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جهان 5

 در آستانه ورود فنالند و سوئد به ناتو، 
ترکیه از دِر مخالفت وارد شد؛ 

 اهرم سازی اردوغان
 با پرو نده قدیمی کردها

چرتکه 3

عضو اتاق بازرگانی تهران: 

 فرش ایرانی را 
مقطوع النسل کردند

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1070   دوشنبه 26   اردیبهشت   1401  /    14 شوال 1443  /  14 مه   2022

رئیس جمهور در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن:

وحدت شیعه و سنی برای ما 
راهبرد است نه تاکتیک

سياست 2

همين صفحه

 نمایندگان مجلس درباره ارسال اطالعات نادرست 
به رئیس جمهور تذکر دادند

ابراز نگرانی از 
یون  بولتن ساز« »حوار

 طرح اصــاح یارانه ها یــا همان جراحی 
اقتصادی که دولت ســیزدهم پیش گرفته 
اســت نه تنها صدای مردم را درآورده، بلکه 
موجب انتقاد نمایندگان مجلس نیز شــده 
است؛ همان ها که ســال پیش در نامه ای به 
ابراهیم رئیســی از او دعوت کــرده بودند تا 
برای رفتن به پاســتور کاندیدا شــود. حاال 
اما وضعیت معیشــتی مردم و روند جراحی 
اقتصادی به جایی رســیده کــه وزیر کار از 
ثبت دو میلیون تماس و بیش از یک میلیون 
اعتراض در ســایت حمایت معیشتی بعد از 

تنها چهار روز از اجرای طرح اصاح یارانه ها 
خبر می دهــد. با این حــال، اعتراض برخی 
نمایندگان مجلس به شخص رئیس جمهور 
از جنس دیگری اســت و از ارائــه اطاعات 
غلــط توســط اطرافیــان بــه او و احتمال 
»بولتن سازی« برای دادن نشــانی غلط به 

ابراهیم رئیسی می گویند.
رئیس کمیسیون تحقیق مجلس از جمله 
این نمایندگان بود که صریحــا عنوان کرد 
نگران است به رئیس جمهور اطاعات غلط 

داده شود.
یک کارشناس در گفت وگو با »توسعه ایرانی« :

 واردات خودرو
 تاثیری بر قیمت های داخلی ندارد

چرتکه 3

رشیدی کوچی:

تالش مان را می کنیم 
 آقاتهرانی

 رئیس مجلس نشود

5 دلیل برای قهرمانی دلچسب آبی ها در لیگ برتر

فــرشاه! 

کارفرمای بزرگ، قوانین را دور می زند

قرارداد معین؛ راهی برای 
فرار از پرداخت مزد قانونی

کارشناس وزارت بهداشت: امید به زندگی 
ایرانی ها به ۷۰ سال افزایش  یافته است

سایه  ، روشن تغییر 
امیدبخش یک شاخص

دسترنج 4

سياست 2

محسن رضایی:

برخی برای تخریب دولت 
متخصص جنگ روانی 

استخدام کرده اند 
سياست 2

آدرنالين 8

شهرنوشت 6

رئیس جمهور گفت: باید مراقب نفوذ تفکرات 
تکفیری و سلفی در کشور باشیم؛ شیعه انگلیسی و 
سنی آمریکایی دو روی یک سکه و هر دو ضد وحدت 
جهان اسام هستند حال آنکه وحدت برای جمهوری 
اسامی ایران یک راهبرد است نه یک امر تاکتیکی.به 
گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از علما 
و روحانیون اهل سنت جایگاه هموطنان و علمای اهل 
سنت را در تاریخ کشور مهم توصیف کرد و افزود: علما 
و اندیشمندان اهل سنت در باد خود منشا خدمات 
بسیاری هستند و سال هاست که شیعه و سنی در 

