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گـــزارش
کوچ گونی به دوش های طال دزد از پایتخت 

سال آینده زباله گردی در تهران نداریم
نحوه ارسال پیامک تخلفات رانندگی 

برای مالک خودرو چگونه است؟
رئيـس مركـز اجرائيـات پليـس راهـور فراجـا بـه 
ايـن دو سـؤال پاسـخ داد كـه نحوه ارسـال پيامك 
بـرای مالـك خـودرو چگونـه  تخلفـات رانندگـی 
اسـت و بـا بـرگ جريمه  هـای اشـتباهی خـود چه 

! ؟ كنيم
سـرهنگ محمدحسـن ابراهيـم پور؛ رئيـس مركز 
بـا  گفتگـو  در  فراجـا  راهـور  پليـس  اجرائيـات 
تسـنيم دربـاره نحـوه ارسـال پيامـك تخلـف پس 
از ارتـکاب جـرم بـرای راننـدگان خـودرو اظهـار 
كـرد: برابـر مـاده 4 قانـون رسـيدگی بـه تخلفـات 
رانندگـی، ابـالغ تخلفـات راننـدگان وسـايل نقليه 
به صـورت تسـليمی، الصاقـی و ... بـه آنـان ارسـال 
كـردن  توقيـف  كـه  صورتـی  در  و  شـد  خواهـد 
وسـيله نقليـه مقدور نباشـد يا تخلف بـا تجهيزات 
نحـو  بـه  مراتـب  باشـد،  شـده  ثبـت  الکترنيکـی 
مقتضـی به اطـالع دارنـدگان وسـيله نقليـه اعالم 
می شـود. وی افـزود: بـا توجـه بـه بنـد )ح( تبصره 
10 قانـون بودجـه سـال 1401 مصـوب مجلـس 
شـورای اسـالمی، تخلفات و جريمه هـای رانندگی 
رانندگـی  و  راهنمايـی  پليـس  اعـالم  اسـاس  بـر 
طريـق  از  ايـران  اسـالمی  جمهـوری  فرماندهـی 

پيامـك بـه مالـکان خودرو هـا اعـالم می شـود.
رئيـس مركـز اجرائيات پليـس راهور فراجـا درباره 
ارسـال  سـامانه  در  راننـدگان   عضويـت  نحـوه 
پيامـك اعـالم تخلـف گفـت: تخلفـات ثبت شـده 
توسـط مامـوران راهنمايـی و رانندگـی فراجـا از 
طريـق تمام تجهيـزات الکترونيکی يا دسـتی برابر 
بنـد )ح( تبصـره 10 قانـون بودجـه سـال 1401 
از طريـق پيامـك بـه تلفـن همـراه ثبـت شـده در 
سـامانه شـماره گذاری بـه مالـکان وسـايل نقليـه 
در  كـرد:  تصريـح  ابراهيم پـور  می شـود.  اعـالم 
صورتـی كـه شـماره تلفـن همـراه مالکان وسـايل 
نقليـه در هنـگام تعويـض پـالك يـا نقـل و انتقال 
تغييـر كرده يا شـماره تلفن همراه آنان در سـامانه 
از  می تواننـد  باشـد،  نشـده  ثبـت  شـماره گذاری 
طريـق مراجعـه حضـوری به تمـام مراكـز تعويض 
و  بروز رسـانی  بـه  نسـبت  كشـور  سراسـر  پـالك 
ثبـت شـماره تلفن همـراه خـود اقدام يـا از طريق 
 ورود بـه وبـگاه راهـور 120 بـه آدرس اينترنتـی
و  اصـالح  بـه  نسـبت   )ir.https://rahvar120(
از طريـق سـامانه  اطالعـات جديـد  به روزرسـانی 
»سـخا« اقـدام كننـد. ايـن مقـام ارشـد انتظامـی 
تخلفـات  بـه  راننـدگان  اعتـراض  نحـوه  دربـاره 
اشـتباهی و تمهيـدات پليـس راهـور بـرای ايـن 
كـه  اسـت  افتـاده  اتفـاق  گاهـی  گفـت:  مسـئله 
خـودروی تعـدادی از راننـدگان بـدون حضـور در 
مـکان و زمـان مشـخص جريمـه شـده  كـه ايـن 
موضـوع بـه 2 دليل مبنـی بر پوشـانده و مخدوش 
كـردن پالك خودرو از سـوی تعـدادی از رانندگان 
و يـا اشـتباه سـهوی پليـس صادركننـد جريمـه 
پليـس  اجرائيـات  باشـد. رئيـس مركـز  می توانـد 
راهـور فراجـا متذكـر شـد: اگـر فـردی بـه جريمه 
رانندگـی كـه بـرای پـالك خـودروی خـود صـادر 
شـده، اعتـراض داشـته باشـد می توانـد برابـر ماده 
5 قانـون رسـيدگی بـه تخلفات رانندگـی به همراه 
بـه  بـرای رسـيدگی  و مـدارك خـود  مسـتندات 
موضـوع، ظـرف مـدت 60 روز از تاريخ ثبت شـده 
يـا تاريـخ ابـالغ در قبـض جريمـه ای كه بـه اطالع 
وی می رسـد اعتـراض خـود را از طريـق مراجعـه 
بـه دفاتـر و مراكـز " پليـس 10+ " يـا بـا مراجعه 
بـه مركـز اجرائيـات راهـور سراسـر كشـور مطـرح 
كنـد كـه در اسـرع وقـت بـه موضـوع رسـيدگی و 
نتيجـه آن،  از طريـق پيامـك بـه مالـك وسـيله 

