
یکا  حضور آمر
در دوحه بدون 

ابتکار و پیشرفت

فیلم ضیاءالدین دری 
 چرا ۱۶ سال
 دیده نشد؟

صفحه 4

صفحه 3

 وزیر امور خارجه از راز نشست قطر 
پرده برداشت 

صفحه 4

محمدباقر قالیباف:

 اجرای دقیق نظام رتبه بندی معلمان را 
از وزیر مطالبه خواهم کرد

2

دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بدون 
حاشــیه در حال مذاکره برای احیای برجامی است 
که دولت گذشــته آن را به ارث گذاشــته است، اما 
در داخل، جریان سیاسی اصالح طلب نه در جایگاه 
منتقد منصــف، بلکه در مقام تخریــب تیم مذاکره 

کننده بر آمده است.
اگر کالهمان را قاضــی کنیم،  به ویژه اصالح طلبان 
کالهشان را قاضی کنند و منصفانه به ماجرای برجام 
و مذاکرات گذشــته بنگرند و ببینند که چه بر ســر 
توافق هسته ای آمد،  آنگاه است که به دولت کنونی و 
تیم مذاکره کننده حق می دهند اما تا زمانی که نگاه 
جناحی نه ملی داشته باشــند،  همچنان به تخریب 
و تضعیــف می پردازند چرا که خــود در تالش برای 
دســتیابی به حقوق ایران در برجام ناکام مانده اند و 
تنها یک توافق یکطرفه باقی است که دردسرهایی را 

برای کشور به وجود آورده است.
پیمانی که برای یک طرف ضمانت اجرایی نداشــته 
باشــد اما برای طرف دیگر همه نوع ضمانت در نظر 
گرفته شــده باشــد،  یک پیمان یک طرفه اســت و 

برجام نیز چنین وضعیتی دارد.
هم اکنــون می بینیم که آمریکا از توافق هســته ای 
خارج شــده و حتی پیــش از آن نیز به هیچ یک از 
تعهداتش عمل نکرد و اروپا نیز ایضاً، اما هیچ اهرم و 
ابزار تنبیهی در برجام گنجانده نشــده است که آنها 

را متنبه کند.
با توجه به شــرایطی که در برجام وجــود دارد،  آیا 
تیم مذاکره کننده کنونی مستحق تخریب است؟ یا 
آن که اگر هم نقدی هســت همچنان باید تیم قبلی 
را نقــد کرد و از آنها مطالبه داشــت که چرا چنین 

پیمانی را امضاء کرده اند؟!
آیا بــه گمان جریــان اصالحــات که ایــن روزها 
رســانه های وابســته به این طیف سیاسی، توپخانه 
خود را روشــن کرده و در حال شــلیک بر مواضع و 
عملکرد تیم مذاکره کننده هســته ای هستند، تصور 

می کنند که در جایگاه تالفی قرار دارند؟
اگر مقصود آنها این است که جریان سیاسی اصولگرا 
در زمان مذاکرات هسته ای که ریاست تیم را محمد 
جــواد ظریف بر عهده داشــت، از عملکرد آن انتقاد 
می کــرد و حتی به گمان آنهــا تخریب هم می کرد، 
آیا غیر از این اســت که همه هشــدارها و نقدهای 
اصولگرایان در باره مذاکرات و نتایج برجام درســت 

از آب در آمد؟!
کافی اســت اصــالح طلبان کمی بــه حافظه خود 

مراجعه کنند.
آنجــا کــه اصولگرایــان می گفتند در متــن برجام 
لغــو تحریم ها نیامــده بلکه تعلیق تحریم ها اســت 
و اعضــای تیم مذاکره کننده بــه ویژه آقای ظریف 
اصرار داشــتند که نه، چنین نیست، اما بود و وندی 
شــرمن هم با استهزا و تمسخر گفت که تیم مذاکره 
 کننــده ایران فرق بین تعلیق و لغو را در متن برجام 

