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گـــزارش

مديركل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی كشوری با 
بيان اينکه طرح های حمايتی برای بازنشستگان اين صندوق طراحی 
و در دســت اجراست كه از جمله اين طرح ها می توان به طرح ياری 
جهت افزايش قدرت خريد بازنشســتگان با حفظ منزلت آنها اشاره 
كرد گفــت: امکان خريد تخفيفی و اقســاطی از ايــن طريق برای 

بازنشستگان فراهم شده است.
محمود مرتضايی فرد در هفدهمين سالروز گراميداشت روز خانواده 
و تکريم بازنشســتگان كه به همت صندوق بازنشستگی كشوری در 
پژوهشــگاه صنعت نفت برگزار شد، با اشــاره به برگزاری حضوری 
اين مراســم پس از دو سال وقفه به واســطه كرونا اظهار كرد: طی 
ايــن دوســال، آيين بزرگداشــت و تکريم بازنشســتگان به صورت 
مجازی برگزار شــده بود.  وی افزود: جشــنواره های ورزشــی ويژه 
بازنشســتگان اخيرا و به تازگی آغاز شده اســت و اين جشنواره در 
دهه واليت با حضور 4000 نفر از بازنشســتگان در هشــت رشــته 
 در مجموعه هــای ورزشــی و خانه های اميد در ســطح اســتانهای 

مختلف برگزار شد. 
مرتضايــی فرد ادامه داد: طرح های حمايتی برای بازنشســتگان اين 
صندوق طراحی و در دست اجراست كه از جمله اين طرح ها می توان 
به طرح ياری جهت افزايش قدرت خريد بازنشستگان با حفظ منزلت 
آنها اشاره كرد. در اين طرح مبلغی در فيش حقوق بازنشستگان شارژ 
می شــود و آنها می توانند با مراجعه به فروشگاه های مدنظر كاالهای 

مورد نيازشان را در قالب تخفيف و اقساط خريداری كنند.

 اجرای طرحی جهت افزایش 
قدرت خرید بازنشستگان کشوری 

سرپرســت وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعی با اشــاره به برخی 
مشــکالت در تركيب بندی خانوار در پايگاه اطالعات رفاهی ايرانيان 
و انجام »وســع ســنجی ها« گفت: وزارت تعاون بر اساس اطالعات 
موجود، وســع ســنجی را انجام می دهد ما تالش كرديم طی يکی 
دوماه گذشــته مجدد وسع سنجی انجام دهيم اما اين يك فرايند رو 
به تکامل است و اگر مردم اعتراض و مشکلی دارند، اطالعات خود را 

اصالح و اعالم كنند تا بتوانيم روی آن اقدام كنيم. 
به گــزارش ايســنا، محمدهادی زاهــدی وفا با بيــان اينکه طبقه 
پيشکســوتان مســتحق ترين به دريافت خدمات متناســب با سن 
خودشان هســتند گفت: ما دغدغه خدمات بهداشــتی را برای اين 
گروه نبايد داشــته باشــيم، اما اشــکاالتی در نظامات بهداشــتی 
ما وجود دارد. ســرانه بهداشــتی ما چندان كم نيســت، اما يکی از 
 اشــکاالت به نظام ارجاع برمی گردد. بايد بهــره وری در اين زمينه

 ارتقاء يابد. 
زاهدی وفا به وضعيت صندوق های بازنشســتگی اشاره كرد و گفت: 
بخشی از ســهام صندوق های بازنشستگی متعلق به شماست. تامين 
حدود 80 درصد منابع صندوق برعهده دولت است. هر طرحی كه در 
اين زمينه و برای افزايش سهم صندوق در تامين منابع داشته باشيد 
از آن اســتقبال خواهيم كرد. يکی از اشــکاالتی كه در قانون گذاری 
مشاهده می شــود اين اســت كه در احکام بودجه به دنبال منابعی 
باشيم كه حتما تامين شدنی باشند. گاهی قوانينی تصويب می شود 

كه  چون بودجه اش ديده نشده عملياتی نمی شوند. 

