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غــرب آســیا این روزهــا بــا واژه ای به نــام چتر 
امنیتی اجین شــده اســت. بنی گاتنز وزیر جنگ 
صهیونیست ها مدعی تشکیل ائتالف امنیتی عربی-

عبری به مدیریت آمریکا شده است. سفر آتی بایدن 
رئیس جمهور آمریکا به منطقه نیز در این چارچوب 
عنوان شــده اســت. پیش از این نیز کنگره آمریکا 
ادعــای طرح الــزام پنتاگون به همــکاری با رژیم 
صهیونیســتی و کشورهای عربی سر داده تا پدافند 

هوایی آن ها یکپارچه و هماهنگ شود. 
نکته قابل توجــه آنکه همزمان بــا این طرح های 
ادعایی، کشــورهای عضو مرکز هدف گیری تأمین 
مالی تروریسم که شامل آمریکا و چند کشور عربی 
است اســامی چند نفر از جمله دو تبعه ایران را در 
فهرست ادعایی تحریم خود قرار داد. در همین حال 
ریاض همگام با رژیم صهیونیستی استقبال خود را 
از تصویب قطعنامه ضد ایرانی شــورای حکام اعالم 
کرد.از سوی دیگر بنت نخست وزیر صهیونیست ها 
در حالــی نمایش مضحک ضد ایرانی را اخیرا به پا 
کرد که آن را اقدامی واحد با کشورهای عربی علیه 
تهدیدات امنیتی ایران برای منطقه نامید. همچنین 
بلینکن وزیــر امور خارجه آمریکا از عربســتان به 
عنوان شــریک اصلــی در مقابله با آنچــه او آن را 
»چالش های ناشی از ایران« خواند، یاد کرده است.

آمریکایی ها با مجموع این تحرکات ادعای در حالی 
برآنند تا چنان وانمود سازند که توانسته اند اجماعی 
منطقه ای علیه ایران ایجاد نمایند و روند ســازش 
در مســیر تقویت اهداف آمریکا در منطقه است که 
نگاهی به ســیر تحوالت به اصطالح امنیتی آمریکا 
نکاتی قابل توجه را آشــکار می سازد. آمریکایی ها 
همزمان با پیروزی انقالب اســالمی ایران، شورای 
همــکاری خلیج فارس را با ادعــای مقابله با ایران 
تشکیل دادند حال آنکه پس از 4 دهه این شورا صرفا 
به محلی برای گرفتــن عکس های یادگاری مبدل 
شده اســت در حالی که اختالفات درونی آن هرگز 
پایان نیافته و حتی نتوانسته اند یک نیروی نظامی و 
یا اقتصاد مشترک را تشکیل دهند. در سال 2006 
رایس وزیر امور خارجه وقت آمریکا ادعای شــکل 
گیری خاورمیانه جدید را ســر داد و مدعی شد که 
جنگ 33 روزه زایمان چنین خاورمیانه ای است که 
در آن میان کشــورهای عربی و رژیم صهیونیستی 
اجماعی سراسری صورت می گیرد. در سال 2009 
هیــالری کلینتــون وزیر خارجه وقــت آمریکا در 
اجالس اسیا - اقیانوسیه ادعای چتر امنیتی آمریکا 
بــرای متحدانش در خاورمیانــه را مطرح نمود. در 
دوره ترامپ نیز آمریکا معامله قرن را مولفه ای برای 
پیوند امنیتی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی 
نامید در حالی که برخی کشورهای عربی همچون 
ســعودی نیز ادعای تشــکیل ارتش واحد عربی را 
مطرح نمود و در دوران بایدن نیز طرح ناتوی عربی 
با مشــارکت آمریکا و رژیم صهیونیســتی مطرح و 
چند رزمایش هایی نیز بــا این عنوان میان طرفین 

برگزار شده است. 
نکته قابل توجه آن است که طرح های ادعایی مطرح 
شده با محوریت پیوند کارآمد متحدان عربی آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی در طــول نزدیک به دو دهه 
هرگز محقق نشده اســت و در نهایت با شکست و 
رسوایی همراه بوده است که پیروزی مقاومت لبنان 
در جنگ 33 روزه، پیروزی غزه در جنگ های 22، 
8، 51 و 12 روزه بر ارتش صهیونیســتی، شکست 
ائتالف سعودی در برابر مقاومت یمن پس از 7 سال 
جنگ، پیروزی ســوریه بر تروریســم و حامیان آن 
از دهها کشــور در طــول 10 دهه جنگ تحمیلی، 
تبدیل شــدن جبهه مقاومت به قدرت اول موشکی 
و پهپادی منطقه که مقاومــت را به تعیین کننده 
سرنوشــت منطقه مبدل ســاخته اســت، رویکرد 
گسترده ملت های منطقه به جبهه مقاومت بگونه ای 
که حتی در کشورهای حاضر در روند سازش در روز 
قدس تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار می شود و... 

