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چرتکه 3

 یک اقتصاددان، با اشاره به »ناشی بودن دولتمردان 
در سیاست گذاری و تصمیم گیری«:

 تغيير پرداخت یارانه نان
 هزینه زاست

دسترنج 4

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

 دولت، جراحی اقتصادی را
  از شکم گرسنگان
شروع کرده است

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1083   سه شنبه 10    خرداد   1401  /    اول ذی القعده 1443  /  31 مه   2022

فاجعه متروپل، بار دیگر پرونده  قطور ساختمان  های ناامن و تخلفات 
ساخت وساز را گشود

 ضوابط،  
زیر خروارها رانت و رشوه

سياست 2

شهرنوشت 6

 دادستان هرمزگان از توقیف سومین شناور نفتی 
در خلیج فارس خبر داد

 نفتکشها؛ 
عرصةکنش،

واکنشهایسیاسی
 این روزها خبرهای مهم  کشــور در جنوب 
ایران اتفاق می افتد؛ از فروریختن ســاختمان 
متروپل در آبادان تا توقیف کشتی ها در خلیج 
فارس. بعد از آنکه ایران در روز شنبه دو کشتی 
یونانی را توقیف کرد، روز گذشته نیز رئیس کل 
دادگســتری هرمزگان خبــر داد یک فروند 

شناور لنج حامل بیش از ۱۰۶ هزار لیتر سوخت 
قاچاق در جزیره قشم توقیف شده است. مجتبی 
قهرمانی اعالم نکرده که این لنج متعلق به کدام 
کشور بوده اما گفته قاچاقچیان قصد داشتند این 
محموله بزرگ سوخت را به یکی از کشورهای 

حوزه خلیج فارس منتقل کنند.

در حضور رؤسای جمهور دو کشور صورت گرفت

امضای ۱۷ سند همکاری میان ایران و تاجیکستان
همين صفحه

رزمایش مشترک پنج کشور عربی - آفریقایی 
تحت رهبری عربستان برگزار شد؛

مانور قدرت ریاض 
و متحدین در تالطم 

»موج سرخ« 

 نفر به نفر با ستاره های رئال مادرید 
در مسیر تاریخ سازی

14 مرد خشمگین! 

نماینده مجلس خطاب به رئیسی: 

اجازه بدهید یکی دوتا از 
دستوراتتان فورا اجرا نشود!

 منتقدان بانیان وضع موجود، 
سیاست های پیشینیان را ادامه می دهند

تکرار سیاست غلط 
 یارانه پردازی

 برای محو فقر مطلق

کشف 32 جسد و گمانه زنی درمورد شمار مفقودی ها

 عشایر هم به جمع
 سوگواران آبادان پیوستند

دسترنج 4

جهان 5

سياست 2

آدرنالين 8

شهرنوشت 6

۱۷ سند همکاری در حوزه های مختلف از جمله 
سیاسی، اقتصادی، تجاری و گردشگری میان ایران 

و تاجیکستان به امضا رسید.
به گــزارش ایســنا، مقامات ارشــد ایــران و 
تاجیکســتان در حضور ســید ابراهیم رئیسی و 
امامعلی رحمان ۱۷ ســند همکاری در حوزه های 
سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه 
گذاری، تکنولوژی های نو، محیط زیست، ورزشی، 
انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به 
امضا رساندند.این اسناد توسط وزرای امور خارجه، 

صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرســازی، 
نیرو، امور اقتصادی و دارایــی، میراث فرهنگی و 
گردشگری، دادگستری، ورزش و جوانان، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و روسای سازمان بورس و اوراق 
بهادار و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی 

کشورمان و همتایان تاجیک آنها به امضا رسید.
  مصمم به گسترش روابط 

با تاجیکستان هستیم
رئیس جمهور با اشاره به سفر سال گذشته خود 
به دوشنبه، گفت که بعد از این سفر روابط دو کشور 

به گونه ای متحول شد که امروز فقط در حوزه 
به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در 
نشست خبری مشترک با همتای تاجیک خود، از 
پذیرش دعوت جمهوری اسالمی توسط »امامعلی 
رحمان« و سفرش به تهران قدردانی و ابراز امیدواری 
کرد این ســفر، گام مؤثری برای ارتقای روابط دو 
کشور و زمینه ساز تصمیمات خوبی در عرصه روابط 

دیپلماتیک و دیگر حوزه ها باشد.
رئیس جمهور گفت: با تاجیکســتان به دالیل 
مختلف همسایگی و روابط فرهنگی، دینی و روابط 

همزبانی و هم تمدنی ارتباطات خوبی به ویژه بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی داریم.

