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گانتس وزیر جنگ صهیونیست ها و پیش از آن بنت 
و الپید نخســت وزیران و وزیر خارجه دوره ای این 
رژیم اخیــرا دعاهایی ها درباره ایران و آنچه اقدامات 
مخرب آن در ترکیه نامیده اند مطرح کرد ه اند. ادعایی 
که البته با واکنش منفــی ترکیه نیز مواجه و آن را 
مردود دانسته است. حال این سوال مطرح است که 
چرا صهیونیســت ها چنین ادعایــی را مطرح و چه 

اهدافی را در ورای آن دنبال می کنند؟ 
مســئله اصلی که این روزها در بــاب تحوالت رژیم 
صهیونیســتی باید به آن توجه داشــت وضعیت به 
شدت بحرانی کابینه بنت است که هر لحظه احتمال 
ســقوط آن وجــود دارد. بنت که عمــا در اجرای 
وعده های انتخاباتی اش ناتوان بوده اکنون با اســتعفا 
و کناره گیری اعضای ائتاف در مرحله ســقوط قرار 
گرفته است در همین حال این رژیم با ناکامی بزرگی 
به نام شکست پروژه شورای حکام برای تسلیم سازی 
ایران مواجه شــده و ابتکار عمل هــا و واکنش های 
تهــران در برابــر قطعنامه سیاســی و بــی منطق 
غربی هــا، برداشــتن دوربین هــای فراپادمانی و نیز 
راه اندازی چرخه جدیدی از زنجیره ســانتریفیوژ ها 
بوده اســت. در این شــرایط بنت با مجموعه ای از 
هوچی گری هــا و اقدامــات علیه جبهــه مقاومت از 
جمله تشدید سرکوب  فلسطینی ها، حمات مکرر به 
سوریه از جمله فرودگاه دمشق، نقض حریم لبنان و 
ادعای ســلطه بر منابع انرژی آن،  نســبت دادن هر 
حادثه و نیز شــهادت برخی کارکنان هوافضا و سپاه 
به اقدامات جنگی مســتقیم خــود علیه ایران که با 
ضریب دادن های گســترده رسانه ها از جمله فارسی 
زبان معاند نیز همراه اســت، سعی در نمایش قدرتی 
پوشــالی از خود دارد تا شاید با فریب افکار عمومی 
ســرزمین های اشغالی از فروپاشی زودهنگام خویش 

جلوگیری نماید. 
نکته دیگر در باب جوســازی دروغین صهیونیست ها 
تقای آنها برای گرفتار ســازی ترکیه در آدرس غلط 
امنیتی است که پیش از این نیز در قبال برخی دیگر 
از کشورها صورت داده اند. کارنامه صهیونیست ها نشان 
می دهد که آنها برای نفوذ امنیتی در ساختار امنیتی 
و نظامی کشــورها به خودزنی و حتی کشتار یهودیان 
نیــز می پردازند چنانکه پس از حادثه گروگانگیری در 
هتل بمبئی هند در ســال 2008 که عده ای یهودی 
در آن بودند، مشــخص شــد که این حادثه طراحی 
و ترفند صهیونیســت ها برای اعمال فشــار بر دهلی 
نو بــرای پذیرش آنچه همکاری مشــترک امنیتی با 
تل آویو می نامیدند بوده اســت. این طراحی توســط 
صهیونیســت ها در بسیاری از کشــورهای اروپایی و 
آفریقایی نیز بارها تکرار شــده اســت. اخیرا در حالی 
روابط سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی و ترکیه 
احیا شــده است که مردم ترکیه به شدت مخالف این 
رویکرد بوده و آن را خیانت آنکارا به فلسطین می دانند. 
در همین حال شــواهد امر نشــان می دهد که رژیم 
صهیونیســتی به دنبال سوء اســتفاده از ظرفیت ها و 
طرح های ترکیه برای جمع آوری منابع انرژی منطقه 
و انتقال آن به اروپاســت تا در نهایت در کنار توجیه 
ســرقت منابع انرژی مناطقی همچون غــزه، لبنان، 
سوریه، اقلیم کردستان عراق، مصر، برخی کشورهای 
آفریقایی، از این مولفه برای وابســته ســازی امنیتی 
اروپا به خویش بهره گیرد. مســئله ای که شاید بتوان 
از اهداف مشــترک صهیونیست ها، آمریکا و انگلیس 
در دامن زدن به جنگ اوکراین را تحقق آن دانست که 
در لوای اجبار اروپا به تحریم انرژی روسیه و نیازشان 
به منابع انرژی جدید تشکیل می دهد. با توجه به این 
شــرایط این سناریو مطرح اســت که صهیونیست ها 
با هوچی گری و زیر ســوال بــردن امنیت ترکیه که 
می تواند بر صنعت گردشــگری این کشور در شرایط 
نابســامان اقتصادی کنونی تاثیرات منفی بسیاری نیز 
داشته باشد، در کنار تقا برای غبارآلود ساختن روابط 
تهران-آنکارا، به دنبال تحمیــل زیاده خواهی هایش 
خویش به ترکیه می باشــد که پذیــرش دادن پایگاه 
جاسوسی به این رژیم وهمکاری با اهداف جاه طلبانه 