تشخیص نداد.
یــا آنجا کــه اصولگرایان تأکید می کردنــد با تغییر 
رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جدید می تواند 
از برجام خارج شود، اما وزیر خارجه وقت با صراحت 
گفت که چنین چیزی امکان ندارد، دستپخت دولت 

و تیم مذاکره کننده قبلی است یا کنونی؟!
روشن است که تیم مذاکره کننده کنونی تالش دارد 
تــا ضعف های بجا مانده در برجــام را رفع کند و به 
یک توافق منصفانه و عادالنه برسد تا ایران بتواند به 

حقوق خود دست یابد.
تیم کنونی را حتی نمی توان نقد کرد چرا که ســعی 
دارد برجــام را به گونه ای به ریل بازگرداند که ایران 

به حقوق قانونی و مسلم خود برسد.
آیــا پروتکل الحاقی در این دولت به امضا رســید و 
ایران را وادار به اجرای آن کرد یا دولت تدبیر و امید 
بدون آن آن که مصوبه مجلس را داشته باشد آن را 

داوطلبانه امضاء کرد.
این که مســئول تیم مذاکره کننده هســته ای علی 
باقری پس از مذاکرات مســتقیم با طرف اروپایی و 
غیر مســتقیم با طرف آمریکایی در قطر به روســیه 
می رود، آیا نشان دهنده سرسپردگی ایران به روسیه 
است؟روســیه نیز عضوی از برجام است که با توجه 
به تحوالت منطقه ای و بین المللی اهمیت بیشتری 
هم یافته و در کنار آن چین، از مواضع به حق ایران 

دفاع کرده اند.
همگان بر این اعتقاد هســتند کــه برجام برای لغو 
تحریم ها بود و الغیر اما پس از شکست برنامه دولت 
تدبیــر و امید در این زمینه،  برای برجام دســتاورد 

سازی های دیگری کرد.
وزیر خارجــه وقت، آقای ظریف پس از آن که برجام 
به خســارت محض رســید، گفت که هــدف برجام 

اقتصادی نبوده است!
قدر مســلم اصالح طلبــان که در بــه وجود آمدن 
شــرایط کنونی دخیل و ســهم زیادی دارند،  فشار 
سیاســی و رســانه ای خود را بر دولت و تیم مذاکره 
کننده افزایش داده اند تا به اهداف خود دست یابند،  
اما تیم کنونی هوشــیار اســت هر چنــد نقدی که 
می توان به آن داشت این است که با وجود بدعهدی 

آمریکا و اروپا مذاکره برای چیست؟

اصالح طلبان نقد نمی کنند 
تخریب می کنند

وزیر کشور: 

 شهرداری ها بر قیمت  مسکن 
و دفاتر امالک نظارت کنند
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ــر ــبـ خـ
عرضه جدیدترین محصوالت بهمن در نمایشگاه تبریز

گروه بهمن از حضور ویژه خود در نمایشگاه بین المللی شهر تبریز خبر داد. 
گـروه خودروسـازی بهمـن از برنامـه خـود در خصـوص معرفـی محصـوالت این شـرکت 
در نمایشـگاه بیـن المللـی تبریـز خبـر داد. گـروه بهمن قرار اسـت محصوالت خـود را در 
سـه گـروه سـنگین، تجـاری و سـواری در بـازه زمانـی 14 الـی 17 تیرمـاه در تبریـز بـه 

عالقمنـدان معرفـی کند. 
در گـروه خودروهـای سـواری، دیگنیتی پرسـتیژ و ریسـپکت بـرای اولین بـار در معرض 
دیـد عالقمنـدان قـرار خواهنـد گرفـت بـه همیـن ترتیـب در دسـته خودروهـای تجاری 

سـبک، خـودروی کاپـرا و اینـرودز معرفی خواهد شـد. 
بهمـن محصـوالت جدیـد خـود در حـوزه خودروهـای سـنگین را بـه ایـن نمایشـگاه می 
آورد؛ کامیـون 26 تـن، FAW 460، فـورس 8.5 تن، ایمپاور از جملـه خودروهای تجاری 

