انرژی

دبیر اجرایی دومین دوره جایزه
جمالزاده از ارسال  1438اثر به
دبیرخانه این جایزه خبر داد

بخت طالی سیاه
سفید می شود؟
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هیات دولت
روحانی در ستاد ملی مقابله
با کرونا

بازگشاییها در مناطق
سفید ادامه دارد

معاون آبخیزداری ادارهکل منابعطبیعی
و آبخیزداری استان اصفهان:

سیل را به فرصت تبدیل
میکنیم

رقابت بینظیر
کمیوکیفی در سال دوم

ویلموتس در میان
برترین های دو دهه
بلژیک
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naslfarda

دبیــر اجرایــی دومیــن دوره جایــزه
«جمالــزاده» از ارســال  1438اثر به
دبیرخانــه این جایزه خبــر داد .محمد
معماریان گفت :امســال همچون سال
گذشته حضور خوب ...
5
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شفر :امیدوارم هدایت
تیم ملی امارات را
برعهده بگیرم
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در پی بارشهای اواخر ســال قبل و
فروردینماه امسال حدود 30میلیون
مترمکعب ســیالب اســتحصال و از
خسارت به عرصههای طبیعی استان
اصفهان جلوگیری شد .این میزان آب
6
به وسیله سازههای ...
 2000تومان
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اولتیماتوم پلیس به فعالیت چراغخاموش مشاغل پرریسک

کرونایزبانبسته؛کرکرههاینیمهباز!

پیشنهاد نسل فردا برای  شکست
روزهای کرونایی
فصلنامه
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بررسی طرح دو فوریتی اصالح قانون انتخابات به جنجال انجامید

آخرینصفآراییدرصفوفقدیم!

فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسالمی
صدرا شــماره  ۳۰و ( ۳۱دریک مجلد)
در  ۳۴۸صفحه منتشر شد .عالقه مندان
جهت تهیه نشــریه می توانند به سایت
فروشگاه صدرا به آدرس http://book.
 sccsr.ac.irمراجعه نمایید.
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دوماهنامه

منبع :خانه ملت

رییس جمهور اعالم کرد که با همکاری
مردم و تالش بخش درمان کشور به
نقطه مطلوب نسبی در مورد کنترل
بیماری کرونــا رســیدهایم .حجت
االسالم والمســلمین حسن روحانی
رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا با بیان اینکه امیدواریم
دعا و توسل مردم مورد قبول خدا قرار
بگیرد ،اظهار کرد :امیدواریم زحمتها
در درمان به ثمر بنشیند و به نقطهای
برسیم که زندگی بر ما آسانتر شود.
وی با تقدیــر از همراهی مــردم در
موضوع کرونا ،گفت :وزارت بهداشت
اعالم کرد کــه در مجموع  ۸۳درصد
از پروتکلهای اعالمــی برای مردم و
صنوف رعایت شده است که این میزان
نشــان از همکاری مردم با مسئوالن
بهداشــتی و توجه آنها به ســامت
جامعه است .رئیس جمهوری با اشاره
به مشارکت اقشار مختلف در تهیه و
توزیع بستههای معیشتی برای اقشار
آسیب پذیر خاطر نشان کرد :در طی
ماههای اخیر نیروهــای ما در درمان
با تمام وجود به صحنــه آمدند و کار
بزرگی انجام دادنــد .آماری که امروز
اعالم شد مراجعه کننده به بیمارستان
در طول  ۲۴ساعت گذشته حدود ۳۰۰
نفر بوده است که این نشان از همکاری
مردم و تالشها در درمان کشور است
که ما را به این نقطه مطلوب نسبی تا
امروز رسانده است.
روحانی بــا تاکید بر اینکــه تا نقطه
مطلوب هنــوز فاصله اســت ،افزود:
اقداماتی در کشورهای مختلف انجام
شد اما در ایران این موضوع بارزتر مورد
توجه قــرار گرفت؛ امروز اعالم شــد
که در نوبت اول غربالگری در کشــور
 ۷۸میلیون نفر مــورد غربالگری قرار
گرفتند که کاری مهم و عظیم است.
همچنین اعالم شد که  ۳۰میلیون نفر
تخت پوشــش غربالگری مرحله دوم
قرار گرفتهاند.وی گفت :در این مدت
شرکتهای دانشبنیان وتولیدگران
برای کمک به بخــش درمان همه به
صحنــه آمدهاند و امــروز میتوانیم
بگوییم که هزار دســتگاه تنفســی
نسبت به اول اســفند  ۹۸اضافه شده
است و تا کنون بیش از  ۱۴۰۰تخت
مراقبت ویژه اضافه شده است .رئیس
جمهوری اظهار کرد :چون پایان کرونا
برای ما روشن نیست و با وجود اینکه
تعداد زیادی از مراکز مختلف معتبر در
دنیا روی داروی درمان کرونا فعالیت
میکنند ،مشخص نیست که داروی
درمان کرونا کدام اســت؛ هم چنین
با توجه به اینکه هم اکنون بیش از ۸۰
مرکز بزرگ و معروف جهانی در تالش
برای دستیابی به واکسن هستند ،اما
برای ما زمان آن روشــن نیست ،باید
خود را برای شــرایط بد آماده کنیم و
با بد بینی به موضوع نگاه کنیم؛ باید
به دو بخش تجهیزات و نیروی انسانی
درمان گر توجه کنیم.

