
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

همين صفحه

رئیسی در دیدار مدیران
و کارکنان وزارت دفاع:

تا یک قدمی ساخت هواپيمای 
مسافربری رسيده ایم 
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هشدار کارشناس اقتصادی 
در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:   

اقتصاد ایران هر روز
»جزیره ای تر« می شود
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تبریک روز کارمند؛ شاهدی دیگر بر اینکه تبلیغات محیطی شهرداری
 به بیراهه می رود  

 کج سلیقگی در طراحی، 
سوگیری در سیاست

شهرنوشت 6

سياست 2

فصل سرد روابط ایران و اعراب منطقه رو به پایان است؟

آشتی با تهران آن سوی 
سد »پیمان ابراهیم«

سخنگوی وزارت خارجه ایران از یک پلن B در 
صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای سخن 
گفته است. هشــت روز از نامه تهران در خصوص 
پیش نویــس مذاکرات اخیر هســته ای در وین 
گذشته و هنوز پاسخی از واشنگتن نیامده است. 
ناصر کنعانی دیروز در نشست خبری خود با اشاره 
به این تعلل آمریکا گفت که جمهوری اســامی 
معطل آمریکا باقی نخواهد ماند؛ موضوع مذاکرات 
تنها یکی از مسائل سیاست خارجی ایران است 
و مسائل دیگر از جمله روابط خارجی و تجاری با 
کشورهای دیگر در دست پیگیری است که در این 
رابطه پلن B ما استمرار سیاست لغو تحریم ها از 

طریق تقویت روابط با دیگر کشورهاست.«

در راســتای همیــن سیاســت حســین 
امیرعبداللهیان دیروز در رأُس یک هیأت سیاسی 
و اقتصادی به آفریقا رفــت. مالی، تانزانیا و زنگبار 
جمهوری متحد تانزانیا مقاصد سفر وی هستند 
و از برنامه  های این سفر چنین برمی آید که ایجاد 
فرصت های اقتصادی در صدر اهداف آن اســت؛ 
به ویژه آنکه تعدادی تجــار بخش خصوصی نیز 

عبداللهیان را در این سفر همراهی می کنند.
فارغ از آنکه بــدون احیای برجــام، با وجود 
تحریم هــا و محدودیت های بانکی در ســطح 
بین الملل برای ایــران، دولت رئیســی چگونه 
می خواهد روابــط تجاری و اقتصــادی با دیگر 

کشورها را در پلن B خود پیاده کند...

چرتکه 4

نگاه فنی به تیم یحیی

پرسپولیس؛ پرس و ترس!
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شهرنوشت 6

رئیس جمهــور نوآوری ها در زمینه ســاخت 
انواع پرنده ها در صنایع دفاعی را بسیار افتخارآمیز 
دانست و تصریح کرد: دانشــمندان و نخبگان ما 
در این وزارتخانه تا یک قدمی ســاخت هواپیمای 
مسافربری رســیده اند و از آنها خواسته ام که این 
مسیر را تا حصول نتیجه با قدرت و قوت ادامه دهند.

به گزارش ایلنا، ســیدابراهیم رئیســی صبح 
دوشــنبه در جمع وزیر، مدیران و کارکنان وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت 

۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی کشور؛ دستاوردهای 
گرانسنگ دانشمندان و نخبگان در صنایع دفاعی 

را نه فقط برای کشورمان، بلکه برای جهان اسام 
و دوســت داران انقــاب اســامی امیدبخش و 

اقتدارآفرین و برای جهان کفر یاس آور است.
رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه 
دســتاوردهای صنایــع دفاعی، گفــت: یکی از 
نکات امیدبخش این نمایشــگاه، سرریز فناوری 
و پیشــرفت های صنعت دفاعی کشــور به سایر 
بخش ها در کنار دستاوردهای ارزشمند در ارتقای 

قابل توجه توانمندی های دفاعی کشور بود.

با توجه به عملکرد مثبت کاتالیست های گسترش فناوری خوارزمی در طیف 
گسترده ای از مجتمع های پاالیشگاهی و پتروشیمی کشور از جمله مجتمع 
عظیم پتروشــیمی رازی، این مجموعه با قراردادی جدید به همکاری خود با 

خوارزمی ادامه داد.
به گزارش روابط عمومی خوارزمی، پتروشیمی رازی با توجه به عملکرد باال و 
مثبت کاتالیست های خوارزمی، قرارداد جدیدی را جهت خرید کاتالیست های 
ریفرمینگ اولیه با گسترش فناوری خوارزمی منعقد کرد. این کاتالیست ها تا ماه 

آینده تولید و به مجتمع پتروشیمی رازی تحویل دهی خواهند شد.
تداوم همکاری دو مجموعه که ناشــی از جلب و حفظ اعتماد پتروشیمی 
رازی به کاتالیست های تولیدی شرکت خوارزمی است را پاس می داریم و به 

خودکفایی کشور در حوزه تولید این محصوالت استراتژیک و درخشش این 
صنعت در منطقه و جهان در آینده ای نزدیک امید داریم.

