
تجدید بیعت 
 بسیج مردمی 

 با مرجعیت 
و مقاومت
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روند صعودی 
بستری بیماران 

 کرونایی در 
30 استان کشور

صفحه 8

رژه هشتمین سالگرد تاسیس حشدالشعبی 
با حضور مقامات بلند پایه نظامی و سیاسی 

عراق برگزار شد 

صفحه 3

 دیدار احتمالی ایران و عراق 
در سطح وزیران 
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روسیه کشوری در منطقه آسیا و اروپا که پهناور 
و با ظرفیت های بســیار باال است و اکنون به نظر 
می رسد پی برده که دوست دشمن او که با روسیه 

نیز روابط دارد، غیر قابل اعتماد است.
با توجه به شــرایطی که تحوالت منطقه ای و بین 
المللی به وجود آورده است که زاییده نقش آفرینی 
برخی کشورهای دنیا همچون جمهوری اسالمی 
ایران اســت، ایجاب می کند تا برای بهبود شرایط 
و اوضاع جهان همگرایی و ائتالف کشورهایی که 

نقش مثبت در دنیا دارند شکل بگیرد.
روســیه پس از بحران ســوریه و عــراق، با درک 
شــرایط بیشــتر از قبل وارد عرصه تقابل با غرب 
شــد و این تقابل بدون آنکه به سیاست های رژیم 

صهیونیستی بی توجه باشد، ناقص است.
روسیه باید به این باور برسد و یا رسیده است که 
در صورت آغاز جنگی مستقیم و رو در رو از سوی 
آمریکا و غرب علیه خود،  رژیم صهیونیســتی نیز 
در کنار آمریکا و مقابل روسیه قرار خواهد گرفت 
همانگونــه که اکنون نیز پس از جنگ روســیه و 

اوکراین اسرائیل در کنار زلنسکی قرار دارد.
به واقع خطر صهیونیســت برای همه کشورها و 
جوامعی که آمریکا با آنها مشکل دارد، وجود دارد 

و استثنایی هم در این مقوله نیست.
وجود البی صهیونیست ها در قالب آژانس یهود در 
برخی کشــورها،  خطری جدی است و روسیه نیز 
از این خطر مصون نیست چرا که آژانس یهود در 

روسیه فعالیت زیادی دارد.
درخواســت وزارت دادگســتری روســیه  برای 
ممنوعیــت فعالیت آژانس یهود در این کشــور، 
تصمیمی بجا و دقیق اســت کــه از تبعات بعدی 

حضور این آژانس در روسیه می کاهد.
رژیم صهیونیستی با تأسیس آژانس یهود در دیگر 
کشــورها به بهانه حمایت از یهودیان، ســازمانی 
بزرگ و مخوف را تشــکیل داده که حتی می توان 
گفت افراد این آژانس در بدنه دولت ها نفوذ کرده 

و حضور دارند.
وجود یهودیانی با تفکر صهیونیســتی در کشوری 
چون روسیه،  ظرفیتی را برای غرب ایجاد می کند 
که در زمان بحران وارد عمل شــده و با توجه به 
نفوذی که دارند، اطالعات الزم را در اختیار آمریکا 
قرار دهند و چه بســا تاکنون نیز چنین کرده اند. 
رژیم صهیونیستی و آمریکا اهداف و سیاست های 
مشترکی دارند که نمی توان آنها را از هم تفکیک 
کرد. جمهوری اســالمی ایران نیز با دشمنی های 
آمریکا و رژیم صهیونیستی روبرو است که در این 

مبحث روسیه نیز در این شرایط قرار دارد.
اشتراکات ایران و روسیه بر سر مسائل منطقه ای 
و بیــن المللی بســیار نزدیک اســت و چین نیز 
ضلع ســوم این مثلث است. همکاری های نزدیک 
و راهبردی این سه کشــور که جمع آنها قدرتی 
شکست ناپذیر را تشــکیل می دهد،  مانعی بر سر 
راه نفوذ غرب و سیاست های بحران آفرین و جنگ 

طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
نگرانــی آمریکا، اســرائیل و اروپــا از همگرایی و 
گسترش روابط عمیق میان ایران، روسیه و چین، 
بی دلیل نیست. آمریکا به خوبی می داند که ادامه 
روند گسترش روابط، به یک ائتالف نظامی خواهد 
رســید که تبدیل به یک پیمان خواهد شد و این 
پیمان نظامی میان ســه کشور که می تواند و باید 
دیگر کشورهای همسو را نیز در بر بگیرد، هر چه 

سریع تر شکل بگیرد.
ناتو با فرماندهی آمریکا در حال پیشــروی است و 
این پیشروی فعال با سد روسیه روبرو شده است.

