4

در سومین نشست علمی «کنگره اقتصاد ،اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت» بررسی شد

سومین نشست علمی کنگره اقتصاد ،اشتغال و تولید در آیینه قرآن
و عترت با موضوع اقتصاد ،اشتغال و تولید ،صنایع و بازاریابی
فرهنگی ،آسیبشناسی ،چشمانداز و راهکارها برگزار شد...

مزیتهای راهبردی اقتصاد فرهنگ بنیان

رواق

قدس یکی از بخشهای مهم برنامه دولت برای پیشرفت اقتصادی را بررسی میکند

نگرانیهای بانکی درسند تحول دولت
3

پنجشنبه  11آذر 26 1400ربیعالثانی  2 1443دسامبر 2021سالسیوچهارم
شــماره 8 9686صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان
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تولد
محمدعلی
معلمدامغانی
در سال1330

آذر

رئیسی  در سخنرانی «روز مجلس»  با تأکید بر ارائه لوایح به جای طرح و توجه به نظر دولتمردان در فرایند تصویب قوانین درخواست کرد

توجه به اقتضائات اجرا در قانونگذاری
قالیباف :دولت در مدیریت کرونا کاری کرد کارستان
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پس از هفت سال اسارت

قدیمیترین
اسیر زن فلسطینی
آزاد شد

خانه ملت

بادامکی درگفتوگو با قدس:

سالیق وزیران روی روند
استقالل و پرسپولیس
تأثیر دارد

2
چرا طرح حمایت از حقوق
کاربران برگشت خورد؟

8

اجرای قانونحمایت از معلوالن
گفتوگو دغدغه مسئوالن نیست
سیدحسن موسوی چلک

ترکیب تیم مذاکرهکننده
نشان از عزم جدی تهران دارد

طرحی مبهم در
پشتوانه تحقیقاتی و
پیامدهایاجتماعی

شکست پروژه
مقصرنمایی ایران
در مذاکرات وین
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سخنگوی دولت از یک مصوبه
هیئت وزیران خبر داد

بررسی آمار عجیب حمالت مسلحانه در
آمریکا به بهانه تیراندازی مرگبار در میشیگان

تخفیفمالیاتی
برای کسب و
کارهای کوچک

 400میلیون اسلحه
82کشته روزانه!
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تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک
هــیــئ ـتوزیــران در چ ــارچ ــوب ســنــد بــودجــه
پــیــشــنــهــادی دولـــــت گ ــف ــت :یــکــی از ایــن
مصوبات ،معافیت مالیاتی بــرای حمایت از
کسبوکارهای کوچک است که بر اساس آن 5
واحد درصد از مالیات مقرر برای صاحبان این
کسبوکارها در سال آینده ،تخفیف در نظر
گرفته میشود.
سخنگوی دولت این مصوبه را بهمنظور جبران
بخشی از خسارتهای واردشده به صاحبان
کــسـبوکــارهــای کوچک بــه علت همهگیری
بیماری کرونا دانست.
وی تــقــویــت ص ــن ــدوق مــلــی مــحــیـطزیــســت

1408431

شرح در صفحه 8

◾انتخاب استاندار خراسان شمالی
همچنین در جلسه دیــشــب هیئت دولــت
محمدرضا حــســیـننــژاد بـهعــنــوان اســتــانــدار
خراسان شمالی از هیئتوزیران رأی اعتماد
گــرفــت .رئــیـسجــمــهــور پــس از رأی اعتماد
هــیــئ ـتوزی ـران بــه اســتــانــدار جــدیــد خـراســان
شمالی با توصیه به استفاده از برنامه در اداره
این استان ،گفت :حتما ًباید با برنامه وارد استان
شوید و وزرا و استانداران هم نیازمند برنامه
منطقهای و محلی برای توسعه مناطق مختلف
کــشــور هستند .حجتاالسال موالمسلمین
رئــیــســی بــا تــأکــیــد بــر ایــنــکــه اســتــان خـراســان
شمالی ،فرهیختگان بسیاری دارد ،تأکید کرد:
باید از ظرفیتهای اســتــان همچون مناطق
گردشگری زیبا ،اقتصاد مرزی مانند بازارچههای
مشترک با کشورهای همسایه بــرای توسعه
خراسان شمالی استفاده شود.

