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چرتکه 3

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: 

 دامنه تحریم ها
 به کشورهای دوست ایران
هم کشيده شد

بنگاهها 4

معاون رئیس جمهور:  

 فوالد مبارکه الگوی 
 زیست محيطی مناسبی برای

سایر صنایع کشور است

چهارشنبه 5 بهمن   1401  /     3  رجب 1444  /  25  ژانویه   2023 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1275

رئیسی اعالم آمادگی کرد؛ 

 همکاری های همه  جانبه اقتصادی 
ایران در دوران بازسازی سوریه

سياست 2

سياست 2

 تحلیل کنش های سیاستمدار کهنه کار و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت؛

توکلی«  »احمد 
 و فریادهایی که

اعتنا نیست محل 
نامه  اخیر رئیس هیأت مدیره سازمان مردم 
نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به رئیس جمهور 
دوباره حاشیه ساز شده است. نامه ای که نخستین 
نبوده و احتماال آخرینش هم نباشد. با همان لحن 
همیشگِی هشدارآمیز. احمد توکلی در این نامه از 
تخلفات و جرایم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی 
پیرامون تامین کاالهای اساسی پرده برمی دارد 
و از پنهان کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت 
بی ســابقه انتقاد می کند. طبق گفته  او، واردات 

۱۳ میلیون تن کاالی اساسی شامل: گندم، ذرت 
دامی، کنجاله ســویا، جو، برنج، روغن و گوشت 
قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه بندی 
کامال محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به 
شرکتی بدون پیشینه  در واردات کاالی اساسی، 
واگذار شده اســت! شــرکتی که در طول عمر 
کوتاهش یک تن از این کاالها وارد نکرده است 
حاال می خواهد ۱۳ میلیون تــن از آنها را با ریال 

دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! 

سیاستگذار ارزی رسما ورود خود به نرخ سازی ارز را اعالم کرد

مهر تایید بانک مرکزی بر دالر
42 هزار تومانی

چرتکه 3

درباره انتقاد عجیب نکونام از نقل و انتقاالت 
باشگاه فوالد

همیشه ناراضی!
آدرنالين 8

دسترنج 6

سياست 2

دسترنج 6

سياست 2

محمد فراهانی ســردبیر خبرگزاری میزان در 
توئیتی نوشــت: اینکه برخی از کانال ها تیتر زده اند 
»فرجام خواهی محمد قبادلو پذیرفته شد« اشتباه 
اســت. براســاس اعالم دیوان عالی کشور »فرجام 
خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده 

جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارجاع گردیده 
اســت« فرجام خواهی ثبت شده اســت نه اینکه 

پذیرفته شده باشد.
مهدخت دامغان پور، یکی از وکالی محمد قبادلو، 
از معترضان محکوم به اعــدام ، نیز پذیرش فرجام 

خواهی درباره حکــم اعدام را رد کرده اســت. او در 
توئیتر نوشته: »پذیرش فرجام خواهی در خصوص 
پرونده با اتهام قتل، در اعتراض به رای دادگاه کیفری 
یک صورت گرفته. همچنین ما خواســتار پذیرش 
اعاده دادرســی در خصوص پرونده با موضوع افساد 
فی االرض با حکم اعدام که توسط دادگاه انقالب صادر 

شده برای محمد هستیم.«

خبر

فرجام خواهی محمد قبادلو پذیرفته نشده است

تعدادی از کارگران فصلی معدن 
تراورتن آق دره بیکار شدند 

رضا نصری در گفت وگو با ایلنا: 

ایران نباید سپر بالی 
ماجراجویی های روسیه 

در اروپا شود

خوراکی ها و بهداشت و درمان تخته گاز می تازند 

معیشت مردم در مسیر بن بست

نصب بنر های حمایت از سپاه 
مقابل سفارت خانه های اروپایی  

در تهران

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای

ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1445423

ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه تعمیرات اماکن گمرکی انبارهای گمرکی دلوار، 
بوالخیر و الور ساحلی را به روش فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار 

نماید.
شماره ردیف

مناقصه
حداقل شرایط مجاز برای دریافت برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه

اسناد
شماره ثبت فراخوان در سامانه 

ستاد

11401-02
 تعمیرات اماکن گمرکی 
 ) انبارهای گمرکی دلوار
 بو الخیر و الور ساحلی(

صالحیت پیمانکاری رتبه ۵ ساختمان 24.446.770.116
2001004212000002و ابنیه)بومی استان بوشهر(

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی اقدام کرده و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.

  محل دریافت اسناد مناقصه مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ لغایت 

۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد
 آخرین مهلت زمانی بارگذاری پاکات و مدارک مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به 

صورت الکترونیکی در سامانه ستاد
  زمان بازگشایی پاکات مناقصه ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال( میباشد. 
تذکر اصل تضمین شرکت در مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به صورت الک و مهر شده 

به دبیرخانه حراست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر تحویل گردد. 
 ضمنًا مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر به آدرس بوشهر بلوار دهقان 

 تلفن ۳۳۳۲۸۰۲۲-۰۷۷ مراجعه نمایند.
 برای کسب اطالعات بیشتر به تارنمای https://iets.mporg.ir مراجعه .نمایند.

 در ضمن هزینه کارمزد سامانه ستاد و درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱ میباشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴   
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵             

ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر 

پیمان شکرزاده –شهردار

 آگهی مزایده 

واگذاری تعدادی از اماکن به صورت اجاره
شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری تعدادی از اماکن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح جدول زیر برگزار نماید . 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس: 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت بر خط( برای کلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند . 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می باشد .

