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آخرین اخبار از مذاکرات
ایران و آژانس واکاوی شد
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برمدار
اتممقاومت
به بهانه نخستین سالگرد ترور شهید فخری زاده
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یکی از علل پیچیده شدن مسئله آب
تخطی دستگاهها و فقدان اراده برای برخورد
با ناقضان قانون است
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مخالفان مرکل به قدرت میرسند
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نقطهپایانصدراعظم
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ورود تیم ترامپ
به منازعات برجامی آمریکا
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اوجگیری دوباره کووید 19
قیمت نفت را کاهش داد

سویهجدیدکرونا

سردار هستهای با سردار منطقه شباهتهایی دارد

این نام را
به یاد داشته باشید

گریباننفتراگرفت

فخری زاده!
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خبر

در اطالعیهای اعالم شد

دریادار ایرانی در نشست خبری:

زیردریایی سنگین «بعثت» رونمایی میشود

فرماندهنیرویراهبردیدریاییارتش گفت:ماانواعتجهیزات
ی کنیم و در این راستا ،زیردریایی سنگین بعثت
را تولید م 
رونماییمیشود.به گزارشمهر،امیردریادار شهرامایرانی
فرماندهنیرویدریاییارتشدرنشستخبری کهبهمناسبت
بزرگداشت هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش برگزار شد
گفت :هفتم آذر روزی است که نیروی دریایی ارتش چون
نگینی در دریا درخشید و در شرایط سخت و جنگی نابرابر
بازوی دشمن بعثی را قطع کرد و رژیم بعث دیگر نتوانست
حرفی در حوزه دریا داشته باشد.وی افزود :با رشادتهای
رزمندگان نیروی دریایی ارتش شاهرگ اقتصادی رژیم بعث عراق قطع شد و ما بر خود
واجب میدانیم یاد شهدا را به بهترین شکل ممکن بزرگ بداریم.
مأموریت حیاتی «نداجا» در دریای سرخ و اقیانوس هند
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :ما افتخار داریم که همان مأموریت را در دستور
ی کنیم و برای اجرای این مأموریت
کارداریم و امنیت خطوط مواصالتی دریایی را برقرار م 
حیاتی در دریای سرخ و اقیانوس هند حاضر هستیم و این حضور ،امنیت را برای اقتصاد
جهانی ایجاد کرده است .دریادار ایرانی در ادامه به تشریح برنامههای نیروی دریایی
ارتش به مناسبت بزرگداشت هفتم آذر پرداخت و گفت :دیدار با خانوادههای شهدا
و رونمایی از تجهیزات دفاعی پیشرفته ازجمله برنامههای ما است .وی افزود :بهروز
نگهداشتن آموزشها و ارتقاء توان بازدارندگی کشور ازجمله برنامهها و مأموریتهای
نیروی دریایی ارتش است.
نیروی دریایی در رزمایش ذوالفقار درخشید
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به رزمایش ذوالفقار ارتش ،گفت :نیروی دریایی
بهخوبیتوانستدراینرزمایشبدرخشد.دریادارایرانیبرپایینمایشگاهدستاوردهای
جدید نیروی دریایی ارتش را یکی دیگر از برنامههای این نیرو به مناسبت بزرگداشت

خبر

هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش دانست و گفت :نیروی دریایی حضور مؤثر در دریاها
داشته و توانسته تمامی معادالت آنها را برهم بزند ب ه گونهای که اقتدار و توانمندی
نیروی دریایی ارتش دیگر بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود :ما میتوانیم درصحنه عمل پرچم جمهوری اسالمی ایران را هزاران کیلومتر
دورتر از مرزهای ایران اسالمی برافرازیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ارتقاء توان دفاعی و بهروزرسانی شناورها و تجهیزات
سطحی ،زیر سطح و هوایی این نیرو را از اصلیترین مأموریتهای نداجا اعالم کرد و
ی کنیم وظایفی که بر عهده ماست را به بهترین شکل ممکن
گفت :ما باقدرت تالش م 
انجام داده و مدیون شهدا نباشیم.
تحریم در حوزه دفاعی هیچ معنایی ندارد
دریادار ایرانی بودن یا نبودن تحریم را برای کشورمان در حوزه دفاعی بیمعنا دانست و
گفت:وقتی کشور مامیتواندانواعناو،زیردریاییوانواعواقساممختلفتجهیزاتدفاعی
ن که دشمن حوزه بهداشت
پیشرفته را تولید کند ،پس تحریم هیچ معنایی ندارد .ای 
ی کند یعنی تمامی توان خود را
و درمان و ملزومات اساسی موردنیاز مردم را تحریم م 
به کار گرفته و از روی استیصال و ناتوانی به تحریم دارویی موردنیاز بیماران سرطانی و
خاص روی آورده است .وی در ادامه به اقدامات این نیرو برای مقابله با دزدان دریایی و
ت کشهاپرداختوافزود:امروزصحنهمقابلهبادزدان
اسکورت کشتیهایتجاریونف 
دریایی و تأمین امنیت دریایی و خطوط تجارت دریایی از دزدی دریایی عبور کرده و به
تروریسم دریایی رسیده ،اما نیروی دریایی بااقتدار در این عرصه حضور یافته و امنیت
ی کند.
خطوط مواصالتی دریایی را تأمین م 
زیردریایی سنگین بعثت رونمایی میشود
فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره توانمندی نیروی دریایی ارتش در تولید تجهیزات
گفت :ما انواع تجهیزات را تولید می کنیم و در این راستا زیردریایی سنگین بعثت
رونمایی خواهد شد.

