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شهدای مدافع سالمت میراث
گرانبهای اعتالی کشور هستند

سال پانزدهم شماره  4067شنبه  1آذر ماه  5 1399ربیع الثانی  21 ١٤٤١نوامبر  8 2020صفحه  2000تومان

آمریکامیخواهدراههای
اصلیترانزیتمنطقهاز
ایرانعبورنکند

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی جزئیات اعطای
تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی به ۱۰
میلیون سرپرست خانوار را تشریح کرد.
صفحه 4

کاهش
آهسته اما
پیوسته
قیمت ارز
بــازار ارز در هفتهای که که گذشــت در ادامه روند کاهش
قیمتی هفتههای گذشته ،شاهد تثبیت قیمت دالر در کانال
 ۲۵هزار تومان و یورو در کانال  ۳۰هزار تومان بود.
صفحه5

اولین
شکست فصل
آبیپوشان با
کامبک فوالد

دیدار تیمهای فوالد و اســتقالل از هفته دوم مسابقات
لیگ برتر در ورزشگاه شهدای فوالد برگزار شد که این
دیدار به سود شاگردان جواد نکونام به پایان رسید.
صفحه 6

8

 ۳کشوراروپاییبهجای
فرافکنیسیاسیبهاجرای
کاملبرجامبازگردند

در خانه بمانید
صفحه 2

جزئیاتوام
 ۱میلیونی برای
۱۰میلیون
سرپرست
خانوار

سپاه ظرفیتهای خود را برای کنترل
قیمتها بسیج خواهد کرد

صفحه 2

لزوم همراهی و همدلی مردم
برای مهار موج سوم کرونا

نهاد نشر
ایران در
حال گذار به
توسعه است
پژوهشــگران معتقدند ،نهاد نشر در حال گذار به توسعه
اســت و نبود مســئولیت اجتماعی در کنار فقدان منطق
سودآوری برای ناشران ،چرخه تولید کتاب را...
صفحه8

خبر

صفحه 3

خبر

احتمال ۴رقمی شدن آمار مرگومیر کرونایی
معاون درمان ستاد کرونای استان تهران ضمن انتقاد
از افزایش ســفرها پیش از اعمــال محدودیتهای
کرونایی جدید ،گفت :با اضافه شدن متغیرهایی مانند
سرما ،آنفلوانزا ،عدم رعایت مردم و ...وقوع مرگهای
 ۴رقمی دور از انتظار نخواهد بود و ممکن اســت این
اتفاق هم بیفتد.
دکتر نادر توکلی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آغاز
محدودیتهای جدید کرونایی از روز شنبه(اول آذر)،
گفت :زمانی که مغازهها و فروشگاههای غیرضروری
شماره مجوز1399-4797:

تعطیل شوند و ادارهها سازمانها نیز با یکسوم ظرفیت
کارمندان خود به فعالیت بپردازند ،خود به خود میزان
ارتباط افراد کاهش مییابد و حمل و نقل شهری که
عامل عمده انتقال ویروس کرونا است کنترل میشود.
طبیعتا موضوعات ذکر شــده و اعمال محدودیتها
سبب میشود زنجیره انتقال ویروس تا حدی کم شود.
وی افزود :پیشبینی میکنیم با این محدودیتهای
دو هفتــهای بار بیماری ،مراجعه بــه مراکز درمانی و
مرگومیر کمتر شود تا بتوانیم سرویس مناسبتری

انتقال بی سروصدای قدرت به بایدن در کاخ سفید در حال انجام است

به بیماران ارائه دهیم زیرا اکنون یکی از مشکالت ما
در این زمین ه است.
توکلی با اشــاره به اینکه بیمارســتانها پر شدند و
تختهای بستری محدود اســت ،تاکید کرد :هدف
عمده طــرح تعطیلی دو هفتهای مشــاغل و اعمال
سایر محدودیتها مانند محدودیت تردد بین استانی
و شبانه این اســت که یک آرامش نسبی برای کادر
درمان فراهم کنیم هرچند کــه این اقدام هم درمان
قطعی واقعه نیست.
تاریخ چاپ1399/09/01:

نوبت اول

آگهی فراخوان مناقصو عمومی شماره 9931329881253013DT1 :

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی دو مرحله ای تأمین نماید.