منطقه ای آن از جمله این رفتارها می باشد.
در نهایــت آنکه هدف گذاری صهونیســت ها از برهم 
زدن ارامش امنیتی ترکیه با ادعای ایران هراســانه با 
هر هدفی که صورت گرفته باشد با توجه به هوشیاری 
مردم ترکیه در دشمن شناسی و تاکیدشان بر حمایت 
از فلســطین و نیز روابط تاریخی و همه جانبه ایران 
و ترکیه و تاکید مقامات دو کشــور بر اســتمرار این 
روند راه به جایی نخواهد برد. قدر مسلم رژیم جعلی 
صهیونیستی همچون رژیم آپارتاید آفریقای جنونی 
عمری موقت خواهد داشــت و انچه ماندگار و پا برجا 
خواهد بود روابط میان همسایگان تاریخی است.  به 
هر تقدیر آنچه بر همگان مسلم گردیده آن است که 
رژیم صهیونیســتی محور و کانون بحران های منطقه 
است که برای بقای نامیمون خویش از هیچ جنایتی 
فروگذار نیست و لذا راهکار نهایی کشورهای منطقه 
برای رسیدن به ثبات پایدار مقابله واحد با این رژیم 
و متحدانش است چنانکه تجربه سازش کاران نشان 
داده اســت که ســازش و کوتاه آمدن در برابر رژیم 
صهیونیســتی جز استمرار ناامنی و بحران در منطقه 
و رسوایی و سرشکستگی سازشــکاران نتیجه ای به 

همراه نخواهد داشت.

راز یک هوچی گری 

معاون اول رئیس جمهور:

هزینه جدیدی در سبد دارویی 
خانوار اضافه نمی شود

2

ــر ــبـ خـ

مصوبه حداکثر افزایش اجاره  بها به تأیید سران قوا رسید سرمقاله

صفحه 2

ghassem_tg@yahoo.com
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ائتالف الفتح خبر داد:

 گشایش بزرگ ترین پرونده تحقیق 
درباره ترور سردار سلیمانی و ابومهدی

در پی اظهارات اخیر مایک پمپئو در خصوص جنایت فرودگاه بغداد برخی مسئوالن عراقی 
واکنش هایی داشــته اند و خواســتار مجازات تمام افرادی شدند که در این حادثه دست 
داشــته اند و نماینده ائتاف الفتح از گشــایش بزرگ ترین پرونده تحقیقاتی در خصوص 

ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگــزاری المعلومه، ائتاف الفتح عراق امروز)یکشــنبه( از 
گشایش بزرگ ترین پرونده تحقیقاتی در پارلمان عراق در خصوص جنایت فرودگاه بغداد 
)ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس( خبر داد و اعام کرد که اظهارات اخیر مایک 
پمپئو، وزیر خارجه پیشــین آمریکا شوکه کننده بود و نشان می دهد که برخی شخصیت 
های عراقی در این حادثه دســت داشته اند. رفیق الصالحی، نماینده ائتاف فتح در گفت 
وگــو با این خبرگزاری گفت: پمپئو جزئیات مخفیانه و ســری درخصوص نفوذ آمریکا در 
عراق و میزان دخالت در امور داخلی را برما کرد و ائتاف الفتح اقدام به گشــایش بزرگ 
ترین پرونده تحقیقاتی پارلمانی از طریق کمیته های متخصص کرده است تا تمام کسانی 
که در این جنایت دســت داشته اند و با ســفارت آمریکا در ارتباط بودند به دادگاه ارجاع 
داده شده و مجازات شوند. وی گفت: این تحقیقات احضار فرماندهان ارشد امنیتی عراقی 
را شــامل می شود تا ابهامات در این خصوص برطرف شود و به طور کامل روشن شود که 
چه اتفاقی رخ داد و میزان نفوذ آمریکا در دســتگاه های امنیتی عراق و همچنین میزان 

