صفحه 2

صفحه 3

تعیین جریمههای الزم
برای تضمین رعایت
پروتکلهای بهداشتی
ضروری است

روابطناسالم
دردستگاهقضائی
راتحملنمیکنیم
رئیــس قوه قضائیه گفت :حضــور یک نیروی ناســالم در مجموعه قضائی دغدغه
آفرین اســت و قبل از اینکه غصهدار محروم شــدن از یک همکار شــویم ،باید
برای صیانت از او تدبیر کنیم .آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ،صبح پنجشنبه در
نشست شــورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها به بیان توصیههای
مهمی به مســئوالن عالی قضائی اســتانها پرداخت و گفت :قضــاوت و داوری در
فرهنگ دینی ما جایگاه بسیار ویژه و حساسی دارد.

تعیین جریمههای الزم برای تضمین رعایت پروتکلهای بهداشتی ضروری است
رئیسجمهور گفت :باید برای ضمانت اجرایی در قبال رعایت دستورالعملهای
بهداشتی ،کسانی که پروتکلها را رعایت نمیکنند جریمه شوند .حجت االسالم
حســن روحانی روز پنجشنبه در جلســه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با
کرونا ،گفت :بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز دستگاههای نظارتی و مسئول
برای وضع ضمانت اجرایی در ...

سال پانزدهم شماره 4036شنبه  12مهر ماه 15 1399صفر3 ١٤٤١اکتبر 8 2020صفحه  2000تومان

ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده است

دراقتصاد دانش بنیان رشد
جهش گونه داشتیم

رییس دفتر رییس جمهور در حســاب کاربری
خود نوشــت :از بانکها هم خواستم در رویکرد
خود تغییر ایجاد کرده و در ایدهها و خالقیتهای
شرکتهای دانش بنیان و فناور شریک شوند و بر
ثروت خود اضافه کنند.

صفحه 2

صفحه 2

سازمانهواپیمایی
ترکیه مجددا
پروازهای ورودی از
ایران را متوقف کرد

صفحه 4

کرونا باعث شد
به همکاری بین خانه
و مدرسه بیشتر فکر کنیم

وزیر آموزش و پرورش ،گفت :ارتباط بین
خانه و مدرسه یک موضوع استراتژیک و
ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
صفحه 3

امنیت شغلی کارگران زیر
تیغ قراردادها

یکــی از عمدهترین مشــکالت حوزه
کارگری ،انعقاد قراردادهای موقت است؛
مشــکلی که امنیت شغلی کارگران را با
چالش مواجه کرده است.
صفحه 5

نوبت دوم

آمار جانباختگان کرونا به  ۲۶هزار و  ۵۶۷نفر رسید

سخنگوی وزارت بهداشــت ،از فوت  ۱۸۷بیمار
کرونایی در شــبانه روز گذشته خبر داد و گفت:
در حــال حاضر وضعیــت  ۴۱۳۷نفر از بیماران
بستری در بخش مراقبتهای ویژه ،وخیم است.
به گزارش خبرنگار مهر ،سیما سادات الری ،بعد
از ظهر جمعه  ۱۱مهر  ۹۹در گفتگوی تلفنی با
شبکه خبر سیما ،به ارائه تازهترین آمار کرونا در
کشور پرداخت.
وی با اشــاره به شناســایی  ۳۵۵۲بیمار جدید،
گفــت :آمار مبتالیان به  ۴۶۴هــزار و  ۵۹۶نفر

رسید.
الری به فوت  ۱۸۷بیمار کرونایی در شبانه روز
گذشته اشــاره کرد و افزود :تعداد جانباختگان
تاکنون به  ۲۶هزار و  ۵۶۷نفر رسیده است.
وی در عین حال از بهبودی  ۳۸۵هزار و  ۲۶۴نفر
از بیماران خبر داد و گفت :در حال حاضر تعداد
 ۴۱۳۷نفر از بیماران در بخش مراقبتهای ویژه
بستری هســتند.الری ادامه داد :تا کنون چهار
میلیــون و  ۶۷هزار و  ۸۶۱آزمایش تشــخیص
کووید  ۱۹در کشور انجام شده است.