نمودی از این حقایق است. 
مسئله اصلی آن است که عمال ادعای اجماع سازی 
و اتحاد ســازی از سوی آمریکایی ها در منطقه علیه 
مقاومت، ادعایی است که سالهاست که مطرح شده 
و هرگز نیز به ســرانجام نرســیده و نخواهد رسید 
بویژه اینکه از یک ســو رژیم صهیونیستی آن ناجی 
ادعایی آمریکا نمی باشد چنانکه حتی توان مقابله 
با فلســطینی ها با حداقل امکانات نظامی را ندارد و 
از سوی دیگر سامانه های موشکی و حمایتی ادعایی 
آمریــکا بارها و بارها شکســت و ناکارآمده خود را 
اثبات کرده اند که ناتوانی آنها در برابر توان موشکی 
و پهپــادی یمنی هــا نمودی از آن اســت چنانکه 
فرمانده ســنتکام رســما در زمان حمله موشــکی 
یمنی ها به امارات اذعان کرد که نیروهای آمریکایی 
به پناه گاه رفتند و در میدان نبودند. بر این اساس 
می توان گفت آنچه امروز با عنوان چتر امنیتی واحد 
عربی، عبری و غبری نامیده می شود رویای چتری 
سوخته است که برای اهداف انتخاباتی بایدن، بقای 
کابینه در آســتانه فروپاشی بنت و سرکیسه کردن 

کشورهای عربی مطرح شده و الغیر.

رویای یک چتر سوخته

امیر دریادار ایرانی:

 نیروی دریایی ارتش 
 در باالترین سطح آمادگی 
و توان رزمی قرار دارد
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جزئیات جدید برنامه ویژه دولت برای حمایت از مستأجران

 طرح وزارت راه در جلسه سران قوا مطرح می شود
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا تشـریح جزئیـات طـرح ویـژه دولـت بـرای حمایـت از 

مسـتأجران ، گفـت: بسـته مدیریـت اجـاره بهـای مسـکن 3 بخـش اسـت.
بـه گـزارش تسـنیم، محمـود محمـودزاده در خصـوص چرایی عـدم ورود دولـت به بحث 
اجاره بهـای مسـکن و کنتـرل بـازار مسـکن اظهـار کـرد: وقتـی آمار 30 سـاله را بررسـی 
می کنیـم همـواره قیمـت اجـاره مسـکن از یـک شـیب متعـادل بـا تـورم کشـور تبعیت 

اسـت. کرده 
وی ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس نـرخ اجـاره مسـکن بیـن 10 تا 15 درصـد کمتـر از تورم 
عمومـی شـبی کنتـرل می شـد. در سـال 98 بـا همزمانـی بـا بیمـاری کرونـا، عواقـب 
اقتصـادی بـرای کشـور ایجـاد شـد و مداخلـه حاکمیـت در بـازار اجـاره مورد توجـه قرار 
گرفـت. وی ادامـه داد: بـر اولیـن بـار در سـال 99 طـی مصوبـات سـتاد ملی کرونـا برای 
تعییـن سـقف افزایـش نـرخ، کنتـرل قیمـت اجـاره مسـکن در دسـتور کار قـرار گرفت.

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بیـان کـرد:  مصوبـه سـتاد کرونـا مشـمول تمدید قـرارداد 
اجـاره می شـد نـه قراردادهـای جدیـد. بـرای شـروع اجـاره مبنـای قیمت گـذاری خاص 

خـود را دارد کـه در نبـود قانون، قابلیـت اجرایـی نـدارد.
محمـودزاده توضیـح کـرد: آن چیـزی که مرکز آمـار ایران اعـالم کرد در پایان سـال 99 
میـزان افزایـش اجاره بهـا 32 درصـد بـود. در سـال 1400 همیـن مصوبـه اجـرا شـد. بـا 
همـکاری قـوه قضاییـه در سـال 99 بالـغ بر 64 درصـد جابجایی مسـتاجران را داشـتیم.
وی تصریـح کـرد: آمـار بانک مرکزی بر اسـاس سـامانه کد رهگیری و تعـداد معامالت در 
مناطـق مختلـف شـهر اسـت که بـرای آن متوسـط گیری می کننـد. ایـن نمی تواند مالک 
درسـتی بـرای برنامه ریـزی باشـد، چراکـه در یـک منطقـه ممکن اسـت تعـداد معامالت 

