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بیش از  ۳۷۰میلیون دالر برای احیای

افتتاح سه پروژه در شرکت
پتروشیمی شازند آغاز شد
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مخابرات منطقه مرکزی

پاسخرهبرانقالببهجهانگیریزمینه
همکاریهای خوبی را فراهم کرد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای /۲۸م۹۹/

مدیریــت مخابــرات منطقــه مرکزی در نظر دارد عملیات نگهداری شــبکه کابــل و هوایی و فیبر نوری و تلفــن همگانی منطقه
مرکــزی را به اشــخاص حقوقی واجد شــرایط واگــذار نماید لذا از کلیه فعــاالن در این زمینه دعوت می شــود جهت دریافت
اســناد مناقصه به ســایت مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود مراجعه و یا با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ ،000
 500ریال به شــماره حســاب جــام  ۱۶۶۰۸۶۰۸۹۲نزد بانک ملت شــعبه اراک بنــام مخابرات منطقه مرکزی با کد شناســه
 ۳۱۰۰۰۸۰۶۶۰۱۲۷به نشــانی ذیل مراجعه و پس از تکمیل اســناد مذكور ،پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت ۱۲
مــورخ  1399/ ۱۲ /۰۹به واحد قرار دادها تحویل نمایند.
(شــرکت کنندگانی که اســناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیازی به پرداخت فیش ندارند)
نوع تضمین شــرکت در مناقصه:ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای حداقل ســه ماه اعتبار در وجه شــرکت مخابرات ایران
مدیریت منطقه مرکزی  ،چک تضمینی بانکی
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه ۷ ، 480 ، ۰۰۰ ،000 :ریال
تاریخ بازگشــایی پاکات قيمت :پس از ارزیابی فنی و مالی
مکان دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشــنهادات (پاکتهای مناقصه:اراک خیابان دانشــگاه ســه راه خانه سازی قنات انتهای
خیابان شــقایق ساختمان شماره  ۱مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها.
توجه به پیشــنهادهای فاقد امضاء ،مخدوش ،مشــروط و پیشــنهاد هایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شــرکت مخابرات در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشــنهادات مختار می باشــد .ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد
مناقصه مندرج است.
به دلیل زمان بر بودن تشریفات قانونی مناقصه  ،واگذارنده مناقصه مجاز به تغییر تاریخ شروع و پایان قرارداد خواهد بود.
داشــتن گواهی صالحیت پیمانکار از نهاد های قانونی مرتبط (وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و ســازمان مدیریت و برنامه
ریزی و  )...جهت شــرکت در مناقصه الزامی است.
توجه :آن دســته از فروشــندگان ،تأمین کنندگان و پیمانکارانی که شرکت های  FCPدر آن ها دارای سهام می باشند امکان
حضــور در مناقصــه را ندارنــد .تلفن تمــاس ۳۲۲۶۱۰۰۳:واحد قراردادها جهت دانلود اســناد مناقصه به نشــانیwww .
markazi . tci . irمراجعه گردد.
مدیریت مخابرات منطقه مرکزی
((رانندگی بخشی از زندگی و رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور ،نشانگر اخالق شهروندی است)).

اداره کل راهداری و حمل و
نقلجادهایاستانکرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده
(چاپ :در دو نوبت به شماره )۲۰۹۹۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۴۵

م الف 2602
نوبت دوم

کارفرما:ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانکرمانشاه
موضوعمناقصه:بهسازیوروکشآسفالتراههایروستاییچراغآباد،توهخشکه،یهریزه،چشگچ-رهعباسیان-شهرکرمانشاه
مدتاجرا۳۰:ماهشمسی
مبلغ برآورد 99. 135.477.942:ریال
مبلغتضمینشرکتدرمناقصه4.682.710.۰۰۰:
ريالتاریخدرجدرسامانهستادجهتدریافتاسنادمناقصهمورخ 99/ ۱۱/29میباشد
شرایطمناقصهگر:کلیهشرکتکنندگانمیبایستیدارایگواهینامهحداقلپایه ۵راهوترابریازسازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشورباشند
مهلتدریافتاسناد:متقاضیانمیتوانندحداکثرتا روزیکشنبه مورخ 99/ ۱۲/03ساعت 11: 00جهتدريافتاسنادمناقصه
بهنشانیسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتستادبه آدرس www.setadiran.irمراجعهکندالزماستمناقصهگراندرصورت
عدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیاعضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند).
مهلتتحویلاســنادتکمیلشــده:تاروزیکشــنبهمورخ 99/ ۱۲/17ســاعت ۱۴:۰۰جهتارائهاستادبهنشانیسامانهتدارک
الکترونیکدولت(ستاد)مراجعهنمایند
تاریخبازگشاییپاکاتارزیابیکیفیساعت ۱۰صبحروزدوشنبهمورخ99/ ۱۲/18
اطالعات دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شــرکت درمناقصه) کرمانشــاه  -بلوار بنت
الهدی صدر  -روبروی فرمانداری  -اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه  -طبقه همکف دبیرخانه  -تلفن-۱۴:
۰۸۳۳۸۲۴۹۹۱۲
اطالعاتتماسسامانهستاد:جهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس۲۱-۱۱۹۳۱نفرتنام۸۹۶۹۱۳۷و۱۹۳۷۴۸به
تاریخ چاپ نوبت اول 99/ 11/28:
تاریخ چاپ نوبت دوم 99/ 11/29:

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

صفحه2

تعیین هزینه سبد معیشت به هفته بعدموکول شد

عضو کارگری شورای عالی کار گفت :تعیین
هزینه سبد معیشــت به هفته بعد موکول
شــد چراکه در جلســه دیروز  ،نمایندگان
کارفرمایی و دولت با طرح مسائل نادرست،
جلسه را به بیراهه بردند.
ناصر چمنی در گفتوگــو با خبرنگار مهر
در مورد جلسه دیروز کمیته دستمزد ،اظهار
داشت :متأسفانه گروه کارفرمایی در جلسه
دیروز مســائل بی پایه و اساسی را مطرح
میکردند تا هم وقت جلسه را بگیرند و هم
نتوانیم هزینه سبد معیشت را تعیین کنیم.
عضو کارگری شــورای عالــی کار افزود:
بنــد دوم ماده  ۴۱قانــون کار نحوه تعیین
دستمزد را مشــخص کرده و اسمی از این
نیاورده کــه دولت باید هزینههای آموزش،

درمان ،مســکن و  ...را تأمین کند اما گروه
کارفرمایی با طرح این مسائل و اینکه دولت
وظیفه دارد در سبد معیشت نقش خود را ایفا
و هزینههای مســکن ،آموزش و درمان را
تأمین کند ،جلسه را به حاشیه بردند.
وی ادامــه داد :گــروه کارفرمایی فرافکنی
میکردند و نماینده دولت هم با آنها همراهی
میکرد و مشــخص نیســت برنامهشان
چیســت .این در حالی اســت که بیش از
 ۴۲میلیــون خانوار کارگــری و همچنین
خانوارهای مســتمری بگیران و  ۷میلیون
کارگر زیرپله ای ،چشم انتظار این جلسات
هستند.چمنی گفت :دولت بزرگترین کارفرما
در کشور است و از گروه کارفرمایی حمایت
میکند و کارفرماها نیز از سیاستهای دولت

پیروی میکنند .اینکه تعیین هزینه ســبد
معیشت به جلسه هفته آینده ( ۴اسفند ماه)
موکول شد ،به منزله ملتهب کردن جامعه
کارگری و بازنشسته است که سیاست خوبی
نیست.عضو کارگری شورای عالی کار افزود:
تعیین هزینه سبد معیشت کار سختی نیست
و آمار مشخص است اما میخواهند جلسات
را طوالنی کننــد؛ در یک مقوله مرکز آمار
ایران تورم بخش خوراکــی را بیش از ۷۰
درصد اعالم کرد پس مؤلفههای الزم برای
تعیین هزینه سبد معیشت وجود دارد و انجام
آن ،کار سختی نیست.
وی تصریح کرد :دولت و کارفرماها باید از
تجربه تلخ تعیین دســتمزد سال  ۹۹درس
میگرفتند زیرا تأخیر در تعیین دستمزد ۹۹

تبعات زیادی داشت و موجب شد کارگران
و حتی کارفرماها مدتها در بالتکلیفی بمانند.
اما با وجود این تجربه ،باز هم مســئوالن
دولتی درس عبرت نگرفتهاند.
چمنی گفت :دولت منشور شهروندی تهیه
کرده اما در قبال کارگران که شهروندان این
جامعه هستند احساس مسئولیت نمیکند.
وی افزود :هفته بعد جلسه کمیته دستمزد
اســت و اگر بر فرض هزینه سبد معیشت
از این جلســه استخراج شــود ،ما فقط ۲۵
روز برای تعیین دســتمزد فرصت داریم که
زمان بسیار کمی است .سیاستی که دولت
و کارفرماهــا برای وقت کشــی در پیش
گرفتهاند ،سیاســت درستی نیست و نتیجه
خوبی نخواهد داشت.

تعاونی های مسکن مهر ۸۴۲ ،هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان دادند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در تعاونیهای مسکن
مهر  ۸۴۲هزار واحد تعهد شده تحویل مصرفکنندگان این
واحدها شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمد شریعتمداری امروز در آئین
افتتاح همزمان  ۲۸۶طرح تعاونی در سراســر کشور ،اظهار
داشــت ۲۸۶ :طرح در کشــور با  ۲هزار و  ۵۴۲هزار میلیارد
تومان اعتبار و ایجاد  ۸۳۰۰شغل در کشور ایجاد شده است که
اتفاق مبارکی در عرصه تولید و اشتغال است .در سال جاری
عالوه بر دهه فجر در هفته دولت نیز در حوزه تعاونیها افتتاح
طرحهای دیگری را داشتیم ۱۹۰۰ .طرح با ایجاد  ۷۶۰۰شغل
در دورهای که بنده مســئولیت وزارتخانه را بر عهده داشتم

ایجاد شده است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود :در حوزه مسکن
نقش اساسی تعاونیها باید به جایگاه اولیه خود بازگردد .وجود
تعداد محدودی اختالفات بین اعضا و مدیریتهای تعاونیها
در سراسر کشور نباید ما را از این فکر و فرهنگ که یکی از
عرصههای خوب تولید مسکن در کشور تعاونیها بودهاند و
طی تاریخ نقش مهمی در این زمینه داشتهاند دور کند.
وی افزود :در تعاونیهای مسکن مهر  ۸۴۲هزار واحد تعهد
شده تحویل مصرفکنندگان این واحدها شد .در دورهی آقای
روحانی تحویل مسکن مهر به  ۹۲درصد رسید یعنی در دولت
تدبیر و امید بخش اعظم مسکن تعهد شدهای که نیمهکاره

بود به همت استانداران محترم سراسر کشور و مدیریتهای
تعاونیهای مسکن مهر سراسر کشور و همچنین وزارت راه و
شهرسازی تکمیل و به مردم تحویل داده شد.
وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد :ایجاد خط اعتباری
 ۷۵۰۰میلیارد تومانی برای  ۷۵هزار واحد مســکونی توسط
بانک توســعه تعاون از جمله اقدامات خوبی بوده که انجام
گرفته است تا با نرخ مطلوبی این منابع در اختیار تولید مسکن
در کشور قرار میگیرد.
شریعتمداری در ادامه بیان کرد :به زودی همهی پروژههای
حوزه تعاونی را با پیشتازی پروژه تأمین مسکن  ۱۴۶واحدی
تعاونی مسکن شهرداری تهران افتتاح میکنیم.

آمادگی انجام سفرهای نوروزی
ریلی ،جاده ای و هوایی را داریم

وزارت برق
شرکت برق منطقه ای غرب
(سهامی خاص)

(اصالحیه)

بدینوســیله اطالعیه می شود شــرکت برق منطقه ای
غــرب کشــور اگهی فراخــوان ارزیابی کیفــی مناقصه
عمومــی یک مرحلــه ای (به روش فشــرده ) شــماره
 )99/11/46(۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۵۳کــه در
تاریــخ  99/11/25و  99/11/26در دو نوبــت در
روزنامه اعتدال چاپ شده اصالح گردید .

وزیر راه گفت :در موضوع انجام یا اجرا نشدن سفرهای نوروزی ،وزارت راه تابع مصوبات ستاد ملی
مقابله با کروناست ،اما همه دستگاههای اجرایی مرتبط با سفر ،مقدمات این سفرها را پیش بینی
کرده اند.
به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما ،محمد اسالمی در حاشیه مراسم بهره برداری از طرحهای
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود :سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ،شرکت راه
آهن جمهوری اســامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری در حال تهیه و آماده سازی مقدمات
مربوط به ســفرهای نوروزی هستند ،اما در اجرا ،تابع مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.وی
اضافه کرد :پیش بینی میکنیم در صورت مجاز بودن ســفرها در ایام نوروز ،مردم بیش از گذشته
از وســایل حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس ،قطار و هواپیما اســتفاده کنند و به همین دلیل ،از
هم اکنون آمادگی انجام ســفرهای نوروزی را در دستگاههای تابعه ایجاد کرده ایم.اسالمی گفت:
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا متولی اعالم مجاز بودن یا
نبودن سفرها در ایام تعطیالت نوروزی هستند و ما آمادگی کامل داریم در تعامل و همکاری با این
دستگاهها ،مصوبات ستاد را اجرا کنیم ،اما نباید به دلیل احتمال لغو سفرهای نوروزی ،دستگاههای
اجرایی وابسته آمادگی این امر را نداشته باشند.وزیر راه و شهرسازی افزود :نوسازی روکش آسفالت،
خط کشی و نصب عالئم هشدار دهنده بویژه در نقاط حادثه خیز و پر خطر از اولویتهای طرحهای
نوروزی ســازمان راهداری است.وی همچنین در خصوص رفع نقاط حادثه خیز جادهای گفت :با
همکاری پلیس راه نیروی انتظامی  ۲۵۱نقطه حادثه خیز در جادههای کشور شناسایی شد که ۲۰۰
نقطه آن حذف و اصالح شده است و برای رفع دیگر نقاط حادثه خیز در حال فعالیت هستیم.

