
نان کیلویی 
وخته شود فر

صفحه 8

مدارک جنایات 
اوکراین روی میز 

شورای امنیت
صفحه 6

همزمان با افزایش صادرات تسلیحات غربی 
به کی یف صورت گرفت 

با توجه به شرایط ایجاد شده؛

صفحه 3

دولت با پرداخت مستقیم یارانه 
 به دنبال توزیع عادالنه آن 

به مردم است
2

همــواره دولت هــا و دولتمردان ســعی کرده اند تا 
اســان ترین راه را انتخاب کنند، افزایش قیمت همان 
آسان ترین راهی اســت که دولت ها بر می گزینند و 
در ایــن راه چپ و راســت و اصولگرا و اصالح طلب 

هم ندارد.
در ماجرای بنزیــن در دولت تدبیر و امید، هم تدبیر 
در نوع اعمال افزایش قیمت و ســهمیه بندی بنزین 
دیده شده و هم امیدی که به جامعه تزریق شد بروز 
کرد! دولت پیشــین برای جلوگیری از قاچاق بنزین 
که یکی از دالیل بود، اقدام به افزایش قیمت بنزین 

کرد و آنچه نباید می شد، شد!
اگر بخواهیم به دولت های دیگر هم اشــاره کنیم از 
این دســت تصمیمات بسیار اســت که زیان افزوده 
برای مردم،  کشــور و انقالب داشــته اســت. در هر 

صورت اشتباه، اشتباه است، تفاوتی هم ندارد 
خودی باشــد یا ناخودی، حــق و انصاف حکم می 
کند که حتی از خودی بیشــتر انتقاد شود به خاطر 

اشتباهی که مرتکب شده.
این روزها دولت سیزدهم که به دولت مردم و دولت 
انقالبی معروف و مشهور است، تصمیماتی می گیرد 

که دودش به چشم مردم عادی می رود.
قضیه همان آرد و نان و گندم و ماکارونی و شیرینی 
و نان فانتزی، نشــان می دهد بی تدبیری در تصمیم 
گیری هــا وجود دارد که اگر تدبیر بود پیش از اعالم 
آن، یکســری روشــنگری و اقناع افکار عمومی باید 
انجام می شــد و در کنار آن پیش از اعالم و اجرای 
تصمیم، یارانــه ای که اکنون از آن نــام می برند به 

حساب خانوارها واریز می شد.
طبقه مرفه و برخوردار که نام آن را باید طبقه »برنده« 
اوضاع و احوال اقتصاد بلبشــوی کشــور نامید، هیچ 
صدمه ای نمی بیند بلکه به آالف و الوف بیشتری هم 
می رسند و در این میان قشر متوسط و رو به پایین که 
قوت غالب آنها همین کربوهیدراتهای موجود است چرا 
که توان خریــد برنج ایرانی کیلویی 80 هزار تومان را 
ندارند یا گوشت کیلویی 240 هزار تومان را نمی تواند 

بخرند، باز هم سفره اش کوچک و کوچکتر می شود.
همیشــه شــنیده ایم که گفته اند اول بایــد چاه را 
َکند بعد منــار را دزدید اما مســئولین ما بر عکس 
آن را انجــام داده اند. پیــش از آن که زمینه اجرای 
یک تصمیم را ایجاد کننــد، تصمیم را اعالم و اجرا 
می کنند، بعدش یادشــان می آیــد که باید به افکار 
عمومی توضیح دهند که آن هم با فشــار رســانه ای 
و مطالبه افکار عمومی اتفــاق می افتد. علی ایحال 
ماجــرای آزاد کــردن قیمت آرد بــرای واحدهای 
صنعتی باید هر چه زودتر جمع شود تا تبعات بعدی 
نداشته باشد. در همین چند روز گذشته برخی تولید 
کنندگان در قالــب تولیدات ماکارونــی یا نان های 
صنعتی از فضای ایجاد شــده سوء استفاده کردند و 