بـاال باشـد در منطقـه ای دیگر این گونه نباشـد.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی اضافـه کـرد: همزمـان مسـائل مختلـف اقتصـادی را داریم 
کـه روی بـازار مسـکن تاثیرگـذار بوده اسـت. امسـال بـا توجه بـه این که شـرایط کرونا را 

کمتـر داریـم، امـا بـا موضوعات جدیـدی مواجه شـده ایم.
محمـودزاده در رابطـه بـا بسـته جدیـد حمایتـی از اجاره نشـین ها گفـت: بسـته مدیریت 
اجـاره بهـای مسـکن شـامل سـه بخـش اسـت؛ بخـش اول کمـک یـا تشـدید عرضـه 
خانه هـای خالـی بـه بازار مسـکن یا همان سـامانه امالک و اسـکان اسـت. بـرای اولین بار 

در دیمـاه سـال گذشـته توانسـت بیـش از 560 هـزار واحـد خالـی را شناسـایی کند.
وی بـا بیـان این کـه ایـن خانه هـای خالی به سـازمان امور مالیاتـی معرفی شـد، ادامه داد: 
اولیـن مالیـات خانه هـای خالـی پـس از 4 دهـه در بهمـن سـال 1400 اخـذ شـد. هفته 
گذشـته نیـز مجـددا 120 هـزار خانـه خالی جدید به سـازمان امـور مالیاتی معرفی شـد.

معـاون وزیـر راه اقـدام دوم بحـث افزایـش تولیـد اسـت؛ در  قالـب پروژه هـای حمایتـی 
مسـکن، بیـش از 567 هـزار واحـد در مسـکن شـهری در حال سـاخت اسـت. 158 هزار 
واحـد مسـکن روسـتایی و 193 هـزار واحـد نیـز در حـوزه خودمالکـی در حـال سـاخت 
اسـت. ضمـن این کـه در بافـت فرسـوده نیـز 53 هـزار واحـد سـاخته می شـود کـه در 

مجمـوع 918 هـزار واحـد خواهـد بود.
وی بـا بیـان این کـه تمـام تـالش مـا ایـن اسـت که ایـن تعـداد مسـکن را بـه 2 میلیون 
واحـد برسـانیم، اظهـار کـرد: اقـدام سـوم نیـز کنتـرل بـازار اسـت کـه در این حـوزه دو 
بخـش داریـم؛ یـک بخشـی بـا مصوبـات دولـت انجام شـدنی اسـت کـه پیشـنهادات در 

کمیته هـای فنـی تنظیـم بـازار تاییـد شـده و یکشـنبه در دولـت مطـرح مـی شـود.
محمـودزاده تاکیـد کـرد: یـک بخشـی از کنتـرل بـازار نیاز بـه قانـون دارد که شـنبه در 
جلسـه سـران مطـرح و مصوبـات آن بـرای کوتاه مدت اخـذ خواهد شـد. همزمان مجلس 
نیـز یـک طـرح دو فوریتـی دارد و تبدیـل آن به قانون زمانبر اسـت و به تابسـتان امسـال 
نمی رسـد. از ایـن رو ایـن مسـئله از کانـال سـران قـوا دنبـال می شـود تـا بتوانیـم در 

نابسـتان امسـال کنترل بـازار اجاره را داشـته باشـیم.

درخواست اجاره نامتعارف
خرج دوا و درمان می شود
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آگهی مناقصه

استانداری هرمزگان

عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  هرمزگان  استانداری 
تجدید شده تامین 21 دستگاه خودروی سواری جهت انجام 
از  را  مناقصه2001004163000005  شماره  به  اداری  امور 
برگزار  ستاد(  دولت)  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق 
تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید. 
نشانی  به  ستاد  سامانه  بستر  در  پیشنهادها  بازگشایی 

www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
تا   1401/03/28 از  ستاد:  سامانه  از  اسناد  دریافت  زمانی  بازه 

1401/04/01
مهلت ارسال پیشنهادها :  تا ساعت  13:00  مورخ 1401/04/13 

بازگشایی پیشنهادها : چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 1401/04/15
شناسه آگهی 1334761

» آگهی مناقصه خرید و حمل )بارگیری،حمل،باراندازی(
 تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی

بن-بروجن «

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

ت دوم
نوب

شركت سهامی آب منطقه ای 
چهار محال و بختیاری 

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی مناقصه گران  شركت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری در نظر دارد 
مناقصه خرید و حمل )بارگیری،حمل،باراندازی( تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی بن- بروجن با 
از  مناقصه  برگزاری  مراحل  نماید.كلیه  برگزار  الکترونیکی دولت  تداركات  از طریق سامانه  را  شمار ه 2001001125000015  
دریافت استعالم های ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه تا ارائه استعالمهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه ، ارائه پیشنهاد 
 www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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حاصل نمایید ، شرایط حاكم بر پروژه به شرح ذیل می باشد:
1-كارفرما : شركت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

2-دستگاه نظارت : شركت مهندسین مشاور ری آب
3- محل تأمین اعتبار : اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است )اسناد خزانه،اوراق مشاركت یا هر نوع پرداخت 

دیگر(
4-  مبلغ برآورد: - ریال

5- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: به میزان - 26،000،000،000 ریال
6- مدت انجام كار:  4 ماه

7- مدت اعتبار پیشنهادها:  3 ما ه
8- شركت های دارای گواهی صالحیت بازرگانی ، مجاز به شركت در مناقصه می باشند . 

9- آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعالمهای تکمیل شده ارزیابی كیفی و پاكات مناقصه )الف ، ب و ج( در سامانه ستاد : روز 
چهار شنبه مورخ 08 / 04 / 1401 ساعت 09:00 صبح

10- تاریخ و محل تسلیم پاكت الف )تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار(  )پاكت فیزیکی( : روز جهار شنبه مورخ 04/08/ 1401 
حداكثر تا ساعت 09:00 صبح - آدرس شهركرد- خیابان هفت تیر شركت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری- طبقه اول 

دفتر حراست و  امور محرمانه شركت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری.
11- زمان و محل بازگشایی پاكات مناقصه )الف ، ب و ج( و سند استعالم ارزیابی كیفی : روز چهار شنبه مورخ 1401/04/08 ساعت 
10:00 صبح، شهركرد- خیابان هفت تیرشركت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری- طبقه اول- دفتر قراردادهای شركت 

آب  منطقه ای چهار محال و بختیاری.
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مواضع تیم ایران  در وین در کنار  تبیین دیپلماســی 
عمل گرا و نتیجه محور ایران در مونیخ توسط وزیر امور 
خارجه و رایزنی های تلفنی رئیس جمهوری اسالمی با 
مقامات کشــورهای حاضر در مذاکرات بیانگر آن است 
که طرف غربی نمی توانــد از خطوط قرمز ایران مبنی 
بر لغو تحریم ها، راســتی  آزمایی و ضمانت دادن شانه 

خالی کند. 
نشســت امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در 
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن 
را رایزنی هــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات 
سایر کشــورها از جمله اعضای اروپایی مذاکرات وین 
تشــکیل می داد. آنچه غرب در فضای رســانه ای آن را 
دنبال می کرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســته هایش 
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور 
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســته ای این توهم 
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت. در 
همین چارچوب وزیر خارجه ایران با مســئول دانستن 
آمریکا و متحدان غربی آن در هرگونه شکست احتمالی 
مذاکرات وین، امــا تاکید کرد تیم ایرانی با خوش بینی 

و جدیت برای رسیدن به توافق خوب تالش می کند.
»حســین امیرعبداللهیان« در مصاحبه با »کریستین 
امانپور« مجری شــبکه »سی اِن اِن« گفت: »آن بخشی 
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی گــردد، چرا 
خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت 
پیدا کنیم«.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 

اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشــته کرده ایم، افــزود: »در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، 
اگر آمریــکا و طرف غربی ]واقع گرایانه[ برخورد نکنند، 
حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود«.
در همین حال حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در 
مورد گفت وگو با آمریکا اظهار داشت: آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واســطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه ها اعالم کردیم که 
چشــم انداز چنین گفت و گویی برای ما چندان روشــن 
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه 
نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود: ولی اگر طرف 
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن برخی از 
تحریم هــا را انجام دهد، آنگاه می تــوان گفت که نیت 
آمریکایی هــا واقعی اســت.امیرعبداللهیان گفت: مایلم 
تأکید کنم که آنها تنها در قالب کلمات از حســن نیت 
حرف می زنند و این برای گفت وگوهای مستقیم کافی 
نیســت. آنها باید حسن نیت خود را به صورت عملی و 
در عرصه میدانی نشــان دهند.وی افزود: آنها می توانند 
برخی تحریم ها را بردارند یا برخی دارایی های مســدود 
شــده ما نزد بانک های خارجــی را آزاد کنند، این در 
حالی اســت که همزمان بــا گفت وگوهای جدید حتی 
برخــی تحریم های جدید نیز علیه اشــخاص حقوقی و 
حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدن اعمال شــده 

