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همين صفحه

کنعانی  در نشست خبری:

تحوالت عراق را با دقت
و  حساسيت دنبال می کنيم 

شهرنوشت 6

۲۴ استان کشور متاثر از سیالب ها هستند  

۴۳ فوتی و ۳ مفقودی
ناشی از سيل در استان تهران

سه شنبه 11  مرداد   1401  /     4 محرم 1444  /  2 آگوست   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1133

آقای مدیرعامل افزایش مصرف سیگار را در کشور تبریک گفت!  

 بهار سوددهی دخانیات
در خزان غم انگیز دیگر صنایع

شهرنوشت 6

سياست 2

مقامات از احتمال دور جدید مذاکرات
و دست ُپر ایران در دانش هسته ای می گویند؛

»بمب« چاشنی 
یر میز مذاکره ز

»بمب اتم«؛ بلوف یا واقعیت؟ کلیدواژه ای که 
این روزها در میان مقامات و رسانه های نزدیک به 
سپاه پاسداران پُرتکرار شده، همان برگ آسی 
است که برای روز مبادا و برای آخرین مرحله از 
گیم نفســگیر برجام کنار گذاشته شده بود یا با 
توجه به تأکید بــر صلح آمیز بودن فعالیت های 
هســته ای ایران، صرفا بلوفی است برای تحت 

فشار گذاشتن غرب؟
»بمب های اتمی خفته ایــران کی از خواب 
برمی خیزند؟«؛ این تیتری است که قدس آنالین، 
رسانه نزدیک به سپاه پاسداران سه روز پیش برای 
انتشــار یک ویدئو درباره قدرت ایران در زمینه 

ساخت سالح اتمی منتشــر کرد؛ ویدئویی که 
می توان آن را در راســتای اظهارات اخیر کمال 

خرازی، مشاور رهبر انقالب تحلیل کرد.
او با بیان اینکه ظرف چند روز غنی سازی را 
از 20 درصد به 60 درصد رســاندیم و به راحتی 
می توانیم آن را به 90 درصد برسانیم، به شبکه 
الجزیره گفت: »بر کسی پوشــیده نیست که 
توانایی فنی ساخت بمب هســته ای را داریم.« 
اظهارات او با واکنش های بســیاری در داخل و 
خارج مواجه شد؛ پس از آن اما رسانه های وابسته 
به ســپاه، آنچه خرازی گفته بود را با صراحت 

بیشتری شرح و بسط دادند.

تالش دولت برای حذف شرط بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ 

جبران کسری بودجه 
به بهای گسترش فقر

دسترنج ۴

برگزاری نخستین دادگاه علنی  
حادثه متروپل آبادان 

وزیر انرژی لبنان: 

اگر پیشنهاد ارسال
سوخت ایران رسمی شود،

نمی توانم نپذیرم

درباره مبارزه ای که کاش برگزار نمی شد

بادکنک ایرانی!

با وجود رکود شدید بازار خودرو، 
سخنگوی وزارت صمت از ریزش قیمت ها می گوید 

عقب نشینی قیمت
در نقطه  صفر 

حمایت کرملین از صربستان، همزمان با اعالم 
آمادگی ناتو برای مداخله در کوزوو؛

مجادله در بالکان
ذیل سایه بحران اوکراین

آدرنالين 8

چرتکه ۳

جهان 5

شهرنوشت 6

سياست 2

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی با اشاره به 
موضع ایران در خصوص تحوالت اخیر عراق 
و اشغال پارلمان این کشور توسط طرفداران 
مقتدی صدر، گفت: عراق کشور بزرگ و مهم 
همسایه ما اســت و به طور طبیعی تحوالت 
جاری این کشور را با دقت و حساسیت دنبال 
می کنیم. در عین حال معتقدیم این تحوالت را 
که ناشی از اختالفات سیاسی داخل است جزو 

امور داخلی این کشور تلقی می کنیم.
 به گــزارش خبرنگار ایلنــا، ناصر کنعانی 
در نشســت خبری صبح دیروز افزود: ایران 
همواره بر ثبات و اهمیت اســتقرار امنیت در 
این کشور همسایه تاکید دارد و معتقد است 
امنیت عراق، امنیت ایران و منطقه است. ایران 
همواره به انتخاب مردم عراق احترام می گذارد 
و معتقد است گفت وگو بهترین راه حل برای 
حل موضوعات این کشور اســت. ملت عراق 
با بلوغ و تدبیر رهبران می توانند از این مرحله 

