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سياست 2

پاسخ کنعانی به پرسش مطرح این روزها:

چرا ایران
به درگذشت ملکه اليزابت
واکنش نشان نداد؟

همين صفحه

ایسنا گزارش داد؛  

برگزاری تجمعاتی 
در اعتراض به عملکرد
 گشت ارشاد در تهران
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قیمت نفت در آستانه سقوط 

 فرصت تاریخی ایران
از دست رفت؟

چرتکه 3

سياست 2

نخستین سفر رئیسی به نیویورک چگونه خواهد بود؟

بیم و امیدهای
پرچالش یک حضور 

علی رغــم هفته ها تالش بــرای ممانعت از 
صدور ویزا برای رئیس جمهــور ایران در دولت 
بایدن، ابراهیم رئیسی دیروز راهی آمریکا شد. از 
هفته های گذشته مایک پمپئو و جمهوریخواهان 
کنگره بــا طرح اتهامات همیشــگی خود علیه 
ابراهیم رئیسی و ادعای برنامه ریزی ایران برای 
ترور شهروندان آمریکایی، دولت بایدن را تحت 
فشار گذاشتند تا مانع ورود رئیسی به نیویورک 
برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد شود. 
قانون اما به آمریکا به عنوان میزبان سازمان 
ملل اجازه ممانعت از حضور مقامات کشورها در 
مجامع این سازمان را نمی دهد. بایدن نیز زیر بار 
چنین فشاری نرفت. حتی دونالد ترامپ با همه 

خودرأیی و تندروی اش نتوانســت این قاعده را 
زیر پا بگذارد و دولــت او صرفا محدودیت های 
تردد در نیویورک را برای حسن روحانی و هیأت 
ایرانی ایجاد  کرد.  با این حواشی، هفتاد و هفتمین 
نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل از ۲۹ 
شهریور تا ۴ مهر )۲۰ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲( به 
مدت یک هفته در منهتن نیویورک، مقر این نهاد 
بین المللی برگزار خواهد شــد و حضور رئیسی 
در این نشست نیز اولین ســفر وی به نیویورک 
است. رئیسی پارسال به دلیل آنچه که مالحظات 
کرونایی خوانده شــد، به نشست ساالنه مجمع 
عمومی سازمان ملل نرفت. ایران در سطح وزیر 
خارجه در آن نشست شــرکت کرد و سخنرانی 

رئیسی در آن به صورت ویدئویی ایراد شد. 
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شهرنوشت 6

خبرگزاری ایســنا، از برگزاری تجمعاتی در 
اعتراض به عملکرد گشت ارشاد در تهران خبر داد.

در توضیح ایــن خبر آمده اســت: تعدادی از 
شهروندان تهرانی در اعتراض به عملکرد گشت  
ارشاد و مرگ مهســا امینی تجمعی را در خیابان 
حجاب برگــزار کردند. در این تجمــع که بدون 
مجوز برگزار شد و با انتقاد نسبت به نوع عملکرد 
تجمع کنندگان شعارهای ساختار شکنانه سر داده برخی گشت های ارشاد همراه بود ، از سوی برخی 

شد. خبرگزاری تسنیم هم در این رابطه نوشت:
- ده ها نفر از مردم غروب روز دوشنبه در بلوار 
کشــاورز تهران در اعتراض به درگذشت مهسا 
امینی تجمع کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند.

- این تجمع حدود یک ساعت به طول انجامید و 
نهایتاً با حضور پلیس مردم متفرق شدند.

- برخی گزارش ها حاکیســت کــه تجمع 
مشابهی در مشهد نیز انجام شده است.

شــرکت تولیپس در چهارمین جشنواره 
حاتم، در محور داخلی ســازی و بومی سازی 
بوردهای الکترونیکی لوازم خانگی های کوچک 
در راستای اقتصاد مقاومتی و مهندسی معکوس 
لوح تقدیر دریافت کرد. بر اساس این گزارش؛ 
دانشگاه صنایع و معادن ایران با همکاری موسسه 

مطالعات خلیج فارس، چهارمین جشنواره ملی 
حاتم ) حمایت از تولید ملی( با محوریت بررسی 
راهبردهای تحقق اقتصادی پویای دانش بنیان 
و اشتغال مولد با چشم پوشی از صادرات نفت را 
برگزار کرد. این گزارش می افزاید: بیش از ۲۰۰ 
شرکت در محورهای مختلف مانند بومی سازی، 

پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید ملی خود 
اظهار کردند. در این راستا دبیرخانه جشنواره 
اطالعات موجود را ممیزی و به ۱۰۰ شــرکت 

تندیس اهدا کرد.

خبر

ویژه

برگزاری تجمعاتی در اعتراض به عملکرد گشت ارشاد در تهران

تولیپس برگزیده چهارمین جشنواره حاتم شد

بانک مرکزی:  

بخشنامه ای برای افزایش 
هزینه پیامک بانک ها ندادیم 

بررسی علت عدم صدور احکام اعضای مجمع؛

عضویت احمدی نژاد در مجمع 
تشخیص تمدید می شود؟

تأکید ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
درپی فوت مهسا امینی:

رفع معضل بدحجابی با جریمه
نقدی و نه دستگیری و جرم انگاری

این بار نفس »میقان« به شماره افتاده است  

برای کشت و کارهای بی حاصل 
ایران را برهوت نکنیم 

پس از هماهنگی با روسیه، اردوغان 
اختالف با آمریکا را قابل حل وفصل اعالم کرد؛

زد و بند آنکارا
برای تسلط بیشتر بر قفقاز

   روابط عمومي  شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

 آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله ای همراه با ارزيابی کيفی

شركت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا کلیه فروشندگان 
و تولید کنندگان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم اين آگهي به مدت 5 روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند . الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام 
می پذيرد ، الزم به ذکر است لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ها از دريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از اين طريق انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در 

مناقصه را محقق سازند .89/9/19
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصه

33.108.200.0001.995.000.000خرید 8098 دستگاه جلوبر فشار ضعیف و فشار متوسط401/25

توضيحات : 
نوع تضمین شركت درمناقصه)ضمانت نامه بانكي ،  واريز وجه نقد و . . . به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 12:00 روز  شنبه مورخ  1401/07/16 ، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد
زمان و مکان بازگشايی پاکات ساعت 13:00 روز  شنبه مورخ   1401/07/16 ، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد

به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي كمتر از میزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/28جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 38255575-083 تماس حاصل فرمايید .

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/29

  شركت توزعی نیروی ربق استان کرمانشاه

 نوبت دوم

کاش می دانستند که نان خالی هم نداشتن، یعنی چه 

قصه تلخ کو لبر ا ن،  پا یا نی  ند ا ر د


