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این که جریان اصالحــات پس از صدور قطعنامه 
شورای حکام علیه ایران، سعی دارد با بهره گیری 
از رســانه های وابســته به خود القاء کند تنها راه 
باقی مانده تن دادن به خواتسه آمریکا و پذیرفتن 

شروط آن است، وادادگی کامل است.
اگر جریان سیاســی اصالح طلب اختیار و قدرت 
را در ایران به طور کامل در دست داشت، تاکنون 

ایران چندین بار به دشمنان واگذار شده بود.
چرایی این که برخی اصــالح طلبان همچنان بر 
روی سیاســت ســازش و کوتاه آمدن پافشاری 
می کنند، دلســوزی برای مردم ایران نیست،  بلکه 
برای آن اســت تا جمهوری اسالمی ایران دست 
از مقاومت بردارد و شکســت سیاست خود را در 
قبال دشــمنان بپذیرد، آن چیزی که در سال های 
گذشــته به ویژه در جریان مذاکرات هسته ای که 
به برجام ختم شد بارها دیده شد. اما این که چرا 
برخی از اصالح طلبان هنوز از برجام درس عبرت 
نگرفته و باور نکرده اند نمی توان به آمریکا و اروپا 

اعتماد کرد، شگفت آور است.
برجــام نمونه حاضر و داغ بدعهــدی و غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا اســت،  آیا از این روشــن تر و 

گویاتر می توان نمونه پیدا کرد؟
برای آن که قدرت و تأثیــر واکنش های ایران بر 
روی رفتار دشــمنان را ببینیم و بســنجیم کافی 
اســت به نمونه تازه ای از رفتار آمریکا علیه ایران 

نگاهی بیندازیم.
نفتکش ایران از سوی یونان به درخواست آمریکا 
توقیف می شــود و این کشــور با خواسته ایاالت 
متحده موافقت می کند و تصمیم می گیرد نفتکش 
را به آمریکا تحویل بدهــد. ایران نیز دو نفتکش 
یونانی را در آب های خلیح فارس توقیف می کند، 
همین واکشن یونانی ها را وادار می کند از تصمیم 
خود کوتاه بیایند،  اما اگر ایران دست به کار نشده 
بود، آیا نفت و نفتکش ایرانی به ایران باز گردانده 
می شد؟! به گفته رهبر معظم انقالب دوران بزن و 
در رو تمام شده است، قوانین جنگ در دنیا حاکم 
اســت و اگر کوتاه بیاییم همان جامعه جهانی که 
برخی در داخل برای آن ســینه چاک می کنند، 

ایران را خواهند بلعید!
در ماجــرای توافق هســته ای کــه آمریکا بدون 
اجــرای کمتریــن تعهدی از آن خارج شــد و به 
تحریم هــای یکجانبه علیه ایــران ادامه داد، اگر 
سیاست مقاومت فعال که بر اساس خنثی سازی 
تحریم های اقتصادی بود، اعمال نشــده بود، تأثیر 
تحریم های فلج کننده که به فشار حداکثری هم 

معرف است، تأثیرات خود را گذاشته بود.
اکنون نیز کســی منکر وجود تنگی معیشــت در 
ایران نیســت، اما دولت همه تالش خود را به کار 

گرفته تا شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.
نباید از یاد برد که بخش زیادی از اوضاع اقتصادی 
کنونی در کشــور به خاطر سیاســت هایی  که از 
دولت پیشــین باقی مانده که می توان مهمترین 
اشتباه عمدی یا غیر عمدی دولت تدبیر و امید را 

