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فلسطین و اوکراین بیانگر تضاد تفکر دنیای سرمایه داری هستند

دروغ بزرگ غرب 
2در موضوع حقوق بشر

طرح های به اصطالح صلــح خاورمیانه از ابتدا 
تاکنون از ســوی آمریکا، ســران رژیم جعلی 
صهیونیستی و یا حامیان غربی- عربی آن ها که 
وابســتگی تمام و کمالی به صهیونیسم جهانی 

دارند، مطرح شده است.

 ابطال 
طرح های سازش

یاد د اشت

  دکتر اصغر زارعی 

به مناسبت عید سعید فطر انجام شد

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

گزارشی از روز های آخر دادگاه طوالنی حمید نوری در استکهلم 

رد پای البی صهیونیستی 
در دادگاه های سوئد

پارک جنگلی ارومیه
 به نام دولت سند خورد

خالق برنامه »راز« 
در جوار شهید آوینی
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 حذف خاشقجی در آشتی 
اردوغان  با بن سلمان

مواضع قاطعانه رهبران مقاومت،  اشغالگران را به هراس انداخته است

چالش های ناتمام رژیم صهیونیستی
رجب طیب اردوغان و محمد بن سلمان با در آغوش کشیدن های بی لطافت 
و تبسم های محدود، تالش کردند ژســتی از آشتی را به نمایش بگذارند.  بن 
سلمان و اردوغان جمعه در اتاق پذیرایی کاخی در شهر جده تالش کردند تا 
پیام رقم خوردن یک شروع جدید در روابطشان را بفرستند اما برای سه سال 
گذشته، حضور این رهبر ترکیه در کنار ولیعهد عربستان در همین اتاق غیرقابل 
تصور بود.« روزنامه گاردین در تحلیلی درباره وضعیت روابط میان عربستان و 
ترکیه نوشته است: »در جریان دیدار اخیر اردوغان و بن سلمان هیچ نشانه ای 
از اختالفی که بین این رقبای منطقه ای فاصله انداخته بود وجود نداشت و صد 

البته نیز هیچ اشاره ای به دلیل این اختالف یعنی قتل جمال ...

رسانه های صهیونیستی که سخنرانی های اخیر رهبران مقاومت را با دقت زیر 
نظر داشتند بعد از سخنرانی سید  حسن نصراهلل اعالم کردند که نهادهای نظامی 
و امنیتی اسرائیل هفته های آینده چالش های بزرگی پیش ِرو خواهند داشت. 
پس از پایان روز قدس، رهبران مقاومت همچنان بر استمرار مقابله با اشغالگران 
تاکید کردند. دراین بین دفتر اطالع رسانی جنبش مقاومت اسالمی نجباء عراق، 
»شیخ اکرم الکعبی« دبیرکل این جنبش با انتشار یک پست توئیتری نوشت: امام 
راحل، خمینِی مجاهد )ره( روز قدس را انتخاب کرد تا در فکر مجاهدان و مبارزان 
در غرب و شرق زمین نهادینه شود. شیخ اکرم الکعبی قدس اشغالی را مسأله اول 

آزادگان جهان دانست و ادامه داد: هدف واالی آنان... در صفحات 2 و7 بخوانید7

کاهش شعب و ممنوعیت سرمایه گذاری در بازارهای ملک، ارز و طال در دستور کار قرار گرفت

راهبردهای 10 گانه 
برای اصالح نظام بانکی

4

آگهی

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي پيمانكاران به شماره 140112003 

شركت برق منطقه اي گيالن

م
دو

ت 
وب

ن

شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن

ش�رکت برق منطقه اي گیالن در نظر دارد واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیس�تم های حفاظتی تعداد 62 دستگاه پست انتقال و فوق توزیع 
و تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع ش�رکت س�هامی برق منطقه ای گیالن را از طریق س�امانه تدارکات الكترونیكي دولت به ش�ماره ثبت س�تاد 
2001001097000004 و از طریق مناقصه محدود یک مرحله ای برگزار نماید . کلیه مراحل فرآیند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و گش�ایش پاکت ها از طریق س�امانه تدارکات الكترونیكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدش�د . الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلي در س�امانه ، مراحل ثبت نام در س�امانه و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت ش�رکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهاي واصله 
خارج از سامانه تدارکات الكترونیكي دولت و همچنین به پیشنهادهایي که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر اطالعات 

