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طــی روزهای اخیر برخی رســانه های غربی اخبار 
و گزارش هایی در باب اقدامــات آمریکا علیه توان 
پهپــادی ایران منتشــر کرده اند. به عنــوان نمونه 
روزنامه وال اســتریت ژورنال با عنوان  گزارشــی 
اختصاصی  مدعی شــده اســت که نیروی دریایی 
آمریکا بــا همکاری اســرائیل، عربســتان و دیگر 
کشــورهای خاورمیانه در قالب طــرح ابراهیم در 
حال کار بر روی ایجاد شبکه ای از پهپاد ها با هدف 
محدود کردن فعالیت هــای نظامی ایران در خلیج 

فارس است. 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرت برتر منطقه 
همواره بر پاســخ گویی به هر گونه رفتار تهدید امیز 
علیه امنیت ملی خویش در ســطوح هوایی، زمینی 
و دریای و راداری تاکید داشته است. در عین حال 
جمهوری اســالمی امنیت منطقــه را امنیت خود 
دانســته و لذا مقابلــه با منشــا های تهدید امنیت 
منطقه مقابله ای قاطع و ســخت خواهد داشت که 
اقداماتی که در قبــال پهپادها و قایق های متجاوز 
آمریکایی صورت داده و یا توفیق نفتکش انگلیسی 
که امنیت زیســت محیطــی اب راه های منطقه را 
تهدیــد می کرده و نیز مبارزه بــا دزدان دریایی در 
اب راه های بین المللی در این چارچوب قابل تعریف 

است. 
ادعای شــبکه پهپادی آمریکا از سوی وال استریت 
ژورنال در حالی مطرح شــده اســت کــه هنگام 
ســفر جو بایدن رئیس جمهور امریــکا به منطقه 
نیز ادعای چتر امنیتی مشــترک عربی، آمریکایی 
و عبری از ســوی رسانه ها مطرح شــده بود حال 
آنکه در نشســت جده کشورهای عربی با رویکردی 
منطقی و منطقه محور ضمن رد ســازش جدید با 
رژیم صهیونیســتی هرگونه چتر امنیتی مشترک با 
آمریکا و صهیونیست ها علیه ایران را مردود عنوان 
نمودند. رویکردی عقالیی و سازنده در تعامل میان 
همســایگان که حفظ و استمرار آن می تواند گامی 
مهم در جهت مقابله با سیاســت های تفرقه افکنانه 
آمریکا میان کشورهای منطقه و گرفتار نیامدن در 
طراحی تحمیل پرداخت هزینه های حمایت آمریکا 
از رژیم صهیونیستی از جیب کشورهای عربی باشد. 
هر چند که ادعای رسانه هایی همچون وال استریت 
ژورنال در آســتانه انتخابات میــان دوره ای کنگره 
می تواند تا حــدودی برگرفته از رویکرد تبلیغاتی و 
انتخاباتی دولتمردان آمریکا برای قدرت نمایی بویژه 
پس از انتشار ادعاهایی مبنی بر خریدهای پهپادی 
روســیه از ایران و جلب نظر البی صهیونیستی پس 
از شکست در جنگ سه روزه غزه باشد اما جمهوری 
اســالمی بر اســاس اصول امنیت ملــی خویش و 
منطقه، در برابــر هیچ گونه تهدیدی کوتاه نخواهد 
آمد و لذا هر کدام از کشــورهای منطقه که در این 
منشــا تهدید ایفای نقش نمایند نمی توانند خود را 

از پیامدهای آن مبرا بدانند. 
رونمایــی ایران از ناودســته پهپادبر نیروی دریایی 
راهبــردی ارتــش جمهوری اســالمی ایــران که 
یگان های شــناور سطحی و زیرســطحی با حمل 
انــواع پهپادهای رزمــی، شناســایی و انهدامی را 
شامل می شــود و نیز رزمایش پهپادی اخیر ارتش 
جمهوری اسالمی ایران پیامی واضح و اشکار برای 
متوهمانی بوده که ســراب مقابلــه با توان پهپادی 

