پیشخوان

حضرت آیت اهلل خامنه ای :

حد غنیسازی ایران متناسب با نیاز کشور
ممکن است به ۶۰درصد هم برسد

خطیبزاده
در نشست خبری مطرح کرد

موج تعطیلی سینماها ادامه دارد

تبادل پیام بین ایران و آمریکا
از طریق سوییس

غلتک سینما صاف کن!

صفحه 2

بیوفا مثل نیمکت مربیگری

صفحه 4

جاهطلبی یا ثروت؟
صفحه 5

صفحه 11

در صف روغن و کرونا

ن بار نه نزولی شدن شاخص بورس مورد بحث بوده و نه افزایشی
'گروه بازار و سرمایه  -ای 
شدن نرخ دالر ،بلکه کمبود یک کاالی اساسی (روغن) جنجال به پا کرده است.
بازدیدهای میدانی از فروشگاهها و مغازههای سطح شهر نشان میدهد که قفسهها خالی
از روغن جامد و مایع بوده و حتی در صورت موجودی با قیمتی باالتر و یا با شروطی عجیب

سرمقاله

جالل خوشچهره

و غریب به مشتری عرضه میشود .اما دلیل کمیاب شدن روغن چیست؟ هر یک از
فروشندگان دالیلی برای این امر مطرح میکنند ،البته باید اشاره کرد که کمبود روغن تنها
مختص به شهرهای بزرگ همچون تهران نبوده و شهرستانهای کوچک نیز با این مشکل
دست و پنجه نرم میکنند.
شرح درصفحه 10

اختالف دو نگرش

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکلشکنان

س جمهوری و کلیه «ناقضین و مستنکفین»
مجلس رئی 
از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را به
قوه قضائیه معرفی کرد.
این تصمیم  234نماینده از جمع  239نماینده حاضر
در جلسه اعتراضی دوشنبه  4اسفند  99مجلس یازدهم
بود.
آنان توافق یکشنبه گذشته ایران را با رئیس
آژانسبینالمللی انرژی هستهای در تهران ،ناقض
اجرای قانون مصوب مجلس اعالم کردهاند .براساس
ماده 6این قانون «درصورت عدم اجرای کامل تعهدات
کشورهای متعاهد از جمله کشورهای عضو  1+4در
قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع
کامل موانع صادراتی و فروش کامل نفت و فراوردههای
نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل
از فروش 2ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون
در مجلس ،دولت موظف است نظارتهای فراتر از
پادمان؛ از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی
را متوقف کند.
سهشنبه ( 5اسفند  )99زمانی است که دولت باید
قانون مصوب مجلس را اجرا کند .این درحالی است
س آژانس بینالمللی انرژیهستهای
که ایران و رئی 
توافقی سهماهه را در چگونگی اجرای قانون یادشده
امضا کردهاند .ایراد مجلسنشینان به شکل و ماهیت
این توافق است.
ادامه درصفحه 2

توافق وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه

وم

وزرای خارجه کشورهای اروپایی توافق کردند که روسیه را دلیل زندانی
کردن منتقد صاحبنام روس تحریم کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،وزرای خارجه کشورهای
اروپایی توافق کردند که روسیه را دلیل زندانی کردن «الکسی ناوالنی»،
منتقد صاحبنام روس تحریم کنند.بنا به گفته دیپلماتهای اتحادیه اروپا،
وزرای خارجه این بلوک توافق کردند که تحریمهایی را علیه چهار مقام ارشد
روسیه در اقدامی نمادین تهیه و اعمال کنند .این تصمیم پس از دیدار
وزرای  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل صورت گرفت.

نوبت دوم

با دستهای بسته در اقیانوس
شنا کردیم
صفحه 3

محمد جواد ظریف:

نمایندگان مجلس نسبت به بیانیه ایران و آژانس واکنش های تندی نشان دادند

ضرورت همراهی دولت و مجلس

حمله اسرائیل به ایران همانند
اقدام انتحاری است

صفحه 2

صفحه 11

تسـلـیـت

جناب اقای نیک رویان

مدیر محترم روابط عمومی گروه مالی گردشگری
باکمــال تاثــر و تاســف درگذشــت پــدر گرامیتــان را تســلیت عــرض میکنــم
از خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم طلــب مغفــرت و بــرای بازمانــدگان
صبــر و شــکیبایی مســئلت دارم

بردیا امیرتیموری
مدیرمسئول ماهنامه کاغذ تجارت

نوبت دوم

پروژه :پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی معابر شهر زاهدان
کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران106-

