چرا کاغذ روزنامه کمیاب شد؟

ارز دولتی حذف شود
روزنامههاتعطیلمیشوند
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عطریانفر :مجلس مقابل
ناکارآمدی برخی از مدیران
ارشد موضع گرفته است

محمد عطریانفر از اعضای شورای مرکزی حزب
کارگزاران بر این باور است که دولت رییسی در
بحث اســتقرار نیروها بر سر نهادهای اجرایی،
به درســتی عمل نکرده است.مدتی است که از
یکدستی دولت و مجلس ...
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پوشش وسیع
واکسیناسیون با کمک بسیج
بینظیر است

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت:
پوشش وسیع واکسیناســیون علیه کرونا با کمک
نیروهای بسیجی و مردم ایران در دنیا بینظیر است.
به گزارش ایرنا ،بهرام عین اللهی روز ســه شنبه در
مراسم هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان...

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
قیمت کدام کاالها را تحت تاثیر قرار میدهد؟
وزیر دفاع:

حضور بسیج در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده
کشوری جلوه میکند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :در خدمات حیاتی با
مقیاس گسترده کشوری و در رویکرد های ارزشی و ایجاد فضای
معنوی ،همه جا نام بسیج برده میشود.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،امیر محمد رضا آشــتیانی با صدور
پیامی به مناسبت هفته بسیج،نوشت :در خدمات حیاتی با مقیاس
گسترده کشــوری ،در فعالیت های پیشرو علمی و فناوری های
نوین ،در رویکرد های ارزشی و ایجاد فضای معنوی ،همه جا نام
بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند.
متن پیام او بدین شرح است:
کلمه ارزشــمند بسیج به واقع بیانگر و تداعی کننده همبستگی،
اتحاد ،انســجام و اخالص در جامعه است .بسیج یادگار بزرگ و
درخشان امام راحل عظیم الشان و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه
صفا و اخالص و بصیرت و مجاهدت است که با ظهور و پیروزی
انقالب اسالمی و باژرف اندیشی ایشان عینیت یافت به نحوی
که اکنون بسیج به عنوان ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران
سمبل اثر گذاری و کارآمدی در عرصه های مختلف شناخته می

شود.بدون تردید توجه به توانمندی ها و ظرفیت های وسیع ملت
عزیزمان که در قالب بسیج تجلی نموده و کارآمدی آن به وضوح
به اثبات رسیده است ،رمز و ضامن عبور موفق از همه مسائل و
مشکالت می باشد.
در خدمات حیاتی با مقیاس گســترده کشوری ،در فعالیت های
پیشــرو علمی و فناوری های نوین ،در رویکرد های ارزشــی و
ایجاد فضای معنوی ،همه جا نام بســیج برده می شود و حضور
بسیج جلوه می کند.
بســیج و بســیجیان که در ابتدا با لباس رزم و در قامت دفاع از
کشــور و صیانت از انقالب ،در دوران دفاع مقدس پا به عرصه
ظهور گذاشــتند و در ادامــه در دوران پس از جنگ تحمیلی در
بازسازی و سازندگی کشور به نیکویی ایفای نقش نمودند ،امروز
در شــرایط جنگ نرم ،تحریم های ظالمانه استکبار و مبارزه با
ویروس منحوس کرونا با همه اســتعدادها ،توانایی ها و ظرفیت
های فرهنگی و علمی خود وارد میدان شده تا با استمرار حمایت
ها و پشــتیبانی های خویش و با خدمت افزون تر و کار و تالش

مضاعف بار دیگر یاری رسان انقالب و کشور باشند.
اینجانب با اغتنام از فرصت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
گرانقدر انقالب اســامی و با تکریم خانواده های معظم شهدا،
ضمــن قدردانی از زحمات و تالش های خالصانه و بی شــائبه
همه بسیجیان جهادگر و فاتحان تحریم در عرصه های مختلف
از جمله تولید قطعات و تجهیزات صنعتی ،سازندگی ،محرومیت
زدایی ،فضای مجازی و کمک های مومنانه ،فرارســیدن هفته
بسیج را محضر رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل امام
خامنه ای عزیز ،مردم شــریف و رشید ایران اسالمی ،بسیجیان
عزیز و خانواده های ارجمند ایشــان در سراسر کشور و به ویژه
همکاران بسیجی ام در وزارت دفاع ،سازمان های تابعه ،گروه ها
و صنایع همکار صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،صحت
و توفیق روز افزون همگان را در مســیر تعالی اسالم و کشور و
خدمت به مردم عزیز از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سرتیپ بسیجی محمد رضا آشتیانی
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ستاد تنظیم بازار
هنوز تصمیمی
در مورد خودرو نگرفته است
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ابعاد پرونده کرسنت روشن شود