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

اقالم صوتی
شرح در صفحه 8
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فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری
مناقصه یک مرحله ای عمومی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

تجدیدفراخوانارزیابیکیفی
جهتبرگزاریمناقصهیکمرحلهای عمومی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

1408461

/1408450ک

یک فقره فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای زیر را از
طریقسامانهتدارکاتالکترونیکدولتبرگزارنماید:
-1خرید لوله جدار فوالدی 14اینچ ساده به طول 294متر و لوله جدار فوالدی 14اینچ مشبک
به طول  270متر برای چاه های شماره  4و 10شهرستان طرقبه شاندیز به شماره فراخوان
2000001446000116
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی
کیفی تا ارسال دعوتنامه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم 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 .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1400 / 09 / 10می باشد .اطالعات
و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  19:00روز سه شنبه مورخ 1400 / 09 / 16
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  19:00روز سه شنبه مورخ 1400/09 / 30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار  :خراسان رضوی -مشهد -بولوار وکیل آباد –روبروی
ایستگاه متروی صدف  -تلفن 05138678841 -5
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  -شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

(در حفظ و نگهداری از منابع آب جدی و کوشا باشیم)

دو فقره فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای زیررا از طریق سامانه
تدارکاتالکترونیکدولتبرگزارنماید:
 -1خرید لوله پلی اتیلن PE100فشار  10اتمسفر سایز  63به طول  4000متر – سایز  75به طول 4000
متر – سایز  90به طول  2500متر برای طرح تأمین آب شرب روستاهای شهرستان باخرز به شماره
فراخوان 2000001446000130
 -2خرید لوله یو پی وی سی مشبک 400میلیمتر 16اتمسفر با ضخامت شیار2میلیمتر به طول1200متر
به همراه آچار ( 1عدد)-آی بکس ( 1عدد) الواتور ( 2عدد) – درپوش انتهایی ( 12عدد) و رابط لوله
یوپی وی سی فوالدی ( 12عدد) در شهرهای استان2000001446000131
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال
دعوتنامه،ازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکدولت(ستاد)بهآدرس www.setadiran.irانجام
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در
سامانه 1400 / 09 / 09می باشد .اطالعات واسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی
وارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  19:00روز سه شنبه مورخ1400 / 09 / 16
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  19:00روزسه شنبه مورخ 1400/09 / 30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار  :خراسان رضوی -مشهد -بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه
متروی صدف  -تلفن 05138678841 -5
ضمن ًا هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
1408404

مدیریتدرمانتأمیناجتماعیاستانالبرز

یکدستگاه استوریج سرور

وی افـ ــزود :دول ــت همچنین مصوبه بسیار
خوبی بــرای فعاالن حــوزه فــنــاوری داشــت که
بر اســاس آن مقرر شــد ،بهمنظور حمایت از
بازیهای رایانهای 10 ،درصد از مالیات دریافتی
از تولیدکنندگان بازیهای رایــانـهای خارجی
در داخــل ،دریافت و100درصــد آن در اختیار
تولیدکنندگان و فــعــاالن بــازیهــای رایــانـهای
داخلی قرار داده شود.
ب ــه ــادری جــهــرمــی ه ــدف از ای ــن مــصــوبــه را
حمایت از تولیدکنندگان بازیهای رایانهای
داخلی و افــزایــش قــدرت آنــان بــرای رقابت با
تولیدکنندگان خارجی دانست.

