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زمانی با مســئله حجاب چکشی برخورد شد که 
عوامل آن تبدیل به اپوزیسیون شده و اکنون چند 
تن از آنها در خارج و در خدمت دشــمنان انقالب 

اسالمی ایران هستند.
از اوایل انقالب مسئله حجاب مطرح بود،  در دهه 
60 برخــی تندروها با اقدامات افراطی خود باعث 
شدند تا نســبت به آن رفتارها اعتراضات زیادی 
شــکل بگیرد. رفتارها و برخوردها خشــن و غیر 

انقالبی و غیر اصولی بود.
حتی آقایانی که آســتین کوتاه و یا حتی شــلوار 
جین پوشیده بودند از گزند رفتارهای افراطیونی 

که بعدها اصالح طلب شدند در امان نبودند.
آن روزها گذشت و تأثیر منفی برخوردهای خشن 
آنها در اذهان باقــی ماند و حتی زبان به زبان به 

نسل  بعدی و کنونی رسید.
ایــن که مــردم در چارچوب قانون باید مســئله 
حجــاب را رعایت کنند تردیدی نیســت، اما در 
طول 43 ســال از عمر انقالب آیا در زمینه ترویج 
حجاب کار فرهنگی قابل توجه انجام شده است؟ 
هــر دو طــرف نســبت بــه یکدیگــر وظایف و 
مسئولیت هایی دارند،  حاکمیت نسبت به مردم و 
مردم نسبت به حاکمیت،  اگر میان روابط این دو 

نقصی ایجاد شود،  مناسبات به هم می خورد.
حال در بحث حجاب آیا می توان مسائل اقتصادی 

را نادیده گرفت؟
شــاید برخی به این موضوع اعتــراض کنند که 
مســائل اقتصادی چه ارتباطی به مسئله حجاب 

در کشور دارد اما ربط مستقیم آن روشن است.
ایجاد یک رفاه نســبی و آسایش خیال برای آحاد 
جامعــه وظیفه حاکمیــت اســت، حاکمیت که 
می گوییم همه دستگاه ها، ســازمان ها و نهادهایی 
اســت که در کشــور وجود دارد. آیا مسئوالن در 
حیطه وظایف و مســئولیت خود توانســته اند به 
خوبی عمل کنند و رضایت مردم را به دست آورند؟
ضعف در میان مســئوالن وجود دارد و متقاباًل در 
میان مردم نیز دیده می شــود،  در حالی که افراد 
جامعه و حاکمیت باید با هم همپوشــانی داشته 
باشند و تا بتوانند بر مسائل و مشکالت فائق آیند.
جمهوری اســالمی ایران به خاطر ماهیت و ذات 
انقالبی خود از همان آغــاز تاکنون با توطئه ها و 
دسیســه های زیادی همراه بوده اســت که شاید 
بتوان تهاجم و شبیخون فرهنگی را مهمترین آن 

اقدامات و دشمنی ها دانست.
فرهنگ ایرانی اسالمی بر پوشش تأکید دارد و این 
مســئله بارها در ادوار گوناگون با هجمه دشــمن 
روبرو بوده اســت که مهمترین آن کشف حجاب 
اجباری در دوران رضا شــاه بوده است. با آن که 
در آن دوران شاه سعی داشت با زور و اجبار چادر 
و حجاب از ســر بانوان ایرانی بــردارد اما مردم با 
این اقدام مقابله کردند چرا که این مســئله یعنی 

حجاب در میان افکار عمومی نهادینه شده بود.
اکنون نیز چنین اســت و مــردم ایران و بانوان و 
آقایان بر حفظ حجاب اعتقــاد دارند اما می توان 
یکــی از دالیل تأثیر گــذار در به وجــود آمدن 

وضعیت کنونی را مسائل اقتصادی دانست.
قاعدتاً اگر مشــکالت اقتصادی به حداقل برســد 
و مردم در شرایط معیشــتی و اقتصادی مناسب 
نســبی قرار داشته باشــند،  تبعیت از قوانین نیز 
افزایش می یابــد و البته حاکمیــت نیز می تواند 
این مطالبه را داشته باشد که مردم جامعه نسبت 
به قانون و قانون پذیری اهتمام بیشــتری از خود 

