مديرعامل سازمان
تأمين اجتماعي خبر داد:

همسانسازي حقوق
بازنشستگان تا پايان امسال
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مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از همسانسازي حقوق بازنشستگان تا پايان امسال خبر
داد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا ،سيد تقي نوربخش در مراسم بزرگداشت روز
خانواده و تکريم بازنشستگان در پارک الله اظهار کرد :بازنشستگان و بيمهشدگان صاحبان
اصلي سازمان تأمين اجتماعي هستند و مهمترين مأموريت اين سازمان خدمترساني به
بازنشستگان و تأمين معيشت و درمان آنان است.وي با بيان اينکه در چهار سال گذشته
حقوق بازنشستگان  110درصد افزايش يافته است ،اضافه کرد :با وجود اين افزايشها
هنوز هم وضعيت معيشت و زندگي بازنشستگان با خواستهها و انتظارات برحق اين
عزيزان فاصله دارد و بايد تالش بيشتري براي بهبود شرايط بازنشستگان انجام شود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي اجراي قانون همسانسازي حقوق بازنشستگان را
گامي در راستاي بهبود وضعيت معيشت آنها دانست و گفت :اين قانون با پيشنهاد
سازمان تأمين اجتماعي به تصويب رسيده و براساس آن تاپايان سال دوم برنامه ششم
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سخنگوي سازمان غذا و دارو:

رئيس پليس راهور ناجا مطرح کرد:

مشکل گراني دارو نداريم

رئيس فتا:

ايران ،روزانه آماج ميليونها
حمله سايبري است

رئيس پليس فتا گفت :ايران ،روزانه آماج ميليونها حمله سايبري است.سردار سيد کمال
هاديانفر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري فارس با تاکيد بر اين مطلب که يکي از افتخارات
پليس فتا اين است که از هيچ توان خارجي براي ايجاد آن استفاده نشده است ،اعالم کرد:
در هر اقدام عملياتي از جمله مقابله با جرائم سازمان يافته ،تشخيص و پيشگيري و حتي
حوزه اشرافيت و ديپلماسي سايبري از توان داخلي کشور بخصوص توان موجود در نيروي
انتظامي استفاده کرديم و ميتوان گفت که هيچ وابستگي به جايي نداريم.وي به استقرار
پليس فتا در  134نقطه کشور پرداخت و اعالم کرد :در شهرهاي باالي  200هزار نفر،
پليس فتا مستقر است و بايد گفت با استفاده از ظرفيت فوقالعاده اين پليس قدرت کشف
 85درصدي جرائم اين حوزه را دارا هستيم.وي در ادامه به مقايسه توانمندي اين پليس
با پليس سايبري ساير کشورها پرداخت و تصريح کرد :آمريکاييها ميگويند در بهترين
وضعيت  14تا  16درصد قدرت کشف دارند ،کره جنوبي هم اعالم کرده که در  164هزار
پرونده بهترين وضعيتاش  20درصد کشف است اما الحمدهلل پليس فتا عليرغم مشکالت
و محدوديتهاي فني که با آن مواجه است توانسته است  85درصد پروندهها را کشف و
ضبط کند .هاديانفر به پيچيدگي جرائم اشاره و بيان داشت :هر چه جلوتر ميرويم تفاوت
و پيچيدگي جرم رو به افزايش است؛ در سال  91تا  93حداقل کشف پروندهها  3تا  5روز
بود اما هرچه جلوتر ميرويم پروندهها پيچيدهتر شده و تعداد قربانيها نيز بيشتر ميشود؛
در يک پرونده  2هزار نفر قرباني داشتيم که مالشان سرقت شده بود.وي با تاکيد بر اين
مطلب که مجرمان غلبهاي بر پليس فتا نداشتهاند ،اعالم کرد :پليس فتا اشراف و تسلط
کامل دارد؛ تمام مجرمين و هکرها را در طول سالهاي اخير شناسايي کرده و اگر خبط و
خطايي کردهاند پروندهاي براي آنها تشکيل شده است؛ آنها زير ذرهبين پليس فتا هستند
و هر سه ماهه کنترل و چک ميشوند که چه فعاليتي انجام ميدهند .وي به حمالت
سايبري به کشور اشاره و اعالم کرد :روزانه  6تا  7ميليون حمله سايبري از سمت نقاط
مختلفي همچون آمريکا ،رژيم صهيونيستي و سعودي به سمت داخل داريم که الحمدهلل
خيلي اثربخش نبوده و کشور بر آنها مسلط بوده است.