غرب ســعی دارد حوزه نفوذ خو د را در منطقه ای 
که ایران، روسیه و چین قرار دارند گسترش بدهد.
کشــورهایی در منطقه هســتند کــه تحت نفوذ 
آمریکا و صهیونیست ها قرار دارند و این نفوذ برای 

هر سه کشور خطرناک و غیر قابل تحمل است.
یکــی از برنامه هایی که باید در دســتور کار قرار 
گیرد، جلوگیری از نفوذ صهیونیســت ها و ناتو به 
کشــورهایی مانند جمهــوری آذربایجان و برخی 

دیگر از کشورهای آسیای میانه و قفقاز است.
بــا نفوذ غرب و صهیونیســت ها امنیت منطقه به 
خطر خواهد افتاد، امنیتی کــه برای برقراری آن 

تاکنون هزینه های زیادی شده است.
جنگ در ســوریه و عراق نمونه ای از آن دســت 
بحران هایی است که مثلث غربی عبری عربی آن 
را تدارک دیدند که هنوز هم تروریست ها داعش و 
جریان های مشابه آن به طور کامل نابود نشده اند.
خطر غرب و صهیونیست ها همه را تهدید می کند 
و اگر برای مهار آن پیش دستی نشود،  آنها اقدام 

خواهند کرد.
روســیه در ماجرای اوکراین پیش دســتی کرد 
و ابتــکار عمــل را از غــرب گرفت، بــرای پیش 

دستی های دیگر باید آماده شد.

 برای پیش دستی های دیگر
 باید آماده شد

 مدارس و دانشگاه ها 
در موعد مقرر بازگشایی می شود
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اخــبــار

وقتی واشنگتن همچنان به دور مدار یکجانبه گرایی می گردد سرمقاله

صفحه 5

پیش بینی سیالب های سهمگین در برخی استان ها

هشدار ویژه سازمان هواشناسی برای ۴ استان جنوبی
رئیس مرکز ملی پایش، پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی ســازمان هواشناسی 

از تشدید فعالیت سامانه بارشی مونسون در جنوب کشور خبر داد.
صادق ضیائیان در گفت وگو با تســنیم با اشــاره به پیش بینی ســیالب های سهمگین در 
برخی مناطق کشور، اظهار کرد: از روز دوشنبه 3 مرداد فعالیت سامانه بارشی مونسون در 
جنوب کشور تشدید می شود و به تبع آن برای استان سیستان و بلوچستان هشدار سطح 
زرد در خصوص وقوع سیالب را صادر کرده ایم. وی ادامه داد: از روز سه شنبه تا پنجشنبه 
)4 تا 6 مرداد( فعالیت ســامانه بارشی گسترده تر شده و پهنه وسیع تری را در بر می گیرد. 
وی افزود: بر این اساس استان های کرمان، فارس، بخش های جنوبی استان بوشهر و حتی 
اســتان یزد نیز درگیر بارش های سیل آسا خواهند شد. رئیس مرکز ملی پایش، پیش بینی 
و مدیریت بحران مخاطرات جوی ســازمان هواشناسی بیان کرد: عمده خطر این بارش ها 
برای اســتان های کرمان، فارس، سیستان و بلوچســتان و هرمزگان است. ضیائیان یادآور 
شــد: هشدارها و توصیه های الزم در خصوص وقوع سیالب را به دستگاه های و ارگان های 

دولتی داده ایم.

وزیر نیرو: 

طرح های احیای دریاچه ارومیه به زودی به بهره برداری می رسد
وزیر نیرو با اشــاره به اتمام بخشی از طرح های احیای دریاچه ارومیه گفت: این طرح ها به 
مرور در ماه های آینده به بهره برداری می رسد که انتقال پساب بهداشتی از تبریز و ارومیه 

و تونل انتقال آب از مهمترین آنها است.
علی اکبر محرابیان در حاشیه بازدید از طرح های احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی 
در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: اولین طرحی که به زودی به بهره برداری می رســد، 
انتقال پساب بهداشتی شهرهای تبریز و ارومیه به دریاچه است و تالش می کنیم که تونل 