به گفته ،سخنگوی وزارت بهداشت ،استانهای
تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان
جنوبی ،ســمنان ،قزویــن ،لرســتان ،اردبیل،
خوزســتان ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گیالن ،بوشــهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی،
مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان
و یزد در وضعیت قرمز و اســتانهای کردستان،
هرمزگان ،فارس و گلســتان نیــز در وضعیت
هشدار قرار دارند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (اجرای بیس  ،ساب بیس و آسفالت
شهرک صنعتی اسالم آباد غرب  -اجرای بخشی از راهسازی و آسفالت و جدولگذاری شهرک صنعتی مرصاد)

شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمانشــاه در نظــر دارد ماقــص اجــرای یاســای پــی و آســفالت شــهرک صنعتــی اســام آبــاد غرب اجــرای بخشــی از راهســازی و آســفالت و جدولگذاری شــهرک
صنعتــی مرصــاد بــه شــماره ( )۲۰۹۹۰۰۱۱۱۵۰۰ ۰۰۴۲۰۲۰۹۹۰۰۹۱۱۵۰۰۰۰۳را 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 اســتاد) بــه آدرس www setadiran. ir
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت تلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه
محقق ســازند
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99 / ۰۷ /10می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14:30روز پنجشنبه تاریخ  99 / 07 /10ساعت ۱۴:۳۰
مهلت زمانی ارانه بهاء  :ساعت  14:30پنجشنبه تاریخ 99 / ۰۸ /1
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  ۱۴روز شنبه تاریخ 99 / ۰۸ /03
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس :ســه راه  ۲۲بهمــن ابتــدای بلــوار تــو بهــار شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمانشــاه و تلفــن  (۰۸۳۳۸۲۴۶۱۰۰داخلــی  )۴۰۴اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل
عضویــت در ســامانه  :مرکــز تمــاس  ۰۲۱-۴۱۹۳۷دفتــر ثبــت نــام ۰۲۱۸۸۹۶۷۳:و ۴۱۸۵۱۹۳۷۶۸

«آگهی مناقصه عمومی »
نوبت دوم

شــهرداری ربــاط کریــم در نظــر دارد اجــرای پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه شــرح و شــرایط زیــر بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت
و رتبــه بنــدی از ســازمان برنامــه و بودجــه واگــذار نمایــد.
شرایط :
ردیف

1

موضوع مناقصه
اجرای پروژه تعمیر
جداول فرسوده
سطح شهر
( پایین دست ریل
راه آهن )

مبلغ اعتبار مصوب

محل تامین
اعتبار

مبنای قیمت
پیشنهادی

10/000/000/000

ردیف بودجه
شماره
40102003

بر اساس فهرست
بهای راه و باند
سال 99

( ریال)

مدت اجرا

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه
( ریال )

 3ماه

500/000/00 0

توضیحات

داشتن حداقل
صالحیت پیمانکاری
در رشته راه و باند
رتبه 5

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد .
هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه میبایســت بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه بــه صــورت فیــش واریــزی بــه حســاب شــهرداری و یــا ضمانــت نامــه معتبــر
بانکــی بــدون قیــد و شــرط ارائــه گــردد .
ســپرده برنــدگان اول و دوم و ســوم مناقصــه تــا انعقــاد پیمــان نــزد شــهرداری نگهــداری و در صورتــی کــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب
ضبــط مــی شــود .
محــل  ،مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد مناقصــه  :متقاضیــان شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد حداکثــر ظــرف مــدت  10روز پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم ضمــن
پرداخــت مبلــغ  1/000/000ریــال بابــت خریــد اســناد مناقصــه بــه امــور پیمــان هــای ایــن شــهرداری واقــع در ربــاط کریــم  -بلــوار امــام خمینــی (ره)  -شــهرداری ربــاط
کریــم مراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد .
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد /330 .ص99/
چاپ نوبت اول  99/07/05 :چاپ نوبت دوم 99/07/12 :