تعداد اقالم

موضوع مناقصه

جمع عددی

شماره تقاضا

 1الی 17

خردی  17قلم اتصاالت و فتینگها

4410

31-98812-53-013

کلیه اقالم باید تولید داخلی باشد
لذا کلیه تولیدکنندگانی که فعالیت آنها مرتبط با شــرح کاالی مورد درخواســت می باشــد می بایســت ظرف مدت  ۱۴روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به ســایت اینترنتی ذيل الذكر،
نسبت به استخراج و تکمیل
« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با اســتانداردهای شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» و ارســال آن به همراه مدارک و مســتندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای
معامالت کمتر از بیست برابر
نصاب معامالت متوسط ) به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند
فرم پرسش نامه ارزیابی مدیریت تدارکات و امور کاالممزایده و مناقصه کسب و کارهWWW . NISOC . IR
کسب حداقل نمره  ۶۰در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان سازندگان الزامی است.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2 ,368 ,150 ,۰۰۰ریال می باشند
آدرس پســتی :اهواز-کوی فدائیان اســام (نیوســاید)  -خیابان شهریورمجتمع تدارکات و امور کاالســاختمان -۱۰۲اداره تدارکات خرید کاالی داخلی  -واحد مکانیکال اتاق  ۱۱کد پستی
 ۶۱۱۳۸-۵۴۵۷۹تلفن۰۶۱-۳۴۲-۲۴۶۱۸ :
درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال :
WWW.SHIANA.IR | WWW.NISOC.IR | WWW. IETS.MPORG. IR
آدرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه ،آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی ،متعاقبا
به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند ،به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شناسه آگهی1047743:

اطالعیه
فراخوان شناسایی «شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی
و صدور مجوز فعالیت برای ایشان»
میم الف2654

در راســتای اجرای قانون پایانههای فروشــگاهی و سامانه مودیان مصوب  1398/08/11و همچنین آییننامه اجرایی موضوع ماده
 26قانون مذکور مصوب  ،1399/03/13سازمان امور مالیاتی کشور به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانههای فروشگاهی و
س ضوابط و مقررات آییننامه اجرایی
ی ذیصالح و دارای شرایط الزم را شناسایی نماید تا بر اسا 
سامانه مودیان در نظر دارد شرکت¬ها 
مذکور و در چارچوب مقررات مربوطه از طریق مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پس از دریافت درخواست
متقاضیان و ارزیابی ایشان نسبت به صدور مجوز فعالیت به عنوان «شرکت معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی» اقدام نماید .متقاضیان
جهت اطالع از شرایط ،الزامات و مدارک مورد نیاز میتوانند از تاریخ  1399/09/01به درگاه اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور
به آدرس  www.IntaMedia.irمراجعه نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور

یک خبرنگار آمریکایی از اقداماتی توســط مشاور
امنیت ملی کاخ ســفید بــرای انتقال راحت قدرت
به «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاســت
جمهوری این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،یک خبرنگار آمریکایی
از اقداماتی توســط مشــاور امنیت ملی کاخ سفید
برای انتقال راحت قدرت به «جو بایدن» خبر داد.
«جیمز روزن» ،خبرنگار گروه رسانهای «سینکلر»
و خبرنگار ســابق شــبکه خبری فاکس نیوز روز
پنج شــنبه به نقل از منبعی موثق گزارش کرد که
«رابرت اوبراین» ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید به
طور مخفیانه در حال پیشبرد روند انتقال قدرت به
دولت بعدی آمریکاست.
وی در صفحــه توئیتر خود نوشــت :در حالی که
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریــکا حاضر به
پذیرش شکســت مقابل جو بایــدن ،رئیسجمهور
منتخب نیست ،منبعی مطلع به من گفت کارکنان
شــورای امنیت ملــی کاخ ســفید ،از جمله رابرت
اوبراین (مشــاور امنیت ملی) بیســر و صدا امور
انتقال قدرت را به پیش میبرند تا اطمینان حاصل
شود انتقال قدرت بدون مشکل صورت میگیرد.

این در حالی اســت که مشــاور امنیت ملی ترامپ
پیش از ایــن در مصاحبهای اعالم کــرد :به نظر
میرسد بایدن در انتخابات پیروز شده است.
«رابرت اوبرایان» مشــاور امنیــت ملی ترامپ در
مصاحبــه با انبیســی نیوز اعالم کــرد :به نظر
میرسد بایدن در انتخابات پیروز شده است.
مشاور امنیت ملی رئیسجمهوری آمریکا بی اشاره
به تــداوم جنگ قدرت میــان نامزدهای انتخابات
سوم نوامبر سال  ،۲۰۲۰در این خصوص ادعا کرد
که انتقال مسالمتآمیز قدرت در این کشور ممکن
خواهد بود!