همکاری با آن ها در این جنایت چقدر است.
همچنین صفا االعسم، مشاور نظامی عراقی در گفت وگو با المعلومه گفت: اظهارات مایک 
پمپئو در مورد جنایت ترور فرماند هان پیروزی یک دلیل قاطع برای دست داشتن افرادی 
از داخل عراق در این عملیات ترور است و این اظهارات برای مجازات فوری تمامی کسانی 
که در این جنایت دســت داشته اند کافی اســت. احمد الموسوی، عضو کمیسیون امنیت 
و دفاع در پارلمان عراق نیز اخیرا از مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر این کشــور خواست 
 تا نتیجه تحقیقات در پرونده ترور شــهید ابومهدی المهندس و شــهید قاســم سلیمانی 

ارسال شود.
وی گفــت: از الکاظمی می خواهیم که نتایج تحقیــق در پرونده ترور فرماندهان پیروزی 
شــفاف سازی شــود و تاخیر در امر تعجب آور است. اکنون الزم شد که بدون هیچ تعللی 
طرف های مرتبط با ترور فرماندهان پیروزی افشــا شــوند و نتایــج تحقیقات به پارلمان 
ارســال شود. دولت الکاظمی موظف است تا گزارشــات خود در این خصوص را در سریع 
ترین زمان ممکن به پارلمان بفرســتد و اعام شود که کدام طرف ها در جنایت فرودگاه 

بغداد دست داشته اند.
بر اســاس این گزارش، مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشــین آمریــکا اخیرا در گفت وگو با 
شبکه سعودی العربیه در رابطه با ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی در حمله تروریستی 
پهپادهای آمریکایی مدعی شــد: به ما هشدار می دادند که اگر از برجام خارج شویم جنگ 
می شــود. به ما هشدار می دادند که اگر ســفارت مان را از تل آویو به اورشلیم تغییر دهیم، 
جنگ می شود. هشدار می دادند که اگر علیه ژنرال سلیمانی اقدام کنید، جنگ می شود. ما 

نه یکی، نه دوتا بلکه هر سه کار را انجام دادیم و جنگی پیش نیامد.
وی در ادامــه ادعا کرد: این به آن دلیل بــود که دولت آمریکا به طور واضح آماده دفاع از 
چیزهایی بود که برای مردم آمریکا مهم تلقی می شد. ژنرال سلیمانی در نقشه برای کشتن 
500 آمریکایی دیگر دست داشت. ما فرصت جلوگیری از وقوع این نقشه را داشتیم و این 

کار را انجام دادیم.
این مقام ارشــد پیشــین آمریکایی که از عامان اصلی جنایت ترور شــهید ســلیمانی 
محســوب می شــود، در این رابطه که تصمیم گیری برای اقدام علیه ســردار ســلیمانی 
به چه میزان طول کشــیده بود، گفت: ما برای مدتی بســیار طوالنــی جهت حفاظت از 
دارایی های مــان در عراق و آمریکایی های داخل ســوریه و تمام جهــان کار می کردیم. ما 
اقدامــات نیروی قدس را زیرنظر داشــتیم. این پروژه ای بود که ما بــه طور مداوم در آن 
دخیــل بودیم و فرصتی برای مان پیــش آمد تا جلوی حمله ای آنی علیه دارایی ها و منابع 
 آمریکایــی و همچنین مردم آمریــکا را بگیریم و رئیس جمهور تصمیم گرفت تا این کار را 

انجام دهیم.

پایان خون به دل کردن مستأجران 
رسیده است؟
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5- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار: مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار بصــورت ضمانتنامــه بانكــی معتبــر یــا واریــز نقــدی بحســاب 

می باشــد. خزانــه  نــزد  تهــران  بــرق  ســپرده های  تمركــز   )IR   740100004001050906372822 شــبا  )شــماره   4001050906372822
6- نام و نشانی دستگاه نظارت: شركت برق منطقه ای تهران به نشانی مندرج در بند یك.