وی ادامه داد: ســفری که در آغــاز کار دولت 
سیزدهم به دعوت رئیس جمهور تاجیکستان برای 
حضور در اجالس شانگهای و دیدار دوجانبه به این 
کشور داشتم، نقطه عطفی برای روابط دو کشور بود.

رئیســی با اشــاره به این که بعد از سفرش به 
دوشنبه روابط دو کشــور به گونه ای متحول شد 
که امروز فقط در حوزه تجاری افزایشــی ۴ برابری 
در مبادالت تجاری صورت گرفته، اظهار داشــت: 

در حوزه های دیگر هم گام های خوبی برداشــته و 
تفاهم نامه هایی در دوشنبه امضا شد.

رئیس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: امروز با 
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران و امضای 
تفاهم نامه های جدید بین دو کشور تردیدی ندارم 
گام بلندی در روابط برداشته خواهد شد و مصمم 
هستیم براساس گفت وگوهای انجام شده بین دو 
کشور، روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری 
و حوزه های مختلف انرژی، گردشــگری، معدن و 
علم و فناوری به نحوی تداوم یابد که هر دو کشور و 
ملت شاهد روابط بهتر از گذشته و حال حاضر باشند.
رئیسی افزود: این روابط دوجانبه را می توانیم به 
روابط خوب منطقه ای و جهانی و بین المللی تبدیل 
کنیم و این روابط بین دو کشور همسایه مسلمان 
برای دو ملت و منافع دو کشــور می تواند بســیار 

امیدبخش باشد.
 ارتباط بخش  خصوصی 

ایران و تاجیکستان فعال تر شود
در ادامه این نشســت خبــری،  رئیس جمهور 
تاجیکســتان گفــت: در ســاحت های تجارت و 

سرمایه گذاری، فعال شدن روابط بخش خصوصی 
ایران و تاجیکســتان تأکید می شــود و راه اندازی 
همکاری های گسترده در مناطق آزاد و شهرک های 

صنعتی دو کشور به نفع هر دو طرف است.
امامعلــی رحمــان بــا قدردانــی از دعوت 
رئیس جمهور ایران به این سرزمین باستانی گفت: 
در آغاز سال ۳۰ سالگی برقراری روابط دیپلماتیک 
بین دو کشور را جشن گرفتیم تاجیکستان و ایران 
در این دوره برای یافتن راه های تحکیم و توســعه 
مناسبت های فراگیر و تأمین گسترش آن به تدبیر 

عملی اندیشیده و به سطح باالیی رسیدند.
رئیس جمهور تاجیکســتان گفــت: با توجه 
به توافق هــای قبلــی و برنامه هــای درازمدت 
همکاری های اقتصادی و تجارتی تا سال ۲۰۳۰، 
امروز سندهایی برای تشکیل شورا و کمیته مشترک 

سرمایه گذاری به امضا رسید.
رحمــان تصریح کــرد: ایــن تفاهم نامه ها با 
همکاری های دو کشــور در حوزه های سیاســی، 
اقتصادی، تجارتی و فرهنگی جانــی تازه خواهد 
بخشید و امیدواریم با توجه به ارزش های مشترک 

تاریخی و تمدنی، شاهد رشد روابط باشیم.
 تأکید بر ارتقای سطح 
روابط تهران و دوشنبه

روسای جمهور ایران و تاجیکستان با اشاره به 
ظرفیت های متنوع و متعدد موجود در دو کشــور 
به عنوان بستری مناسب برای ارتقای سطح روابط 
تهران و دوشنبه، بر لزوم تداوم دیدارها و رایزنی های 
مقامات دو کشور برای تســریع در اجرایی شدن 

تفاهمات و توافقات میان دو کشور تاکید کردند.
رئیسی در نشست مشترک هیات های عالی رتبه 
ایران و تاجیکستان با بیان اینکه سفر رئیس جمهور 
محترم تاجیکستان به تهران قطعا نقطه عطفی در 