وی بر خالف موضعگیــری های دائمی ترامپ در
این باره گفت :به نظر میرســد بایدن در انتخابات
ریاست جمهوری پیروز شده است .اگر بلیط بایدن-
هریس بنا باشــد در انتخابات پیروز شده باشند که
آشکار اســت در حال حاضر چنین به نظر میرسد،
انتقال (قدرت) حرفهای از جانب شورای امنیت ملی
صورت خواهد گرفت.
با این حال« ،دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواهان
در انتخابات  ۲۰۲۰اعالم کرده بود :او (بایدن) فقط
از دید رسانههای اخبار جعلی پیروز شده است! من
هیچ چیز را واگذار نمیکنم!
نامــزد جمهوریخواهان در انتخابات  ۲۰۲۰در این
خصوص گفته بود :هنــوز راهی طوالنی در پیش
داریــم .این یک انتخابات متقلبانــه بود .انتخابات
متقلبانه بود .ما پیروز میشویم.
با گذشت ســه هفته از انتخابات ریاست جمهوری
 ۲۰۲۰آمریکا در ســوم نوامبر ( ۱۳آبان) و در حالی
که رســانهها جو بایدن را فرد پیروز این انتخابات
معرفی کردهاند ،ترامــپ از پذیرش نتایج انتخابات
خودداری میکند و مدعی بروز تقلب گســترده در
این فرآیند است.

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره 99/02
نوبت دوم  /دوم در خصوص خدمات حمل ونقل

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در نظر دارد انجام خدمات حمل ونقل( ایاب وذهاب،تعمیرات و راهبری ماشین آالت سنگین) خود را به مدت يك سال از طریق سامانه ستاد
و تجدید مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذيل واگذارنماید:
داشتن گواهي صالحيت کاری معتبر ،از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مرتبط با نوع خدمات
داشتن گواهی صالحیت ايمني پيمانكاري معتبر از اداره كل تعاون  ،كار و ر فاه اجتماعي
میزانتضمینشرکتدرمناقصهدومیلیاردویکصدوچهلویکمیلیونوپانصدریال()2.141.500.000میباشدکهبایدبهصورتضمانتنامهبانکییایکیازتضامینذکرشده
در آیین نامه تضمین معامالت دولتی باشد .چنانچه تضمین نقدی باشد ،رسید بانکی واریز شده به حساب سیبا این شرکت به شماره 790100004001011906378714IR
به نام تمرکز وجوه ســپرده نزد بانک مرکزی ارائه گردد .لذا از كليه مناقصه گران واجد شــرايط دعوت مي گردد از تاريخ انتشــار آگهي ،با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ســتاد) نســبت به دریافت فرمهای اســتعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران ( )RFQو سایر اسناد مناقصه مذکوراقدام گردد،و سپس فرم تکمیل شده را به انضمام اسناد
مناقصه قیمت گذاری شــده ی پیشــنهادی خود را وفق شــرایط اعالمی،پس از مهر و امضاء مجاز کلیه اســناد مذکور ،درموعد مقرر( )99/09/17در سامانه تدارکات الکترونیک
دولت(ستاد) بارگذاری نمایند.
:99/09/17زمان بارگذاری( عودت) پيشنهادات مناقصه گران
در سامانه ستاد  99/08/24:بارگذاری استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه

 99/09/25زمان بازگشايي پاکات مالی:

برآورد پايه مناقصه مبلغ  42.830.000.000ريال مي باشد.
نشــانی شــرکت  :شهرســتان بنــدر عبــاس  ،کيلومتــر  25جــاده مينــاب بــه بندرعبــاس ،دور برگــردان اول بــه ســمت بنــدر عبــاس  ،بعــد ازپليــس راه مينــاب
بندر عباس  ،بلوار شهيد حسن ذاکری  ،ساختمان اداره مرکزی  ،طبقه اول  ،امور پيمانها
تلفنهاي تماس 32192648 :و 076– 32192647
نمابر 076 – 32192640 :
› کدپستی79159-96489 :
صندوق پستی 79145-3785 :
نشانی الکترونیکی جهت مشاهده متن آگهی :
SETADIRAN.IR -1
WWW.SHANA.IR-2
http://iets.mporg.ir -3
شماره مجوز1399/4700:
روابط عمومي شركت پااليش گاز سرخون و قشم

