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سیاست ما توسعه روابط با
کشورهای آمریکای التین به
ویژه ونزوئال است

رئیسجمهور روابط با ونزوئال را دوستانه توصیف
کرد و گفت :سیاســت جمهوری اسالمی ایران
توسعه معنادار روابط با کشورهای درحال توسعه
بخصوص کشورهایی که به دنبال حفظ استقالل
خود هستند،است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی...
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سال پانزدهم شماره  4286سه شنبه  27مهر ماه  12 1400ربیع االول  19 1442اکتبر 8 2021صفحه  2000تومان

خرید و فروش
دوباره سربازی یا تقویت
خدمت حرفهای؟

حتی با گذشــت ســالها از خدمت ســربازی
امــا خاطرات آن همچنان نقــل دورهمیهای
خانوادگی اســت .پدران از روزهای سرد و گرم
آن دوران برای فرزندانشان میگویند و پسران
میدانند که خودشــان باید روزی پوتین بهپا و
اسلحه بهدســت در میدان صبحگاه درحالیکه
فرمانده پادگان درحال سان دیدن است...
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ایران آماده پذیرش سرمایه
گذاری در حوزه انرژی های
تجدیدپذیر است

وزیر نیرو با اشــاره به توانمندیها و ظرفیت
حقیقی ایران در تولید انرژی تجدیدپذیر ،برای
پذیرش سرمایهگذاری و توسعه انرژیهای نو
در راستای آینده سبز و فراگیر انرژی در کشور
اعالم آمادگی کرد.
بــه گزارش وزارت نیــرو ،علیاکبر محرابیان
صبح امروز در دومین اجالس وزرای ...
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در نخستین جلسه بررسی «طرح صیانت» چه گذشت؟

قرار نیست
اینستاگرام بسته شود

حذف دالر
از مبادالت تجاری
یا تالش برای رفع تحریم

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

نوبت دوم

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي پروژه عمليات خاكي ،روسازي و جدولگذاري ،آسفالت و احداث
آبروهاي جاده دسترســي و باندهاي كاهش و افزايش سرعت ورودي ناحيه صنعتي ششتمد با مشخصات زير را از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق
درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار
مناقصه در سامانه  1400/07/26مي باشد.
آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  14مورخ 1400/07/29
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  14مورخ 1400/08/10
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  13مورخ 1400/08/11
اطالعات تماس شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي «الف» :
مشهد -بلوار خيام -بعد از خيام  -35تلفن -37642005 :نمابر 37642003
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 1456
مشــخصات کار :اجراي حدود  15000مترمكعب عمليات خاكي 1750 ،متر مكعب زير اساس1410 ،متر مكعب اساس39000 ،مترمربع
سانتيمتر آسفالت بيندر 40 ،متر طول آبروي دالي يك دهانه  2متري 20 ،متر طول آبروي دالي  2دهانه  2متري 970 ،متر طول جدول پرسي
ماشيني به ارتفاع  50سانتيمتر
مبلغ برآورد 30.912.825.366 :ريال بر اساس فهارس بهاي سال ( 1400اعتبار طرح غير عمراني).
مدت انجام كار 12 :ماه.
تضمين شركت در مناقصه :يك ميليارد و پانصد و چهل و پنج ميليون و هفتصد هزار ريال به صورت تضامين قابل قبول مربوط مندرج در آيين
نامه تضمين معامالت دولتي به شماره /123402ت50659هـ مورخ .94/9/22
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران :تمامي پايه هاي رشته راه و ترابري از سازمان برنامه و بودجه.

روابط عمومی شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي

آگهي مناقصه شماره 2000001004000171
در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

شناسه آگهی1208207:
میم الف2486

نماینــدگان مجلــس یازدهم برای راســتی
آزمایی اموال مســئوالن دست به کار تدوین
طرح جدیدی شــدهاند تا همه ســامانههای
مربوط به اموال و اسناد به سامانه ثبت اموال
مسئوالن وصل شود.
خبرگــزاری مهر :ایــن روزها رســانههای

اصالحطلــب بــه بهانه بررســی طرحی در
مجلــس یازدهم بــا عنوان «طــرح اصالح
قانون نظارت بر امــوال مقامات و کارگزاران
جمهوری اســامی» ،که هنوز تمام مواد آن
در داخل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
به تصویب نرســیده اســت ،انتقاد و حمله به

اژه ای در شورای عالی قضایی:

عامالن ترور سردار سلیمانی
باید جدیتر تحت تعقیب قرار بگیرند
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دستگاه مناقصه گزار  :شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشانی تهران  -بزرگراه مدرس– خيابان وحيد دستگردي – خيابان فريد
افشار  -نبش بلوار آرش

مدیــر کل دفتر صنایع فلــزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) اعالم کرد که افزایش قیمــت لوازم خانگی ،بدون مجوز وزارتخانه بوده
و غیرقانونی است.
به گزارش ایســنا ،پیشتر رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفته بود شنیدهها حاکی از این اســت که شرکتها میخواهند پنج درصد محصوالت خود
را گران کنند و در روزهای اخیر هم گزارشهایی از افزایش قیمت برخی شــرکتها منتشــر شــده ،اما دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی دیروز گفت که طی دو
ماه گذشــته درخواســتی برای افزایش قیمت به این انجمن ارســال نشده است .بر این اســاس و با توجه به اظهارات امروز یکی از معاونان وزارت صمت ،به
نظر میرســد افزایش قیمت لوازم خانگی خودســرانه بوده اســت.در این رابطه کیوان گردان ،مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت ،در یک
برنامه تلویزیونی گفت :تولیدکنندگان لوازم خانگی در ســال جاری افزایش قیمت نداشــتند .بعد از دســتور وزیر صمت درباره بررســی افزایش قیمت در بازار
لوازم خانگی ،بســیاری از شرکتها را بررســی کردیم .خیلی از شرکتها افزایش قیمت نداشتند.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره /1400/10ز
و /1400/11ز و /1400/12ز و /1400/13ز و اصالحیه /1400/09ز

