
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سياست 2

امیرعبداللهیان:

شرط حضور وزرای خارجه 
در وین رعایت خطوط 
قرمز ایران است

سياست 2

یادداشتی از نادر صدیقی، 
پژوهشگر سیاسی و اجتماعی

 اوکراین
 و مواضع ما

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1026  شنبه 14   اسفند   1400  /    2 شعبان 1443  /  5 مارس   2022

نگاهی به گروه های به ظاهر خیریه در آستانه  تعیین دستمزد؛

 کارگران و مشکلی 
به نام دایه های مهربان تر از مادر

سياست 2

دسترنج 4

 چشم مذاکره کنندگان وین 
به سفر گروسی به تهران است

ین قطعه   آخر
پازل توافق

رافائــل گروســی، مدیــر کل آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی امروز برای ســومین 
بار در دولت ابراهیم رئیســی به تهران سفر 
می کند. اگر در دو سفر قبلی ماموریت او حفظ 
همه طرف های درگیــر در مذاکرات بود؛ به 
نظر می رسد این سفر و دیدارهای او با حسین 
امیرعبداللهیان، وزیــر امور خارجه و محمد 
اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی احتماالً 

آخرین قطعه پازل رسیدن به توافق باشد.
مهمترین سوغات ســفر سوم گروسی به 
تهــران را می توان پایان 11 مــاه مذاکره در 

وین دانست. آنچه مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی به ساکنان اتاق مستطیل شکل هتل 
کوبــورگ منتقــل خواهد کــرد، می تواند 
مهمانان تازه ای را بــرای این هتل به ارمغان 
آورد: »وزرای خارجه طرف های برجام برای 

امضای توافق جدید.«
هرچند مســئوالن و خبرنــگاران ایرانی 
ســعی می کنند با عباراتی چون »تا زمانی 
که همه چیز توافق نشده باشــد، هیچ چیز 
توافق نمی شود و برخی مســائل هنوز باقی 

مانده است.« 

رئیس جمهور در استان گلستان:

 بی عدالتی اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی زیبنده دولت نیست
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عملیات نجات! 

خودکشی زنان در ایران روبه فزونی است

 مرگ خودخواسته 
یا اعتراض خاموش؟ 

بن سلمان: 

 بهتر است اختالفات
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رئیس جمهور مبارزه با فقر را از برنامه های جدی 
دولت دانســت و گفت: نباید فقر به ویژه فقر مطلق 
داشته باشیم، فقر به هیچ وجه زیبنده دولت نیست 
و باید با آن مبارزه کنیم، ما در حوزه فقرســتیزی از 
ظرفیت مردم استقبال می کنیم. سید ابراهیم رئیسی 
در جمع نخبگان، خانواده ایثارگران و اقشار مردمی 
استان گلســتان با بیان اینکه در سفر به گلستان بر 
مسائل اولویت دار استان برنامه ریزی و برای آنها اعتبار 
دیده شد که در جلسه شورای اداری استان گلستان 
مصوب می شود، بیان کرد: پروژه های بزرگ در استان 
مورد توجه قرار می گیرد و برخی مشــکالت مثل 
پتروشیمی حل می شود، همچنین یکی از برنامه های 
جدی دولت سیزدهم تقویت صنایع تبدیلی در استان 
گلستان و سایر استان های کشور است.وی با تأکید 
بر اینکه مدیر در نظام اسالمی باید با مردم در مردم 
و با مردم باشــد و این را باید مردم احساس کنند، بر 
لزوم حضور پررنگ مدیران در مساجد تأکید کرد و 
افزود: باید در اتاق مدیران به روی مردم باز باشد. هر 
کار زشتی در جامعه باید برای مدیران دولت زشت 

تر و هر کار نیکویی برای دست اندرکاران دولت باید 
نیکوتر باشد.به گفته وی،  در استان گلستان اقوام و 
گویش های مختلف کنار یکدیگر قرار دارند و انسجام، 
وحدت و یکپارچگی مردم زبانزد همه است که باید 

قدردان این وحدت و انسجام بود.
جنگل ها نباید به بهانه آبادانی غارت شود

رئیســی به نعمات خدادادی فراوان در استان 
گلستان اشــاره کرد و گفت: باید از نعمات الهی و 
خدادادی در راستای پیشرفت و آبادانی استفاده 
کرد، انسان در این عالم است تا زمین را آباد کند و 
در این راستا باید از ظرفیت هوا و زمین بهره ببرد اما 

از بین بردن جنگل و ساحل، منفعت طلبی، آلوده 
کردن محیط زیســت، زیاده خواهــی و امثال آن 
خالف عمران و آبادانی است، در توسعه یافتگی باید 
حفظ محیط زیست را مدنظر قرار دهیم و اگر ایجاد 
یک کارگاه به جنگل آسیب می زند نباید ایجاد شود 

