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 صندوق کودکان ملل متحد 
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محسنی اژه ای:

تفاوتی بین فرد انقالبی و غیرانقالبی 
در رسیدگی به جرایم وجود ندارد
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طی روزهای اخیر مجموعه ای از تحرکات در قالبی 
که بیانگر اجماع اروپا و آمریکا در قبال ایران باشد 
صورت گرفته است از جمله آنکه در هوچی گری 
غیر منطقی امریکا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا 
با صدور بیانیه هایی خواســتار آزادی دو نفت کش 
یونانی توقیف شده از سوی ایران شده اند در حالی 
که هیچ اشاره ای به دزدی دریایی آمریکا و یونان 
در توقیــف نفت کش ایران و ارســال نفت آن به 
آمریکا نمی کننــد. رابرت مالی نماینده آمریکا در 
کنگره بر استمرار فشارها علیه ایران تاکید و حفظ 
تحریم ها را از اهداف اصلی آمریکا عنوان می کند. 
دامنه ایــن رفتارهای ضد ایرانی در حوزه نرم نیز  
اجرا شــده چنانکه از یک ســو تمام ظرفیت های 
رســانه ای غرب برای موج ســواری بر غم و اندوه 
ایران از حادثــه دلخراش متروپل آبادان را به کار 
گرفته شــده و از ســوی دیگر در جشنواره فیلم 
کن به فیلمی ضــد ایرانی ) عنکبوت مقدس( که 
در نهایــت توجیه کننده اقدمــات خصمانه غرب 
و حفظ و تشــدید تحریم ها در لوای حقوق بشــر 

است، جایزه داده می شود.
 در جدیدتریــن اقــدام نیز آژانس بیــن المللی 
انرژی اتمی بدون اشــاره به همکاری گســترده 
ایران با آژانس و شــخص گروســی مدیر کل آن، 
اتهاماتــی علیه ایران مطرح نمــوده  که همزمان 
با آن نیز کشــورهای غربی با صدور بیانیه هایی با 
ادعای لزوم همکاری ایران با آژانس بر اســتمرار 
سیاســت های خصمانه علیه تهران تاکید کردند. 
مجمــوع این رفتارها شــاید در ظاهــر در ابعاد 
مختلف و جداگانه ای بوده اســت امــا در نهایت 
همچون خانه های یک پــازل، برای تحقق هدفی 
واحــد کنار هم قرار گرفته انــد. مباحثی همچون 
وادار ســازی ایران به آزاد ســازی نفت کش های 
یونانی بدون آزاد شــدن نفت کش ایرانی، آوردن 
ایــران به پای میز مذاکره بــا کنار نهادن خطوط 
قرمز و تــن دادن به زیاده خواهــی غرب، تکرار 
سناریوی ایران هراســی با هدف حفظ تحریم ها 
و توجیه نقض عهده های غرب، خوش خدمتی به 
رژیم صهیونیستی برای نمایش چهره ای مقتدر از 
بنت نخست وزیر صهیونیست ها که این روزها در 
آستانه ســقوط کابینه قرار دارد، اهمیت زدایی و 
کم رنگ سازی گزارش اخیر خانم دوهان نماینده 
شــورای حقوق بشر سازمان ملل در امور اقدامات 
قهری یکجانبه که رسما خواســتار لغو تحریم ها 
علیه ایران شــده بــود و... از جملــه اهداف این 
اقدامات می تواند باشــد. البتــه مباحثی همچون 
پنهان ســازی دســتاوردهای اخیر دیپلماســی 
اقتصادی ایران نظیر 17 توافقنامه امضا شده میان 
ایران و تاجیکســتان در سفر اخیر رئیس جمهور 
این کشور به تهران، برگزاری نشست معاونان اکو 
در ایران و نشســت همکاری جمهوری اسالمی و 
ســازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه از دیگر 

ابعاد این طراحی ها را تشکیل می دهد. 
مجموع این رفتارها و پازل چیده شــده از سوی 
غــرب حکایــت از آن دارد که به رغــم ادعاهای 
مذاکراتی این کشــورها، عمال تغییری در ماهیت 
رفتــاری آنــان ایجاد نشــده اســت و همچنان 
همــان رویه زیــاده خواهــی قلدرمابانــه را در 
دســتور کار دارند رفتاری که راهکار مقابله با آن 
اســتمرار حفظ خطوط قرمز مذاکراتی و تکیه بر 
داشــته های درونی برای حل چالشهای اقتصادی 
کشــور می باشــد که می تواند پایان بخش توهم 

خودبرترپنداری و زیاده خواهانه غرب باشد. 