نقليـه ارسـال خواهد شـد.

فضاسازی رسانه  ای درخصوص عدالت 
آموزشی غرض ورزانه بود

دبير ستاد همکاری های حوزه های علميه و آموزش 
و پرورش گفت: فضاســازی رســانه  ای در خصوص 

عدالت آموزشی غرض ورزانه بود.
حجت االســالم والمســلمين حميد نيکزاد مشاور 
وزير آموزش و پرورش و دبير ســتاد همکاری های 
حوزه هــای علميه و آموزش و پرورش در نشســت 
شــورای معاونين ســتاد همکاری های حوزه های 
علميه و آموزش و پرورش اظهار كرد: فضاســازی 
رســانه  ای در خصوص عدالت آموزشی غرض ورزانه 
بــود. وی از برخی ســوء برداشــت ها در رتبه های 
برتر كنکــور انتقاد كرد و گفت: متأســفانه برخی 
غرض ورزانه با موج آفرينی رســانه ای و بی انصافی، 
مدارس سمپاد را از مدارس دولتی جدا دانسته اند؛ 
در صورتی كه اين نوع مدارس تماماً دولتی هستند 
و زير نظر ســازمان ملــی پرورش اســتعدادهای 
درخشــان اداره می شــوند و جزو بهترين مدارس 
كشور هســتند. مشــاور وزير آموزش و پرورش با 
تأكيد بر دولتی بودن ايــن مدارس گفت: بيش از 
70 درصد رتبــه های برتر كنکــور 1401 از اين 
مدارس هســتند. وی افزود: اين مدارس با آزمون 
ورودی و با ايجاد يك فضای رقابتی مناسب، سطح 
علمی دانش آموزان را باال می برند و طبيعی اســت 
دانش آموزان آن در كنکور، رقابت جدی تری داشته 
و رتبه های بهتری را كســب كنند. حجت االسالم 
نيکزاد بيان كرد: وجود مدارس سمپاد قابل دفاع و 

در راستای عدالت آموزشی است.