ت دوم
وب

واگذاری سرویس ایاب و ذهاب
کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز در نظر دارد واگذاری سرویس
ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان مناقصه 2000005462000009
برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه ( دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
مدارک و بازگشائی پاکت ها) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد ایران) 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 نمایند .
• مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از ساعت  8صبح روز پنج
شنبه تاریخ  1400/09/11لغایت ساعت  18روز دو شنبه مورخ 1400/09/15
• مهلت زمانی بارگذاری در سایت  :لغایت ساعت  18مورخ 1400/09/25
• زمان بازگشائی پاکت ها  :روز شنبه مورخ  1400/09/27در محل مدیریت
درمان تامین اجتماعی استان البرز
• نوع و مبلغ تضمین  :مبلغ  900.000.000ریال بصورت واریز نقدی  ،چک
بین بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی
• محل تحویل اسناد پاکت الف ( اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل چک
بانکی یا فیش واریزی ) :لغایت ساعت  12مورخ  1400/09/25دبیرخانه ستاد
مدیریت درمان استان البرز به آدرس  :کرج – خیابان شهید بهشتی – جنب
دهقان ویالی دوم – مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز
(تلفن) 026 -34474422 :
شناسه آگهی1234442:

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

آگهی مناقصه
1408433

آگهی تجدید مناقصه عمومی

بـ ـهم ــن ــظ ــور ح ــم ــای ــت از ف ــع ــال ــیـ ـته ــای
زیستمحیطی و اجــرای طر حهای مرتبط با
این عرصه را از دیگر مصوبات هیئت دولت
در الیحه بــودجــه  1401برشمرد و اف ــزود :بر
اس ــاس ایــن مصوبه مــقــرر شــد اعــتــبــاراتــی به
صندوق ملی محیطزیست پرداخت و تحت
مــدیــریــت و اشـ ــراف ســازمــان محیطزیست
هزینه شود.
وی ایــجــاد تــمــهــیــدات الزم ب ــرای تــســریــع در
تکمیل پاالیشگاه آبــادان را از دیگر مصوبات
هیئت دولت در الیحه بودجه  1401دانست.
بهادری جهرمی افــزود :بر اســاس یکی دیگر
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◾

سخنگوی دولت از یک مصوبه هیئت وزیران خبر داد

از مصوبات مهم هیئتوزیران ،اجــرای طرح
ساخت پاالیشگاه بسیار بــزرگــی بــا ظرفیت
تولید  300هزار بشکه در روز با مشارکت بخش
خصوصی در سال آینده آغاز خواهد شد.
سخنگوی دول ــت همچنین گــفــت :دریــکــی
دیگر از مصوبات هــیــئـتوزیــران پیشبینی
شد بخش مهمی از مالیات دریافتی دولت
در اختیار شهرداریها قــرار گیرد و به اجرای
طر حهایی مانند توسعه حملونقل شهری
بـهویــژه تکمیل نــاوگــان آتشنشانی و تأمین
خــودروهــا و نردبانهای الزم بــرای ایــن بخش
اختصاص داده شود.

 +پاسخ روزنامه قدس


1

خبر
سخنگوی دولت از تصویب معافیت مالیاتی
ب ــرای صــاحــبــان کــس ـبوکــارهــای کــوچــک در
الیحه بودجه  1401در هیئتوزیران خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما علی
بــهــادری جهرمی دیــشــب درایـ ـنب ــاره گفت:
هیئت دولت تاکنون چهار جلسه را به بررسی
جزئیات این الیحه اعم از تبصرهها و بندهای
آن اختصاص داده است.
وی افزود :در روز چهارشنبه نیز پس از حضور
اعــضــای هیئت دول ــت در خــانــه ملت کــه به
مناسبت روز مجلس و بررسی همین موضوع
از ساعت  7تا  10صبح برگزار شد ،بالفاصله در
نوبتهای صبح و بعدازظهر ،استمرار جلسات
بررسی بودجه را داشتیم و همه این جلسات
با حضور رئیسجمهور برگزار شد و تاکنون
احکام متعددی به تصویب رسیده است.
ب ـ ــه ـ ــادری ج ــه ــرم ــی بـ ــا تــبــیــیــن مــصــوبــات

«جوابیه کانون
سردفتران»
به گزارش قدس

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  -شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