و بـاری هسـتند کـه معرفی خواهند شـد.
گفتنـی اسـت در حـوزه خودروهـای خدمـات شـهری و حمـل و نقـل شـهری نیـز گروه 
بهمـن محصـول خواهـد داشـت و خـودروی آتش نشـانی، مینی بـوس پگاسـوز، اتوبوس 

CITY12    در معـرض دیـد قـرار مـی گیـرد. 
بهمـن در نمایشـگاه تبریـز بـرای عالقمنـدان بـه موتورسـیکلت نیـز محصـول خواهـد 
داشـت. طبـق اعـالم ایـن شـرکت، گـروه بهمـن گزیـده ای از تولیـدات شـرکت سـیبا 
موتـور را بـه ایـن نمایشـگاه خواهـد آورد و دوسـت داران موتور سـیکلت مـی توانند این 

محصـوالت را در نمایشـگاه مشـاهده کننـد. 
نمایشـگاه تبریـز از 14 الـی 17 تیرمـاه در محـل نمایشـگاه هـای بیـن المللی این شـهر 
برگـزار خواهـد شـد. عالقمندان مـی توانند از سـاعت 16 الی 22 از محصـوالت بهمن در 

این نمایشـگاه بازدید داشـته باشـند.

 آمریکا باید به الزامات
 مذاکره و توافق پایبند بماند

 بزرگراه های انگلیس 
در تسخیر معترضان به 
افزایش بهای سوخت

 پیامدهای اقتصادی جنگ افروزی غرب 
در اوکراین ادامه دارد

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهی دعوت شرکت پاتوق کتاب سهامی خاص
 به شماره ثبت 15719 و شناسه ملی 14006136643

هیات مدیره

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع  
به  صبح   8 ساعت  راس   1401/04/30 تاریخ  در  که  شرکت  العاده  فوق  عمومی 
نشانی محل قانونی شرکت به آدرس استان قم- بخش مرکزی- شهر قم- محله 
ترمینال- کوچه)آخر( - کوچه خداکرم 18 - پالک 0-طبقه همکف - کدپستی 

3718116937 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید
دستور جلسه: اصالح اساسنامه

آگهی دعوت شرکت پاتوق کتاب  سهامی خاص
 به شماره ثبت 15719 و شناسه ملی 14006136643

هیات مدیره

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع  
به  صبح   10 ساعت  راس   1401/04/30 تاریخ  در  که  شرکت  عادی  عمومی 
نشانی محل قانونی شرکت به آدرس استان قم- بخش مرکزی- شهر قم- محله 
ترمینال- کوچه)آخر( - کوچه خداکرم 18 - پالک 0-طبقه همکف - کدپستی 

3718116937 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید
دستور جلسه:  

تصویب ترازنامه- انتخاب مدیران - انتخاب بازرسین

انجمن مالکان ساحلی خوشامیان
موضوع: اولین مجمع عمومی عادی سالیانه

با توجه به تصمیم هیأت مدیره مبنی بر لزوم دعوت از اعضای شهرک ساحلی 
خوشامیان جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، بدین وسیله اعالم می دارد 
جلسه مذکور در تاریخ 29/ 1401/02 مقارن ساعت 1۵:00 در محل شهرک ساحلی 
خوشامیان با حضور مالکین شهرک برگزار خواهد شد. مقتضی است آن دسته از 
مالکین و اعضا که قصد حضور در مجمع و شرکت در رای گیری را دارند به منظور 
بررسی شرایط و اخذ برگه ورود وبرگه رای، درخواست خود را به همراه مدارک 
ثبت مالکیت اوراق هویتی »کارت ملی و شناسنامه « و در صورت وجود وکالتنامه 
محضری دال بر نمایندگی از اعضا را حداکثر ظرف ۷ روز پس از درج این آگهی 
در تهران به نشانی: شهرک اکباتان، فاز یک، بلوار نفیسی، جنب بانک پارسیان، 
مجتمع آرین، طبقه پنجم، واحد 24 و یا به محل دفتر شهرک ساحلی خوشامیان 

واقع در درب ورودی آن شرکت تحویل دهند.

