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فیلترینگ دائمی واتساپ و اینستاگرام قطعی شد؛ البته برای مردم  

 حضور گسترده مسئوالن در 
پلتفرم های تحت نظارت دشمن!

شهرنوشت 6

سياست 2

اظهاراتیکهمسیر گفت وگوی موردنظر اژهای را مسدود می کند

تهدید به جای تدبیر
بیش از پنج هفته اســت کــه اعتراضاتی در 
ایران شکل گرفته و به رغم آنکه وزیر کشور اصرار 
عجیبی در اعالم »پایان« آن دارد و روز سه شنبه در 
بوشهر گفت که »اغتشاشات توسط دستگاه های 
اطالعاتیـ  امنیتی در سراسر کشور کنترل شده 
است و اغتشاشگران بازداشت شــده اند.«؛ نماز 
جمعه این هفته زاهدان شاهد راهپیمایی اعتراضی 
نمازگزاران بود. معــاون امنیتی انتظامی وزارت 
کشــور نیز دیروز از »تحرکات ایذایی« در برخی 
استان ها و برپایی تجمعات در برخی دانشگاه ها 
خبر داد و درنهایت با تأیید بروز تنش در نمازجمعه 
زاهدان، گفت که »از نظر ما اغتشاشات شهری در 
مراحل پایانی خود است و فضای کشور آرام است.«
اما این »ختــم غائله« مطلــوب و موردنظر 
مســئوالن نظام از چه راهی حاصل می شــود؟ 
افزایــش نیروها و ادوات امنیتــی در خیابان ها؟ 
گسترش ادبیات تهدید در سخنرانی ها و خطابه ها 

و یا اینطور که رئیس دستگاه قضا مدتی است بر 
آن پای می فشارد ایجاد فضای گفتگو و برقراری 

امنیت و آرامش از رهگذر آن؟
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور دیروز در 
حاشیه همایش ملی پدافند غیرعامل در تشریح 
ماجرای نماز جمعه ناآرام زاهدان، خطبه های دیروز 
مولوی عبدالحمید را تحریک آمیز دانست و گفت: 
»اگر در خطبه ها مطالب تحریک آمیزی مطرح 
نمی شد، در زاهدان هم آرامش را شاهد می بودیم و 
متأسف هستیم در نمازجمعه که باید محل وحدت 

و آرامش مردم باشد، این سخنان مطرح شده.«
اشاره ســید مجید میراحمدی، به جایگاهی 
است که از اوان انقالب و شکل گیری نماز جمعه 
همواره بر وجه وحد ت آفرینی تریبون آن و نقش  
ائمه جمعه در این راستا  تأکید می شد؛ اما حداقل 
در چند هفته اخیر و در کشاکش ناآرامی ها،  ایفای 

این نقش به فراموشی سپرده شد...

 خوشحالی مقام روس  از تشدید تحریم ها در ایران،
در عین هشدار نمایندگان به ناترازی انرژی؛

کمبودگازامنیتیمیشود
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شهرنوشت 6

رئیس جمهور گفت: باید دیپلماسی سیاسی در 
خدمت دیپلماسی اقتصادی باشد. دغدغه اول همه 
دیپلمات های ما باید مسائل اقتصادی باشد و نقش 

دیپلماسی باید در رشدیافتگی کشور دیده شود.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی صبح شنبه در آیین 
گرامیداشت روز ملی صادرات از همه دست اندرکاران 
به ویژه صادرکنندگان که در عرصه صادرات افتخارات 
بزرگی برای کشــور آفریدند و با وجــود تحریم ها و 
تهدیدها باعث رشد صادرات کشور شدند، قدردانی 
کرد و گفت: رشــد ۴۰ درصدی صادرات در ســال 
گذشته و رشــد ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی در 
ســال جاری نشــان از عزم صادرکنندگان و فعاالن 

اقتصادی است.
رئیس جمهور مراســم گرامیداشــت روز ملی 
صــادرات را نماد و نمــودی از توجه به صــادرات و 
صادرکنندگان دانست و افزود: طبیعتا در این نشست 
باید به موانع صادرات و راهکارهای رشد صادرات توجه 
شود و در این زمینه بهتر و بیشتر از هر نظر، دیدگاه های 

صادرکنندگان قابل توجه است.
رئیسی با بیان اینکه کارگروه هایی که برای رشد 
صادرات و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان فعالیت 
می کنند، بایــد به نگاه ها و نظــرات صادرکنندگان 
بیش و پیش از دیگران توجه کنند، اظهار داشــت: 
صادرکننــدگان میدان داران این عرصه هســتند و 

صادرات بدون تردید الزمه یک تولید پایدار است.

