سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي ورزش��ي
سال دوازدهم سهش��نبه  5اسفند  11 1399رجب 1442
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نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

شفافیت ،نسخه شفابخش فساد
اقتصادی است

هیچ ثروتی نیرومندتر از عقل نیست.پیامبر اکرم
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رئیس مجلس:

اجرای پروتکل الحاقی از امروز
به طور کامل متوقف میشود

روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
صفحه2

صفحه2

ورود دالالن به بازار تغییر کاربری
زمین های زراعی؛

ذبح اراضی کشاورزی به
پایالکچرینشینها

تغیی��ر کاربری اراض��ی کش��اورزی و باغات در
اصفهان ش��دت گرفته اس��ت و به نظر میرسد
سوداگری ویالسازان و تفریح الکچرینش��ینان
بیش از زمینهای حاصلخیز ،تولید محصول و...
صفحه3

وزیر بهداشت:

تولید واکسن ملی
از اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه5

چرا از کاغذ ایرانی در تولید
لوازمالتحریر استفاده نمیشود؟

پیشلرزههایافزایش
قیمتنوشتافزار

به گفت��ه مدیرعامل مجمع نوش��تافزار ایرانی
اسالمی ،قیمت صعودی کاغذ تأثیر مس��تقیم بر
تولیدات ای��ن حوزه میگ��ذارد و باعث افزایش
قیمت  ۳۰درصدی خواهد شد...
صفحه6

تدارک «کودک شو»
برای نوروز ۱۴۰۰

در صورت نیاز غنیسازی
اورانیوم را به  60درصد
می رسانیم
ایران از مواضع منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه نمیآید

اختالف نظرها نباید نشان دهنده دوصدایی باشد
به قانون مجلس به دقت عمل شود

صفحه6

صفحه2

آگهی شرکت درمناقصه
خريد تجهيزات رايانه اي مدارس آموزش و پرورش
استان چهارمحال و بختياري

نوبت دوم

موضوع مناقصه :

به استحضار می رساند این اداره کل با توجه به نامه شماره  760/163694مورخ  1399/11/14معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت و از محل
اعتبار  127500-1وزارت آموزش و پرورش در قالب اسناد تسویه خزانه اسالمی با نماد معامالتی اخزا  910به تاریخ سررسید 1402/08/07
بانک ملی ایران از محل بند (ب) تبصره ( )5قانون بودجه سال  1399کل کشور و در اجرای ماده  75قانون محاسبات عمومی کشور اقدام به
خرید کیس رایانه با توجه به اسناد مناقصه که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعالم می شود خریداری نماید .
تمامی مراحل برگزاری و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده محقق سازند.
ردیف

نوع کاال

شرح کاال

میزان ضمانت نامه شرکت در مزایده به ریال

-1

کیس رایانه

با توجه به اسناد مناقصه

1/400/000/000

تاریخ انتشار در سامانه  :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه های کثیراالنتشار.
مکان و تاریخ تحویل کاال  :ش��هـرکرد – فردوسی ش��مالي – جنب هنرستان فنی ش��ماره  – 1انبار شهید رجایی اداره کل آموزش و پرورش
استـــان چهـارمحال و بختیـاری  ،تاریخ تحویل کاال . 1399/12/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت  :دوازده روز پــس از انتــشار آگهي نوبت دوم در روزنامه های کثیراالنتشار .
زمان بازگشایی پاکت ها  :به شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت .
تذكر  :میزان سپرده شرکت در مناقصه بايد صرف ًا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
به ش��ناسه ملی اداره کل  14002367615:و کد اقتصادی اداره کل  411416697178 :باش��د که پس از بارگزاری در سامانه اصل آن را به
دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند .
اطالع��ات تم��اس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اسناد مزایده و ارائ��ه پاکت های الف  :استان چهارمحال و
بختیاری – شهـرکرد – بلوار ايت اهلل طالقاني – روبروي مصلي حضرت امام خميني (ره) – اداره کل آموزش و پرورش استـــان چهـارمحال
و بختیـاری – اداره امور رفاهی و پش��تیبانی – تلفن  32223273 :کد پس��تی  . 8817864949 :اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل
عضوی��ت در سامان��ه  :مرکز تماس  02127313131 :دفتر ثبت ن��ام  03832261722 :اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت
سامانه ( ) www.setadiran.irموجود است.
شناسه آگهی 1098533 :