چراکه حفظ جنگل وظیفه همه ما است.
اقتصاد روستا فعال شود

وی گلستان را قطب کشاورزی دانست و یادآور 
شد: حمایت از کشاورزی به عنوان یک مسئله مهم 
در استان گلستان مطرح است، اگر بخش دامداری 
و کشاورزی روستاها را به عنوان یک کارگاه تولیدی 
بزرگ فعال کنیم دیگر روستائیان در حاشیه شهرها 
ســکونت پیدا نمی کنند، اقتصاد روستا باید فعال 
شود و باید با اعطای تسهیالت، تضمین بازار فروش 
محصوالت روســتایی، ایجاد جاذبه برای زندگی؛ 
روســتائیان را به زندگی در روســتاها ترغیب کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد:  اقتصاد دریا به اشتغال 
و تولید کمک می کند وگلســتان از نعمت ساحل 

برخوردار است.

خبر

رئیس جمهور در استان گلستان:

بی عدالتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زیبنده دولت نیست

فرماندهی انتظامی استان اردبیل در نظر دارد جهت احداث ساختمان اداری واقع در شهر اردبیل بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و 
مشخصات فنی ابالغی در قالب تهاتر یک قطعه ملک متعلق به ناجا نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه عمومی مطابق شرایط 

ذیل اقدام نماید:
الف( مشخصات فنی پروژه : ساختمان اداری به متراژ 1162 مترمربع به همراه پیاده روی دور ساختمان چهار طبقه ) همکف و سه 
طبقه اداری( انتظامات به متراژ 30 متر مربع- دیوار محوطه به همراه پیاده رو دورتادور 140 متر طول- محوطه سازی برابر با 400 متر 
مربع- پارکینگ به متراژ 30 متر مربع، نوع اسکلت: بتن آرمه، سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی، نما: تلفیقی از آجر و سنگ تراورتن، 

KW30UPS و KVA50 و دیزل ژنراتور
ب( برآورد اولیه و محل تامین اعتبار پروژه : مبلغ براورد اولیه حدود 115/000/000/000ریال ) معادل یازده میلیارد  پانصد میلیون 
تومان( بر اساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی و برقی سال 1400 و با احتساب کلیه ضرایب متعلقه و کسورات قانونی و محل تامین 

اعتبار از محل طرح های غیر عمرانی ناجا )ساماندهی اماکن- تهاتر ملک( و برابر آئین نامه مناقصات ستاد کل نیروهای مسلح
ج( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 5/750/000/000 یال )معادل پانصد و هفتاد و پنج میلیون تومان( فقط ظمانتنامه بانکی معتبر 

مورد قبول است.
د( با عنایت به تهاتری بودن پروژه، پیمان بصورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع بخشنامه ابالغ 96/5/4 قیمت مقطوع و 
بدون هرگونه تعدیل، مابه التفاوت نرخ ارز و مصالح مصرفی، پیش پرداخت و ... تنظیم گردیده و پیمانکار می بایستی کلیه هزینه های 
جانبی و کسورات قانونی اعم از سهم پیمانکار و کارفرما شامل بیمه نامه تامین اجتماعی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پروانه ساختمانی، 
امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، عوارض شهرداری، هزینه پروانه ساختمانی و پایانکار، برگزاری مناقصه، آزمایشگاه، مکانیک 
خاک، حق الزحمه مشاور طرح و کارشناسان رسمی دادگستری، انتقال سند دفتر اسناد رسمی و ...را در قیمت پیشنهادی خود محاسبه 
و لحاظ نماید. با عنایت به عدم وجود اعتبار نقدی برای احداث پروژه مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار پرداخت می شود لیکن در 
هنگام رسیدگی به کار کرد های پیمانکار جزو مطالبات و کارکرد ایشان لحاظ خواهد شد و در قالب اسناد یاد شده پرداخت شود و ارائه 

مفاصا حساب در پایان کار الزامی بوده و تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
ه( کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است وکلیه هزینه های درج آگهی و تشریفات برگذاری و ثبت قرارداد به عهده 

برنده مناقصه پروژه می باشد.
اولیه  پایه  قیمت  به  اردبیل.  شهرستان  در  واقع  مربع  متر  حدود 400  متراژ  به  زمین  قطعه  :یک  تهاتر  مورد  ملک  مشخصات  و( 
160/000/000/000ریال و حدود ده درصد ارزش ملک مود مورد تهاتر برای سایر هزینه های جانبی به صورت نقدی قبل از عقد قرارداد 