نشان دهند.
نوع رفتارها، برخوردهــا و تصمیماتی که در چند 
روز گذشــته نسبت به برخورد با بدحجابی و شل 
حجابی دیده میشود، نمی تواند تأثیر مثبت داشته 
باشد و اتفاقاً تأثیر منفی و نامطلوب خود را در پی 

خواهد داشت.
این که با بانوان شــل مجــاب و بد حجاب اجازه 
ورود به اماکن عمومــی همچون مترو، بانک ها یا 
هر مکان دولتی دیگر داده نشود،  به نظر نمی رسد 
که برخورد مناسبی با این مسئله باشد، یا این که 
گشت های ارشاد در سطح شهرها در مکان های پر 
رفت و آمد مستقر شود و با برخی افراد که رعایت 
نکرده اند برخورد کند،  رفتار مناسبی نخواهد بود 
و تنها در این شــرایط باعث ناخرســندی بیشتر 
افکار عمومی خواهد شد که در شرایط کنونی که 
در یک جنگ تمام عیار سیاســی و اقتصادی قرار 
داریم، نیازمند همدلی و همراهی هر چه بیشــتر 

مردم و حاکمیت هستیم.
قرار بود گشت ارشاد مســئوالن راه اندازی شود 
تا نســبت به عملکــرد آنها و حتــی فراتر از آن 
خانواده هایشــان نیز نظارت داشته باشد. مسئله 
نظــارت و امــر به معــروف و نهــی از منکر باید 
همگانی باشد تا بتوان آن را در جامعه تعمیم داد 

و به نتیجه مطلوب رسید.

گشت ارشاد برای مسئوالن

وزیر بهداشت:

 امسال باید دز یادآور 
واکسن کرونا زده شود
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سیاوش کاویانی

 افتتاح خط تولید نسل جدید واکسن ضدسرطان 
و داروهای بیولوژی توسط ستاد اجرایی فرمان امام

مجموعه تولیدی داروهای بیولوژی شرکت بایوسان فارمد در شهرک دارویی برکت 
افتتاح شد.

صبح  روز چهارشــنبه )۱۵ تیر(  در مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، سرپرست 
و معاونان ســتاد اجرایی فرمان امام، معاون وزیر بهداشــت و رئیس سازمان غذا و 
دارو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه دارویی برکت، اســتاندار البرز و جمعی 
از مدیران اســتانی، خطوط تولید نسل جدید واکسن ضد سرطان رحم و داروهای 
بیولوژی شرکت دانش بنیان بایوسان فارمد در شهرک دارویی برکت )استان البرز( 

افتتاح شد.
رئیس قوه قضاییه در این آیین گفت: ســتاد اجرایی فرمان امام در سال های اخیر 
نقش به ســزایی در راســتای تولید علم و قدرت و ایجاد توانمندی برای کشور در 

حوزه های مختلف داشته است.
حجت االســالم غالمحســین محســنی اژه ای تصریح کرد: تالش ســتاد اجرایی 
در راســتای توانمندســازی مردم اســت و پروژه های این مجموعه صرفا در زمینه 
فعالیــت اقتصادی نیســت، محرومیت زدایی از طریق طرح های مشــارکتی باعث 
افزایش اعتمادبه نفس و ایجاد امید در دل همه کارآفرینان و جوانان و شکوفاشدن 

شرکت های دانش بنیان شده است. 
وی افزود: از ویژگی های بارز فعالیت های ستاد اجرایی فرمان امام توجه به مناطق 
محروم و قشــر کم برخوردار است، این ستاد تالش کرده کارهای بر زمین مانده را 
انجام دهد کارهایی که به دلیل ریســک باال و یــا محدودیت های موجود ، بخش 

خصوصی و حتی اجرایی هم قادر به انجام آن نیستند.