اخبـــــار

رئيس ســازمان مديريت پسماند شــهر تهران در خصوص 
معضــل زباله گردی در تهران گفت: كار ســاماندهی آغاز 

شده و تا سال آينده زباله گردی در تهران نخواهد بود.
زباله گردی يکی از معضالت اساســی كانشهر تهران است. 
سالهاســت كه گونی به دوش ها بر ســر سطل های زباله، 
پســماند هــا را تفکيك و آنهــا را می فروشــند. عده ای  
معتقدند كه زباله گردی توســط  شبکه های  هدايت می 
شود. مديريت فعلی شــهری تصميم گرفته با پهنه بندی 
شــهر و برنامه ريزی های الزم زباله گردی را در شــهر  از 
بين ببرد.  در حال حاضر در چند منطقه شهر تهران ديگر 
شاهد حضور زباله گردها نيســتيم و قرار است كه تا پايان 

سال آينده ديگر زباله گردی در تهران نباشد.
بر اساس طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران بايد 60 
درصد مخازن زباله در تهران كم شــود قرار اســت برنامه 
ريــزی های الزم برای اصالح و جمــع آوری مخازن زباله 
صورت گيرد. به گزارش فارس، در خصوص آخرين وضعيت 
ســاماندهی زباله گــردی، تفکيك زبالــه از مبدا، آموزش 
شــهروندی، كم كردن مخازن زبالــه و ... با محمدمهدی 
عزيزی مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران به 

گفت وگو نشستيم. 

*يکیازمعضالتاساســیدركالنشــهرتهران
بحثزبالهگردیاست.قراربودبرایرفعاينمعضل
تدابيریانديشيدهشود.بهصورتپايلوتدربرخی
ازمناطقزبالهگردهاتاحدودیجمعآوریشــدند.
توضيحدهيدچهبرنامهایبرایجمعآوریسراسری
زبالهگردهاازسطحشهرتهرانداريدوتاكنوندر

كداممناطقاينكارصورتگرفتهاست؟
به طور كلی می توانم بگويم كه در چند منطقه شــهرداری 
تهــران به صورت جدی ورود كرده ايم و زباله گردی در آنها 
وجود ندارد. در مناطق 22، 8، 12، 4 و 15 ورود كرده ايم 
و در مناطق 4 و 15 زير 50 درصد زباله گرد داريم. پشــت 
پرده هايی ماجرای زباله گردی  داشــت. برخی از اتباع اقدام 
به زباله گردی می  كردند و عده ای هم هدايت آنها را برعهده 
داشــتند. هر فرد تا 200 زباله گرد را ساماندهی می كرد و 
زباله گردهازبالــه ها را جمع آوری و می فروختند. زباله ها به 
مجتمعی ارسال و در گاراژهايی غيرمجاز كيلويی 2 هزار تا 

1500 تومان به فروش می رسيد.
قيمت ها در برخی نقاط شــهر هم بســته بــه نوع مکان  
متفــاوت بود اما شــهرداری تصميم  گرفــت اين معضل 
را برطــرف كند و برای رفع آن تدابيری انديشــيد. شــهر 
را به چنــد پهنه تقســيم كرده ايم و در هر قســمت هم 
برنامه ريزی هايی صورت گرفته اســت. همکاری هايی هم با 
دادستانی داشــته ايم. پليس فراجا هم ورود كرد تا بتوانيم 

اين معضل را برطرف وساماندهی الزم را انجام دهيم. 

*درمنطقههايیكهاجازهزبالهگردیدادهنمیشود
زبالهگردهاچهشدند؟آياآنهابهنقطهديگریكوچ

كردند؟
بايد شغلشــان را عوض كنند. بعضا اين افراد را در خطوط 
پردازش اســتفاده می كنيم. اما بگذاريد همين  جا نکته ای 
را بگويم كه تعداد قابل توجهی شبکه در زمينه زباله گردی 
وجود  داشــت و مــا نمی توانيم همه اين افــراد را به كار 
بگيريــم. برخی می گويند زباله گردی به خاطر مشــکالت 
اقتصادی است كه اين افراد بر سر مخازن می روند، اما من 
می گويم 95 درصد زباله گردی شــبکه ای ساماندهی شده 
است و زير 5 درصد معتادين و افرادی هستند كه به دليل 

مشکالت اقتصادی پای سطل های زباله می روند.

