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جریان صدر و شخص مقتدا صدر سال ها است که 
نقش منفی در ساختار سیاسی عراق بازی می کند 
و ایــن روند برای کشــوری کــه نیازمند آرامش 

سیاسی است، سمی مهلک است.
مقتدا صدر در عراق شــخصیتی است که در آن 
کشــور هوادارانی دارد که کم هم نیستند اما این 
هواداران، به دو بخش تقســیم می شوند،  نخستین 
بخش آن هواداران اعتقادی هستند که نمی توان 
آنها را از تفکرات صدر جــدا کرد، برخی دیگر از 
آنها هواداران احساسی هستند که در صورتی که 
نسبت به مواضع مخرب جریان صدر آگاه شوند از 

او جدا خواهند شد.
عراق دســتخوش اتفاقاتی است که سال ها است 
ایــن کشــور را دچار خــود کرده و هــر یک از 
جریان های موجود سیاســی در این کشور سهمی 
در این اتفاقاتی که باعث ناآرامی و فتنه می شــود 
ســهیم هستند اما برخی از آنها بیشترین سهم را 

دارند که صدر در رأس آنها است.
مقتدا صدر همچون دیگر جریان های سیاسی در 
عراق دارای کرســی در پارلمان این کشور است، 
انتخابات پارلمانی برگزار شده و مجلس جدید نیز 
تشــکیل شده است و اکنون زمان انتخاب نخست 

وزیر و رئیس جمهور جدید است.
تحرکاتی که حامیان صدر در چند روز گذشــته 
انجام داده اند، به ویژه اشــغال پارلمان این کشور 
از ســوی هواداران مقتدا صدر، آشوب گری و بر 
هم زدم آرامش نســبی این کشور است. عراق با 
مشکالت بسیار سنگینی روبرو است که مهمترین 
آن حضور گروه های تروریســتی به ویژه داعش و 

حضور نیروهای آمریکایی در این کشور است.
در چنین وضعیتی دولت و مردم عراق باید در یک 
همگرایی و هم افزایی کشــور را از وجود این دو 
رها کنند چرا که با وجود تروریست ها و آمریکایی 

آرامش و امنیت به عراق باز نخواهد گشت.
قدر مســلم ایجاد آشــوب و فتنه از سوی جریان 
صدر بر شرایط حاکم تأثیر منفی خواهد گذاشت 
و فعالیت های تروریســت هایی چون داعش را نیز 
افزایش داده و باعث دخالت بیشــتر آمریکایی در 

امور کشور خواهد شد.
صدر سیاســت ثابتــی ندارد، او گاهی به ســوی 
عربستان سعودی غش می کند که از نظر عقیدتی 
هم به آن نگاه کنیم هیچ تناســبی با سعودی ها 
ندارد، صدر یک روحانی شیعه است و سعودی ها 
تفکــر وهابیت دارند مگر آن که مقتدا صدر از آن 
دســت روحانیتی باشد که به فرموده رهبر معظم 

انقالب تشیع انگلیسی است.
عربســتان ســعودی که رقیب ایــران در منطقه 
محسوب می شــود، هیچگاه خواهان آن نبوده که 
در عراق یک دولت شــیعه توانمنــد و کارآمد بر 
ســر کار باشد و همیشه علیه دولت های روی کار 
توطئه و دسیســه کرده و اجازه نداده تا شــرایط 

کشور رو به بهبودی تغییر کند.
دیدارهایی که مقتدا صــدر در جایگاه رهبر یک 
جریان سیاسی با بن ســلمان در چند سال اخیر 
داشته و ســخنانی که در آن دیدار گفته و حتی 
علیه جمهوری اسالمی هم حرف زده است، اثبات 
می کنــد که او از ســعودی ها خــط می گیرد در 
 غیــر این صــورت نزدیکــی صدر و بن ســلمان 

از سر چیست؟
عراق کشوری با اکثریت شیعه است که بر اساس 
قانون اساسی تشکیل دولت بر عهده نخست وزیر 
شیعه است. ســعودی ها این قانون را نمی پذیرند 
و همواره با دخالت های مســتقیم و غیر مستقیم 
خــود در امور داخلی عراق، کارشــکنی کرده و با 
تحت فشــار قرار دادن دولت و ملت این کشــور،  

باعث بروز ناآرامی  در عراق شده اند.
صدر و جریان سیاســی وابســته به او اگر تکلیف 
خود را نمی دانند، مردم و دولت این کشــور برای 
رهایی از فتنه انگیزی های این جریان باید تکلیف 
آن را روشن کنند. جریانی که در خط دشمن قرار 
داشته باشــد و باعث مشکالت زیادی برای مردم 

عراق شود، انحالل آن بهترین گزینه خواهد بود.
مردم عراق هم در دوران صدام و هم پس از اشغال 
کشور از سوی آمریکایی ها،  تاکنون روی آرامش و 
امنیت را بــه خود ندیده اند و بخش زیادی از این 
مشــکالت به مردم کشور نیز باز می گردد چرا که 
جریان های سیاسی چون صدر باعث ایجاد انشقاق 
و چند قطبی در کشــور شــده و اجازه نداده که 
اکثریت مردم در یک اتحاد ملی در کنار هم به فکر 

آینده عراق باشند.

