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گـــزارش

در پــی ورود ناوشــکن كالس آرلی بــورك يو اس اس 
هيگينــز و ناوچــه كالس هليفاكــس نيــروی دريايی 
ســلطنتی كانادا به تنگه تايــوان، ارتش چين در حالت 

آماده باش قرار گرفت.
سرهنگ شی يی، سخنگوی فرماندهی جناح شرقی ارتش 
آزاديبخش خلق چين )PLA( امروز چهارشــنبه گفت: 
نيرو های مسلح چين پس از حركت ناوشکن يو اس اس 
هيگينز و ناوچه ونکوور كانادا در تنگه تايوان در بحبوحه 
تشــديد تنش ها در منطقه، در حالت آماده باش هستند.

كشتی های جنگی آمريکا و كانادا برای دومين بار در سال 
جاری از تنگه تايوان عبور كردند.اوضاع در اطراف تايوان 
پس از آن تشــديد شد كه نانسی پلوسی، رئيس مجلس 
نماينــدگان آمريکا در اوايل ماه اوت از اين جزيره بازديد 
كرد. چين ســفر پلوســی را كه آن را ژســت حمايت از 
جدايی طلبی می دانست، محکوم كرد و مانور های نظامی 
گســترده ای را در مجاورت جزيره راه اندازی كرد. از آن 
زمان چندين كشــور از جمله فرانسه، ليتوانی، آمريکا و 
ژاپن هيئت های خود را به جزيره فرستاده اند كه تنش ها 

را در تنگه تايوان بيشتر كرده است.

تايوان از ســال 1949 به طور مستقل از سرزمين اصلی 
چين اداره می شــود. پکــن اين جزيره را اســتان خود 
می داند، در حالی كه تايوان - سرزمينی با دولت منتخب 
خودش - معتقد اســت كه يك كشور خودمختار است، 
اما از اعالم اســتقالل خودداری می كند. پکن با هرگونه 
تماس رسمی كشور های خارجی با تايپه مخالف است و 
حاكميت چين بر اين جزيره را غيرقابل انکار می داند. به 
دنبال اظهارات اخير »جو بايدن« رئيس  جمهور آمريکا 
درباره حمايت واشــنگتن از تايوان، كشتی های جنگی 
آمريکا و كانادا برای دومين بار در ســال جاری از تنگه 
تايوان عبور كردند.»مارك لنگفورد« ســخنگوی نيروی 
دريايی آمريکا با انتشار بيانيه ای در اين باره گفت: »يك 
كشــتی نيروی دريايی آمريکا و يك ناوشــکن موشك 
هدايت شونده كالس آرلی بورك يو اس اس هيگينز روز 
سه شنبه روتين ترانزيت معمولی خود را از تنگه تايوان 
انجــام داد.« همچنين به دنبال هشــدار رئيس جمهور 
روسيه درباره باج گيری اتمی كشورهای غربی، سخنگوی 
وزارت خارجه چين خواستار توجه به نگرانی های امنيتی 

همه طرف ها شد.

صف آرایی ارتش چین در برابر ناو های آمریکایی و کانادایی
اســتان صعده يمن، ديروز به مناسبت هشتمين سالروز 
انقالب 21 ســپتامبر، شاهد راهپيمايی گسترده مردمی 

در حمايت از اين انقالب است.
راهپيمايی گســترده ای به مناســبت هفتمين سالگرد 
انقالب 21 سپتامبر در اســتان صعده يمن برگزار شد. 
همزمان با آغاز راهپيمايی گســترده در اســتان صعده، 
مردم صنعاء، پايتخت يمن نيز در حال آماده شدن برای 
بزرگداشت اين روز هستند و بالگردها در آسمان صنعاء، 
در حال ريختن بسته های شکالت و شيرينی و هديه به 
مناسبت اين روز ملی در يمن در مناطق مختلف پايتخت 
هستند.به نوشــته پايگاه خبری شبکه »المسيره«، شهر 
صعده يمن از صبح شاهد راهپيمايی گسترده مردمی در 
بزرگداشت هشتمين سالروز انقالب 21 سپتامبر بود. بر 
اســاس اين گزارش، شركت كنندگان در اين راهپيمايی 
با در دســت داشــتن پرچم های يمن و پرچم هايی كه 
روی آن ها، شــعار جنبش انصاراهلل يمن درج شده و نيز 
تصاويــر و پالكاردهايی از »حســين بدرالدين الحوثی« 
رهبر پيشــين جنبــش الحوثی و تصاويــر »عبدالملك 
بدرالدين الحوثی« رهبر كنونی انصاراهلل يمن، شعارهايی 

