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همين صفحه

رهبر معظم انقالب:

 مجلس خبر گان باید 
ضوابط قانو نی را در قبال 
جایگاه رهبری اعمال کند 

دسترنج 3

دبیرکل خانه کارگر پیش بینی کرد؛

افزایش ۱۰۰درصدی 
قيمت غذا و دارو پس از 

حذف ارز ترجيحی

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1032  شنبه 21   اسفند   1400  /    9 شعبان 1443  /  12 مارس   2022

رئیس جمهور در سفر استانی به مازندران تاکید کرد:

اهتمام ویژه به مسائل زیست محیطی 
در مسیر توسعه یافتگی

سياست 2

سياست 2

ایران نقش »عامل خارجی« در توقف مذاکرات را تکذیب کرد؛

وسی  دست انداز    ر
 و خوش بینی وطنی!

»مکث در مذاکرات ویــن«. این عبارتی  
اســت که جوزب بورل، مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا آن را به کار می برد و 
می گوید: »به دلیل عوامل خارجی به مکث 
در گفتگوهای وین نیاز است.« انگشت اتهام 
ایران برای مکث مثل همیشه به سمت آمریکا 
نشانه رفته اســت؛ اما غرب و آمریکا یکصدا 
روسیه و خواســته های دقیقه نود این کشور 
را علت ایــن توقف می دانند.بــورل از نهایی 
بودن متن توافق وین خبر می دهد و می گوید: 
»حتی متن نهایی اساســا آماده و روی میز 
است. به عنوان هماهنگ کننده، من به همراه 

تیمم به ارتباط با همه اعضای برجام و ایاالت 
متحده برای غلبه بــر وضعیت فعلی و توافق 

ادامه خواهم داد.«
دست انداز پیش بینی نشــده مذاکرات 
از روز ۱۴ اسفند که ســرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روسیه از آمریکا خواسته بود تضمین 
کتبی بدهد تحریم های غرب علیه آن کشور 
به دلیل تجاوز بــه اوکراین، بر همکاری های 
اقتصــادی و نظامی مســکو و تهــران تاثیر 
نخواهد گذاشت؛ به وجود آمد.اظهاراتی که 
روند توافق را تاحــدودی کند کرد و واکنش 

طرف آمریکایی را به دنبال داشت. 

ادامه سریال تحریم روسیه و کمک 13.6 میلیارد دالری آمریکا به اوکراین؛ 

پوتین در محاصره برآوردهای اشتباه 
جهان 8

امام جمعه تهران:

 اوکراین در قضیه هواپیما 
به ما جفا کرد

یادداشتی از نادرصدیقی

 ایران سپر شرق 
در مقابل غرب نیست

 ساختمان جدید پالسکو
 افتتاح شد

وعده مزدی وزیر کار محقق شد

افزایش  57 درصدی 
حداقل حقوق کارگران 

در سال آینده

کارزاری برای پیگیری ممنوعیت فعالیت 
کودکان کار مجازی راه اندازی شد 

 اینفلو ئنسری
 یا کودک آزاری مدرن

دسترنج 3

سياست 2

شهرنوشت 6

سياست 2

شهرنوشت 6

رهبــر انقالب گفتنــد: مجلس 
خبرگان باید ضوابط دقیق قانونی را 
در قبال کســی که اکنون در جایگاه 
رهبری است و کسی که بعدها با رأی 
نمایندگان همین مجلس به رهبری 

انتخاب می شود، اعمال کند.
به گزارش ایلنا، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، صبح پنج شنبه در دیدار 
رئیس و اعضــای مجلس خبرگان، 
مجلس خبرگان را دارای نقش آفرینی 
مهم در اســتحکام نظام اســالمی 
خواندند و افزودند: شرط تأثیرگذاری 
همه نهادهای قانونی از جمله مجلس 
خبرگان، عمل بر اســاس وظایف و 
حدودی است که قانون اساسی برای 

آنها مشخص کرده است.
رهبر انقالب ســایر دستگاه ها از 
جمله دولت و مجلس را نیز موظف 
به عمل به ضوابط قانونی دانستند و 
گفتند: دولت باید از قوانین مجلس 
تبعیت کند و مجلــس نیز مطلقاً در 
کار اجرا وارد نشود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، اســتحکام نظام را منجر 
به قدرت و قــوت ملی دانســتند و 
گفتند: قدرت ملی برای هر کشوری 
حیاتی است و هر ملتی اگر استقالل، 
سرافرازی، استفاده از منابع حیاتی 
بر مبنــای اراده خود، و ایســتادگی 
در مقابل خواســت های دیگران را 
می خواهد، باید قوی باشد و گرنه در 
حال ضعف و ذلت و ترس، مدام نگران 

طمع ورزی بیگانگان خواهد بود.
رهبر انقالب، قدرت ملی را امری 
مرکب و مجموعه ای به هم پیوسته 
خواندند و در بیان ارکان آن افزودند: 
»علم و فناوری« و »تفکر و اندیشــه 
ورزی و آزاد فکری« جزو ارکان قوت 
ملی است و اگر آزاد فکری و پیشرفت 
فکری نباشد، علم و فناوری، راهگشا 
نیست.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 

بیان نکته ای مهم افزودند: هیچ یک 
از این بازوهای قــدرت ملی نباید به 
نفع یک رکن و بازوی دیگر قطع شود.