با  یا  مراجعه   WWW.Golpayegancity.ir  : نشانی  به  شهرداری  سایت  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   متقاضیان 
شماره های ۴۰-۰۳۱۵۷۴۸۴۰۳۸ تماس حاصل نمایند .

 مهلت دریافتشماره مزایدهمکانردیف
اسناد

 مهلت ارسال
سپرده شرکت در مزایده زمان بازگشاییپیشنهاد

)ریال(

۵00109۵1200000861401/11/131401/11/231401/11/2۵2/760/000واحد شماره 2 ساختمان پارسیان1

۵00109۵1200000831401/11/131401/11/231401/11/2۵2/760/000واحد شماره 3 ساختمان پارسیان2

۵00109۵1200000811401/11/131401/11/231401/11/2۵3/900/000)واحد شماره 1 خیابان امام حسین)ع3

۵00109۵1200000801401/11/131401/11/231401/11/2۵3/900/000)واحد شماره 2 خیابان امام حسین)ع4

۵00109۵1200000791401/11/131401/11/231401/11/2۵9/000/000)واحد شماره 3 خیابان امام حسین)ع۵

۵00109۵1200000821401/11/131401/11/231401/11/2۵660/000واحد شماره 7 پارک جنگلی6

۵00109۵1200000761401/11/131401/11/231401/11/2۵3/600/000واحد شماره 6 حمام بهشت7

۵00109۵1200000781401/11/131401/11/231401/11/2۵2/220/000واحد تجاری خیابان طالقانی8

 واحد تجاری خیابان آیت اله9
۵00109۵1200000841401/11/131401/11/231401/11/2۵3/600/000خوانساری

۵00109۵1200000771401/11/131401/11/231401/11/2۵1/6۵0/000واحد تجاری شماره ۵ پارک شادی10

۵00109۵12000008۵1401/11/131401/11/231401/11/2۵6/780/000غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری11

شناسه آگهی: 1446247

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲             

چرتکه 3

امید قالیباف:

وزارت صمت تصمیم گیرنده
 عرضه خودرو در بورس نیست

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای

ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1445423

ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه تعمیرات اماکن گمرکی انبارهای گمرکی دلوار، 
بوالخیر و الور ساحلی را به روش فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار 

نماید.
شماره ردیف

مناقصه
حداقل شرایط مجاز برای دریافت برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه

اسناد
شماره ثبت فراخوان در سامانه 

ستاد

11401-02
 تعمیرات اماکن گمرکی 
 ) انبارهای گمرکی دلوار
 بو الخیر و الور ساحلی(

صالحیت پیمانکاری رتبه ۵ ساختمان 24.446.770.116
2001004212000002و ابنیه)بومی استان بوشهر(

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی اقدام کرده و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.

  محل دریافت اسناد مناقصه مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ لغایت 

۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد
 آخرین مهلت زمانی بارگذاری پاکات و مدارک مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به 

صورت الکترونیکی در سامانه ستاد
  زمان بازگشایی پاکات مناقصه ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال( میباشد. 
تذکر اصل تضمین شرکت در مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به صورت الک و مهر شده 

به دبیرخانه حراست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر تحویل گردد. 
 ضمنًا مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر به آدرس بوشهر بلوار دهقان 

 تلفن ۳۳۳۲۸۰۲۲-۰۷۷ مراجعه نمایند.
 برای کسب اطالعات بیشتر به تارنمای https://iets.mporg.ir مراجعه .نمایند.

 در ضمن هزینه کارمزد سامانه ستاد و درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱ میباشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴   
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵             

ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر 

پیمان شکرزاده –شهردار

 آگهی مزایده 

واگذاری تعدادی از اماکن به صورت اجاره
شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری تعدادی از اماکن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح جدول زیر برگزار نماید . 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس: 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت بر خط( برای کلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند . 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می باشد .

با  یا  مراجعه   WWW.Golpayegancity.ir  : نشانی  به  شهرداری  سایت  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   متقاضیان 
شماره های ۴۰-۰۳۱۵۷۴۸۴۰۳۸ تماس حاصل نمایند .

 مهلت دریافتشماره مزایدهمکانردیف
اسناد

 مهلت ارسال
سپرده شرکت در مزایده زمان بازگشاییپیشنهاد

)ریال(

۵00109۵1200000861401/11/131401/11/231401/11/2۵2/760/000واحد شماره 2 ساختمان پارسیان1

۵00109۵1200000831401/11/131401/11/231401/11/2۵2/760/000واحد شماره 3 ساختمان پارسیان2

۵00109۵1200000811401/11/131401/11/231401/11/2۵3/900/000)واحد شماره 1 خیابان امام حسین)ع3

۵00109۵1200000801401/11/131401/11/231401/11/2۵3/900/000)واحد شماره 2 خیابان امام حسین)ع4

۵00109۵1200000791401/11/131401/11/231401/11/2۵9/000/000)واحد شماره 3 خیابان امام حسین)ع۵

۵00109۵1200000821401/11/131401/11/231401/11/2۵660/000واحد شماره 7 پارک جنگلی6

۵00109۵1200000761401/11/131401/11/231401/11/2۵3/600/000واحد شماره 6 حمام بهشت7

۵00109۵1200000781401/11/131401/11/231401/11/2۵2/220/000واحد تجاری خیابان طالقانی8

 واحد تجاری خیابان آیت اله9
۵00109۵1200000841401/11/131401/11/231401/11/2۵3/600/000خوانساری

۵00109۵1200000771401/11/131401/11/231401/11/2۵1/6۵0/000واحد تجاری شماره ۵ پارک شادی10

۵00109۵12000008۵1401/11/131401/11/231401/11/2۵6/780/000غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری11

شناسه آگهی: 1446247

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲             


