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مشکالت معیشتی باعث شده است که متقاضیان تاکسیرانی افزایش یابند

افزایش ابتالهای خانوادگی

فرار از بیکاری با تاکسی!

علیرضا قنادان ،مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری
تهران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این سازمان برای
مقابله با کرونا همزمان با شروع فصل پاییز گفت :توزیع مواد
ضدعفونیکننده مانند قبل ادامه دارد .سازمان تاکسیرانی مواد
ضدعفونیکننده دست و سطوح را در همه دفاتر تاکسیرانی
توزیع کرده است و رانندگان میتوانند با مراجعه به این دفاتر به
صورت رایگان این مواد را تحویل بگیرند.
به گزارش ایلنا ،او درباره توزیع ماسک بین رانندگان گفت :با
توجه به آنکه تهیه روزانه ماسک برای تاکسیرانها سخت است و
قیمت تمام شده باالیی دارد ،سازمان تاکسیرانی  ۲۰هزار ماسک
قابل شستوشو تهیه و این ماسکها از هفته پیش در حال
توزیع بین رانندگان است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران اعالم کرد که
این ماسکها به صورت رایگان در اختیار رانندگان تاکسی قرار
میگیرد.
او با تاکید بر اینکه اولویت در توزیع با محلهایی است که
ریسک انتقال ویروس در آنجا باالتر است ،گفت :همچنین
توزیع بین افرادی که سن باالتری دارند و بیماری زمینهای دارند
در اولویت قرار دارد.
قنادان درباره استفاده از ماسک در بین رانندگان و مسافران
گفت :استفاده از ماسک در تاکسیها هم برای رانندگان و هم
برای مسافران الزامی است و گزارشاتی که در این زمینه به دست
ما میرسد ،بالفاصله نسبت به آن اقدام میشود .خوشبختانه
استفاده از ماسک توسط رانندگان اکنون باالی  ۹۵درصد است
و این اقدام رضایتبخش است.
عدم همکاری برخی مسافران در استفاده از ماسک
چالشبرانگیز شده است
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران گفت:
مهمترین مسئله که اکنون چالش برانگیز شده ،عدم همکاری
برخی مسافران در استفاده از ماسک است .اکنون در استفاده
رانندگان از ماسک با توجه به فرهنگسازی و آموزشهای داده
شده و توجه خود رانندگان به رضایتمندی خوبی رسیده-ایم،
اما در مورد استفاده مسافران از ماسک با چالشهایی روبهرو
هستیم.
او ادامه داد :به رانندگان اعالم کرده بودیم به مسافرانی که از
ماسک استفاده نمیکنند ،خدمات ندهند و یا تذکر بدهند ،اما
گزارشهای زیادی از رانندگان داریم که وقتی به مسافران بدون
ماسک تذکر میدهند با برخوردهای نامناسب و درگیری و تهدید
از سمت آنها روبهرو میشوند .درنتیجه انتظار اینکه تاکسیران
مستقیما با مسافر برخورد کند را نداریم.
قنادان با بیان اینکه تذکر دادن در حد وسع و توان است و
سعی کردیم با تمرکز بر اطالعرسانی در پایانهها و نصب بروشور

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از افزایش متقاضیان ورود به شغل تاکسیرانی به دلیل وجود بیکاری خبر داد.

در حال
برنامهریزی
برای تامین و
توزیع مجدد
بستههای
معیشتیدر
قالب کاال
هستیم و
اقدامات در
نیمه دوم سال
وسیعترخواهد
بود
این آگاهیبخشی را ایجاد و ارتقا دهیم و مسافران بدانند که
استفاده از ماسک الزامی است ،افزود :اما راننده تاکسی از قوه
قهریه برخوردار نیست و مواجه مستقیم با مسافران نیز با توجه
به تعدد جابهجاییها و افرادی که در روز با آنها سروکار دارند،
هزینه روحی زیادی هم برای راننده به همراه دارد .متاسفانه
برخی از شهروندان در تاکسی از ماسک استفاده نمیکنند و به
نظر میرسد ستاد کرونا باید در این زمینه تدابیر خاصی اتخاذ
کند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به این
سوال که با توجه به اعالم کاهش استفاده مردم از ماسک در
یکی دو هفته اخیر آیا این مسئله در بین مسافران تاکسی نیز
قابل مشاهده است؟ گفت :عدد و رقمی در این باره نمیتوانم
بدهم ،اما استفاده از ماسک در تاکسیها ،نمونه کوچکتر از
چیزی است که در جامعه دیده میشود و حتما باید نسبت به
استفاده از آن به ویژه در خودروهای عمومی اقدام کنند.
قنادان درباره استفاده از کاور جداکننده در تاکسیها با توجه