اجرای تصمیم ارز 4200 تومانی دانست.
ارز 4200 تومانــی در زمان دولت پیشــین برای 
واردات کاالهای اساســی و جلوگیری از افزایش 
قیمت هــا اختصــاص یافت که با بــی توجهی و 
نداشــتن نظارت دقیق بیراهه رفت و باعث شــد 
منابع ارزی تا مبلــغ 20 میلیارد دالر هدر رود و 
حیف و میل شود. ارزی که به برخی از افراد برای 
واردات پرداخت شــد، زمینه ســودهای هنگفت 
و بــاد آورده را برای آنهــا فراهم کرد و در نتیجه 
کاالهای اساســی روز به روز گران تر شد و مردم 
کاالیی که ارز ترجیحی برای آن پرداخت شــده 

بود، با نرخ دالر آزاد خریداری می کردند.
علی ایحال، آنچه که روشــن است، آمریکا و اروپا 
هیچــگاه خواهان آن نیســتند که ایــران از نظر 

شرایط اقتصادی در وضعیت مطلوب باشد.
حتی اگر بنا بر سیاســت جریان سیاســی اصالح 
طلبان تصمیم گیری شود، یعنی سازش با آمریکا 
صورت گیرد، باز انتظار بهبود شــرایط اقتصادی 
عبس است. آنچه که باعث می شود آمریکا و دیگر 
دشــمنان مقابل جمهوری اســالمی ایران کوتاه 

بیایند، مقاومت همراه با تولید قدرت است.
واکنــش ایران به قطعنامه شــورای حکام با قطع 
برخی دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در مراکز هسته ای ایران، کمترین واکنشی بود که 
می توانست صورت گیرد. ایران گزینه های دیگری 
هم برای پاســخ به رفتارهــای غیر منطقی و غیر 

قانونی غرب دارد. 
بــا دنیایی که در آن قانون جنگل حاکم اســت و 
این قوانین نیز از سوی آمریکا و غرب نوشته شده 
باید همانند آنها رفتار کرد و پاسخ داد. غیر از این 
راه دیگری وجود ندارد. ذلت را هم بپذیریم، هیچ 
اتفاقی نخواهــد بود. رویای آمریکا و غرب، رویای 

فریب و نیرنگ است.

اصالح طلبان و پروژه سازش

 قدرت مطلق پدافند هوایی
 در منطقه هستیم
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری ونزوئال و هیئت همراه:

تجربه ایران و ونزوئال نشان داد تنها راه پیروزی 
دربرابر فشارهای آمریکا مقاومت است

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبر معظـم انقالب اسـالمی عصر امروز )شـنبه( 
در دیـدار آقـای نیـکالس مـادورو رئیـس جمهـور ونزوئـال و هیئـت همـراه با 
اشـاره به ایسـتادگی دو کشـور ایران و ونزوئال در مقابل فشـارهای سـنگین و 
جنـگ ترکیبـی امریـکا، تأکیـد کردنـد: تجربه موفقیت آمیز دو کشـور نشـان 

داد تنهـا راه مقابلـه بـا این فشـارها مقاومت و ایسـتادگی اسـت.
رهبـر انقالب اسـالمی با اشـاره به پیـروزی دولت و ملت ونزوئـال در مبارزه ای 
سـخت بـا امریـکا و جنـگ ترکیبـی و همه جانبه ای کـه بر ضد ونزوئـال به راه 
انداختـه شـده بـود خطاب به آقـای مادورو گفتنـد: مقاومـت جنابعالی و ملت 
ونزوئـال بسـیار بـا ارزش اسـت زیرا قـدر و منزلـت و لیاقت یک ملت و کشـور 
و رهبـران آن کشـور را ارتقـا می دهـد و امـروز قاعدتاً نـگاه امریکا بـه ونزوئال 

متفاوت از گذشـته است.
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای همچنین با اشـاره به پیشـرفتها و ابتکارهای علمی 
و فنـاوری جمهـوری اسـالمی ایـران در سـالهای اخیـر افزودند: ایـن گام های 
بلنـد در شـرایطی برداشـته شـده اسـت کـه سـنگین ترین و بی سـابقه ترین 