نیز با رفع مشکالت فنی، هر چه سریع تر تکمیل شده و انتقال آب به خوبی انجام شود.
وی با بیان اینکه دولت ســیزدهم برای احیای دریاچه ارومیــه اهمیت ویژه ای قائل بوده 
و رئیس جمهور نیز به طور مســتمر پیگیر موضوع هســتند، گفت: آیت اهلل رئیسی در سفر 
به آذربایجان غربی از دریاچه ارومیه بازدید کرده و بعد از بازدید نیز در جلســات دولت بر 
اجرای طرح ها و اتخاذ سیاست های الزم برای احیای صحیح دریاچه، تاکید مکرر داشته اند.

آیین نامه اجرایی اعطای تسهیالت ازدواج، اشتغال و حمایتی 
ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه مربوط به اعطای تسهیالت ازدواج، اشتغال و حمایتی 
را ابالغ کرد.

هیات وزیران در جلســه ۱۵ تیر ۱4۰۱ و در اجرای تکلیف مندرج در تبصره )۱6( قانون 
بودجه ســال ۱4۰۱ کل کشــور مبنی بر پیش بینی تســهیالت تکلیفــی جهت اعطای 
تســهیالت قرض الحسنه برای تشــکیل خانواده، اشــتغال زایی و حمایت از اقشار تحت 
پوشش نهادهای حمایتی، آیین نامه اجرایی این تبصره از قانون را تصویب کرد. به موجب 
آیین نامه مصوب هیات وزیران، بانک مرکزی مکلف شــد از محل مانده سپرده های قرض 
الحســنه و سپرده های قرض الحسنه جاری شــبکه بانکی، تسهیالت تشکیل خانواده را با 
اولویت نخســت از طریق مؤسســات اعتباری تأمین کند. مؤسسات اعتباری نیز موظفند 
برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱/۱3۹۷ اســت، تســهیالت قرض 
الحســنه ازدواج به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ســاله 
پرداخت نماید. تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر 
۲3 ســال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. افرادی که در زمان درخواست 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشــند، مشمول دریافت 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج نمی شــوند. بانک مرکزی همچنین موظف است حداکثر 
یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه، نســبت به استقرار سامانه ای برای ثبت نام متقاضیان و 
مدیریت فرآیند پرداخت تســهیالت قرض الحسنه فرزندآوری اقدام نماید و سازمان ثبت 

احوال کشور نیز موظف به همکاری کامل برای تحقق این ماده است.

 سرمشق سراسر غلط آمریکا 
با برچسب توافق روی میز

صفحه 8

از قانون حمایت کنیم

 واکنش معاون حقوقی ارشاد 
به لغو کنسرت در اهواز

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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شناسه آگهی )1353443(      م الف 1625

فراخوان مزایـده عمومی 
ــدارکات الکترونیکــی  ــق ســامانه ت ــل را از طری ــرداری از فضاهــای ذی ــده بهره ب شــرکت توســعه ونگهــداری اماکــن ورزشــی کشــور در نظــر دارد مزای
دولــت )ســتاد( و طــی تشــریفات قانونــی مزایــده بــه اشــخاص )حقیقــی، حقوقــی( واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. كلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از 
 دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایده گــران و بازگشــایی پاكت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
ــور و  ــام در ســایت مذك ــی، مراحــل ثبــت ن ــت قبل ــران در صــورت عــدم عضوی www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایده گ
ــخ 1401/5/2 می باشــد.  ــده در ســامانه تاری ــخ انتشــار مزای ــده محقــق ســازند. تاری دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی را جهــت شــركت در مزای

1- نــام و نشــانی مزایده گــزار: شــركت توســعه و نگهــداری اماكــن ورزشــی كشــور بــه آدرس: تهــران، ابتــدای اتوبــان آیــت الــه هاشــمی رفســنجانی، 
مجموعــه ورزشــی انقــاب. تلفــن: 23079158