عبور کنند. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ 
به این سوال که آخرین اقدامات در خصوص 
دریافت حق آبه ایران را بیان کنید، گفت: حق 
آبه موضوع بسیار مهمی اســت. آقای رئیس 
جمهور اخیــرا تاکید مضاعفی بــر ضرورت 
پیگیری این موضوع داشتند. در خصوص رود 
هیرمند این موضوع بسیار مهمی برای ما است. 
ما مساله حق آبه را مبتنی بر قراردادهای قبلی 
میان دو کشور موضوع مهمی می دانیم و تاکید 
داریم التزام هیات سرپرستی به مفاد قراردادها 
یک محک و یک بســتر آزمونی برای میزان 
تعهد مقامات این کشــور به اجرای توافقات 

مشترک است.
وی ادامه داد: ما در این ارتباط در وزارت امور 
خارجه در بخش سیاسی و حقوقی این موضوع 
را با جدیت دنبال می کنیم. وزیر امور خارجه 
پس از تاکید رئیس جمهــور، گفت وگویی با 
سرپرست وزارت خارجه افغانستان داشتند و 
بر ضرورت حفظ حق آبه ایران تاکید کردند که 
با توجه به نزوالت آسمانی اخیر انتظار می رود 
هیات حاکمه افغانســتان موانــع مصنوعی 

احتمالی در مســیر رودخانه را مرتفع کنند. 
در این ارتباط ایران اعــالم آمادگی کرده که 
چنانچه موانع فنی وجود دارد هیات فنی خود 
را به افغانستان اعزام کند. همچنین برای سفر 
وزیر نیروی کشورمان اعالم آمادگی کردیم تا 
زمینه اجرایی کردن توافق آبی میان دو کشور 
فراهم شود. ما هنوز شــاهد تحقق انتظارات 
ایران نیســتیم و میزان آبی کــه وارد ایران 

می شود بسیار تاچیز است. 
کنعانی در پاسخ به این سوال که در پی ارائه 
پیش نویس جدید از ســوی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، خبری مبنی بر ســفر 
قریب الوقوع مذاکره کننده ارشد ایران به وین 
منتشر شده است، آیا این خبر را تائید می کنید، 
گفت: الزم اســت تاکید کنم که ایران همواره 
مبدع بوده و با ابتکار عمل در مســیر مذاکره 
حضور داشته و روند مذاکره را برای رسیدن به 
توافق خوب و جامع که منافع اقتصادی ایران را 
تامین کند، مفید می داند. در روزهای گذشته 
به طور جدی پیام هایی تبادل شده است و آقای 
بوررل در این زمینه متنی را پیشــنهاد داده و 
ایران این پیشنهادها را دریافت کرده و طرف 
ایرانی این متن را به دقت بررسی کرده و نقطه 

نظرات خود را ارائه کرده است.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ 
به ســوالی در خصوص رابطه بــا اردن گفت: 
رابطه مســتقیم  دوجانبه ای بــا اردن داریم 
و سفارتخانه ها بین دو کشــور برقرار و فعال 
است و امکان گفت وگوهای دیپلماتیک بین 
دو کشــور وجود دارد و ارتباطات تلفنی بین 
وزرای خارجه دو کشــور برقرار بوده است و 
از هر تالش و اقدام عملی از سوی کشورهای 
دوست منطقه برای توسعه مناسبات استقبال 
می کنیم. ایران در ایــن زمینه منعطف عمل 

می کند و از تحوالت مثبت استقبال می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
این سوال که سیدحسن نصراهلل در سخنرانی 
اخیر خــود از موضوع تامین ســوخت لبنان 
از ایران ســخن گفته اند، آیــا برنامه ای برای 
این موضوع وجــود دارد، گفــت: در جریان 

شرایط ســخت مردم لبنان هستیم که ناشی 
از سیاست های غلطی است که برخی دولت ها 
در ارتباط با این کشــور در پیــش گرفتند و 
مبتنی بر سیاســت های غلط منطقه ای خود 
شرایط اقتصادی لبنان را به گونه ای رقم زدند 
که مردم این کشــور در رنج هستند. ما از این 
وضعیت متاثر و ناراحت هســتیم و اگر امکان 
و توانی داشته باشــیم به ملت و دولت لبنان 
در چارچوب مناســبات دوســتانه و برادرانه 

کمک کنیم.
وی ادامه داد: به عنوان کشور دوست لبنان 
عالقه مندیم برای بهبود شرایط اقتصادی این 
کشور نقش ســازنده ای ایفا و از ظرفیت های 
خود استفاده کنیم. چنانچه درخواست رسمی 
از ســوی دولت لبنان به ایران ارائه شود ایران 
هم با نگاه مثبتی که برای کمک به کشورهای 
دوست در منطقه از جمله لبنان، آمادگی دارد 
در خصوص موضوع تامین سوخت با مقامات 

دولت لبنان گفت وگو کند. 
کنعانی در پاسخ به این سوال که آیا تحول 
جدیدی در حوزه گفت وگوهای با عربســتان 
رخ داده است، گفت: اراده مثبت در دو طرف 
دیده می شود که ما فاز جدیدی از گفت وگوها 
را بین دو کشور با نقش مثبت برادران در عراق 
آغاز کنیم. زمان دقیقی بــرای مرحله جدید 
گفت وگوها تعیین نشــده اســت. امیدواریم 
شرایط در عراق به صورت مثبت پیش برود و 
دوستان در عراق نقش سازنده قبلی را در این 