در حمايــت از انقــالب و آزادی و محکوميت تجاوز به 
يمن ســر دادنــد. همچنين از نيروهای مســلح يمن و 
موفقيت ها و دســتاوردهای آن در سطوح مختلف تقدير 
شــد و حاضران در اين راهپيمايی بر افزايش پايداری و 
مقابله با تجاوز آمريکايی - ســعودی عليه يمن تا تحقق 

پيروزی كامل تاكيد كردند. 
در بيانيه راهپيمايی تاكيد شــد كه انقالب 21 سپتامبر 
يك جنبش اصيل يمنی اســت كه از ســوی مردم يمن 
حمايت شــد و از سوی هيچ كشــور خارجی تامين نشد 
و اقتــدار را به يمنی ها با شکســت توطئه تجزيه و چند 
اقليم شدن كشورشــان بازگرداند. اين انقالب انگيزه ای 
برای مردم يمن برای مقابله با تجاوزات و سلطه بيگانگان 
بود و اقدام بيهوده ای كه به ســمت فروپاشی اين كشور 
پيش مــی رفت را متوقف كرد.در بخــش ديگری از اين 
بيانيه با تاكيد بر ضرورت تداوم مقابله با حمله وحشــيانه 
به يمن با روحيه ای انقالبی تا آزادی و اســتقالل وجب به 
وجب يمن، آمده است كه انقالب يمن به قيموميت بيگانه 
پايان داد و دستاوردهايی حاصل كرد كه آن را به يکی از 
افتخارآميزترين و موفق ترين انقالب ها تبديل كرده است.

تجدید پیمان یمنی ها با مقاومت در سالروز انقالب 21 سپتامبر

کاخ سفید به درخواست ایالن ماسک  برای مجوز ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای پاسخ داد 

حمایت علنی آمریکا از آشوب در ایران
 فراخوان بحرینی ها 
برای تحریم انتخابات

شخصيت های دينی و علمی بحرين ديروز در رابطه 
بــا تحريم انتخابات دوازدهــم نوامبر آينده در اين 

كشور بيانيه دادند.
در بيانيه مشــترك اين شخصيت ها كه در شبکه 
اجتماعی توييتر منتشر شده، آمده است: »صوری 
بودن انتخابات در بحرين موجب شده تا در هيچ يك 
از انتخابات سابق، امکان برخورداری كامل و واقعی 
شــهروندان از حق سياسی شــان ميسر نشود«.در 
ادامه بيانيه آمده كه »پارلمان بحرين در طول 20 
ســال اخير، به ابزاری برای ظلم خاندان حاكم بر 
عليه ملت بحرين تبديل شده است«.شخصيت های 
دينــی و علمی بحريــن اعالم كردند كــه »ما با 
امضای ايــن بيانيه از ملت بحريــن می خواهيم تا 
اين انتخابات سراســر جعلــی را تحريم كرده و از 
طريــق اعتراض های مســالمت آميز، ضمن احقاق 
حق، وحدت خود را حفظ كنند«.پادشــاه بحرين 
اخيرا با صدور فرمانــی روز 12 نوامبر را به عنوان 
موعد برگزاری انتخابات پارلمانی اين كشــور اعالم 
و مقرر كرد كه از روز 5 اكتبر نام نويسی از نامزدها 
آغاز شود. اين فرمان خاندان خليفه در حالی صادر 
می شــود كه مخالفان به عنــوان اكثريت جمعيت 
بحريــن "به دليل ظلــم و بی عدالتی حاكم بر اين 
كشور"، از چند دوره پيش اين انتخابات را تحريم 
كرده اند.بحرين از 14 فوريه ســال 2011 ميالدی 
شــاهد قيام مردمی عليه حکومت بحرين اســت. 
مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعيض 
و روی كار آمــدن نظامی منتخب در كشورشــان 
هســتند. در همين حال  معاون دبير كل جمعيت 
وفاق اســالمی بحرين گفت كه حکومت بحرين در 
انــزوای مردمی قرار دارد و به رژيم سســت بنيان 
صهيونيستی پناه برده است.شيخ »حسين الديهی« 
معاون دبيركل جامعه الوفاق بحرين در گفت وگو با 
شبکه المنار با تاكيد بر اينکه رژيم بحرين شکست 
خورده و در بحران است و به جای مردم خود، رژيم 
سست بنيان موقتی )صهيونيستی( را پناهگاه خود 
قرار داده اســت، افزود: يهودی سازی منامه هويت 
اصيــل پايتخت بحرين و تاريخ كهن اســالمی آن 

را از بين برد.  