معترضان، اطالعات خود را برای  
»وسع سنجی« اصالح کنند

محاکمه ۲۰ متهم 

دادگاهی متهمان متروپل پس از ۶۸ روز
پس از دو ماه از حادثه تلخ مترو پل، اين پرونده در كمترين 

زمان ممکن رسيدگی خواهد شد.
به گزارش مهر، دوم خرداد ماه ســال جــاری بود كه خبر 
ريزش ســاختمانی تقريباً تازه تأســيس در آبادان منتشر 
شــد، خبری شــوكه كننده كه با حدس و گمان های اوليه 
علت آن شکست سازه ای به دليل نقص فنی و عدم رعايت 
استانداردها بود. حادثه ای كه در نهايت منجر به ريزش برج 
تجاری، پزشــکی، اداری متروپل كه در فضايی با بيش از 6 
هــزار مترمربع در 9 طبقه توســط هلدينگ عبدالباقی در 
سال 1398 ساخته و توسط استاندار وقت خوزستان افتتاح 
و به بهره برداری رسيده بود، شد. حادثه ای تلخ با 37 فوتی 
و صدها خانواده عزادار. در رابطه با قصور يا تقصير مسببان 
و نهادهای مختلف صحبت زياد است اما طبق آخرين آمار 

رسمی تاكنون 21 نفر بازداشت شدند.
۲۵ تیر ماه، افزایش بازداشتی های حادثه متروپل

25 تير ماه بود كه دادســتان مركز اســتان خوزســتان از 
دستگيری 7 نفر ديگر از مسببان ريزش ساختمان متروپل 
خبر داد و اعالم كرد كه با توجه به نظرات كارشناسان 7 نفر 

ديگر به عنوان مقصر در ريزش ســاختمان متروپل دخيل 
بودند كه دستگير و بازداشت شدند.

صدور کیفرخواست در ۳۰ تیر ماه
سی تير ماه بود كه دادستان عمومی و انقالب مركز استان 
خوزستان اعالم كرد: در اين پرونده 21 نفر مقصر شناخته 
شــدند كه كيفر خواســت 20 نفر صادر شده است.صادق 
جعفری چگنی اعالم كرد: پرونده برای ادامه رســيدگی به 

دادگاه كيفری دو اهواز ارسال شد.
با فوت متهم ردیف اول، پرونده چه می شود؟

در بخشــی از كيفر خواســت صادر شــده با توجه به فوت 
مالك ساختمان و بر طبق تبصره يك ماده 85 قانون آئين 
دادرســی كيفری درخواست پرداخت ديه به نسبت تقصير 

از دادگاه درخواســت شده است. همچنين با توجه به اينکه 
7 نفــر از متوفيان حادثه متروپل خانــم بودند بنابراين به 
موجب قانون مجازات اســالمی امــکان پرداخت مازاد ديه 
توســط صندوق تأمين خسارات بدنی وجود دارد به همين 
منظور اقدامات اوليــه در جهت پرداخت ديه از اين طريق 

صورت گرفته و در حال انجام است.
غالمعباس تركی معاون دادســتان كل كشــور و عضو تيم 
اعزامی بــه آبادان پيشــتر در گفتگو با خبرنــگار مهر در 
خصــوص علل وقوع حادثه متروپل گفــت: در مورد آبادان 
هــم بايد بگويم در ســاختمان متروپل عــالوه بر قصور و 
تقصيرهای متعدد شــهرداری و ناظران فنی با يك ســری 
اشکاالت ساختاری مواجه هســتيم. در كشور منطقه آزاد 

اروند شامل آبادان و خرمشهر ايجاد شده و سوال اينجاست 
مديريت شــهری بر عهده منطقه آزاد است يا فرمانداری و 
شــهرداری؟ وقتی كه تزاحم و تعارض بين مديريت شهری 
يعنی بين شــهرداری و مديريت اروند مطرح است، تصميم 

گيرنده نهايی كيست؟
شراکت شهرداری با عبدالباقی

تركی ادامه داد: بــه لحاظ وضعيت آب و خاك آن منطقه، 
ســازه ای كه بايد ايجاد شود گفته شــده بيش از 8 طبقه 
نباشد. با اين حال شــهرداری پروانه ای برای 9 طبقه روی 
همکــف صادر كرده كه با همکــف و منفی يك، 11 طبقه 
می شــود. توافقات بين سازنده و شــهرداری صورت گرفته 
و پروانه ديگری برای 11 طبقه صادر شــده كه با همکف و 

منفی يك 13 طبقه می شــود. چه كسی بايد مشخص كند 
كه چند طبقه بايد ساخته شود؟ 

تركی از مشــاركت شــهرداری آبادان با گروه ســاختمانی 
عبدالباقی خبرداد و گفت: شــهرداری آبادان در اين پروژه 
متروپل با گروه عبدالباقی مشاركت 4 و نيم درصدی داشته 
است. مسئله اينجاست وقتی شهرداری و مشاركت كرده و 
بنا بوده از اين ساختمان سهم ببرد و نتيجه اش شده اينکه 
وظيفه نظارتی خويش را اصاًل انجام نداده است. اگر بپرسيد 
در اين مسئله مقصر كيست بخشی به ساختار غير شفاف و 
معيوب به لحاظ مديريت شهری منطقه اروند بر می گردد.

