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شهرنوشت 6

فاضل میبدی:

  زایمان اجباری،
 مثل حجاب اجباری 
نتيجه عکس دارد

فرهنگ و هنر 8

 قیاس میان دو دوره دبیری 
حسین مسافرآستانه در جشنواره تئاتر فجر

 مرد نخستين 
دوره های اصول گرایی
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 بررسی پدیده جدید بازار در گفت وگوی »توسعه ایرانی« 
با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

سایدبای ساید می خواهی؟ 
ثبت نام کن 

سياست 2

چرتکه 3

 شمخانی با موضوع وین دیپلماسی توئیتری
 به راه انداخته است

قهرمان ماراتن 
مذاکرات؟! 

علی شــمخانی حضور رسانه ای متفاوتی 
را در حســاس ترین دور مذاکرات وین بازی 
می کنــد. توئیت زنی های روزانــه که حتی 
برخی از آنان شاید مفهوم مشخصی نداشته 
باشند، اما نزدیکانش می گویند برای مخاطب 
خاص و طرف مذاکره کننده پیام دارد. شاید 
به همین دلیل اســت که او توئیت هایش را 
در اکانت خود به زبان های عربی، روســی و 
انگلیســی هم ترجمه می کند.شمخانی که 

با آغاز دور هشــتم و شــاید پایانی مذاکرات 
وین ترجیــح داده از نقش های پشــت پرده 
خود فاصله گرفته و با بازنمایی رســانه ای و 
حضوری مستمر و روزانه، جایگاه خود را نزد 
مذاکره کنندگان و افــکار عمومی به خوبی 
تبییــن کند.مرد اهوازی فعالیت سیاســی 
مخفی علیه رژیم پهلــوی را از دهه ۱۳۵۰ 
آغاز کرد که منجر به دستگیری اش از سوی 

ساواک و زندانی شدن او شد. 

روزهای آینده سدهای لتیان و الر از مدار خارج می شوند؛

استیصالعنقریبتهرانیهااز»بیآبی«
شهرنوشت 6

 کاهش 70 درصدی
 تولید زعفران در کشور

 احمدی نژاد
 به اجالس داووس می رود

 نگاهی به نمایش آثار بهناز قاسمی
 در »foundry foundation« ُدبی

نظم در رویای آشفته

همه بازگشتی های مهم پرسپولیس

به خانه برمی گردیم!

حق قانونی کارگر را در بلبشوی اعداد و آمار 
بی پایه گم می کنند

 تعیین سبد معیشت
 بر مبنای نظام توزیع تخیلی!

حسین امیرعبداللهیان:

 کنگره آمریکا درباره
  پایبندی به برجام 

»بیانیه سیاسی« صادر کند

دسترنج 4

چرتکه 3

سياست 2

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8

سياست 2
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سياست 2

نمازی: 

 حل و فصل موضوع حصر
  بعد از ۴ هزار روز

 انتظار به حقی است 
جهان 5

 اردوغان در جریان سفر به امارات،
 13 سند همکاری امضا کرد؛

 جستجوی ساحل امن
 از رهگذر کشورهای عربی
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گمانه زنی هایی درمورد تأثیر توافق بر وضعیت ملک

 قیمت مسکن؛
 یک بستر و دو رویا

سياست 2

چرتکه 3

تصمیمات سیاسی برای احیای برجام شتاب گرفته است؛

کیلومترهای پایانی، 
اما پر دست انداز 

جاده وین 
جاده مذاکرات وین در کیلومترهای انتهایی 
خود قرار دارد؛ اما مسیر جاده همچنان دارای 
دست انداز و چاله است. همه طرف های درگیر 
می خواهند تا هوای مذاکرات تاریک نشــده 
خود را به انتهای جاده برسانند. اولیانوف روس 
هفته پیش گفته بود که فقط 5 دقیقه به پایان 
مذاکرات مانده و از همین تعبیر حاال یک هفته 

گذشته است.

»تصمیم گیری های سیاسی« و »بازی های 
رسانه ای« ســکه رایج این روزهای مقامات 
مذاکره کننده اســت. در تهران دریابان علی 
شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
دیپلماسی توئیتری راه انداخته و برای کمک 
به تیــم مذاکره کننده در نقــش پلیس بد و 
سخت گیر در مقابل پلیس خوبی به نام علی 

باقری که در وین حضور دارد؛ ظاهر می شود.

یک مقام شهرداری از شروع »نهضت پارکینگ سازی« خبر داد؛

دغدغه های کارشناسی تغییر شکل یک معضل
شهرنوشت 6

 تجمع دامداران 
و گاوداران در اردستان

هشت روایت از هفته هفدهم لیگ برتر

 مورینیو در آزادی، 
روبرتو کارلوس در مشهد

سخنگوی وزارت دفاع روسیه خبر داد؛ 

بازگشت یگان های نظامی 
 جنوب و غرب روس

 از مرز اوکراین 

 نمود بارز تعارض منافع، 
در تصمیم گیری برای بازنشستگان

 عطای دولت را
 به لقایش بخشیدیم

سخنگوی سپاه:

  سردار سلیمانی
  هیچ مسئولیتی در

 بنیاد تعاون سپاه نداشت

دسترنج ۴

دسترنج ۴

جهان 5

آدرنالين 8

سياست 2

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی گیالن

 آگهی مزایده عمومی شماره 14005000
 شرکت شهرکهای صنعتی گيالن درنظر دارد نسبت به واگذاری زمينهای کارگاهی و صنعتي و خدماتي در شهرک صنعتي سفيدروشت، اطاقور لنگرود، مجتمع كارگاهي درياسر لنگرود، انزلي، رودسر، يعقوبيه لنگرود، نالكياشر لنگرود، آسيابسران املش، 