آ گهی مزایده خودرو

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان فیروزکوه در نظر دارد یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 86
رنگ آبی به شماره انتظامی 15ق 499ایران  78را از طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده و بازدید از خودرو پس از درج
آ گهی به مدت دو هفته از ساعت  8صبح الی  12ظهر به دفتر تعاونی مصرف فرهنگیان واقع در میدان
راه آهن فیروزکوه جنب اداره آموزش و پرورش مراجعه و یا از چگونگی اطالعات بیشتر با شماره
 021 -76442838و همراه  09123120261آقای بنار (مدیرعامل تعاونی) تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار 1400/9/7
خ ش 1400/9/7

هیات مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان فیروزکوه

آ گهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره 14055

شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد  7.652قطعه جلد و درب باتری مورد نیاز خود را با
شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شرکت های واجد شرایط تدارک نماید .لذا از
متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و تحویل پا کت های مربوط به مناقصه برابر
روش ذیل اقدام نمایند.
*ارائه ضمانتنامه بانکی معادل 5درصد مبلغ پیشنهادی در پا کت دربسته*ارائه سابقه فعالیت،
اساسنامه،روزنامهرسمیومشخصات کاملاعضایهیاتمدیره*تاریخدریافتاسنادمناقصه5:
روز از انتشار آ گهی*آخرین مهلت ارسال پیشنهادات  :ساعت  15روز سی ام از انتشار آ گهی*بهای
اوراقمناقصه:مبلغ500/000ريالواريزبهحسابجاريطالیی1177800626802بانكسپهشعبه
شهیدچمرانبنامشركتتوسعهمنابعانرژیتوان*محلتهیهاسنادوتحویلپیشنهادات:خیابان
پاسداران ،نرسیده به میدان نوبنیاد ،ابتدای بزرگراه شهید بابایی ،شرکت توسعه منابع انرژی توان،
معاونتبازرگانی*بهپیشنهادهایی کهفاقدسپرده کمترازمیزانمقرر،چکشخصیوپیشنهادهایی
که پس از انقضای مهلت مقرر در آ گهی واصل شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد*.شرکت
توسعه منابع انرژی در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است*.قیمت های ارائه شده فقط به
صورتتحویلدر مقصد()CPTیا()CFRوبهصورتارزیموردقبولخواهدبود*.سایراطالعاتو
جزئیات مربوط به این مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد *.تلفن هماهنگی22540523 :
م الف  2982شناسه آ گهی 1229983
تاریخ انتشار1400/9/7 :

فراخوان مناقصه عمومی

جمهورپی اسالمی ایران
وزارت راه و شهر سازی
اداره کل راه و شهرسازی شرق استان
سمنان(شاهرود)

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق
س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.کلیه مراحل برگزاری تا ارائه پیش���نهاد و بازگش���ایی
پا کته���ااز طری���قدرگاهس���امانهتدارکاتالکترونیک���یدولت(س���تاد)http://www.setadiran.ir
انجام خواهد شد.
عنوان فراخوان

شماره فراخوان
سامانه ستاد

مهلت دریافت اسناد

آخرين مهلت ارسال
پيشنهاد

تاريخ بازگشايي

1

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات روسازی و تکمیل
ابنیه فنی محور روستایی ارمیان

2000003199000047

1400/09/08

1400/9/20

1400/9/21

2

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث راه فرعی درجه 1
دسترسی به روستای حسین آباد کالپوش

