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جو بایدن رئیس جمهور امریکا در حالی طی روزهای 
آتی راهی منطقه خواهد شــد که طی یادداشتی در 
واشنگتن پســت به دالیل اهداف سفرش و البته با 

چاشنی مواضعی در قبال ایارن پرداخت. 
در ســخنان وی دو کلید واژه درباره ایران مشاهده 
می شود نخست آنکه تا زمان بازگشت ایران به برجام 
فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت و دوم انکه آمریکا 
بــه دنبال اجرای چتر امنیت هوایــی برای مقابله با 
ایــران در منطقه اســت که در دیدار وی با ســران 

سراسر منطقه در ریاض مطرح می شود.
این ســخنان از ســوی بایدن در حالی مطرح شده 
اســت در باب آن چند نکته قابل توجه اســت. اوال 
آنکه وی در حالی سیاست های ترامپ را زمینه ساز 
توسعه توان هســته ای ایران و نیز انزوای آمریکا در 
جهان و شــورای امنیت نامیده و فشــار دیپلماتیک 
و اقتصادی را سیاســت راهبردی خود در قبال ایران 
عنوان می کند که روند تحوالت نشان می دهد که او 
از شکست های ترامپ درس نگرفته و در همان مسیر 
فشــار حداکثری با همان شکست ها حرکت می کند. 
بایدن در حالی صدور قطعنامه در شــورای حکام را 
پیروزی خود عنوان می کند که به اذعان جهانیان، در 
ازای واکنش ایران که قطع بیشتر دسترسی اژانس، 
راه اندازی ابشــارهای جدید سانتریفیوژها و تسریع 
در غنی ســازی ها بوده، یک قطعنامه احمقانه بوده 
اســت. در عین در نشست شورای حکام و سپس در 
نشست شورای امنیت چین و روسیه به عنوان بخش 
مهمی از قدرت هــای جهانی، در حمایت از ایران به 
محکوم سازی رفتارهای آمریکا و اروپا در قبال ایران 
پرداخته و لغو تحریم ها و پایان فشــار حداکثری را 
خواستار شدند. البته بایدن به این هم اشاره ای نکرد 
که رویکردهای گسترده منطقه ای و فرامنطقه ای به 
توسعه روابط با ایران شکست سیاست فشار و مذاکره 
را رقم زده اســت. این روابط در قالــب دو جانبه و 
نیز چند جانبه از جمله اکو، شــانگهای و بریکس در 
جریان اســت که نشــانه ای بر چند جانبه گرایی در 
جهان و شکست یک جانبه گرایی امریکاست که بی 

اثر شدن تحریم ها را می تواند رقم زند. 
ثانیــا در همیــن حال بایــدن در حالــی از تالش 
بــرای ثبات در منطقــه می گوید کــه طراحی وی 
بــرای تحریک کشــورهای عربی به رابطــه با رژیم 
صهیونیســتی و مقابلــه با ایران، رســما دمیدن در 
منازعات منطقه اســت که واهــی بودن ادعای صلح 

طلبی وی را اشکار می سازد. 
نکته قابــل توجه دیگر در رد ائتالف های آمریکایی-
صهیونیســتی را در کنار واکنــش منفی ملت های 
منطقه به چنین ائتالف هایی، تجربه تلخ و شکســت 
خورده ائتالف های ادعایی آمریکا می توان برشــمرد 
چنانکــه ناتوی عربی، ارتش واحد اســالمی به رغم 
ســر و صداهای بسیار هرگز نتوانست اجرایی شود و 
ائتالف هایی همچون اشغال افغانستان و عراق، جنگ 
لیبــی، ائتالف به اصطالح ضد داعش جز تشــدید و 
گسترش بحران و ناامنی در منطقه کارکردی نداشته 
اســت. امروز این حقیقت برای ملت ها و بسیاری از 
کشــورهای منطقه مشخص شــده است که ائتالفی 
که در آن آمریکا و رژیم صهیونیســتی حضور داشته 
باشند جز بحران و ناامنی و هزینه های سنگین مالی 

و انسانی هیچ پیامدی به همراه ندارد. 
نکته قابل توجه آنکه بایدن و جان کربی ســخنگوی 
کاخ ســفید در حالی ادعای ایجاد ســامانه یکپارچه 
دفــاع هوایی در منطقه علیه ایران را مطرح کرده اند 
که بســیاری از متحدان آمریکا از جمله اردن، مصر 
به صورت مستقیم و عربستان وبرخی دیگر با واسطه 
اعالم کرده اند که با هیچ ائتالفی علیه ایران همراهی 
نخواهنــد کــرد. تاکیداتی که شکســت زودهنگام 
توهمــات ضد ایرانی و یــک جانبه گرایی بی منطق 
آمریکا پیش از ســفرش به منطقه بر همگان آشکار 
ساخت.ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در گفت وگو 
با روزنامــه لبنانی »النهار«، گفــت: صحبتی درباره 
سامانه دفاع منطقه ای که اسرائیل بخشی از آن باشد 
وجود ندارد. مسأله تشکیل این ائتالف علیه ایران در 
دستورکار نشستی که قرار است میان سران ۹ کشور 
عربی با »جو بایدن« در جده عربســتان در نیمه ماه 