 فلسطین میان حمایت شیلی 
و خیانت ترکیه 

گابريــل بوريچ رئيــس جمهور شــيلی در حالی 
تصريح كرد كه نبايد بــا اعمال قوانين بين المللی 
و قطعنامه هايــی كه اين مجمع ســال به ســال 
منتشــر می كند، نقض دائمی حقوق بشــر عليه 
مردم فلســطين را عادی سازی كنيم كه در مقابل 
اردوغــان رئيس جمهــور تركيه با نخســت وزير 

صهيونيست ها ديدار كرد.
گابريــل بوريچ رئيــس جمهور شــيلی در جريان 
ســخنرانی خــود در مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد در نيويورك، از كشورها خواسته است تا نقض 
حقوق بشر عليه فلسطينيان را عادی نکنند.وی در 
ادامه افزود: ما نبايد بــا اعمال قوانين بين المللی و 
قطعنامه هايی كه اين مجمع ســال به سال منتشر 
می كند، نقض دائمی حقوق بشر عليه مردم فلسطين 
را عادی سازيم.ســخنرانی رئيس جمهور شيلی در 
ســازمان ملل پس از آن صورت گرفت كه به تازگی 
يك چالش ديپلماتيك ميان شــيلی و اسرائيل رخ 
داده اســت.هفته گذشــته، گابريل بوريك، رئيس 
جمهور شيلی از دريافت استوارنامه »گيل آرتزيلی« 

سفير تل آويو در شيلی خودداری كرد.
در مقابــل »رجب طيب اردوغــان« رئيس جمهور 
تركيــه ديروز با »يائير الپيد« نخســت وزير رژيم 
صهيونيســتی در نيويورك و در حاشــيه نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل ديدار و گفت وگو كرد.

روابط بين تركيه و رژيم صهيونيســتی از 12 سال 
قبل به دنبال حادثه برای كشــتی »ماوی مرمره« 
دچار تنش شــد؛ جايی كه ارتش تل آويو در سال 
2010 ايــن ناوگان دريايی ]نــاوی مرمره[ حامل 
كمك های بشردوســتانه برای غــزه تحت عنوان 
»ناوگان آزادی«، حمله كرد و 10 سرنشين كشتی 
را به شــهادت رســاند. اما 26 مرداد تركيه و رژيم 
صهيونيستی عادی سازی كامل روابط خود را اعالم 
كردند. اردوغان و يائير الپيدی كه به صورت تلفنی 
با يکديگر گفت وگو می كردند، از تصميم شان مبنی 

بر بازگشت ُسفرای دو طرف خبر دادند.

نیمچه گزارش

در اقدامــی كه برگرفته از اشــکارتر شــدن دخالت علنی 
آمريکا در امور داخلی ايران است، وزارت خزانه داری آمريکا 
در بيانيه ای در پاســخ به درخواست مالك شركت اسپيس 
ايکس برای معافيت از تحريم های ايران جهت ارائه خدمات 
اينترنت ماهواره ای به ايران، گفت كه از صدور مجوزهای به 
خصوص جهت فعاليت های مرتبط با »آزادی اينترنت« در 

ايران استقبال می كند.
وزارت خزانــه داری آمريکا در پی اظهارات ايالن ماســك، 
مالك شركت اسپس ايکس مبنی بر اين كه به دنبال كسب 
معافيــت از تحريم های ايران خواهد بــود تا بتواند خدمات 
اينترنت ماهواره ای اســتارلينك را به مردم ايران ارائه دهد، 
اعالم كرد كه امــکان صادر كردن برخی تجهيزات اينترنت 
ماهواره ای به ايران وجود دارد و شــركت اســپيس ايکس 
مجوزی بــرای ارائه خدمات پهن بانــد اينترنت ماهواره ای 
اســتارلينك به ايران نياز نخواهد داشــت.يك ســخنگوی 
وزارت خزانه داری در بيانيه ای در اين باره گفت: دفتر كنترل 
دارايی های وزارت خزانه داری)اوفك( از قبل مجوزی دارد كه 
صادرات برخی سخت افزارها، نرم افزارها و خدمات مربوط به 
ارتباطات اينترنتی به ايران را مجاز می ســازد.در اين بيانيه 
آمده اســت: برای هرگونه صادراتی كه مشــمول مجوزهای 
فعلی نمی شــود، اوفك از درخواســت ها برای مجوزهای به 
خصوص جهت مجاز ســاختن فعاليت ها در راستای آزادی 
اينترنت در ايران اســتقبال می كند.ايالن ماسك، اخيرا در 
پاســخ به ســوال يکی از كاربران توييتر مبنی بر اين كه آيا 
امکان ارائه خدمات اينترنت ماهواره ای استارلينك به مردم 
ايران وجود دارد يا نه، در صفحه توييتر نوشت كه در پی اخذ 
معافيت از تحريم های آمريکا عليــه ايران تا بتواند خدمات 
اينترنت ماهواره ای اســتارلينك را به مردم ايران ارائه كند.
اسپيس ايکس نزديك به 2000 ماهواره را در شبکه ای به نام 
استارلينك به مدار زمين پرتاب كرده است. سيستم اينترنتی 