2000003199000048

1400/09/08

1400/9/20

1400/9/21

رديف

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای از شناسایی
یکی از سرشبکههای بزرگ قاچاق سازمانیافته لوازمخانگی و ضربه به این شبکه
خبر داد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با صدور اطالعیهای اعالم کرد :پاسداران گمنام
امام زمان در سازمان اطالعات سپاه پس از ماهها رصد اطالعاتی ،با هماهنگی
دستگاهقضائیموفقبهشناسایییکیاز سرشبکههایبزرگقاچاقسازمانیافته
لوازمخانگی و ضربه به این شبکه شدند.
شبکهمذکوردرمدتدوسالفعالیتخوداقدامبهقاچاقحدود۳۰هزاردستگاهانواع
لوازمخانگی غالبابا نشانهای تجاری کشور کره جنوبی به کشور کرده است.
در اینعملیاتاطالعاتی،اعضایاصلیشبکهدستگیروحدود۴هزار دستگاهانواع
لوازمخانگی شامل یخچال ،ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی  ،کولرگازی و
تلویزیون کشف و ضبط شد.
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یکسالاز شهادتدانشمندبرجستههستهایو
چهرهممتازدفاعیکشورگذشت.محسنفخریزاده،
فردیبود کهدشمنان،بیشازمااورامیشناختند
وحتیپیشازترور،بارهاازطرقرسمیوغیررسمی
اوراتهدید کردهبودند.سالروزشهادتآنبزرگمرد
عرصهدفاعاز کشور،فرصتخوبیبراییادآوریو
پیگیری چند مسئله است:
ی���ک.هی���چی���کاز دس���تگاهه ��ایاجرای���یهنوز
پیرام���ونمطالب���هم���ردمدر ارتباطب ��اپروندهترور
ش���هید فخ���ریزاده گزارش���ی به مردم ن ��داده اند.
تأ کی���دمق���اممعظمرهبریمبنیب ��رپیگیریاین
جنایت و مجازات عامالن و آمران آن هم همچنان
ب���هنتیج���همش���خصینرس���یدهاس ��ت.مج ��ازات
طراح���انای���نجنای���ت،عالوهبرجنبهسیاس ��یو
اعتق���ادی،در ح���وزهعلمی،امنیتآفریناس ��ت.
بایداینتلقیایجادش���ود کهماجانصدهاافس���ر
عالیرتبهارتشاسرائیلوآمریکارادر برابرقطرهای
از خونهردانشمندشهیدخود،ناقابلمیدانیم
و تقاص سختی از دشمنان خواهیم گرفت.
دو .تهدید علنی نتانیاهو ،یعنی آمران آن جنایت
کامالمشخصاند.انتقامسخت،پشیمان کنندهو
بازدارندههنوزاتفاقنیفتادهاست.درشأنجمهوری
اسالمی،آنهم4دههپسازانقالباسالمیو30سال
پس از جنگ تحمیلی  8س���اله با آن رش ��ادت ها و
مقاومتها،ایننیست کهبیسروپایضعیفی که
بنیانهایدولتمجعولشلرزاناس ��ت،اینگونه
دانشمندانمارارسمیتهدید کردهوسپستهدید
خود را عملی کند.
سه .روند خرابکاری و تهدید و ترور علیه چهره ها و
تأسیساتهستهایودفاعیمادر چندسالاخیر
فزونی یافته که یکی از علل آن ،روند انفعالی دولت
گذشتهدرسیاستخارجیومدیریتداخلیبوده
است .روند ترور دانشمندان هستهای ما ،از چند
ماه پس از فتنه  88آغاز شد و در سالهای گذشته
نیز،هربار کهمدیریتضعیفدولت،اعتراضیرابر
ی گرفت.
میانگیخت،خرابکاریدشمنانهمشدتم 
ای���نرون���ددر دول���تومجلسفعلی ،کندش ��دهو
کاستیهای گذشته نیز باید جبران شود.
چه���ار.مه���مت���رازن���کاتپی���ش گفت ��هوض ��رورت
پیگی���ریآن،ی���ادآوریاینس ��خنپیرجماراندر
پی شهادت شهید علم و تحقیق ،استاد مطهری
اس���ت که «بکش���ید ما را ،ملت ما بیدارتر می ش ��ود
وازخ���ونای���نش���هید،صدهاش ��هیدچ ��وناومی
روید ».خون شهید فخریزاده ،درخت تناور علم
وق���درت کش���ورراآبی���اریخواهد ک ��ردوازخا کاو،
صدها فخریزاده خواهد رویید.

شرکت توسعه منابع انرژی توان

سپاه ،شبک ه بزرگ قاچاق لوازمخانگی را منهدم کرد
این شبکه با سوءاستفاده از رویههای قانونی کولبری و تهلنجی که بهمنظور
حمایتاز معیشتمرزنشینانوضعشدهاست،اقدامبهقاچاق کالناین کاالها
از مرزهای غربی و بنادر جنوبی کشور و انتقال آن به انبارهای خود و یا فروش
ی که بنابر قانون ساماندهی
ی کرد ،درحال 
به مشتریان خود در سراسر کشور م 
مبادالت مرزی ،ورود تجمیعی و تجاری کاالهای مشمول این قانون به داخل
کشور ممنوع است.
جاسازکردنلوازمخانگیدر کامیونهایحمل گندموذرتازبندرامامخمینی(ره)و
انتقالآنبااستفادهازخودروهایسبکوشوتیهابهانبارهایغیرمجازازشگردهای
این شبکه برای قاچاق بوده است .شبکه مذکور جهت تأمین منابع ارزی کاالی
قاچاق ،اقدام به واریز مبالغ ریالی بهحساب شرکتهای بزرگ صادرکننده داخلی
مینمود .در این فرآیند ارز حاصل از صادرات که باید وارد سامانه نیما گردد ،صرف
تأمین کاالی قاچاق میشد.

سرمقاله

تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/7:

شناسه آگهی 1228849 :

روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان -شاهرود