ایران اسامی با یکدیگر زندگی می کنند.
رئیس جمهور به درخواست برخی علمای اهل 
تسنن برای استفاده بیشــتر از آنها در سمت های 
مدیریتی اشاره کرد و گفت: استفاده از شایستگان 
امری مهم و ضروری اســت و ماک بــرای دولت، 
کارآمدی است و در هر استان که می روم بر استفاده 

از نیروی بومی در آن استان تاکید دارم.
رئیسی همچنین بر ضرورت ســامان دهی به 
وضعیت کوله بــران و ســوخت بران تاکید کرد و 
اظهار داشت: اگر در گذشــته درآمدهای مرزی به 

مرزنشینان داده می شد و بازارچه های مرزی فعال 
می شدند شاهد مشکات فعلی مرزنشینان نبودیم. 
به وزیر کشور دســتور داده ام نسبت به فعال شدن 

بازارچه های مرزی تعطیل شده اقدام نماید.

وی با اشاره به تاش های جدی دولت برای رفع 
مشکات معیشــتی مردم تصریح کرد: دولت به 
دغدغه های مردم که به روحانیون منتقل می شود، 

توجه و برای رفع این مشکات تاش می کند.
وی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز به کار 
دولت سیزدهم، گفت: کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ 
هزار میلیاردی، باقی ماندن بدهی ماهانه ۱۰ هزار 

میلیاردی، فوت قریب به ۷۰۰ نفر در روز با ویروس 
منحوس کرونا، وجود تورم بی سابقه، تزریق رانتی 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار و وضعیت نامطلوب ذخایر 
کاالی اساسی در کشور از موضوعاتی بود که دولت در 

روزهای آغاز به کار خود با آن ها درگیر بود.
رئیس جمهور یکی از مشــکات کشور را نحوه 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی دانســت و تصریح کرد: 
عما بخش عمده ای از آنچه تحت عنوان ارز ترجیحی 
پرداخت می شد، در خدمت جریان فساد و رانت بود. 
در واقع هم هدررفت منابع کشــور را داشتیم هم 
یارانه ها به مردم نمی رسید لذا منظور جلوگیری از 
ادامه این وضعیت تصمیم گرفته شد این مبلغ بجای 
پرداخت به حلقه اول تامین کاال یعنی واردکننده ها 
به حلقه آخــر و ذینفع اصلی یعنی خــود مردم و 
مصرف کنندگان داده شــود.وی با تاکید بر اینکه 
پرداخت ۴۰۰ هزار تومان بصورت ماهیانه به هر فرد 
کار سختی است اما کارشناسان این روش را گامی 
برای نزدیک شدن به عدالت و رفع فقر مطلق می دانند 
گفت: این اقدام همه عدالت نیست بلکه یک گام برای 

عادالنه تر شدن وضعیت اقتصادی است.

مذاکره کننده ارشــد ایــران در مذاکرات وین 
گفت: جمهوری اســامی ایران به همان اندازه که 
در مذاکرات جدی است، در عدم اعتماد به دشمن 
نیز مصمم است.به گزارش ایسنا، علی باقری صبح 
دیروز به همراه تعدادی از مدیران کل این وزارتخانه 
از نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشــیمی 
بازدید کرد.معاون سیاســی وزارت امور خارجه در 
حاشیه این بازدید تصریح کرد: سیاست راهبردی 
خنثی سازی تحریم در کنار ابتکار هوشمندانه رفع 
تحریم، ترفند دشمن در متوقف سازی قطار توسعه 
همه جانبه کشــور را ناکام گذاشته است. باقری در 
ادامه در تشریح سیر رسیدن به دانش خنثی سازی 
تحریم، گفت: اراده راســخ و توانمندی شــگرف 
کارگزاران و متخصصان صنعت انرژی کشور، هنر 
دور زدن تحریم را که زمانی تنها ابزار این صنعت در 
مقابله با تحریم هوشمند بوش بود به فناوری مقابله 

با تحریم فلج کننده اوباما و ســپس به دانش برای 
خنثی سازی تحریم ناشی از کارزار فشار حداکثری 
ترامپ تبدیل کرد و اکنون دیگر کشورهای تحت 
تحریم نیز به  دنبال دریافت دانش خنثی ســازی 
تحریم از ایران هستند.وی توان خنثی سازی تحریم 
را ایجادکننده قدرت بازدارندگی در برابر تحریم های 
ظالمانه عنوان کرده و گفت: توانمندی دانشمندان 
و صنعتگران در خنثی سازی تحریم، افزون بر آنکه 

ظرفیت دیپلماسی برای رفع تحریم ها را به شدت 
افزایش می دهد، قدرت بازدارندگی کشور در قبال 
تحریم های ظالمانه را به طور قابل ماحظه ای ارتقا 
می بخشد. باقری تصریح کرد: پایداری رفع تحریم ها 
در گرو حفظ و ارتقای ظرفیت های سخت و نرم در 
خنثی سازی تحریم ها است.معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه و مذاکره کننده ارشــد کشورمان در 
مذاکرات رفع تحریــم، همچنین گفت: جمهوری 
اسامی ایران همان اندازه که در فرآیند مذاکرات و 
انجام تعهدات بین المللی از جمله در موضوع توافق 
برای رفــع تحریم ها جدی اســت، در عدم اعتماد 
به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان برای مصونیت از 
تحریم هم راســخ و مصمم است. عقانیت انقابی 
اقتضا می کند با عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا به 
بیگانگان، از همه ظرفیت های میدان دیپلماســی 

برای تامین منافع ملی استفاده کرد.

خبر
رئیس جمهور در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن:

وحدت شیعه و سنی برای ما راهبرد است نه تاکتیک

علی باقری کنی:
به اندازه جدیت در مذاکرات، در عدم اعتماد به دشمن هم مصمم هستیم

فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

رشته مورد نیازمبلغ تضمین-ریالبرآوردمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

راه و ترابری524،202،712،6621،210،135،633ماهاحداث راه روستایی مولی )زرین آباد(83/401/9

راه و ترابری1060،125،097،7853،006،254،889ماهخط کشی راههای استان با اولویت محورهای اربعین)فاز یک(83/401/22

راه و ترابری640،370،394،2102،018،519،710ماهخرید تابلو و عالئم ایمنی)اخطاری-انتظامی و ..(83/401/23

راه و ترابری1060،125،097،7853،006،254،889ماهخط کشی راههای استان با اولویت محورهای اربعین فاز 83/401/242

تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی چهار متری سطح راههای استان 83/401/25
راه و ترابری1059،672،575،1002،983،628،755ماهبا اولویت راههای منتهی به مرز مهران

تهیه و نصب نیوجرسی 6متری سطح راههای استان با اولویت 83/401/26
راه و ترابری1096،930،400،2754،846،520،013ماهراههای منتهی به مرز مهران

راه و ترابری859،560،806،8232،978،040،341ماهتهیه و نصب تابلوهای اطالعاتی با اولویت راههای اربعین83/401/28

راه و ترابری426،422،652،4121،321،132،620ماهنصب تابلوهای اطالعاتی راههای استان83/401/27

تعمیرات سیستم روشنایی و برج های نوری پل زائر –پایانه 83/401/29
نیرو324،266،588،9551،213،329،447ماهمرزی مهران

روکش آسفالت راههای روستایی بخش زرین آباد)زرین آباد –83/401/30
راه و ترابری351،198،174،5662،559،908،728ماهسید ناصرالدین(

ایمن سازی و آسفالت محور ایوان قالجه)کله جوب-حاجی 83/401/31
راه و ترابری6123،392،236،2676،169،611،810ماهحاضر(

راه و ترابری490،944،333،4864،547،216،674ماهایمن سازی و آسفالت نقاط حادثه خیز شهرستان چوار83/401/33

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1401/02/28
آخرین مهلت تحویل پيشنهادات: 1401/03/07

تاریخ بازگشایي پاكات :  1401/03/08
نوع تضمين: تضمين معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکيبی از ضمانت 
نامه های موضوع بندهای الف ،ب،پ،ج،چ و ح ماده 4 آیين نامه تضمين معامالت دولتی )شماره 