شركت اسپيس ايکس به كابل های فيبر نوری نيازی ندارد و 
هدف از اين برنامه آن اســت تا دسترســی بخش زيادی از 

مردم جهان به اينترنت را فراهم كند.
ســاليوان و خزانه داری آمريکا در حالی از اختصاص آنچه 
اينترنت ويژه برای مردم ايران ناميده اند ســخن می گويند 
كه طی چهل و سه سال گذشته آمريکا همواره شديدترين 
تحريم هــا را از جمله در حوزه دارويی عليــه مردم ايران 
اعمال كرده اســت. حتی اوباما و بايدنی كه مدعی رويکرد 
ديپلماتيــك و گفت و گو بوده اند از ايــن تحريم ها عدول 
نکرده و همواره سياســت تحريمی عليه ملت ايران اعمال 
كرده اند. اكنون اين ســوال مطرح اســت كه سران آمريکا 
چگونه ادعای در كنار مردم بودن ســر می دهند و با اســم 
بشر دوستی اشــك تمساح می ريزند در حالی كه همزمان 
تروريســم اقتصادی عليه ملت ايران اجرا می كنند چنانکه 

به اذعان گزارش خانم دوهان گزارشــگر ويژه سازمان ملل 
درمــورد تأثير منفی اقدامات قهــری يکجانبه تحريم های 
غرب رســما و عمال عليه ملت ايران بوده اســت كه جان 
انســان های بيشماری را تهديد می كند. وی اذعان دارد كه 
جمهوری اسالمی توانسته است با بهره گيری از ظرفيت ها 
و توانايی باالی داخلی خويش آثار بســياری از تحريم ها را 
با محصوالت داخلی برطرف ســازد اما  همچنان در برخی 
بيماری هــای خاص از جملــه بيماران پروانــه ای نيازمند 
برخورداری از داروهای خارجی است كه به دليل تحريم ها 
كه ناقض تمام قوانين و مقررات بين المللی، حقوق بشــری 
و انسان دوستانه اســت با چالشهايی در اين زمينه مواجه 
است. در همين حال منابع خبری اعالم كردند وزارت امور 
خارجه آمريکا در بيانيــه ای اعالم كرد كه موضوع ايران و 
برجام از موضوعات مورد بحث وزير امور خارجه اين كشور 

در ديدار با همتای انگليسی اش بوده است.
از سوی ديگر رييس جمهور فرانسه پس از ديدار با همتای 
ايرانی اش گفت كه در گفت وگو با او به موضوع حقوق بشر، 
به ويژه حقوق زنان پرداخته اســت.امانوئل مکرون، رييس 
جمهور فرانسه پس از ديدار با سيد ابراهيم رئيسی، رييس 
جمهور ايران در حاشــيه نشست ســاالنه مجمع عمومی 
ســازمان ملل، گفت كه از فرصت اين ديدار استفاده كرده 
و درباره حقوق زنان صحبت كرده اســت. از ســوی ديگر 
امير قطر در ســخنان خود در سازمان ملل درباره تحوالت 
جهان صحبت و تأكيد كــرد كه قطر باور دارد كه حصول 
توافــق عادالنه در مورد برجام ممکن اســت. عالوه بر اين 
گوترش دبيركل سازمان ملل در نشست مجمع عمومی اين 

سازمان، توافق با ايران را دور از دسترس خواند.
از ســوی ديگر اردوغان رئيس جمهور تركيه در سخنرانی 
خود در جلســه مجمع عمومی سازمان ملل راه حل پرونده 
هسته ای ايران را ديپلماســی و گفت وگو خواند. همچنين 
»رابرت مالی« نماينده ويژه آمريکا در امور ايران در حاشيه 
نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل با وزير خارجه قطر 
ديدار و از نقش دوحه در قبال ايران تشــکر كرد.خبر ديگر 
آنکه باقری مذاكره كننده ارشــد ايران و معاون مســؤول 
سياســت خارجی اتحاديه اروپا در نيويــورك ديدار كرده 
و بــه گفت وگو پرداختند.اين در حالی اســت كه در ادامه 
تعامالت منطقه ای برای خنثی ســازی تحريم ها، ســفير 
جمهوری اســالمی ايران در باكو گفت: بــزودی روزانه 6 
تــا 9 ميليــون مترمکعب گاز  روســيه  از طريق جمهوری 
آذربايجان به ايران ســوآپ و صادر خواهد شــد.وی افزود: 
 ايران كوتاه ترين، امن ترين و ارزان ترين مســير انتقال كاال 
و انرژی و محور توســعه و همگرايی در منطقه اســت. در 
ماه های نخست دولت قرارداد سوآپ گاز از تركمنستان به 

جمهوری آذربايجان از خاك ايران امضا شد.

