سراج روزنامه صبح ایران  /سال دهم  -شماره  /782چهار شنبه  3آذر ماه /1400قیمت 3000

 ۵۰۰محفل انس با قرآن در هفته بسیج برگزار میشود

گشت ارشاد  »۳جز درآمدزایی و خالی کردن جیب مخاطب نکته مثبتی
برای عواملش ندارد .مخاطب بیچاره به امید تماشای فیلمی کمدی روانه
سالنها میشود ولی نه تنها با شبهفیلمی ضعیف و کلیشهای روبهرو است که
از دو نسخه قبلی هم عقبتر است بلکه با تصاویر متحرکی مواجه است که
بیشتر به کنسرت شباهت دارد تا فیلم! سهیلی که مدتهاست با سریسازی
گشت ارشادش در حال جیبزنی مخاطب است« .مخاطب بیچاره به امید
تماشای فیلمی کمدی روانه سالنها میشود ولی نه تنها با شبهفیلمی
ضعیف و کلیشهای روبهرو است که از دو نسخه قبلی هم عقبتر است بلکه با
تصاویر متحرکی مواجه است که بیشتر به کنسرت شباهت دارد تا فیلم!

قالیباف :انقالبیگری
یعنی عدل ،عقل و

تصمیمها نمایان باشد
رزمایش طرح زمستانی ترافیکی
در ستاد فرماندهی انتظامی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
کرمانشاه؛ در رزمایش طرح زمستانی پلیس اظهار
داشت :تیم های خدمات رسان در طرح زمستانی
با هدف تسهیل عبور و مرور و کاهش تلفات
جاده ای در ایام زمستان در سطح محورهای
مواصالتی استان کرمانشاه نهایت تالش خود را به
کار خواهند گرفت.

صالحیامیری:
در ایران برعکس دنیا با مالیات
به ورزش کمک نمیشود

ستیز
وزیربا
نجومیها

و سبک واقعگرای سینمای دفاع مقدس
هرچقدر فیلمهای روز سینامی ما تالش میکنند تا سبک و فرم فیلمهای
مشهور را تقلید کنند ،منصور در سبک و فرم خودش مستقل است .محمدباقر
صنیعیمنش :درباره اهمیت «سبک» در فیلم و بهطور کلی در عرصه هرن به
همین اندازه میتوان اکتفا کرد که اگر سبک و شیوه ساخت و پرداخت در بهرتین
شکل ممکن باشد ،حتی یک سوژه الغر را میتواند جال بدهد و برجسته کند.

وزیر بهداشت۸۴ :درصد
۸۴درصد
جمعیت هدف یک دوز واکسن
کرونا زدهاند

بهرام عیناللهی ،در مراسم بزرگداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان منونه مدافع سالمت
که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد ،اظهار کرد :هفته بسیج یادآور حامسههای دفاع
مقدس است که باید بهصورت مکرر این حامسهها و افتخارات دفاع مقدس را برای نسل
جوان بیان کنیم تا بدانند در تاریخ ایران چه گذشته است؛ بهویژه در رابطه با مسائل پزشکی
کارهای بسیار بزرگی در دفاع مقدس انجام شد که الزم است بیشرت به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه گروه پزشکی در دفاع مقدس در تاریخ کشور و جهان کار بزرگی انجام داد،
افزود :ایثارگریهای آنها باید ثبت شوند و الگویی برای نسل آینده باشند .رسانهها باید در
این زمینه رسیالهای فاخری بسازند ،چراکه رسگذشت این عزیزان و افتخارآفرینان برای ما
بسیار آموزنده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس برای حامیت
از تولید داخلی است ،گفت :با مصوبه مجلس هر رشکتی اگر بتواند قطعهای بسازد که قابلیت
صادرات داشته باشد ،ب ه آن رشکت اجازه واردات خودرو داده خواهد شد« .سید محسن
دهنوی» در گفت و گویی درباره مصوبه مجلس شورای اسالمی برای اجازه واردات خودرو
در ازای صادارت قطعه اظهار کرد :در حال حارض قیمت خودرو رو به افزایش است و به نظر
میرسد بخشی از افزایش قیمت به رشایط روانی بازار مربوط است.
عضو هیات رییس مجلس شورای اسالمی افزود :یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو عدم
ثبات در سیاستهای اعالمی است که در این موضوع وزارت صنعت ،معدن و تجارت متولی
است و باید سیاست مشخص و ثابتی وجود داشته باشد.

صفحه2

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي نوبت اول ()00-52

آگهی مزایده

نوبت اول

كد پايگاه ملي53101484 :

شهرداری ابوزیداباد در نظر دارد طی مجوز شماره  ۱۴۰۰/۱۴۱مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹شورای محترم اسالمی شهر و حسب ضوابط و مقررات
آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش میزان  ۵۷/۲۶۰تن میلگرد شاخه ( )۲۵-۲۲-۲۰-۱۶به شرکت ها و افراد دارای صالحیت واگذار
نماید لذا از کلیه متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از محل و دریافت اسناد شرکت درمزایده به شهرداری
ابوزیداباد مراجعه نمایند.
 -۱مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰روز می باشد.

ـتگاه
ـیمی)  ،ایسـ
ـتگاه پتروشـ
ـگاه و ایسـ
ـتگاه پااليشـ
ـهرك مهاجران (ايسـ
ـاي  CGSشـ
ـتگاه هـ
ـنايي ايسـ
ـتم روشـ
ـه :شــركت گاز اســتان مركــزي در نظــر دارد ،سيسـ
ـوع مناقصـ
 –1موضـ
ـداب و
ـتگاههای خنـ
ـنایی ایسـ
ـاح روشـ
ـوره) و اصـ
ـس راه تـ
ـان ( پلیـ
ـتگاه نهرمیـ
ـداب) و ایسـ
ـینیه (خنـ
ـداب) و حسـ
ـو (خنـ
ـوه اراک و دهنـ
ـک کـ
ـداب  ،نمـ
ـی خنـ
ـه راهـ
سـ

ـزی را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد صالحيــت واگــذار نمايــد.
ـتان مرکـ
ـع در اسـ
ـازند) واقـ
ـتگاه کزاز(شـ
ـنایی ایسـ
ـتم روشـ
ـر سیسـ
ـداب) و تغییـ
ـه (خنـ
غینرچـ
شرح مختصر پروژه( :تهیه مصالح و اجرای سیستم روشنایی ایستگاههای اراک ،خنداب و ....واقع در استان مرکزی)
 -2مناقصه گزار :شركت گاز استان مركزي
 -3ميزان و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار :برابر مصوبه هيئت دولت به شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/09/22و به مبلغ  1.564.394.000ريال خواهد بود.
-4در این پیمان  %20پيش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.
 -5محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و گشايش پيشنهادها:

 -۲هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -۳شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 -۴برنده گان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقادقرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
 -۵پیشنهاد دهندگان می بایست ۵درصد کل مبلغ سالیانه پیشنهادی را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی با
اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره  ۰۱۱۰۱۳۵۹۲۰۰۰۶نزد بانک ملی ابوزیداباد بنام شهرداری ابوزیدابادواریز و ضمیمه پیشنهاد
خویش نمایند
 -۶سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .
آدرس :ابوزیدآباد -بلوار بعثت -شهرداری تلفن03622353545 -4646 :

محسن قندی -شهردار ابوزیداباد

 محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي :محل دریافت اسناد ،سامانه «ستاد»  www.setadiran.irمـیباشد. مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي :آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ،لغایت ساعت  12مورخ  1400/09/17از طریق سامانه «ستاد»  www.setadiran.irمی باشد. زمان ارسال مدارك مناقصه :پس ازمرحله ارزيابي كيفي ،مناقصه گراني كه حائز حداقل امتياز ارزيابي كيفي شده اند ،در مراحل بعدی مناقصه شرکت مینمایند. رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است .قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. زمان گشايش پاكات :در اسناد مناقصه ذكر مي گردد. -6مبلغ برآوردي و پيشنهادي دستگاه مناقصه گزار :به مبلغ  31.287.870.083ريال مي باشد.
 -7پيمانــكاران بايســتي داراي گواهينامــه ايمنــي از اداره كار ،پروانــه کار یــا گواهينامــه صالحيــت در رشــته مربوطــه ،كــد اقتصــادي ،كــد كاربــري پايــگاه ملــي مناقصــات و دارای گواهی
امضــای الکترونیکی در ســامانه  www.setadiran.irباشــند.
مناقصــه گــران مــي تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه وب ســايت پايــگاه اطــاع رســاني  WWW.shana.irمراجعــه و يــا بــا شــماره تلفنهــاي  086- 32412081-4امــور
قراردادهــاي شــركت گاز اســتان مركــزي تمــاس حاصــل فرماينــد .تلفكــس086-32776660 :
آدرس  :اراک  -خیابان امام خمینی ره  -کد پستی  - 38161-4-9367 :صندوق پستی 433 :

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

شناسه آگهی 1224536 :

«آگهي مناقصه عمومي »

«آگهي فراخوان مناقصه عمومي »
شــركت شــهركهاي صنعتــي اســتان مركــزي در نظــر دارد مناقصــه عمومــي بــه شــماره ()۲۰۰۰۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰86( ،)۲۰۰۰۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰85(،)۲۰۰۰۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰84
و( )۲۰۰۰۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰87و()۲۰۰۰۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰88را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد .كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه ازدريافــت اســناد مناقصــه
تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
رديف

موضوع

نوع برگزاري

مبلغ برآورد (ريال)

1

احداث مخزن بتني  0555مترمكعبي در شهرك صنعتي ساوه

دو مرحله اي

.08.0181158.58

2
5
8
0

عمليات خاكي،بستر سازي و احداث آبرو توسعه ناحيه
صنعتي تفرش
زيرسازي و جدول گذاري در شهرك صنعتي دليجان و
ناحيه صنعتي نراق
احداث  15واحد كاگاهي در ناحيه صنعتي سمقاور
اجراي شبكه جمع آوري فاضالب توسعه  255هكتاري
شهرك صنعتي خيرآباد

1

مبلغ تضمين شركت در

رتبه

فرآيند ارجاع كار (ريال)

آب

8855585558555

(ماه)

9

يك مرحله اي

.8.9.82558981

80585558555

راه و ترابري

يك مرحله اي

18815.85818590

08585558555

راه و ترابري

0

دو مرحله اي

112811189928005

0811585558555

ابنيه

.