اســت و این معنایش این اســت که دولت آقای بایدن 
همان مســیر ترامپ را دنبال می کند، لذا افکار عمومی 
می گوید که آنها در عمل یکی هستند.وزیر امور خارجه 
دیروز شــنبه نیز در کنفرانس امنیتــی مونیخ با بیان 
این که همکاران مــن در وین با بازی های دوگانه طرف 
غربی بر ســر »متن« و »زمان« روبرو هســتند، گفت: 
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن داریم، به شــرطی که طــرف دیگر آماده 
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد. همچنین وزیر 
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح 
کــرد: اگر ابتکارات ایــران نبود، تا این حــد به توافق 
نزدیک نبودیم، ولی طــرف مقابل باید بداند جمهوری 
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت. 
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار همتای اسپانیایی 
گفت: گفت وگوها در وین به نقطه ای رسیده که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به 
توافق است و سه کشــور اروپایی تالش کنند حقوق و 
منافع مشــروع ایران رعایت شــود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه نروژ در دیدار با امیرعبداللهیان نســبت به آغاز 
فصل جدیدی از روابط اقتصادی با ایران در پی حصول 
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور 
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط 
با ایران آمادگی کرد. ســفیر آمریــکا در کویت با بیان 
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت، 
واشــنگتن در حال مشورت با شرکا و متحدان خود در 

منطقه و همچنین با اتحادیه اروپاست.

گــزارش
غرب نمی تواند از لغو تحریم ها، راستی  آزمایی و ضمانت دادن شانه خالی کند

برجامی ها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران
 شهید سلیمانی 

پیروز میدان جهاد اکبر و اصغر 
المللی »مکتب شــهید  ســومین کنفرانس بیــن 
ســلیمانی و تمــدن نویــن اســالمی بــا حضور 
اندیشــمندان و اصحاب رسانه از کشورهای مختلف 
در حالی برگزار شــد که همگان بر نقش و جایگاه 
سردار در تحقق صلح و عدالت جهانی تاکید و وی را 
فاتح هر دو میدان جهاد اکبر و اصغر معرفی کردند. 
دکتر »داود عامــری«، دبیــر کل »مجمع جهانی 
صلح اسالمی«، در مراسم افتتاح  سومین کنفرانس 
بین المللی »مکتب شــهید سلیمانی و تمدن نوین 
اســالمی« که 30 بهمن ماه در تهــران آغاز به کار 
کــرد، گفت:»شــهید ســلیمانی دارای خصایص و  
ویژگی های بسیار ممتازی بود و رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران، از شهید ســلیمانی به عنوان یک 
مکتب یاد کرد. شهید سلیمانی با خصوصیات ممتاز 
و خدمات ویژه ای که در حمایت از امت اســالمی 
انجام داد، شهید سلیمانی قهرمان صلح و عدالت در 

منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.«
حجت االسالم دکتر »نبیل حلباوی«، امام جماعت 
بــارگاه مقدس حضــرت رقیه ســالم اهلل علیها در 
دمشق، پایتخت ســوریه نیز گفت:»شهید بزرگ و 
فرمانده ما حاج قاسم سلیمانی در مقایسه با رهبران 
نظامــی جهان الگویی بی همتــا و ممتاز بود که نه 
فقــط یک فرمانــده نظامی توانا و برجســته، بلکه 
رهبری رسالت مدار، مذهبی و عرفانی بود.«»شهید 
سلیمانی شهیدی جاوید است که حماسه و  دیدگاه 
وســیع معنوی وی  الهام بخش همــه قهرمانان و 
مبارزان در ســپاه قدس و رهبران مجاهد مقاومت 

