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خبر

فرمانداریها نسبت به احصاء مشاغل فعال از ساعت  ۲۱تا  ۴اقدام کنند

آموزش و پرورش به دنبال ارتقای
«خواندن» و «صحبت کردن»
شآموزان
دان 

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد :بسته تحولی
خوانا با تقویت چهار مهارت پایه زبانی و زندگی
د انشآموزان را برای زندگی اجتماعی آماده
میکند.
به گزارش ایسنا ،محسن حاجیمیرزایی وزیر
آ موزش و پرورش در آیین افتتاح طرح تحولی
خ وانا افزود :مهمترین ماموریت آموزش و
پرورش ،تربیت و پرورش انسانهایی است که
بتوانند زندگی سالم ،مستقل و شرافتمندی داشته
باشند از آرمانهای خود دفاع کنند و روی پای
خود بایستند و دستیابی به اینها مستلزم کسب
مهارتهایی است که افراد را برای زندگی پیچیده
امروز آماده میکند.
وی با اشاره به چهار مهارت پایه زبانی افزود:
چ هار مهارت پایه زبانی «خواندن ،نوشتن،
صحبت کردن وگوش دادن» ظرفیت انسان را
در ایجاد تعامالت اجتماعی گسترش میدهد
افراد به میزانی که بتوانند شنونده خوبی باشند
و مقصود خود را به درستی بیان کنند و آنچه
در ذهن دارند را به بهترین نحو بنویسند ،در
تعامالت اجتماعی موفقتر و دقیقتر خواهند
بود و بسته تحولی خوانا در صدد آن است که
این چهار مهارت پایه را در کودکان تقویت کرده
و آنان را برای زندگی اجتماعی آماده میکند.
د انشآموزان بیش از هر چیز نیازمند این
ه ستند که خوب بخوانند و بنویسند ،خوب
گوش کنند و خوب صحبت کنند.
ب ه گزارش دفتر اطالعرسانی و روابط عمومی
معاونت آموزش و پرورش ،محسن حاجیمیرزایی
در پایان ابراز امیدواری کرد که با همت معاونت
ا بتدایی ،معاونین آموزش ابتدایی استانها،
راهبران آموزشی ،معلمان و آموزگاران عزیز و همه
آنها که در حوزه گسترده آموزش ابتدایی تالش
م یکنند بتوانیم شاهد افزایش این چهار مهارت
کلیدی در دانشآموزان دوره ابتدایی باشیم.

نوبت دوم
شماره مجوز 1399/4767 :