اصغر پارسا-شهردار رباط کریم

شرح پروژه

محل اجرا

حجم پروژه

مدت اجرا

مبلغ برآورد ریال

مبلغ ضمانت

رتبه مورد نیاز

اجرای بیس ساب بیس و آسفالت

شهرکه صنعتی اسالم آباد غرب

حدودا  1کیلومتر

 2ماه شمسی

10/462/399/120

523/500/000

پنج راه راه آهن و باند فرودگاه

اجرای بخشی از راهسازی و
آسفالت و جدولگذاری

شهرک صنعتی مرصاد

حدودا  1کیلومتر

 2ماه شمسی

19/737/850/370

987/000/000

پنج راه راه آهن و باند فرودگاه

روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي
با ارزيابي كيفي به صورت فشرده

شماره مجوز1399.3567:

موضوع مناقصه  :خدمات ترميم و نگهداري فضاي سبز سايت يك  -شماره مناقصه99/20 :
شماره فراخوان در سامانه ستاد2099093035000028 :
ســازمان منطقــه ويــژه اقتصــادي انــرژي پــارس در نظــر دارد انجــام خدمــات بــا موضــوع فــوق را طبــق مشــخصات و شــرايط كلــي زيــر ،از طريــق مناقصــه عمومــي یــک مرحلـهای و پــس از
ارزيابــي كيفــي بــه صــورت فشــرده بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد (اطالعــات تكميلــي در اســناد مناقصــه ميباشــد) :
-1نام و نشاني مناقصهگزار :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -استان بوشهر ،عسلويه ،ساختمان مركز همايشهاي خليج فارس
-2مبلغ برآورد اوليه  155,382,123,497 :ريال
-3نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :ضمانتنامه بانكي (كه قابل تمديد به مدت سه ماه با درخواست مناقصهگزار باشد) يا وجه نقد به مبلغ  5,808,000,000ريال
-1شــرايط شــركت در مناقصــه :تصويــر گواهينامــه صالحيــت از اداره كل تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي ( كــد نگهــداري و خدمــات فضــاي ســبز) يــا دارا بــودن گواهينامــه صالحيــت
پيمانــكاري در رشــته كشــاورزي بــا حداقــل پايــه  4از ســازمان برنامــه بودجــه كشــور
-2فرآينــد ارزيابــي كيفــي و انتخــاب برنــده مناقصــه بــه صــورت فشــرده انجــام مــي گــردد لــذا مناقصهگــران بايــد عــاوه بــر بارگــذاري اســناد مــورد درخواســت و مســتندات ارزيابــي
ت الــف) را كــه حــاوي ضمانتنامــه فرآينــد ارجــاع كار مــي باشــد بــه
كيفــي در ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) بــه آدرس اينترنتــي  ، www.setadiran.irصرفــا (پاكـ 
صــورت فيزيكــي بــه دبيرخانــه كميســيون مناقصــات ارائــه نماينــد .ابتــدا مســتندات ارزيابــي كيفــي بررســي خواهــد شــد و ســپس پاكتهــاي پيشــنهاد قيمــت مناقصهگرانــي كــه در
ارزيابــي كيفــي امتيــاز الزم را كســب نمــوده انــد ،گشــايش خواهنــد گرديــد.
-3آخرين مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه ستاد  :ساعت  19:00مورخ 99/07/16
-4زمان و محل برگزاري جلسه توجيهي :ساعت  9:00روز دوشنبه مورخ  ، 99/07/21ساختمان همايشهاي خليج فارس-طبقه اول -كميسيون مناقصات
-5مهلت بارگذاري مستندات و استعالمها و پاكتهاي پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد  :ساعت  9:00مورخ 99/08/05
-6زمــان و محــل گشــايش پيشــنهاد مناقصــه (پاكتهــاي الــف ،ب و ج)  :روز يكشــنبه مــورخ 99/08/11ســاعت  10:00در عســلويه ،ســاختمان مركــز همايشهــاي خليــج فــارس -
طبقــه دوم  -ســالن جلســات.
روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
-7تلفن كميسيون مناقصات 0773137 2150 -4 :نمابر 07731372155 :