دستور جلسه:
1 - استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال 1400.

2 -تصویب حساب های سال 1400.
3 -انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال 1401.

4 -ارائه الیحه بودجه سال 1401 جهت تصویب در مجمع.
۵ - سایر مواردی که طبق اساسنامه قابل طرح در مجمع باشد.

شناســه آگهی: )1337943(    م الف: 1176

اطالعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

قابل توجه مالکین امالک اجاری
بــه اطــالع می رســاند کــه آخریــن مهلــت تســلیم اظهارنامــه 
ــا  مالیــات بــر درآمــد امــالک اجــاری بــرای عملکــرد ســال 1400 ت
پایــان تیرمــاه 1401 می باشــد. بــر ایــن اســاس، مؤدیــان مالیاتــی 
الکترونیکــی  ملــی خدمــات  درگاه  بــه  مراجعــه  بــا  مکلف انــد 
www.my.tax.gov.ir نســبت بــه  مالیاتــی بــه نشــانی 

ارایــه اظهارنامــه مالیاتــی خــود، اقــدام نماینــد.
درصــورت عــدم انجــام تکالیــف قانونــی، مشــمول جرایــم مقــرر 

در قانــون خواهــد شــد.
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

1526 مرکز ارتباط مردمی 

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

 تدابیر ویژه ای برای 
 مجازات مجرمان 

زیر ۱۸ سال اتخاذ شود
8

جامعه جهانی مانع 
تحریم آمریکا علیه 
صادرکنندگان گاز شود
2

بی صداقتی غرب 
مانع عبور مذاکرات 

وین از خط پایان 

عاقبت فرمانداری 
که شتر برایش 
قربانی کردند!
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 آنچه این  روزها بر گفت وگوهای 
ایران و 1+4 حاکم است  

عواقب حذف 
معافیت مالیاتی 

هنرمندان بیشتر از 
 آورده هایش 

برای دولت است

صفحه 2

صفحه 3

نگاهی بر توسعه مراودات اقتصادی ایران با کشورها منطقه ای و فرامنطقه ای 

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 
با اولویت همسایگان

دیپلماســی دولت ســیزدهم با محوریــت رایزنی های 
منطقه ای این بار به قطر رسید و ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهوری سالمی ایران در سفری رسمی به دوحه مورد 
اســتقبال تمیم امیر قطر قرار گرفت. این سفر را می وان 
ادامه دیپلماســی فعال، متعادل، عملگرا و نتیجه محور 
دولت ســیزدهم دانســت که طی ماه هــای اخیر طیف 
گســترده ای از سیاســت خارجی را اجرا کرده است که 
پیگیری دستاوردهای این سفرها می تواند منافع بسیاری 
برای کشور به همراه داشته باشد. در همین چارچوب این 
ســفر و توافقات صورت گرفته میان دو کشور را می توان 
برگرفته از اصل توســعه روابط با همسایگان دانست که 
می تواند منافع جمعی برای کشورهای همسایه به همراه 
داشته باشــد بویژه اینکه دو کشــور از دارندگان اصلی 
منابع انرژی بوده و میادین مشــترک از مولفه های مهم 