به شروع فصل پاییز گفت :تعدادی از رانندهها به دلیل گرمای
هوا و تهویه موقتا کاور جداکننده را در تابستان باز کردند ،اما
از هفته گذشته به همه تاکسیرانهایی که این کاورها تحویل
داده شده بود از طریق پیامک اعالم کردیم که مجددا آنها را
در ماشین نصب کنند .افراد متقاضی نیز میتوانند در سامانه
باشگاه رفاه تاکسیرانان تقاضای خود را ثبت و کاورها را تحویل
گیرند.
وی با بیان اینکه استفاده از کاورها اقدام اولیه است ،تاکید
کرد :مهمترین درخواست و تاکید رعایت پروتکلهای سه گانه
یعنی شستوشوی مرتب دست ،استفاده از ماسک و حفظ
فاصله اجتماعی است که رسما در سطح شهر به تاکسیرانها
اعالم شده است و نسبت به اجرای این موارد به طور پیوسته
پیگیرهستیم.
مشکالت معیشتی تعداد متقاضیان برای ورود به شغل
تاکسیرانی را بیشتر کرده است
قنادان در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت معیشتی

نوبت اول

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي

تهیه و توزیع بستههای معیشتی در نیمه دوم سال
قنادان از تهیه و توزیع گسترده بستههای معیشتی برای نیمه
دوم سال خبر داد و گفت :در نیمه اول بستههای معیشتی
توزیع شد و برای نیمه دوم سال نیز در حال طراحی یک بسته
معیشتی هستیم و برخی برنامههای نیمه دوم آماده شده است.
او با بیان اینکه یکی از اقدامات مناسبی که شرایط انجام آن
فراهم شده است ،تسهیل در انجام تست کرونا برای رانندگان
تاکسی بود ،گفت :اخیرا تست کرونا برای رانندگان تاکسی با
تخفیف و تسهیل بیشتری در باشگاه رفاه تاکسیرانان راهاندازی
شده است و رانندگان تاکسی برای تست کرونا میتوانند به
باشگاه رفاه تاکسیرانان مراجعه کنند و با تخفیف ویژه از این
خدمات بهرهمند شوند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت :در حال برنامهریزی برای
تامین و توزیع مجدد بستههای معیشتی در قالب کاال هستیم
و اقدامات در نیمه دوم سال وسیعتر خواهد بود .در نیمه اول
سال در حدود  ۴هزار معرفی برای استفاده از وامهای دو میلیون
تومانی داشتیم و هزار بسته کاالیی بین افراد آسیبدیده توزیع
شد .در نیمه دوم سال با تعداد گستردهتری بستههای کاالیی
توزیع خواهد شد.

صدور اسناد تک برگ کاداستر
برای  ۴۰هزار هکتار اراضی ملی
استان تهران
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان تهران از صدور
اسناد تک برگ کاداستر برای  ۴۰هزار هکتار
اراضی ملی استان تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،حسن ردایی در حاشیه
بیست و هشتمین جلسه کارگروه رفع موانع
تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی
استان تهران گفت :در این جلسه  ۱۷پالک
ثبتی واقع در شهرستانهای مالرد ،ورامین
و پیشوا شامل  ۴۰هزار هکتار اراضی ملی و
دولتی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و با
توجه به رفع موانع موجود ،این میزان اراضی
در مسیر صدور اسناد تک برگ کاداستری
قرار گرفت.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
شماره مجوز 1399 . 3346:

اداره كل راه و شهرســازی اســتان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر اساس
شــرايط ذكر شده و به شرح مشخصات  ،اطالعات و جزئيات مندرج در اســناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به
پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه شــركتهاي واجد صالحيت دعــوت مي گردد در مناقصات ذيل
شــركت نمايند .به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشــروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رديف

شرح پروژه

كميت و كيفيت

محل اجرا

برآورد اوليه برمبناي
فهرست بهاي (99ريال)

مبلغ تضمين شركت در
مناقصه (ريال)

حداقل
صالحيت
مورد نیاز

1

احداث بزرگراه یاسوج  -سپیدان
قطعه  4کیلومتر  12+003الی
( 42+000دو مرحله ای)

عملیات اجرایی مطابق برآورد
و نقشه های اجرایی

یاسوج  -شیراز

172674250341

6154000000

رتبه  4راه و
ترابری

2

احداث بزرگراه یاسوج – سپیدان
قطعه  -2ب کیلومتر  15+000الی
( 18+300دو مرحله ای)

عملیات اجرایی مطابق برآورد
و نقشه های اجرایی

یاسوج  -شیراز

141436185856

5529000000

رتبه  4راه و
ترابری

اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه وبويراحمد  -اداره پيمان و رسيدگي