مورد نیاز به شرح ذیل اعالم مي شود :
1- ن�ام و نش�اني مناقصه گزار : ش�رکت برق منطقه اي گیالن به نش�اني رش�ت - خیاب�ان امام خمیني – چه�ارراه قدس- امور ت�دارکات و قراردادها . تلفن 

01333325001-6
موضوع مناقصه : واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های حفاظتی تعداد 62 دستگاه پست انتقال و فوق توزیع و تعمیر و نگهداری خطوط 

انتقال و فوق توزیع شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن .
2- زمان ، مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان مي توانند از تاریخ درج آگهي تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1401/02/15  به سامانه تدارکات الكترونیكي 
دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ 500000 ریال معادل پانصد هزار ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتي در وجه حساب نسیم 

بانک مرکزی به شماره 4001106106025220 به نام برق منطقه اي گیالن ، براي خرید اسناد ارزیابی کیفی فوق اقدام نمایند .
3- شرایط پیمانكار :    گواهینامه صالحیت پیمانكاري حداقل پایه 4 رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای ظرفیت خالی و همچنین گواهینامه 

صالحیت ایمنی پیمانكاری .
4- مهلت ارسال پاسخ  استعالم ارزیابي کیفي : پیشنهاد دهندگان مي بایستي کلیه مدارك اسناد ارزیابي کیفي را تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/02/31 

در سامانه تدارکات الكترونیكي دولت بارگذاری  نمایند .
5- تاریخ گشایش استعالم ارزیابي کیفي: ساعت 11روز شنبه مورخ 1401/02/31در دفتر امورقراردادها وتدارکات مي باشد . 

6- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است .
7- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبري و پشتیباني 1456 مي باشد .

8- شناسه آگهی: 1308579

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

محسن خرمی شريف – شهردار قرچک

محسن خرمی شريف – شهردار قرچک

ش�هرداری قرچک در نظر دارد به اس�تناد مجوز ش�ماره  400/1/60987  مورخه 1400/12/24 جانش�ین شورای اسالمی ش�هر قرچک و موافقتنامه 691949 مورخه 1400/12/25  
س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس�تان تهران نس�بت به تكمیل کمربندی شمالی شهر قرچک )خاکبرداری و زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و فاز نهم و دهم و یازدهم و فاز 
اول احداث میدان ورودی کمربندی شمالی(  از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه پیمانكاران واجدالشرایط دعوت میشود جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه 

تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مبلغ برآورد اوليهموضوعرديف
301/619/482/801تكمیل کمربندی شمالی 1

1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک
2-اعتبار مصوب 310/000/000/000 ریال که مبلغ 100/000/000/000 ریال از محل اعتبارات استانی و 210/000/000/000 ریال آن از محل اعتبار بودجه 1401 شهرداری قابل پرداخت 

است.
3- متقاضی پیشنهاد میبایست سپرده ای معادل 5 درصد کل مبلغ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به ارزش 5/000/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانكی و یا فیش 
واریزی به حس�اب جاری ش�ماره 4074011407865872 به نام تمرکز وجوه س�پرده نزد بانک مرکزی و معادل 5 درصد کل مبلغ اعتبار ش�هرداری اختصاص یافته به این پروژه 
به ارزش 10/500/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانكی و یا فیش واریزی به حس�اب جاری ش�ماره  0105978385003  بنام س�پرده اشخاص شهرداری نزد بانک ملی مرکزی 

قرچک اختصاص نماید.
4- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( 

5- محل تسلیم اسناد مناقصه و پاکات پیشنهادات: سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد(
6- مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه  1401/2/5 تا مورخه 1401/2/11 و تحویل پاکات پیشنهادات تا مورخه  1401/2/26  که در سامانه ستاد نیز اعالم گردیده است.

7- تشكیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخه  1401/2/26 راس ساعت 14:30 در محل سالن جلسات شهرداری 
میباشد.

