آیا کاغذ از لیست کاالهای اساسی خارج میشود؟

بیم خداحافظی با
کتاب کاغذی!

صفحه 4

پیشخوان
با وجود تکرار اختالف
در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اعالم کرد

تایید «قتل عمد» در رای
محمدعلی نجفی

صفحه 2

رشد اقتصادی بهار 99
منفی شد

صفحه 9

برای بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس استان
تهران نیاز به  ۹میلیارد تومان است

کمین کرونا در کالسهای
مدرسه

صفحه 3

ُ
مسکن سبز در رگهای بورس

گروه بازار و سرمایه  -مدتی است که افت و خیز بازار بورس سهامداران به خصوص
تازهواردان را دچار ترس و وحشت کرده است البته پس افت شدید هفتههای اخیر ،شاخص
کل طی روزهای دوشنبه و سهشنبه در مسیر صعود قرار گرفت .شاخص کل بورس روز
گذشته در حالی بیش از  ۵۹هزار واحد صعود کرد که شاخص کل با معیار هم وزن نیز
برخالف روزهای گذشته روندی صعودی داشت .شاخص کل بورس با  ۵۹هزار و  ۶۷۲واحد

سرمقاله

ژوبین صفاری

صعود رقم یک میلیون و  ۶۶۷هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن نیز با
 ۵۹۴۷واحد صعود به رقم  ۴۲۸هزار و  ۸۳۷واحد رسید .از ابتدای سال  99بازار بورس
رکوردهای بیسابقهای را ثبت کرد و محلی برای جذب سرمایههای در دست افراد بود اما روند
اینگونه نماند و این بازار از نیمه دوم مردادماه دچار ریزش شد و سهامداران را شوکه کرد.
شرح درصفحه 10

سراب «بایدن» برای اقتصاد

جهانگیری :نباید فضای رسانهای کشور
علیه بخش خصوصی باشد

شرایط اقتصاد ایران طی چند سال گذشته با فراز و
نشیبهای فراوانی همراه بوده است .از توافق هستهای
و ایجاد امید برای بهبود شرایط تا بازگشت تحریمها و
دشوارتر شدن مسیر حرکت اقتصاد کشور که تا امروز
شاهد آن هستیم .بیتردید وضعیت اقتصادی کشور
محصول چند عامل است که بخشی به ساختارهای
غلط اقتصادی ،بخشی به موضوع تحریمها و مناسبات
بینالمللی و همچنین انحصار و فساد در اقتصاد که در
ذیل ساختارهای غلط تعریف میشود .در این بین اما
فرضیهای مطرح میشود مبنی بر اینکه با تغییر رئیس
جمهور آمریکا ،اقتصاد ایران چشمانداز امیدوارکنندهای
پیدا میکند .این گزاره میتواند هم غلط و هم درست
باشد.
بیشک اقتصاد کشور همواره طی این چند دهه از
کسری بودجه ،روشن بودن موتور نقدینگی و تورمهای
باال ،در تحریم و غیر تحریم رنج برده است.
بنابراین به نظر میرسد ،رئیس جمهوری آمریکا نه از
بین این دو گزینه که حتی اگر به انتخاب مسئوالن کشور
ما تعیین شود باز هم این مشکالت بر سر جای خود باقی
است .بنابراین نمیتوان گفت که اقتصاد تنها با تغییر
رئیس جمهوری ایالت متحده و حتی با فرض برداشته
شدن کامل تحریمها میتواند به ساحل امن برسد .اما از
آن سو تردیدی نیست که اقتصاد به خصوص در کشور ما
پیوندی انکار ناشندنی با سیاست دارد.