جاری میالدی برگزار شود، نیست.
در همیــن حال منابع مصری نیز با اشــاره به اینکه 
ایران دشــمنان خود را با قدرت هدف قرار می دهد، 
خبر دادند تشکیالت نظامی مصر و ساختار سیاسی 
آن با هرگونه درگیری نظامی با ایران مخالف اســت. 
در همیــن حال منابــع خبری اعــالم کردند که از 
محورهای ســفر الکاظمی به تهران بیان این پیمان 
ســعودی بوده اســت که ائتالفی در منطقه شــکل 

نخواهد گرفت. 
بــا توجه به ایــن حقایق می توان گفــت که ادعای 
فشار اقتصادی و اجماع منطقه ای تکرار همان کلید 
واژه های قدیمی برای توجیه سفر بایدن به عربستان 
و گرفتار ســازی ایرانیان در اشــتباه محاسباتی تن 
دادن به زیــاده خواهی های آمریکا در مذاکرات آتی 
است در حالی که حقیقت امر آن است که آمریکا نه 
توان ادامه یکجانبه گرایی اقتصادی را بویژه به دلیل 
بحــران انرژی جهانی دارد و نه توان اجماع ســازی 

برای اقدام نظامی را.

بازی با واژگان قدیمی

گفتگوی تلفنی »رئیسی« و »بشار اسد« 

 حمایت ایران از محور مقاومت 
و سوریه تداوم خواهد داشت
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اخــبــار

بازداشت موتور محرک کانال های تلگرامی زنجیره ایسرمقاله
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قاسم  غفوری

 شهادت ۲ مامور چهارمحال و بختیاری 
در درگیری با گروگانگیر مسلح

فرمانــده انتظامــی چهارمحال و بختیــاری گفت: ۲ نفر از مامــوران جان بر کف 
فرماندهی انتظامی اســتان در درگیری با گروگانگیر مسلح در شهرستان فارسان 

به شهادت رسیدند.
ســردار منوچهر امان اللهی، اظهار کرد: در پی اعالم یک مورد آدم ربایی در یکی 
از اســتان های همجوار و متواری شدن مسلحانه فرد مذکور با خودرو به استان، به 
محض رصد و شناســایی پالک خودرو گروگان گیر، تیم های گشتی در محورهای 
مواصالتی به منظور دســتگیری و توقیف مستقر شــدند. وی ادامه داد: به محض 
روئیت خودرو گروگان گیر، کارکنان بخش باباحیدر دستور ایست داده ولی راننده 

با بی توجهی به سمت مأموران تیراندازی کرده است.
تیرانـدازی  حیـن  در  داد:  ادامـه  بختیـاری  و  چهارمحـال  انتظامـی  فرمانـده 
گروهبـان یکـم مرتضـی کریـم زاده و سـرباز وظیفـه ابوالفضـل هیبتـی بـه فیض 
شـهادت نائـل آمدنـد. سـردار امـان اللهـی افـزود: در ادامـه بـا حضـور مأمـوران 
فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان فارسـان و طی تعقیـب و گریز گروگانگیر مسـلح 
 بـه هالکـت رسـید و یکـی از کارکنـان شهرسـتان فارسـان نیـز در ایـن حیـن 

مجروح گردید.

ذبح ۳۰ هزار راس دام برای توزیع میان نیازمندان 
در سراسر کشور

رئیس کمیته امداد کشــور از ذبح 30 هــزار رأس دام برای توزیع میان نیازمندان 
خبرداد و گفت: ۹ هزار مرکز نیکوکاری در طرح نذر قربانی مشارکت کرده اند.

مرتضی بختیاری در آئین جشــن بزرگ عید ســعید قربان و مراســم باشکوه نذر 
قربانی برای ســالمتی و فرج امام زمان)عج( که در شبســتان امام علی)ع( مسجد 
مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به اینکه عید سعید قربان یکی از اعیاد بزرگ 

اسالم است، اظهار کرد: حرکت امروز ما یک برکت و خیر مستمر است.
وی با بیان اینکه پویش نذر قربانی برای سالمتی و فرج امام زمان)عج( یک حرکت 
ارزشــمند اســت، عنوان کرد: اینکه این حرکت در مسجد مقدس جمکران شکل 

گرفته است بر ارزشمندی آن افزوده است.
رئیس کمیته امداد کشــور با اشــاره بــه اینکه این پویش به عنوان یک پیوســت 
فرهنگــی در ایام مختلف قابل انجام اســت، مطرح کرد: هدیه ای که امســال به 
نیازمندان تقدیم می شــود دارای دو پیام مهم است؛ پیام نخست قربانی بودن آن 
و پیام دوم اهدای آن به نام امام زمان)عج( اســت. بختیاری با بیان اینکه خیرین 
در بحث قربانی و اهدای آن به نیازمندان اعالم آمادگی کرده اند، خاطرنشــان کرد: 
بحث کمک به نیازمندان در احادیث و روایات بسیاری مورد تاکید واقع شده است.