از پیمانکار اخذ خواهد گردید. وما به التفاوت قیمت زمین و هزینه اجرای ساختمان با صالحدید کارفرما از پیمانکار دریافت خواهد شد.
لذا از كلیه پیمانكاران واجد صالحیت پیمانكاري سازمان برنامه و بودجه کشور که رتبه آنها در سامانه ساجات WWW.SAGAT.IR و 
ساجار WWW.SAGAR.IR قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل پنج 5 شته ابنیه و ظرفیت ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه کشور 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت میگردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج آگهی 
با به همراه داشتن اصل و فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شرکت )تاییدیه صالحیت پیمانکاری سازمان کشور( و گواهینامه ارزش افزوده 
معتبر و صورت های مالی حسابرسی شده سنوات گذشته مناقصه گر )برای پروژه های با برآورد بیش از ده 10 درصد سقف معامالت عمده 
دولتی- در سال جاری مبالغی بیش از شش میلیارد و پانصد میلیون تومان( و یک جلد رزومه کاری کامل پنج سال اخیر شرکت و پیرینت 
حساب سه سال گذشته شرکت، جهت آمادگی و درج اسناد ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گزار به ادرس : اردبیل- جاده 

تبریز- تپه نادري- معاونت مهندسي انتظامي استان اردبیل  تلفن : 21824057- 045 مراجعه نمایند.

آگهي مناقصه
فرماندهي انتظامي استان اردبيل

  یونس غفاری  شهردار رباط کریم        فرماندهي انتظامي استان اردبيل    

 شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 00/971 مورخ 1400/10/19 شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به تولید کنندگان و شرکت های 
واجد الشرایط و دارای سوابق کاری در این زمینه واگذار نماید . 

محل تامین مبلغ برآورد مصوب )ریال(موضوع مناقصهردیف
اعتبار

مبنای قیمت 
مبلغ تضمین شرکت مدت اجراءپیشنهادی

توضیحاتدر مناقصه )ریال (

1
اجرای پروژه احداث فضای 
سبز خطی روبروی پارک 

ارکیده و بلوار عدالت
10/000/000/000

ردیف بودجه 
داخلی شهرداری 

 20101001
1500/000/000 ماهبه صورت مقطوع

دارای گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری در 

زمینه کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت دوم(

شرایط :
 1- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد .

2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- سپرده شرکت در مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و یا واریز 
نقدی به شماره حساب 0106625206008 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 )شماره 
حساب شبا IR 280170000000106625206008 تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه 
به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان 
نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط 

خواهد شد.
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.

5- متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم 
شده است را حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 
شماره  به  جاری  حساب  به  واریزی  فیش  بایست  می  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  متقاضیان   -6
0106624819004 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 1/000/000 ریال )غیر 

قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری رباط کریم تسلیم نمایند.
7- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 14/30 روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26 می باشد.

8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/7   
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/12/14                                

فرماندهی انتظامی استان اردبیل در نظر دارد جهت احداث ساختمان اداری واقع در شهر اردبیل بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و 
مشخصات فنی ابالغی در قالب تهاتر یک قطعه ملک متعلق به ناجا نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه عمومی مطابق شرایط 

ذیل اقدام نماید:
الف( مشخصات فنی پروژه : ساختمان اداری به متراژ 1162 مترمربع به همراه پیاده روی دور ساختمان چهار طبقه ) همکف و سه 
طبقه اداری( انتظامات به متراژ 30 متر مربع- دیوار محوطه به همراه پیاده رو دورتادور 140 متر طول- محوطه سازی برابر با 400 متر 
مربع- پارکینگ به متراژ 30 متر مربع، نوع اسکلت: بتن آرمه، سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی، نما: تلفیقی از آجر و سنگ تراورتن، 

KW30UPS و KVA50 و دیزل ژنراتور
ب( برآورد اولیه و محل تامین اعتبار پروژه : مبلغ براورد اولیه حدود 115/000/000/000ریال ) معادل یازده میلیارد  پانصد میلیون 
تومان( بر اساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی و برقی سال 1400 و با احتساب کلیه ضرایب متعلقه و کسورات قانونی و محل تامین 

اعتبار از محل طرح های غیر عمرانی ناجا )ساماندهی اماکن- تهاتر ملک( و برابر آئین نامه مناقصات ستاد کل نیروهای مسلح
ج( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 5/750/000/000 یال )معادل پانصد و هفتاد و پنج میلیون تومان( فقط ظمانتنامه بانکی معتبر 