باید سهم ایران از اقتصاد منطقه را احیا کنیم
رئیسی آمار ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت مبنی بر رشد ۵ درصدی تولید را خبری بسیار 
خوب توصیف و خاطرنشان کرد: همچنین اخبار رشد 
آمار تولید تجهیزات و ابزار تولید، رشد شرکت های 
بورســی، کاهش نرخ بیکاری در کشــور، ارتباط با 
زیرساخت های اقتصادی سازمان شانگهای و آسیا و 
اتحادیه اوراسیا، برداشتن موانع ارتباطات همسایگی 
و فعال شدن ارتباطات مختلف با کشورهای همسایه 
خبرهای خوبی برای بخش تولید و اقتصاد و در نتیجه 

رشد و پیشرفت کشور است.
رئیس جمهور با اشاره به زمینه گسترش ارتباطات 
اقتصادی با کشورهای منطقه گفت: باید سهم ایران از 
تعامالت اقتصادی منطقه از جمله در ترانزیت کاال، 
گردش پولی و مالی و ســایر عرصه های اقتصادی را 
احیا کنیم. دولت در این زمینه تمام تالش خود را به 
کار گرفته و آنچه امروز در این مراسم شاهد بودیم نیز 

نشان می دهد که فعاالن اقتصادی نیز در این عرصه 
فعال هستند.

رئیسی دستاوردهای ارائه شده در این مراسم را 
گواه آن دانست که رشــد اقتصادی در کشور آرمانی 
دست نایافتنی نیست و افزود: دست یافتن به نرخ رشد 
حدود ۵ درصد در شش ماهه اول فعالیت این دولت، 
یعنی در شش ماهه دوم ســال ۱۴۰۰، یعنی اینکه 
امسال بیش از ۵ درصد رشد تولید را خواهیم داشت 
و حتما نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد که هدف گذاری 
شده، قابل دستیابی است، چرا که زیربناهای آن در 

کشور وجود دارد.

دشمن برای جلوگیری از رشد اقتصاد ایران 
آشوب و بلوا به راه انداخته است

رئیس جمهور ادامه داد: دشــمن نمی خواهند 
اینطور باشد، لذا آشوب و بلوا به پا می کند. رسما این را 
می گویند و به آن عمل هم می کنند. هر جا شما فعاالن 
اقتصادی ایرانی حضور یابید و بخواهید بازاریابی کرده 
و کاالی خود را عرضه کنید، آنها مانع تراشی می کنند 
تا کاالی شما بازار نداشته باشد. خودشان هم می دانند 
که امروز کاالی ایرانی باکیفیت و قابل رقابت با کاالهای 
جهانی است و لذا نمی خواهند شما در کارتان موفق 

باشید؛ این جنگ اراده هاست.

رئیسی با بیان اینکه دشمن اراده کرده که ما رشد و 
پیشرفت نکنیم، گفت: دشمن نمی خواهد ملت ایران 
حرفی در اقتصاد و تولید و صادرات داشته باشد، ملت 
ایران هم تصمیم گرفته که با عرضه بهترین تولیدات 
بازارها را فتح کند. ملت ایران در هر عرصه ای که با اراده 
وارد شده موفق شده و توانســته دست برتر را داشته 

باشد؛ ما نشان دادیم که متوقف نمی شویم.

افسران جنگ تحریمی تولیدکنندگان
و صادرکنندگان هستند

آیت اهلل رئیســی با تاکید بر اینکــه ملت ایران 
همانگونه که در جنگ تحمیلی ســرافراز شــد، در 

جنگ تحریمی نیز با میدان داری فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان پیروز و سرافراز خواهد شد، تصریح 
کرد: افســران جنگ تحریمــی تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان هستند که باید برای پیروزی در این 
نبرد تالش کنند. ما تا همین جا هم به اعتراف خود 
دشمنان که رســما اعالم کردند در اعمال سیاست 
فشار حداکثری به ایران مفتضحانه شکست خوردند، 

پیروز شده ایم و باید این مسیر ادامه یابد.