8- به پیشنهادات مبهم،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

10- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
11- سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه واقع در سامانه ستاد )شهرداری قرچک( قید و هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

    تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/5             تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/2/11

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره  400/1/60987  مورخه 1400/12/24 جانشین شورای اسالمی شهر قرچک نسبت به لكه گیری آسفالت 
معابر مناطق سه گانه و سامانه 137  از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانكاران واجدالشرایط دعوت میشود جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده )ريال(مبلغ برآورد اوليهموضوعرديف

19/982/922/9881/000/000/000فاز اول لكه گیری آسفالت معابر مناطق سه گانه1

14/992/497/192750/000/000فاز اول لكه گیری آسفالت معابر سطح شهر سامانه 2137

1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک
2-س�پرده ش�رکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكی ،اس�ناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز به حس�اب 0105978385003  بنام سپرده اشخاص شهرداری 

میباشد و مدت قرارداد 4 ماه می باشد.
3- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( 

4- محل تسلیم اسناد مناقصه و پاکات پیشنهادات: سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد(
5- مهلت اخذ اسناد مناقصه تا مورخه  1401/2/5  و تحویل پاکات پیشنهادات تا مورخه  1401/2/11  که در سامانه ستاد نیز اعالم گردیده است.

6- تش�كیل کمیس�یون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز چهارش�نبه مورخه  1401/2/28 راس ساعت 14:30 در محل 
سالن جلسات شهرداری میباشد.

7- به پیشنهادات مبهم،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
10- سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه واقع در سامانه ستاد )شهرداری قرچک( قید و هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

    تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/5             تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/2/11
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نوب آگهی دعوت از سهامداران شرکت سهام سرما فریدونی 

پالست ) سهامی خاص( 
به شماره ثبت 525479 

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان 
در ش�رکت فوق الذکر دعوت بعمل می آید که در جلسه 
ی مجمع عمومی عادی س�الیانه که در تاریخ 1401/2/24 
س�اعت10 صبح که در محل قانونی ش�رکت تشكیل می 

گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره
2- تعیین دارندگان حق امضاء مجاز

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده) نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسكن کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست

به شماره ثبت : 25816 
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند با توجه به عدم حدنصاب 
حضور اعضاء در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 1401/02/04 لذا جلس�ه مجمع عمومی 
فوق العاده)نوبت دوم( این شرکت راس ساعت 13:30 روز سه شنبه  مورخ  20 /1401/02 در محل 
نمازخانه س�اختمان مرکزی به نش�انی ضلع شمالی بزرگراه ش�هید حكیم ، بین شیخ فضل اهلل و 
یادگار امام ، پارك طبیعت پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست ، طبقه اول با دستور کار ذیل 
برگزار می گردد . از کلیه اعضاء محترم دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانده و 

یا نمایندگان تام االختیار خود را بصورت مكتوب  معرفی نمایند.
ضمناً تمامی قوانین و مقررات مربوط به نحوه تشكیل مجامع عمومی در خصوص این مجمع نافذ 

و معتبر می باشد.
دستور جلسه :

تمدی�د مدت فعالی�ت تعاونی در 2 دوره  5 س�اله وفق مقررات قانونی )ال�ف- دوره اول از مورخ 
1396/03/12 لغایت 1401/03/12  ب- دوره دوم از مورخ 1401/03/12/ لغایت 1406/03/12 ( .

هیئت مدیره تعاونی مسكن
کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه ممیزي و بازرسي ایران 

احترام�ا بدینوس�یله از کلیه اعضای جامعه ممیزي و بازرس�ي ایران دعوت بعم�ل می آید تا در 

جلس�ه مجمع عمومی عادی س�الیانه جامعه که راس س�اعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 
در محل اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کش�اورزي ایران به نشانی خیابان طالقاني، نبش خیابان 

شهید موسوي) فرصت( شماره 175 برگزار میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :

1. استماع گزارش عملكرد هیات مدیره، خزانه دار و بازرس
2. تصویب صورتهای مالی منتهی به 29 /12/ 1400

3. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4. تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا

5.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
6. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

اخطاریه دفترخانه
با س�الم آقای پیمان اس�فندیاری س�ربرزه فرزند بگ مراد بدینوسیله به اطالع 
می رس�اند خانم فروزان شریفی کلكانی فرزند : حیدرعلی  با حكم قطعی طالق 
صادره از دادگاه خانواده نظرآباد به این دفتر مراجعه نموده و درخواست اجرای 
دادنام�ه را دارد . لذا وفق ماده 35 قانون حمایت از خانواده از ش�ما دعوت می 
گ�ردد ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ جهت ثبت و اجرای طالق به آدرس : 
استان البرز – نظرآباد – خیابان آیت اله طالقانی – نیلوفر3 – پالك 43 مراجعه 
نموده و یا عذر موجه ارائه نمائید . در غیر اینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد 

شد .
نظرآباد : 4157 سردفتر طالق شماره 2 نظرآباد – علی ابراهیمی 

فرا رسیدن عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهان مبارک باد