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران در نظــر دارد نســبت بــه انجــام ارزیابــی کیفــی جهــت خرید/تامیــن کاالی مــورد نیــاز خــود از طریــق مناقصــه عمومــی
دو مرحلــه ای اقــدام نمایــد  .بدینوســیله از شــرکتهایی کــه ســابقه و توانایــی ارائــه پیشــنهاد را دارنــد جهــت شــرکت در فراخــوان ارزیابــی کیفــی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد .
 -1شماره مناقصهFTX-9980002 :
 - 2موضوع مناقصه  :تامین MOORING HAWSER ; ROPE& CHAIN SHACKLES
 -3آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی  5روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
 -4آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان  14روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد .
 -5توانایــی ارائــه ضمانتنامــه بانکــی شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه مبلــغ  2/238 /124/000ریــال بــا اعتبــار 3ماهــه و قابــل تمدیــد بــرای یــک دوره مشــابه در
صــورت کســب حداقــل امتیــاز قابــل قبول/یــا واریــز نقــدی مبلــغ مذکــور .
 -6متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی  WWW.IOOC.CO.IRبخش مناقصات تهیه نمایند .
 -7متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره  021 – 23942613تماس حاصل نمایند .
 -8محل ارسال پیشنهادات  :تهران  ،خیابان ولیعصر ( عج )  ،باالتر از مسجد بال  ،نرسیده به تقاطع مدرس  ،خیابان خاکزاد  ،پاک  ، 12طبقه  ، 9اتاق  ، 9 – 16کمیسیون مناقصات .
 -9تامین کاال از طریق سازندگان داخلی کشور مورد نظر می باشد .
 – 10ارائه اسناد ارزیابی کیفی برای مناقصه گران در مناقصه های دو مرحله ای الزامی می باشد .
تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد .عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول  99/07/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/07/09 :
6578

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

آگهی فراخوان مناقصه

نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار و نشاني :اداره كل راه و شهرسازی استان کهگيلويه و بويراحمد -ياسوج  -ضلع جنوبي ميدان شهيد
فهميده
 -1آدرس سايت اینترنتی مناقصات :سامانه ستاد www.setadiran.ir :و پایگاه ملی مناقصات/http://iets.mporg.ir :
 -2زمان و محل دريافت اســناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط  :از تاريخ  99/7/2لغايت  99/7/8ساعت  14:30از طريق
سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir :قابل دريافت مي باشد.
 -3مناقصه گران مي بايست پاكات اسناد و پيشنهادهای خود را حداكثر تا ساعت 14:30مورخ  99/7/20بصورت الكترونيكي
در سامانه ستاد و به صورت فيزيكي به اداره حراست اداره كل راه و شهرسازی واقع در یاسوج -ضلع جنوبي ميدان شهيد
فهميده  -دبیرخانه حراست تحويل و رسيد دريافت دارند.
 -4جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ  99/7/21راس ساعت  8:00صبح تشكيل مي گردد .از كليه مناقصه گران و يا
نماينده رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.
 -5تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتی www.sajar.
 mporg.irدارای اعتبار باشد  .پرينت صالحيت شركت بايد از سايت مذكور تهيه گرديده و روي پاكت اصلي مناقصه ( لفاف
اصلي ) نصب گردد بطوريكه پيش از بازگشايي قابل رويت و بررسي باشد.
 -6الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت الف  ،اسناد شركت در پاكت ب  ،پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت
ج  ،هر ســه پاكت فوق الذكر الك و مهر و همه پاكتها در لفاف مناسب الك و مهر شده به اداره حراست تحویل نمایند و به
همين صورت در سامانه ستاد ارائه گردد.
 -7مناقصه گران مكلفند نسبت به تكميل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره كل راه
و شهرسازي  ،كه در چك ليست منضم به اســناد مناقصه درج گرديده اقدام نمايند.درصورت عدم تكميل و ارائه اسناد
درخواستي مسئوليت به عهده مناقصه گر مي باشد.
 -8مدت اعتبار پيشــنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشــنهادات به مدت  3ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر
ميباشد.
 -9ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
آگهی نوبت اول – 99/7/2
آگهی نوبت دوم 99/7/3-

