سال پانزدهم شماره  4100یکشنبه  14دی ماه  19 1399جمادی االول  3 ١٤٤١ژانویه  4 2021صفحه  2000تومان

تقویت زیرساخت ها شرط

توسعه بازارهای صادراتی

صفحه 3

غافلگیر نمی شویم
بلکه دشمن را
پشیمان می کنیم

هشدار روحانی در خصوص

ویروس جهش یافته انگلیسی

اجرای سند تحول
قضایی باقدرت
پیگیری میشود

صفحه 2

کالف سردرگم
قیمت در بازار
مسکن

صفحه 1

وضعیت امنیتی
کشور در شرایط
مطلوب قرار دارد

صفحه 4

اجرای سند تحول قضایی باقدرت پیگیری میشود
رئیس قــوه قضاییه گفت :اجرای ســند
تحــول قضایی که از ابتدای مســئولیت
اینجانب آغاز شده بود ،با ارائه نسخه ارتقا
یافته آن سرعت بیشتری خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا ،ســید ابراهیم رئیســی
در نخستین جلســه ستاد راهبری اجرای
ســند تحول قضایی ،با اشاره به تاکیدات
مقام معظم رهبری برای انتشار عمومی و
پیگیری اجرای سند تحول قضایی و نیز
لزوم پیگیری دقیق اجرای سند تحول از
همه بخش های مرتبط با دســتگاه قضا
افزود :بخــش مهمی از راهکارهای ذیل
ســند تحول ،نیازمند تصویب مقررات و
قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک
با دولت و مجلس شــورای اسالمی این
روند طی شــود .وی اظهار داشــت :به
منظور پیگیری جدی اجرای سند تحول
قضایی ،مرکز تحول قضائی ایجاد شــده

که بایــد وظایف و تکالیــف هر کدام از
بخش های قوه قضائیــه را به تفکیک،
دســته بندی و ابالغ کنــد و در تعامل با
همــه بخش ها ،فعالیت ها رصد و پایش
شود تا از اجرای دقیق آنها مطمئن شد.
رئیس ســتاد راهبری اجرای سند تحول
قضایی تصریح کــرد :هر کدام از بخش
هــای قوه قضاییه بایــد کمیته ویژه ای

بــرای اجرای ســند تحــول قضایی با
مســؤولیت رئیس آن واحــد ایجاد کنند
و زمان مشــخصی را در هــر هفته ،به
پیگیــری و پایــش اجرای ســند تحول
قضایی در حوزه خود اختصاص دهند.
رئیسی گفت :ایجاد زیر ساخت حقوقی و
تصویب قوانین و مقــررات الزم در کنار
تأمیــن منابع مالــی و بکارگیری نیروی

انســانی توانمند ،به عنوان الزامات اصلی
اجرای این ســند تحول باید مورد توجه
جدی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد :سند
تحول ابعاد مختلفی دارد و باید برای افراد
ذیربط در دولت ،مجلس شورای اسالمی،
خبرگان حوزه و دانشگاه تبیین شود و به
عنوان یک گفتمان ملی درآید.
رئیســی افزود :با توجه به لزوم پیگیری
مســتمر اجرای ســند تحول ،کمیسیون
ویژه پیگیری اجرای سند ،با حضور برخی
از اعضاء ستاد راهبری اجرای سند تحول
قضایی تشــکیل خواهد شد .رئیس قوه
قضاییه گفت :برای اجرای این سند نباید
به افراد مستقر در تهران اکتفا شود و باید
از توان فرهیختگان مستقر در دادگستریها
و حوزه های علمیه و دانشگاههای همه
استانهای کشور استفاده کرد.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

نوبت دوم
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مهلت بارگذاری پیشنهادات:
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وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید .به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
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صفحه 1

وضعیت امنیتی کشور در شرایط مطلوب قرار دارد

فرمانده نیروی انتظامی در نشستی با محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس با گزارشــی از اهم اقدامــات و نیازهای
ماموریتــی ناجا گفت :با هدایتهــای داهیانه مقام معظم
رهبری ،هوشــیاری دســتگاههای امنیتــی ،انتظامی و
همچنین همکاری بســیار خوب مردم ،وضعیت امنیتی
کشور مطلوب است.
به گزارش ایرنا ،ســردار حسین اشــتری گزارشی از اهم
اقدامات و عملکرد ناجا ،برنامههای اولویت دار ،نیازهای
ماموریتی نیروی انتظامی و وضعیت اعتبارات ارائه کرد و
افزود :تقویت نیروی انتظامی به منزله تقویت امنیت کشور
است .وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه مجلس یازدهم
به عنوان مجلس «انقالبی» به معیشــت مردم ،افزایش
اعتبارات معیشــتی نیروی انتظامــی را نیز مطرح کرد و
گفت :بنده و هیئت رئیسه ناجا به جد دغدغه بهبود و ارتقاء

وضعیت معیشتی نیروهای خدوم و پر تالش ناجا را داریم
زیرا همکارانم به صورت شبانه روز در اقصی نقاط کشور
از نقطه صفر مرزی تا مرکز شــهرها ،ایثارگرانه در حال
خدمت رســانی و ایفای نقش هستند و رفع دغدغه های
معیشتی سبزپوشان ناجا به ارتقاء انگیزه خدمتی و روحیه
آنان منتهی می شود.
اشتری با اشاره به تنوع و گستردگی جغرافیای ماموریتی
پلیس خاطرنشان کرد :الزمه اجرای ماموریت ها عالوه بر
وجود نیروهای متعهد ومتخصص ،به کارگیری تجهیزات
و امکانات به روز بر مبنای نیازسنجی ها از جرم و جغرافیا
و سایر مولفه های انتظامی ـ امنیتی است؛ امروز در نیروی
انتظامی برای تحقق هوشــمند ســازی پلیس گام های
اساسی برداشته شــده که این اقدامات موجب تسهیل و
تسریع روند خدمات دهی به مردم و کسب رضایت مندی

