
پایان دادن 
به تمام 

دسترسی های 
آژانس

صفحه 5

 جانسون
 بی یال و کوپال 
بر مسند قدرت
صفحه 6

40درصد هم حزبی های نخست وزیر انگلیس 
با حضورش در قدرت مخالفت کردند

واکنشی که تهران به صدور قطعنامه ضد ایرانی 
غرب در شورای حکام می تواند داشته باشد 

صفحه 3

سخنگوی قوه قضاییه:

مصوبه الزام به ثبت رسمی 
 معامالت اموال غیرمنقول 

به مجلس برگشت
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طی روزهای اخیر مجموعه ای از اقدامات ضد ایرانی 
در منطقه روی داده اســت چنانکه اوال وزارت خزانه 
داری آمریکا در بیانیه ای اعــام کرد، اعضای مرکز 
مبارزه با  تامین مالی تروریسم شامل بحرین، کویت، 
عمان، قطر، عربستان ســعودی و امارات ، ۱۶ فرد، 
نهاد و گروه وابســته به انواع سازمان های تروریستی 
منطقه ای را تحریم کردند.  نکته قابل توجه آن است 
که در این تحریم ها ایران در کنار داعش و بوکوحرام 
نیجریه قرار داده شده اســت تا با ادعای تروریستی 
بودن ایران، تحریم ها توجیه گردد حال آنکه جهان 
اذعان دارد که ایران پیشگام مبارزه با تروریسم بوده 

و نقشی فعال در امنیت جهان دارد.
 ثانیا اخیرا صهیونیســت ها کانون هوچی گری علیه 
جمهوری اسامی شــده اند چنانکه از یک سو بنت 
نخست وزیر صهیونیست ها بازی نخ نما شده نتانیاهو 
را تکرار و مدعی دســت یابی به اسناد نفوذ ایران در 
گزارشــان آژانس برای پنهان کاری هسته ای شده و 
انیمیشــنی مضحک را نیز به نمایش گذاشــت. این 
سناریو سازی با سفر ناگهانی گروسی مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به اراضی اشــغالی فلسطین 
وارد فاز جدیدی شــد بویژه اینکه او پس از بازگشت 
از این سفر، گزارشی با ادعای عدم همکاری ایران با 
آژانس منتشر نمود که هیچ صداقتی در آن گزارش 
قابل مشاهده نبود. این نقش آفرینی صهیونیست ها 
زمانی قابل توجه تر می شــود که رسانه های فارسی 
زبان بیگانــه در تحلیل هــا و گزارش های متعددی 
مدعی شــده اند که رافائل گروسی وقتی از تل آویو 
بازگشت اعام کرد که جواب های جمهوری اسامی 

درباره پرونده هسته ای اش معتبر نیست.

باحاشیههاگمراهنمیشویم

عارف نوروزی خبر داد:

بهره برداری از 5400 طرح 
 اشتغالزایی بنیاد برکت
 در مناطق محروم استان تهران
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محمد باقر قالیباف:سرمقاله

صفحه 2

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

 آمریکا هیچ گاه با ایران 
کنار نخواهد آمد

ادامه صفحه 8

یک کنسرت - نمایش 
الکچری چگونه مرزهای 
قیمت بلیط موسیقی را 

جابه جا کرد؟
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ت دوم
نوب

علی سلطانی -  دهیار آئینه ورزان

دهیاری روستای آئینه ورزان از توابع شهرستان دماوند در نظر دارد پروژه های )1- خاکبرداری ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت خیابان زرین کوه حدفاصل جاده قدیم 
دماوند تا آبشار 5- بازسازی حمام سنتی ( روستای آئینه ورزان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت میشود در تاریخ 

تعیین شده جهت دریافت اسناد به نشانی دماوند روستای آئینه ورزان ، دفتر دهیاری و شماره تماس 02176354075 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند :
1- مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1401/03/18 لغایت 1401/03/25

2- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد از تاریخ 1401/3/26 تاپایان وقت اداری مورخ 1401/04/02 
3- زمان گشایش پیشنهادات و برگزاری کمیسیون عالی معامالت روز شنبه مورخ 1401/04/04 رأس ساعت   15 می باشد  

4- دهیار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
5- هزینه درج آگهی در هر نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10- نوبت دوم: 1401/03/18

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

خراسان رضوی

آگهی مناقصه

محل تأمین اعتباررتبه میزان سپرده  شرکت در  مناقصه )ریال(برآورد به )ریال(موضوع مورد  مناقصه 

منابع داخلی  دهیاری5 راه 1/220/000/000 ریال24/218/169/888زیرسازی و  آسفالت خ آبشار 

منابع داخلی  دهیاری5 ابنیه290/000/000  ریال5/708/159/198 بازسازی حمام  سنتی

ت اول
نوب

آگهي مناقصه عمومي* يك مـرحله اي* شماره 1401/12 
همراه با ارزيابی کیفی

روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری 

ت دوم
نوب

شركت ملي گاز ايران  
شركت گاز استان چهار محال و بختياري

 )سهامي خاص(  شماره ثبت :5500

1- مناقصه گزار : شرکت   گاز استان   چهار محال و بختیاري
2- موضوع مناقصه:احداث ساختمان و نصب مکانیکال، هیتر ، ادرايزر و اجرای ورودی و خروجی ايستگاه CGS 50000 سلح چین از توابع شهرستان خانمیرزا 

3- شركت گاز استان چهارمحال و بختياری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاری مناقصه 
 WWW.setadiran.ir از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
الزم به ذكر است كد فراخوان در پايگاه ملی مناقصات53118794 می باشد.

4- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 12 روز چهارشنبه تاريخ 1401/03/18 می باشد.
5-  مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 18 روز شنبه تاريخ 1401/03/21 می باشد.

6- مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: تا ساعت 18 روز شنبه تاريخ 1401/04/04 می باشد. 
7- تاريخ بازگشايی پاكت ارزيابی مناقصه : ساعت 8 صبح روز يکشنبه تاريخ  1401/04/05   

8- تاريخ بازگشايی پاكت پيشنهاد : ساعت 10 روز دوشنبه تاريخ 1401/04/06   
9- نوع و مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار  : يکي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ  مورخ 94/09/22 هيات محترم 

وزيران به مبلغ1.420.000.000)يک ميلياردو چهاصدو بيست ميليون ( ريال ميباشد.
   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف: آدرس شركت گاز استان چهارمحال و بختياری واقع 

در شهركرد ـ خيابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 )داخلی 2081(
چاپ نوبت اول : روز سه شنبه مورخ 1401/03/17

چاپ نوبت دوم : روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18
شناسه آگهی 1330022

آگهی مزایده عمومی )تجدید مزایده(

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان

ت دوم
نوب

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
استان کردستان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار مشروحه ذیل خود را از 
طرق مزایده عمومی و به شماره نیازسنجی 2001003722000002 و با جزئیات جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به فروش برساند.
 تاریخ انتشار : 1401/3/12

مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه: تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/3/21
تاریخ بازدید: از 1401/3/12 لغایت 1401/3/26 از ساعت 10 الی 12:00
مهلت ارسال پیشنهاد: از 1401/3/12 لغایت 1401/3/31 ساعت 14:00

زمان بازگشایی: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1401/4/1
تاریخ اعالم برنده 1401/4/2

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

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده، و بررسی 

و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

 مرکز پشتیبانی برابری سامانه: 41934- 021
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir  ( بخش« ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.

 کلیه هزینه های مربوط به انتشار و چاپ آگهی در روزنامه ها به عهده برنده و یا برندگان آتی مزایده خواهد بود.

ردیف
متراژ )مترمربع(پالک ثبتی

آدرسقیمت کارشناسی )ریال(کاربری
اعیانعرصه فرعیاصلی

بیجار ، بلوار امام خمینی )ره(69/350/000/000تجاری - مسکونی11251386/25456/5

قروه ، خیابان بوعلی شمالی 45/200/000/000تجاری - مسکونی26314626199/18686

سقز ، خیابان جمهوری کوچه سجادی67/899/895/000مختلط3135-271/8362/85

آگهي تجدید مناقصه

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران 

ت دوم
نوب

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران 

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل  از طريق 
تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  کليه  نمايد.  برگزار  دولت  الكترونيكي  تدارکات  سامانه 
الكترونيكي دولت )ستاد(  از طريق درگاه سامانه تدارکات  پاکت ها  بازگشايي  و  ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
 ، انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي     www.setadiran.ir آدرس  به 

مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع کار در راه و ترابري 
)حمل و نقل( الزامي است.

 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/03/12
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :                   ساعت14/00                        مورخه   1401/03/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :                                             ساعت 14/00                       مورخه    1401/04/05
زمان بازگشايي پاکت ها :                                                ساعت 08/00                        مورخه   1401/04/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي 
الف : 

 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي       تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
نوبت اول 1401/3/17 ، نوبت دوم 1401/3/18

اين آگهي همزمان در سايت iets.mporg.ir نيز درج گرديده است

مبلغ برآوردپروژهردیف
)به ریال(

مبلغ ضمانت نامه
)به ریال(

شماره فراخوان 
ستاد ایران

23,836,539,7951,192,000,0002001003377000014تکمیل پل ورودی شهرک صنعتی سلمانشهر1

نماز رهبر انقالب بر پیکر 
حجت   االسالم دعائی 

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای روز دوشـنبه )۱۴۰۱/۰۳/۱۶( 
باحضور در کنار پیکر مرحوم حجت االسـام سـّیدمحمود 
دعائی ضمن قرائـت فاتحه، بر آن یـار دیرین حضرت امام 
خمینـی)ره( نماز میت اقامه کردند. در این مراسـم جمعی 
 از خانـواده و بسـتگان مرحـوم حجت االسـام دعائی نیز 

حضور داشتند.