عراق نیازمند همگرایی و آرامش

 سیاست و تالش دولت 
کنترل تورم و جلوگیری از 
اقدامات تورم زاست
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هشدار چارچوب هماهنگی عراق به طراحان انحالل پارلمانسرمقاله

صفحه 6

رئیسی در دیدار اعضای ستاد مرکزی اربعین حسینی:

اربعین کانون جبهه مقاومت بین المللی در منطقه و جهان است
رئیس جمهور راهپیمایی باشــکوه اربعین را کانون جبهه مقاومت بین المللی در منطقه و 
جهان عنوان کرد و گفــت: همه موظف به تالش برای برگزاری منظم و به دور از هرگونه 

عیب و نقص این مراسم هستیم.
حجت االســالم سیدابراهیم رئیســی در دیدار اعضای ستاد مرکزی اربعین حسینی ضمن 
قدردانی و تشــکر از اقدامات همه دستگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه ها برای برگزاری هر چه 
باشکوه تر این مراسم، اربعین را ضامن بقای عاشورا و عاشورا را مظهر همه تحوالت در عالم 
بشریت عنوان کرد و گفت: حرکت امام زین العابدین )ع( در بنیانگذاری حرکت اربعین باعث 
شد هدف قیام حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( و شخصیت جامع ایشان برای بشریت تبیین 
و منشأ تحول برای همه انسان ها شود. وی راهپیمایی باشکوه اربعین را کانون جبهه مقاومت 
بین المللی در منطقه و جهان عنوان کرد و گفت: همه موظف به تالش برای برگزاری منظم 
و به دور از هرگونه عیب و نقص این مراســم به عنوان حرکت عظیمی از ســوی مسلمانان 
همه کشورها، هستیم. رئیس جمهور با بیان اینکه کسانی که تحمل برگزاری یک سرود در 
میان اقشــار مختلف مردم یا برگزاری جشن غدیر را ندارند، تالش خواهند کرد که مراسم 
اربعین شکل نگیرد، افزود: بی تردید با لطف خدا و عنایت حضرت ابا عبداهلل )ع(، همچنین 
عزم و اراده دلدادگان خاندان اهل بیت )ع( و تسهیل گری همه دستگاه ها، این مراسم هر چه 
باشــکوه تر برگزار خواهد شد. رئیسی در ادامه تأمین حمل و نقل، اسکان، تغذیه و سالمت 
زائران حسینی را مورد تأکید قرار داد و گفت: سفر ارزان و دسترسی آسان به وسایل نقلیه 
در مراسم اربعین بسیار مهم است و این توقع از ما وجود دارد که چه در زمینه حمل و نقل 
و چه اســکان تالش کنیم این سفر برای زائران پرهزینه نباشد. وی بر ضرورت برنامه ریزی 
و مدیریت ســفر از ســوی زائران برای خدمات دهی بهتر تأکید کرد و گفت: قطعاً دولت و 
مســئولین وظیفه دارند شــرایط را به بهترین وجه برای زائران حســینی فراهم آورند، اما 
مردمی نگه داشــتن این مراسم و استفاده از ظرفیت مردم، هیئات و تشکل های مردمی در 
این زمینه بسیار مهم است. رئیس جمهور استفاده از تجربیات سنوات گذشته در پیش بینی 
و پیشگیری از برخی مشکالت به وجود آمده در برگزاری مراسم اربعین را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: کار خوب صدا و سیما در راه اندازی رادیو محرم و رادیو اربعین باید توسعه یابد، 
به نحوی که ارتباط با زائران از این طریق برای انتقال پیام ها و هشدارهای بهداشتی در طول 
مراسم اربعین قطع نشود. رئیسی افزود: قطعاً برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم هم آثار 
بســیار مثبتی برای کشور اسالمی خواهد داشت و هم دوستان انقالب اسالمی را امیدوارتر 

و دشمنان را مأیوس خواهد کرد.
پیش از ســخنان رئیس جمهور، وزیر راه و شهرســازی، اســتانداران ایالم، خوزســتان و 
کرمانشــاه، نماینده نیروهای مسلح، فرمانده فراجا و رئیس هالل احمر گزارشی از اقدامات 

انجام شده برای تسهیل در سفر و رفاه حال زائران اربعین حسینی ارائه کردند.