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :قوه
قضائیه باید سریع ًا به پرونده کرسنت رسیدگی و ابعاد حقوقی
این قرارداد را مشخص کند.
هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار
مهر ،در خصوص تالش رســانههای اصــاح طلب برای
تطهیر کرسنت ،گفت :فساد در قرارداد کرسنت ،موجب شد
کــه دادگاه بینالمللی داوری در پاریس شــرکت ملی نفت
ایران را به پرداخت  ۶۰۷.۵میلیون دالر جریمه محکوم کند.
وی افزود :جریان اصالحات پشــت سر این فساد بوده و به
همین دلیل جریان رســانهای اصالح طلبان درصدد تطهیر
این قرارداد میباشند.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
جریان اصالحات ،کشور را پرهزینه و کم سود اداره میکند،
گفت :زنگنه مانع توسعه پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس و
توســعه پاالیشگاهها شــد و همین امر موجب شده است،
میعانات گازی ایران روی آب بماند .ایران مجبور اســت به
کشتیها ،اجاره پرداخت کند تا میعانات گازی را نگهداری کنند.
بیگینژاد با بیان اینکه زنگنه معتقد بود پاالیشگاه سازی سودی ندارد ،اظهار داشت :این جریان موجب قطع صادرات گاز ایران
به ترکمنستان شد و پاالیشگاه سازی را متوقف کرد.
وی خاطرنشان کرد :ساخت مجتمع پاالیشگاهی سیراف به دلیل مدیریت رانتی وزارت نفت متوقف شد.
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اســامی با بیان اینکه قوه قضائیه باید سریع ًا به پرونده کرسنت رسیدگی کند و ابعاد
حقوقی این قرارداد را مشخص کند ،گفت :باید سریع ،شفاف و دقیق درباره ابعاد فساد در این قرارداد از سوی قوه قضائیه ،اطالع
رسانی صورت گیرد تا جریان اصالحات پروژه تطهیر این قرارداد را متوقف کند.

آگهی مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومي

شــهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار
نمايد.
ردیف

شرح پروژه

مبلغ پروژه به ریال

مبلغ سپرده به
ریال

رتبه الزم

نحوه پرداخت
قرارداد

1

خرید تجهیزات امنیتی فایروال
تا سقف اعتبار

14 / 200 / 000 / 000

710 / 000 / 000

ارائه رزومه مرتبط درزمینه
فروش  ،راه اندازی وپشتیبانی
پروژه های همسان

نقدی

 - 1ســپرده شــركت در مناقصه به يكي از روشــهاي ذيل ارائه گردد .ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت  90روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و یا
واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حســاب  7007869448623بانك شــهر - 2 .برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به
ترتيب ضبط خواهد شــد - 3.شــهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است - 4 .مبلغ  1 / 000 / 000ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب
 700785313795نزد بانك شــهر شــهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند - 5 .متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور
پيمانها واقع در کرج ميدان توحيد -بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند - 6.در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقباً
عقد قرارداد خواهد بود - 7.الزم به ذكر اســت هنگام خريد اســناد ارائه اساســنامه مرتبط  ،معرفی نا مه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل  ،روزنامه آخرین آگهی
تغییرات اعضای شــرکت  ،کد اقتصادی الزامی می باشد  - 8 .شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به
همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند - 9 .پيشنهادات مي بايست در پاكتهای مجزا (الف – ب  -ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق
هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری مورخ 1400 / 09 / 14به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج واقع درطبقه اول تحويل داده
شود - 10.پیشنهادات رسیده در مورخ  1400 / 09 / 16در كميسيون عالی معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .
 - 11هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  026– 35892418تماس و يا به سايت  www.karaj.irمراجعه نمائيد.

اداره امور قراردادها و پيمانها  -شهرداري كرج

اگرچه اخبار غیررســمی مبنی بر توقف فروش
فوقالعــاده تا زمان تعیین تکلیف قیمت خودرو
و اعالم قیمتهای جدید با شروع آذرماه منتشر
شده بود اما ستاد تنظیم بازار هنوز تصمیمی در
مورد خودرو نگرفته اســت.به گزارش خبرنگار
مهر ،بیش از دو سال است که...

شماره 64280/1400/10

میم الف2923

شناسه آگهی1227555:

شركت توسعه منابع انرژري توان
نوبت دوم

شرکت توسعه منابع انرژي توان در نظر دارد خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه
عمومی برای مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای توانمند و صالحیتدار که دارای سابقه
فعالیت در این حوزه می باشند  ،دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و تحویل پاکات مناقصه برابر مالحظات ذیل اقدام
نمايند .
 -1ارائه مستندات مربوط به شرکت  ،سابقه فعالیت  ،اساسنامه  ،روزنامه رسمی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره .
 -2مهلت دریافت اسناد مناقصه . 1400/09/10 :
 -3محل تهیه اســناد و پیشنهادات  :تهران  ،خیابان پاسداران  ،میدان نوبنیاد  ،شرکت توسعه منابع انرژی توان  ،معاونت
بازرگانی  ،مدیریت خرید داخلی .
 -4بهای اوراق مناقصه  1›000›000 :ریال واریز به حساب جاری طالیی به شماره  1177800626802 :بانک سپه شعبه
شهید چمران کد  ، 1177بنام شرکت توسعه منابع انرژی توان .
 -5اسناد مناقصه در قبال ارائه معرفی نامه تحویل می گردد .
 -6یک فقره ضمانت نامه معتبر یا چک تضمین شــده بانکی به مبلغ پانصد میلیون ریان (  500›000›000ریال ) در وجه
شرکت توسعه منابع انرژی توان ( به پیشنهاد هایی که فاقد سپرده و امضاء  ،مشروط و مخدوش و پس از انقضاء مهلت مقرر
واصل شوند ترتیب ثر داده نخواهد شد).
 -7تلفن تماس جهت هماهنگی وکسب اطالعات بیشتر 021-22582421 :
 -8هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد .
 -9شرکت در رد هریک یا تمام پیشنهادات مختار است .
 -10آخرین مهلت ارسال پاکات ساعت  14روز  1400/09/20می باشد .
 -11سایر اطالعات مربوط به مناقصه  ،در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