تحریم هـا و فشـارها بـر ملـت ایـران تحمیـل شـد و امریکایی هـا خودشـان 
نـام آن را »فشـار حداکثـری« گذاشـتند. ایشـان تأکیـد کردنـد: مقاومـت 
ملـت ایـران باعـث شکسـت سیاسـت فشـار حداکثـری شـد، به گونـه ای کـه 
یکـی از مسـئوالن برجسـته سیاسـی امریـکا چنـدی پیـش تعبیر »شکسـت 

مفتضحانـه« را بـه کار بُرد. 
رهبر انقالب اسـالمی خاطرنشـان کردنـد: نتیجه ای که می توان از ایسـتادگی 
و موفقیـت دو ملـت ایـران و ونزوئـال گرفـت، این اسـت که تنهـا راه عالج در 
مقابـل فشـارها، ایسـتادگی و مقاومـت اسـت ضمـن آنکـه بایـد همکاری ها و 
ارتباطـات میـان جمهوری اسـالمی ایـران و دولـت بولیواری ونزوئـال بیش از 

پیش مسـتحکم و نزدیک شـود.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا اسـتقبال از امضـای سـند همکاری 20 سـاله 
پیگیـری  بلندمـدت  همکاری هـای  الزمـه  گفتنـد:  ونزوئـال  و  ایـران  میـان 

توافقـات و بـه سـرانجام رسـاندن آنهـا اسـت.
ایشـان بـا اشـاره بـه همکاری هـای صمیمانـه ایـران و ونزوئـال، خاطرنشـان 
کردنـد: دو کشـور با هیچ کشـوری اینگونـه روابط نزدیک ندارنـد و جمهوری 
اسـالمی ایـران نشـان داده اسـت کـه در مواقع خطـر، خطر می کند و دسـت 

دوسـتان خـود را می گیرد.
رهبـر انقـالب همچنیـن از مواضـع ضدصهیونیسـتی آقـای مـادورو تجلیـل 
رژیـم  علیـه  جنابعالـی  قبـل  چنـدی  موضع گیری هـای  گفتنـد:  و  کردنـد 

صهیونیسـتی بسـیار درسـت و شـجاعانه بـود.
در ایـن دیـدار کـه آقـای رئیسـی رئیس جمهور کشـورمان نیز حضور داشـت، 
رئیـس جمهـور ونزوئـال از حمایت هـای ایـران در مبارزه سـخت ملـت ونزوئال 
بـا امریـکا قدردانـی کـرد و گفت: شـما در هنگامی که شـرایط ونزوئال بسـیار 
سـخت بـود و هیـچ کشـوری کمـک نمی کـرد بـه یـاری مـا آمدیـد و کمـک 

کردیـد تا از آن شـرایط خارج شـویم.
رئیس جمهـور ونزوئـال بـا تشـریح شـرایط سـخت اقتصـادی ایـن کشـور در 
سـالهای اخیـر افزود: همان طـور که جنابعالـی گفتید امریکایی هـا یک جنگ 
تدریجـی و چنـد بُعـدی را علیـه کشـور مـا آغـاز کردند ولـی ما توانسـتیم با 
ایسـتادگی و اسـتفاده از فرصت هایـی کـه تحریم هـا در اختیـار مـا قـرار داد، 
مقابلـه همه جانبـه را بـا تهاجـم آمریـکا آغـاز کنیـم و اکنـون شـرایط ونزوئال 

بهتـر از چند سـال قبل اسـت.
آقـای مـادورو همچنیـن با اشـاره بـه مذاکرات خـود در تهران و امضای سـند 
همـکاری افـزود: مـا در حـال طراحـی یک نقشـه راه دقیـق برای همـکاری با 

ایـران در زمینه هـای مختلـف به ویـژه در بخـش علـم و فناوری هسـتیم.
موضـوع  کشـورش  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  همچنیـن  ونزوئـال  رئیس جمهـور 
فلسـطین را یـک موضـوع مقـدس بشـری می دانـد، گفـت: بـه علـت همیـن 
اعتقـاد، رژیـم صهیونیسـتی از طریـق موسـاد در حـال توطئه مسـتمر بر ضد 