مورد قبول است.
د( با عنایت به تهاتری بودن پروژه، پیمان بصورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع بخشنامه ابالغ 96/5/4 قیمت مقطوع و 
بدون هرگونه تعدیل، مابه التفاوت نرخ ارز و مصالح مصرفی، پیش پرداخت و ... تنظیم گردیده و پیمانکار می بایستی کلیه هزینه های 
جانبی و کسورات قانونی اعم از سهم پیمانکار و کارفرما شامل بیمه نامه تامین اجتماعی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پروانه ساختمانی، 
امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، عوارض شهرداری، هزینه پروانه ساختمانی و پایانکار، برگزاری مناقصه، آزمایشگاه، مکانیک 
خاک، حق الزحمه مشاور طرح و کارشناسان رسمی دادگستری، انتقال سند دفتر اسناد رسمی و ...را در قیمت پیشنهادی خود محاسبه 
و لحاظ نماید. با عنایت به عدم وجود اعتبار نقدی برای احداث پروژه مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار پرداخت می شود لیکن در 
هنگام رسیدگی به کار کرد های پیمانکار جزو مطالبات و کارکرد ایشان لحاظ خواهد شد و در قالب اسناد یاد شده پرداخت شود و ارائه 

مفاصا حساب در پایان کار الزامی بوده و تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
ه( کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است وکلیه هزینه های درج آگهی و تشریفات برگذاری و ثبت قرارداد به عهده 

برنده مناقصه پروژه می باشد.
اولیه  پایه  قیمت  به  اردبیل.  شهرستان  در  واقع  مربع  متر  حدود 400  متراژ  به  زمین  قطعه  :یک  تهاتر  مورد  ملک  مشخصات  و( 
160/000/000/000ریال و حدود ده درصد ارزش ملک مود مورد تهاتر برای سایر هزینه های جانبی به صورت نقدی قبل از عقد قرارداد 

از پیمانکار اخذ خواهد گردید. وما به التفاوت قیمت زمین و هزینه اجرای ساختمان با صالحدید کارفرما از پیمانکار دریافت خواهد شد.
لذا از كلیه پیمانكاران واجد صالحیت پیمانكاري سازمان برنامه و بودجه کشور که رتبه آنها در سامانه ساجات WWW.SAGAT.IR و 
ساجار WWW.SAGAR.IR قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل پنج 5 شته ابنیه و ظرفیت ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه کشور 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت میگردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج آگهی 
با به همراه داشتن اصل و فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شرکت )تاییدیه صالحیت پیمانکاری سازمان کشور( و گواهینامه ارزش افزوده 
معتبر و صورت های مالی حسابرسی شده سنوات گذشته مناقصه گر )برای پروژه های با برآورد بیش از ده 10 درصد سقف معامالت عمده 
دولتی- در سال جاری مبالغی بیش از شش میلیارد و پانصد میلیون تومان( و یک جلد رزومه کاری کامل پنج سال اخیر شرکت و پیرینت 
حساب سه سال گذشته شرکت، جهت آمادگی و درج اسناد ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گزار به ادرس : اردبیل- جاده 

تبریز- تپه نادري- معاونت مهندسي انتظامي استان اردبیل  تلفن : 21824057- 045 مراجعه نمایند.

آگهي مناقصه
فرماندهي انتظامي استان اردبيل

  یونس غفاری  شهردار رباط کریم        فرماندهي انتظامي استان اردبيل    

 شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 00/971 مورخ 1400/10/19 شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به تولید کنندگان و شرکت های 
واجد الشرایط و دارای سوابق کاری در این زمینه واگذار نماید . 

محل تامین مبلغ برآورد مصوب )ریال(موضوع مناقصهردیف
اعتبار

مبنای قیمت 
مبلغ تضمین شرکت مدت اجراءپیشنهادی

توضیحاتدر مناقصه )ریال (

1
اجرای پروژه احداث فضای 
سبز خطی روبروی پارک 

ارکیده و بلوار عدالت
10/000/000/000

ردیف بودجه 
داخلی شهرداری 

 20101001
1500/000/000 ماهبه صورت مقطوع

دارای گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری در 

زمینه کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت دوم(

شرایط :
 1- هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد .

2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- سپرده شرکت در مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و یا واریز 
نقدی به شماره حساب 0106625206008 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 )شماره 
حساب شبا IR 280170000000106625206008 تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه 
به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان 
نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط 

خواهد شد.
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.

5- متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم 
شده است را حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 
شماره  به  جاری  حساب  به  واریزی  فیش  بایست  می  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  متقاضیان   -6
0106624819004 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 1/000/000 ریال )غیر 

قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری رباط کریم تسلیم نمایند.
7- زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 14/30 روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26 می باشد.

8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/7   
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/12/14                                