ماسال و لوشان به شرح جدول پيوست از طريق مزايده عمومی و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت بر اساس قيمت کارشناسی و با رعايت صرفه و صالح شرکت به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط اقدام نمايد.  
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/4

آخرین مهلت ارسال پیشنهادقیمت: ساعت 8:00 روز يکشنبه  مورخ 1400/12/15 زمان بازگشايی: ساعت 8:10 صبح روز  يکشنبه مورخ 1400/12/15   
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی ميباشد:

برگزاري مزايده صرفا ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ميباشد و کليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شرکت درمزايده)وديعه(، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايی پاکات، اعالم به برنده، واريز وجه 
مزايده و... در بستر سامانه از اينطريق امکانپذير ميباشد.

پيشنهاد ميگردد قبل از ارائه قيمت پيشنهادی، از موقعيتهای موضوع مزايده بازديد به عمل آوريد. پس از اعالم نتايج نهايي مزايده، هيچ گونه اعتراضي در خصوص شرايط زمين پذيرفته نخواهد شد.
در خصوص قطعات دارای مستحدثات،  برنده مزايده موظف به پرداخت نقدی هزينه مستحدثات در ابتدای قرارداد ميباشد همچنين  مبلغ مذکور در زمان عقد قرارداد مطابق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به روز رسانی خواهد شد، متقاضيان می 

توانند جهت اطالع بيشتر به دفتر شرکت شهرکهای صنعتی گيالن مراجعه نمايند.
درخصوص استقرار واحدهای خدماتی، صرفا امکان خدماتی وجود دارد که پيش از اين در شهرکهای صنعتی، قراردادی جهت ارائه آن خدمات  منعقد نگرديده باشد، متقاضيان جهت دريافت اطالعات تکميلی ميبايست به واحد امور متقاضيان شرکت 

شهرکهای صنعتی گيالن مراجعه نمايند.
پرداخت هزينه های کارشناسی، آگهی درج شده در روزنامه، کليه هزينه های احتمالی نقل و انتقال و دارايی و عوارض و ... به عهده برنده مزايده می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده و نوع آن: پرداخت الکترونيکی از طريق درگاه معرفی شده در سامانه ستاد )به مبلغ مندرج در جدول پيوست(.
مدت اعتبار پيشنهادات: دو ماه از تاريخ تحويل پيشنهادات )درصورت عدم انعقاد قرارداد در فرصت دوماهه، عقد قرارداد با نفر دوم مزايده صورت ميپذيرد و در صورتی که نفر دوم وجود نداشته باشد، مزايده تجديد ميگردد(.

شرایط پرداخت: 30 درصد از قيمت کل حقوق انتفاع عرصه بصورت نقدی دريافت ميگردد و الباقی در 10 قسط با سررسيد هر سه ماه يکبار)سی ماه(  
 مزايده گران ميبايست به جهت اطمينان از تطبيق نوع توليد با ضوابط استقرار زيست محيطی صنايع، متناسب با رده های مذکور در نواحی صنعتی مورد مزايده و همچنين در خصوص قطعات با کاربری صنايع همگن، به واحد HSEE دفتر مرکزی 

شرکت مراجعه نمايند. در خصوص شهرکهايی که دارای زون بندی مصوب سازمان حفاظت محيط زيست نميباشند، استقرار صرفا با مجوز سازمان مذکور امکان پذير ميباشد و اخذ کليه مجوزهای الزم به عهده برنده مزايده ميباشد. 
جزييات و مشخصات هر يک از قطعات  مزايده، بطور کامل در اسناد مزايده  درج گرديده است و پيشنهاد دهندگان ميبايست با توجه به موارد ذکر شده در گزارش مذکور، نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نمايند.

مزايده گران می توانند جهت اطالع از هندسه و موقعيت مکانی قطعات اعالم شده در ليست مزايده  به سامانه اطالعات مکانی شهرکها و نواحی صنعتی ايران به آدرس Gis.isipo.ir  مراجعه نمايند.
برنده مزايده موظف به ارائه جواز تاسيس و مجوز محيط زيست قبل از  عقد قرارداد  ميباشد. در صورت عدم ارائه موارد ياد شده، نفر دوم جايگزين خواهد شد.
درشهرکهای دارای تصفيه خانه فاضالب، مبلغ حق انتفاع تصفيه خانه مطابق با محاسبه ويژه فاضالب نوع توليد محاسبه و از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 

ساخت و ساز صرفا مطابق با ضوابط ساخت و ساز در شهرکها و نواحی کارگاهی می باشد. ساخت و ساز کليه واحدهای کارگاهی بر اساس تيپ طرح ارائه شده دفتر فنی شرکت شهرکهای صنعتی گيالن خواهد بود.
نشانی کارفرما: رشت کمربندی شهيد بهشتیـ  روبروی کميته امدادـ  شرکت شهرکهای صنعتی گيالن.

عالقمندان به شرکت در مزايده ميبايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توکن( با شماره ذيل تماس حاصل نمايند   :مرکز پشتيبانی و راهبري سامانه:     1456    
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه )www.setadiran.ir(، بخش “ثبت نام/پروفايل مزايده گر”  موجوداست.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/28

 شرکت شهرکهای صنعتی گیالن

نوبت اول
 نوبت دوم