اسـت. ونزوئال 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهي تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

ت دوم
نوب

موضوع مناقصه: گازرسانی به روستاهای محور یارود )هالل آباد-کالیه-کلمین-عباسک-یارود و گرمک(
)شماره مناقصه:02-1401()تجدید(

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( پروژه گازرسانی به روستاهای محور یارود )هالل آباد-کالیه-کلمین-عباسک-یارود 
و گرمک( )شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتیلن به اقطار 63، 90 و 125 و 160 میلی متر به متراژ 25848 متر  2- خط تغذیه به قطر 4  اینچ به متراژ  5120 3- ساخت و نصب 450 
عدد انشعاب 4- یک مورد ایستگاه تقلیل فشار  )TBS( به ظرفیت 2500 متر مكعب بر ساعت 5-یک مورد ساختمان ایستگاه تقلیل فشار( به شماره )2001091335000022( را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/21 می باشد . 
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا پایان وقت اداري روز سه شنبه )ساعت: 16:00( مورخ 1401/03/24

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401/04/11.
- زمان و محل بازگشایي پاکات ارزیابی کیفی : روز یکشنبه ساعت 9:00 مورخ 1401/04/12 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشایي پاکات مناقصه )الف و ب و ج(: روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 1401/04/15 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.
- شرایط مناقصه گران:

1-1 : داشتن شخصیت حقوقي 
2-1 : داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه کشور(.

3-1 : ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4-1 : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 140.000.000.000 ریال در  رشته ی ذکر شده در بند 1-2 . 

5-1: ارایه آخرین صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 88/02/09 وزیران محترم 
عضو کمیسیون اقتصاد و اطالعیه های بعدی آن.

- تضمیـن شرکت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 6.700.000.000 ریال.
- محل تامین اعتبار: بند ق

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد 

گرفت.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس :  021-41934 
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

کد اقتصادی شرکت گاز استان قزوین : 411117188779
شناسه ملی شرکت گاز استان قزوین: 10101891762 

از شرکت های واجد صالحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطالعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات )http://iets.mporg.ir( مراجعه 
نمایند.                

                                       شناسه آگهی 1331128                            نوبت اول 1401/3/21 ، نوبت دوم 1401/3/22

شرکت گاز استان قزوین

 
 

کد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات :53/114/936 

هیأت رئیسه مجلس درباره 
طرح صیانت نظر می دهد

2

  اینترنت پرسرعت
 در اختیار مردم باشد

2

یکا  اصرار آمر
به وعده های 

بی عمل

 واشنگتن 
 در تسخیر 

نیروهای گارد ملی

صفحه 5

اعتراضات به سیاست های بایدن باال گرفت 

 ریشه حل نشدن  موضوعات اندک 
ولی بسیار مهم در مذاکرات وین 

 جشنواره
  چهل و یکم را 

در یابید

 بیم و امیدهای چهلمین جشنواره 
فیلم فجر در یک نگاه 

صفحه 6

صفحه 3

واردات لوازم خانگی خارجی آزاد می شود

خودروسازان را هم 
اینگونه تهدید کنید! ظاهراً بین علما اختالف افتاده اســت تا جایی که جمعی 

از نماینــدگان به تصویب کلیــات طرح صیانت از فضای 
مجازی در کمیسیون ویژه رأی می دهند و جمعی دیگر 
مصوبه کمیســیون را قانونی نمی دانند و معاونت قوانین 
مجلــس آن را رد می کند. طرح صیانت از فضای مجازی 
مدتی است که باعث تولید حاشیه هایی شده که در این 
فضا، رســانه های گوناگون در همان فضای مجازی عالوه 

