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گمرک :تجارت در مرز ایران و افغانستان عادی شد

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در کنگره ملی
سه هزار شهید استان ایالم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه  3هزار هید استان ایالم
اظهار داشت :ایالم سرزمین افتخار است ،مردم ایالم همانند ارتفاعات رفیعش بلندمرتبه
هستند و دفاع مقدس برای مردم این سرزمین میدان آزمایش بزرگی بود آزمایشی که از
آن ایالمیان سربلند و باشکوه به در آمدند .وی با بیان اینکه ایالم سرزمین شهیدان است
تصریح کرد :مردم ایالم امروز سربلند هستند ،این مردم ایستادند تا سرزمینشان اشغال نشود
و سرزمین خود را ترک نکردند و در این آزمایش الهی سربلند و پیروز بیرون آمدند .سردار
سالمی با اشاره به اینکه هنر مردم و سه هزار شهید واالمقام استان ایالم این بود که در دفاع
مقدس راه را در همه نقاط بر دشمن بستند و اجازه تجاوز ندادند ،بیان کرد :مردم این استان
افتخارهای بزرگی در طول دفاع مقدس از خود برجای گذاشتند.

فرمانده نیروی قدس سپاه

خطاب به آمریکاییها:از
جغرافیای اطراف ایرانبیرون
برویدوگرنهبدتر از افغانستان
اخراج میشوید

فرزندمنطقیم

سرمایه گذاری را بازآفرینی کنیم
رییس مجلس با انتقاد از ســوء اســتفاده برخی از سیاسـتهای حامیتی تاکید کرد :کســانی
که سیاسـتهای حامیتی از تولید را به رانت تبدیل میکنند مانند ســلولهای رسطانی
هســتند که باید مانع رشــد آنها شــده و با آنها مقابله کنیم.
محمدباقر قالیباف امروز در دیدار با جمعی از نخبگان منطقه ترشــیز کاشــمر ضمن
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید مدرس اظهار داشــت :خوشحامل که بعد از سالها توفیق
حضور در کاشــمر را به مناســبت روز مجلس و ایام شــهادت آیت الله مدرس پیدا کردم؛
وقتی بندهای برای خدا کار کند و خونش جاری شــود ،برکاتش هامنند شــهادت آیت الله
مدرس بعد از ســالها نیز همچنان ســاری و جاری است.

انجام ساالنه  ۲میلیارد آزمایش
در کشور
محمد صاحبالزمانی ،عضو هیئت مدیره انجمن دکرتای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی
ایران در نشست خربی امروز این انجمن با بیان اینکه درآمد ناخالص ملی در هر سال
پیشبینی و بودجهبندی بر آن اساس انجام میشود ،اظهار داشت :تا دو سال پیش رسانه
سالمت در کشور ما  5تا  6درصد بوده است .امسال این رسانه حدود  7.8درصد است
ت چرا که رسانه سالمت در کشورهای
و نسبت به رسانههای دیگر خوب دیده نشده اس 
همسایه  15تا  18درصد و در کشورهای در حال توسعه  25درصد است .به گفته وی ،رسانه
سالمت ارتباط مستقیمی با در آمد ناخالص ملی دارد و انتظار میرود سیاستگذاران توجه
بیشرتی به افزایش رسانه سالمت ،تعیین تعرفه واقعی آزمایشگاهها داشته باشند.

سخنگوی دولت از آغاز ساخت یک پاالیشگاه بزرگ با ظرفیت تولید روزانه سیصد هزار بشکه
نفت در روز در سال آینده خرب داد .علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص جزییات
بررسی الیحه بودجه  1401در جلسه هیات وزیران عنوان کرد :بعد از برگزاری جلسهای که در
خصوص کلیات بودجه و اصالحات کالنی که در بودجه سال  1401پیشبینی شده است ،هیات
دولت تاکنون چهار جلسه را به بررسی جزئیات بودجه (تبرصهها و بندهای بودجه) اختصاص
داده است .وی ادامه داد :پس از حضور رئیسجمهور و وزیران در مجلس شورای اسالمی،
هیات وزیران در جلسات صبح و بعد از ظهر ،بررسی بودجه را ادامه داد .متامی جلسات با
حضور رئیسجمهور محرتم برگزار شد و احکام متعددی به تصویب رسید.