آنان شده است.عالی ترین مقام انتظامی کشور تاکید کرد:
شایســته اســت که در تخصیص منابع مالی ،اعتباری و
بودجه ای ،اهمیت و حساسیت مــــاموریت های پلیس
لحــاظ شود ،این ماموریت ها نه تنها تعطیل بردار نیست
بلکه به فراخور شرایط کشور چون شیوع ویروس کرونا،
وقوع زلزله ،سیل ،حوادث گوناگون و غیر قابل پیش بینی،
نیروی انتظامی بایســتی عالوه بر ایفــای نقش ذاتی و
قانونی خود ،در سنگر دیگری به ماموریت ها و ایفای نقش
بپردازد که الزمه اجرا و عملیاتی شــدن آن ،بهره مندی
از اعتبارات کافی و تجهیزات است .اشتری افزود :تقویت
نیروی انتظامی به منزله تقویت امنیت کشور است؛ امروز
پلیس در سنگر خدمت به مردم ،در همه عرصه ها حضور
فعالــی دارد و تالش کرده با اجرای مطلوب ماموریت ها،
اعتماد مردمی را به عنوان باالترین سرمایه  ،ارتقاء دهد.

نایب رییس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس

این صنعت شــد ،به نوعی که تصمیم شورای رقابت بر
آزادسازی قیمت  ۱۸خودرو تاکی داشت .این تصمیم به
مذاق هیچ کس خوش نیامد و کمیسیون صنایع و معادن
مجلس نیز با این گونه قیمتگذاری  ۱۸خودرو اعالم شده
مخالف اســت و پیش از این هم اعالم موضع کرده بود.
بی شک ضوابط ســازمان حمایت باید در قیمت گذاری
خودرو رعایت شــود زیرا این تصمیم با رویکرد حمایت
از مصرف کننده همســو نیست .ضوابط سازمان حمایت

برای کاالهای داخلی بوده و خودرو نیز یک کاالی داخلی
است و باید طبق فرمول سازمان حمایت قیمتگذاری شود
بنابراین کمیسیون صنایع و معادن با قیمتگذاری که برای
این  ۱۸خودرو اعالم شده مخالف است و پیش از این هم
این مخالفت را اعالم کرده بود .نکته دیگر مخالفت دیگر
دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی است که
رییس سازمان بازرسی مخالفت صریح خود را با تصویب
شورای رقابت اعالم کرد.

در شرایطی که قیمت خودرو در حال کاهش بود و دالالن
از ترس زیان بیشتر سعی می کردند خودروهایی که انبار
کرده اند را به بازار عرضه کنند ،شورای رقابت با تصمیمی
نادرســت همه چیز را به هم ریخــت و باعث بحران در

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
)(SGPC

(تجديد مرتبه سوم) مناقصه شماره 9540248

شماره مجوز1399،5737 :

(خرید تعداد  110عدد تیوب کوره واکنش واحد های بازیافت گوگرد)

نوبت اول

 -1نوع مناقصه  :دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي
 -2نوع فراخوان  :عمومی .
 - 3نام ونشاني مناقصه گذار  :شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ( )SGPCبه آدرس  :مشهد ،خیابان آبکوه ،نبش دانشسراي شمالي ،شماره  ،255شرکت پااليش گاز
شهيد هاشمی نژاد  -دبيرخانه كميسيون مناقصات.
 تلفن دبير كميسيون مناقصات 051- 37288016 : تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات 051-37285024 : -4نوع و مبلغ تضمين شــركت در مناقصه  :تضمين هاي اعالم شــده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ  815.000.000ريال ( هشــتصد و پانزده میلیون
ریال ) ( .الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد).
 -5نحوه و مهلت دريافت اســناد  :متقاضيان مي توانند تا ســاعت  16مورخ  ، 99/10/25نســبت به دريافت اســناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(سامانه ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با شماره فراخوان  2099092134000054در سامانه اقدام نمايند .الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه
از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
 -6آخريــن مهلــت تحويــل اســتعالم ارزيابــي كيفــي تكميــل شــده :متقاضيــان بعــد از دريافــت اســناد مناقصــه از ســامانه مذکــور
مي بايست حداكثر تا ساعت  16مورخ  ، 99/11/11اسناد مناقصه تكميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند.
الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه
ستاد) ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
-7محلوزمانگشايشپيشنهادات:پسازبررسیپيشنهادفنیشرکتها(ارزيابیفنی)،پاکتهایمالیشرکتهایواجدشرایطدرتاریخ، 99/12/27درمحلاتاقكنفرانس
اداره مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد ،خيابان آبكوه ،نبش دانشسراي شمالي ،شماره  ،255شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تایید شده
گشایش خواهد یافت .الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده (تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امكان تغيير وجود خواهد داشت.
توضيح مهم :با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفا ًتكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد.
بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقبا ًاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (سامانه ستاد) اعالم خواهد شد خواهند نمود.

روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

