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همين صفحه

رئیس جمهور در نشست خبری:

روزانه و ساعتی
از وضعيت زندگی مردم
مطلع هستم 

دسترنج 4

کاهش 50 درصدی سهم آموزش
از سبد خانوار طی سال های 98 و 99  

آموزش قربانی فقر
 معيشتی مردم شده است
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مددجویان نهادهای حمایتی، حداکثر یک میلیون و ۳۲0 هزار تومان دریافت می کنند  

 کمک هزینه ها 
به گرد پای تورم هم نمی رسد

شهرنوشت 6

سياست 2

ناامیدیازصلحواصراربرساختسالحهستهای
پشتتریبونها؛

»بمب« تنها 
نجاتمان خواهد داد!

خام اندیشی اســت اگر گمان کنیم که تنها 
مخالفان برجام و تنها موافقان توسعه هسته ای، 
اصولگرایان، آن هم اصولگرایــان تندرو بودند و 
حال که خود پا به درون گود برجام گذاشته اند و در 
تقالی امضای دوباره آن هستند، دیگر پرونده اتم 
و بمب اتم بسته می شود و انرژی هسته ای نیز در 
سطح تامین برق و نیازهای پزشکی و امثالهم ادامه 
خواهد یافت و این گونه با صلح و صفا در کنار جهان 

خواهیم زیست.
واقعیت این اســت که اتفاقا ایــن روزها که 
چشــم ها به دهان ایــران و آمریکا و شــنیدن 
»بله« های پی در پی از دو طرف اســت، عده ای 
کماکان معتقدند نه برجام و نه صلح و دیپلماسی، 

بلکه تنها »بمب« است که نجاتمان خواهد داد! 
اکبر اعتماد، پدر برنامه هسته ای ایران و کسی 
که بنای سازمان انرژی اتمی ایران را بنیان نهاد در 
گفت وگویش با محمدحسین یزدانی راد می گوید 
برای اینکه بداند محمدرضا پهلــوی از او و انرژی 
هســته ای فقط برق می خواهد یا اینکه در فکر 
ساخت بمب اتم اســت، روزی دل به دریا می زند 

و این مسئله را به صورتی صریح از شاه می پرسد. 
آنطور که اعتماد می گوید محمدرضا شاه به 
طور مفصل نظرش را بیان می کند با این استدالل 
که قدرت نظامی ایران از تمام کشورهای همسایه 
بیشتر است و در مقابل شــوروی هم با بمب اتم 

نمی توان ایستاد...

آمارهای صادراتی تبدیل به نماد کاهش میزان مصرف داخلی شده اند 

مردم لبنیات نخریدند، صادر شد

چرتکه 3

روز سرنوشت ساز فوتبال ایران 
سرانجام از راه رسید

بازی تاج و تخت!
دسترنج 8

جهان 5

سياست 2

جهان 5

چرتکه 3

سياست 2

رئیس جمهور گفت: از شرایط و وضعیت زندگی 
مردم به صورت روزانه و ساعتی مطلع هستم. در 
این مدت زمانی نبوده که به فکر مردم و معیشت 
آنها نباشم، در این زمینه مبالغه نکردم و این  کف 

وظیفه یک مسئول است.
به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیســی در نشست 
خبری با رسانه ها،  مساله معیشت مردم را از ابتدای 
دولت مورد توجه دانست و گفت: برای مهار تورم و 
کاهش آن و نظارت بــر قیمت کاالها مورد تاکید 
دولت بوده است . اعداد و رقم تورم از شهریور ۱۴۰۰ 
تا اسفند ۱۴۰۰ در مقایســه با فروردین ۱۴۰۱ 
کاهشی است که اگر اصالح اقتصادی نبود، تورم 

کاهش نمی یافت.
رئیســی با بیان اینکه اقدام دولت در اصالح 
نظام یارانه ها فقر مطلــق را در جامعه کاهش داد 
و بر آن تاثیر داشت، گفت: در خانواده هایی به ویژه 
در روستاها شخصا به من گفتند که تنها با همین 

یارانه ها زندگی می کنند.

مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی
فرق می کند

رئیس جمهور به تفــاوت مدیریت میدانی با 
مدیریت کارتابلی اشاره کرد و گفت: فرق می کند 
که انسان پشت میز بنشیند و نشسته مدیریت کند 
یا اینکه در میدان حضور پیدا کند، با مردم بودن و 
مشــکالت مردم را از نزدیک احساس کردن یک 
رویکرد و اصل به شمار می رود و شناخت مساله و 
حل رفع آن و دنبال کردن مسایل مردم نیز در کنار 
هم قرار دارد. همواره به دولتمردان تاکید شده است 
که باید این نگاه را به مردم داشته باشد. اینکه مردم 
مشکل دارو داشتند و از نزدیک نبینیم که مشکل 

دارو دارند، یعنی چه و چه باید کرد. 
وی دیگر رویکرد این دولت در یکســال اخیر 
عدالت محور عنوان کرد و گفت: بودجه ما بر اساس 
عدالت تنظیم و به آمایش سرزمینی هم توجه شده 
است و در جذب نیروی انســانی، پرداخت ها و به 
کارگیری افراد تاکید شده که باید پیوست عدالت 
داشته باشد. مساله عدالت باید به تمامی اقدامات 
گرایش داشته باشــد و با گوشــزد کردن موارد 

مشخص به سمت رعایت عدالت برویم.

ساختارهای فسادزا در دولت 
باید اصالح شود

رئیس جمهور ستیز با فساد سومین رویکرد 
برشمرد و افزود: باید با کسانی که با رشوه و سایر 
موارد نظام اداری ما را با فســاد همراه می کنند، 
مقابله شــود. حتی در مواردی که نه فساد، بلکه 
تخلف صورت گرفته است هم به دنبال نظارت و 
کنترل و مقابله بودیم و البته وظیفه ضدیت با فساد 
در هر ســازمانی اول از همه خود همان سازمان و 
دولتمردان باید باشند و در این مورد آنچه که وجود 

داشته با آن برخورد شده است.

تاکید داریم که دولت گرفتار حاشیه نشود
رئیسی رویکرد دیگر را مساله همگرایی و هم 
افزایی دستگاه های مختلف کشور دانست و گفت: 
مسئله همگرایی و هم افزایی میان نهادهای مختلف 
هم در دولت مورد توجه است. همچنین ما تاکید 
داریم که دولت گرفتار حاشــیه نشود. در برخی 
دولت های قبلی شــاهد این امر بوده ایم، اما از ما 
تاکیدات همواره در دولت این بوده که حاشیه ها ما 
را از متن، که خدمتگزاری به مردم است دور نکند.

وی اضافه کرد: حتی در مواردی که نه فساد، 
بلکه تخلف صورت گرفته است هم به دنبال نظارت 
و کنترل و مقابله بودیم. از طرفی وظیفه ضدیت با 
فساد در هر سازمانی اول از خود همان سازمان و 
دولتمردان باید باشند و در این مورد آنچه که وجود 

داشته با آن برخورد شده است.

مثل برخی دولت ها
 منتظر تغییر نگاه بیگانگان نیستیم

رئیسی گفت: تالش کردیم مشکالت کشور را 
با توجه به نگاه درون را رفع کنیم زیرا نگاه به دست 

بیگانه مشکلی را حل نمی کند و این نوع نگاه فقط ما 
را معطل می کند، نگاه به درون و داشته های ما مهم 
اســت. باید از ظرفیت های داخل کشور استفاده 
شود، از این رو مساله تولید از محوری ترین نکات 
دولت اســت. بنابراین معتقدیم بایــد به درون و 
ظرفیت های داخلی و اتکا به نیروهای کشور توجه 
داشته باشیم و مانند برخی دولت ها منتظر تغییر 

نگاه بیگانگان نباشیم.

کسری بودجه ام المسائل کشور است 
رئیسی در ادامه به مساله کسری بودجه در آن 
زمان و این که رهبری از آن به عنوان ام المســائل 
یاد کردند، اشــاره کرد و گفت: ایــن موضوع آثار 
تورمی زیادی هم داشت اما کسری بودجه بدون 
استقراض و خلق پول حل شد. در شهریور ۱۴۰۰ 
تورم قریب به ۶۰ درصد بود. دولت کاری کرد که 
تورم افزایش نیابد؛ یعنی خلق پول و اســتقراض 
نکند و پایه پولی را باال نبرد. کار به جایی رسید که 
در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ روند کاهشی 

یافت و به حدود ۳۵ درصد رسید.

گشت مدیران
 فعال تر از همیشه خواهد شد

رئیس جمهور در پاســخ به ســوالی در مورد 
اقدامات گشت ارشاد مدیران و در کنار آن برقراری 
امنیت اجتماعی، گفت: من گشت ارشاد مدیران 
وعده دادم و به آن عمل کردم. گشت ارشاد مدیران 
زیر نظر بازرسی ریاســت جمهوری تشکیل شد 
و در حال سرکشــی در دســتگاه های مختلف 
است. نتیجه بعضی از تخلفات به محض گزارش، 
برکناری خواهد بود که حتی شــامل مدیر کل و 

معاون وزیر است.
 

ارتباط ایران و چین باید توسعه پیدا کند
رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد: ایران 
همکاری های بسیاری با چین داشته است و مصمم 
هستیم به ارتقای آن و ارتباط با چین و آن را متاثر 
از مسایل بین المللی و دیگر مسایل نمی کنیم، به 
ویژه در حوزه تجاری و اقتصــادی این روابط باید 

توسعه یابد.

نشست 

رئیس جمهور در نشست خبری:

روزانه و ساعتی از وضعیت زندگی مردم مطلع هستم 

نگاهی به ابعاد تصرف الچین توسط آذربایجان؛  

نقض توافقنامه در سایة 
سکوت حافظ صلح 

رئیس سازمان دامپزشکی:  

گزارش فروش گوشت اسب 
و االغ را دریافت کردیم

اولین جلسه دادگاه
سپیده رشنو برگزار شد

عراق متشنج شد؛ 

کناره گیری دائمی 
مقتدی صدر از سیاست 

بیانیه سفارت ایران در عراق: 

فعال به بغداد، کاظمین
و سامرا سفر نکنید

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

  آگهی مناقصه عمومی
 با شماره )15-1401(

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه درنظر دارد پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی وانتخاب مشاور خود را طبق جدول زیر ازطریق مناقصه عمومی   وعمومی همراه با ارزیابی کیفیتوسط 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. درضمن آگهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه )www.abfaksh.ir( منعکس می گردد.  

عنوان
مناقصه/
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
شهرستانواحدعملیات

مبلغ برآورد اولیه
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

شماره مناقصه سامانه 
ستاد

محل تامین 
اعتبار

بازسازی ، توسعه ، اصالح شبکه و تجدیدآبرسانی
9,421,567,821471,078,391داالهوتاسیسات آب روستایی داالهو

5 آب 
5تاسیسات 
و تجهیزات 

یا  شرکتهای 
خدماتی دارای 

رسته بهره 
برداری از 

تاسیسات

طرح 200100700800376
عمرانی

طرح 5200100700800377 آب3,408,562,072170,428,103جوانروداصالح و بازسازی سرابستجدیدآبرسانی
عمرانی

تجدیدآبرسانی
خرید، نصب و راه اندازی

HPLC دستگاه 
70,000,000,0003,500,000,000استان

تولید کننده یا 
تامین کننده 

دارای نامه 
نمایندگی 

معتبر

طرح 200100700800378
عمرانی

تجدیدآبرسانی
خرید و راه اندازی سامانه های 
الکترولیز نمک طعام در سطح 

استان
80,000,000,0004,000,000,000استان

تولید کننده یا 
تامین کننده 

دارای نامه 
نمایندگی 

معتبر

طرح 200100700800379
عمرانی

نصب الکترومکانیکال شهرهای مناقصهآبرسانی
9,714,026,478485,701,323استاناستان

5 نیرو یا 5 
تاسیسات و 
تجهیزات یا 
شرکتهای 

خدماتی دارای 
رسته امور 

تاسیساتی

طرح 200100700800380
عمرانی

11,600,000,000580,000,000استانخرید 8 دستگاه تابلو راه انداز نرم مناقصه آبرسانی

تولید کننده یا 
تامین کننده 

دارای نامه 
نمایندگی 

معتبر

طرح 200100700800381
عمرانی

"آگهي فراخوان عمومی همراه با ارزیابی کیفی و فنی"    
عنوان 

مناقصه/
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
مبلغ برآورد اولیه شهرستانواحدعملیات

شماره مناقصه سامانه حداقل رتبه مورد نیاز)ریال(
ستاد

محل تامین 
اعتبار

مناقصهآبرسانی
نظارت بر اجرای طرح های ابرسانی شهرهای 
تابعه استان کرمانشاه)همراه با ارزیابی کیفی 

فشرده کیفی((

استان 
80,000,000,000کرمانشاه

صالحیت و پایه مشاور  رشته : 
تأسیسات آب و فاضالب  پایه :  

2 دارای ظرفیت مجاز
طرح های 200100700800382

عمرانی

#من - هم - مراقب - آب – هستم   
  با تماس با سامانه 122 حوادث و 

اتفاقات آب و فاضالب را اعالم نمایید.

  وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

 نوبت اول