ایشان با ذکر چند مصداق در این 
زمینه، پیشنهادهایی نظیر صرف نظر 
کردن از حضور منطقه ای برای ندادن 
بهانه به دست دشمن و یا انصراف از 
پیشرفت علمی در زمینه هسته ای را، 
ضربه به قدرت ملی خواندند و افزودند: 
حضور منطقه ای، به ما عمق راهبردی 
و قوت بیشتر ملی می دهد چرا از آن 
صرف نظر کنیم؟ پیشــرفت علمی 
هسته ای هم به تأمین نیازهای کشور 
در آینده نزدیک مربوط می شود و اگر 
صرف نظر کنیم، چند سال بعد پیش 

چه کسی و به کجا دست دراز کنیم؟
رهبر انقالب، کوتاه آمدن در مقابل 
امریکا یا هر قدرت دیگر را برای مصون 
ماندن از تحریم، خطایی بزرگ و ضربه 
به قدرت سیاسی دانستند و در بیان 
مصداقی دیگر افزودند: ساده لوحانه تر 
و ناشــیانه تر از پیشــنهاد کسی که 
می گوید قــدرت دفاعــی را برای 
حساس نشدن دشمن، کاهش دهیم 
وجود ندارد.ایشــان تأکید کردند: 
در طول زمان، از این پیشــنهادهای 
سست و پر ایراد مطرح شده که همه 
آنها ابطال پذیر بود و ابطال هم شد و 
اگر به کسانی که می خواستند برخی 
بازوهای قدرت ملــی را قطع کنند، 
اجازه این کار داده می شد، ایران، امروز 
با خطرات بزرگی مواجه بود که با اراده 

و عنایت خداوند، امکان عملی شدن 
این پیشنهادها به وجود نیامد.رهبر 
انقالب، در پرداخت بیشــتر ارکان 
اقتدار ملــی، افزودند: مســائلی که 
به طور مســتقیم به توده های مردم 
باز می گــردد مانند »اتحــاد ملی، 
اعتماد ملی، امید عمومی، اعتماد به 
نفس ملی، حفظ ایمان ملی، مسئله 
معیشت عمومی و روان بودن و آسان 
بودن مســائل اجتماعی مرتبط با 
مردم« در افزایش قدرت ملی بسیار 
مهم است.رهبر انقالب قبل از بیان 
چند نکته درباره الزامات جهاد تبیین، 
تصویب بودجه ای سنگین در مجلس 
شورای اسالمی برای جهاد تبیین را 
غلط و بی نتیجــه خواندند و گفتند: 
من با این شــیوه برخورد با مسائل 
موافق نیســتم و تجربه گذشته نیز 
نشــان می دهد این بودجه ها غالباً 

هدر می رود.ایشــان افزودند: البته 
مسئوالنی که این بودجه ها در وزارت 
ارشاد و ســازمان تبلیغات به دست 
آنها می رسد افراد مؤمن، سالم و قابل 
اعتمادی هســتند ولی طبیعت این 
کار غلط است و امیدواریم مسئوالن 

به این موضوع توجه کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
ســپس الزمه موفقیــت در جهاد 
تبیین را »به روزرســانی ابزارها در 
جنگ نرم« دانســتند و خاطرنشان 
کردند: همچنانکــه دیگر نمی توان 
در جنگ هــای ســخت از ابزارهای 
قدیمی استفاده کرد، در جنگ نرم 
نیز باید ابزارهای خود را به روز کنیم 
البته بعضی شیوه های قدیمی مانند 
منبر و مداحی همچنــان اثرگذار و 
بدون جایگزین هســتند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در پایان، کوتاهی 
در جهاد تبیین را موجب سوءاستفاده 
دنیاطلبان حتی از ابزار دین دانستند 
و تأکید کردند: اگــر جهاد تبیین به 
درستی صورت نگیرد، دنیامداران، 
دین را نیز وسیله هوسرانی و شهوترانی 
خود قرار می دهند همچنانکه حتی در 
صدر اسالم، گروههایی مانند بنی امیه 

اینگونه عمل می کردند.