در توسعه مناسبات دو کشور است. 
در کنار مناســبات دو جانبه و منطقــه ای میان ایران و 
قطر که با امضای 14 توافقنامه افقی روشــن را نشــان 
می دهد، بعد مهم دیگر این ســفر را حضور در نشســت 
اعضای اوپک گازی و طرح ها و ابتکار عمل های سازنده 
ایران بری فعال سازی این پیمان گازی تشکیل می دهد. 
رویکردی که پیش از این نیــز با عضویت دائم ایران در 
پیمان شانگهای در نشست تاجیکستان، فعال سازی اکو 
در نشست ترکمنستان، اجرایی شد اکنون در حوزه اوپک 
گازی در قطــر دنبال می گردد. نکته مهم آن اســت که 
اعضای صادرکننــده گاز، 44 درصد از تولید گاز جهان، 
۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶4 درصد از انتقال گاز 
با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شــده 
)ال ان جی( را در اختیار دارند که جمهوری اســالمی به 
عنوان سه دارنده اول منابع گازی جهان نقشی غیر قابل 

انکار را در این ساختار برخوردار است.
 نکتــه قابل توجه آنکــه حضور فعــال در اوپک گازی 
مناســباتی جهانی را برای جمهوری اسالمی رقم می زند 
چرا که کشور های الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، 
ایــران، لیبی، نیجریه، قطر، روســیه، ترینیداد و توباگو، 
ونزوئال، 11 عضو اصلی جی ئی ســی اف هستند و هلند، 
نــروژ، عراق، عمان، پرو، جمهــوری آذربایجان و امارات 
به عنوان اعضای ناظر می باشند. جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشوری با برخورداری از منابع عظیم گازی در 
کنار دانش فنی و مهندســی برای بالفعل درآوردن این 
توانایی بالقوه می تواند در کنار تامین نیازهای بازار جهانی 
نقش حامی را برای توسعه میادین گازی و پاالیشگاهی 
برای ســایر دارندگان این منابــع ایفا نماید که نمود آن 

را در حمایت های ایران از ونزئال می توان مشاهده کرد. 
نگاهی بر عرصــه جهانی و ترکیب اوپک گازی نشــان 
می دهد که از یک ســو بســیاری از اعضــا به بهانه های 
مختلف توســط نظام ســرمایه داری مورد تحریم قرار 
گرفتــه و تروریســم اقتصــادی مانع از ایفــای نقش 
حقیقی این کشــورها در تامین انرژی جهان شده است 
و از ســوی دیگر این تحریم ها هزینه های بسیاری را بر 
مصرف کنندگان گاز در جهان تحمیل کرده است بویژه 
کشــورهایی همچون آمریکا به دنبال انحصار طلبی در 
بازار انرژی جهان هســتند. در این میان جهان در حالی 
بیش از دو ســال بحران کرونا را پشت سر گذاشته است 
که برای خروج از رکود و بحران اقتصادی ناشــی از این 
دوران نیازمند صرف انرژی بســیار است که گاز طبیعی 
نقشــی مهم در این عرصــه ایفا نماید. بر این اســاس 
همگرایی میــان دارندگان  گاز طبیعــی و نیز حمایت 
مصرف کننــدگان از این همگرایــی و افزایش ظرفیت 
دارندگان گاز برای افزایــش تولید، با محوریت مقابله با 
تروریسم اقتصادی تحمیلی آمریکا می تواند مولفه ای مهم 
در تحقق این امر باشد. ابتکار عملی که از سوی جمهوری 
اسالمی در نشست دوحه مطرح و می تواند افق روشنی را 
پیش روی تولید گنندگان و مصرف کنندگان گاز طبیعی 
به عنوان انرژی پاک و کــم هزینه برای خروج جهان از 

بحران اقتصادی در دوران پسا کرونا قرار دهد. 