*شــماگفتيدكهدرچندمنطقهتعدادزبالهگردها
تقريبابهصفررسيدهاست،برایسايرمناطقشهر

تهرانچهبرنامهایداريد؟
با دســتور شــهردار تهران ديگر نگاه درآمــدی به بخش 
پســماند نداريــم. به صــورت هدفمند زبالــه  گردها را از 
منطقه خــارج می كنيم تا بتوانيم ايــن معضل را برطرف 
كنيــم. ببينيد! ما زباله گردها را جمع آوری نمی  كنيم بلکه 
شــرايط را به گونه ای مهيا می كنيــم كه ديگر آنها نتوانند 
زبالــه ای پيدا كنند. نحــوه واگذاری هــا را تغيير داده ايم، 
 زيرســاخت ها را فراهم كرده ايم و بــه دنبال تفکيك زباله 

از مبدأ هستيم.

*يکیازمعضالتاساســیكهازادوارگذشتهدر
كالنشهرتهرانوجودداشت،بحثتفکيکزبالهاز
مبدأبودوتاكنونهماينامربهدرستیانجامنشده
استچهبرنامهایبرایتفکيکزبالهازمبدأداريد؟

دراينبارهتوضيحدهيد.
يکی از موضوعات اصلی بحث تفکيك زباله از مبدأ اســت. 
در حال حاضــر حدود 6 تا 7 درصــد زباله های تهرانی ها 
در مبدا تفکيك می شــود. بايد شهروندان در بحث تفکيك 
زباله از مبدأ مشــاركت كنند. البته عدد موجود كم است  
اما با توجه به زيرســاخت های موجود هــم رقم هم قابل 
احترام اســت. ببييند! بحث تفکيك زبالــه از مبدأ نياز به 
فرهنگســازی دارد و بايد نگاه ملی به اين موضوع داشــته 
باشــيم. فقط موضوع شــهرداری تهران نيســت. ما يك 
بودجــه و اعتباری برای اين كار داريــم. در كارگروه ملی 
پســماند هم بنده گفتم كه بايد برنامه مدون و پشتيبانی 
در اين زمينه داشته باشــيم و آموزش های هدفمند انجام 
شــود. در همه كشــورها آموزش های الزم ديده شــده و 
همچنيــن بايد زيرســاخت ها برای اين امر فراهم شــود. 
 البتــه ما اقداماتــی مانند بيمه پســماند، هايپرپســماند 

و... را داريم. 

*چهزمانديگرشاهدحضورزبالهگردهادرتهران
نخواهيمبود؟

البته اين ادعای بزرگی است ولی می توانم قول دهم كه در 
45 روز تــا دو ماه آينده 11 منطقه شــهر تهران از حضور 
زباله گردها پاك و يا به حداقل ممکن می رســد. ما در حال 
فراهم كردن زيرســاخت ها هســتيم و ايستگاه های ميانی 
تفکيك زباله از مبدأ MRF را ايجاد كرده ايم. تا پايان سال 
فراخوان خواهيم داد و ســال ديگر ان شــاءاهلل زباله گردی 
 در تهــران نخواهــد بــود و تمام ســعی خــود را در اين 

زمينه می كنيم. 