خبر
را هاندازی کانونهای دانشجویی
پویش اهدای خون در دانشگاههای
علوم پزشکی

دورهمیها رتبه اول را در شیوع کرونا
حسین قاسمی ،دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی
ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به طرح جامع
م دیریت هوشمند که از روز اول آذرماه اجرا
م یشود ،درباره فعالیت بازار گفت :مشاغل در
 ۴گروه تقسیم شده است ،این تقسیمبندی از
فروردین ماه و از زمانی که قرار بود ،فاصلهگذاری
اجتماعی در کشور اجرا شود ،صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا ،وی ادامه داد :ما حدود  ۳میلیون
واحد صنفی داریم که در واقع حدود  ۷۰۰هزار
واحد صنفی در مشاغل گروه یک تعریف میشوند
و مابقی در گروههای دو ،سه و چهار قرار دارند.
ب راساس این گروهبندیها اطالعرسانیها صورت
گرفته و مشخص شده است که چه مشاغلی در
دسته مشاغل گروه یک و چه مشاغلی در گروههای
دو ،سه و چهار قرار دارند و برهمین اساس نیز
م حدودیتها و فعالیتها انجام میشود و باید
به این جداول مراجعه شود و با توجه به وضعیت
شهر محدودیتها و فعالیتها اعمال شود.
دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با
کرونا در پاسخ به این سوال که آیا در این دو هفته
با افرادی که مراسم ختم یا مراسم عروسی برگزار
م یکنند برخورد میشود ،ادامه داد :این موضوع
بیشتر از آنکه نیازمند اقدامات سلبی باشد نیازمند
فرهنگسازی و تغییر سبک زندگی مردم است.
ق اسمی با اشاره به گزارشهای بینالمللی
درخصوص تاثیر دورهمیهای خانوادگی بر شیوع
ب یماری کرونا خاطرنشان کرد :مردم باید بدانند
که براساس تحقیقات بینالمللی که صورت گرفته
ا ست ،دورهمیها رتبه اول را در شیوع بیماری
کرونا دارند .در دورهمیها افرادی که در کنار هم
جمع میشوند باتوجه به اینکه نمیدانند که مبتال
هستند یا خیر ،در یک جمع خانوادگی در کنار هم
جمع شده و باعث شیوع بیماری میشوند ،حتی
ن مونههایی از ابتالهای خانوادگی را داشتیم که
باعث مرگ افراد نیز شده است.
وی خاطرنشان کرد :مردم توجه داشته باشند که
جان افراد بسیار مهمتر از آن است که بخواهند
مراسم ختم یا شادی برگزار کنند ،بنابراین آن چیزی
که باید مورد توجه قرار گیرد فرهنگسازی از طریق
رسانهها است .همچنین باید مصادیقی که در این
زمینه داشتهایم نیز ارائه شود .متاسفانه در حال
ح اضر الگوی ابتال در کشور ما براساس همین

دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا با ارائه توضیحاتی درباره تردد برخی خودروها از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح در شهرهای قرمز گفت:
براساس تحقیقات بینالمللی که صورت گرفته است ،دورهمیها رتبه اول را در شیوع بیماری کرونا دارند.

برابر آن چیزی
که در طرح
پیشبینی
شده است،
یها
فرماندار 
نسبت به احصاء
مشاغلیکهباید
در این ساعات
فعالیتداشته
باشند ،اقدام
میکنند
دورهمیهای خانوادگی شکل میگیرد.
دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه
با کرونا ادامه داد :باید این موضوع از خود مردم
شروع شود و رعایت کنند و خواهش ما این است
که در این بخش همکاری الزم را داشته باشند و
خودشان به عنوان آمران به معروف و ناهیان از
منکر در حوزه کرونا این دورهمیهای خانوادگی و
مهمانیها را رعایت کنند.
قاسمی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای
خ ود درباره تردد اتباع از مرزهای کشور گفت:
موضوع کنترل ورود اتباع به کشور از همان اوایل
ش روع کرونا براساس مصوباتی که همان ستاد
م لی اعالم کرده بود و همچنین مصوبات سایر
دستگاهها انجام شده ،نظارتها بیشتر شده است
و به جز موارد اضطرار و ضروری اتباع به کشور وارد

فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت گاز استان گیالن – شماره /68م99/

 -1دستگاه مناقصه گزار :

شرکت گاز استان گیالن

 -2نشانی دستگاه مناقصه گزار :

رشت – پارک شهر  ،خیابان ملت  ،خیابان شهید سیادتی  ،شرکت گاز استان گیالن

نوبت اول

 -3موضوع مناقصه :
 -4مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان :

 11/014/682/000ریال – مدت پیمان  360روز

 -5نوع و مبلغ تضمین :

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب  IR610100004001119206378746به شناسه واریز 922119252292680010000000000001
بانک مرکزی یا یکی از تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت  50659/123402ه مورخ  94/9/22به مبلغ  550/735/000ریال

 -6مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه :

 یک برگ گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز
 آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
 متقاضیان می بایست یک کار مشابه گازرسانی در حد معامالت عمده یا دو کار در حد معامالت متوسط به همراه حسن سابقه در پنج سال
گذشته داشته باشند.
 ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی و یا فرم ثبت نام از اداره کار ضروری است ( .دارندگان کارگاه فعال مکلف به ارائه گواهینامه می باشند) .
 ارائه گواهی نمونه امضاء مجاز افراد تعهد آور الزامی است .
تذکر مهم  :قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
*در این مناقصه دستور العمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی صنعت نفت اجرا می شود *.