30007232

فرهنگ

ورزش

پایان سیر نزولی نفت

بسیاری از کارشناســان باتوجه به
رویارویی بازارهای جهانی نفت خام
با دشواریهای بیســابقه و اجرایی
شدن کامل تعهد همه امضاکنندگان
حاضر در توافق کاهش عرضه ائتالف
اوپک پالس بر این باورند که 3 ...

ورزش

استانها

شوک به بارساییها ادامه دارد

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺷﻤﺎره /99/01م و /99/02م

مسی در فکر جدایی!
لیونل مسی رابطه تیره و تاری با رئیس باشگاه بارسلونا دارد و همین مسئله باعث شده تا به صورت جدی به جدایی فکر کند .شیوع
ویروس کرونا و نامعلوم بودن از سر گرفته شدن مسابقات باشگاهی در نقاط مختلف جهان باعث شده تا اخبار و شایعات نقل و انتقاالتی
خیلی زود شدت بگیرد و توسط رسانهها دنبال شود .بارسلونا مدتی است که به دنبال جذب لوتارو مارتینز ،ستاره اینترمیالن است
و پیشنهادهایی را نیز به باشگاه ایتالیایی ارائه کرده است ،اما ممکن است ...
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سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

ریزش خیابان میرزا طاهر ارتباطی
به فرونشست زمین ندارد
رکوردشکنیبازیگر«تاجوتخت»
با وزنه ۵۰۰کیلویی!
«هافتــور بیورنســون» بازیگر نقش «کوه» در ســریال
محبــوب «بــازی تاجوتخــت» رکــورد ددلیفــت (یا
وزنهبرداریکشــنده) جهان را جابهجا کرد .بیورنســون
۳۱ساله که در ســال ۲۰۱۸عنوان قویترین مرد جهان
را از آن خود کرد ،روز شــنبه با بلند کردن یک وزنه ۵۰۱
کیلوگرمی موفق شد رکورد ماده ورزشی ددلیفت جهان
5
را بشکند.. .

روز قدس امسال مختلف است
ایرنا  :جلسه هماهنگی روز قدس با حضور
نصرت اله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی کشور در محل این شورا برگزار شد .قائم مقام
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور از احتمال
برگزاری مراسم روز قدس به شکلهای مختلف با
توجه به وضعیت ویروس کرونا در مناطق مختلف
کشور خبر داد.

نهمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار»
به مدیرمسئولی حســن بلخاری ،رئیس
انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی منتشــر
شــد .دوماهنامه «مفاخر مانــدگار» به
مدیرمسئولی حسن بلخاری و سردبیری
کاوه خورابه ،درشــمارگان  ۵۰۰نسخه
عرضه میشود.
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ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
اﻟﻒ:ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره /99/01م
 -1-1ﻣﻮﺿﻮع :ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮك ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي
 -1-2ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت :ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن
 -1-3ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ000 :ر000ر000ر) 26ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد( رﯾﺎل
 -1-4ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر 365 :روز
 -1-5ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 000ر040ر) 319ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮزده ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار( رﯾﺎل و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  5درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
ب:ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره /99/02م
 -1-1ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن
 -1-2ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت :ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن
 -1-3ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ000 :ر000ر500ر) 102ﯾﮑﺼﺪ و دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن( رﯾﺎل
 -1-4ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر 365 :روز
 -1-5ﺳﭙﺮده ﺷــﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 000ر040ر084ر) 1ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ( رﯾﺎل و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  5درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
-2ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ:
اﻟﻒ :ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره /99/01م
دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎري از اداره ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در رﺷﺘﻪ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ
ب:ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره /99/02م
دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎري از اداره ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در رﺷﺘﻪ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
-3ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﻠﯽ:
 -3-1داﺷﺘﻦ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
 - 2-3داﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ) HSEداﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ISO-14001ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و OHSAS-18001
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (HSE
 -3-3ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ اﻣﺘﯿﺎز در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ.
 -3-4داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ از اداره ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 -3-5ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران داراي ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
-4ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 -4-1از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي واﺟﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻪ داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم و آﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﺿﻤﻦ ارﺳــﺎل ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق
اﻟﺬﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ دورﻧﮕﺎر  ، 031-33964871ﺑﻪ ﺳــﺎﯾﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ آدرس
 www.eorc.irﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﺸﺎوران )اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ( اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺪارك ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  10روز ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ
اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن-ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰي دوم ،اﺗﺎق  ،218ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري و اﺳﻨﺎد ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
 - 4-2ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر داراي ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل رزوﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي  33964325و  33964329و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  031-33964326ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات
واﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -4-3اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻮدت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