*قراربودمخازنزبالهدرشــهراصالحويااينکه
جمعآوریشــودچهاقداماتیدراينزمينهصورت

گرفتهاست؟دراينبارهتوضيحدهيد.
مباحث مختلفی در اين زمينه مطرح شــده است. ما طرح 
جامع پســماند را داريم كه بايد 60 تا 70 درصد مخازن به 
مبدأ توليد زباله برود و اين رقم قابل توجهی است. بايد اين 
مخازن به شــركت ها، ساختمان های بلندمرتبه، صنوف و... 
كه شــرايط الزم را دارند ارسال شود. البته برای زيرزمينی 
كردن مخازن زباله هم بايد برنامه ريزی هايی صورت گيرد. 
ما 53 هزار مخزن زباله در ســطح شــهر تهران داريم كه 
بايد 60 درصد آنها كم شــود. البته مخازن زباله در مناطق 
مركزی شــهر را نمی توانيم حذف كنيم، بلکه بايد اصالح 
شــود. اما در مناطق 22، 5 می توانيم اصالحاتی در فرايند 

جمع آوری زباله داشته باشيم.

*قراربوديکدستگاهزبالهسوزخريداریشود،كار
بهكجارسيد؟آياسرمايهگذاربرایاينكارداريد؟

بحث قرارداد زباله سوز را پيگيری می كنيم و در حال تهيه 
پيش نويس هستيم. بايد مذاكرات مالی صورت گيرد و مدل 
خوبی در اين زمينه طراحی شــود. البته كارها خوب پيش 
می رود. ما تعدادی ايســتگاه ميانی ام آراف داريم. ايستگاه  
كوهك يك  ماه است كه فعال است و تست گرم آن انجام 
شــده اما هنوز افتتاح رســمی نکرده ايم. بايد خروجی كار 
را بررســی كنيم و 3 ايســتگاه ميانی ام آراف هم تا پايان 
ســال جاری افتتاح و آماده بهره برداری می شــود. قطعا تا 
يك ماه آينده استحصال خاك و نخاله را در كارخانه 330 
هزار تنی در آبعلی افتتاح خواهيم كرد. قراردادهايی هم با 

سرمايه گذار داشته ايم.

*يکیازمشــکالتدربحثتفکيکزبالهازمبدأ
آموزشاست.چهبرنامهایبرایآموزششهروندان

درنظرگرفتهايد؟
بايد سبك زندگی شهروندان تغيير كند. بايد زباله كمتری 
از خانه ها خارج شود و  زباله های خشك و تر را جدا كنيم. 

اگر بتوانيم در مبدأ زباله را مديريت كنيم اتفاق های خوبی 
رخ می دهد. البته در بحث آموزش برنامه ريزی هايی صورت 
گرفته. ما نبايد بگذاريم كه به محيط زيســت هم آســيبی 
وارد شــود. ببينيد بگذاريد يك نکتــه را همين جا عرض 
كنم با وجود رشد و توســعه فناوری در همه ابعاد زندگی، 
مسئله مديريت پسماند نه تنها به شکل يکپارچه و اصولی 
حل نشــده كه به تدريج ابعاد اقتصادی و محيط زيســتی 
آن نيز گســترده تر شده است. كشــور های در حال توسعه 
با چالش های زيادی مواجه هســتند كه از مهم ترين آن ها 
می توان به رشد و توســعه نامتوازن شهری اشاره كرد. اما 
در كنار مشکالت زيرساختی كه از آن به عنوان چالش های 
سخت افزاری نيز ياد می شود، مشکالت نرم افزاری زيادی 
نيز وجود دارند كه كمتر به آن ها پرداخته شــده اســت. 
كمبود آگاهی عمومی در ميان جوانان و بزرگساالن به ويژه 
در كشور های در حال توسعه نقش بسزايی در شدت يافتن 
مشکالت محيط زيستی و به تبع آن مديريت پسماند دارد.