فرحناز قائدامینی ـ مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

اصالحیه
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری کنگاور به شماره  ۲۰۹۹۰۹۰۰۴۲۰۰۰۰۱۶که در تاریخ  ۹۹/۱۱/۲۸به
چاپ رسیده است زمان بازگشایی پاکت ها :به ساعت  ۱۴:۳۰و تاریخ  ۹۹/۱۲/۱۶اصالح می گردد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) در نظر دارد تجهیز سالن عملیات مرکز مدیریت راههای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) به
صورت مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خرید نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و 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.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8صبح مورخه  1399/12/05الی  6بعد از ظهر مورخه 1399/12/09
آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شرکت در مناقصه :ساعت  8صبح مورخه 1399/12/23
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10صبح مورخ 1399/12/24
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 1/000/000/000 :ریال
نوع ضمانت نامه :ضمانت نامه بانکی با پرداخت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد ایران
ضمن ًا پاکت الف به آدرس :استان سیستان و بلوچستان ،شهر ایرانشهر ،خیابان امام خمینی (ره) ،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان( ،ایرانشهر) دبیرخانه
اداره کل تحویل گردد.
کدپستی 99169-13163 :تلفن054-37220851-3 :
فقط شرکتهای حقوقی می توانند در این مناقصه شرکت کنند که شرایط ذیل را داشته باشند:
 نمایندگی رسمی با تاریخ معتبر ،جهت فروش و پشتیبانی دستگاههای مرتبط یا نمایشگر بزرگ دیواری (ویدئووال) و سرور سیستم نظارت تصویری با برند پیشنهاد شده در مناقصه ،در بازارایران از شرکت تولید کننده اصلی را داشته باشند.
 پنج سال سابقه کار مفید (با ارائه مستندات) در فروش و انجام پروژه های مشابه دارای رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک در خصوص موضوع مناقصه با حداقل رتبه چهار باشند .دارا بودن کلیه شروط با ارائه اسناد مثبته به همراه مهر و امضاء الزامی است.محل برگزاری جلسه مناقصه :دفتر مدیریت اداره کل

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

مناقصه عمومی یک مرحله ای
با ارزیابی کیفی

موضوع :عبارت است از برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشترکین مصارف عادی شهری
و روستایی با اخطار یا قطع انش��عاب مشترکین بدهکار بر اساس مفاد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
مصوب وزارت نیرو و همچنین اخطار و قطع انشعابات مشمول قطع موقت.
مدت زمان اجرا :یکسال شمسی
برآورد اولیه :برای کل موضوع مناقصه مبلغ 18461405251 :ریال می باشد.
دستگاه مناقصه گزا :شرکت توزیع نیروی برق تبریز
مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه :برای کل موضوع مناقصه (بعدد)  1004000000ریال (بحروف) یک
میلیارد و چهار میلیون ریال می باشد.
محل فروش اسناد:
تبریز ،کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران .ساختمان مرکزی ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز ،طبقه
چهارم ،اداره قراردادها و مناقصات
تهران :میدان ونک ،خیابان برزیل ،ساختمان شهید عباسپور ،بلوک  2نیم طبقه دوم واحد  207آقای عباسی
()021-88887086
مبلغ فروش اسناد:
مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ریال قابل واریز به ش��ماره حس��اب  130281020211به نام شرکت توزیع
نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر – فلکه بارنج
تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معفرینامه کتبی خواهد بود.
مهلت فروش اسناد :از تاریخ  99/12/3لغایت 99/12/11
مهلت و محل تحویل اسناد:

نوبت دوم

آخرین مهلت تحویل پیش��نهادات تا ساعت  10روز سه ش��نبه مورخ  99/12/26و محل تحویل آنها به
دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس تبریز کوی ولیعصر ،خیابان نظامی ،اول خیابان قطران،
تلفن  3328946-49دورنگار33328950 :
زمان بازگشایی زونکن اسناد ارزیابی کیفی:
ساعت  12روز سه شنبه مورخ 99/12/26
 زمان و محل بازگش��ایی پاکتهای مناقصه (الف ،ب و ج) به ش��رط کس��ب امتیاز الزم (حداقل  )65ازارزیابی کیفی
ساعت  9روز چهارشنبه مورخ  1400/01/18طبقه پنجم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در
کوی ولیعصر ،خیابان نظامی اول خیابان قطران
 شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه:ارائه گواهی رتبه بندی در رش��ته نیرو و داش��تن گواهی تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون کار و
رفاه اجتماعی
آدرسهای اینترنتی جهت دریافت اطالعات به شرح زیر می باشد:
پایگاه اطالع رسانی مناقصه  http://iets.mporg.irو
سایت توانیر http://www.tavanir.org.ir
شرکت توزیع نیروی برق تبریزhttP://www.toztab.ir :
درج آگه��ی در سای��ت فقط برای اطالع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایس��تی به
آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر
از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد .شناسه آگهی 1098059 :

عادل کاظمی ـ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