شــهرداری زاهــدان از کلیــه شــرکتهای دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور دعــوت
مــی نمایــد از تاریــخ  1399/12/03تــا  1399/12/11بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس
 www.setadiran.irنســبت بــه دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی مناقصهگــران جهــت پــروژه زیــر اقــدام نماینــد.
• عنوان پروژه :پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی معابر شهر زاهدان
• محل اجرا :زاهدان – بر اساس ابالغ مسیرهای مورد نیازکارفرما و طبق بودجه مصوب شهرداری
• کارفرما :شهرداری زاهدان
• نشانی کارفرما :زاهدان  -خیابان آزادي به شماره کد پستی  - 9813673157تلفن 054-33224064-7
• مناقصه گزار :مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شهرداری
• نشــانی مناقصهگــزار :زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم-
تلفــن054-33213180:
برآورد اولیه :حدود  15،000،000،000تا  25،000،000،000ریال
• مدت انجام پروژه( 7:هفت) ماه شمسی
• تخصص و پایه مورد نیاز:

تخصص

حداقل پایه

رشته ابنیه و ساختمان

پنج

• محل و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد .دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد ارزیابــی کیفــی و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات،
توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي
ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
• قیمــت اســناد  500,000ریــال اســت کــه بایــد بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري
زاهــدان واریــز نماید.
• محل و زمان تحویل اسناد:
عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری ارزیابــی کیفــی از دریافــت اســناد تــا ارائــه آن و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد؛ الزم بــه ذکــر اســت کلیــه
اســناد دریافتــی تکمیــل و الك و مهــر شــده بایــد بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره
کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد.
زمان تحویل اسناد :تا ساعت  12روز سه شنبه 1399/12/26
شهرداری زاهدان
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•

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومي شماره /54/99ش
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي عمليات خريد اقالم
الكترومكانيكال تصفيهخانه فاضالب شهرک صنعتی خرمدشت

 -1شــركت شــهركهاي صنعتــي اســتان قزويــن در نظــر دارد مناقصــه عمومــي بــه شــماره ( )2099001085000054را از طريــق
ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد .كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهادات
مناقصهگــران و بازگشــايي پــاكات از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام
خواهــد شــد.
 -2تاريخ انتشار در سامانه تاريخ يكشنبه 99/12/03ساعت 15ميباشد.
 -3مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت 15روز يكشنبه مورخ99/12/10
 -4مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه :ساعت 15روز چهارشنبه99/12/20
 -5مهلت زماني تسليم ضمانتنامه به كارفرما ساعت 10روز شنبه مورخ99/12/23
 -6زمان بازگشايي پاكتها :ساعت11روز شنبه مورخ99/12/23
 -7اطالعات دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها:
شــركت شــهركهای صنعتــی اســتان قزويــن واقــع در :قزويــن ،بلــوار آيــت ا ...شهيدبهشــتی ،روبــروی بوســتان دهخــدا ،شــماره ،166تلفــن
تماس ،02 –33354590 :ســايت اينترنتــيwww.qazviniec.ir :
 -8مبلغ برآورد38/415/500/000 :ريال است كه براساس قيمتهاي مقطوع برآوردي كارفرما محاسبه گرديده است.
 -9مبلغ تضمين شركت در مناقصه1/921/000/000:ريال ميباشد.
 -10مدت قرارداد6 :ماه
 -11محل تحويل اجناس پروژه :انبار شهرك صنعتي خرمدشت واقع در كيلومتر 25جاده تاكستان به آوج
 –12شــرايط شــركتكنندگان :شــخص حقوقــي داراي رتبــه حداقــل 5تاسيســات و تجهيــزات و صالحيــت ايمنــي پيمانــكاري اداره
كار– دارا بــودن حداقــل يــک ســابقه كار مشــابه تاسيســاتي (بــه لحــاظ حجمــی و يــا ريالــی) همــراه بــا رضايتنامــه و ارائــه قــرارداد و
صورتجلســه تحويــل كــه پيمانــكار میبايســتی رأسـاً بــا دســتگاههای اجرايــی (طبــق تعريــف مــاده 5قانــون مديريــت خدمــات كشــوری)
در طــی مــدت پنــج ســال گذشــته منعقــد نمــوده باشــد.
تبصــره :پيمانــكاران دارای ســابقه همــكاري بــا ايــن شــركت در صــورت اخــذ 80امتيــاز از فــرم ارزيابــي (پيوســت اســناد مناقصــه) از
كارفرمــا ميتواننــد در مناقصــه شــركت نماينــد ،بديهــي اســت عــدم كســب امتيــاز مذكــور بــه منزلــه عــدم صالحيــت الزم مناقصهگــر
جهــت شــركت در مناقصــه ميباشــد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/12/04 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/12/05 :
روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
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سهشنبه  5اسفند  11 - 1399رجب  23 - 1442فوریه  - 2021سال هفدهم  -شماره  12 - 4766صفحه  2000 -تومان

گزارش میدانی «ابتکار» از کمبود روغن و شروط عجیبی که برای فروش گذاشته می شود