دیدار
رهبر معظم انقالب:

 مجلس خبرگان باید ضوابط قانونی را در قبال جایگاه رهبری اعمال کند 

بدینوسیله آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای که در 
تاریخ های ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ در دو نوبت در روزنامه توسعه 
ایرانی به چاپ رسید شماره دو نوبت فوق ۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۶۹ 

می باشد که از قلم افتاده است.
روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل 

جاده ای استان کرمانشاه

اصالحیه

سازمان بنادر و دریانوردی / اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
موضوع مناقصه: انجام خدمات عمومی )خدمات نقلیه( اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

شرایط شرکت کنندگان: شرکت کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- ارائه مجوز تشخیص صالحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی

٢- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی
٣- مرتبط بودن اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه

۴- شرکت هایی که حائز امتیاز )۶۰( در ارزیابی کیفی شوند
در صورت عدم احراز شرایط فوق، ساپر باكات مناقصه گران توسط کمیسیون مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

- محل، مهلت و نحوه دریافت دفترچه ارزیابی: خریداران اسناد در صورت تمایل می توانند از روز دوشنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۲3 لغایت ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir  اسناد مناقصه به شماره۲۰۰۰۰۰58۶۷۰۰۰۰3۷ را به صورت رایگان دریافت نماینده
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ 
لغایت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ اسناد و پیشنهادات خود را در 3 فایل الف، ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند و هچنین نسبت به تحویل فیزیکی )پاکت الف( به دبیرخانه به 
آدرس: خرمشهر، خیابان مولوی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، صندوق پستی ۶۴۱5۹۱3۱۴۱ اقدام و رسید دریافت 

نمایند
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها: پیشنهادهای متقاضیان راس ساعت۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ در 
محل دفتر جلسات به آدرس خرمشهر، خیابان مولوی، میدان شهید مولودی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر مفتوح 

می گردد.
شایان ذکر است پاکات پیشنهاددهندگانی بازگشایی خواهد شد که ضمن رعایت نحوه دریافت اسناد، نام شرکت در لیست 

خریداران استاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت شده باشد.
مبلغ  به  دفعات  به  تمدید  قابل  و  و شرط  قید  بدون  بانکی  باید ضمانتنامه  مناقصه گران  مناقصه:  در  - سپرده شرکت 
۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اصل فیش واریز وجه به حساب ۶۹۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۶۴5۷۱۲۱۴8۷۹ بانک مرکزی بنام سازمان 

بنادر و دریانوردی، تنخواه گردان پرداخت بندر خرمشهر ارائه نمایند.
- توضیحات

مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر 3 ماه می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

خرمشهر، خیابان مولوی، میدان شهید مولودی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
مناقصه گران درصورت داشتن هرگونه سئوال می توانند با تلفن های ذیل تماس حاصل شود.

تلفن: امور حقوقی 535۰۷۰۲۶ - 535۰۷۱5۹

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره1400/22

روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

P.M.OP.M.O

بدینوسیله آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای که در 
تاریخ های ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ در دو نوبت در روزنامه توسعه 
ایرانی به چاپ رسید شماره دو نوبت فوق ۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۶۹ 

می باشد که از قلم افتاده است.
روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل 

جاده ای استان کرمانشاه

اصالحیه
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موضوع مناقصه: انجام خدمات عمومی )خدمات نقلیه( اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

شرایط شرکت کنندگان: شرکت کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- ارائه مجوز تشخیص صالحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی

٢- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی
٣- مرتبط بودن اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه

۴- شرکت هایی که حائز امتیاز )۶۰( در ارزیابی کیفی شوند
در صورت عدم احراز شرایط فوق، ساپر باكات مناقصه گران توسط کمیسیون مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

- محل، مهلت و نحوه دریافت دفترچه ارزیابی: خریداران اسناد در صورت تمایل می توانند از روز دوشنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۲3 لغایت ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir  اسناد مناقصه به شماره۲۰۰۰۰۰58۶۷۰۰۰۰3۷ را به صورت رایگان دریافت نماینده
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ 
لغایت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ اسناد و پیشنهادات خود را در 3 فایل الف، ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند و هچنین نسبت به تحویل فیزیکی )پاکت الف( به دبیرخانه به 
آدرس: خرمشهر، خیابان مولوی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، صندوق پستی ۶۴۱5۹۱3۱۴۱ اقدام و رسید دریافت 

نمایند
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها: پیشنهادهای متقاضیان راس ساعت۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ در 
محل دفتر جلسات به آدرس خرمشهر، خیابان مولوی، میدان شهید مولودی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر مفتوح 

می گردد.
شایان ذکر است پاکات پیشنهاددهندگانی بازگشایی خواهد شد که ضمن رعایت نحوه دریافت اسناد، نام شرکت در لیست 

خریداران استاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت شده باشد.
مبلغ  به  دفعات  به  تمدید  قابل  و  و شرط  قید  بدون  بانکی  باید ضمانتنامه  مناقصه گران  مناقصه:  در  - سپرده شرکت 
۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اصل فیش واریز وجه به حساب ۶۹۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۶۴5۷۱۲۱۴8۷۹ بانک مرکزی بنام سازمان 

بنادر و دریانوردی، تنخواه گردان پرداخت بندر خرمشهر ارائه نمایند.
- توضیحات

مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر 3 ماه می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

خرمشهر، خیابان مولوی، میدان شهید مولودی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
مناقصه گران درصورت داشتن هرگونه سئوال می توانند با تلفن های ذیل تماس حاصل شود.

تلفن: امور حقوقی 535۰۷۰۲۶ - 535۰۷۱5۹

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
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روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
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