ابتکاری برای اقتصاد جهانی پسا کرونا

سرمقاله

صفحه 4

ــر ــبـ خـ
سخنگوی دستگاه قضا در گفت وگوی اختصاصی با سیاست روز: 

برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت ایستاده ایم
ســخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت 
ایستاده ایم، گفت: دستگاه قضا در رابطه با حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 

اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است. 
ذبیــح اهلل خداییان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار سیاســت روز در خصوص برنامه 
قوه قضاییه در حمایت از کارآفرینان بزرگ و توســعه اشتغال در کشور چه اقداماتی انجام 
داده اســت، گفت: قوه قضاییه در رابطه با حمایــت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 
اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است؛ چنانچه پس از تاکیدات رهبر عالی قدر انقالب 
دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی تصویب و ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در 

مرکز و استان ها تشکیل شد و از دبیرخانه آن افتتاح به عمل آمد. سخنگوی دستگاه قضا با 
بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور نیز دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری تشکیل 
شده است، اظهارداشت: تاکنون حدود 13٧5 واحد تولیدی احیا و از بیکاری 23 هزار نفر از 
کسانی که در آن واحدها فعالیت داشتند جلوگیری به عمل آمد. خداییان یادآور شد؛ حتی 
قبل از ریاست محسن اژه ای رییس قوه قضاییه نیز  اقدامات خوبی صورت گرفت و در حدود 
2 هزار واحد تولیدی احیا شده بود.  وی با اشاره به اینکه در حمایت از بخش خصوصی بحث 
دادگاه های تجاری را در دستور کار قرار داریم، تصریح کرد: جلسات متعددی در سفرهای 
اســتانی رییس قوه قضاییه با فعاالن بخش اقتصادی برگزار و حتی مشــاوره های حقوقی 
رایگان نیز به این افراد داده می شود. خداییان با بیان اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی 
در کنار دولت ایستاده ایم، خاطرنشان کرد: بیش از 3هزار تقاضا به دبیرخانه ستاد اقتصاد 

مقاومتی وارد و تحت پایش و پیگیری قرار گرفته است.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم غفوری
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تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره  ۴۰۰/۸

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه خوزستان

شرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان(  در نظر دارد، سیم سیاه دوبل هوایی 
و کابلهای ۲/۰۶ ، ۴/۰۶ ،  ۶/۰۶  و ۱۰/۰۶ هوایی بدون مهار را از طریق  مناقصه 
خریداری کند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مخابرات ایران 
 khoozestan.tci.ir به آدرس  منطقه خوزستان  و مخابرات   tci.ir به آدرس 

مراجعه نمایند. 

ت دوم
نوب

یک مرحله ای - نوبت چهارمشرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان( 

ِ َوِإنَّا ِإَلْیِه َراِجُعوَن ِإنَّا ِلَّ

    همکار ارجمند جناب آقای مدی
»کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم«

مصیبت وارده و فقدان پدر گرامی را تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم مغفرت و برای شما و خانواده معزز شکیبایی خواهانم.

روزنامه سیاست روز

آگهی فراخون مناقصه 
یک مرحله ای عمومی 

روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم

اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم

اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم در نظر دارد پروژه های موجود در جدول 
شماره ۲ را مطابق جدول زمانبندی شماره ۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل بر گزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .والزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه وارائه پاکت الف )تضمین شرکت در 
مناقصه(از طریق آدرس :ایالم میدان میالد بلوار دانشجو طبقه دوم معاونت فنی 
ومهندسی ورزش وجوانان استان ایالم به شماره تماس ۰8۴3۲۲۲57۲9 انجام می 
پذیرد.الزم به ذکر می باشد که تمام مراحل مناقصه شامل دریافت اسناد،تحویل 
پاکت،باز گشایی واعالم برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.تنها پاکت ضمانت 
نامه ورسید ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد به صورت فیزیکی تحویل گرفته 
خواهد شد .واین مناقصه براساس بخشنامه مناسب ترین قیمت پیشنهادی برگزار 
برندگان  عهده  به  مناقصه  ستاد  وسامانه  روزنامه  آگهی  هزینه  میگردد.همچنین 