 -7آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه :
 -8آخرین مهلت بارگذاری پاکات پیشنهادی توسط مناقصه گران
در سامانه ستاد :

تا ساعت  19روز شنبه مورخ 99/9/15

 -9زمان بازگشایی پاکات مناقصه :

ساعت  12روز یکشنبه مورخ 99/9/16

 -10مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران :

مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) انجام می پذیرد .

آگهي مناقصه عمومي

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان گیالن

اجرای عملیات نصب  800انشعاب فوالدی و پلی اتیلن شهرستان تالش () pc

تا ساعت  19مورخ 99/9/5

نمیشوند ،چراکه ویزا برای آنها صادر نمیشود.
همچنین نظارتها بیشتر شده است که از مبادی
غ یرمجاز هم ترددها انجام نشود و با همکاری
نیروی انتظامی ،سپاه و سایر دستگاهها ،این امر
محقق شده است.
وی درباره تمدید مهلت اقامت اتباعی که در
ک شور حضور دارند نیز گفت :اتباعی که در
کشور حضور دارند ،یا براساس ویزایی که برای
آنها صادر شده است و یا براساس کارت اقامتی
که دارند در کشور هستند .اگر مجوزهای قانونی
و مدارک آنها تکمیل باشد ،میتوانند به پلیس
مهاجرت ناجا مراجعه کرده و نسبت به تمدید
ر وادید خود اقدام کنند .همچنین اگر کارت
ا قامت دارند ،میتوانند توسط ادارات کل اتباع
و مهاجرین وزارت کشور آن را تمدید کنند و

مشکلی برای حضور در کشور ندارند ،اما اگر به
صورت غیرقانونی در کشور حضور داشته باشند،
این افراد از کشور طرد میشوند.
او همچنین درباره فعالیت برخی از مشاغل در
ساعت ممنوعیت تردد درون شهری از ساعت ۲۱
تا  ۴صبح توضیح داد و گفت :این محدودیت صرفا
در شهرهای قرمز اجرایی میشود.
دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه
ب ا کرونا خاطرنشان کرد :برابر آن چیزی که در
ط رح پیشبینی شده است ،فرمانداریها نسبت
به احصاء مشاغلی که باید در این ساعات فعالیت
داشته باشند ،اقدام میکنند و موارد را به پلیس
راهنمایی و رانندگی شهرستان و استان اعالم
میکنند تا نسبت به اعمال جریمه برای این دسته
از مشاغل خودداری شود.

 پویش «اهدای خون اهدای زندگی» به همت
ک انونهای تخصصی دانشجویی هالل احمر،
ک انونهای جهادی ،کانونهای ادبی دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور برگزار میشود.
ب ه گزارش ایلنا ،حسین نظری ،عضو شورای
مرکزی مجمع ادبی وزارت بهداشت درباره اهداف
به راه انداختن پویش «اهدای خون اهدای زندگی»
گ فت :این پویش با هدف حمایت از پویشهای
دانشجویی در ایام کرونا و هماهنگ با شعار رسمی
سازمان اهدای خون که «اهدای خون سالم اهدای
زندگی است» شروع به کار کرده است .وی پویش
«اهدای خون اهدای زندگی» را در راستای پویش
«زندگی دست یاریگر توست» برشمرد و خاطرنشان
کرد :شکلگیری این پویش با حضور فعال مجامع
ک انونهای تخصصی هالل احمر ،کانونهای
جهادی ،کانونهای ادبی دانشگاههای علوم پزشکی،
دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و ارتش،
م عاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و
دانشجویان فعال در پویش زندگی دست یاریگر
توست شکل گرفت .ما همچنین امیدواریم که دیگر
نهادهای دانشجویی به این پویش بپیوندند .پیش
ا ز این اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان
مستقل و بسیج دانشجویی پویشهای خوبی را در
زمینه انتقال خون آغاز کردند که در نوع خود بسیار
ا ثربخش بود .ما امیدواریم با انتشار محتواهای
ت ولید شده توسط این نهادهای دانشجویی به
نهادینه شدن فرهنگ اهدای خون کمک کنیم .عضو
شورای مرکزی مجمع ادبی وزارت بهداشت با اشاره
به اثربخشی فعالیتهای مداوم در زمینه فرهنگ
اهدای خون گفت :این پویش از تمامی نهادهای
د انشجویی درخواست انجام اقدامات مستمر
در راستای نهادینه کردن فرهنگ اهدای خون در
کشور را دارد و امید است همه ما با تولید محتواها
و کنشهای مداوم به تقویت این فرهنگ ارزشمند
یاری برسانیم.

اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط

ذكر شده و به شرح مشــخصات  ،اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه شــركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند.

به پيشــنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشــنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده

نخواهد شد.
رديف

1

كميت و كيفيت

شرح پروژه

احداث بزرگراه یاسوج  -سپیدان قطعه عملیات اجرایی
 -2ب کیلومتر  15+000الی  18+300مطابق برآورد و
نقشه های اجرایی
(دو مرحله ای) (تجدید مناقصه)

محل اجرا

برآورد اوليه برمبناي
فهرست بهاي 99
(ريال)

مبلغ تضمين
شركت در مناقصه
(ريال)

یاسوج  -شیراز

141436185856

5529000000

حداقل صالحيت
مورد نیاز
رتبه  5راه و
ترابری

 -11شماره ( تلفکس ) تماس  013-33369086 :دفتر امور قراردادها
این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن  http://www.nigc-gl.irو shana.ir
و همچنین پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ( معاونت راهبردی ریاست جمهوری )  http://iets.mporg.irقابل رویت میباشد .

نوبت اول  99/09/01 :نوبت دوم 99/09/02 :

7844

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

دســتگاه مناقصه گزار و نشاني :اداره كل راه و شهرسازی استان کهگيلويه و بويراحمد -ياسوج  -ضلع جنوبي ميدان
شهيد فهميده

 -1آدرس سايت اینترنتی مناقصات :سامانه ستاد www.setadiran.ir :و پایگاه ملی مناقصات/http://iets.mporg.ir :

 -2زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط  :از تاريخ  99/9/2لغايت  99/9/9ساعت  14:30از طريق
سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir :قابل دريافت مي باشد.

 -3مناقصه گران مي بايســت پاكات اسناد و پيشنهادهای خود را حداكثر تا ســاعت 14:30مورخ  99/9/22بصورت

الكترونيكي در سامانه ستاد بارگزاری و ارسال نموده و پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه ) را به صورت فيزيكي والک

و مهر شــده به اداره حراست اداره كل راه و شهرسازی واقع در یاسوج -ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده  -دبیرخانه
حراست تحويل و رسيد دريافت دارند.

 -4جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ  99/9/23راس ساعت  8:00صبح تشكيل مي گردد .از كليه مناقصه گران

و يا نماينده رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

 -5تنهــا پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شــرکت نمایند کــه رتبه و صالحیت آنان در ســامانه اینترنتی
 www.sajar.mporg.irدارای اعتبار باشد .

 -6مناقصه گران مكلفند نسبت به تكميل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره كل راه
و شهرسازي  ،كه در چك ليست منضم به اسناد مناقصه درج گرديده اقدام نمايند.درصورت عدم تكميل و ارائه اسناد
درخواستي مسئوليت به عهده مناقصه گر مي باشد.

 -7مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت  3ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر
مي باشد.

 -8ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
آگهی نوبت اول99/9/2 :
آگهی نوبت دوم99/9/3 :

اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه وبويراحمد  -اداره پيمان و رسيدگي

