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همين صفحه

پیام رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت:

 تالش برای افزایش نسل
 از ضروری ترین فرائض است

دسترنج 4

دبیرکل خانه کارگر:

دولت حقوق بازنشستگان را 
گروگان گرفته است
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سرگردانی هزاران کارگر در برزخ بی قانونی دولت

 اگر ز  باغ رعیت،
 ملک خورد سیبی...

سياست 2

دسترنج 4

 هواپیماهای سوخت رسان ایاالت متحده 
در مانور ضدایرانی اسرائیل حضور خواهند داشت

پیام تلویحی به وین 
با پیشران تهدید

همزمان با افول ســتاره دیپلماسی در 
وین، اســرائیل برای باالبردن پرچم جنگ 
آماده می شود. رســانه های اسرائیلی خبر 
دادند، ارتش اســرائیل در حال تشــدید 
آماده ســازی ها و تدارکات بــرای حمله 
نظامی احتمالی به ایران اســت. یک مانور 
نظامی از جمله این تدارکات اعالم شده که 
اتفاقا ایاالت متحده، طــرف اصلی دعوای 
احیای برجــام نیز در آن حضــور خواهد 

داشت. رسانه های اســرائیلی گفته اند این 
تحرکات تحت تأثیر بن بســتی اســت که 
مذاکــرات احیای برجام گرفتار آن شــده 
اســت. همزمان با این خبــر البته ایاالت 
متحده برای چندمین بار،  ایران را مسئول 
عبــور از نقطه فعلی در مذاکــرات خوانده 
و فرانســه در تماسی با اســرائیل و نیز در 
یک موضع گیری بار دیگر به صحنه علنی 

گفت وگوهای برجام سری زده است.

تاثیر پرداخت یارانه ها به تدریج بر سایر بازارها نمایان می شود

هرج و مرج قیمت ها در بازار اجاره
چرتکه 3

گزارشگر ویژه سازمان ملل در نشست خبری:

 تحریم های یکجانبه 
 حقوق انسانی را در ایران
 به خطر انداخته است

َ
َ

 اگر به داد دریاچه ارومیه نرسیم،
 کانون جدید ریزگردها می شود

 نیمی از ایران
 به سختی نفس می کشد

سياست 2

وزیر ارشاد: 

واردات کاغذ با ارز ترجیحی 
انجام می شود

شهرنوشت 6

نگاهی به هفت مسابقه امروز لیگ برتر

نفس های آخر
آدرنالين 7

نگاهی به نمایش آثار نصرت اهلل مسلمیان 
در گالری ایرانشهر

تهی از کنش نقاشانه
فرهنگ و هنر 8

شهرنوشت 6

رهبر انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از فعاالن 
دلسوز حوزه جمعیت، تالش برای افزایش نسل و 
جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره جویی برای 
نجات کشور از آینده ی هولناک پیری جمعیت را 

سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرائض دانستند.
به گزار ایلنا، متن پیام که امروز در نشست ستاد 
ملی جمعیت توسط فروتن دبیر ستاد قرائت شد، به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با ســالم به همه ی کســانی که دلســوزانه و 

عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه ی جمعیت روی 
آورده اند، و با تشکر از مسئوالنی که در مجلس و دولت 
به چاره جویی برای نجات کشور از آینده ی هولناک 
پیری جمعیت می پردازند، بار دیگر تأکید می کنم که 
تالش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی 
کشــور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین 
فرائض مسئوالن و آحاد مردم اســت. این فریضه 
درباره ی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، تأکید 
بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده ی 
بلندمدت کشور عزیز ما است. کاوش های صادقانه ی 

علمی نشان داده است که این سیاست را می توان با 
پرهیز از همه ی آسیب های محتمل یا موهوم پیش 

برد و آینده ی کشور را از آن بهره مند ساخت.
به دست اندکاران این حسنه ی ماندگار توصیه 
می کنم که در کنــار تدابیر قانونــی و امثال آن، به 
فرهنگ ســازی در فضای عمومی و نیــز در نظام 

بهداشتی اهمیت دهند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مســألت 

می کنم.
سّیدعلی خامنه ای

پیام
پیام رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت:

تالش برای افزایش نسل از ضروری ترین فرائض است

روابط عمومی شركت پتروشيمي ایالم

 نوبت دوم آگهی مزایده عمومی

شركت پتروشیمي ایالم در نظر دارد حدود  70,000 لیتر روغن کارکرده طی فرایند)تجهیزات، تاسیسات( به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند. لذا  از کلیه 
واجدین شرایط دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در این مزایده )که بصورت حضوری انجام می گردد( با در دست داشتن معرفی نامه رسمی)اشخاص حقوقی( و  ارائه کارت 
شناسایی معتبر در جلسه برگزاری مزایده که راس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ  1401/03/07 در محل مجتمع پتروشیمی ایالم به آدرس ذیل تشکیل میگردد حضور یافته و 

قیمت پیشنهادی خود را اعالم  نمایند. 
جدول اقالم مزایده:

مقدار تقریبی )لیتر( شرح ردیف

70,000 روغن کارکرده طی فرایند)تجهیزات، تاسیسات( 1

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده   250 میلیون ریال  و نوع تضمین، ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب )شماره شبای  IR070180000000001901137788  نز
د بانک تجارت کد 19010 ( شرکت پتروشیمی ایالم می باشد.

 اسناد مزایده بر روی وب سایت پتروشیمی ایالم به آدرس www.ilampetro.com  منوی کمیسیون معامالت زیر منوی مزایده بارگذاری گردیده است.
 مزایده گران می توانند جهت بازدید از اقالم موضوع مزایده به مجتمع پتروشیمی ایالم مراجعه نمایند.

 روغن کارکرده فاقد آنالیز بوده و فروشنده اعالم می دارد که خریداران خود بایستی نسبت به نمونه برداری و آزمایش اقدام نمایند و لذا هیچگونه ادعائی در این خصوص در آینده 
مسموع نخواهد بود.

 محموله صرفا به واحدهایی واگذار می گردد  که در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست کشور )به آدرس www.iranemp.ir  ثبت نام نموده و دارای مجوز نقل و انتقال 
و مدیریت پسماند باشند. عملیات واگذاری پس از تایید و اخذ مجور در سامانه محیط زیست به برنده مزایده انجام می گردد.

 قیمت پایه مزایده و سایر اطالعات در اسناد مزایده قید شده است.
 آدرس:   ایالم- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایالم 
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