جیب خود را پر پول!
جراحی اقتصادی هم می کنید، مردم عادی را جراحی 
نکنید، بروید سراغ آن اقشاری که مالیات نمی دهند 
و در برج عاج نشســته اند. بانک ها بیشــترین فساد 
اقتصادی را دارند و در عرصه مالیات نیز چنین است.
ضمناً راه حل جلوگیــری از قاچاق گران کردن آن 
کاال نیست، این ساده ترین راه برای مقابله با قاچاق 
است.کمی سفت و ســخت تر بگیرید قاچاقچیان و 
دالل ها حســاب کار دستشــان می آید.دولتمردان 
گفته اند که 3 میلیون تن آرد از ایران قاچاق می شود. 
ایران بــه 11 و نیم میلیون تن گنــدم نیاز دارد تا 
بتوان نان مردم و دیگــر محصوالت که با آرد تولید 
می شــود تأمین کند. با کمتر از 3 میلیون تن هم در 
چرخه تولید و عرضه محصوالت پایه آرد برای کشور 
اختالل و کمبود ایجاد می شــود. اگر سه میلیون تن 
آرد ساالنه قاچاق بشــود به پایان سال نرسیده آرد 
کشــور پایان یافته اســت ضمن آن که قاچاق این 
مقدار آرد کار ســاده ای نیست که مسئولین ذیربط 

نتوانند جلوی آن را بگیرند.
چگونه اســت که چند کولبــر در مناطق مرزی زیر 
ذره بیــن هســتند و هــر از گاهی یک نفــر از آنها 
کشته می شــود، اما عوامل قاچاق 3 میلیون تن آرد 
شناسایی، دســتگیر یا در مرزها از سوی مرزبانان با 

واکنش روبرو نمی شوند؟!
کشــورهای همســایه آنگونه که ما جستجو کردیم، 
اکثرشــان تولید کننده گندم هستند حتی بیشتر از 
ما، نرخ گندم هم در دنیا تابع بازار جهانی اســت که 
تعیین می شود. زمانی که دولت ها نرخ خرید گندم از 
داخل را با نرخ خرید گندم از خارج یکی نمی کنند، 
برای کشــاورز هم صــرف نمی کند گنــدم بکارد. 
محصــول خود را بــه دامدار می فروشــد تا خوراک 
 دام و طیور شــود. اینگونه از یک کاالی استراتژیک

حمایت می کنند؟
امنیت غذایی هر کشــوری در زمــان بحران گندم 
اســت، اگر کشــوری نتوانــد آن را تأمیــن کند، با 

مشکالت زیادی روبرو خواهد شد.
با این گرانی هایی که با واسطه اجرای تصمیم دولت 
ایجاد می شود چه بسا باید در انتظار کاهش فروش و 
خرید مردم از محصوالتی چون ماکارونی و شیرینی 
و بیسکوییت باشــیم که باعث تعطیلی کارخانه های 
تولید این محصوالت می شــود که عمال طرح دولت 
مبنی بر احیــای دوباره کارخانه هــای تعطیل را با 

ناکامی همراه خواهد ساخت. 

تبعات تصمیم آردی

 حذف یارانه آرد صنعت 
 جلوی خروج ثروت ملت 
از کشور را می گیرد
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ــر ــبـ خـ

وقتی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نیاز غرب به نفت ایران اعتراف می کند سرمقاله

صفحه 5

انتظارات مردم از دولت انقالبی کامال به حق است
آذربایجان شــرقی امام جمعه تبریز گفت: دولت اقدامات بسیار خوبی در این مدت انجام 

داده است و انتظارات مردم از دولت انقالبی کامال به حق است.
حجت االســالم و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشــم، در جلسه  شورای اداری آذربایجان 
شرقی که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان مردم استان 
در مجلس و مســئولین استانی برگزار شد، اظهار کرد: از جمله اقدامات خوب دولت سیزهم 
می توان به تســریع در واردات واکسن و مهار اوج گیری شیوع ویروس کرونا، پرداخت بدون 
تأخیر حقوق و مزایا در ادارات، گسترش دیپلماسی منطقه ای و بین  المللی و افزایش تجارت 
با همســایگان، افزایش صادرات نفتی به حدود 1.۵ میلیون بشــکه در روز، افزایش میزان 
تجارت خارجی به حدود 100 میلیارد دالر، پرداخت بدهی های گذشــته، عدم اســتقراض 
از بانــک مرکزی، دورزدن تحریم ها، ورود فعاالنــه به مذاکرات رفع تحریم، فعالیت در قالب 
بسته های برنامه ای برای اصالح بودجه، نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد. وی 
با بیان اینکه کارنامه ی خوب دولت در هشت ماه اخیر موجب باالرفتن انتظارات به حق مردم 
از دولت شــده است، گفت: مردم تفاوت شرایط کنونی و گذشته را به صورت واضح احساس 
می کنند و از دولت انقالبی و مردمی انتظاراتی دارند. مردم کشور ما مردمی نجیب، متدین، 
والیی و پای کار هستند و هرموقع احساس کرده اند که حضورشان ضروری است، در صحنه 

حاضر شده اند و قطعا دولت را در ادامه ی این راه پر فراز و نشیب همراهی خواهند کرد.