لزوم تنوع بخشی 
به راهکارهای بازگشت ارز صادراتی 

رئیس جمهور با بیان اینکه تمرکز دولت باید بر 
مقررات زدایی و اصالح مقررات دست و پاگیر پیش پای 
صادرکنندگان باشــد، به اعالم آمادگی نمایندگان 
مجلس برای اصلح برخی قوانین مثل تعهدات ارزی 
اشاره و خاطرنشان کرد: در دوره حضور خود در قوه 
قضائیه نیز تاکید داشتم که باید برای ارتقای سطح 
همکاری و نقش آفرینــی صادرکنندگان در عرصه 
پیشرفت اقتصادی کشور ساز و کارهای مناسب ایجاد 
شود. نباید صادرکننده ای را که امروز تشویق می کنیم، 
فردا بخاطر ارزی که بازنگردانده است متهم کنیم. این 
روا نیست، بلکه باید ساز و کاری ایجاد کنیم تا ببینیم 
حرفش چیست و چرا ارز را بازنمی گرداند و مشکلش 

چیست و بعد تالش کرد تا مشکلش رفع شود.
رئیسی با تاکید بر لزوم تســهیل صادرات کاال و 
تامین منابع ارزی کشور از درآمدهای حاصل از آن 
گفت: صادرات کاال و بازگشت ارز حاصل از آن باید یک 
ساز و کار صحیح و شفاف داشته باشد و همه باید برای 
تکمیل این ساز و کار و تنوع بخشی به راه های بازگشت 

ارز حاصل از صادرات کاال به کشور تالش کنند.
رئیس جمهور با اشــاره به توانمندی های کشور 
در زمینه صــادرات خدمات فنی-مهندســی و نیز 
گردشگری از جمله در بخش سالمت افزود: همچنین 
جلوگیری از خام فروشی باید از محورهای تالش های 
ما باشد. باید در بازارهایی که مزیت ویژه داریم ارزش 
افزوده را جدی گرفت و عقب ماندگی ها در این زمینه 

را سریع تر جبران کرد. 
رئیسی بر لزوم متنوع سازی و تسهیل روش های 
برگشــت ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و اظهار 
داشت: حاال که مجلس هم آمادگی دارد قوانین این 
عرصه را اصالح کند این همکاری زودتر انجام شود. 
شورای عالی صادرات با فواصل کوتاه تر تشکیل شود 
و تصمیمات الزم را اتخاذ کند تا این اقدامات پیام ها 

و سیگنال های خوبی به تولیدکننده و صادرکننده 
ارسال کند.

افزایش صادرات نشانه قدرت اقتصادی است
رئیس جمهور با اشاره به فعال شدن دفاتر تجاری 
در برخی کشورهایی که در یکسال گذشته به آنها سفر 

کرده است، تصریح کرد: ظرفیت ها و توانمندی های 
تولیدی کشور از ســوی این مراکز و دفاتر تجاری به 

کشورهای هدف معرف می شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به تدوین 
برنامه هفتم توسعه و لحاظ جایگاه شایسته به موضوع 
تجارت و صادرات در آن اشــاره کرد و گفت: افزایش 

کمی و کیفی صادرات نشانه قدرت اقتصادی و البته 
خوب عمل کردن بخش های سیاسی کشور است.

بنابراین گزارش، رئیس جمهور پیــش از ارائه 
سخنان خود  از ۵ صادرکننده برتر کشور به نمایندگی 
از ۵۷ صادرکننده برتر ســال ۱۴۰۱ بــا اهدای لوح 

تجلیل کرد.

گزارش
رئیسی در مراسم روز ملی صادرات:

دیپلماسی سیاسی باید در خدمت دیپلماسی اقتصادی کشور باشد

امیرعبداللهیان:  

۳ روز پیش پیامی از آمریکا 
دریافت کردیم 

نایب رئیس اتاق بازرگانی خبر داد:  

 لغو برخی سفرهای تجاری
به ایران در یک ماه گذشته

کمبود سرم و دارو
در ۳۰  استان کشور

سياست 2

نامه منتظری به دادستان سوئد 
درباره حمید نوری

انتقاد فعاالن کارگری از بخشش منابع تامین اجتماعی 
توسط قوای سه گانه 

خرج که از کیسه مهمان بود... 