در سوریه و لبنان و یمن و عراق است.«
همچنین حجت االسالم و المسلمین، دکتر مهدی 
ایمانی پور، رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی با اشاره به ویژگی های متعدد مکتب سردار 
شهید سلیمانی، مبارزات وی در غرب آسیا  و حمایت 
او از اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تالشــی برای 
تحقق صلح پایدار عادالنه دانست. همچنین حضرت 
آیت اهلل نوری حاتم ساعدی از اساتید سطوح عالی 
حوزه علمیه نجف اشرف گفت:»شهید سلیمانی در 
حالی که یک فرمانده نظامی شــجاع و  طراح خبره 
حمالت تهاجمی علیه دشــمن بــود، قلبی رئوف و 
رحیم داشت و الگو و محبوب قلوب همرزمانش بود. 
عــالوه بر اینها، سیاســتمداری ماهر بود که احزاب 
مرتبط به خود را صالحانه رهنمود می داد و در حل 
تنش های سیاســی کمک می کرد. او ویژگی های 
بدیعی داشت که ظاهرا با یکدیگر ناهمگون بودند.«

از ســوی دیگــر دکتــر »ادریس الهانی«،  اســتاد 
دانشــگاه اهل تونس با تاکید بــر اینکه بهترین راه 
شــناخت پدیده ها، بررســی ویژگی هــای اضداد 
آنهاســت، گفت: » می توان با  شناخت ویژگی های 
امپریالیســم آمریکا و صهیونیسم اشغالگر و عوامل 
آنها به عنوان دشــمنان شــهید سلیمانی، به خوبی 
دریافت که وی مردی مجاهد و  مخلص برای وطن 
خود بود که طرح سلطه گرایانه آمریکا را در منطقه 
را که بر سیاســت های راهبردی ایران تاثیر منفی 

می گذارد، هدف قرار می داد.«
از سوی دیگر دکتر »ابولخیر«، نویسنده و از فعاالن 
رســانه ای کشور مصر گفت:»شــهید سلیمانی در 
تربیت نیروی مقاومت جهانی علیه صهیونیســم و 
اســتکبار جهانی نقشی همه جانبه و یگانه ایفا کرد. 
او جوانان همه مذاهب در لبنان، فلسطین و  عراق را  
با تربیت اخالقی، دینی، ایمانی، اجتماعی و  رفتاری 
در خــط مقاومت ذوب کرد. او مکتبی را تاســیس 
کرد که تحت تاثیر ارزشــهای غربی قرار نمی گیرد، 
به جغرافیا محدود نیســت. تحت تاثیر ارزشــهای 
صهیونیستی و حروف التین نیست بلکه تحت تاثیر 
ارزشهای اسالم نابی است که همه ملت های اسالمی 

تحت آن متحد می شوند.«
این اندیشــمند مصری درباره نقش سردار سلیمانی 
در شکســت ترویست های تکفیری داعش در عراق 
و ســوریه افزود: »تالش های شــهید ســلیمانی و 
همراهان او باعث شــد که جبهــه داخلی مقاومت 
عراق و ســوریه در برابــر اشــغالگران آمریکایی و 
صهیونیســتی با هم متحد شــوند و بــزرگ ترین 
پیــروزی هــا در مقابل »داعش« بــه مثابه یکی از 
خشن ترین ارتش های تروریســتی که با تمام قوا 
از سوی دشمنان حمایت می شد، شکست بخورد.«

دکتر ابوالخیر در ادامه تاکید کرد:»ســخن گفتن از  
شهید قاسم سلیمانی، یعنی سخن گفتن از معنای 
شهادت در اندیشه اسالم ناب محمدی و نماد آن در 
نهضت امام حســین علیه السالم که »مرگ با عزت 
بهتر از حیات در ذلت اســت«. ما نیز باید در مسیر 

شهید سردار سلیمانی حرکت کنیم.«

دریچـــه

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت اول

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

آگهي مزايده عمومي شماره :  1000001190000010
به شماره مرجع : 130/1400

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبار ها 

موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط)70 تن(
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده مرجع 130/1400  و)شماره سیستمی 1000001190000010( به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : یکشنبه مورخ 1400/12/01 ساعت 12.00 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده : شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 12:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1400/12/07 از ساعت 8 صبح الی 13 بعدظهر تا سه شنبه مورخ 1400/12/16  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:00 صبح 
زمان بازگشایی: شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:30 صبح 

 زمان اعالم به برنده:  یکشنبه مورخ 1400/12/22
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش« ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به 

درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0105042522005
-تحویل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ساعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان به 

آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( الزامی است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهي مزایده در صفحات  داخلي روزنامه هاي   اصفهان امروز - سیاست روز  بعهده برندگان مزایده میباشد.
- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 

شركت توزيع برق استان اصفهان

رئیس جمهور:  

دنیا حق دهد که به 
آمریکا بی اعتماد باشیم