بر نقد این طرح، سیاه نمایی نیز کرده اند.
از همان ابتدا طــرح صیانت از فضای مجازی برای افکار 
عمومی به درســتی تبیین و تشریح نشد و همین ضعف 
که نشان دهنده نبود پیوست رسانه  ای برای چنین طرح 

مهمی بود، باعث گشت مخالفت ها افزایش یابد.
قطعــاً طرح صیانــت همچنان کامل و دقیق نیســت و 
ضعف هــای زیادی دارد به همین خاطر نیازمند بازنگری 
و اصالحاتی اســت تا نگرانی و دغدغــه افکار عمومی را 
بر طرف کند. اگر طرح صیانــت از فضای مجازی، افکار 

عمومی را قانع نکند با واکنش مردم روبرو خواهد شد.
در همین چند روز گذشــته در این هفته که بحث طرح 
صیانت از فضای مجازی در کمیســیون ویژه به تصویب 
رســید، انتقادات بار دیگر باال گرفت و حتی کار به جایی 
رسید که برخی با بهره گیری از یکی از سخنان حضرت 
امــام که گفته اند؛ »همان مســیری که ملت داشــتند، 
همین چیزی که اگر می خواهید مطابق با میل خودتان 
دمکراســی عمل بکنید، دمکراســی این اســت که آراء 
اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت 
هر چه گفتند آرای ایشــان معتبر است و لو به خالف، به 
ضرر خودشان باشد. شما ولّی آنها نیستید که بگویید که 
این به ضرر شماســت ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل 
آنها هستید؛ ولّی آنها نیستید. بر طبق آن طوری که خود 
ملت مسیرش هســت«بهره ببرند و نمایندگان را به آن 
ارجاع دهند. این جمالت بخشی از سخنان امام خمینی 
)ره( اســت که روز ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ در جمع نمایندگان 

مجلس خبرگان قانون اساسی در قم بیان داشتند.
هم اکنون مجلس شورای اسالمی بررسی الیحه بودجه را 
در دســتور کار دارد که این الیحه خود نیازمند دقت باال 
برای بررســی و تصویب است، عالوه بر آن تمرکز بر بحث 
حذف یا ماندن ارز ترجیحی در بودجه ســال ۱40۱ نیز 
یک دغدغه جدی، هم برای دولت و مجلس شــده و هم 
برای مردم چرا که حذف آن یک مســئله است و ماندنش 
مسئله ای دیگر. پس پرداختن به مباحثی که حساسیت ها 
را افزایش می دهد و در شــرایط اقتصــادی کنونی افکار 
عمومــی را می رنجاند نباید فعال پیگیری شــود. مجلس 
شورای اســالمی دوره یازدهم که خود را انقالبی می داند،  
اولویت خود را تمام و کمال باید بر روی مسائل اقتصادی 
و معیشتی بگذارد تا بخشی از مشکالت اقتصادی بر طرف 
شود. عالوه بر آن مردم می پرسند مجلسی که می خواهد 
بــرای فضای مجازی و اینترنــت تعیین تکلیف کند،  چرا 
تاکنون طرح شــفافیت آراء نمایندگان مجلس شــورای 

اسالمی به تصویب نرسیده است؟
چــرا برخی نماینــدگان با طــرح شــفافیت آراء خود 
مخالفند؟ روشــن است که ســخنان حضرت امام که در 
تاریخ قید شــده و در جمع خبرگان مطرح شده سخنی 
اســت ماندگار که کهنه نمی شود و در هر زمانی می توان 

به آن استناد کرد.
مجلس شــورای اســالمی از خود شــروع کند و طرح 
شــفافیت آراء نماینــدگان را تصویــب کند،  مســائل و 
مشــکالت اقتصادی را با همراهــی دولت،  قوه قضاییه و 
دیگر دستگاه ها حل کند،  شرایط که اندکی مطلوب شد 
به مســائل دیگر همچون طرح صیانت از فضای مجازی 

بپردازد آن هم با کار کارشناسی دقیق تر.
حضــرت آیت اهلل جوادی آملی نیز پس از مطرح شــدن 
مباحثی در باره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی و ســاماندهی پیام رســان های اجتماعی چنین 
اظهار نظر کرد؛ » اگر واقعاً ما آدم های درســتی باشــیم 
ترســی نداریم که فضای مجازی چه چیزی را می خواهد 
منتشر کند.اگر کســی چیزهایی دروغی را منتشر کند، 
محاکمه شود اما ما اگر با طهارت زندگی کنیم، از دنیای 

مجازی باکی نیست.«
بهتر اســت نمایندگان محترم به ســخنان حضرت امام 
)ره( توجه کنند کــه البته خطاب به نمایندگان مجلس 
خبرگان اســت که از نظر جایگاه علمی و فقهی باالتر از 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی هستند.

بگذارید برای وقتی دیگر

سرمقاله

صفحه 2

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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» آگهي تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي « 
» شماره 1400/31-1«

اداره روابط عمومي

ت اول
نوب

شرکت مدیریت تولید برق نكا در نظر دارد نسبت به ساخت پره هاي متحرك رديف يك)هر دو سمت چپ 
و  فني  شرايط  همچنين  و  ذيل  شرايط  طبق  نكا  سليمي  شهيد  نيروگاه  بخار  واحد  ضعيف  فشار  توربين  راست(  و 
از روز پنج شنبه  را   اسناد مناقصه  . عالقمندان  ميتوانند  نمايد  اقدام  اسناد مناقصه  نقشه پيوست  و  خصوصي كار 
دولت  الكترونيكی  تداركات  سامانه  به  مراجعه  با    1400/12/12 مورخه  شنبه  پنج  روز  لغايت   1400/12/05 مورخه 
) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 2000093791000036دريافت نموده و پس از تكميل اسناد 
تداركات  سامانه  در  بارگذاری  ضمن   1400/12/23 مورخه  شنبه  دو  روز   16 ساعت   تا  حداكثر  را  پيشنهادی  پاكت 
الكترونيكی دولت ) ستاد ( صرفًا پاكت الف را به صورت فيزيكی به اداره تداركات اين شركت ارسال نمايند. پيشنهادات 
واصله راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/12/24 باتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.  بديهی 
است به پيشنهادهاي فاقد  بارگذاری در سامانه تداركات الكترونيكی دولت ستاد  فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و به 

پيشنهاد هايی كه بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
1- مدت زمان تحويل كاال :  4 ماه از تاريخ پيش پرداخت .

2- حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد مي باشد .
3- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل 1.389.600.000 ريال است كه بايستي به يكي از 

صورت هاي مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسليم گردد:
1-3- رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب اين شركت 

2-3- چك تضمين شده بانكي به نفع كارفرما.
3-3- ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما 

4- به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

5- توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي ُحسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد .
6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.

ملي  پايگاه   ،   www.npgm.ir , www.tender.tpph.ir هاي  سايت  به  اسناد  خالصه  و  آگهي  مشاهده   جهت 
تلفن  با شماره  بازرگاني  موارد  وبراي كسب  مراجعه   ) ) ستاد  دولت  الكترونيكی  تداركات  و سامانه  مناقصات كشور 
هاي 34622717-011 خانم حيدري و كسب اطالعات فني بيشتر با شماره تلفن 09119595572 آقاي مهندس قلعه سري 

تماس حاصل فرماييد .

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

پس از ۷۰ سال 

سواحل چالوس تفرجگاه عمومی شد
صفحه 8

صفحه 2

 رئیس  جمهور در نشست خبری مشترک
 با مادورو: 

 روابط 
ایران و ونزوئال 
راهبردی است

رهبر انقالب اسالمی
 در دیدار رئیس جمهوری ونزوئال و هیئت همراه:

تجربه ایران و ونزوئال نشان داد تنها 
راه پیروزی دربرابر فشارهای آمریکا 
مقاومت است
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