راز رویکرد دوباره اروپا به مذاکرات

وقتی مافیای هنر کشور 
دست به کار می شود

بالتکلیفی در خانه هنرمندان ایران

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهي مناقصه شماره 1401-10

امور تدارکات و قراردادها
شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

ت دوم
نوب

شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

* مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان
* نوع مناقصه :عمومی  يک  مرحله ای 

* موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خريد انواع ترانسفورماتور توزيع بشرح جدول ذيل )تحويل در انبار فروشنده (

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دريافت اسناد مناقصه و استعالم ارزيابی كيفی :
متقاضيان می توانند ازتاريخ 1401/02/17 لغايت 1401/02/21 به سامانه الکترونيکی تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه 

و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پيام كوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونيک

مبلغ و نوع تضيمن شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي يا واريز مبلغ  929,650,000 ريال به حساب شماره 4101022344114172  بانک 
مركزی بنام پرداخت اعتبارات طرح تملک داراييهای سرمايه ای

زمان و محل تحويل تضمين شركت در فرايند كار : پيشنهاددهندگان می بايست ضمن بارگذاری تصاوير كليه مدارک پاكات )الف,ب و ج( 
در سامانه الکترونيکی دولت تا ساعت 13 روز يکشنبه مورخ 1401/03/01 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرايط درج شده در اسناد 
مناقصه در پاكات الک و مهر شده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شركت آدرس نشاني زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 
37و39شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان اقدام نمايند. الزم بذكر تمامی فرايند مناقصه از طريق سامانه تداركات دولت صورت 

می پذيرد. 
تاريخ  و محل بازگشايي  پاكات :  پيشنهادات ارائه شده در سامانه تداركات دولت در ساعت 13:30 روز يکشنبه مورخ 1401/03/01 در سالن 

كنفرانس شركت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان گشايش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تداركات دولت , مي بايست به سايت ياد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و 
دريافت امضاء الکترونيکي اقدام نمايند جهت اطالعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل فرماييد.

مدت قرارداد : 1 ماه  
متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت معامالت صنعت برق به نشانی Tender.tavanir.org.ir يا سايت شركت توزيع 
نيروی برق سيستان و بلوچستان به نشانی www.sbepdc.ir همچنين پايگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه 
فرمايند. بديهی است اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .» ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  
به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر ، چک شخصي و نظايرآن و پيشنهادهايي كه 

پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ساير شرايط مناقصه :

1. حضور شركت كنندگان در فهرست تامين كندگان مورد تاييد شركت توانير )وندور ليست( الزامی است.
اسناد  اسناد  انتشار 1400/02/20 و سررسيد  تاريخ  با  نماد 005  با  اسناد خزانه اسالمی  از طريق  قرارداد  پرداخت وجه صورتحسابهای   .2

1403/06/26 صورت می گيرد.