بررسی های انجام شده نشان داده است كه نتيجه ناآگاهی 
عمومی به عنوان مســئله اصلــی در اين بخش را می توان 
در توســعه ناپايدار دنبال كرد كه پيامد های آن در شــکل 
گيری حاشيه نشينی، فقر , در آينده نزديك آسيب رسانی 
به محيط زيســت ملموس تر می شــود. بررسی رويکرد ها 
و راهبرد ها در قبال مســئله مديريت پســماند در فاصله 
ســال های 2010  تا 2019 در كشــور های در حال توسعه 

نشان می دهد مشکل در سمت بزرگساالن است.
براساس اطالعات منتشر شده در خصوص يافته های پژوهش 
ســازمان ملل بخشــی از اين كمبود اطالعات نشأت گرفته 
از عدم توجه كافی به مســائل محيط زيستی در نظام های 
آموزشــی می باشد. اگرچه پذيرش و آگاهی بااليی در ميان 
جوانان رده های تحصيلی متوســطه و حتــی ابتدايی ديده 
می شود، آموزش های عملی از سوی معلمان و نظام آموزشی 
بــرای به كارگيری راهکار های مديريت پســماند به جوانان 
عرضه نمی شود. هم چنين ارتباط ميان آگاهی دانش آموزان 
و معلمان و رويکرد آنان به مديريت پسماند و به كارگيری آن 
در جامعه تا حدی مهم اســت كه در جوامع می توانداثرگذار 
باشد . بر همين اســاس كمبود آگاهی های زيست محيطی 
در جامعه بيشتر ناشــی از فقدان آن در برنامه های آموزش 

عمومی به ويژه در مدارس گزارش شده است. 

*قراربودكهقراردادهايیباايتاليايیهابستهشود،
كاربهكجارسيد؟

قول هايی دراين زمينه داده اند و قرار است كه نمونه كارها 
را ارسال كنند. در حوزه رفت و روب و تفکيك زباله و... قرار 
است همکاری هايی صورت گيرد. ببينيد! در بخش رفت و 
روب وضعيت ما خوب اســت البته نقدهايی هم وجود دارد 

اما در كل شهر تميز است.

رئيس كانون عالی بازنشســتگان تامين اجتماعی گفت: مســئوالن حساســيت 
شــرايط كنونی را درك كنند و هرچه زودتر با صدور احکام جديد بازنشستگان، 

بخشی از اعتماد از دست رفته را برگردانند.
علی اصغر بيات در گفتگو با مهر در واكنش به تأخير در صدور احکام بازنشستگان 
و مســتمری بگيران تأمين اجتماعی گفت: متأسفانه عليرغم آنکه 5 ماه از سال 
گذشــته و شاهد نارضايتی های زيادی به عملکرد مسئوالن هستيم، گويا اراده ای 

جدی برای پايان دادن به اين نگرانی وجود ندارد.
وی تصريح كرد: مصوبه دولت مبتنی بر عدم شناخت و اشراف كامل به سازوكارها 
و محاســبات بيمه ای تأمين اجتماعی و مهمتــر از آن بی توجهی به تصميمات 
شــورای عالی كار، هيأت امنا و هيأت مديره سازمان بود و انتظار نمی رفت رويه 
قانونی چندين ســاله و جايگاه شــورای عالی كار و ســاير اركان سازمان تأمين 
اجتماعی با مشورت غلط و پيشنهادات غيركارشناسی برخی خدشه دار شود و با 
گذشــت چندين ماه همچنان بالتکليف بماند. ما در زمان مناسب نيات و مقاصد 
افرادی را كه مسبب وضعيت امروز هستند به جامعه شريف بازنشستگان معرفی 

خواهيم كرد و هيچ تعارفی هم با كسی نداريم.
رئيس كانون عالی بازنشســتگان سازمان تأمين اجتماعی تصريح كرد: نظر هيأت 
تطبيق مقررات مجلس شورای اسالمی و شخص رئيس مجلس درخصوص ابطال 
مصوبه دولت اعالم شده و مهلت قانونی آن هم سپری شده است. بنابراين با وجود 