رانندگان و اعالم برخی رانندگان برای فروش تاکسی بهمنظور
امرار معاش گفت :این مورد را تایید نمیکنم ،چرا که اکنون
همه مردم و اصناف تحت فشار قرار دارند و بسیاری از کسب
و کارها با مشکل روبهرو شدند و تنگناهای اقتصادی کشور نیز
این مسئله را پیچیدهتر کرده است .بسیاری از مشاغل ناچار به
تعطیلی شدند و با توجه به اینکه مسافرکشی غیرقانونی و خارج
از ضابطه همیشه یک راه برای امرار معاش افرادی بوده که بیکار
میشوند ،در این مدت حتی تعداد افراد متقاضی برای ورود به
این شغل بیشتر هم شده است .طبیعی است ،برخی از افراد از
جمله تاکسیرانها تحت تاثیر قرار گرفته باشند که قابل کتمان
نیست و بارها اعالم کردم ،یکی از مشاغلی که در شرایط کرونا
خیلی آسیب دید صنف تاکسیرانها بود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در پاسخ به سوال دیگری درباره
وضعیت معیشتی رانندگان و عملی شدن وعدههایی که به آنها
داده شده بود ،گفت :چند اقدام در شهرداری انجام گرفت و
چند اقدام نیز دولت نسبت به آن متعهد شده بود .مهمترین
برنامه معیشتی که در سطح دولت پیگیری شد وام  ۶میلیون
تومانی بود و در شهرداری تهران پیگیری ویژهای برای تسهیل
ثبتنام رانندگان تاکسی داشتیم و در همه دفاتر تاکسیرانی این
امکان را فراهم کردهایم که اگر مشکلی در ثبت نام وجود دارد،
این مشکالت در دفاتر ما برطرف شود .البته در مورد پرداخت
وامها متولی اصلی وزرات رفاه و سیستم بانکی کشور است و ما
صرفا دنبال تسریع در رسیدن تاکسیرانها به تسهیالت هستیم.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه
جهش ژنتیکی اخیر ویروس کرونا و افزایش
قدرت سرایتپذیری آن نگرانکننده است،
گفت :خصوصیت این موج اپیدمی انتقال
درون خانوادگی باال در آن است.
به گزارش ایسنا ،ایرج حریرچی درباره
آخرین وضعیت کرونا در کشور ،گفت:
متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که رعایت
دستورالعملهای مقابله با کرونا روند نزولی
دارد .این درحالی است که جهش ژنتیکی اخیر
ویروس کرونا نگرانکننده است .بر همین
اساس با افزایش قدرت سرایتپذیری ویروس،
خصوصا انتقال درون خانوادگی به میزان
زیادی افزایش یافته است .باید توجه کرد
که خصوصیت این موج اپیدمی انتقال درون
خانوادگی باال است و درصورت ابتال یک فرد
اکثر اعضای خانواده به بیماری کووید ۱۹-مبتال
میشوند.
حریرچی با بیان اینکه خصوصیت دورههای
قبل اپیدمی ،انتقال درون جامعه بود و با
انتقال درون خانوادگی کمتری مواجه بودیم،
گفت :بر این اساس خانودهها با مشاهده
عالئم اولیه کرونا در یکی از اعضای خانواده،
حتما اقدامات احتیاطی برای عدم ابتالی دیگر
اعضای خانواده را انجام دهند.

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در نظر دارد پروژه ذیل را با انجام فرآیند مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید :

اداره کل راه و شهرسازی استان همدا ن

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار ( ریال )

صالحیت الزم

99-14

اجاره خودروی سواری جهت تردد پرسنل در محورهای
حوزه استحفاظی استان همدان

221/000/000

صالحیت معتبر و مرتبط از اداره کل تعاون ،
کار و رفاه اجتماعی در سال جاری

مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از ساعت  13تاریخ  99/07/03تا ساعت  19تاریخ 99/07/06
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه  :تا ساعت  19تاریخ 99/07/16
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  :ساعت  9صبح تاریخ 99/07/19
محل دریافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir
محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی  :دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان سعیدیه  ،اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
محل تحویل پاکات الف  ،ب وج به صورت الکترونیکی  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir
محل بازگشایی پاکات  :سی متری سعیدیه  ،اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
نوبت اول  99/07/02 :نوبت دوم 99/07/05 :
م الف 959 :
 6602اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

آگهی مناقصه عمومی ( نوبت دوم )
شماره  2099001403000139مورخ  99/6/24مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره  115سال 99
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه  :بهــره بــرداری و نگهــداری از تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر بنــاب
را از محــل اعتبــارات غیــر عمرانــی و از طریــق مناقصــه ( عمومــی ) از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای رتبــه آب یــا تاسیســات
و تجهیــزات یــا دارای صاحیــت بهــره بــرداری از شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور متناســب بــا ظرفیــت کاری و رشــته کاری واگــذار نمایــد  .کلیــه مراحــل مناقصــه از
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد  .بدیهــی اســت هزینــه آگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد .
الف ) به پیشنهادهای فاقد امضا  ،مشروط  ،مخدوش  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ب ) مبلغ برآورد اولیه معادل  9/240/300/000 :ریال
ج ) مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل  462/015/000ریال می باشد .
د ) مدت اجرای کار  12 :ماه
ه ) سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
و ) پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده  ،تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واریــز و حســب مفــاد اســناد
مناقصــه ضمانــت نامــه یــا رســید واریزوجــه را بصــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده  ،ســپرده هــای مخــدوش
 ،ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر  ،چــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
سایت www.abfaazarbaijan.ir:
نوبت اول  99/07/01 :نوبت دوم 99/07/02 :
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
شناسه آگهی 994677 :
6550