اژه ای خاطرنشــان کرد: ســتاد اجرایی فرمان امام علیه ویروس منحوس کرونا به 
موقع وارد عمل شــد و نخستین واکسن ایرانی کرونا را در مدت کوتاهی ساخت؛ با 
ساخت این واکســن از جان باختن و ابتالی میلیون ها ایرانی جلوگیری شد و تراز 
جمهوری اســالمی در مقیاس علمی و جهانی علیرغم میل دشمنان باال آمد ، کادر 
بهداشت و درمان هم در این زمینه انصافا جانفشانی کردند، تولید واکسن ایرانی به 
دنیا فهماند که ما می توانیم در فشــار فوق العاده و تحریم های فلج کننده هم دست 

برتر را داشته باشیم و با تکیه به دانشمندان جوان خودمان ، موفق شویم.
وی ادامه داد: ایجاد »شــهرک دارویی برکت« افتخار بزرگی برای کشــور اســت؛ 
امیدوارم طراحی جامعی که در این شهرک صورت گرفته کامل شده و این زنجیره 
برای تولید انواع دارو و واکسن موردنیاز مردم و جلوگیری از خروج ارز تکمیل شود.
سرپرســت ستاد اجرایی فرمان امام نیز با اشــاره به افتتاح خطوط تولیدی جدید 
گفت: شرکت بایوسان فارمد در ۲0 هزار مترمربع زیربنا و در ۵ هکتار زمین احداث 

شده و برای راه اندازی آن ۲000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
عارف نوروزی افزود: شــرکت بایوسان فارمد دارای سه پروژه اصلی تولید داروهای 
بیوتکنولوژی )زیست فناورانه(، تولید داروهای پیتیدی و همچنین تولید واکسن های 
نســل جدید به ویژه واکسن ضد سرطان دهانه رحم اســت. وی خاطرنشان کرد: 
خطوط تولید شــرکت بایوســان فارمد تمام اتوماتیک و منطبق با استانداردهای 
جهانی اســت ، تولیدات این مجموعه از خروج ارز از کشــور هم تأثیر به ســزایی 
خواهند داشــت. نوروزی افزود: محصوالت این شــرکت برای مقابله با ســرطان، 
بیماری هــای قلبی و عروقی، بیماری MS، نابــاروری و  بیماری های خونی کاربرد 
خواهند داشــت. وی ادامه داد: ســالیانه ۲00 میلیون دالر صرفه جویی در زمینه 
واردات دارو داریم و حتی با صادرات به کشورهای خارجی تالش داریم تا در آینده 

ارزآوری هم برای کشورمان داشته باشیم. 
سرپرســت ســتاد اجرایی فرمان امام تصریح کرد: با افتتاح خطوط تولید شرکت 

بایوســان فارمد 600 نفــر به صورت مســتقیم و بیــش از ۱۵00 نفر به صورت 
غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت نیز دراین مراســم اظهار داشــت: درحال 
حاضر گروه دارویی برکت ۱3 تا ۱4 درصد داروهای کشور را تولید می کند و 4 هزار 
اشــتغال هم در ذیل این اقدامات ایجاد کرده است. حمیدرضا جمشیدی افزود: در 
جاهایی که ورود بخش خصوصی دارای ریســک باالیی است ما ورود کردیم؛ گروه 
دارویی برکت بازوی دارویی کشــور در شــرایط بحرانی است.وی افزود: تجهیزات 
محیط کشت واکسن کرونا فقط در اختیار سه شرکت آمریکایی بود اما ما توانستیم 
واکســن ایرانی تولید کنیم و امروز در زمره ۱0 کشور دنیا که واکسن کرونا تولید 
کرده اند هستیم. جمشــیدی خاطرنشان کرد: در دو دهه گذشته دنیا از داروهایی 
شیمیایی به ســمت داروهای زیست فناورانه رفته است زیرا عوارض کمتری دارند؛ 
گاها یک گرم داروی زیست فناورانه یک میلیون دالر ارزش دارد و می تواند ارزش 

افزوده زیادی راهم برای کشورمان ایجاد کند.
مدیرعامل گروه دارویی برکت نیز درخصوص واکســن ضد ســرطان تولیدشده در 
 hpv این مجموعه گفت: واکســن ضد سرطان دهانه رحم ، یک واکسن مبتنی بر
و دارویی برای پیشــگیری از ابتال به این ســرطان است که در برخی از کشورها به 