ایران را در خیال خویش می پروراندند. 
بر این اساس جا دارد تا کشورهای منطقه بار دیگر 
با همان رویکرد تعاملــی موضع خویش را در باب 
ادعاهای رسانه ها و برخی مقامات نظامی آمریکایی 
مبنی بر تشکیل شبکه پهپادی علیه ایران در منطقه 
مشخص ســازند چرا که جمهوری اسالمی در برابر 
منشا ها تهدید مماشــات نخواهد کرد هر چند که 
هرگز تمایل ندارد که همسایگان بخواهند پردازنده 
تاوان رفتارهای غیر ســازنده و جنون آمیز تهدید 
کنندگان امنیت منطقه باشــند. تجربه افغانستان و 
فرار مفتضحانه آمریکا از این کشــور در کنار اذعان 
مقامات نظامی آمریکا که به شکســت سیستم های 
موشکی خویش در کشورهای عربی از جمله امارات 
و عربســتان و نیز سرنوشت شــوم غرب در جنگ 
اوکراین می تواند درسی مهم برای کشورهایی باشد 
که همچنان در تصور قــدرت برتر بودن و حمایت 
آمریکا از خویش به ســر می برند. ارتشــی که نه 
تنهــا در میدان جنگ بلکــه در درون نیز در حال 
فروپاشی اســت چنانکه بر اساس گزارش پنتاگون، 
سال2۰21 نزدیک به ۹۰۰۰ مورد تجاوز جنسی در 
میان نظامیان آمریکایی ثبت شده است که نسبت 
به ســال 2۰2۰، با افزایــش 1۰۵۰ موردی همراه 
بوده اســت. آمار تعرضات جنسی در میان نظامیان 
آمریکایی، نسبت به سال گذشته، در مجموع 2۵.۶ 
درصد افزایش داشــته که ۹.2 درصد آن در نیروی 
دریایــی و 2.۴ درصد آن در نیروی هوایی رخ داده 
است. قدر مسلم ارتشــی با چنین انحطاط و زوال 
اخالقی تکیه گاهی امن برای هیچ کشوری نخواهد 
بود و دلبســتگان به حمایت های آمریکا در نهایت 
جز ننگ و شــرمندگی در برابر ملت های خویش و 

افکار عمومی جهان سرنوشتی نخواهند داشت.

تاوان همکاری با شیطان بزرگ

در نظارت ستادی بانک مرکزی صورت گرفت:

 ۱۰ مأموریت جدید رییسی 
برای بانک مرکزی
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مشتاقان اربعین
اســتقبال برای رفتن به عراق آنقدر گســترده اســت که صف های طوالنــی برای تمدید 

گذرنامه ها تشکیل شده است.
تا اربعین چند روز بیشــتر باقــی نمانده و مردم ایران همچنان در تدارک ســفر به عراق 
هســتند. تمدید گذرنامه و یا صدور گذرنامه یکی از مهمترین اقداماتی اســت که زائران 
اربعیــن باید انجام دهند. چند روز اســت که مراکز تمدید و صــدور گذرنامه با موجی از 
مشتاقان ســفر به عراق همراه گشته است، این ازدحام نشــان دهنده عشق و اشتیاق به 

اباعبداهلل )ع( است که در دل های مردم ایران موج می زند.
بزرگترین همایش و گردهمایی جهان اســالم و دومین تجمع بزرگ مردمی در جهان در 
روز اربعین ســاالر شهیدان در کربال برپا می شود. راهپیمایی و همایش اربعین رجزخوانی 
مســلمانان و آزدای خواهان جهان علیه ظالمان و دشــمنان است. چند سال است که این 
کنگره بزرگ برگزار می شــود و لرزه بر اندام دشــمنان انداخته و آنها را وحشت زده کرده 
است. امســال نیز راهپیمایی میلیونی اربعین که تخمین زده می شود بیش از 2۰ میلیون 
نفر در آن شــرکت کنند، پس از وقفه 2 ســاله به خاطر ویروس کرونا پر شــورتر برگزار 

خواهد شد.

استاندار تهران خبر داد

 اعمال ۲۰ درصدی دورکاری و شناورسازی 
ساعات کار از مهر در صورت تایید مراجع باالدستی
اســتاندار تهران از احتمال استفاده از ظرفیت 2۰ درصدی دورکاری و شناورسازی ساعات 
کار دســتگاه های دولتی، مدارس و بانک ها با تایید مراجع باالدستی همزمان با بازگشایی 

مدارس خبر داد.
محســن منصوری در جلسه شورای ترافیک اســتان تهران در خصوص خدمت رسانی به 
زائرین اربعین حســینی به ویژه در بخش حمل و نقل، گفت: همه موظف هســتیم تمام 
امکانــات و تجهیزات و ظرفیت ها را بــرای زوار حضرت اباعبداهلل بــکار بگیریم، لذا همه 
دستگاه ها باید به گونه ای عمل کنند تا سفری با کیفیت، آسان، ایمن و ارزان برای زائرین 
اتفاق بیفتد و این امر با نظارت محقق خواهد شد. وی افزود: اربعین از ایامی است که اگر 
غفلت کنیم دچار خســارت خواهیم شد. در مســیر عبوری زوار نباید هیچ اتفاقی بیفتد و 
خدمت رســانی به زائرین باید به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفتد و در این امر نیاز است 
بخش های راهداری و پایانه ها دقت ویژه ای داشته باشند. منصوری با اشاره به اینکه استان 
تهران برای راهپیمایی اربعین در داخل استان در مرزها و در داخل کشور عراق به زائرین 
خدمت رســانی خواهد داشت، افزود: باید کمکی را در مرز داشته باشیم که در این مسیر 
شهرداری های استان به ویژه شهرداری تهران باید ظرفیت های خود را بکار بگیرند و نباید 

در این حوزه کم بگذاریم.
اســتاندار تهران با اشاره به بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها، لزوم توجه به کیفیت سرویس 
مــدارس را حائز اهمیت خواند و افزود: ســرویس مدارس هزینه هــای باالیی دارد و بعضا 
این هزینه ها سرســام آور شده؛ گاهی خود ســرویس ها نرخ گذاری می کنند ،لذا نیاز است 
آمــوزش و پرورش نظارت دقیقی را هم در حوزه نرخ گذاری و هم در حوزه کیفیت اعمال 
کند. بی تردید اســتانداردی وجود دارد و وسیله نقلیه نمی تواند شش نفر را سوار کند، لذا 
شهرداری، تاکســیرانی و آموزش و پرورش در این زمینه باید نظارت های ویژه ای را اعمال 
کننــد. وی درباره تمهیدات کاهــش حجم ترافیک همزمان با برگزاری مراســم اربعین و 
بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها گفت: دو پیشنهاد در این حوزه مطرح شده است. پیشنهاد 
اول موضوع دورکاری دســتگاه های دولتی است که فقط برای مهر ماه 2۰ درصد دورکاری 
در دستگاه های اداری و اجرایی اعمال شود تا از این طریق بتوان مدیریت ترافیک را انجام 
داد. البته تجربه خوب این موضوع در زمان کرونا نیز وجود دارد. پیشنهاد دیگر شناورسازی 
ساعات کار مجموعه های مختلف اســت که تجربه  این موضوع نیز در جاهای مختلف دنیا 
امتحان شــده است. به گفته منصوری، قطعا با تشکیل کارگروهی جزئیات این دو پیشنهاد 
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا در خصوص مدارس، دستگاه های اجرایی و اداری 
و بانک ها پیشنهادات مناسب احصا شود. البته هر دو مسئله نیاز به تایید مراجع باالدستی 

دارد و باید با دستگاه ها و مسئولین تصمیم گیر هماهنگی های الزم صورت بگیرد.

مشتاقان اربعین
صفحه 1

 اروپای شرقی 
مرکز جدید برنامه های 

بیولوژیکی آمریکا

پس از فاش شدن مراکز اوکراین آشکار شد 
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اصالحیه آگهی مزایده
خودروهای فرسوده)کامیون کمپرسی بنز 1921 ده تن (

 علی داودی 
شهردار آمل

ت اول
نوب

به صورت  بنز 1921 ده تن  1- موضوع: اصالحیه آگهی مزایده واگذاری یک دستگاه کامیون کمپرسی 

مزایده کتبی)حراج(

2- مشخصات:

3- نوع تضمین شرکت در مزایده: به صورت واریز وجه نقد در سامانه خدمات الکترونیک دولت)سامانه 

ستاد

تذکر 1: امکان ارسال آنالین پیشنهاد و شرکت در مزایده بدون پرداخت تضمین برای متقاضیان امکان 

پذیر نخواهد بود .

4- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت - از تاریخ انتشار آگهی حاضر 

تا ساعت 15 مورخه 1401/06/23

5- مهلت و تاریخ بارگذاری پیشنهاد و اسناد مزایده در سامانه خدمات الکترونیک دولت: زمان و تاریخ 

ارسال پیشنهاد از ساعت 15:30 الی 16:30 مورخه 1401/06/23 به مدت یک ساعت می باشد.

 تذکر2: باتوجه به ماهیت حراج بودن مزایده بعد از پایان زمان تعیینی ارسال پیشنهاد لینک سامانه 

جهت فرصت تصحیح پیشنهاد برای شرکت کنندگان و دریافت باالترین پیشنهاد تا 5 دقیقه در دسترس 

متقاضیان بوده و چنانچه در این مدت پیشنهاد جدیدی ارسال گردد این فرصت 5 دقیقه ای به صورت 

نامحدود تکرار می گردد.

6- سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده قید شده است.

 WWW.amol.ir 7- برای اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری آمل

رجوع گردد . نمابر 44259497-011 تلفن 011-44229001 

ردیف
نام وسیله

 و سیستم
مدل

شماره 

انتظامی
شماره موتور

شماره 

سریال

قیمت پایه

)ریال(

مبلغ تضمین 
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