دو مرحله اي

آب

1811585558555

0

نــوع تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار :بصــورت ضمانتنامــه بانكــي معتبــر يــا اوراق مشــاركت و يــا واريــز نقــدي بــه حســاب جــاري منابــع داخلــي بــه شــماره
حســاب  4001103506375974نزدبانــك مركــزي.
تاريخ انتشــار مناقصه در سامانه ســاعت 10روز چهارشنبه مورخ  1400/09/03باشد.
مهلت زماني دريافت اســناد مناقصه از سايت :تا ســاعت  14:30روز چهارشنبه مورخ 1400/09/10
ملهت زماني ارائه پيشــنهاد :تا ســاعت  14:30روز يك شنبه مورخ 1400/09/21
زمان بازگشــايي پاكت ها :ســاعت  9روز دوشنبه مورخ 1400/09/22
ـتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
ـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشـ
اطالعات تماس دسـ

آدرس اراك بلــوار فاطميــه جنب اســتانداري مركزي تلفن  08633443209كارشــناس ذيربــط  -تلفن  08633443311امور قراردادها
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضويت در ســامانه :مركز تماس  02141934دفتر ثبت نام 02188969737 :و 02185193768

روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر،پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف

مدت

0

1508100801.8.52

شناسه آگهی 1225670 :

شناسه آگهی 1227986 :

1

مبلغ پروژه به
ریال

شرح پروژه
تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابرپیاده ،رنگ آمیزی سرعتگاههای
آسفالتی جهت معابر سطح منطقه ۸تا سقف اعتبار

7/000/000/000

مبلغ سپرده به
ریال
250/000/000

رتبه الزم
رتبه 5
راه و ترابری

نحوه پرداخت
قرارداد
نقدی

-۱سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد:ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت  ۹۰روز اعتبار داشته و قابل تمدید
باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۴۸۶۲۳بانک شهر -۲برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقادقرارداد نشوند
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد -۳شهرداری کرج در رد یاقبول هریک از پیشنهادها مختار است -۴ .مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان هزینه خرید
اسناد به حساب  ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵نزد بانک شهرشهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند-۶.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد
مناقصه به اداره امور پیمانها واقع در کرج -میدان توحید  -بلواربالل -شهرداری کرج -طبقه هفتم مراجعه نمایند -۶ .در هر صورت مدارک مندرج در
اسناد مناقصه مالک فروش اسناد ومتعاقبا عقد قرارداد خواهد بود  -۷ .الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ،داشتن رتبه مربوطه و ارائه تایدیه صالحیت
در سایت - sajar.mprog.irمعرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهی نامه
صالحیت ایمنی معتبر با ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام الزامی می باشد .شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست
شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند - .پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا ( الف-ب-ج) الک و ممهور
به مهر شرکت شده و پس از القاص هولوگرام بر روی پاکت «ج»تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴به آدرس کرج  -میدان توحید  -بلوار بالل
دبیرخانه شهرداری کرج واقع در طبقه اول تحویل داده شود  -۱۰پیشنهادات رسیده در مورخ۱۴۰۰/۹/۱۶درکمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج
مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد-۱۱ .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .جهت کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن026-۳۵۸۹۲۴۱۸تماس و یا به سایت  www.karaj.irمراجعه نمایید.
اداره امورقراردادهاوپیمانها-شهرداری کرج
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صفحه4

مصوبه خودرویی مجلس از
تولیدکننده داخلی حمایت میکند

صفحه7

صفحه6

استان کرمانشاه برگزار شد

«منصور» روایت باورپذیر قهرمان م ّلی

صفحه5

برکناری ۳نجومی بگیر
با ابالغ وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی

حرمت انسانها در

صفحه3

حجتاالسالم احسان رضایی معاون تعلیم و تربیت سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به آغاز
زرین انقالب اسالمی و یادآور
هفته بسیج گفت :پنجم آذر یکی از درخشانترین برگهای ّ
صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین در مقطع حساس و
سرنوشتسازی است که نهال نوپای انقالب اسالمی تازه پا گرفته بود.
وی تأکید کرد :بدون تردید دوراندیشی ،هوشیاری بینظیر حضرت امام در تأسیس این نهاد
مقدس و هدایت و تدابیر روشنگرانه رهبر معظم انقالب ،اساسیترین عامل خنثیسازی
توطئهها در مقابل انقالب اسالمی بوده و حوادث سالهای بعد از شکلگیری این نهاد ،گواهی
روشن بر درستی این تصمیم بوده است.

صفحه8

صفحه2

صفحه5

زنی مخاطب است!
«گشت ارشاد »۳
 »۳در حال جیب ِ