مسیر تقویت و تعمیق روابط دو کشور است، گفت: 
روابط دوســتانه و برادرانه تهران و دوشنبه بر پایه 
اشتراکات گسترده تاریخی، فرهنگی و زبانی بنا شده 

و فراتر از روابط صرف همسایگی است.
رئیسی با بیان اینکه تاجیکستان را برادر، هم زبان 
و خویشاوند جمهوری اسالمی ایران می دانیم، اظهار 
داشت: رشد و پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ایران 
و سختی و رنج او رنج ما است. تقویت همکاری های 
دوجانبه ایران و تاجیکستان زمینه ساز گسترش 
همکاری های منطقه ای و بین المللی دو کشــور 
خواهد بود.رئیس جمهور نگرانــی از بی ثباتی در 
افغانســتان و مبارزه با افراطی گری، تروریســم و 
جنایت های سازمان یافته را از جمله دغدغه های 
منطقه ای مشترک ایران و تاجیکستان برشمرد و 
تصریح کرد: دو کشور بر این نکته که حضور بیگانگان 

در منطقه هیچ گاه امنیت آفرین نبوده و نیســت، 
اشتراک نظر دارند.امامعلی رحمان رئیس جمهور 
تاجیکســتان نیز در این نشســت، روابط تهران و 
دوشنبه را عمیق و دوســتانه توصیف کرد و گفت: 
پس از سفر آقای رئیســی به دوشنبه و همچنین 
ارتقای عضویت ایران در سازمان شانگهای، گام های 
موثری برای توسعه روابط دو کشور برداشته شده و 
حجم تعامالت تجاری و اقتصادی دو کشور به چند 
برابر سطح گذشــته ارتقا یافته است. این سطح از 
افزایش در حجم تبادالت و تعامالت دو کشور امری 
الزم بوده، اما با توجه به کیفیت روابط سیاســی و 

ظرفیت های موجود در دو کشور کافی نیست.
رئیس جمهور تاجیکســتان تســهیل تردد 
گردشگران و به ویژه فعاالن اقتصادی و همچنین 
برقراری پــرواز مســتقیم را از زمینه های موثر در 

گســترش تعامالت و تبادالت تجاری و اقتصادی 
دو کشور دانست و افزود: تاجیکستان عالقمند به 
افزایش هر چه بیشتر سطح مراودات و همکاری ها 
با جمهوری اسالمی ایران است و نقشه راه توسعه 
روابط دو کشــور در افق ســال ۲۰۳۰ چشم انداز 
امیدوارکننده ای از ایــن هدف پیش روی طرفین 
تصویر کرده اســت.امامعلی رحمان اظهار داشت: 
ایران و تاجیکستان دیدگاه ها و دغدغه های مشترکی 
درباره مسائل منطقه دارند که این موضوع می تواند 
به تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی دو 

کشور بیانجامد.
روسای جمهور دو کشور همچنین در این دیدار 
بر لزوم تداوم دیدارها و رایزنی های مقامات دو کشور 
برای تسریع در اجرایی شدن تفاهمات و توافقات 

میان دو کشور تاکید کردند.

گزارش

در حضور رؤسای جمهور دو کشور صورت گرفت

امضای ۱۷ سند همکاری میان ایران و تاجیکستان

 آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
آدرس به  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارک  از طریق درگاه سامانه  ها  پاکت  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از   مناقصه 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثیت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/03/28 الزامی می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور 1401/03/10 می باشد.

مبلغ ضمانت نامه )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف

خرید انواع ترانسفورماتور )از محل اعتبارات طرح 11-12-1401
2001001574000022726.388.936تملک دارایی های سرمایه ای(

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 و حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 
خواهد بود.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/03/28 خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 10 صبح روزدوشنبه مورخ 1401/03/29 خواهد بود.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان بلوار جمهوری اسالمی رو به روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی: 7618815676 تلفن تماس: 32110403-5 

داخلی: 1128 

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزاندان خود بیاموزیم.

رشکت توزیع نیروی ربق جنوب استان رکمانرشکت توزیع نیروی ربق جنوب استان رکمان