چینش قطعه های یک پازل

عارف نوروزی بیان کرد:

 اعتبار 2000 میلیاردتومانی صندوق برای 
جهش تولید در 10 میلیون هکتار دیمزار
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خود را ارزان فروختند سرمقاله
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قاسم  غفوری

در سفر آیت هللا اعرافی به واتیکان انجام شد

ابالغ پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به پاپ فرانسیس
 آیت اهلل اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در دیدار با رهبر مسیحیان کاتولیک، پیام شفاهی 

رهبر معظم انقالب را به پاپ منتقل کرد.
آیت اهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه روز گذشته و در ادامه سفر به کشور ایتالیا 
با پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک دیدار کرد. در این دیدار آیت اهلل علیرضا اعرافی 
ضمن تقدیر از مواضع پاپ در کاهش تنش میان ادیان و دفاع از مظلومین گفت: ســبک 
شما در معاشــرت با مردم از امتیازات شماست. خاستگاه شــما آمریکای التین است که 
موجب جاذبه بیشــتر شــده است. وی افزود: ما از طریق ســفیر ایران در واتیکان جویای 
احوال شــما بودیم و در مناسبت های گوناگون و آغاز دوران شیوع بیماری کرونا مکاتباتی 
با شــما داشتم و شــما هم توجه داشتید و از توجه تان تشــکر می کنم. مدیر حوزه های 
علمیــه تصریح کرد: گرچه به عنــوان حوزوی به اینجا آمده ام اما آنــگاه که رهبر معظم 
انقالب اســالمی و مراجع عظام و نهادهای حوزوی از این سفر مطلع شدند استقبال کرده 
و ســالم رســاندند و بر تعامل و هم اندیشــی تاکید کردند. رهبر معظم انقالب اســالمی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای به شــما سالم رساندند و پیشینه شما و ارتباطتان با آمریکای 
التین را ســتوده و برخی از مواضعی که در تلطیف روابط بین اســالم و مسیحیت و دفاع 
از مظلومان اتخاذ نموده اید را تحســین و تأکید نمودند ما انتظار داریم که شــما همچنان 
 در دفاع از مظلومان عالم و بویژه فلســطین و یمن تالش کنید و مواضع روشــن و شفافی 

داشته باشید. 
در این دیدار پاپ فرانســیس رهبر کاتولیک های جهــان، ضمن خوش آمدگویی گفت: از 
دیدار شما خوشحال هستم و احساس می کنم با شخصیت فرهیخته ای مواجه هستم. من 
برای کشور ایران به چند دلیل احترام خاصی قائل هستم؛ یکی اینکه در ایران یک تمدن 
سابقه دار و تاریخی می بی نم؛ من در ایران یک فرهیختگی، تمدن، وجه علمی و عظمت 
را از قدیم مشــاهده کردم و برای این امر اهمیت قائل می باشــم. وی افزود: یکی دیگر از 
دالیل من برای احترام به ایران وجود یک نظام دینی در این کشور است و من برای نظام 
دینی ارزش قائل هســتم. ممکن است در برخی امور اشکاالتی وارد و نیاز به اصالح داشته 
باشــد، اما اصل اینکه یک نظام سیاســی بر اساس نگاه دینی اســتوار شود برای ما قابل 
احترام است؛ این امر در جای دیگر جهان وجود ندارد و امتیاز مهمی برای ایران محسوب 
می شود. دلیل دیگر عالقه من، انقالبی بودن شما است. رهبر کاتولیک های جهان با اشاره 
به تدوین ســند تعامالت حوزه علمیه قم و واتیکان تصریح کرد: امیدوارم این گفت و گو 
منشــأ پیشرفت در تعامالت و هم افزایی ها شود.وی همچنین مطالبی که آیت اهلل اعرافی 

درباره تعامل و همکاری بیان کردند را صحیح دانست و بر آن تاکید کرد.

بیجنبهدر»کن«

  حساب های شخصی مردم 
از حساب های تجاری 

تفکیک می شود

وزیر اقتصاد:
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آگهي مزايده عمومی يك مرحله اي  

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق مازندران-اداره مناقصات و مزايده

ت دوم
نوب

انبار مرکزی به شرح ذیل را برابر مجوز  شركت توزيع نيروي برق مازندران در نظر دارد لوازم اسقاطی موجود در 
صادره و شرایط، شرح و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای بفروش برساند. متقاضیان می 

توانند برابر جدول ذیل با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام به دریافت اسناد نمایند.

1- زمان فروش اسناد :  از روز چهارشنبه مورخه 11-03-1401 لغایت  روز  چهارشنبه 1401-03-18
2- زمان بازدید:  از روز چهار شنبه مورخه 11-03-1401  لغایت روز  یکشنبه 29-03-1401 ) از ساعت 8  صبح الی 12 عصر (

3- محل بازدید: 
             الف: انبار مرکزی شرکت توزیع برق مازندران  واقع در ساری- بلوار خزر- نبش کوچه حزب اهلل - انبارمرکزی شرکت 

توزیع برق مازندران
             ب: برای ردیف سوم: انبار امورهای تابعه شرکت توزیع برق مازندران به لیست پیوست اسناد 

ساري  مازندراني  امیر  شعبه  ملت  بانک  شماره۵240332412  جام   بحساب  ریال   ۵4۵.000 مبلغ   : اسناد  فروش  مبلغ   -  4
)پرداخت از طریق درگاه اینترنتی( 

۵- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مزایده
بارگذاری و اعالم پیشنهاد در  6- مزایده گر می بایست حداکثر تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخه 29-03-1401 نسبت به 

سامانه ستاد اقدام نماید. 
تبصره: فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مزایده می باشد، می بایست حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه 

مورخه 29-03-1401 به آدرس ساري، بلوار خزر . نبش کوچه حزب اهلل، امور تدارکات توزیع برق مازندران تحویل گردد.
7- تاریخ و محل  بازگشایي پاکات : بازگشایی رأس ساعت 8 صبح دوشنبه مورخه 30-03-1401 به آدرس ساري، بلوار خزر . 

نبش کوچه حزب اهلل، امور تدارکات توزیع برق مازندران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گردد.
8 -نحوه اطالع رساني آکهي مزایده: 

الف- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مزایده
www.Tender.Tavanir.org.ir ب - سایت معامالت توانیر به آدرس

ج : در صورت کسب اطالعات بیشتر، با شماره تلفن 3340۵121-011   اداره مناقصات و مزایده تماس حاصل فرمائید.

شرکت توزیع نیروي برق مازندران
)سهامي خاص(

مبلغ برآوردی مقدار/واحدموضوع) مزایده(شماره مزایدهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

انواع سیم مسی اسقاطی )به همراه تمامی 11-1401
متعلقات متصله(

100.000200.000.000.0006.6۵0.000.000 کیلوگرم

تابلو 22-1401 سنجش،  مینی  تابلوهای  انواع 
کنتوری و . . . مستعمل

146730.000.00073.000.000 دستگاه

در سایزهای 33-1401 بتونی چهارگوش  های   پایه 
مختلف

1.77111.077.000.000879.000.000اصله

توضيحات: 
1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده باید مطابق شرایط اعالم شده در مزایده ارائه گردد.

2- مبلغ برآوردی بدون مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده است.
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقًا 

ترتیب اثرداده نخواهد شد.
4- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده درج شده است.

۵- فقط شرکتهای تولید کننده سیم و کابل و کارگاه های ذوب فلزات که پروانه بهره برداری معتبر داشته باشند،  می توانند در مزایده 
ردیف یک شرکت نمایند.

)سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال زایی(

ترانه - شهردار محمود آباد

از طریق سامانه  مزایده ی امالک و مستغالت خود را به شماره مزایده 2001090548000001  نظر دارد  شهرداری محمودآباد در 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات 

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

- تاریخ انتشار مزایده : 1401/3/10
- مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/3/18

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/31
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/3/31

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پایه: 104/060/000 ریال وجه نقد )فیش بانکی( اطالعات تماس و آدرس دستگاه : آذربایجان 
غربی شهرستان شاهین دژ شهر محمودآباد شهرداری محمودآباد.

46384407 - 044 و 09141855176

مزایده امالک و مستغالت

شناسه آگهی 1328845

در سفر آیت هللا اعرافی به واتیکان انجام شد

ابالغ پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به پاپ فرانسیس
صفحه 1