تکلیف پلتفرم های شبکه خانگی به زودی روشن می شود؟
رییس سازمان سینمایی در جریان بازدید از پلتفرم های شبکه نمایش خانگی در حالیکه در 
ماه های اخیر چالش میان ساترا و وزارت ارشاد درباره مجوزهای سریال ها و برنامه های شان 
جزو خبرهای داغ بوده است، اظهار امیدواری کرده است که به زودی با جلسات همفکری 
و تعامل دکتر اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دکتر جبلی رئیس رسانه ملی و 

سایر مراجع ذیصالح، تکلیف پلتفرم ها روشن شود.«
محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی کشــور به همراه قادر آشنا معاون توسعه فناوری و 
مطالعات ســازمان، یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان و مدیرکل روابط عمومی و کامران 
ملکی مشاور امور اصناف رئیس سازمان سینمایی با حضور در دفاتر پلتفرم های فیلیمو، نماوا 
و فیلم نت از بخش های مختلف این سامانه ها بازدید کرد. این دیدار در حالی اتفاق افتاده است 
که چالش ســاترا و شبکه نمایش خانگی در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است و دیروز 
شــورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه ای به رییس سازمان سینمایی از 
محمد خزاعی خواسته اســت تا در دوران سخت اقتصادی در برابر سنگ اندازی ها در حوزه 
تولیدات شبکه نمایش خانگی تدبیری بیاندیشد.  در این دیدار با محمدمهدی شکوری مقدم 
مدیر آپارات و فیلیمو، محمد حســن شانه ســاز  زاده مدیر عامل نماوا، مهدی یزدانی مدیر 
نماوا، علی سرتیپی مدیر سامانه فیلم نت و محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران، 

پیرامون مشکالت، چالش ها و انتظارات این حوزه بحث و گفتگوهایی صورت گرفت.

درکنارمردمباکودتامقابلهمیکنیم

»مین گذاری انگلی« 
 اماکن عمومی 

با مدفوع سگ های 
باصاحب و بی صاحب

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح 
انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبِيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/5/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/5/23

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلي 388  (

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

2.200.000.000جاریخرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب شرب در قطر های 75 ، 90 ، 110   و 315  میلیمتر  153/3 -2 -401

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

شماره مناقصه: 43099

شرکت گاز استان مازندران 

ت دوم
نوب

شرکت گاز استان مازندران 

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که 
مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 1401/05/10 ساعت 14 الی 1401/05/13 ساعت 16 اسناد ارزیابی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایندو تا تاریخ  27 /1401/05 

ساعت 16 اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند.  
بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد 
شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آوردتاارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده درسایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد .

 خواهشمند است آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .درصورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن برعهده  مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : ساری - بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 33492353-33204091 -011

آدرس کمیته فنی - بازرگانی : ساری - بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33202408
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

1- محل تامین اعتبار : سایرمنابع بند ق
2- مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3- نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در 
خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شماره حساب  بانک مرکزی IR710100004001102607375883((واریز گردد .

4- زمان مهلت دریافت اسناد : دوشنبه 1401/06/14 الی پنج شنبه 1401/06/17 ساعت 14:30 )ضمنًااصل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کاردراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری وتحویل دبیرخانه رمزمحرمانه گردد(
5-  زمان عودت  پیشنهادمالی :یکشنبه  1401/06/27 ساعت 14:30

6- زمان گشایش پیشنهادات :سه شنبه  1401/06/29 )ساعت 9 صبح(
ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده ازطریق سامانه اعالم می گردد.

7- شرایط متقاضی :
- - مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ) رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 99/12/29 با توجه به الزام ارائه 
صورتهای مالی و حسابرسی شده بارعایت ماده 4آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع 
عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران باالی 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی 

ارسالی ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،
- -  عضو وندور لیست وزارت نفت در حیطه تولید کنندگان وعضو سامانه ستاد،تامین کنندگان لوله فوالدی 10.8.6اینچ  

- -  ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان
- -  داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر) ارائه رزمه کاری مرتبط(

- - تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت)وارانتی( 
- -  نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت ) گارانتی (

http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -
- » حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه یک مرحله ای به تعداد سه مناقصه گر  می باشد « .

www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس
و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http : // iets.mporg.ir مراجعه نمایید

شناسه آگهی 1356805     نوبت اول 1401/5/10 ، نوبت دوم 1401/5/11

شماره فراخوان مترموضوع :مناقصه خرید لوله های فوالدی  10.8.6  اینچردیف
سامانه ستاد

مبلغ تضمین 
)بریال(

مبلغ برآورد
)بریال(

حداقل 
امتیازکیفی

1
لوله فوالدی 6 اینچ به ضخامت172 /0

 G.B طبق استاندارد
IGS-MPL-001-2(1(

28.176

20010915780000958.386.569.912269.328.495.60060 2
لوله فوالدی 8 اینچ به ضخامت188 /0

 G.B طبق استاندارد
    IGS-MPL-001-2(1(

3.900

3
لوله فوالدی 10 اینچ به ضخامت219 /0

 G.B طبق استاندارد
    IGS-MPL-001-2(1(

7.248

عقده گشایی روی موج سیالب
صفحه 8