2- نــوع تضمیــن شــركت در مزایــده: بــه صــورت یكــی از مــوارد ذیــل: الــف. ضمانــت نامــه بانكــی معتبــر /ب. وجــه نقــد واریــز بــه شــماره حســاب شــبا 
IR 370100004001005806375002 نــزد بانــك مركــزی بــه نــام تمركــز وجــوه ســپرده هزینــه ای شــركت توســعه و نگهــداری اماكــن ورزشــی كشــور 
)مشــخصات شــركت توســعه و نگهداری اماكن ورزشــی كشــور: كد اقتصادی 411111167873 - شناســه ملی 10101555550 - شــماره ثبت 111835(
3- مهلــت زمــان دریافــت اســناد مزایــده از ســامانه ســتاد: از روز یکشــنبه مــورخ 1401/5/2 لغایــت ســاعت 19 روز یــک شــنبه مــورخ 1401/5/9 و 

آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 عصــر روز دوشــنبه مــورخ 1401/5/24 می باشــد. 
4- زمان بازگشــایی پاكات: پیشــنهادهای واصله در ســاعت 9:30 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/5/25 در جلســه كمیســیون مزایده در مجموعه 
ورزشــی انقــاب )تــاالر نصــرت( از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده می شــود.

5- متقاضــی شــرکت در مزایــده: می بایســت مبلــغ 1/000/000 میلیــون ریــال )یــک میلیــون ریــال( بــه شــماره حســاب 4001005803014992 نــزد 
بانــک مرکــزی جهــت خریــد اســناد مزایــده بپــردازد.

6- اطالعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس مدیر امور قراردادهای جاری 02123079158 
7- زمــان و محــل ارائــه پاكــت الــف: اصــل ضمانتنامــه معتبــر شــركت در فرآینــد ارجــاع كار تــا ســاعت 14:00 بعدازظهــر روز دو شــنبه مــورخ 
1401/5/24 بــه دســتگاه مزایده گــزار بــه آدرس: تهــران - خیابــان ولیعصــر )عــج( - ابتــدای اتوبــان آیــت الــه هاشــمی رفســنجانی ) نیایــش ( - مجموعــه 

ورزشــی انقــاب - ســاختمان شــركت توســعه و نگهــداری اماكــن ورزشــی دبیرخانــه تســلیم نمــوده و رســید آن را دریافــت نمائیــد.
8- اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مركــز تمــاس: 41934-021 ســامانه تداركاتــی الكترونیكــی دولــت 

 www.setadiran.ir )ســتاد( 
 بازگشایی پاكات با حداقل یک مزایده گر انجام خواهد شد.

 هزینه چاپ آگهی و كارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
 درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید. 

 شركت در قبول و یا رد همه یا هر یك از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.
 جهــت اطــاع بیشــتر بــه ســایت پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات كشــور بــه آدرس: http://iets.mporg.ir و یــا بــه ســایت شــركت 

  توسعه ونگهداری اماكن ورزشی به آدرس www.tanavar.ir مراجعه نمائید.
شركت توسعه ونگهداری اماكن ورزشی كشور

شماره فراخوانموضوع مزایدهردیف
  مبلغ پایه

کارشناسی مزایده
 )سه ساله(

  مبلغ تضمین
  محلمدت بهره برداریشرکت در مزایده

بهره برداری

1
بهره برداری از زمین چمن 

 طبیعی فوتبال 
 مجتمع تفریحی
 امام رضا رامسر

5001001091000040
102/240/000

  )یکصد و دو میلیون
  و دویست و چهل

هزار ریال(
یک سال شمسی5/112/000 ریال

 )یک سال(
  مجموعه تفریحی

امام رضا
 رامسر

2
 بهره برداری از

سالن چند منظوره 
 مجتمع تفریحی 
امام رضا رامسر

5001001091000041
511/200/000

 )پانصد و یازده میلیون
و دویست هزار ریال(

یک سال شمسی25/560/000 ریال
 )یک سال(

  مجموعه تفریحی
امام رضا
 رامسر

3
 بهره برداری از 

زمین تنیس خاکی 
 مجتمع تفریحی 
امام رضا رامسر

5001001091000042
255/600/000

  )دویست و پنجاه
  و پنج میلیون و

ششصد هزار ریال(
یک سال شمسی12/780/000 ریال

 )یک سال(
مجموعه تفریحی

 امام رضا
 رامسر

4
 فروش ضایعات 
 مجتمع تفریحی 
امام رضا رامسر

1001001091000006
463/500/00 ريال
  )چهارصد و شصت

  و سه میلیون
و پانصد هزار ريال(

مزایده فروش23/175/000 ريال
  مجموعه تفریحی

امام رضا
 امسر

شمار جانباختگان به ۲۰ نفر رسید 

بازهم غافلگیری!