صورت اجباری تزریق میشود.
اکبر برندگی افزود: این واکســن برای سنین ۱۱ تا 36 سال معموال توصیه میشود 
که هم اکنون در کشــور ما به صورت وارداتی و باقیمت بسیارباال و به سختی پیدا 
میشــود ، اما با راه اندازی خطوط تولیدی بایوســان این واکسن به زودی با قیمت 
بســیار پایین تر در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت. وی درخصوص مراحل 
تولید این واکســن گفت: از امروز تولید این واکسن آغاز شد و با مجوزهای کسب 
شــده از وزارت بهداشــت ، مراحل کارآزمایی بالینی این واکسن هم به زودی آغاز 

خواهد شد.

 نتایج سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ در راه است

اختصاص سهمیه 
 اینترنت رایگان 

به سه دهک پایین

سخنگوی دولت خبر داد:
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تجدید آگهی مزایده عمومی شماره ۱/م/۴۰۱

شرکت مخابرات ایران ) منطقه خوزستان(

شرکت مخابرات ایران 
) منطقه خوزستان(

منقول  لوازم  دارد  نظر  در  خوزستان(  )منطقه  ایران  مخابرات  شرکت 
اسقاطی، مازاد و خارج از رده خود را از طریق مزایده به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مخابرات ایران به آدرس 
  khoozestan.tci.ir آدرس  به  خوزستان  منطقه  مخابرات  و   tci.ir

مراجعه کنند. 

ت دوم
نوب

)یک مرحله ای - نوبت سوم(

تجدید آگهی مزایده شماره ۲/م/۴۰۱

شرکت مخابرات ایران ) منطقه خوزستان(

شرکت مخابرات ایران 
) منطقه خوزستان(

شرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان( در نظر دارد لوازم راکد اداری، 
ضایعاتی، برگشتی و اسقاط خود را از طریق مزایده به فروش برساند. 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مخابرات ایران به آدرس 
  khoozestan.tci.ir آدرس  به  خوزستان  منطقه  مخابرات  و   tci.ir

مراجعه کنند. 

ت دوم
نوب

)یک مرحله ای - نوبت سوم(

اصالحیه آگهی ثبت نتیجه تأسیس انتخابات انجمن صنفی 
کارگری رانندگان کامیون های حمل طیور زنده شهرستان آمل

علی باقری بردی-مدیرکل

شماره نامه:13536/1 به استناد تبصره 5 ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه اجرایی 
1389/8/3 مصوب هیأت محترم وزیران و به موجب صورتجلسه مورخ 1401/02/29 مجمع عمومی و به 
استناد صورتجلسه تعیین سمت مورخ 1401/03/16 اعضای هیأت مدیره و سایر مدارک ارسالی، اسامی 
و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره انجمن صنفی مذکور از تاریخ 1401/04/04 به 
مدت سه سال و بازرسان به مدت سه سال که به شماره 27/3/1/767 ثبت این اداره کل گردیده به شرح 

ذیل اعالم می گردد:
نایب رئیس   3/محمد سیاوشی- خزانه دار   4/حسین  بادافره-  بهبودی - رئیس    2/ حامد  1/جابر 
حسینی -دبیر   5/فرهاد کاظمی - عضو اصلی   6/سید مهدی فاطمی -عضو علی البدل    7/ولی باقرزاده 

شش پلی-عضو علی البدل   8/امیر متکان - بازرس اصلی   9/امیر بادافره- بازرس علی البدل . 
ضمنا برابر با ماده 22 اساسنامه کلیه مکاتبات اداری اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیأت مدیره یا 
دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب 
هیأت مدیره رسیده باشند ، با امضاء مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر انجمن مذکور معتبر 

خواهد بود .

 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
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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

 ایران همزمان با سفر وزیر خارجه قطر به تهران با غرب اتمام حجت کرد  

آمریکا محکوم به انتخاب توافق یا خواسته های یک طرفه 
صفحه 4


