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سياست 2

همزمان با جشن گلریزان رمضان اهدا شد

 کمک یک ميليارد تو مانی 
 رهبر انقالب 
برای آزادی زندانيان

دسترنج 8

دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت:

 کارگران به
  اسکان خو ابگاهی

 روی آورده اند
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نایب رئیس انجمن انبوه سازان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

هیچ قیمتی برای نهضت ملی 
مسکن قطعی نیست

سياست 2

چرتکه 3

 آمریکا بر تروریستی دانستن شاخه قدس سپاه
 پای می فشارد

 توقف خطرناک
 در نقطه ای خاص

از مذاکــرات احیای برجام یک ســال 
گذشــت امــا دســت اندازها و چاله های 
بــزرگ و کوچــک آن اجازه احیــای این 
توافق بین المللی را نداده اســت. تازه ترین 
ناهمــواری، نظر رئیس جمهــور آمریکا به 
حذف سپاه قدس از فهرســت تروریستی 
منفی اســت. پس از اظهارات رئیس ستاد 
مشــترک ارتش آمریکا در جلســه کمیته 
نیروهای مســلح ســنا درباره مخالفتش 
با حذف ســپاه از فهرســت ســازمان های 
تروریستی از ســوی ایاالت متحده، یکی از 

ســخنگویان وزارت خارجه آمریکا نظر جو 
بایدن را مشــابه نظر ایــن فرمانده نظامی 
خواند. این در حالی اســت که در هفته های 
گذشته موضوع قرارداشتن سپاه در فهرست 
سازمان های تروریستی از موضوعات اصلی 
اختالف بیــن ایران و آمریــکا در مذاکرات 
احیای برجام عنوان شــده و به همین دلیل 
کار به پرس وجوی سنا از این فرمانده نظامی 
کشیده اســت. اکنون اما اعالم این موضوع 
تردیدی جــدی در احتمــال موفقیت این 

گفت وگوها می افکند.

سرخک از مرزهای شرقی به کشور راه یافته است

 از مهاجر هراسی های افراطی
 تا تبعات ملموس 

شهرنوشت 6

با تشدید گرد و غبار در کشور مطرح شد؛

 حذف اعتبار مقابله
  با ریزگردها در بودجه

 پارسال و امسال!

ادامه مذاکرات برای تعیین افزایش حقوق 
مستمری بگیران کارگری

شیطنت مجلس، کار دست 
بازنشستگان داده است

رئیس کل دادگستری هرمزگان اعالم کرد

  توقیف کشتی خارجی 
حامل ۲۲۰ هزار لیتر سوخت 

توسط سپاه

دسترنج 8

شهرنوشت 6

چرتکه 3

 روایت نماینده مجلس
  از جلسه ای درباره برجام

 در مسکو
سياست 2

 سدهای تهران
 ۲۶۵ میلیون متر مکعب 

کسری آب دارند
شهرنوشت 6

در روز ملی فناوری هسته ای، رئیس جمهور ضمن 
تصریح به حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای؛ 
دانش و فناوری کشــورمان در حوزه هســته ای را 
غیرقابل بازگشــت خواند.به گزارش ایســنا، سید 
ابراهیم رئیســی پیش از ظهر شــنبه، با حضور در 
نمایشگاه دستاوردهای هسته ای که در محل سالن 
اجالس سران برگزار شد، از ۹ دستاورد جدید هسته ای 
کشور و نیز سایر دستاوردهای علمی و صلح آمیز کشور 
در سال های گذشــته، از جمله نسل های مختلف 

سانتریفیوژهای ساخت ایران بازدید کرد.
رئیسی در جریان این بازدید ضمن ابراز بالندگی 
از پیشرفت های جوانان و دانشمندان ایرانی در حوزه 

هسته ای، این پیشــرفت ها را نماد خودباوری و اتکا 
به توان داخل توصیف کرد و خواستار تسری یافتن 
این روحیه به سایر صنایع و حوزه های راهبردی در 

کشور شد.
رئیس جمهور گفت: اتکا به جوانان و دانشمندان 

ایرانی و کار جهادی، مدلی است که همیشه جواب 
می دهد و باید در عرصه های دیگر نیز به این سمت 
برویم.رئیسی با بیان اینکه ایران پژوهش و تحقیق 
در حوزه های صلح آمیز هسته ای را منوط به خواست 
یا نظر دیگران نخواهد کرد، اذعان داشت: خوشبختانه 
کارهای پژوهشــی و تحقیقاتی دانشــمندان در 
اســتفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای شتاب 

خوبی گرفته و دولت از این روند حمایت خواهد کرد.
در جریان این بازدید محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی و سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، دستاوردهای علمی و فناورانه کشور در 
حوزه هسته ای را برای رئیس جمهور توصیف کردند.

خبر
رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هسته ای:

دانش و فناوری هسته ای ایران غیرقابل بازگشت است

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در نظر دارد پروژه خود را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

مدت محل اجراموضوع مناقصهشماره فراخوانشماره مناقصهردیف
مبلغ تصمین شرکت برآورد اولیه )ریال(اجرا کار

حداقل رتبه و رشته مورد نیازدر مناقصه )ریال(

195/401 -32001003583000003
روکش آسفالت محور 
بوشهر-دیر)ساحلی(
محدوده خورشهاب

شهرستان 
423.543.036.0091.180.000.000ماهدشتی

رتبه 5 رشته راه و ترابری تعمیرات اساسی پل 42001003583000004- 295/401
بهمنیاری

شهرستان 
1213.512.097.462680.000.000ماهگناوه

395/401 -52001003583000005
اجرای بهسازی و روکش 
آسفالت چغادک – کنگان 

– عسلویه در محدوده 
سهمو شمالی و جنوبی

شهرستان 
659.836.671.6143.000.000.000ماهعسلویه

495/400 -522001003583000007
تجدید: تهیه رنگ سرد 
ممتاز ترافیکی، گالسپید 
و تینر استفاده در حوزه 

استحفاظی استان
625.850.000.0001.300.000.000بوشهر

دارای پروانه بهره برداری از 
وزارت صمت و تاییدیه از 

دفتر توسعه ایمنی راه و حریم 
سازمان راهداری کشور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول(
مراقب تردد کودکان باشیم

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.swtadiran.ir انجام خواهد 

شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه 1401/01/23 می باشد.
1- زمان و محل توزیع اســناد: از تاریخ 1401/01/23 لغایت 1401/01/28 از طریق درگاه 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
2- آخرین مهلت تحویل مدارک: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/02/10 می باشد.

 3- نشــانی محــل تســلیم مــدارک: درگاه الکترونیکی دولت )ســامانه ســتاد( بــه آدرس
www.swtadiran.ir 

4- ارائه پاکت الف به آدرس: بوشــهر، خیابان رئیســعلی دلواری، چهارراه کشتیرانی، اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

5- مدت اعتبار پیشنهادات تا 170 روز پس از زمان بازگشایی پاکات منقصه می باشد.
6- جلســه بازگشــایی پاکات: زمان بازگشایی پاکات روز یکشــنبه مورخ 1401/02/11 راس 
ســاعت: 9:00 صبح در محل ســالن جلســات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

بوشهر می باشد.
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی تهیه 

و در پاکت )الف( تحویل گردد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کســب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی 
http://icts.mporg.ir مراجعــه و یا با شــماره تلفــن 3 -07733331281 تماس حاصل 
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