جشنواره «رشــد» به یکی از فقیرترین
جشنوارههای ســینمایی بدل شده است
صفحه2

نویســنده و کارگردان ســینامی ایران معتقد اســت که ســینامی کودک اکنون با مســائل
و چالشهای گوناگونی روبهرو اســت که یکی از بزرگرتین آنها «رهاشــدگی» اســت.
ســینامی کودک و نوجوان از حیث ماهیت و کارکرد ســینامیی اســراتژیک و الهامبخش
به شــار میآید که نقش بهســزایی در قوام آینده و فردای روشــن کشــور دارد؛
زیرا بســیاری از کودکان و نوجوانان با متاشــای فیلمهای ســینامیی ،رویاها و آینده
مطلوبشــان را در ذهن خود میســازند و در ادامه ،به ســوی ســاخنت این آینده مطلوب
حرکت میکنند.

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن

فراخوان پیمانکاران و سازندگان

نوبت دوم

در راســتای ابــاغ قانــون جهــش تولیــد مســکن مصــوب  1400/05/17مجلــس شــورای اســامی طــی نامــه شــماره
 67585مــورخ  1400/6/30توســط ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی ایــران و پیــرو دســتورات وزیــر محتــرم راه و
شهرســازی طــی نامــه شــماره  86200/100/02مــورخ  1400/07/17مبنــی بــر اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن
در راســتای عمــل بــه قانــون جهــش تولیــد مســکن و کمــک بــه اقشــار نیازمنــد حمایــت در ایــن حــوزه  ،وزارت
راه و شهرســازی (اداره کل راه و شهرســازی اســتان گیــان ) در نظــر دارد

جهــت ســاخت واحدهــای مســکونی در

شــهرهای (آســتارا حــدود  800واحــد – لنگــرود حــدود  260واحــد -کیاشــهر حــدود  460واحــد -شــفت حــدود
ـش 50
ـد – تالـ
ـدود  580واحـ
ـه حـ
ـاف و چمخالـ
ـد – چـ
ـدود  80واحـ
ـی حـ
ـد – انزلـ
ـدود  100واحـ
ـن حـ
ـد – فومـ
 600واحـ

واحــد -ماســال  200واحــد -ســیاهکل  100واحــد -صومعــه ســرا  63واحــد ) از ظرفیــت پیمانــکاران و ســازندگان
محتــرم اســتفاده نمایــد و بــا ایجــاد هــم افزایــی بیــن بخــش هــای مختلــف ضمــن کمــک بــه رونــق کســب و کار
بخــش خصوصــی بخــش مســکن را اجرایــی نمایــد.
لــذا کلیــه پیمانــکاران و ســازندگان محتــرم مــی تواننــد ضمــن ارایــه اســناد و مــدارک مربوطــه شــامل رزومــه و ســوابق
اجــرای پــروژه هــا و میــزان ظرفیــت قابــل ســاخت واحدهــا و مــدارک مربــوط بــه اعتبــار و رتبــه شــرکت پیمانــکاری
و مشــخصات و تاییدیــه هــای پیمانــکاری ،آمادگــی خــود را بــرای مشــارکت و همــکاری در طــرح نهضــت ملــی مســکن
از تاریــخ  1400/09/13الــی  1400/09/20بــه معاونــت مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بی سیم دستی به همراه سرور و نصب و راه اندازی خود را براساس
جدول زیر به انجام رساند لذا خواهشمند است از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) قسمت
مناقصات به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمایند .شایان ذکر است دریافت اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد .

ردیف
1

شرح مناقصه
خرید بی سیم دستی به همراه سرور نصب و راه اندازی

شماره مناقصه در سامانه ستاد
۲۰۰۰۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۳۸

آدرس :اصفهان ،روبروی پل خواجو ،ابتدای بلوار آئینه خانه ،شرکت آب منطقه ای اصفهان .
امور تدارکات و خدمات پشتیبانی تلفن تماس )۰۳۱( ۶۶۱۵۳۶۰۳ :داخلی  ۲۱۷۳دورنگار)۰۳۱( ۶۱۱۱۲۸۳۶ :
آدرس سایت WWW.ESRW.IR :

روابط عمومي شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

شناسه آگهی 1234473 :

گیــان واقــع در (ابتــدای گلســار ،ســاختمان شــماره  2اداره کل راه و شهرســازی گیــان ) اعــام نماینــد .
در اجــرای ایــن طــرح وزارت راه و شهرســازی مشــوق هــای الزم از جملــه اعطــای تســهیالت ســاخت بــدون ســپرده یــا
تســهیالت خریــد مســکن معرفــی متقاضــی خریــد واحــد مســکونی و تامیــن هزینــه ســاخت در طــول اجــرا توســط
متقاضیــان امــکان پیــش فــروش واحدهــا و در صــورت امــکان تغییــر کاربــری اراضــی و  ..را بــرای مشــارکت کننــدگان
بخــش خصوصــی فراهــم مــی نمایــد .جزئیــات مشــوق هــای منــدرج در ایــن آگهــی پــس از مراجعــه و ارائــه مــدارک
توســط مشــارکت کننــدگان بخــش خصوصــی بــه ایشــان اعــام خواهــد شــد .