7- زمــان و محــل تحویــل پیشــنهادات: پیشــنهاد دهندگان می بایــد ضمــن بارگــذاری تصویــر كلیــه مــدارك پــاكات )الــف، ب، ج( در ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت تــا 
1401، نســبت بــه ارســال اصــل مــدارك مطابــق شــرایط درج شــده در اســناد مناقصــه، در پاكــت الك ومهــر شــده تــا ســاعت  /04 ســاعت 10:00 روز سه شــنبه مــورخ 14/
14:00 روز سه شــنبه  مــورخ 1401/04/14 بــه دبیرخانــه حراســت بــه نشــانی منــدرج در بنــد یــك )طبقــه دوم( تحویــل و رســید دریافــت دارنــد. تمامــی فرآینــد برگــزاری 

مناقصــه از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت صــورت می پذیــرد.
1401 ســاعت 10 صبــح درســالن پژوهــش 3 واقــع در طبقــه ســوم  /04 8- گشــایش پیشــنهادات: پیشــنهادات ارائــه شــده در ســامانه در روز چهارشــنبه مــورخ 15/

ســاختمان ســتادی شــركت بــرق منطقــه ای تهــران گشــایش خواهــد یافــت.
9- سایر شرایط: باتوجه به ممنوعیت خرید كاالهای خارجی مشابه ساخت داخل اقالم موضوع مناقصه می بایست ساخت داخل باشد.

88969737 و  عالقمنــدان بــه شــركت در مناقصــه می بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی )توكــن( بــا شــماره هــای دفتــر ثبت نــام 
27313131 تمــاس حاصــل نماینــد. 85193768 و مركــز تمــاس 

http://iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات     /     www.setadiran.ir :سامانه تداركات الكترونیكی دولت
www.trec.co.ir :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شركت برق منطقه ای تهران      /     http://tender.tavanir.org.ir :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شركت توانیر

روابط عمومی شركت برق منطقه ای تهران 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای 1401/11002

شماره مناقصه
)مرجع(

 شماره فراخوان در سامانه
تداركات الكترونیكی دولت

موضوع مناقصه
 میزان تضمین )سپرده( 

شركت در فرآیند ارجاع كار )ریال(
زمان گشایش پیشنهادات

1.265.000.00010خرید 147 دستگاه كنتور بازار برق1401/110022001001008000027

وزارت نیرو
رشكت ربق منطقه ای تهران

ازراهكارهایكاهشمصرف،بازبینینوارالســتیكدریخچالمیباشــد

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقاب اســامی عصر یکشــنبه در دیدار 
آقای »قاســم ژورمات توکایف« رئیس جمهور قزاقستان و هیئت همراه با 
اشــاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان، بر 
لزوم گسترش بیش از پیش همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف 

به ویژه همکاری های منطقه ای تأکید کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی 
را برای گســترش روابط ضروری خواندند و با تأکید بر لزوم فعال شــدن 
کمیسیون مشترک خاطرنشان کردند: دو طرف باید برای پیگیری توافق ها 
و اجرایی شــدن آنها تاش مضاعفی انجام دهند. رهبر انقاب اســامی 
گســترش همکاری های فرهنگی ایران و قزاقســتان را نیز مهم دانستند 
و افزودند: فارابی به عنوان یک فیلســوف و دانشــمند اسامی که اصالت 
قزاقســتانی دارد و در ایران هزار سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه شده 
است، می تواند مبنای همکاری های فرهنگی و تشکیل یک کمیته مشترک 
علمی میان دو کشور شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین در خصوص 

مسائل مربوط به اوکراین گفتند: در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است 
که غربی ها درصدد توســعه ناتو هســتند و آنها هر جا کــه بتوانند برای 
گســترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد. ایشــان خاطرنشان کردند: باید 
مسائل را با دقت رصد و بررسی کرد و مراقب بود زیرا امریکایی ها و غربی ها 
همواره درصدد گســترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در 

شرق و غرب آسیا، و ضربه زدن به استقال و اقتدار کشورها هستند.
در این دیدار که رئیس جمهور کشــورمان نیز حضور داشــت، قاسم ژورمات 
توکایف رئیس جمهور قزاقســتان گفت: مذاکرات بسیار خوبی با جناب آقای 
رئیسی داشتیم و اســنادی که به امضاء دو طرف رسید می تواند زمینه ساز 
گســترش بیش از پیش روابط دو کشــور باشــد. رئیس جمهور قزاقستان 
اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و قزاقستان را عمیق خواند و با استقبال از 
پیشنهاد رهبر انقاب برای تشکیل کمیته علمی در زمینه فارابی، دیدگاه های 
خود را درباره مسائل منطقه و شرایط اوکراین بیان و توضیحاتی درباره شرایط 

کشورش بعد از تاش ناکام برای کودتا در دی ماه سال گذشته، ارائه کرد.

رهبر انقالب: مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای توسعه ناتو است

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور قزاقستان و هیئت همراه:

 مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای توسعه ناتو است