جهش تولید زیر پرچم فعالیت
بخش خصوصی
صفحه 9

بیژن زنگنه در مجلس گزارشی از عملکرد
این وزارتخانه را ارائه کرد

توافق صلح امارات و بحرین با اسرائیل در کاخ سفید همزمان با انتفاضه مردمی در فلسطین امضا شد

صلح سیاه در کاخ سفید

چهارشنبه  26شهریور  27 - 1399محرم  16 - 1442سپتامبر  - 2020سال هفدهم  -شماره  12 - 4637صفحه  2000 -تومان

«ابتکار» دالیل رشد دوباره شاخص بورس را بررسی کرد

دست یاریخواهی وزیر نفت
به سوی بهارستان
صفحه 2

صفحه 11

ادامه درصفحه 2

سردار جاللی:

آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای

در شرایط فعلی نباید دنبال مچگیری و تضعیف یکدیگر باشیم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت :رویکرد کلی ما حمایت از دولت در برابر فشار همه جانبه دشمن است و اعتقاد داریم
در شرایط کنونی نباید به دنبال مچگیری و تضعیف یکدیگر باشیم.
به گزارش ایسنا ،سردار غالمرضا جاللی در نشست توجیهی برگزاری هفته نکوداشت پدافند غیرعامل با اشاره به برنامههای
برگزاری هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد :با توجه به شیوع ویروس کرونا و در نظر گرفتن این احتمال که با آغاز فصل سرد شیوع
این ویروس افزایش پیدا کند ،در تمامی برنامهها رویکرد اصلی استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی و ارتباطات از راه دور است
تا ضمن گرامیداشت این هفته ،شیوهنامههای ستاد ملی مقابله با کرونا به دقت اجرا شود.
وی تاکید کرد :راهبرد اصلی دشمن همچنان «فشار همه جانبه» مادون جنگ نظامی است و نگاه و رویکرد رهبری تاکید بر
«ایستادگی» و «مقاومت فعال» است و پدافند غیرعامل نیز تالش دارد تا نقش و کارکرد خود را مطابق با این راهبرد کالن در مسیر
ساختن ایران قوی تبیین کند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه هوشیارسازی مسئوالن در برابر تهدیدات از جمله اصول کلیدی برنامههای هفته پدافند غیرعامل
امسال است ،افزود :در تالشیم تا در برنامههای امسال وجهه کارآمدی و اثربخشی پدافند غیرعامل را بیش از گذشته برای عموم جامعه و نخبگان تبیین
کنیم.
جاللی با تاکید بر اینکه بخش عمدهای از ماموریتها و وظایف سازمان پدافند غیرعامل از طریق بدنه دولت و دستگاههای اجرایی کشور محقق میشود،
نوبت اول
ادامه داد :رویکرد کلی ما حمایت از دولت در برابر فشار همه جانبه دشمن است و اعتقاد داریم در شرایط کنونی نباید به دنبال مچگیری و تضعیف یکدیگر
باشیم.

آگهی تمدید مزایده عمومي یك مرحله اي " :مرکز معاینه فنی شماره  1زاهدان به همراه تجهیزات "
موجر :شهرداری زاهدان

•

آگهی تمديد مزايده عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مزایــده " اجــاره مرکــز معاینــه فنــی شــماره 1زاهــدان بــه همــراه
تجهیــزات " واقــع در شــهر زاهــدان،را بــه کلیــه اشــخاص حقیقــی دارای شــرایط در اســناد مزایــده و و اشــخاص حقوقــی کــه در اساســنامه موضــوع فعالیــت
معاینــه فنــی و امــور مربــوط بــه وســایل نقلیــه موتــوری بــه ثبــت رســیده باشــد و دارای شــرایط در اســناد مزایــده ارائــه میشــود ..کلیــه مراحــل برگــزاری
مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه
ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مزایــده از ســایت:تا روزدوشــنبه مــورخ  1399/06/31بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد
مزایــده مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره شــماره  2500149941حســاب درآمــد هــای عمومــی شــهرداری زاهــدان نــزد بانــک تجــارت شــعبه
زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مزایــده گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی
ســعدی –بلــوک اول-طبقــه چهارم-تلفــن  054--33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
• براورد اولیه  :براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری  ،مبلغ براورد اولیه به شرح جدول ذیل به ریال می باشد
ردیف