دیدار 

خبر ویژه

ورزشی

رئیسی در دیدار مدیران و کارکنان وزارت دفاع:

تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده ایم 

تداوم همکاری خوارزمی و پتروشیمی رازی 

میرکاظمی:  

 مردم یارانه نقدی را به 
کاالبرگ ترجیح می دهند

فداحسین مالکی:  

اعتماد بین ما و طالبان 
کمرنگ شده است

دوباره نوزادی
کنار سطل زباله 

وزیر جنگ اسرائیل پس از سکوت چند روزه، 
روابط با مصر را بحرانی اعالم کرد؛ 

غزه، محور انشقاق منافع 
تل آویو و قاهره

بورل با اشاره به پیشنهاد اتحادیه اروپا: 

پاسخ ایران کامال معقول بود

شهرد اری رباط کریم د ر نظر د ارد  به استناد  مجوز شماره 01/413 مورخ 1401/04/16 شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد  شرایط و د ارای 
گواهینامه صالحیت و رتبه بند ی از سازمان برنامه و بود جه واگذار نماید  . 

مبلغ برآورد  مصوب موضوع مناقصه
مبنای قیمت محل تامین اعتبار)ریال(

پیشنهاد ی
مد ت 

اجراء
مبلغ تضمین شرکت 

توضیحاتد ر مناقصه )ریال (

اجرای پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر باال 
رد یف بود جه د اخلی 40/000/000/000د ست جاد ه ساوه )سمت راست بلوار آزاد گان(

شهرد اری 40204004 
براساس فهرست بهای 

راهد اری سال 1401
 3
د اشتن حد اقل صالحیت پیمانکاری 2/000/000/000ماه

د ر رشته راه و ترابری رتبه 5

 نوبت دوم آگهی تجد ید  مناقصه عمومی

یونس غفاری- شهرد ار رباط کریم

شرایط :
1- هزینه د رج د و نوبت آگهی بر عهد ه برند ه مناقصه می باشد  .

2- به پیشنهاد ات مشروط ، مخد وش و فاقد  سپرد ه الزم جهت شرکت د ر مناقصه 
ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد .

3- سپرد ه شرکت د ر مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع 
 0106625206008 حساب  شماره  به  نقد ی  واریز  یا  و  کریم  رباط  شهرد اری 
رباط کریم کد  2354 )شماره حساب شبا  ایران شعبه مرکزی  ملی  بانک  نزد  
د ر  مند رج  د ستورالعمل  برابر  و  تهیه   )IR .280170000000106625206008
کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد  قیمت ارائه گرد د . الزم به ذکر است سپرد ه نفرات 

اول، د وم و سوم مناقصه تا انعقاد  پیمان نزد  شهرد اری نگهد اری و هرگاه حاضر به 
عقد  قرار د اد  نگرد ند  سپرد ه آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد  شد .

پایان  )از  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  مناقصه  اسناد   د ریافت  مهلت   -4
هفته(  یک  مد ت  به   1401/05/25 مورخ  شنبه  سه  روز  اد ارای  وقت 
د ولت الکترونیکی  تد ارکات  سامانه  طریق  از  صرفا  آن  د ریافت   محل 

 WWW.SETSDIRAN.IR می باشد .
5- متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد  قیمت خود  را که برابر شرایط 
 14/30 ساعت  تا  حد اکثر  را  است  شد ه  تنظیم  مناقصه  کاربرگ  د ر  مند رج 
د ولت الکترونیکی  تد ارکات  سامانه  د ر   1401/06/13 مورخ  شنبه  یک   روز 

 WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند . 
6- متقاضیان جهت د ریافت اسناد  مناقصه می بایست فیش واریزی به حساب 
جاری به شماره 0106624819004 نزد  بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم 
کد  2354 به مبلغ 2/000/000 ریال )غیر قابل استرد اد ( بابت خرید  اسناد  مناقصه به 

شهرد اری رباط کریم تسلیم نمایند .
7- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه د ر ساعت 14/30 روز د و شنبه مورخ 

1401/06/14 می باشد .
8- شهرد اری د ر رد  یا قبول هر یک از پیشنهاد ات مختار است.

9- سایر اطالعات و جزئیات د ر اسناد  مند رج می باشد  . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25

تاریخ انتشار نوبت د وم:  1401/06/01                                

مسئوالن؛ مترصد گرفتن عکس یادگاری با جنازه داروگر 

سو گنا مه بر ندها یی که یک به یک
بر زمین می  ا فتند