متهمان هفته آینده دادگاهی می شوند
حاال و پس از گذشــت بيش از 60 روز از حادثه تلخ آبادان 
قرار است هفته آينده متهمان اين پرونده دادگاهی شوند. در 
ميان بازداشتی ها 4 شهردار از جمله شهردار فعلی آبادان و 
3 شهردار اسبق، رئيس سازمان نظام مهندسی وقت آبادان، 
ناظر و طراح پروژه متروپل آبادان، تعدادی از پرسنل مرتبط 
با صدور مجوزها كه با افراد شاغل در سازمان نظام مهندسی 

آبادان همکاری و همراهی داشتند ديده می شوند.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:
ایران به جمع تولیدکنندگان تختال فوالدهای الکتریکی پیوست

بار در کشور،  برای نخستین  و  با عید غدیر  محمدیاسر طیب نیا گفت: هم زمان 
به  اتکا  با  سیلیسیم،  درصد   ۸/۱ با  الکتریکی  فوالدهای  موردنیاز  تختال  تولید 
دانش فنی و همت واالی مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه میسر شد و ایران به 

جمع معدود تولیدکنندگان این قبیل فوالدها پیوست.
تولید  راستای  در  استراتژیک  و  بزرگ  گامی  را  ارزشمند  دستاورد  این  وی 
محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و ادامه داد: رفع نیازهای داخلی، رقابت 

مهم ترین  از  ظالمانه  تحریم های  حلقه  شکستن  و  خارجی  تولیدکنندگان  با 
دستاوردهای این موفقیت است.

تولید  زمینه  در  الکتریکی  فوالدهای  مبارکه،  فوالد  مدیرعامل  گفته  به 
ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی و همچنین در تولید فوالدهایی با خواص 
مقادیر  و  آلومینیوم  و  زیاد سیلیسیم  مقادیر  و  دارند  کاربرد  مغناطیسی خاص 

بسیار کم کربن و گوگرد از مشخصه های بارز این نوع محصوالت فوالدی است.
از  یکی  سیلیسیم  درصد  با۸/۱  الکتریکی  فوالدهای  اینکه  بر  تأکید  با  وی   
گریدهای استراتژیک صنعت فوالد محسوب می شود، خاطرنشان کرد: تولید این 
نوع فوالدها حتی در خارج از کشور هم به صورت محدود و توسط تولیدکنندگان 

خاص انجام می شود.
غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه  در تشریح چگونگی و جزئیات 
تولید این محصول ارزشمند اضافه کرد: ازآنجا که مصرف این نوع ورق فوالدی 
در ایران هر روز در حال افزایش است، نیاز به تولید این محصول جهت مصرف 
به کشورهای  آن  و صدور  تولیدکنندگان خارجی  با  رقابت  امکان  نیز  و  داخلی 

دیگر به شدت احساس می شد.
سلیمی با اشاره به اهمیت تولید داخلی این گرید فوالدی ادامه داد: در راستای 
در  موجود  تجهیزات  اساس  بر  فوالدها  نوع  این  تولید  تکنولوژی  بومی سازی 
شرکت، جلسات متعدد کارشناسی بین قسمت های مختلف انجام شد و پس از 
مشخص شدن موارد بااهمیت در روند تولید و ارائه راهکارهای دقیق موردنیاز 
برای رفع محدودیت های تجهیزاتی، تیم کارشناسی تشکیل و تست های اولیه 
در ناحیه فوالدسازی انجام گرفت و تحلیل و بررسی شد. نهایتا یک دستورالعمل 

خاص برای تولید این فوالد طراحی گردید.
وی خاطرنشان کرد: تولید فوالد با مقادیر زیاد سیلیسیم و آلومینیوم و درعین 
 VOD حال مقادیر کم کربن و گوگرد نیازمند استفاده از تجهیزاتی خاص مثل
خنک سازی  دستورالعمل های  و  ریخته گری  ماشین  تنظیمات  و  فوالدسازی  در 
با حساسیت باال است که با محاسبات کارشناسی در ذوب سازی، سرباره سازی 
تجهیزاتی  محدودیت های  فوالدسازی،  ناحیه  کارشناسان  توسط  ریخته گری  و 
جبران و امکان تولید این فوالد با تجهیزات موجود فراهم شد و نهایتا در روز 
و  ذوب سازی  موفقیت  با  عیب  بدون  فوالدی  گرید  این  خم،  غدیر  سعید  عید 

ریخته گری گردید.
مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه کسب این موفقیت بزرگ را به تمامی واحدهای 

تولیدی، پشتیبانی و ذی نفعان فوالد مبارکه تبریک گفت.
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با سامانه ستاد براي انجام مراحل عضویت با شماره 41934 - 021 تماس حاصل فرمایند . 
نوع مناقصه : عمومي یك مرحله اي 

مبلغ برآورد مناقصه : 60/001/057/375 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :3/000/052/869 ریال .

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : شامل ضمانت نامه بانكي و سایر موارد مطابق مفاد ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتي مصوب 1394/09/22 که مدت اعتبار آن سه ماهه  واین مدت حداکثر براي یك 
نوبت برابر مدت پیش بیني شده قابل تمدید مي باشد . 

مدت اجراي کار : یك سال شمسی 
 مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا« بایستي به سامانه تدارکات الكترونیكي دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند .) در صورت دریافت اسناد و مدارك مناقصه از سایر منابع ، امكان شرکت 

در مناقصه و بارگذاري پاکتها میسر نمي باشد (. 
 امكان دریافت ) دانلود ( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهي ) 1401/05/02 ( لغایت روزچهارشنبه مورخ 1401/05/05 ساعت 8 صبح

مهلت تحویل پیشنهاد ها از طریق سامانه تاد :  پیشنهادها ) اسناد مناقصه و کلیه مدارك شامل پاکت الف و ب و ج  ( مي بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )1401/05/05(، لغایت پایان وقت اداری روزشنبه  
مورخ 1401/05/15  ساعت 14  از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت توسط مناقصه گر بارگذاري گردد . 

ضمنا عالوه بر بارگذاري پاکت الف و ب و ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده ) ساعت 14 روزشنبه مورخ 1401/05/15 ( فقط پاکت الف ) تضمین ( بصورت فیزیكی نیزتحویل دبیرخانه کمیسیون تا مهلت تعیین 
شده گردد .

جلسه توضیح و تشریح اسناد : ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1401/05/09 در محل سالن جلسات منطقه , طبقه دوم برگزار می گردد.
زمان و مكان بازگشایي پاکات : ساعت  8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/18، شرکت ملي پخش فرآوردهاي نفتي منطقه خراسان رضوي  طبقه دوم، ) سالن جلسات منطقه ( 

مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 
محل اجراي کار : مشهد مقدس و حومه

www.setadiran.ir :آدرس سایت
شرايط عمومي متقاضي :

1 - ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمني معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي . 
2 -  ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کد تایید شده در زمینه ی )حمل و نقل (  ،  صادره از کل تعاون , کار و رفاه اجتماعی           

3- ارائه تصویر آگهي ثبتي )تاسیس شرکت (. 
4- ارائه تصویر آگهي ثبتي آخرین تغییرات شرکت.

5 - ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز . 
6 - تمامي مستندات اعالم شده در بندهاي  )1 الي 4 ( مي بایست بصورت برابر با اصل  ) محضري ( باشد .

7 - قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد . 
8 - حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور 3 مناقصه گر الزامی مي باشد .

9- درج امضای الكترونیكی اسناد به هنگام بارگذاری اسناد مناقصه از سوی مناقصه گر الزامی می باشد.
9- به هنگام دانلود اسناد شرط عدم فسخ قرارداد در سنوات گذشته با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی الزامی می باشد.

 دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهاي ذکر شده در فرم هاي تحویلي و مدارك دریافت شده  نسبت به ارزیابي کیفی مناقصه گران به طور همزمان در جلسه ی بازگشایی پاکات بر اساس سامانه ی ستاد اقدامات 
مقتضي بعمل مي آورد.

شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد : 2001091781000003
آگهي نوبت اول :  یك شنبه 1401/05/02 - آگهي نوبت دوم : سه شنبه 1401/05/04       شناسه آگهی 1354158