دستور چندين باره رئيس جمهور، چرا با روح و روان بازنشستگان بازی می كنيد؟
وی بــا انتقاد از برخی موضع گيری های مطرح شــده در روزهای اخير و دادن 
آدرس غلط به بازنشســتگان گفت: كلی گويی، بخشــی نگــری و ابهام در بيان 
واقعيت ها نه تنها مشــکلی را حل نمی كند، بلکه هزينه ها را افزايش خواهد داد. 
بازنشســتگان مــا آگاه و مطلع هســتند و به خوبی مســائل را رصد می كنند و 
می دانند حق مســلم آنها قابل مصالحه و معامله نيست. آنها سهام داران اصلی و 
واقعی ســازمانی هستند كه برای خشت خشــت آن خون دل خوردند و زحمت 
كشــيدند. وی همچنين گفت: كانون عالی كارگران بازنشسته و مستمری بگير 
سراســر كشــور از اولين روزهايی كه مصوبه دولت نگرانی ها را دامن زد با تمام 
توان اقناع و آگاه ســازی نمايندگان مجلس، كميسيون های مجلس و مسؤالن و 
مديران وزارت تعاون و ســازمان تأمين اجتماعی را در دستور كار خود قرار داد 
و خوشــبختانه هيأت تطبيق و رياست مجلس شــورای اسالمی بر حق ما صحه 

گذاشــتند. اگر چه در طول اين مدت پيشنهادات و سناريوهای مختلفی با هدف 
عقب نشينی كانون ها و تشکالت بازنشستگی از خواسته قانونی خود مطرح شد، 
اما همانگونه كه قباًل و بارها نيز به صراحت اعالم كرده ايم، به هيچ عنوان حاضر 

به عدول از مطالبه قانونی بازنشستگان ساير سطوح نبوده و نخواهيم بود.
بيات همچنين ضمن اعالم تأســف از عدم طرح موضــوع تعيين تکليف افزايش 
حقوق بازنشستگان ساير سطوح در جلسه هيأت امنای سازمان تأمين اجتماعی 
گفــت: از روزی كــه هيأت دولت اختيــار اين امر را بــه وزرای عضو هيأت امنا 
واگذار كرد، انتظار داشــتيم هر چه سريع تر جلسه فوق العاده ای تشکيل می شد 
و موضوع با بحث و تبادل نظر و رأی گيری مطرح می شــد. البته ما در جلســه 
با سرپرســت وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعی و مدير عامل ســازمان تأمين 
اجتماعی، نظر تأكيدی و مصرانه خود را مبنی بر اعمال افزايش 38 درصد بعالوه 
مبلغ ثابت 515 هزار تومان اعالم كرده ايم. وی اشــاره ای هم به فضاسازی های 
مطرح شــده در فضای مجازی داشــت و گفت: كانون عالی كارگران بازنشسته و 
مستمری بگير سراسر كشور بزرگترين تشکل بازنشستگی است و به طور منظم 
مجامع قانونی خود را تشــکيل می دهــد. درج آگهی برگزاری مجمع عمومی در 
روزنامه رسمی 24 تيرماه گذشته انجام شده و انشااهلل در هفته جاری اين مجمع 
را برگــزار خواهيم كرد. بنابراين هيچ ارتباطی ميــان برگزاری مجمع عمومی و 

صدور احکام جديد بازنشستگان وجود ندارد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی:

تأمین اجتماعی زودتر نسبت به صدور 
احکام جدید بازنشستگان اقدام کند

آگهی مناقصه

سعید مهدی قلیخانی - دهیار جابان

ت اول
نوب

نظر  در  دماوند  شهرستان  توابع  از  جابان  روستای  دهیاری 
دارد پروژه های )1- فاز اول ساختمان چند منظوره 2- زیرسازی و آسفالت 
خیابان مزارستان ( روستای جابان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واگذار نماید ، لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت میشود در تاریخ 
دفتر   ، جابان  روستای  دماوند  نشانی  به  اسناد  دریافت  جهت  شده  تعیین 
دهیاری و شماره تماس ۰21۷۶۳۹۷۳22 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند:

1- مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 14۰1/۰5/2۶ لغایت 14۰1/۰۶/۰1
پایان  تا  تاریخ 14۰1/۰۶/۰2  از  2- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد 