123402/ت 50659ه مورخ 94/09/22 می باشد. 
فيش واریزي نقدي بحساب سپرده   4067063707760765- تمرکز وجوه سپرده  نزد 

بانک ملی مرکزی می باشد
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 

بازگشایی پاکات و مراحل بعد از آن از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند .
محل تحویل پاكت الــف-  ایالم – بلوار مدرس –اداره كل راهداري و  حمل و نقل جاده اي 

استان ایالم –واحد دبير خانه 
جهت دریافت  اطالعات  مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir , مراجعه نمایيد .

تلفــن تمــاس08433362922- 08433330195-08433338400 –اداره پيمان و 
رسيدگی      فاکس 3341638

مفقودی
بدینوســيله اعالم ميگردد ســند کمپانی و برگ سبز )سند مالکيت 
رســمی ( وسيله نقليه خودرو ســواری سيستم سمند  تيپ ایکس 
7  مدل 1382 به شــماره موتور 12482019151 و شاسی شماره 
82249125 شماره انتظامی 81   671  ص  17 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ش ۱۴۰۱

 شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های آبرسانی وخرید تجهیزات آبرسانی خود را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی  توسط 
اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صالحیت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به مدت 8 روز 
با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به استثنا روزهای تعطیل با شماره تلفن 8254930-0833 تماس حاصل 
نمایند. در ضمن آگهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه )www.abfaksh.ir( منعکس می گردد.

مناقصه/ عنوان
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
مبلغ برآورد اولیه شهرستانواحدعملیات

) ریال(
مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه 
) ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

شماره مناقصه سامانه  
ستاد

محل تامین 
اعتبار

تولید کننده 32,294,920,0001,614,746,000استانخرید تجهیزات آزمایشگاهیتجدیدآبرسانی
یا تامین 
کننده 

دارای نامه 
نمایندگی 
معتبر یا 
فروشگاه 

های دارای 
جواز کسب 

طرح 2001007008000095
عمرانی

24,800,000,000استانست کامل تزریق آب ژاولمناقصهآبرسانی

1,240,000,000

طرح 2001007008000096
عمرانی

ست کامل تزریق مناقصهآبرسانی
طرح 10,200,000,000510,000,0002001007008000097استانکلریناتورگازی

عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی    جوانرود

21,864,180,6801,093,209,034جوانرود

5 آب

طرح 2001007008000098
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی گیالنغرب

طرح 32,008,475,7071,600,423,7852001007008000099گیالنغرب
عمرانی

آبرسانی
مناقصه

بازسازی وتوسعه واصالح 
شبکه وتاسیسات آب 

روستایی اسالم آباد غرب
اسالم 

طرح 13,686,391,366684,319,5682001007008000100آباد غرب
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی کنگاور

طرح 13,219,016,782660,950,8392001007008000101کنگاور
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی    روانسر

طرح 8,790,252,354439,512,6172001007008000102روانسر
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی پاوه

طرح 12,256,551,239612,827,5612001007008000103پاوه
عمرانی

آبرسانی مجتمع چقاچوبین مناقصهآبرسانی
داالهوکوثر فاز یک داالهو

40,650,623,708
طرح 2,032,531,1852001007008000104

عمرانی
تولید کننده یا 

تامین کننده دارای 
نامه نمایندگی 

معتبر یا فروشگاه 
های دارای جواز 

کسب

7,773,000,000

خرید قطعات سرابگرم  رفع تجدیدآبرسانی
تنش

سرپل 
طرح 388,650,00002001007008000105ذهاب

عمرانی

روابط عمومی  و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی 

با شماره )1401-م -خ-28-73-74-69-70-71-72-68-37-36-27-(

وزارت نيرو
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

# من - مراقب - آب - هستم

با سامانه 122 حوادث و اتفاقات آب و فاضالب را اطالع دهید