شناسه آگهی1209553

شماره مزایده

عنوان مزایده

پالک ثبتی

مساحت
(مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی
( ریال )

مبلغ ضمانت نامه شرکت در
مزایده (ریال)

/1400/10ز

واگذاری یک قطعه زمین با پالک ثبتی  40632فرعی از
 301اصلی با کاربری مسکونی واقع در شاهین شهر

301/40632

180

7،200,000,000

360،000،000

/1400/11ز

واگذاری یک قطعه زمین با پالک ثبتی  5607فرعی از
 12اصلی با کاربری صنعتی واقع در داران

12/5607

2744

8،506,400,000

425،320،000

شماره مزایده

عنوان مزایده

پالک ثبتی

مساحت
(مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی برای اجاره
( ریال )

مبلغ ضمانت نامه شرکت
در مزایده (ریال)

/1400/12ز

اجاره سه ساله یک قطعه زمین با پالک ثبتی
 2912فرعی از  516اصلی با کاربری تاسیسات
زیربنایی واقع در شاهین شهر

516/2912

1500

568,800,000

28،440،000
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سير مراحل دریافت اسناد و برگزاري فرآيند مناقصه :صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  http://www.setadiran.irو
مهلت دريافت اسناد از سامانه مذكور حداکثر تا تاریخ  1400/08/05ساعت  14/30ميسر خواهد بود .ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در
سامانه مذكور ،مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند .تلفن پشتيباني سامانه 41934 :
محل تحويل پاکت شرکت در مناقصه (صرفا پاكت الف) اداره كل امور پيمان ها و رسيدگي فني– شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و مهلت
ارسال پاكت هاي پيشنهاد در سامانه حداکثر تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ  1400/08/15و تاریخ جلسه مناقصه ساعت  11صبح روز يكشنبه مورخ
 1400/08/16می باشد.
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340،843,900,000

/1400/13ز

اجاره به شرط تملیک 5ساله یک قطعه زمین با
پالک ثبتی  1330فرعی از  165/1249اصلی با
کاربری گردشگری واقع در باغبهادران

165/1249/1330

34084/39

30درصد نقد:
102،253,170,000ریال مبلغ
کل اقساط با کارمزد 18درصد:
 381،480,143,560ریال
مبلغ هر قسط:
76،296,028,712ریال
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7 -7مهندسين مشاور طرح  :عيوق راه ور ( تلفن ) 88657751-88657750 :
ضمنا آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني  http:\\iets.mporg.irنيز قابل دسترسي است.

10،716,878,000

اصالحیه آگهی مزایده /1400/09ز  :عنوان آگهی مذکور از واگذاری شــش قطعه زمیــن با پالک ثبتی  5013الی  5018فرعی از  902اصلی با
کاربری تجاری واقع در نجف آباد به شــش واحد با شرایط و ضوابط اعالم شده اصالح می گردد.

برآورد  :براساس فهرست بهاي پايه راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال  1400به مبلغ  1,554,525,808,305ريال میباشد.
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  33ميليارد ريال تعیین میگردد.

نوبت اول

اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در نظر دارد امالک مشــروحه زير را از طريق مزايده به صورت نقد به فروش و اجاره رساند .از متقاضيان
دعوت ميشــود برای دريافت اســناد مزايده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی  http://setadiran.irتا روز شنبه مورخ 1400/08/08
مراجعه نمايند.

شرح پروژه :عملیات تکمیلی احداث باند دوم محور بیجار – زنجان به طول  16/6کیلومتر و یک دستگاه پل رودخانه ای به طول  120متر با
مدت اجراي كار  36ماه در استان كردستان

مدت اعتبار پیشنهادات  3ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم يكبار قابل تمديد مي باشد.
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نوبت دوم

بر اساس ماده  13قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زير بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار میگردد:
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مجلس را در دســتور کار خود قرار دادند و با
قلب یک واقعیت ،اصرار دارند مصوبه مجمع
تشــخیص مصلحت نظام در دوران ریاســت
مرحوم هاشــمی رفسنجانی مبنی بر محرمانه
بودن دارایی مســئوالن را به طرح مذکور و
مجلس یازدهم منتسب سازند.

افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است

شناسه آگهی1207639:
میم الف5551

اصرار تدبیریها
بر «محرمانگی»

2

آیــا دالر از تجــارت ایران قابل حذف اســت؟
این وعدهای اســت که ســید رضا فاطمی امین
در جمع هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی داده و
تاکید کرده است  :در نظر داریم تا اقتصاد ایران
را از دالری بودن خارج کنیم.
این اولین باری نیست که موضوع حذف دالر از
مراودات اقتصادی ایران در...
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راستیآزمایی مجلس از اموال مسئوالن

مهلت دریافت اسناد روز شنبه مورخ 1400 /08 /08
مهلت تحویل پیشــنهاد ها روز سه شنبه مورخ 1400 /08 /18
گشــایش پیشنهاد ها ساعت  11روز چهارشنبه مورخ 1400 /08 /19
تلفن031 -3 6681068 :
نشــانی :اصفهان ـ خيابان ســعادت آباد

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