مبلغ پایه اجاره ماهیانه /ریال

مبلغ اجاره سالیانه /ریال

مبلغ تضمین شرکت در مزایده /ریال

1

670/000/000

8/040/000/000

402/000/000

• تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار :تضمین باید به یکی از دو صورت ذیل انجام گیرد:
 -1ضمانتنامــه معتبــر بانکــی مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران به
نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــک) مــي باشــد .تاریــخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم
پیشــنهادات در نظــر گرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
 -2واریز وجه نقد به حساب سپرده  2500150362به نام حساب سپرده شهرداری زاهدان نزد بانک تجارت شعبه زاهدان
محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الک و مهــر شــده :عــاوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد
مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد،
مزایــده گــران بایســتی پیشــنهاد خــود را مطابــق شــرایط مزایــده در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه
شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد.
• زمان تحویل پیشنهادها ساعت  9:00روز شنبه مورخ 1399/07/12
• زمان و محل بازگشایی پاکات :ساعت  10:00مورخ 1399/07/12محل سالن کنفرانس شهرداری زاهدان واقع در خیابان آزادی انجام میگیرد.
• اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737
6410

شهرداری زاهدان

نوبت اول

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد انواع تیر بتنی چهار گوش  -مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی
خریداری نماید  ،لذا از شرکتهای تولید کننده ای که برابر الزامات توانیر اقدام به تولید تیر بتنی می نمایند دعوت به عمل می آید در این
مناقصه شرکت نمایند  .عقد قرارداد با توجه به تأییدیه کمیته تست تیر شرکت توزیع انجام می گردد .
شماره
مناقصه

عنوان مناقصه

نوع مناقصه

کم و کیف
مناقصه

محل
تأمین
اعتبار

مدت
اجرا

برآورد تقریبی
( میلیون ریال )

مبلغ تضمین
( میلیون ریال )

99-31

خرید انواع تیر بتنی چهار گوش H
 -تخلیه در انبار بویراحمد

یک مرحله ای

طبق
اسناد

داخلی

3
ماه

42318

3752

99-32

خرید انواع تیر بتنی چهار گوش H
 -تخلیه در انبار گچساران

یک مرحله ای

طبق اسناد

داخلی

3
ماه

14155

1416

99-33

خرید انواع تیر بتنی چهار گوش H
 -تخلیه در انبار کهگیلویه

یک مرحله ای

طبق اسناد

داخلی

3
ماه

24435

2399

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  99/6/29لغایت ( 99/7/2ساعت  )19از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستادیران)
قابل دریافت میباشد.
زمانومکانارائهاسنادوبرگپیشنهادقیمت:حداکثرتاتاریخ( 99/07/12ساعت)19ازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکدولت(ستادیران)
زمان و مکان تحویل پاکت ضمانتنامه  :تا آخر وقت اداری روز یک شنبه  99/07/13به آدرس  :یاسوج  -بلوار شهید مطهری امور
تدارکات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.
تاریخ افتتاح پاکت ها  :روز یک شنبه  99/07/13ساعت  10صبح
مبلغ خرید اسناد مناقصه  500/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت توزیع
نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد (پرداخت صرف ًا از طریق سامانه ستادیران قابل انجام می باشد)
** قرارداد مشمول تعدیل نرخ آحاد بهاء سازمان مدیریت می گردد .
** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** مالک انتخاب برنده  ،قیمت واحد هر سایز پایه می باشد  .همچنین با توجه به تعداد و سایز پایه ها  ،هر شرکت فقط در چند سایز با
نظر شرکت انتخاب می گردد و شرکت توزیع در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است  .تولید کنندگان بومی در اولویت خرید
می باشند
حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .
تهیه اخرین الزامات توانیر به عهده پیمانکار می باشد
 حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یک شرکت کننده می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .مناقصه در سایت شرکت توانیر  WWW.TAVANIR.IRسایت شرکت توزیع برق استان به آدرس اینترنتی WWW.KBEDC.IR
قابل مشاهد میباشد و دریافت اسناد ،بارگذاری و ارائه اسناد فقط از طریق سایت تدارکات الکترونیک دولت(ستادیران) به آدرس اینترنتی
 WWW.SETADIRAN.IRقابل پذیرش می باشد .پیشنهادات ارائه شده به روش سنتی(پاکتهای فیزیکی)قابل رسیدگی نبوده و باطل
می باشند.
*دریافت آخرین نسخه دستورالعمل ها و الزامات معیارهای ارزیابی فنی وآزمون های کنتورهای دیجیتالی و چند تعرفه به عهده مناقصه
گرمیباشد.
نوبت اول99/6/26:
نوبت دوم 99/6/27:

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