افزایش گرما در اغلب شهرها
  وقوع گردوخاک در غرب

مدیرکل پیش بینی و هشــدار سازمان هواشناسی گفت: در سه روز آینده در اغلب 
نقاط کشور افزایش تدریجی هوا و ماندگاری هوای گرم پیش بینی می شود.

صادق ضیائیان در تشــریح آخرین وضعیت جوی کشــور اظهار داشــت:  روزهای 
سه شنبه و چهارشــنبه هفته جاری در بخش هایی از هرمزگان، جزایر تنگه هرمز 
و جنوب فارس رگبار و رعد و برق، وزش باد شــدید موقت و گاهی خیزش گرد و 
خاک داریم، این شــرایط فردا در جنوب شرق فارس، جنوب سیستان و بلوچستان 

و هرمزگان برقرار است.
وی افزود: امروز و فردا در نیمه شــرقی کشــور به ویژه زابل وزش باد شــدید و 
گرد و خاک داریم که در این مناطق روزهای سه شــنبه و چهارشــنبه و پنج شنبه 
سرعت وزش باد افزایش می یابد و در بخش های از جنوب و جنوب شرق نیز وزش 
باد شــدید و خیزش گرد و خاک خواهیم داشــت که موجب کاهش دید افقی و 
کاهش کیفیت هوا همچنین وقوع طوفان شن نیز خواهد شد. مدیرکل پیش بینی 
و هشــدار سازمان هواشناسی گفت: در پنج روز آینده با شکل گیری متناوب توده 
گرد و خاک در عراق و انتقال آن به نواحی غرب، جنوب غرب و جنوب کشــور در 

این نواحی کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی پیش بینی می شود.

زنندگان  ضربه به ستون  فقرات برهم 
»امنیت روانی« کشور

صفحه 8

من روایت می کنم 
پس هستم

نگاهی به سریال تلویزیونی »مستوران«
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آگهی مزایده فروش زمین تحت مالکیت 
شهرداری منظریه )مرحله دوم( 

)تجدید آگهی( 

مجتبی فخاری - شهردار

نوبت دوم

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه 16 صورتجلسه 
منظریه  شهر  اسالمی  شورای   1400/9/29 مورخ   25 شماره 
تعداد از پالک مسکونی واقع در مجموعه مسکن مهر منظریه 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا  متقاضیان می 
توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات اداری 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از   1401/4/11 تاریخ  از 

دولت اقدام نمایند.
مورخ  شنبه  روز  اسناد:  تحویل  و  دریافت  مهلت  آخرین 

1401/4/25
محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
محل تحویل اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 1401/4/29 مورخ  چهارشنبه  روز  اسناد:  بازگشایی  تاریخ 

ساعت 15
WWW.MANZARIE.IR

03153282028
03153282131

شناسه آگهی 1344891
نوبت اول 1401/4/11 ؛ نوبت دوم 1401/4/18

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره مناقصه 2001003007000046

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مجتمع سنگ آهن سنگان

ت دوم
نوب

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) مجتمع سنگ آهن سنگان( در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با 
موضوع » ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان« را به شرح زیر از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از عالقه مندان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  ) شماره مناقصه 2001003007000046( مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی مناقصه گزار:  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )مجتمع سنگ آهن سنگان( به نشانی: مشهد ، خیابان کوهسنگی ، بین کوهسنگی 1۹ 

و 21 ، پالک 377 ، کدپستی ۹176715683 ، تلفن 38427008-051 - داخلی 212 
2- موضوع مناقصه : ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 

3- مدت اجرای کار: 12 )دوازده( ماه شمسی 
4- مدت اعتبار پیشنهاد ها:  180 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها 

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( :  فیش بانکی واریز نقدی و یا تودیع یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 6/326/500/000 )شش 
میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و پانصد هزار( ریال که برای مدت 3 ماه اعتبار داشته و برای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد )ضمانت نامه باید دارای شماره سپام 

بوده و نباید هیچ گونه شرطی از سوی بانک در ضمانت نامه درج گردد(.
6- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه  از روز پنج شنبه مورخ 1401/4/16 ساعت 12 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/4/21 ساعت 12 از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران( در دسترس خواهد بود .
7- مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد و زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : اسناد و مدارک مناقصه باید پس از ثبت مهر و امضای الکترونیکی حداکثر تا روز شنبه مورخ 
1401/5/1 ساعت 10 صبح در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( بارگذاری شده و از طریق آن سامانه ارسال شوند. فقط اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار )پاکت »الف«( می بایست عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور، ظرف مهلت فوق الذکر به صورت فیزیکی و مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار )مندرج در بند 11 فصل 

اول اسناد مناقصه( تحویل گردد شایان ذکر است که جلسه بازگشایی پاکات مناقصه روز یکشنبه مورخ 1401/5/2 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.
شناسه آگهی 1347846

نوبت اول 1401/4/16 ، نوبت دوم 1401/4/20

 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
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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

عوامل افزایش آمار مبتالیان در کشور

کرونا در کمین است