چارچوب ایفا کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به 
این ســوال که آیا قرار است ازسرگیری روابط 
میان ایران و امارات هم صورت بگیرد، گفت: ما 
چیزی به عنوان ازسرگیری روابط دیپلماتیک 
با امارات نداریم و ارتباطات در سطوح مختلف 
ادامه دارد. مقامــات دولت امــارات مواضع 
مثبتی جدیدی را اعــالم کرده اند و اخیرا هم 
اعالم کرده اند که میخواهند سفیر اعزام کنند. 
پیش بینی می کنیم در ســایه فضای مثبتی 
که در منطقه وجود دارد شاهد ارتقای سطح 

روابط دیپلماتیک با امارات باشیم. 

نشست 

کنعانی  در نشست خبری:

تحوالت عراق را با دقت و حساسیت دنبال می کنیم 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری

# هوای آب را داشته باشیم

سایت  اجاره  دارد  نظر  در  بختیاری  و  چهارمحال  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
اصفهان  شهرکرد  جاده   15 کیلومتر  در  واقع  شرکت  این  سازی  لوله  کارخانه 
جزئیات  با  و  عمومی  مزایده  طریق  از  را  نگارسنگ(  سنگبری  کارخانه  )جنب 
دولت الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از  بهرهگیری  با  پیوست،  اسناد  در   مندرج 

 )www.setadiran.ir( به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
مدت اجاره: یک سال و قابل تمدید تا مدت سه سال

مبلغ پایه اجاره: 3،600،000،000 ریال به عنوان اجاره بهای یک ساله و مبلغ 
3،600،000،000 ریال نیز به عنوان رهن

ضمانت شرکت در مزایده 360،000،000 ریال
زمان انتشار در سایت: ساعت 11 مورخ 1401/05/11

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 12 مورخ 1401/05/20
تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/05/12 تا تاریخ 1401/05/30 بصورت روزانه از 

ساعت 8 الی 13
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت 12 مورخ 1401/05/30

زمان بازگشایی: ساعت 9 مورخ 1401/05/31
شرایط عمومی برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و 
کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود 
هزینه مربوطه (، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه (، ارسال و پیشنهاد 
قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر میباشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب میباشد.

آگهی مزایده اجاره شماره  5001005088000002 )تجدید(

 مزایده عمومی شماره 1001003625000001
با شماره مزایده مرجع م/1401،1

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه درنظر دارد زمین وکاال خود را به شرح زیر وبا جزییات مندرج 
دراسناد مزایده را با بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir با شماره مزایده اشاره 

شده درمقابل هریک ازکاالها به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
1- فروش چوب های حاصل ازحرص درختان اکالیپتوس موجود در اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان گیالنغرب وجنگل 

کاری حاشیه راه گیالنغرب به اسالم آبادغرب به شماره مزایده 1001003625000001
زمان انتشار درسایت سامانه ستاد: 1401/05/11 ساعت 9 صبح.

مهلت دریافت اسناد مزایده از زمان انتشار درسایت سامانه ستاد: لغایت ساعت 13 مورخه 1401/05/19
تاریخ بازدید ازکاالها: از1401/05/12 الی 1401/05/18 از ساعت 9 صبح لغایت ساعت13ظهربه استثناء روزهای تعطیل.

مهلت ارسال پیشنهادها: ازساعت 9 صبح مورخ 1401/05/11 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/05/29
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 مورخ 1401/05/30

زمان اعالم به برنده: ساعت 12 مورخ 1401/05/30
ضمنا” رعایت موارد زیرالزامی می باشد.

مزایده شامل خرید  فرآیند  وکلیه مراحل  باشد  الکترونیکی دولت می  تدارکات  ازطریق سامانه  مزایده صرفا”  برگزاری   -1
قیمت،  پیشنهاد  ارسال  درمزایده)ودیعه(،  شرکت  تضمین  پرداخت  مربوطه(،  هزینه  وجود  )درصورت  مزایده  اسناد  ودریافت 

بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریزوجه مزایده وتحویل کاال دربسترسامانه به صورت خواهد گرفت.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده درمزایده قبل ازارائه پیشنهاد قیمت ازموارد موضوع مزایده به شرح 

فوق بازدید به عمل آید.
3- عالقه مندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند:
مرکزپشتیبانی وراهبری سامانه 021-41934

نام/ پروفایل مزایده گر« موجود  )www.setadiran.ir( بخش »ثبت  نام استان ها، درسایت  اطالعات تماس دفاترثبت 
است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

 نوبت اول

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه