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای

محسن حمیدی – شهردار اسالمشهر

ت دوم
نوب

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب سال 1401پروژه ذیل  را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی واگذارنماید. بدینوسیله  ازپیمانکاران  واجد شرایط 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه  پس از چاپ دوم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام و جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره 02156363090 تماس حاصل نمایند. هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده تجدید مناقصه عمومی  می باشد.
1-  مشخصات موضوع مورد تجدید مناقصه عمومی:

2-  به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

4- برندگان اول و دوم  تجدید مناقصه عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5- بدیهی است کلیه فرآیند تجدید مناقصه ،الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

6- سایر شرایط در اسناد تجدید مناقصه عمومی درج گردیده است .            
7- چاپ اول : 1401/06/24 
8- چاپ دوم: 1401/06/31  

مبلغ سپرده شرکت درمدارک مورد نیازمدت اجراموضوع تجدید مناقصه عمومی ردیف
تجدید مناقصه عمومی)ریال(

1
طرح بکارگیری موسسات  حفاظتی امنیتی و 

مراقبتی  تحت نظارت پلیس پیشگیری نیروی 
انتظامی در سطح  مناطق شش گانه

12 ماه 
3سال سابقه کار در بازده زمانی سال 98تا1400 شامل ارائه تصویری از 3 قرارداد کار 

مشابهه- ارائه مجوز فعالیت در امورخدماتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا- 
HSE مرکز انتظام- ارائه گواهی سالمت - صالحیت پیمانکاری و گواهی ایمنی و بهداشت

3/500/000/000

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یکتا آسانبر ستایش درتاریخ 1401/06/28 به 
شماره ثبت 602130 به شناسه ملی 14011513136 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: خرید، فروش، طراحی، اجرا، تعمیر و نگهداری و بازسازی انواع 
آسانبر، باالبر و پله برقی، صادرات و واردات لوازم و تجهیزات انواع آسانبر، باالبر 
مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  برقی  پله  و 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان  از  فعالیت: 
قدیانی  محسن  شهید  خیابان  آباد،  اسالم  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش  تهران، 
نیکروز،  ساختمان   ،11 پالک  قصرفیروزه(،  االنبیا)35متری  خاتم  بلوار  )مظاهر(، 
طبقه 2، واحد 95 کدپستی 1786833389 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
آقای  از شرکا  یک  هر  الشرکه  میزان سهم  نقدی  ریال   1,000,000 مبلغ  از  است 
ابوذر مؤمنی به شماره ملی 0068205961 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم 
سهم  ریال   250000 دارنده   0080130879 ملی  شماره  به  شصت واری  فهیمه 

ریال   250000 دارنده   0203628241 ملی  شماره  به  مؤمنی  یکتا  خانم  الشرکه 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای ابوذر مؤمنی به شماره ملی 0068205961 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فهیمه شصت واری به 
شماره ملی 0080130879 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اوراق و اسناد  امضا: کلیه  نامحدود دارندگان حق  اصلی هیئت مدیره به مدت 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
مدیرعامل:  اختیارات  می باشد.  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  تنهایی  به  یک  هر 
آگهی های  درج  جهت  سیاست روز  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق 
 شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1384061(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

هیأت رئیسه مجلس درباره 
طرح صیانت نظر می دهد

2

  اینترنت پرسرعت
 در اختیار مردم باشد

2

یکا  اصرار آمر
به وعده های 

بی عمل

 واشنگتن 
 در تسخیر 

نیروهای گارد ملی

صفحه 5

اعتراضات به سیاست های بایدن باال گرفت 

 ریشه حل نشدن  موضوعات اندک 
ولی بسیار مهم در مذاکرات وین 

 جشنواره
  چهل و یکم را 

در یابید

 بیم و امیدهای چهلمین جشنواره 
فیلم فجر در یک نگاه 

صفحه 6

صفحه 3

واردات لوازم خانگی خارجی آزاد می شود

خودروسازان را هم 
اینگونه تهدید کنید! ظاهراً بین علما اختالف افتاده اســت تا جایی که جمعی 

از نماینــدگان به تصویب کلیــات طرح صیانت از فضای 
مجازی در کمیسیون ویژه رأی می دهند و جمعی دیگر 
مصوبه کمیســیون را قانونی نمی دانند و معاونت قوانین 
مجلــس آن را رد می کند. طرح صیانت از فضای مجازی 
مدتی است که باعث تولید حاشیه هایی شده که در این 
فضا، رســانه های گوناگون در همان فضای مجازی عالوه 

بر نقد این طرح، سیاه نمایی نیز کرده اند.
از همان ابتدا طــرح صیانت از فضای مجازی برای افکار 
عمومی به درســتی تبیین و تشریح نشد و همین ضعف 
که نشان دهنده نبود پیوست رسانه  ای برای چنین طرح 

مهمی بود، باعث گشت مخالفت ها افزایش یابد.
قطعــاً طرح صیانــت همچنان کامل و دقیق نیســت و 
ضعف هــای زیادی دارد به همین خاطر نیازمند بازنگری 
و اصالحاتی اســت تا نگرانی و دغدغــه افکار عمومی را 
بر طرف کند. اگر طرح صیانــت از فضای مجازی، افکار 

عمومی را قانع نکند با واکنش مردم روبرو خواهد شد.
در همین چند روز گذشــته در این هفته که بحث طرح 
صیانت از فضای مجازی در کمیســیون ویژه به تصویب 
رســید، انتقادات بار دیگر باال گرفت و حتی کار به جایی 
رسید که برخی با بهره گیری از یکی از سخنان حضرت 
امــام که گفته اند؛ »همان مســیری که ملت داشــتند، 
همین چیزی که اگر می خواهید مطابق با میل خودتان 
دمکراســی عمل بکنید، دمکراســی این اســت که آراء 
اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت 
هر چه گفتند آرای ایشــان معتبر است و لو به خالف، به 
ضرر خودشان باشد. شما ولّی آنها نیستید که بگویید که 
این به ضرر شماســت ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل 
آنها هستید؛ ولّی آنها نیستید. بر طبق آن طوری که خود 
ملت مسیرش هســت«بهره ببرند و نمایندگان را به آن 
ارجاع دهند. این جمالت بخشی از سخنان امام خمینی 
)ره( اســت که روز ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ در جمع نمایندگان 

مجلس خبرگان قانون اساسی در قم بیان داشتند.
هم اکنون مجلس شورای اسالمی بررسی الیحه بودجه را 
در دســتور کار دارد که این الیحه خود نیازمند دقت باال 
برای بررســی و تصویب است، عالوه بر آن تمرکز بر بحث 
حذف یا ماندن ارز ترجیحی در بودجه ســال ۱40۱ نیز 
یک دغدغه جدی، هم برای دولت و مجلس شــده و هم 
برای مردم چرا که حذف آن یک مســئله است و ماندنش 
مسئله ای دیگر. پس پرداختن به مباحثی که حساسیت ها 
را افزایش می دهد و در شــرایط اقتصــادی کنونی افکار 
عمومــی را می رنجاند نباید فعال پیگیری شــود. مجلس 
شورای اســالمی دوره یازدهم که خود را انقالبی می داند،  
اولویت خود را تمام و کمال باید بر روی مسائل اقتصادی 
و معیشتی بگذارد تا بخشی از مشکالت اقتصادی بر طرف 
شود. عالوه بر آن مردم می پرسند مجلسی که می خواهد 
بــرای فضای مجازی و اینترنــت تعیین تکلیف کند،  چرا 
تاکنون طرح شــفافیت آراء نمایندگان مجلس شــورای 

اسالمی به تصویب نرسیده است؟
چــرا برخی نماینــدگان با طــرح شــفافیت آراء خود 
مخالفند؟ روشــن است که ســخنان حضرت امام که در 
تاریخ قید شــده و در جمع خبرگان مطرح شده سخنی 
اســت ماندگار که کهنه نمی شود و در هر زمانی می توان 

به آن استناد کرد.
مجلس شــورای اســالمی از خود شــروع کند و طرح 
شــفافیت آراء نماینــدگان را تصویــب کند،  مســائل و 
مشــکالت اقتصادی را با همراهــی دولت،  قوه قضاییه و 
دیگر دستگاه ها حل کند،  شرایط که اندکی مطلوب شد 
به مســائل دیگر همچون طرح صیانت از فضای مجازی 

بپردازد آن هم با کار کارشناسی دقیق تر.
حضــرت آیت اهلل جوادی آملی نیز پس از مطرح شــدن 
مباحثی در باره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی و ســاماندهی پیام رســان های اجتماعی چنین 
اظهار نظر کرد؛ » اگر واقعاً ما آدم های درســتی باشــیم 
ترســی نداریم که فضای مجازی چه چیزی را می خواهد 
منتشر کند.اگر کســی چیزهایی دروغی را منتشر کند، 
محاکمه شود اما ما اگر با طهارت زندگی کنیم، از دنیای 

مجازی باکی نیست.«
بهتر اســت نمایندگان محترم به ســخنان حضرت امام 
)ره( توجه کنند کــه البته خطاب به نمایندگان مجلس 
خبرگان اســت که از نظر جایگاه علمی و فقهی باالتر از 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی هستند.

بگذارید برای وقتی دیگر

سرمقاله

صفحه 2

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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» آگهي تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي « 
» شماره 1400/31-1«

اداره روابط عمومي

ت اول
نوب

شرکت مدیریت تولید برق نكا در نظر دارد نسبت به ساخت پره هاي متحرك رديف يك)هر دو سمت چپ 
و  فني  شرايط  همچنين  و  ذيل  شرايط  طبق  نكا  سليمي  شهيد  نيروگاه  بخار  واحد  ضعيف  فشار  توربين  راست(  و 
از روز پنج شنبه  را   اسناد مناقصه  . عالقمندان  ميتوانند  نمايد  اقدام  اسناد مناقصه  نقشه پيوست  و  خصوصي كار 
دولت  الكترونيكی  تداركات  سامانه  به  مراجعه  با    1400/12/12 مورخه  شنبه  پنج  روز  لغايت   1400/12/05 مورخه 
) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 2000093791000036دريافت نموده و پس از تكميل اسناد 
تداركات  سامانه  در  بارگذاری  ضمن   1400/12/23 مورخه  شنبه  دو  روز   16 ساعت   تا  حداكثر  را  پيشنهادی  پاكت 
الكترونيكی دولت ) ستاد ( صرفًا پاكت الف را به صورت فيزيكی به اداره تداركات اين شركت ارسال نمايند. پيشنهادات 
واصله راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/12/24 باتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.  بديهی 
است به پيشنهادهاي فاقد  بارگذاری در سامانه تداركات الكترونيكی دولت ستاد  فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و به 

پيشنهاد هايی كه بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
1- مدت زمان تحويل كاال :  4 ماه از تاريخ پيش پرداخت .

2- حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد مي باشد .
3- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل 1.389.600.000 ريال است كه بايستي به يكي از 

صورت هاي مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسليم گردد:
1-3- رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب اين شركت 

2-3- چك تضمين شده بانكي به نفع كارفرما.
3-3- ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما 

4- به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

5- توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي ُحسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد .
6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.

ملي  پايگاه   ،   www.npgm.ir , www.tender.tpph.ir هاي  سايت  به  اسناد  خالصه  و  آگهي  مشاهده   جهت 
تلفن  با شماره  بازرگاني  موارد  وبراي كسب  مراجعه   ) ) ستاد  دولت  الكترونيكی  تداركات  و سامانه  مناقصات كشور 
هاي 34622717-011 خانم حيدري و كسب اطالعات فني بيشتر با شماره تلفن 09119595572 آقاي مهندس قلعه سري 

تماس حاصل فرماييد .

8 8 0 0 6 6 7 7 روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

پس از ۷۰ سال 

سواحل چالوس تفرجگاه عمومی شد
صفحه 8

نیمچه گزارش

رئيس جمهور روســيه با اعالم بســيج نظامی محدود، گفت كشــورهای غربی 
به دنبال تضعيف، تجزيه و نابودی كامل روسيه هستند اما مسکو هم دارای سالح 

اتمی است و از هر ابزاری برای دفاع از خود استفاده می كند.
»والديمير پوتين« رئيس جمهور روســيه  ديروز  برای مناطقی از شرق اوكراين 
و دونباس كه خواســتار برگزاری همه پرسی جهت پيوستن به فدراسيون روسيه 
هستند، به سخنرانی تلويزيونی پرداخت.طبق گزارش ها،  پوتين در اين سخنرانی 
ضمن اعالم بسيج نظامی محدود، گفت فقط شهروندانی كه دوره های آموزش های 
پايه نظامی را گذرانده اند به حضور اجباری در ارتش فراخوانده می شوند و سپس 
آموزش های بيشــتری می بينند.وی با بيان اينکه فرايند بسيج نظامی و فراخوانی 
شهروندان به ارتش از همين امروز شروع می شود، اعالم كرد كه اين سخنرانی او 
در مورد حفاظت از حاكميت و يکپارچگی روســيه و حمايت از تمايل شهروندان 

برای تصميم گيری در مورد آينده خود خواهد بود.
رئيس جمهور روســيه با اشاره به سياست تهاجمی بخشی از نخبگان غربی كه با 
تمام توان برای حفظ هژمونی خود تالش می كنند، توضيح داد: »غرب در تالش 
اســت تا مراكز توسعه مستقل را ســركوب كرده تا كشور ما را ويران كند«.طبق 
ايــن گزارش، پوتين با بيان اينکه هدف غرب تضعيف، تجزيه و نابودی روســيه 
اســت، اظهار داشت: »آنها مستقيماً می گويند كه در سال 1991 توانستند اتحاد 

جماهير شوروی را از بين ببرند و اكنون زمان روسيه است«.
وی بــا بيان اينکه رژيم كی يف شهرك ســازی در منطقه دونباس را رها كرده و 
مدعی دســتيابی به سالح اتمی و حمله به شــبه جزيره كريمه است، ادامه داد: 

»اهداف عمليات ويژه بدون تغيير باقی می ماند، زيرا جمهوری لوهانســك به طور 
كامل آزاد شده و جمهوری دونتسك نيز تا حدی آزاد شده است«.رئيس جمهور 
روســيه درباره برگزاری همه پرســی الحاق مناطق دونباس به اين كشور، اضافه 
كرد: »روســيه نمی تواند افراد نزديك به خود را تحويل دهد تا توسط جالد تکه 
تکه شوند و به تمايل آنها برای تعيين سرنوشت پاسخ نمی دهد«.به نوشته وبگاه 
»ريانووســتی«، پوتين با بيان اينکه فرمان بسيج بخشــی از نيروهای نظامی را 
امضا كرده، گفت:  »فرمان بســيج جزئی تدابير بيشــتری برای دفاع از كشور در 
نظر گرفته است. به دولت دستور داده شد تا حمايت ها از ارتش را بيشتر كرده و 
بودجــه نظامی را افزايش دهد«. طبق اين گزارش، پوتين درباره عمليات نظامی 
ويژه روســيه در شرق اوكراين توضيح داد: »كســانی كه در دونباس می جنگند 
قهرمانان حرفه ای و داوطلبانی هســتند كه از روســيه و دونباس دفاع می كنند. 
نيروهای ما بر اساس برنامه تعيين شــده، بخش بزرگی از سرزمين های خرسون 
و زاپروژيا را آزاد كرده اند«.پوتين با تکرار اين مســئله كه غرب می خواهد كشور 
روسيه را كامال نابود كند، خاطرنشان كرد: »كی يف از مزدوران و ساير داوطلبان 
به رهبری ناتو استفاده می كند. غرب خواهان صلح بين روسيه و اوكراين نيست«.

وی همچنيــن افزود: »من از دولت خواســتم كه بــه داوطلبانی كه در دونباس 
می جنگند، وضعيت قانونی بدهد. روسيه در معرض تهديد سالح های اتمی ]غرب 
و ناتو[ است ولی ما هم ســالح های كشتار جمعی عليه تسليحات غربی داريم«.
در اين ميان معاون وزير امور خارجه انگليس بابت سخنان رئيس جمهور روسيه 
درباره بســيج نيروها و توان اتمی اين كشــور ابراز نگرانی كرد.كيگان با اشاره به 
هشــدار پوتين درباره استقرار تســليحات اتمی ناتو در نزديکی مرزهای روسيه 
و پاســخ متعاقب مســکو گفت: »برخی اظهارات پوتين بسيار نگران كننده بود«. 
»ســرگئی شــويگو« وزير دفاع روســيه در اظهاراتی تلويزيونی بعد از سخنرانی 
»والديميــر پوتين« گفت كشــورهای غربی و ناتو حجم عظيمی ســالح برای 
اوكرايــن تامين می كنند و افزود: »مــا نه با اوكراين، بلکه با تمام غرب در جنگ 
هستيم«.به گفته وی، 70 ماهواره نظامی و بيش از 200 ماهواره غيرنظامی و كل 
اتحاد ناتو در راســتای منافع كی يف عمل می كنند. شويگو اظهار داشت اوكراين 
به شکلی فزاينده از سالح های غربی برای حمله به غيرنظاميان استفاده می كند. 
وی همچنين گفت حدود 150 متخصص نظامی غربی به كی يف اعزام شده اند و 
عماًل نيروهای اوكراينی را هدايت می كنند. در اين ميان اوالف شــولتز در اولين 
ســخنرانی خود به عنوان صدراعظم آلمان در نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل، اظهارات تندی عليه روســيه و شخص رئيس جمهور اين كشور مطرح كرد. 
در بحبوحــه نگرانی از بحران انرژی در فصل زمســتان در اروپا، منابع خبری از 
افزايش دوباره قيمت گاز خبر دادند.ناتو و پنتاگون نيز اعالم كردند كه همه پرسی 

جمهوری دونباس برای پيوستن به روسيه را به رسميت نمی شناسند.

 خط و نشان پوتین برای غرب
 با بسیج نظامی محدود


