
به خاک و خون 

کشید 

صفحه 4

صفحه 3

کرونا همچنان جانستان است

صفحه 2

 برخی طرف های غربی 
 بر عکس در طبل جنگ 

می کوبند
3

بیماری کرونا که عامل آن یک ویروس اســت، بیماری 
ســاده نبود بلکه این ویروس در قابل جنگ ویروسی و 
بیولوژیکی در دنیا منتشر شد. ویروس از چین به دیگر 
کشورها پخش شد و ایاالت متحده هم تالش کرد تا این 
کشور را متهم ردیف اول تولید و انتشار ویروس کووید 
19 معرفی کند اما خود چین اولین قربانی ویروس بود. 
اکنون دو سال از زمان درگیری جهان با ویروس کرونا 
می گذرد و منبع و منشأ ویروس مشخص نشده اما آنچه 
که روشــن است، فعالیت هایی است که برخی کشورها 
همچون آمریکا در ساخت سالح های بیولوژیکی دارند و 
در سازمان نظامی خود واحدهای جنگ بیولوژیک تعبیه 

شده است.
ایاالت متحده آمریکا در تولید سالح های نامتعارف سرآمد 
است و در زمینه تولید سالح های میکروبی و بیولوژیکی 
سابقه زیادی دارد و حتی برخی از سالح های تولید شده 
در ارتش امریکا در جنگ هایی چون جنگ ویتنام، عراق 
و چند جنگ دیگر به کار گرفته شده و عوارض و تبعات 
آن همچنان گریبانگیر مردم کشورهایی است که هدف 
این سالح ها قرار گرفته اند. با پیشرفت های زیادی که در 
زمینه جنگ های بیولوژیک به وجود آمده، تولید ویروس 
های بیماری زا در دستور کار قرار گرفته که با کمترین 
هزینه می توان کشورها را درگیر کرد و به نتیجه رسید.
در این میان شاید کشورهایی که جنگ بیولوژیک را راه 
انداخته اند خود نیز درگیر شوند، اما برای سران رژیمی 
چون ایاالت متحده مرگ شهروندان خود نیز اهمیتی 
ندارد. مهم آن است که در این گونه جنگ ها کشورهای 
هدف تحت تأثیر قرار بگیرند چرا که آنها توان تحملشان 
کمتر اســت و باعث تضعیف اقتصاد چنین کشورهایی 
می شود که برای ایاالت متحده مطلوب است. پیش از 
آن که ویروس کرونا در جهان پخش شود، بیل گیتس 
مدیر عامل شرکت ماکروسافت که یکی از سرمایه داران 
بزرگ دنیا است و در اقتصاد جهانی نیز تأثیر گذار است، 
از فضای سیلیکون به فضای داروسازی گرایش پیدا کرد 
و پس از آن بود که اظهاراتی مشکوک را مطرح کرد.قطعاً 
بیل گیتس چیزی می دانست و از آن آگاه بود که عالوه 
بر فضای سیلیکون به بخش داروسازی، آن هم داروهای 

ویژه ورود کرده بود.
بیل گیتس یک سال پس از ورود به عرصه داروسازی در 
اظهاراتی از افزایش بی رویه جمعیت جهان ابراز نگرانی 
کرده بــود و از طرح هایی برای کاهش جمعیت زمین 
به میزان یک سوم سخن گفته بود. مالک ماکروسافت 
حتی پس از تولید واکسن صراحتاً گفت که نباید فرمول 
واکسن در دسترس دیگر کشورها قرار بگیرد و عالوه بر 
آن واکسن تولید شده نیز نباید توزیع گسترده عمومی 
شود. هر آنچه که تاکنون در ماجرای کرونا پدیدار گشته، 
نشــان از یک توطئه و سناریو برای جهان بوده است و 
نمی توان سخنان و مواضع مقامات آمریکایی و سرمایه 
داران بزرگی چون بیل گیتس را نادیده گرفت و از کنار 
آن بی اهمیت گذشــت. اکنون نیز بیل گیتس که در 
اجالس امنیتی مونیخ شرکت و سخنرانی کرده است، در 
سخنی عجیب و تأمل برانگیز گفته؛ یک بیماری همه گیر 

جدید خواهیم داشت!
مدیر عامل شرکت ماکروســافت در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ اظهار داشــته؛ خود ویــروس کرونا، به 
 ویژه گونه ای به نام »اُمیکرون«، نوعی واکســن است و 
ایمنی در بدن مبتالیان ایجاد می کند و نســبت به ما 
و واکســن ها، مصونیت بهتری در جمعیت مردم جهان 
ایجاد کرده است. اما »بیل گیتس« در ادامه سخنانش 
گفته که؛ ما یک بیماری همه گیر دیگر خواهیم داشت 
و دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود. بیل گیتس 
پیــش بینی نمی کند بلکه خبر مــی دهد که پس از 
ویروس کرونا، یک ویروس جدید با محتویات و بیماری 

تازه پخش خواهد شد. 
در یک کالم می توان گفت که باید برای مقابله با پدیده 
تازه ای از ویروس کــه در قالب جنگ های بیولوژیک 
طراحی شده کشورهای آسیب پذیر از هم اکنون آماده 

باشند تا همچون ویروس کرونا غافلگیر نشوند.

جنگ بیولوژیک ادامه دارد

 پیگیری حقابه 
 از کشور همسایه به  زودی
به نتیجه می رسد
2

جنگ ترکیبی که این روزها اروپا و آمریکا در وین اجرا می کنندسرمقاله

صفحه 3

 غرب دلبسته لجن پراکنی 
به جای لغو تحریم ها 

دستور رهبر انقالب 
به مجلس درباره 

 تکلیف مازاد
 به بانک ها
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محمد صفری

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان

ت اول
نوب

آگهي مزایده عمومي 

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد مورد ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 
و جزئيات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي/اجاره  به اشخاص حقيقی و حقوقی  واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1400/12/03 الي 1400/12/08
2- جهت دريافت اسناد و شرايط فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به اداره كل راهداری و حمل و نقل استان قزوين )اداره پيمان و رسيدگی( 

مراجعه نماييد.
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/21

4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد در روز يکشنبه مورخ 1400/12/22 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- جلسه توجيهی در خصوص مزايده فوق ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 در محل اداره فنی و نظارت بر طرح ها)واحد سرمايه 

گذاری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای( برگزار ميگردد .
6- ارسال پاكت حاوی اصل تضمين شركت در مزايده، همچنين پاكت اسناد و مدارک متقاضيان و اوراق مهر و امضا شده اسناد مزايده و پاكت 
پيشنهاد  به آدرس قزوين انتهای بلوار نوروزيان بلوار حج بن بست اول-اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين- )دبيرخانه شماره 

1( الزامی است.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- ساير شرايط در اسناد مزايده به اطالع مزايده گران خواهد رسيد.
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکيم اداره كل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان قزوين - اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
آگهي نوبت اول 1400/12/03    آگهي نوبت دوم 1400/12/04

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

حداكثر مدت زمان موضوع مزايدهرديف
بهره برداری

مبلغ وديعه شركت 
در مزايده )ريال(

نوع مزايدهصالحيت مورد نيازشماره مزايده

ساخت و نصب يک دستگاه 1
پل عابر پياده

گواهی صالحيت تبليغاتی 1-81/824/000/000400 سال )96 ماه(
از اداره كل فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

مزايده ساخت، بهره برداری 
)B.O.T( و انتقال

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با امیر قطر:

 ایران به دنبال تحول
 در همکاری های منطقه ای است

صفحه 2

نماز رهبر انقالب 
بر پیکر استاد اخالق

صفحه 1


