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همين صفحه

 در  بیست و یکمین سفر استانی 
و توسط رئیس جمهورانجام شد؛

رونمایی  از ماهواره »اروم ست « 
در اروميه

جهان 3

 سنای آمریکا همزمان با سفر بایدن به آسیا، 
کمک40 میلیارد دالری برای اوکراین درنظرگرفت؛

 مانور قدرت عليه مسکو،
 بيخ گوش چين! 
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معاون سیاسی حزب اتحاد ملت:

 رئیسی اجازه ندهد مطالبات اجتماعی
 و اقتصادی مردم، امنیتی شود

سياست 2

سياست 2

 اعتراضات معیشتی و صنفی، بازداشت شدگان فرانسوی
 و پرونده جاللی رقم زد؛

وزهای    پرکار  ر
 وزارت اطالعات

شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی در اقتصاد 
خانواده ها در کنار اعتراضات ادامه دار معلمان 
و بازنشســتگان نســبت به نظام رتبه بندی و 
همسان ســازی حقوق و نارضایتــی کارکنان 
شــرکت اتوبوســرانی در تهران از یک سو؛ و 
دســتگیری دو شهروند فرانســوی در ایران و 
مطرح شــدن حکم اعــدام احمدرضا جاللی 
ازسوی دیگر؛ روزهای پرکار و متفاوتی را برای 
وزارت اطالعات رقم زده تا جایی  که با بیانیه ها، 
مصاحبه ها و برخی اقدامــات، حضور فعالی از 

خود در رسانه ها به نمایش گذاشته است.سید 
اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات، در همایش 
سراسری دادستان های مراکز استان ها با اشاره 
به اینکه رســانه های معاند در پی اجرای طرح 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها فضاسازی 
کرده اند، گفته است: »دشــمنان با استفاده از 
فضای رسانه ای به دنبال ایجاد ناآرامی و خدشه 
به امنیت کشور بودند که با هوشیاری، همکاری 
و همراهی تحســین برانگیز مردم و هشدارها و 

اقدامات به موقع دستگاه های اطالعاتی...

۹ نکته از هفته بیست و هشتم لیگ برتر 

تونل، سنگ و خودزنی!
آدرنالين8

متین بالسینی هم از ایران رفت

 سیل مهاجرت 
به پديده شنا رسید

شکل گیری کارزاری برای اعتراض به رویکرد 
رسانه ملی نسبت به موج گرانی ها

 بودجه صدا وسیما را 
حذف کنید

حمایت شرکای اجتماعی از مصوبه مزدی 1401

 کارگران و کارفرمايان، 
تو أمان از تورم آسیب می بینند

شهرنوشت 6

گمانه زنی ها درخصوص شرایط سزارین 
»ایران« و نگهداری توله ها ادامه دارد؛

 نگرانی از بقای
 سومین توله يوز

شهرنوشت 6

سفیر اسبق ایران در سوریه:

بشار اسد درباره خروج 
نیروهای روسیه از رهبری 

مشاوره گرفت
سياست 2

آدرنالين8

دسترنج 4

رئیس جمهور از ماهواره »اروم ســت« که در 
ارومیه ساخته شده رونمایی کرد.

به گزارش تسنیم، ابراهیم رئیسی در بدو ورود به 
ارومیه از دستاوردهای هوافضا در آذربایجان غربی 
شامل هواپیماهای ســبک و نیمه سبک، پهپاد و 

ماهواره های ساخته نوآوران ارومیه ای بازدید کرد.
ماهواره »اروم ســت«، با باالترین رزولوشــن 
تصویری قابلیت این را دارد که حداکثر با ۶۰۰ هزار 
دالر در مدار زمین قرار گیرد که در مقایسه با مدل 

خارجی بسیار کم هزینه تر است.
تولید دانش بنیان می تواند موجب توسعه شود

رئیس جمهور تاکید کرد که مسئله تولید آن هم 
تولید برپایه علم و فناوری باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیســی در دیدار با اقشــار مختلــف مردم، 

ایثارگران و خانواده شهدای مهاباد اظهارکرد: باید 
از ظرفیت های اســتان جهت رفع بیکاری و ایجاد  
اشتغال  بهره گیری کنیم؛ چرا که اشتغال زایی جزء 

برنامه های محوری دولت است.
وی با اشاره به اینکه مسئله مردم، خواسته ها و 
معیشت مردم برای دولت نکته ای محوری است، 
تصریح کرد: همانگونه که در بحث کرونا همکاری 

مردم موجب شد به نتایج مطلوب برسیم، در زمینه 
اقتصادی نیز با مشارکت و همراهی مردم گام های 
زیربنایی را در جهت رشــد اقتصادی ۸درصدی 
خواهیم برداشت.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: 
مردم منطقه یک آزمون ویژه دادنــد و آن آزمون 
این بود که در مقابل بدخواهان، معاندان و منافقین 

با بصیرت ایستادگی کردند و آنها را ناامید کردند.
رئیسی با تاکید به اینکه مسئله تولید در استان 
یک مسئله مهم است، اظهار کرد: مسئله تولید آن 
هم تولید برپایه علم و فناوری باید مورد توجه قرار 
گیرد؛ چرا که تولید دانش بنیان می تواند موجب 

توسعه شود.
وی با تاکید بر اینکه فراهم کردن زمینه اشتغال 
جوانان فارغ التحصیــل از محورهای کاری دولت 
است، خاطر نشان کرد: بومی گزینی و گزینش از 
نیروهای کار آمد بومی خود استان از اولویت های 

کاری دولت است.

خبر

در  بیست و یکمین سفر استانی و توسط رئیس جمهورانجام شد؛

رونمايی  از ماهواره »اروم ست « در ارومیه

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثیت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
 - ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 الزامی می باشد.

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور 1401/02/31 می باشد.

مبلغ ضمانت نامه )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف

خرید ترانسفورماتور تکفاز 10 کاوا – از محل اعتبارات 2-12-1401تجدید1
2001001574000017160.000.000طرح تملک دارایی های سرمایه ای

خرید برج فلزی - از محل اعتبارات طرح تملک دارایی 3-12-1401تجدید2
2001001574000018330.000.000های سرمایه ای

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز شنبه مورخ 1401/02/31 و حداکثر تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 خواهد بود.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 خواهد بود.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف:
آدرس: کرمان بلوار جمهوری اسالمی رو به روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی: 7618815676 

تلفن تماس: 5-32110403 داخلی: 1128 

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزاندان خود بیاموزیم.

رشکت توزیع نیروی ربق جنوب استان رکمان
رشکت توزیع نیروی ربق جنوب استان رکمان
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