وقت اداری مورخ 14۰1/۰۶/۰۹
۳- زمان گشایش پیشنهادات و برگزاری کمیسیون عالی معامالت روز شنبه 

مورخ 14۰1/۰۶/12 رأس ساعت 15 می باشد
4- دهیار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5-  هزینه درج آگهی در هر نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
۶-  سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰5/24- نوبت دوم: 14۰1/۰5/۳1

میزان سپرده برآورد به )ریال(موضوع مورد مناقصه
شرکت در 

مناقصه)ریال(

محل تامین رتبه
اعتبار

زیرسازی و آسفالت 
خ مزارستان

27/423/036/061 1/380/000/000
ریال

منابع داخلی 5 راه
دهیاری

1/550/000/000 30/877/566/022ساختمان چندمنظوره
ریال

منابع داخلی 5 راه
دهیاری

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
شماره مناقصه عمومي: 11/ م خ /1400 شماره تقاضا:  48-9901335   

Parts for DANAI Centrifugal Pump :شرح تقاضا

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

نوبت اول

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كاالي مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه نمايد.  لذا با توجه به الزام درج مناقصات در 
سامانه ستاد ايران مناقصه گران ميبايست اسناد مناقصه را در مهلت تعيين شده از سامانه ستادايران)www.setadiran.ir( دريافت نموده و تا قبل از پايان مهلت ارسال پاسخ،اسناد 
ارزيابی كيفی را طبق مدارک اعالم شده در اسناد مناقصه بارگذاری نمايند.در غير اينصورت مداركی كه به صورت فيزيکی ارسال شده و در سامانه ستاديران بارگذاری نشده باشند،مورد 

بررسی قرار نخواهند گرفت و مناقصه گر از روند مناقصه كنار گذاشته می شود. 
**مدارک مورد نياز جهت ارزيابي كيفي)طبق فرم ارزيابي كيفي اسناد مناقصه(: 1- آخرين صورتهاي مالي تاييد شده)5سال آخر(به همرا اظهارنامه وترازنامه وفيشهاي پرداخت ماليات 
قطعي  2-قرارداد هاي مرتبط با موضوع مناقصه به همراه حسن انجام كار3-ليست پرسنل وتصوير مدارک تحصيلي پرسنل كليدي به همراه ليست بيمه4-مدارک ايزو9001 ،14001 و 

18001 معتبر
1- مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر360ر10ريال

2- نوع و مبلغ تضمين: ضمانتنامه معتبر بانکي به مبلغ 000ر000ر518ريال  با اعتبار 6 ماهه
3- آخرين مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و بارگذاری مدارک ارزيابي كيفی در سامانه ستادايران: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم  

 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كيلومتر 12 جاده اهواز/ سربندر- نرسيده به پليس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون - ساختمان شماره دو -اتاق 32-اداره تداركات و امور 
كاال-تلفن : 06134188665 فکس : 06134434067

4-آخرين مهلت ارسال پاكات ضمانت نامه)الف( و بارگذاری پاكات فنی)ب( و مالی)ج( متعاقبا پس از تعيين ليست كوتاه اعالم خواهد شد.
5- تاريخ و محل گشايش پاكات مالي: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

6- زمان تحويل كاال : 90روز
7- حداكثرمبلغ پيش پرداخت  به ميزان25% مبلغ مورد معامله در ازاي ارائه ضمانت نامه بانکي خواهد بود. 

8- ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به ميزان10% مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه الزامي مي باشد.
نكته : هزينه درج آگهي در جرايد از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

براي دريافت اطالعات تکميلي به سايت هاي ذيل مراجعه شود.
      http://mogpc.nisoc.ir   http://setediran.ir               : آدرس سايت ستادايران
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شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون )سهامي خاص(

قلمشرح كاالواحدتعداد

9NOPARTS FOR DANAI CENTRIFUGAL PUMP)8قلم(
قطعات يدكی پمپ گريز از مركز دانای
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