تعدادواحدشرح كاالرديف

1دستگاهترانسفورماتور توزيع كم تلفات كالس ̕   AB 20-25 كاوا 1

8دستگاهترانسفورماتور توزيع كم تلفات كالس ̕   AB 20-50 كاوا 1

10دستگاهترانسفورماتور توزيع كم تلفات كالس ̕   AB 20-100 كاوا 2

نوبت اول 1401/2/17
نوبت دوم 1401/2/18

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: )1311738(    م الف: 463

آگهی اخطار
آقای حجت اسکندری )99382962421(

کارمند اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی

هــب   3/1400/1141 شــماره  رای  اجــرای  در  اینکــه  بــه  نظــر 
مــورخ 1400/12/24 صــادره از ســوی شــعبه ســوم هیــأت بــدوی 
مجــازات  بــه  متبــوع  ســازمان  اداری  تخلفــات  بــه  رســیدگی 
از دســتگاه متبــوع(( محکــوم شــده اید. بدینوســیله  ))اخــراج 
مفــاد رای مزبــور بــه شــما ابــالغ می گــردد. ضمنــا رای مذکــور 
حداکثــر  اعتــراض  درصــورت  و  می باشــد  تجدیدنظــر  قابــل 
ــه  ــراض خــود را ب ظــرف مــدت 30 روز پــس از نشــر آگهــی اعت
ــان داور، ســازمان امــور  ــی)ره(، خیاب ــدان امــام خمین تهــران، می
مالیاتــی کشــور، اداره کل منابــع انســانی و رفــاه )امــور قضایــی(
تســلیم نماییــد.در غیــر اینصــورت بــه اســتناد تبصــره 1 مــاده 4 
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری، ایــن رای از تاریــخ انقضــاء 

مهلــت مذکــور الزم االجــرا می باشــد.

 هشدار! 
افزایش مرگ و میر 

در راه است

سعودی 
 کودکان حجه را 
به خاک و خون 

کشید 

صفحه 4

صفحه 3

کرونا همچنان جانستان است

صفحه 2

 برخی طرف های غربی 
 بر عکس در طبل جنگ 

می کوبند
3

بیماری کرونا که عامل آن یک ویروس اســت، بیماری 
ســاده نبود بلکه این ویروس در قابل جنگ ویروسی و 
بیولوژیکی در دنیا منتشر شد. ویروس از چین به دیگر 
کشورها پخش شد و ایاالت متحده هم تالش کرد تا این 
کشور را متهم ردیف اول تولید و انتشار ویروس کووید 
19 معرفی کند اما خود چین اولین قربانی ویروس بود. 
اکنون دو سال از زمان درگیری جهان با ویروس کرونا 
می گذرد و منبع و منشأ ویروس مشخص نشده اما آنچه 
که روشــن است، فعالیت هایی است که برخی کشورها 
همچون آمریکا در ساخت سالح های بیولوژیکی دارند و 
در سازمان نظامی خود واحدهای جنگ بیولوژیک تعبیه 

شده است.
ایاالت متحده آمریکا در تولید سالح های نامتعارف سرآمد 
است و در زمینه تولید سالح های میکروبی و بیولوژیکی 
سابقه زیادی دارد و حتی برخی از سالح های تولید شده 
در ارتش امریکا در جنگ هایی چون جنگ ویتنام، عراق 
و چند جنگ دیگر به کار گرفته شده و عوارض و تبعات 
آن همچنان گریبانگیر مردم کشورهایی است که هدف 
این سالح ها قرار گرفته اند. با پیشرفت های زیادی که در 
زمینه جنگ های بیولوژیک به وجود آمده، تولید ویروس 
های بیماری زا در دستور کار قرار گرفته که با کمترین 
هزینه می توان کشورها را درگیر کرد و به نتیجه رسید.
در این میان شاید کشورهایی که جنگ بیولوژیک را راه 
انداخته اند خود نیز درگیر شوند، اما برای سران رژیمی 
چون ایاالت متحده مرگ شهروندان خود نیز اهمیتی 
ندارد. مهم آن است که در این گونه جنگ ها کشورهای 
هدف تحت تأثیر قرار بگیرند چرا که آنها توان تحملشان 
کمتر اســت و باعث تضعیف اقتصاد چنین کشورهایی 
می شود که برای ایاالت متحده مطلوب است. پیش از 
آن که ویروس کرونا در جهان پخش شود، بیل گیتس 
مدیر عامل شرکت ماکروسافت که یکی از سرمایه داران 
بزرگ دنیا است و در اقتصاد جهانی نیز تأثیر گذار است، 
از فضای سیلیکون به فضای داروسازی گرایش پیدا کرد 
و پس از آن بود که اظهاراتی مشکوک را مطرح کرد.قطعاً 
بیل گیتس چیزی می دانست و از آن آگاه بود که عالوه 
بر فضای سیلیکون به بخش داروسازی، آن هم داروهای 

ویژه ورود کرده بود.
بیل گیتس یک سال پس از ورود به عرصه داروسازی در 
اظهاراتی از افزایش بی رویه جمعیت جهان ابراز نگرانی 
کرده بــود و از طرح هایی برای کاهش جمعیت زمین 
به میزان یک سوم سخن گفته بود. مالک ماکروسافت 
حتی پس از تولید واکسن صراحتاً گفت که نباید فرمول 
واکسن در دسترس دیگر کشورها قرار بگیرد و عالوه بر 
آن واکسن تولید شده نیز نباید توزیع گسترده عمومی 
شود. هر آنچه که تاکنون در ماجرای کرونا پدیدار گشته، 
نشــان از یک توطئه و سناریو برای جهان بوده است و 
نمی توان سخنان و مواضع مقامات آمریکایی و سرمایه 
داران بزرگی چون بیل گیتس را نادیده گرفت و از کنار 
آن بی اهمیت گذشــت. اکنون نیز بیل گیتس که در 
اجالس امنیتی مونیخ شرکت و سخنرانی کرده است، در 
سخنی عجیب و تأمل برانگیز گفته؛ یک بیماری همه گیر 

جدید خواهیم داشت!
مدیر عامل شرکت ماکروســافت در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ اظهار داشــته؛ خود ویــروس کرونا، به 
 ویژه گونه ای به نام »اُمیکرون«، نوعی واکســن است و 
ایمنی در بدن مبتالیان ایجاد می کند و نســبت به ما 
و واکســن ها، مصونیت بهتری در جمعیت مردم جهان 
ایجاد کرده است. اما »بیل گیتس« در ادامه سخنانش 
گفته که؛ ما یک بیماری همه گیر دیگر خواهیم داشت 
و دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود. بیل گیتس 
پیــش بینی نمی کند بلکه خبر مــی دهد که پس از 
ویروس کرونا، یک ویروس جدید با محتویات و بیماری 

تازه پخش خواهد شد. 
در یک کالم می توان گفت که باید برای مقابله با پدیده 
تازه ای از ویروس کــه در قالب جنگ های بیولوژیک 
طراحی شده کشورهای آسیب پذیر از هم اکنون آماده 

باشند تا همچون ویروس کرونا غافلگیر نشوند.

جنگ بیولوژیک ادامه دارد

 پیگیری حقابه 
 از کشور همسایه به  زودی
به نتیجه می رسد
2

جنگ ترکیبی که این روزها اروپا و آمریکا در وین اجرا می کنندسرمقاله

صفحه 3

 غرب دلبسته لجن پراکنی 
به جای لغو تحریم ها 

دستور رهبر انقالب 
به مجلس درباره 

 تکلیف مازاد
 به بانک ها
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محمد صفری

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان

ت اول
نوب

آگهي مزایده عمومي 

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد مورد ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 
و جزئيات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي/اجاره  به اشخاص حقيقی و حقوقی  واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1400/12/03 الي 1400/12/08
2- جهت دريافت اسناد و شرايط فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به اداره كل راهداری و حمل و نقل استان قزوين )اداره پيمان و رسيدگی( 

مراجعه نماييد.
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/21

4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد در روز يکشنبه مورخ 1400/12/22 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- جلسه توجيهی در خصوص مزايده فوق ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 در محل اداره فنی و نظارت بر طرح ها)واحد سرمايه 

گذاری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای( برگزار ميگردد .
6- ارسال پاكت حاوی اصل تضمين شركت در مزايده، همچنين پاكت اسناد و مدارک متقاضيان و اوراق مهر و امضا شده اسناد مزايده و پاكت 
پيشنهاد  به آدرس قزوين انتهای بلوار نوروزيان بلوار حج بن بست اول-اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين- )دبيرخانه شماره 

1( الزامی است.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- ساير شرايط در اسناد مزايده به اطالع مزايده گران خواهد رسيد.
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکيم اداره كل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان قزوين - اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
آگهي نوبت اول 1400/12/03    آگهي نوبت دوم 1400/12/04

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

حداكثر مدت زمان موضوع مزايدهرديف
بهره برداری

مبلغ وديعه شركت 
در مزايده )ريال(

نوع مزايدهصالحيت مورد نيازشماره مزايده

ساخت و نصب يک دستگاه 1
پل عابر پياده

گواهی صالحيت تبليغاتی 1-81/824/000/000400 سال )96 ماه(
از اداره كل فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

مزايده ساخت، بهره برداری 
)B.O.T( و انتقال

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با امیر قطر:

 ایران به دنبال تحول
 در همکاری های منطقه ای است

صفحه 2

هراس تحریم کنندگان از افشای 
آثار تروریسم اقتصادی غرب 

علیه مردم ایران
صفحه 2

عصبانیت حامیان تحریم ایران از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به تهران