 FATF ایران در فهرست سیاه
باقی ماند

  فرماندهي انتظامي استان اردبيل 

  تجدیدآگهي مناقصه
فرماندهي انتظامي استان اردبيل

فرماندهی انتظامی استان اردبیل در نظر دارد جهت احداث ساختمان اداری واقع در شهر اردبیل بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و مشخصات 
فنی ابالغی در قالب تهاتر یک قطعه ملک متعلق به فراجا نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه عمومی مطابق شرایط ذیل اقدام نماید:

الف( مشخصات فنی پروژه : ساختمان اداری به متراژ 1126 مترمربع به همراه پیاده روی دور ساختمان چهار طبقه ) همکف و سه طبقه اداری( 
انتظامات به متراژ 30 متر مربع- دیوار محوطه به همراه پیاده رو دورتادور 140 متر طول- محوطه سازی برابر با 400 متر مربع- پارکینگ به متراژ 30 
KW30UPS و KVA50 متر مربع، نوع اسکلت: بتن آرمه، سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی، نما: تلفیقی از آجر و سنگ تراورتن، و دیزل ژنراتور

ب( برآورد اولیه و محل تامین اعتبار پروژه : مبلغ براورد اولیه حدود 152/000/000/000ریال ) معادل پانزده میلیارد  دویست میلیون تومان( بر 
اساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی و برقی سال 1401 و با احتساب کلیه ضرایب متعلقه و کسورات قانونی و محل تامین اعتبار از محل طرح های 

غیر عمرانی فراجا )ساماندهی اماکن- تهاتر ملک( و برابر آئین نامه مناقصات ستاد کل نیروهای مسلح
ج( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :7/600/000/000 ریال )معادل هفتصد و شصت میلیون تومان( فقط ضمانت نامه بانکی معتبر مورد قبول 

است.
د( با عنایت به تهاتری بودن پروژه، پیمان بصورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع بخشنامه ابالغ 96/5/4 قیمت مقطوع و بدون هرگونه 
تعدیل، مابه التفاوت نرخ ارز و مصالح مصرفی، پیش پرداخت و ... تنظیم گردیده و پیمانکار بایستی کلیه هزینه های جانبی و کسورات قانونی اعم از سهم 
پیمانکار و کارفرما شامل بیمه نامه تامین اجتماعی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پروانه ساختمانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، 
عوارض شهرداری، هزینه پروانه ساختمانی و پایانکار، تشریفات برگزاری مناقصه، آزمایشگاه، مکانیک خاک، حق الزحمه مشاور طرح و کارشناسان رسمی 
دادگستری، انتقال سند دفتر اسناد رسمی ، هزینه تفکیک وتغییر کاربری و ... را در قیمت پیشنهادی خود محاسبه و لحاظ نماید. با عنایت به عدم وجود 
اعتبار نقدی برای احداث پروژه مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار پرداخت می شود لیکن در هنگام رسیدگی به کار کرد های پیمانکار جزو مطالبات و 
کارکرد ایشان لحاظ خواهد شد و در قالب اسناد یاد شده پرداخت شود و ارائه مفاصا حساب در پایان کار الزامی بوده و تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
ه( کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است وکلیه هزینه های درج آگهی و تشریفات برگزاری و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه پروژه 

می باشد.
و( مشخصات ملک مورد تهاتر :یک قطعه زمین به متراژ حدود 450 متر مربع واقع در شهرستان اردبیل. به قیمت پایه اولیه 202/500/000/000ریال و 
حدود ده درصد ارزش ملک مورد تهاتر برای سایر هزینه های جانبی به صورت نقدی قبل از عقد قرارداد از پیمانکار اخذ خواهد گردید. و ما به التفاوت 
قیمت زمین و هزینه اجرای ساختمان پس از کسر کلیه هزینه های شهرداری از جمله تفکیک، پروانه، تغیر کاربری و ... با صالحدید کارفرما از پیمانکار 

دریافت خواهد شد.
لذا از كلیه پیمانكاران واجد صالحیت پیمانكاري سازمان برنامه و بودجه کشور که رتبه آنها در سامانه ساجات WWW.SAGAT.IR و ساجار 
WWW.SAGAR.IR قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل پنج 5 رشته ابنیه و ظرفیت ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهینامه 
صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت میگردد حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی با به همراه داشتن اصل 
و فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شرکت )تاییدیه صالحیت پیمانکاری سازمان کشور( و گواهینامه ارزش افزوده معتبر و صورت های مالی حسابرسی 
شده سنوات گذشته مناقصه گر )برای پروژه های با برآورد بیش از ده 10 درصد سقف معامالت عمده دولتی- در سال جاری مبالغی بیش از شش 
میلیارد و پانصد میلیون تومان( و یک جلد رزومه کاری کامل پنج سال اخیر شرکت و پیرینت حساب سه سال گذشته شرکت، جهت آمادگی و درج 
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