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همين صفحه

تاکیدرئیسجمهور
درجلسههیاتدولت:

 دستگاه ها تکاليف قانونی خود را 
در راستای تسهيل ازدواج اجرا کنند 

دسترنج 4

همسانسازیحقوقبازنشستگان
تامیناجتماعیتعیینتکلیفشد

قاليباف: دولت دغدغه 
بازنشستگان را رفع کند

دوشنبه 3 مرداد   1401  /     25 ذی الحجه 1443  /  25 جوالی   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1126

تالشدولتبرایبازگرداندنآبرفتهبهجوی

 مناقشه 100 هزار تومانی
در  بحبوحه اجاره های میلیونی

دسترنج 4

سياست 2

وقتیحملهچینبهتایوانعاملقدرتایرانمیشود!

بـازگشت
یور 1318 به شهر

با یک تفاوت عمده
دو روز پیش مصاحبه ای از حســین جاللی، 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
منتشــر شــد که مضمون کلی آن تکرار همان 
شعارهای همیشگی آمریکاستیزی، زوال غرب 
و اقتدارگرایی جمهوری اســالمی بود. در عین 
حال اما او به چند نکته قابل توجه نیز اشاره کرده 
بود که توجه رســانه ها را جلب کرد؛ یکی تایید 
فروش پهپادهای ایرانی به روسیه و دیگری یک 
اظهارنظر عجیب دربــاره حمله چین به تایوان! 
وقتی 11 ســپتامبر 1939 یا همان 9 شهریور 
1318، قدرت های آن روز دنیا رو در روی یکدیگر 

ایستادند، ایران اعالم بی طرفی کرد؛ هرچند که 
بعدتر نتوانســت بر این بی طرفی استوار بماند و 
ناگزیر به آلمان اعالن جنگ کرد اما به هر حال اگر 
فشار دول خارجی نبود، سیاست ایران در بلبشوی 
جنگ جهانی دوم، همان بی طرفی بود که از ابتدا 
اعالم کرده بود. قدرت های درگیر در آن سال ها 
چنان پای ایران را به نزاع خود کشاندند که مملکت 
را به کام قحطی و مرگ بسیاری از ایرانیان کشاند. 
این روزها نشانه های بسیاری از این وجود دارد که 
گویی جهان شاهد تکرار تاریخ است؛ رودررویی 

قدرت ها و باز هم پای ایران!

توصیفاستاداقتصاددانشگاهازآنچهتورم٨٩درصدیخوراکیهارقمزدهاست

مردم در فقر عمومی
و دولت در چاه حذف ارز ترجیحی

چرتکه 3

پدرامسلطانیدرگفتوگوباایلنا:

افزایش فروش نفت 
با چراغ سبز آمریکا بود

نورنیوز:

موساد قصد انفجار یکی از 
مراکز حساس اصفهان را داشت

پایان ماموریت تخت روانچی
در سازمان ملل

یحییونقدهمیشگیاشبهخریدهایپرسپولیس

این مرد »ستاره« نمی سازد!

سفرپلوسیبهتایوان،
بامخالفتبایدنودمکراتهاروبهروشد؛

تکاپوی واشنگتن
برای کاهش تنش با پکن

هجمهبهارستانیهاعلیهرئیسجمهورسابق؛

روحانی را محاکمه
و زندانی کنید

آدرنالين 8

جهان 5

سياست 2

سياست 2

سياست 2

چرتکه 3

رئیس جمهور با تاکید بر جایگاه نهاد خانواده 
در پیشرفت و تعالی جامعه، از همه دستگاه های 
مسئول، خواســت که تکالیف قانونی خود را در 
راستای تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده جوانان 

اجرا کنند.
به گزارش ایسنا،  سیدابراهیم رئیسی در جلسه 
دیروز هیأت دولت با گرامیداشــت روز خانواده، 
توجه به ترویج فرهنگ »تشکیل خانواده« را امری 
مهم و تسهیل ازدواج جوانان را از اولویت های دولت 
سیزدهم برشمرد و اظهار داشت: توجه ویژه به نهاد 
خانواده در سیاستگذاری ها و اقدامات عملی در این 
خصوص، بدون تردید حائــز برکات و پیامدهای 

مثبت بسیاری برای جامعه و کشور خواهد بود.
رئیس جمهور همه دستگاه ها را براساس قانون 
»جمعیت و حمایت از خانواده« ملزم به حمایت 
جدی از نهاد خانــواده و ارائه طرح های عملیاتی 
در این حوزه دانست و تأکید کرد: همه دستگاه ها 
عالوه بر ترویج فرهنگ تشــکیل خانواده، تالش 
خود را برای رفع مشکالت و موانع آن بویژه در حوزه 