این مناقصات میباشد.
جدول1

کمیسیون مناقصه  تسلیم پیشنهاد تا 
آخر وقت اداری

عودت اسناد
 در صورت انصراف

دریافت اسناد

تا تاریخ از تاریخ

1۴۰۰/12/22 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/۸ 1۴۰۰/12/۴

جدول 2 مشخصات پروژه ها

مدت پیمان
 )ماه(

رشته و رتبه 
پیمانکار

مبلغ تضمین 
)ریال(

مبلغ برآورد )ریال( محل اجراء عنوان پروژه ردیف

12 ابنیه 93۰/۰۰۰/۰۰۰ 1۸/55۴/۴۴۴/766 دره شهر تکمیل استادیوم 
ورزشی دره شهر 

)فاز دوم(

1
 جهت دریافت رایگان قلک 

 درب منزلتان با شماره
 02123540 تماس بگیرید 

 کمک کنین تا قد قلک محک
 به هزینه دارو برسه

واکنش منفعالنه اروپا و آمریکا به اقدام روسیه در قبال دونتسک و لوهانسک 

غرب پشت اوکراین را خالی کرد
صفحه 6

 بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام امسال از 2 هزار و 
500 شرکت دانش بنیان حمایت می کند.

مراســم اختتامیه پنجمین همایش مجریان اشــتغال زایی 
بنیــاد برکت با حضور علی عســگری معــاون اجتماعی و 
امور اســتان های ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق ریاست 
جمهوری، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت و معاونان 

و مدیران این بنیاد برگزار شد.
 مدیرعامــل بنیاد برکت در این مراســم گفت: با توجه به 
نام گذاری ســال 1401 از ســوی رهبر معظــم انقالب به 
نام »تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« حمایت ویژه از 

شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است.
محمــد ترکمانــه تاکید کــرد: دســتورالعمل حمایت از 
شرکت های دانش بنیان آماده شده و امسال 2 هزار و 500 
شرکت دانش بنیان تحت پوشــش اقدامات حمایتی ستاد 

اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت قرار می گیرند.
 مدیرعامــل بنیاد برکت خاطرنشــان کرد: بــا لحاظ این 
موضوع که 6 هزار شــرکت دانش بنیان در کشــور فعالیت 
دارنــد حمایــت از 2 هــزار و 500 شــرکت از این تعداد 
می تواند منجر به تحوالت بزرگی در کشــور به خصوص در 
حوزه اشتغال زایی شود. وی ادامه داد: جلسات کمیته های 
دانش بنیان بنیاد برکت با پارک های فناوری در استان های 
مختلف در حال برگزاری است تا شرکت های دانش بنیانی 
که آمادگــی راه انــدازی طرح های اشــتغا ل زایی را دارند 

شناســایی و حمایت شوند. مدیرعامل بنیاد برکت در عین 
حال متذکر شد: باید در انتخاب شرکت های دانش بنیان و 
اختصاص بودجه به طرح های پیشنهادی دقت کافی شود. 
ترکمانه تمرکز بر روی زنجیره ارزش را از دیگر اولویت های 
بنیاد برکت در ســال 1401 اعالم کرد و گفت: اگر در یک 
منطقه محروم وارد می شویم باید به دنبال اشتغال پایدار و 
کسب وکار مستمر باشیم تا در نهایت منجر به ثروت آفرینی 

در آن منطقه شود.
 مدیرعامل بنیاد برکت افزود: زنجیره ارزش افزوده با توجه 
به پتانسیل ها و استعدادهای هر منطقه باید در عرض یک 

تا دو سال در آن منطقه شکل بگیرد.
وی بــر لــزوم برنامه ریزی بر روی مارکتینــگ تاکید کرد 
و اظهار داشــت: شــرکت صادراتی بنیاد به ثبت رسیده و 
فعالیت خود را با تمرکز بر صــدور محصوالت کارآفرینان 

بنیاد به بازارهای خارجی آغاز کرده است.
ترکمانه برگزاری همایش مجریان طرح های اشتغا ل زایی را 
فرصت مناســبی برای تبادل تجربیات دانست و بیان کرد: 
در این همایش کالس های آموزشی مناسب و کاربردی هم 
برگزار شد که باید از طریق فضای مجازی ادامه پیدا کند.