موهبتي :ارائه خدمات به بيماران خاص
و نيازمند کاهش نيافته است

رئيس سازمان بيمه سالمت ايران گفت :ارائه خدمات به بيماران خاص و نيازمند کاهش نيافته
است.طاهر موهبتي در گفتوگو با خبرنگار گروه اجتماعي خبرگزاري آنا درباره پوشش بيمه
داروي بيماران خاص و صعبالعالج اظهار کرد :بيمه اين گروه از بيماران هيچ تغييري نکرده
و تعيين سقف مشخص براي ارائه خدمات درماني و دارويي به بيماران خاص ،صعبالعالج
و محرومان صحت ندارد.وي افزود :يکي از اولويتهاي سازمان بيمه سالمت رسيدگي و
ارائه خدمات به گروه بيماران خاص و نيازمند است و حتي با وجود مشکالت نقدينگي در
پوشش داروها ،هيچ برنامهاي براي کاهش ارائه خدمات به بيماران تحت پوشش سازمان
نداريم.رئيس سازمان بيمه سالمت ايران در مورد آخرين وضعيت پرداخت مطالبات موسسات
طرف قرارداد بيمه سالمت نيز يادآور شد :پرداخت مطالبات داروخانهها تقريبا بهروز انجام
ميشود؛ البته داروخانهها موظفند اسناد خود را طي  45روز به سازمان ارائه دهند ،تا بيمه
سالمت نيز بتواند اين اسناد را در طول يکماه مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.موهبتي
تاکيد کرد :از ابتداي سال تاکنون تمام پرداختي به داروخانهها بهروز بوده و فقط پرداختي
اسفندماه سال گذشته داروخانهها باقي مانده است.

سخنگوي سازمان غذا و دارو گفت :مشکل گراني دارو
نداريم.به گزارش خبرگزاري مهر ،کيانوش جهانپور با
عنوان اين مطلب که منطقي سازي قيمت دارو طبق روال
هميشگي و بر مبناي ارز تخصيصي و قيمت نهادههاي
توليد انجام شده است ،اظهارداشت :مادامي که ارز
تخصيصي تغيير قيمت نداشته باشد ،قيمت دارو نيز
تغيير نخواهد کرد.وي افزود :ميانگين افزايش قيمت

افزايش 15درصدي سفرها در شهريور

دارو در کميسيون قيمتگذاري حدود  ۹درصد بوده
است ،اين عدد ميانگين تغيير قيمت بيش از  ۲۸۰۰قلم
داروي فعال در کشور است ،برخي داروها کاهش قيمت،
برخي ثبات قيمت و بقيه موارد افزايش قيمت داشته
اند که نهايتا ميانگين افزايش  ۹درصدي حاصل شده
است.وي با بيان اينکه بازار دارو در ايران ،ارزان ترين
بازار دارويي دنياست ،اين پديده لزوما از همه جهات
مثبت نيست ولي آنچه مسلم است پديدهاي به نام گراني
دارو در ايران نداريم و نخواهيم داشت گفت :مشکلي به
نام گراني دارو نداريم ولي ارزاني دارو در ايران ميتواند
آسيبهاي در پي داشته باشد که مصرف خودسرانه و
قاچاق معکوس و ...از جمله آنهاست.وي افزود :ثبات و
تعادل بازار دارويي ايران ،به عنوان بزرگ ترين توليدکننده
داروي غرب آسيا ،مرهون تالشها ،زحمات ،قناعت و حتي
ايثار طيف وسيعي از فعاالن دارويي در تمام حلقههاي
زنجيره تامين و توزيع دارو است.

رئيس پليس راهور ناجا از افزايش  15درصدي سفرها
در شهريور خبر داد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري
آنا ،سردار تقي مهري در افتتاحيه چهارمين دوره رالي
گردشگري خانوادگي ،با بيان اينکه تجربه ساليان گذشته
نشان ميدهد که شهريور پرترددترين و پر تصادفترين
ماه سال است ،اظهار کرد :در نيمه نخست شهريور امسال
سفرها حدود  ۱۵درصد رشد داشته ،اما در عين افزايش
سفر ،تعداد جانباختگان سر صحنه تصادفات در مقايسه
با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است که اميدواريم
اين روند تا پايان شهريور حفظ شود.وي با بيان اينکه بر
اساس آمارها ۳۸درصد تصادفات رانندگي به دليل خستگي
و خوابآلودگي و عدم توجه به جلو ر خ داده است گفت:
اين آمار نشان ميدهد که بهراحتي ميتوان از  ۳۸درصد
از تصادفات جلوگيري کرد.وي با اشاره به اينکه پليس راهور
حتي يک کشته را نيز در تصادفات رانندگي زياد ميداند،
تأکيد کرد :پليس راهور به دنبال اين است که با اجراي

برنامههاي مختلف و اقدامات فرهنگي منشأ اثر باشد و
بتواند اقدامات مؤثري را انجام دهد.وي هدف از برگزاري
اين مسابقات را ارتقاي فرهنگ ترافيک و گردشگري در
جامعه دانست و گفت :پليس راهور درصدد است که اوالً
مردم نکات ايمني را در حين سفر رعايت کنند و ثانياً از
نقاط ديدني و جاذبههاي گردشگري در طول مسير سفر
غافل نشده و به آنها توجه کنند.

وزير ارتباطات:

به پسرم اجازه استفاده از اينستاگرام را ندادم

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت :من به پسرم اجازه استفاده از
اينستاگرام را ندادم.به گزارش خبرنگار حوزه دنياي ارتباطات گروه فضاي
مجازي باشگاه خبرنگاران جوان محمدجواد آذريجهرمي در جمع اعضاي
اتحادي ه انجمنهاي اسالمي دانشآموزان سراسر کشور با اشاره به اينکه
امروزه همه معادالت سياسي اجتماعي دنيا در گرو اقتصاد است ،اظهار
کرد :امروز بيشتر جنگها و کينهها براي تصرف اقتصادي کشورهاست اما
تخريبها و هجمههايي داخلي در کشور ما بيشتر به دليل قدرت طلبي
گروههاي سياسي است که در اين ميان مطالبه مردم برايشان بياهميت
است.وي با بيان اينکه منابع ارزشمند طبيعي در دنيا يا تثبيت شده يا
رو به کاهش است پس ثروت اندوزي امروزه به افزايش خالقيت مرتبط
است تصريح کرد :امروز افزايش بهره وري در گرو افزايش خالقيت است و
مهمترين ابزار خالقيت ،فناوري اطالعات است که فضاي مجازي را شامل
مي شود.آذريجهرمي درباره بهرهوري توضيح داد :بايد وضعيت بهرهوري
در کشور را بررسي کنيم و ببينيم بهره وري در آب چگونه است؟ در حوزه
کشاورزي ،انرژي ،سالمت و توزيع ثروت چگونه عمل کرده ايم؟ شاخصهاي

مديرکل حفاظت محيط زيست استان ته ران مطرح کرد:

مردود شدن  ۳۰تا  ۴۰درصد
خودروها در تست معاينه فني

مديرکل حفاظت محيط زيست استان تهران از مردود شدن  ۳۰تا ۴۰
درصد خودروها در تست معاينه فني خبر داد.به گزارش گروه اجتماعي

شفافيت کدامند؟وزير ارتباطات با اشاره به اينکه هر روز خبري از فساد
منتشر مي شود که مربوط به دولتهاي مختلف است ،خاطرنشان کرد:
وقتي شفافيت نباشد فسادهاي زيادي رخ مي دهد و مردم فقط در هنگام
دعواهاي سياسي از آن مطلع مي شوند.وي افزود :گزارش ها نشان مي
دهد که ايران در صدر کشورهايي است که ظرفيت هاي بالقوه استفاده
نشده اقتصادي زيادي دارد که استفاده از اين ظرفيت ها با فناوري اطالعات
امکانپذير است.آذري جهرمي درباره پيشرفت فناوري اطالعات در حوزه هاي
مختلف گفت :امروزه با استفاده از سنسورهاي حساس ميزان رطوبت
درخت سنجيده مي شود و همين موضوع آب مورد نياز گياه را تعيين
و تنظيم مي کند.وي ادامه داد :از مزيت هاي فضاي مجازي در حوزه
کشاورزي اين است که با استفاده از رنگ کشتزارها قادريم آفت ها را
تشخيص دهيم و اين موضوع به صرفه جويي در استفاده از سموم ،کاهش
هزينه و سالمت محصوالت کشاورزي کمک مي کند.وي ادامه داد :اگر در
ايران از سيستم آبياري هوشمند استفاده کنيم  35درصد در مصرف آب
صرفه جويي مي شود و اين عدد با توجه به شرايط کم آبي خيلي موثر

است.آذري جهرمي با اشاره به هدفگذاري کشور هند در حوزه فناوري
اطالعات ،خاطرنشان کرد :کشور هند تا سال  2025هدفگذاري کرده
است تا معادل  20درصد ثروت ملي اش مبتني بر فناوري اطالعات باشد.
آذري جهرمي با بيان اينکه مفهوم استفاده از فضاي مجازي صرفا به معني
شبکههاي اجتماعي آسيبزا نيست ،بيان کرد :بايد توجه داشت که در
موضوعات اجتماعي مانند فيلترينگ شبکههاي اجتماعي نمي توان نظر
مردم را ناديده گرفت.وي با اشاره به اينکه تقسيم مسئوالن به دو دسته
دغدغهمند و بيدغدغه خيانت به کشور است ،افزود :چرا برخيها تصور
ميکنند مسئوالن ما آفات شبکههاي اجتماعي را نميفهمند؟ من به پسرم
اجازه استفاده از شبکههاي اجتماعي را ندادم زيرا ميدانم که اين شبکهها
تهديدي براي تغيير سبک زندگي است و به تعبير مقام معظم رهبري
قتلگاه هستند.وزير ارتباطات با تاکيد بر اينکه بنده به مخاطرات فضاي
مجازي اشراف دارم ،گفت :موضوع اصلي من شيوه برخورد با مخاطرات
و حل مشکالت در فضاي مجازي است که اگر اين موضوع برخاسته از
حمايت مردم نباشد نتيجه مثبتي ندارد.

خبرگزاري آنا ،کيومرث کالنتري در حاشيه بازديد سرزده از مراکز معاينه
فني خودروها در جنوب تهران گفت :در اين بازديد سرزده ،نحوه سنجش
گازهاي خروجي اگزوز خودروهاي سبک و سنگين ،کاليبراسيون دستگاههاي
اين مراکز و صحت عملکرد دستگاه تست آاليندگي مورد پايش قرار گرفت
و نحوه گزارشدهي اين مراکز بررسي شد.وي با اشاره به اينکه براي بررسي
دقيق عملکرد اين مراکز ،تست خودروها در حضور نمايندگان و کارشناسان
محيط زيست انجام شد ،تصريح کرد :حدود  ۲ميليون و  ۵۰۰هزار دستگاه
خودرو در تهران وجود دارد که مشمول گرفتن معاينه فني هستند.مديرکل

حفاظت محيط زيست استان تهران با بيان اينکه از مجموع خودروهايي که به
مراکز معاينه فني مراجعه ميکنند بين  ۳۰تا  ۴۰درصد در تستهاي مربوطه
مردود ميشوند ،گفت :عمده اين مردوديها در ارتباط با گازهاي آالينده
مرتبط با سيستم احتراق سوخت در اين خودروهاست که تاثير بسزايي در
آلودگي هوا بهويژه در کالنشهرها دارد.کالنتري تصريح کرد :موضوع صحت
و سالمت خودروها موضوعي است که دستگاههاي متولي ،مردم و رانندگان،
خودروسازان و کليه عوامل حوزه حمل و نقل در قبال آن مسئول بوده و هر
يک با توجه به نقش خود داراي تکاليف قانوني هستند.

«آگهي مزايده دكه»

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد نسبت به واگذاري فضاي دكه ،جنب ورودي اداره برق به صورت اجاره ساالنه ،واقع در خيابان 45
متري برابر شرايط و مشخصات مورد نظر اقدام نمايد .لذا از متقاضيان دعوت ميگردد در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مدارك
و ارائه قيمت پيشنهادي خود حداكثر به مدت  10روز از تاريخ انتشار اين آگهي به امور قراردادهاي شهرداري اقدام نمايند.
ضمنا:
 هزينه درج آگهي و غيره بر عهده برنده مزايده خواهد بود.شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.
چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد پيشنهادي نباشند سپرده شركت در مزايده آنان به نفع شهرداري ضبط
خواهد شد.
شماره تماس021-76442114 :
آدرس سايت شهرداري فيروزكوهwww.firouzkouh.org:

جعفر پرج
شهردار فيروزكوه

تاريخ انتشار 97/6/17
خ ش 97/6/17

آگهي مناقصه عمومي
(نوبت اول -چاپ اول)

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات و شرايط كلي از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد:
پروژه

برآورد اوليه (ريال)

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

صالحيت

مدت

هزينه نگهداري شش ماه دوم سازمان سيما ،منظر و فضاي
سبز شهري بابل

39/924/621/274

1/996/231/064

اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي (حفظ و
نگهداري فضاي سبز) و گواهي ايمني و بهداشت

 6ماه

-1محل تامين اعتبار از منابع داخلي شهرداري ميباشد.
 -2ساير شرايط در اسناد مناقصه به تفصيل بيان گرديده است.
 -3متقاضيان محترم ميتوانند از تاريخ  97/6/24تا تاريخ  97/7/3همراه با معرفي نامه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت و پس از بررسي ،پيشنهاد خود را
به همراه ضمانت نامه بانكي به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزي به همين مبلغ به حساب  0105707039007نزد بانك ملي واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل
دبيرخانه شهرداري نمايند.
آخرين مهلت تحويل اسناد تاريخ  97/7/3ميباشد.
بازگشايي پاكات رسيده در تاريخ  97/7/4راس ساعت  14/30ميباشد.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  32221423يا  32223401داخلي  219ميباشد.
http://www.babolcity.ir
خ.ش 97/6/17
تاريخ انتشار97/6/17 :

محسن كبود فيروزجايي
شهردار بابل

آگهي مزايده عمومي

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  97شوراي محترم اسالمي شهر نسبت به فروش و واگذاري  22مترمربع
از نهر متروكه واقع در منطقه وره وا مشرف به پالك ثبتي شماره  1/5198اقدام نمايد .لذا از متقاضيان درخواست ميگردد
حداكثر  10روز از انتشار اين آگهي جهت بازديد از ملك و دريافت اسناد مربوطه و ارائه پيشنهادات خود به امور مالي شهرداري
اقدام نمايند.
ضمنا:
 هزينه درج آگهي مذكور و هزينه هاي متعلقه به عهده برنده مزايده خواهد بود. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد. چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شركت در مزايده به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. شماره تماس 021-76442114آدرس سايت شهرداري فيروزكوهwww.firouzkouh.org :
تاريخ انتشار97/6/17 :
خ.ش 97/6/17

توسعه يعني تا پايان سال جاري به اجرا گذاشته ميشود.نوربخش ادامه داد :با توجه
به اينکه براساس قانون بودجه سال جاري کشور پرداخت  50هزار ميليارد تومان از
مطالبات سازمان تأمين اجتماعي به تصويب رسيده و آييننامه اجرايي اين قانون نيز
به تصويب هيئت دولت رسيده است ،با ايجاد سازوکار مناسب امکان تأمين نقدينگي
و همسانسازي حقوق بازنشستگان فراهم و اين قانون در سال جاري اجرا ميشود.وي
از هزينهکرد  7هزار و  916ميليارد توماني سازمان تأمين اجتماعي براي خدمترساني
به جامعه تحت پوشش در ماه گذشته خبر داد و گفت :تأمين اين حجم باالي نقدينگي
و هزينهکرد آن براي خدمت به اقشار وسيع تحت پوشش ،بدون اتکاء به دولت افتخار
سازمان تأمين اجتماعي است.نوربخش بر لزوم انجام اقدامات مؤثر بر زندگي بازنشستگان
تأکيد کرد و گفت :با اقداماتي که در سازمان تأمين اجتماعي انجام ميشود ،اميدواريم
شاهد بهبود وضعيت زندگي و معيشت بازنشستگان باشيم.