مسکن و اشتغال به کار گیرند.
وی بــا تبیین مبانــی فکــری و برنامه های 
عملی نظام ســلطه برای تضعیف نهاد خانواده و 
ترویج مفاهیم غیرانســانی در این حوزه بعنوان 
شاخص های جعلی مدنیت، گفت: سیاستگذاران 

منحط غربی با استفاده از ابزار رسانه و ثروت مفاهیم 
ضدخانواده را در جهان ترویج می کنند اما پیروان 
ادیان الهی و ابراهیمی بایــد در برابر این انحطاط 
اخالقی ایستادگی و استحکام نهاد خانواده را بیش 

از گذشته دنبال کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش پس از 
استماع گزارش وزیر جهادکشاورزی درباره افزایش 
تولید محصوالت زراعی راهبردی همچون گندم، 
ذرت و جو و تامین غالت مورد نیاز کشــور، کرد: 
سیاست اصولی دولت تامین امنیت غذایی با اتکا به 
کشاورزان سخت کوش کشور است و وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 
باید به تعهدات خود در قبال خرید این محصوالت 

راهبردی در موعد مقرر عمل کنند.
وی در آغاز سخنان خود بار دیگر با ابراز تأسف از 
بروز حادثه سیل در استهبان استان فارس و تسلیت 
به خانواده های هموطنان عزیزی که در این حادثه 
جان باختند، مسئوالن امر را مأمور بررسی دقیق 
ابعاد حادثه و اتخاذ تدابیر به موقع و مناسب برای 

جلوگیری از تکرار حوادث مشابه کرد.

دستوررئیسیبرایبررسیوضعیت
سیلزدگاناستهبان

رئیس جمهور همچنین دیروز به اســتاندار 

فارس دستور داد از ظرفیت همه دستگاه های ملی 
و محلی برای یافتن ناپدیدشدگان، جبران خسارت 
آسیب دیدگان و تسکین درد داغدیدگان در سیل 

استهبان استفاده کند.
به گــزارش  پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، رئیسی در گفتگوی تلفنی با استاندار 
فارس، ضمن پیگیری حادثه ســیل استهبان، 
در جریان آخرین جزئیــات و اطالعات عملیات 

جستجوی ناپدیدشدگان قرار گرفت.
رئیس جمهور در تماس با محمد هادی ایمانیه، 
با تأکید بر رسیدگی سریع به قصور های احتمالی، 
به اســتاندار فارس دســتور داد از ظرفیت همه 
دستگاه های ملی و محلی برای جبران خسارت 
آسیب دیدگان و تسکین درد داغدیدگان استفاده 

کند.
 رئیسی، ضمن ابراز همدردی با جان باختگان 
حادثه، بر بســیج همه ظرفیت های موجود برای 
یافتن ناپدیدشدگان سیل و رســیدگی به امور 

خانواده جان باختگان تأکید کرد.
 رئیس جمهور همچنین در پیامی با ابراز تأسف 
و اندوه از جان باختن و ناپدید شــدن شماری از 
هموطنان، به وزیر کشور مأموریت داد با بررسی 
آخرین وضعیت سیل زدگان استهبان، به قصور و 
تقصیرهای احتمالی در این حادثه رسیدگی کند.

خبر 

تاکیدرئیسجمهوردرجلسههیاتدولت:

دستگاه ها تکالیف قانونی خود را در راستای تسهیل ازدواج اجرا کنند 

سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری سنندج

   آگهی مناقصه
 شماره 2001005632000002

سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج در نظر دارد تأمین خودروی سواری سبک 
اداری جهت سرویس خدمات اداری مجموعه شهرداری سنندج در سال 1401 - 1402 را از طریق مناقصه عمومی 
 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، به صورت الکترونیکی ) با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 ) www.setadiran.ir (   و با شماره مناقصه 2001005632000002 واگذار نماید.
- زمان انتشار در سایت: 1401/05/02 ساعت 08:00   

 - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/05/09 ساعت 12:00
- تاریخ بازدید: 1401/05/02 ساعت 08:00 لغایت 1401/05/22 ساعت 11:00

- مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/05/10 ساعت 08:00 لغایت 1401/05/22 ساعت 12:00
- زمان بازگشایی: 1401/05/24 ساعت 09:00      

   - زمان اعالم به برنده: حداکثر 7 روز پس از بازگشایی پاکات مناقصه
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه

رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل: 
خرید و دریافت اسناد مناقصه ) در صورت وجود هزینه مربوطه (، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ) ودیعه (، 
ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکتها و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم، از این طریق امکانپذیر 

میباشد.
2- کلیه اطالعات مناقصه شامل: مشخصات، شرایط و نحوه برگزاری مناقصه، در برد اعالن عمومی سامانه 

مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب میباشد.
3- الزم است عالقه مندان ) مناقصه گران / مزایده گران ( در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) توکن ( را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
4- عالقه مندان ) مناقصه گران / مزایده گران ( به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی ) توکن (، با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir (، بخش " ثبت نام " موجود 
است.