مدیرعامل بنیاد برکت خطاب به مجریان اشتغال زایی این 

بنیاد تاکید کرد: شــما رهبران پیشرفت منطقه ای هستید 
و تجربه هــای خوبی در میدان دارید. ترکمانه با اشــاره به 
برنامه های اشتغال زایی در سال 1401 خاطرنشان کرد: با 
توجه به قولی که در شورای عالی اشتغال به رئیس جمهور 
برای ایجاد ۳00 هزار شــغل داده ایم بایــد آماده یک کار 
بزرگ و جهادی باشیم. وی ادامه داد: آیین نامه تبصره 16 
بودجه سال 1401 به زودی از طرف دولت ابالغ می شود و 
منابع خوبی را برای ایجاد فرصت های کسب وکار در مناطق 

محروم و روستایی در اختیار بنیاد برکت قرار می دهد.
 ترکمانه در پایان به مجریان توصیه کرد: با افزایش تعامل 
و همکاری با نهادهای اســتانی و به خصوص استانداری ها 

اتفاقات خوبی را در حوزه اشتغال زایی رقم بزنید.
معاون اجتماعی و امور استان های ستاد اجرایی فرمان امام 
نیز در این مراسم مجریان اشتغال زایی را رهبران اجتماعی 
خواند و اظهار داشت: با تاسی از داستان حضرت موسی)ع( 
و فرعون باید 7 اصل شخصیت دادن و هویت بخشی، تربیت 
نیرو، مراقبت و مداومت، شــجاعت، پرورش فکری، صبر و 

اتصال به خدا را در کارتان لحاظ کنید.
علی عسگری از آمادگی نمایندگی های ستاد اجرایی فرمان 
امام در استان ها برای همکاری با مجریان خبر داد و افزود: 

ســتاد اجرایی آمادگی فراهم آوردن امکانــات الزم برای 
فعالیت هر چه بیشتر و بهتر مجریان و تسهیل گران برکت 
را دارد. وی خاطرنشان کرد: معضل محرومیت از روستاها 
به حاشیه شــهرها سرایت کرده اســت. الزم است که به 
حاشیه شهرها توجه بیشتری شود و مدل های اشتغال زایی 

در این مناطق نیز به شکل ویژه تری به اجرا درآیند.
در این مراسم، همچنین معاون توسعه روستایی و مناطق 
ریاست جمهوری بر لزوم نگاه کالن تر به موضوع محرومیت 
در روســتاها تاکید کرد و گفت: از ابتدای انقالب اسالمی 
اقدامات بســیار موثری در بخش های زیرساختی از جمله 
شبکه آبرسانی، راه ســازی و توزیع شبکه برق در روستاها 
انجام شــده اســت و 74 ســازمان و نهاد در این مناطق 

مشغول فعالیت هستند.
امیرحسین مدنی یادآور شد: با وجود این اقدامات همچنان 
شاهد خالی شدن روســتاها از مردم هستیم و به خصوص 
جمعیت جوانی در این مناطق نداریم. وی با تاکید بر فعال 
کردن ظرفیت های مردمی در روســتاها خاطرنشــان کرد: 
تنها مجموعه ای که در حوزه اقتصاد روستا، توانمندسازی 
مردم، محرومیت زدایی و اشتغال زایی در روستاهای کشور 
به شــکل واقعی و عملی فعالیت می کند بنیاد برکت است.
مدنی تصریح کرد: دغدغه مردم در روستاها اشتغال است و 
باید بر روی این مساله، تمرکز ویژه داشت.گفتنی است، در 
پایان این مراســم از مجریان برتر اشتغال زایی بنیاد برکت 

تقدیر به عمل آمد.

ترکمانه در اختتامیه همایش مجریان اشتغال زایی خبر داد:

حمایت بنیاد برکت از ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان

قتل سیستماتیک سیاه پوستان به دست پلیس ایاالت متحده در پی داشت  
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