خبر »

جعفر پرج -شهردار فيروزكوه

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شركت بهرهبرداري
نفت و گاز گچساران
(سهامي خاص)

معاون اول قوه قضائيه در خطبه هاي نماز جمعه ديروز تهران گفت3493 :
ميليارد تومان در پرونده اختالس  3000ميلياردي فقط از متهم رديف اول به
بيت المال برگشت.به گزارش خبرنگار قضائي فارس وي افزود :عزيزان من توجه داشته
باشيد در برخي از پرونده ميگويند خوردند و بردند اما براي آنکه ذهنتان آگاه شود
ميگويم که براي مثال در پرونده  ۳هزار ميلياردي که برخي جاها مي نشينند و
مي گويند خوردند و بردند زماني که ايشان دستگير شد  ۲هزار و  ۸۵۰ميليارد بدهي
وجود داشت که به بيت المال برگشت و از شخص ايشان  ۶۴۳ميليارد جزاي نقدي
گرفته شد .فقط از متهم رديف اول  3493ميليارد تومان که در اذهان مردم وجود
داشت به بيت المال برگشت .سخنگوي قوه قضائيه گفت :مشکالت اقتصادي امروز
يک علتش تحريمهاي ظالمانه آمريکا و همپيمانان اوست که ساليان سال است به
ما تحميل شده و سالهاي اخير تشديد شده است و بي ترديد يکي از مشکالت
همين است يکي ديگر از علل مشکالت ما عمليات رواني و فضا سازي دشمن است
که احساس اين مشکالت و بزرگنمايي مشکالت و آدرس غلط دادن درباره درد و
درمان دارد توسط دشمن انجام ميشود.اما آيا همه مشکالت همين است به طور
قطع نه! بخش ديگر مربوط به سو تدبير و سوء مديريت است بخشي ديگر مربوط
به فساد و فساد اقتصادي است که از سوي انسانهاي سودجو و فاسد رخ ميدهد.
عامل ديگر وقوع مشکالت خيانت است که اين دو شايد در برخي موارد هم پوشاني
داشته باشد يعني هم فساد باشد و هم خيانت البته شايد هر کدام به تنهايي رخ
دهد اما علت ديگر مشکالت کم کاري و بي انگيزگي برخي از مديران در رده هاي
مختلف است امروز ما نياز به مديران با جرأت و جسارت داريم که با تالش مضاعف
خود در مقابل جنگ اقتصادي دشمن بايستد.معاون اول قوه قضائيه گفت :شايد در
همه قوا مديران کم تحمل و کم جرأت باشند البته برخي از مشکالت هم به دليل
عدم اعتماد به نفس برخي از مديران رخ ميدهد که اعتماد به نفس ناشي از توکل به
خدا در آن ها کاهش يافته است و امکانات خودي را نمي بينند و توانايي هاي دروني
را نميبينند و اميد به بيگانه دارند.آيا براي رفع اين مشکالت فقط يک راه حل وجود
دارد به طور قطع اينگونه نيست و بايد راه حل هاي متعددي به کار بست در مقابل
تحريم بايد کار مورد نياز را انجام داد و در مقابل ساير مسائل هم همينگونه است
که ساز و کار خودش را ميطلبد.محسني اژهاي گفت :امروز برخي ها در مورد درد
و درمان درس غلط ميدهند و بالفاصله در مواجه با مشکالت آدرس غلط ميدهند
و حتي نسخه هاي آنها هم غلط است .اينها صداي آمريکا و بي بي سي هستند که
از آنها البته توقعي جز اين نداريم .آنها قرار نيست نسخه درست بپيچند.اما بخشي از
اين ها صداهاي قلم به دستان خائن است .افراد صاحب تريبون که خيانت ميکنند
اينها اقدامات که مزدورانه انجام ميدهند و در فضاي مجازي آدرس غلط ميدهند
به مردم و مدعي هم ميشوند و ميگويند يک راه بيشتر وجود ندارد و ميگويند
بايد تسليم شويد در مقابل آمريکا و مذاکره کنيد با آمريکا.اينها همان هايي هستند
که ميگويند چه لزومي به اقتدار و ايستادگي و عزت داريم برويم با آمريکا مذاکره
کنيم اما از اينها بپرسيم که چه بر سر تسليم شدگاني مثل مصر و صدام و ليبي
آمد؟وي گفت :امروز وظيفه قوه قضائيه حسب قانون اساسي و وظيفه شرعي و حسب
خون شهدا و ايثارگري جانبازان و مقاومت هايي که تا امروز رخ داده اين است که با
شهامت و قدرت و با درايت در مقابل هر مفسد و خائني بايستد.

محسن يبندپي:

 ۹۵۰هزار فرصت شغلي امسال
در کشور ايجاد ميشود
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي گفت :تعهد دولت در امسال ايجاد
۹۵۰هزار فرصت شغلي در کشور است.به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري آنا
ي در آيين بهرهبرداري از پايانه صادراتي شرکت نفت ايرانول
انوشيروان محسنيبندپ 
در مجتمع بندري امام خميني (ره) در خوزستان گفت :فرصتهاي شغلي از طريق
اجراي طرحهاي فراگير روستايي ،کارورزي ،کارآموزي و فعاليتهاي خوبي همچون
صنايع پتروشيمي و نفت ايجاد ميشود.وي با بيان اينکه خوزستان و شهرستان
ماهشهر قطب پتروشيمي کشور هستند که صنايع پاييندستي آنها در حال فعال
شدن است و اين صنايع ميتوانند اشتغال بسيار خوبي را براي مردم منطقه و کشور
ايجاد و در امر افزايش صادرات اثرگذار باشند گفت :اميد داريم تواناييهاي صنعتي
را تداوم بخشيم و شرايط براي گسترده شدن اين فعاليتها را فراهم کنيم.سرپرست
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي گفت :تعهد دولت در امسال ايجاد ۹۵۰هزار
فرصت شغلي در کشور است.

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد (دومرحلهاي )

به شماره درخواست ( )9600023شماره مناقصه /1234ح ن97/

شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد سيستم لرزش كمپرسورهاي كوپربسمر و توربواكسپندر
خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد .لذا مناقصه گران ميتوانند با رعايت نكات درج شده در
سايتهاي ( HTTP//IETS.MPORG.ir gsogpc.nisoc.irپايگاه ملي مناقصات) نسبت به دريافت و
تكميل اسناد ارزيابي كيفي ،مطابق برنامه زمانبندي شده ذيل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس گچساران
شركت بهرهبرداري نفت وگاز گچساران دبيرخانه كميسيون مناقصات اتاق  24ارسال نمايند.
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي 97/7/18
تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي 97/7/22
الزم به ذكر است برنامه زمانبندي و تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابي كيفي براي شركت هايي كه حداقل
نمره اعالم شده را كسب نمايند طي دعوت نامه اطالع رساني خواهد شد .در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل
آخرين تغييرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمي الزامي بوده و امكان ارائه  %25پيش پرداخت
مقدور نميباشد.
طبق قانون حمايت از توليدكنندگان داخلي ،در صورت وجود سازندگان /توليد كنندگان داخلي ،مشروط به
تاييد فني كاالي پيشنهادي اولويت خريد با آنها ميباشد.
تاريخ انتشار 97/6/17
خ ش 97/6/17

شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

روابط عمومي شركت بهرهبرداري نفت وگاز گچساران

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
نوبت اول

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات مصوب  1383مجلس شوراي اسالمي از محل
اعتبارات طرح هاي عمراني ،به منظور اجراي پروژه اي مطابق مشخصات زير از كليه پيمانكاران حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه
دعوت به عمل آورد.
-1كارفرما :شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عمليات اجرايي لوله گذاري بخش هشتم از خطوط فرعي شبكه توزيع آب زاهدان
 -3دستگاه نظارت :شركت مهندسين مشاور بندآب
 -4مبلغ برآورد اوليه( 8596516707 :هشت ميليارد و پانصد و نود و شش ميليون و پانصد و شانزده هزار و هفتصد و هفت) ريال
-5مدت اجراي كار( 5:پنج) ماه شمسي
 -6رشته و پايه پيمانكار :اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته آب (حداقل پايه )5
-7مبلغ تضمين شركت در مناقصه( 430000000:چهارصد و سي ميليون) ريال
-8تاريخ و مهلت تهيه و تحويل اسناد مناقصه:
مهلت تهيه اسناد مناقصه به مدت پنج روز از انتشار نوبت اول آگهي ميباشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه از آخرين روز توزيع اسناد ده روز ميباشد.
لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند پس از چاپ نوبت اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ ( 200000دويست هزار) ريال اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در
مواعد زماني مندرج در سامانه مدارك الزم شامل پاكات (الف)( ،ب)( ،ج) را مطابق با شرايط مناقصه تهيه و به صورت فايلهاي  pdfدر سامانه
فوق بارگذاري نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/19 :
خ.ش 97/6/17

دفترقراردادها
شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان

