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آخر ابتکار

مقابله با سرقت شبکه های برق در استان کهگیلویه و بویراحمد خبرداد.
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اهداف مورد نظر و ارتقای رضایتمندی مشترکین برق خبرداد.
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متن آگهی
باتوجه به دادنامه شماره  99۰997741۰۵۰۰9۶1صادره از شعبه پنجم دادگاه
عمومی و حقوقی یاسوج حکم به اعالم ورشکستگی آقای امیررضا آریک با تاریخ
احتمال همکاری هیوندای و اپل و تولید خودرویی جدید!
توقف  1۸/۵/139۵صادر نموده و آقای سیدصدراهلل کشاورز را به عنوان مدیر تصفیه
و آقای آصف جمشیدیان را به عنوان ناظر جهت امور تصفیه تعیین گردیده است ،اگر
شخصی یا اشخاصی اعتراضی به دادنامه صادره دارند اقدامات الزم و قانونی را انجام
دهند.همچنین جهت مطالبات خود و تعیین تکلیف به مدیر تصفیه و عضو ناظر مراجعه
نمایند.

برگ سبز خودروی سواری سمند تیپ  LXXU7مدل  139۵به رنگ سفید روغنی
به شماره موتور  124K0940264به شماره شاسی  NAAC91CE3GF113831به
شماره پالک  93ج  474ایران  ۵3به نام مسعود میر حیدری مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد ....
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روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول:
محمدعلي وکيلي

دفتر مرکزي :تهران ،زرتشت غربي نرسيده
تاکنون شایعات زیادی درباره تولید یا عدم تولید خودروی اپل به گوش رسیده و جدیدترین شایعه درباره این غول
تکنولوژی به همکاری قریبالوقوع با هیوندای برای تولید خودرویی جدید مربوط میشود .احتمال دارد این همکاری تا
ماه مارس نهایی شود و خودروی یاد شده نیز در سال  ۲۰۲۴روانه خط تولید گردد.
هیچیک از دو شرکت یاد شده به این شایعات واکنشی نشان ندادهاند اما پیش از این نیز خبرهایی درباره همکاری
بالقوه هیوندای و اپل منتشر شده بود .در همان نیز گفته شده بود این گفتوگوها در مراحل ابتدایی خود قرار دارد.
البته هیوندای به نوعی آن بحثها را تائید کرده بود.
رسانههای کرهای گفتهاند هیوندای و اپل به دنبال تولید یک خودروی جدید در کارخانه کیا در جورجیا یا تأسیس
کارخانهای جدید در آمریکا با ظرفیت تولید ساالنه  ۴۰۰هزار دستگاه هستند .البته بعدها این اطالعات از وبسایت
رسانههای کرهای حذف شد و این امر حاکی از نادرست بودن اطالعات منتشر شده داشتند.
اخیرا ً شایعات دیگری هم درباره خودروی خود اپل منتشر شدهاند .برخی خبرگزاریها ادعا کرده بودند این خودرو
احتماال ًامسال معرفی خواهد شد هرچند رویترز میگوید پیشنمایش محصول اپل میتواند در سال  ۲۰۲۲صورت
گیرد.
بعدا ً هم خبرهایی درباره استخدام مهندسان ارشد و اسبق تسال توسط اپل برای این پروژه منتشر شد .البته گفته
شده بود محصول اپل  ۵تا  ۷سال با خط تولید فاصله دارد که بسیار دورتر از چارچوب زمانی منتشر شده در برخی
خبرگزاریهاست.
در کل اطالعات متمرکز کمی درباره خودروی اپل وجود دارد .احتماال ً این خودرو دارای قوای محرکه الکتریکی
خواهد بود زیرا پیشرانه درونسوز با روند کنونی صنعت خودرو هماهنگی ندارد .احتماال ًدر این خودرو از نرمافزارها و
تکنولوژیهای مدرن نیز استفاده خواهد شد.
منبع :پدال ()pedal.ir
تازههای
علمی

عکس :محمود میربزرگ /میزان

بازار سنتی زاهدان

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

ردیف

موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اولیه
(ریال )

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه ( ریال )

زمان بازگشایی
پاکت ها

1

عملیات تکمیلی احداث پل
بزرگ کور کلکلیان ( به همراه
ساماندهی واریانت های طرفین )

شهرستان
ایرانشهر

89/901/767/772

4/500/000/000

1399/11/13
ساعت  12ظهر

فهرست بهاء تجمیع شده
راه ( فهرست بهاء پایه راه
 ،راه آهن و باند فرودگاه
سال ) 99

بــه صــورت مناقصــه عمومــی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه
محقــق ســازند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  8صبح مورخه  1399/10/23الی  6بعد از ظهر مورخه 1399/10/25
آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شرکت در مناقصه  :ساعت  12ظهر مورخه 1399/11/12
ضمنــا پاکــت الــف بــه آدرس  :اســتان سیســتان و بلوچســتان – شــهر ایرانشــهر – خیابــان امــام خمینــی ( ره ) – اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب
اســتان سیســتان و بلوچســتان ( ایرانشــهر ) – دبیرخانــه اداره کل تحویــل گــردد .
کد پستی  99169-13163 :تلفن 054-37220851-3 :
حداقــل پایــه مــورد نیــاز  :بــر اســاس بخشــنامه شــماره  69432مــورخ  1394/4/30ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور موضــوع  :حداکثــر ظرفیــت کاری
مجــاز پیمانــکاران
محل برگزاری جلسه مناقصه  :دفتر مدیریت اداره کل
کارفرمــا در قبــال پرداخــت  ،پیــش پرداخــت هیــچ گونــه تعهــدی نــدارد  .در صــورت تخصیــص اعتبــار پیــش پرداخــت پرداخــت مــی گــردد و مطالبــات پیمانــکار بصــورت
اســناد خزانــه اســامی پرداخــت مــی گــردد .
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان ( ایرانشهر )
نوبت اول  99/10/23 :نوبت دوم 99/10/24 :

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه ( عمومی  ،یک مرحله ای )

ebtekarnews@gmail.com
سازمان آگهي ها88242214 :

سازمان شهرستانها۰۹۱۲۹۴۳۷۴۸۶-88263696 :
توزيع :شرکت نشرگسترامروز
چاپ :همشهری
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شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
(سهامی خاص)
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فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره /03س ت99/
مربوط به خرید 12قلم ادوات آتش نشانی

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (خرید 12قلم ادوات آتش
نشانی) به شماره ( )2۰99۰92۶۶۰۰۰۰13۰را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی
از طریق دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه
تاریخ  99/1۰/17می باشد  .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد
به مناقصه گران ارسال خواهد شد .کاالی ساخت داخل در اولویت می باشد  .حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ۵۰امتیاز می باشد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی روز چهارشنبه تاریخ 99/11/1۵ :
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی روز چهار شنبه تاریخ 99/11/29 :
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :آدرس گچساران  -فلکه اهلل -شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران  -تلفن -32222۰۸9 :
۰74-319242۸4
مرکز تماس سامانه ستاد ۰21-41934:
دفتر ثبت نام سامانه ستاد ۸۸9۶9737 :و۸۵1937۶۸
روابط عمومی شرکت نفت و گاز گچساران

نوبت دوم

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد  ،اقالم مورد نیاز خود را با شرح مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .
 -1شرح کاال  :کانتینر و کانکس ( شماره تقاضا ) 3131890055-3100190105-3100190047 :
 -2نام و نشانی و دستگاه مناقصه گزار  :شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچستان  ،زاهدان ،بزرگراه خلیج فارس و تلفن 05433294537 :
 -3حدود مبلغ برآورد اولیه  6/730/000/000 :ریال
 -4نــوع و میــزان تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره IR920100004101014638163528
بانــک مرکــزی بنــام پرداخــت ســایر منابــع شــرکت گاز اســتان سیســتان و بلوچســتان ( ایــن ضمانتنامــه بایــد طبــق آییــن نامــه تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی  ،مصوبــه
شــماره /123402ت  50659ه مــورخ  94/9/22هیــات محتــرم وزیــران  ،تهیــه و ارائــه گــردد )  ،بــه مبلــغ  336/500/000ریــال ( ســیصد و ســی و شــش میلیــون و پانصــد
هــزار ریــال ).
 -5زمان توزیع اسناد مناقصه  :از روز شنبه مورخ  99/10/27تا ساعت  16:00روز سه شنبه مورخ 99/10/30
 -6زمان بازگشت اسناد مناقصه  :تا ساعت  9:00روز دوشنبه مورخ 99/11/13
 -7زمان گشایش پاکات  :ساعت  10:00روز دو شنبه مورخ 99/11/13
 -8مدت اعتبار پیشنهادات  :از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدت سه ماه معتبر می باشد .
 -9کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از توزیــع و دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکتریکــی
دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  http://setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و
دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
قابــل ذکــر اســت کلیــه اســناد مناقصــه مــی بایســت در ســامانه فــوق بارگــذاری گــردد  .پاکــت تضمیــن مناقصــه ( پاکــت الــف ) عــالوه بــر بارگــذاری در ســامانه ســتاد ایــران
 ،بایــد بــه صــورت دســتی نیــز تحویــل امــور قراردادهــای شــرکت گاز اســتان سیســتان و بلوچســتان گــردد .
بدینوســیله از کلیــه تامیــن کننــدگان دارای مجــوز رســمی فعالیــت در زمینــه موضــوع مناقصــه و دارای ظرفیــت آزاد معــادل بــرآورد مناقصــه در رشــته مذکــور جهــت
شــرکت در مناقصــه فــوق دعــوت بعمــل مــی آیــد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها 054-33294537
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934 :و دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
اسناد و فرم های موجود در سامانه تدارک الکترونیک دولت می بایست تهیه و تکمیل و در سامانه  http://setadiran.irبارگذاری گردد .
متقاضیان می توانند برای رویت این آگهی به آدرس پایگاه اینترنتی  www.nigc-sbgc.irو  http://setadiran.irنیز مراجعه نمایند .
8872

سامانه پيامکي30006000404000 :

گروهی از ستارهشناسان باور دارند یک جرم آسمانی که در اثر برخورد دو کوتوله سفید به وجود آمده است ،میتواند منبع جدیدی از اشعه ایکس باشد.
به گزارش ایسنا ،تلسکوپ  ،XMM-Newton X-rayیک رصدخانه فضایی است که آژانس فضایی اروپا آن را در دسامبر  ۱۹۹۹به فضا فرستاده
است .این تلسکوپ ،تصویری از یک نوع ستاره جدید را ثبت کرده که پیش از این تاکنون در اشعه ایکس دیده نشده است .این ستاره عجیب،
پس از برخورد و ادغام دو کوتوله سفید تشکیل شده است .کوتولههای سفید پس از برخورد ،به جای آسیب رساندن به یکدیگر ،جرم جدیدی
را تشکیل دادهاند که در پرتو اشعه ایکس میدرخشد.
گروهی از ستارهشناسان ،از تلسکوپ  XMM-Newton X-rayاستفاده کردند تا این جرم را که ابتدا در سال  ۲۰۱۹کشف شده بود ،مورد
بررسی قرار دهند .ستارهشناسان در آن زمان گزارش دادند که این ستاره ،بیش از اندازه درخشان و بیش از اندازه بزرگ است که بتواند یک
کوتوله سفید معمولی باشد .به نظر آنها ،این جرم ،نوع جدیدی از ستاره به شمار میرود که از ادغام دو کوتوله سفید نجات یافته است .این
گروه پژوهشی اکنون براساس اطالعات جدیدی باور دارند که آنچه در تصویر میبینیم ،نوع جدیدی از منبع اشعه ایکس به شمار میرود که
نیروی آن از ادغام دو کوتوله سفید تامین شده است.
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شماره فراخوان 34/878/917 :

فاکس88975709 :

ستارهای که منبع اشعه ایکس است

سازمان راهدا ري وحمل ونقل جاده اي
اداره کل راهدا ري و حمل و نقل جاده اي
جنوب استان سیستان و بلوچستان ( اریانشهر )

فهرست بهاء

شماره مجوز 1399 . 6035 :

تلفن88994609 -88975710 :

شماره مجوز139۶..۵۸۶9 :

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان ( ایرانشهر ) در نظر دارد پروژه ذیل را :

نوبت اول
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آگهي مناقصه عمومي ( یک مرحله اي -تجدید مناقصه دوم)
شماره مجوز وزارت نفت 1399 . 6019:

شركت ملی گاز ايران
شركت گاز استان زنجان
(سهامی خاص)

شــرکت گاز اســتان زنجــان در نظــر دارددر اجــرای بنــد ((ق)) مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد کل کشــور جهــت پــروژۀ گازرســانی بــه صنایــع و مجتمــع هــای مســکونی ســال 1400-1399در ســطح اســتان
زنجان(مرحلــه ســوم) را بــه شــرح ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد:
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی  ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .
 الف ) شرح مختصر كار : پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد. مدت انجام کار  360روز مي باشد. گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی استان زنجانب ) شرايط متقاضي:
 دارا بودن رتبه  5و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا دارا بودن رتبه  5و باالتر در رشته نفت و گاز دارا بودن سابقه اجرای یک کار مشابه در حد معامالت عمده یا دو کار در حد معامالت متوسط به همراه حسن سابقه در سه سال گذشته دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران و تائیدیه صالحیت  HSEاز شرکت گاز استان زنجان درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره مشترک یا سهامدار مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد. پیمانکاران فعال در زمینه گازرسانی به صنایع در سطح استان زنجان در صورتی میتوانند در این مناقصه شرکت نمایند که حداقل  %80در پروژه قبلی پیشرفت فیزیکی داشته باشند. ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ  1.500.000.000ریال ( به حروف یک میلیارد و پانصد میلیون ریا ل ) شامل یکي ازانواع ذیل: ضمانتنامه بانکي و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غیربانکي که داراي مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران هستند. واریز وجه نقد (واریز به حساب شماره  IR260100004101103730230598بانک مرکزی بنام شرکت گاز زنجان). ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ایران. اوراق مشارکت بي نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). وثیقه ملکي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسي رسمي آن. ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي که به موجب قانون تأسیس شده یا مي شوند و طبق اساسنامه فعالیت مي نمایند. سقف ریالی پروژه 30.000.000.000 :ریال( به حروف :سی میلیارد ریا ل ) تبصره  :طبق نامه شماره  51103/97مورخ  «97/2/10قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود».ج ) محل زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك :
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مي شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس ( WWW.setadiran.irبخش مناقصه) نسبت به اعالم آمادگي  ،دریافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندي زیر اقدام فرمایند.
 مهلت دريافت اسناد مناقصه  99/10/24 :لغایت 99/10/30 مهلت عودت اسناد مناقصه  :تا ساعت  8:30صبح یک شنبه مورخ 99/11/12 زمان تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه  :یک شنبه مورخ 99/11/12 هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ  500.000 :ریال (به حروف  :پانصد هزار ریال)و ) مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 024-33146225واحد تنظیم پیمانشرکت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمایند.
** ضمناً هزینه درج آگهی ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه می باشد .
تذكــر  :پیمانــکاران مــی بایســت جهــت عــودت اســناد مناقصــه ( شــامل پــاکات الــف  ،ب و ج ) عــالوه بــر بارگــذاری کلیــه اســناد و مــدارک ( پــاکات ب و ج ) بــه صــورت مهــر و امضــاء شــده الکترونیکــی و ارســا ل از طریــق ســامانه ســتاد  ،صرفــا
پاکــت الــف (تضمیــن شــرکت در مناقصــه) را عــالوه بــر بارگــذاری در ســامانه ســتاد بصــورت فیزیکــي نیــز درمهلــت مقــرر ( حداکثــر تــا  8:30مــورخ  ) 99/11/12بــه واحــد حراســت تحویــل دهنــد  .،درصــورت عــدم بارگــذاري پکیــج وســایر مــوارد
خواســته شــده درســامانه (حتــي یــک آیتــم)  ،مناقصــه گــر از گردونــه رقابــت خــارج میشــود.
بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می باشد.
بدیهي است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .
**توضيــح  :ایــن آگهــی در شــبکه اطــالع رســانی نفــت و انــرژی (( شــانا )) بــه آدرس  www. shana .irســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  WWW.setadiran.irو پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه آدرس
 http: iets . mporg .irکشــور درج گردیــده اســت.
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