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی گیالن

صفحه2

سال آینده یک پاالیشگاه بزرگ
ساخته میشود

صفحه5

ســردار ســرتیپ پاســدار اســماعیل قاآنی در نخســتین مراسم
ســالگرد شــهید اســتوار محمودآبــادی بــا گرامیداشــت یــاد و
خاطــره شــهدای دفــاع مقــدس ،شــهدای مدافــع حــرم بــه
ویــژه شــهیدان فاطمیــون اظهــار داشــت :امــروز در سراســر
اســتان یــاد شــهید اســتوار ســبب گرامیداشــت یــاد همــه
شــهدای مقاومــت شــد.
وی گفــت :بــرای بنــده توفیــق اســت کــه در ایــن مجلــس
ارزشــمند ،در کنــار ســومین حــرم اهــل بیــت در ایــران
اســامی و شــهدای عالــی مقامــی چــون شــهید دســتغیب
و فرماندهــان بزرگــواری کــه برخــی از آنــان بــه لقــای الهــی
رســیدند و بســیاری از آنــان برکــت وجودشــان در اســتان
و کشــور باعــث ایجــاد اســتحکام در دفــاع قهرمانانــه ملــت
شــریف ایــران در مقابــل همــه متجــاوزان شــده اســت حضور
دارم.
ـده نیــروی قــدس ســپاه بــا بیــان اینکــه همــه شــما
فرمانـ 
میدانیــد کــه جلســه یادبــود شــهدا جلســه بزرگداشــت
متعــارف کســی کــه از دنیــا رفتــه نیســت ،افــزود :ایــن
جلســات ،جلســات برشــماری عــزت و ســربلندی و افتخــاری
اســت کــه در وجــود ایــن شــهدا بــوده کــه در عرصـهای مثل
دفــاع مقــدس و در ســالهای اخیــر جنگهــای مقاومتــی
در منطقــه ارزشهــای درونــی انســانهای پــاک تجلــی پیــدا
کــرده و اوج خــودش را در وجــود شــهدای عالیمقــام مــا
نشــان داده اســت.وی بــا بیــان اینکــه ایــن جلســات ضمــن
اینکــه بــرای تکریــم شهداســت جایــی اســت کــه مــا یــک
بــار دیگــر ایــن ویژگیهــای ارزشــمندی کــه در درون آنهــا
وجــود داشــته مــرور کنیــم ،بیــان کــرد :مــا وقتــی در ایــن
مجالــس جمــع میشــویم بایــد یــک بــار دیگــر مــرور کنیــم
ویژگیهــای ارزشــمندی کــه ایــن شــهدا داشــتند چــون مــا
راه نیمــه تمــام آنهــا را بایــد ادامــه بدهیــم.

پیشنهادهایماارائهکنند
پیشنهاد

باید نظام تامین مالی در حوزه

صفحه7

ادله منطقی خود را به

صفحه4

با درگیریهای محدودی که در مرز ایران و افغانســتان اتفاق افتاد ،گمرک ایران اعالم کرد
که به دنبال بروز درگیری در مرز ایران و افغانســتان ،تجار تا اطالع ثانوی از ارســال محموله
تجــاری بــه مرز میلک خــودداری کنند .گمرک ایران اعالم کرد که مرز میلک به حالت عادی
برگشــته و اکنون تجار امکان ارســال کاال دارند .درگیریهای محدودی که در مرز ایران و
افغانســتان اتفاق افتاد ،گمرک ایران اعالم کرد که به دنبال بروز درگیری در مرز ایران و
افغانســتان ،تجار تا اطالع ثانوی از ارســال محموله تجاری به مرز میلک خودداری کنند .اما
تازهترین اعالم لطیفی -ســخنگوی گمرک ایران -از این حکایت دارد که پس از عادی شــدن
شــرایط در مرز میلک در اســتان سیســتان و بلوچستان ،فعالیت تجاری از سر گرفته شده است.
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خبر کوتاه

گزینهرویمیزبهبایگانیرفت