 نوبت دوم

شهرداری رباط کریم به استناد مجوز شماره 01/210 مورخ 1401/03/18 شورای محترم اسالمی شهر در 
نظر دارد امور مربوطه به نظافت، رفت و روب، جمع آوری و انتقال زباله حوزه های مختلف شهرداری و سایر 
را به شرکت های واجد شرایط معتبر و دارای مجوز از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی برای مدت یکسال واگذار نماید . 
شرایط :

 1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مطابق ضوابط، معیارها و صالحدید خویش محق و 
مختار است.

 2- ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامیست.
 3- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

 4- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5- سپرده شرکت در مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و یا واریز 
نقدی به شماره حساب 0106625206008 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 )شماره 
حساب شبا IR   .280170000000106625206008تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه 
به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان 

نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط 
خواهد شد.

 6- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی ) از پایان وقت ادارای روز دوشنبه مورخ 
1401/05/03 به مدت یک هفته( محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.
 7- متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم 
شده است را حداکثر تا ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 
شماره  به  جاری  حساب  به  واریزی  فیش  بایست  می  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  متقاضیان   -8  
0106624819004 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 2/000/000 ریال )غیر 

قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری رباط کریم تسلیم نمایند.
 9- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 13/30 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 می باشد.

 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03      تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/05/10   

 نوبت اولآگهی تجدید مناقصه عمومی

   یونس غفاری  شهردار رباط کریم  

سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری سنندج

   آگهی مناقصه
 شماره 2001005632000002

سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج در نظر دارد تأمین خودروی سواری سبک 
اداری جهت سرویس خدمات اداری مجموعه شهرداری سنندج در سال 1401 - 1402 را از طریق مناقصه عمومی 
 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، به صورت الکترونیکی ) با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 ) www.setadiran.ir (   و با شماره مناقصه 2001005632000002 واگذار نماید.
- زمان انتشار در سایت: 1401/05/02 ساعت 08:00   

 - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/05/09 ساعت 12:00
- تاریخ بازدید: 1401/05/02 ساعت 08:00 لغایت 1401/05/22 ساعت 11:00

- مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/05/10 ساعت 08:00 لغایت 1401/05/22 ساعت 12:00
- زمان بازگشایی: 1401/05/24 ساعت 09:00      

   - زمان اعالم به برنده: حداکثر 7 روز پس از بازگشایی پاکات مناقصه
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه

رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل: 
خرید و دریافت اسناد مناقصه ) در صورت وجود هزینه مربوطه (، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ) ودیعه (، 
ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکتها و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم، از این طریق امکانپذیر 

میباشد.
2- کلیه اطالعات مناقصه شامل: مشخصات، شرایط و نحوه برگزاری مناقصه، در برد اعالن عمومی سامانه 

مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب میباشد.
3- الزم است عالقه مندان ) مناقصه گران / مزایده گران ( در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) توکن ( را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
4- عالقه مندان ) مناقصه گران / مزایده گران ( به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی ) توکن (، با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir (، بخش " ثبت نام " موجود 
است.

 نوبت دوم

شهرداری رباط کریم به استناد مجوز شماره 01/210 مورخ 1401/03/18 شورای محترم اسالمی شهر در 
نظر دارد امور مربوطه به نظافت، رفت و روب، جمع آوری و انتقال زباله حوزه های مختلف شهرداری و سایر 
را به شرکت های واجد شرایط معتبر و دارای مجوز از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی برای مدت یکسال واگذار نماید . 
شرایط :

 1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مطابق ضوابط، معیارها و صالحدید خویش محق و 
مختار است.

 2- ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامیست.
 3- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

 4- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5- سپرده شرکت در مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و یا واریز 
نقدی به شماره حساب 0106625206008 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 )شماره 
حساب شبا IR   .280170000000106625206008تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه 
به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان 

نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط 
خواهد شد.

 6- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی ) از پایان وقت ادارای روز دوشنبه مورخ 
1401/05/03 به مدت یک هفته( محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.
 7- متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم 
شده است را حداکثر تا ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 
شماره  به  جاری  حساب  به  واریزی  فیش  بایست  می  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  متقاضیان   -8  
0106624819004 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 2/000/000 ریال )غیر 

قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری رباط کریم تسلیم نمایند.
 9- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 13/30 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 می باشد.

 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03      تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/05/10   

 نوبت اولآگهی تجدید مناقصه عمومی

   یونس غفاری  شهردار رباط کریم  

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«


