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استعفای وزیر چیزی را عوض نمی کند 

 »اصالح مستمری بازنشستگان«،
مطالبه اصلی جامعه کارگری است

سياست 2

دسترنج 4

وزارت خارجه آمریکا گفت وگوی بی واسطه با ایران را 
پیشنهاد داد

مذاکره مستقیم، 
ین شانس  آخر

احیای برجام
وزرات خارجه های ایران و آمریکا بدون فوت 
وقت به اظهارات یکدیگر پاسخ می دهند. یک روز 
پس از آنکه امیرعبداللهیان، در دیدار با همتای 
پاکســتانی اش گفت که ایران هیــچ گاه از میز 
مذاکره فرار نکرده و »بایدن ۴۸ ساعت پیش از 
تصویب قطعنامه شورای حکام، پیام محرمانه ای 
برای ایران فرســتاده و گفته که لحن قطعنامه 

شورای حکام ضعیف شــده، تالفی نکنید چون 
به خاطر کنگره دســت دولت من بسته است«؛ 
ندپرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
گفت: »من فرستادن این پیام به ایران را تکذیب 
می کنم. من از این که چنین پیامی فرستاده شده 
باشد، اطالعی ندارم، کســی هم در وزارت امور 

خارجه نمی داند.«

نقدی به اوضاع و احوال حاکم بر این روزهای حوزه تئاتر 

تکرار سیاست های خاک گرفته دهه شصت
فرهنگ و هنر 8

 ادامه اعتراض
 بازنشستگان کارگری

در نقاط مختلف کشور 

فعال سیاسی اصالح طلب:

 یکدستی حاکمیت
پایدار نیست

نگاهی به آن چه در لیگ ملت های اروپا می گذرد

بازگشت آلمان، بحران 
دشان!

اختالل در کار اورژانس تمامی ندارد؛ این بار 
»پنچری عمدی« آمبوالنس، 

روایتی باورناپذیر از دمیدن 
در آتش درماندگی!

دادستان کل کشور: 

القای ناامنی در جامعه 
مطلوب نیست

شهرنوشت 6

دسترنج 4

سياست 2

آدرنالين 7

سياست 2

رهبر انقالب تاکید کردند: سیاســت دولت جمهوری اسالمی ایران، 
گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این، سیاستی کاماًل درست 
است. به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( 
در دیدار سردار بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراه، 

گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط را کامالً به نفع هر دو کشور دانستند و 
گفتند: سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای 

همسایه است و این، سیاستی کامالً درست است.
ایشان با تأکید بر اینکه الزمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی 
دو کشور برای گسترش روابط اســت، افزودند: البته روابط دوستانه میان 
ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد ولی باید 

بر موانع فائق آمد.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: باید کمیســیون همکاری های 
مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر، 

توافق ها به سرانجام برسند.

در این دیدار که ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور کشورمان نیز حضور 
داشت، سردار بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان گفت: اولویت 
دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تالش داریم با توجه 
به اسناد همکاری که امروز امضا شد، روابط خوب دو کشور را در حوزه های 
مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقــل کاال و همچنین اجرای طرح های 

بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم.
رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره به سی اُمین سالگرد روابط دو کشور 
خطاب به رهبر انقالب گفت: از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان 
از جنابعالی به دلیل حمایت های همیشــگی از تعمیــق روابط ایران و 

ترکمنستان تشکر و قدردانی می کنم.

رئیس جمهور همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر را از اولویت های 
سیاست خارجی کشورمان دانســت و اظهار داشت: تالش خواهیم کرد 
گسترش همکاری های دوجانبه تهران و عشق آباد زمینه ای برای ارتقای 

سطح همکاری های منطقه ای و بین المللی دو کشور باشد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار 
»سردار بردی محمداف« رئیس جمهور ترکمنستان گفت: امیدوارم اینگونه 
سفرها در راستای گسترش روابط دو کشور دوست، برادر و همسایه تداوم 

داشته باشد.
رئیس جمهور با آرزوی موفقیت برای بردی محمداف در اجرای برنامه 
توسعه سی ساله ترکمنستان افزود: مبانی حقوقی توسعه و گسترش روابط 
با امضای دهها سند حاصل شده که اجرای مفاد این اسناد، دو کشور را به 

اهداف خود می رساند.
رئیسی پیشنهاد کرد کمیته ای به ریاست روسای کمیسیون مشترک 
دو کشور برای پیگیری تصمیمات این سفر تشکیل شده و نتایج کار خود را 

به طور منظم گزارش کند.
رئیس جمهور تصمیم دو کشور برای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، 
تجاری و فرهنگی و گسترش تعامالت در حوزه های انرژی، گردشگری، 
ترانزیت و حمل و نقل را جدی توصیف کرد و اظهار داشت: اراده جمهوری 
اسالمی ایران بر افزایش تعامالت و همکاری های با ترکمنستان در تمامی 

سطوح است.
رئیســی همکاری با کشــورهای حوزه دریای خزر را از اولویت های 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دانست و با استقبال از برگزاری 
اجالس کشورهای ساحلی خزر به میزبانی ترکمنستان تصریح کرد: تالش 
خواهیم کرد گسترش همکاری های دوجانبه تهران و عشق آباد زمینه ای 

برای ارتقای سطح همکاری های منطقه ای و بین المللی دو کشور باشد.

رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: دو کشور بر این نکته اتفاق نظر 
دارند که در افغانستان باید دولتی فراگیر تشکیل شود که همه گروه های 

سیاسی و اقوام را نمایندگی کند.
رئیسی همچنین گفت:  مشکالت و مســایل منطقه باید در منطقه 
حل و فصل شود و حضور بیگانه در منطقه نه تنها امنیت ساز نیست بلکه 
مشکل ساز است. رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این گفت: بخش انرژی 
و حمل و نقل از جمله بخش های مهم و استراتژیک روابط دو کشور است 
و تالش خواهیم کرد در مسیر گسترش تعامالت دوجانبه از ظرفیت این 

بخش ها به شکل موثری بهره بگیریم.
»سردار بردی محمداف« همچنین گسترش روابط فرهنگی را بستر 
تقویت پیوند میان دو ملت دانست و افزود: یقین دارم اسنادی که امروز میان 
مقامات دو کشور به امضا می رسند، باعث توسعه و تحکیم هر چه بیشتر 

روابط و مناسبات بین دو کشور خواهند شد.
رئیس جمهور ترکمنســتان تصریح کرد: خواهان این هســتیم که 
افغانستان به یک دولت شکوفا تبدیل شود که در پروژه های مهم بین المللی 

و منطقه ای مشارکت داشته باشد.

دیدار 
رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان:

سیاست دولت ایران، گسترش روابط
با کشورهای همسایه است

رئیس جمهور در دیدار همتای ترکمنستانی خود:

 همکاری با کشورهای حوزه خزر
از اولویت های سیاست خارجی ایران است

خبر

 آگهی دعوت به مناقصه عمومی 
 یک مرحله ای همزمان با ارزیابی)فشرده(

روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه 
وتجهیز مدارس استان کهگیلویه وبویراحمد                                                                                                                                        

 نوبت دوم

اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد پروژه ی با مشخصات به شرح ذیل 
را را از طریق درگاه ســامانه الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir    به شرکت های واجد وشرایط  
واگذار نماید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
 محل دریافت اسناد مناقصه،از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد.

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه )پاکت تضمین 
شــرکت در مناقصه(از طریق آدرس:یاســوج- میدان معلم- اداره کل نوسازی مدارس استان کهگیلویه وبویراحمدبه 

شماره تماس: 33235436-074 انجام می پذیرد.
زمان اعتبار پیشنهادهازمان بازگشاییمهلت ارسال پاکتهای پیشنهادیمهلت دریافت اسنادارسال به صفحه اعالن عمومی

 سه شنبه 1401/03/24 
1401/06/11 ساعت14شنبه  1401/04/11 ساعت8پنجشنبه 1401/04/09 ساعت16شنبه 1401/03/28 ساعت18ساعت 11 

1-ضمانتنامه بانکی معتبر را ضمن ثبت در سامانه ستاد ،اصل ضمانت نامه را به همراه اصل گواهی صالحیت ایمنی کار 
را در یک  پاکت قرارداده وبه صورت الک ومهر شده )پاکت ممهور به مهر شرکت ونام پروژه وشماره تماس وآدرس( به 

دبیرخانه این اداره کل تحویل داده شود.تاریخ تسلیم پاکت تا تاریخ 1401/04/09 
ساعت12                                                                                                                                                                                                                                        

2-سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسنادو شرایط مناقصه مندرج است.

ف
رشتهمبلغ تضمین)ریال(محل تامین اعتبارمحل اجرابرآورد اولیه)ریال(نام پروژهردی

مدت 
پیمان                     

) ماه(

احداث مدرسه سی 1
اعتبارات ملیدنا73.985.640.305سخت)دارالقرآن(

رتبه 5 ابنیه 3.700.000.000محرومیت زدایی)نقدی(
8وساختمان وباالتر

نوبت اول: 1401/03/25                       نوبت دوم: 1401/03/26            

اداره کل نوسازی دمارس
    استان کهگیلوهی و بوریاحمد استان کهگیلوهی و بوریاحمد                   


