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همين صفحه

پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

 سياست های کلی
  تأمين اجتماعی از سوی
 رهبر انقالب ابالغ شد

سياست 2

رشیدی کوچی خبر داد:

جلسه رئيس کميسيون 
 صيانت با علم الهدی

 در مشهد
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زاکانی در شرایط اضطرار این روزهای تهران، تنها یک توئیت غیرمرتبط با ریزگردها زد؛

دستاوردهایهستهای
مهمترازنفسکشیدن!

سياست 2

شهرنوشت 6

 احتمال تشکیل فراکسیونی با نگاه مخالف
 به عملکرد دولت در مجلس 

وج گام به گام  خر
 از     یکدستی

 آن روز که بیــش از 200 نماینده مجلس 
یازدهم به ابراهیم رئیسی نامه نوشتند تا وارد 
کارزار انتخابات ریاست جمهوری شود، حتی 
بدبین ترین سیاســت مدار اصولگرا نیز تصور 
نمی کرد کمتر از یک سال از رفتن او به پاستور با 
بهارستان به چالش بخورد. اختالف بر سر برخی 
وزرا و همچنین رونــد مذاکرات احیای برجام 
از مواردی اســت که نمایندگان را رودرروی 
دولت سیزدهم قرار داده است.روز گذشته، در 
روزهایی که تیم مذاکره کننده کابینه ابراهیم 

رییســی در حال چانه زدن بر سر مهمترین 
پرونده بین المللی کشــور با طرف های غربی 
هستند، 250 نماینده مجلس در بیانیه ای به 
رئیس جمهور  مســائلی را گوشزد کردند. آنها 
چندی پیش نیز در بیانیــه ای به دولت در این 
خصوص تذکراتی داده بودند. در یکی از بندهای 
این بیانیه روز گذشته مجلس از دولت خواسته 
شده تضمین های الزم به شکلی اخذ شود که 
در صورت ورود آمریکا به برجام، مکانیسم ماشه 

به بهانه های مختلف اعمال نشود.

چرتکه 3

دبیرکل خانه کارگر:

خصوصیسازی،
علتبسیاریازبالیای

اقتصادیاست

هدف بزرگ آبی ها در یک چهارم نهایی جام حذفی

درجستوجویجاودانگی!

 پیشنهاد یک کارشناس
 برای شکایت به مجامع بین المللی 

سدسازیهایبیرویه
ترکیهتنفسمردممنطقهرا

نشانهرفتهاست؟

تاثیر افزایش حقوق ها در سفره مزدبگیران 
نامعلوم است

سرگرداندرکورهراهِتورم

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سایه 
هراس از راست افراطی برگزار شد؛ 

الیزهدرانتظارنتیجه
جدال»مکرون«و»لوپن«

دسترنج 4

دسترنج 4

چرتکه 3

آدرنالين 8

جهان 5

آیت اهلل خامنــه ای در اجــرای بند یک اصل 
۱۱0 قانون اساسی و پس از مشــورت با مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، سیاســت های کلی و 
مصّوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای 
قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ابالغ کردند.
به گزارش ایلنا، بر اســاس دستور رهبر انقالب 
اســالمی و در اجرای بند »ج – ۱« الزامات تحقق 
سیاســت های کلی نظام، قوه مجریه موظف است 
با کمک مجلس شورای اســالمی و قوه قضائیه و با 
بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این 
سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و 

اقدامات اجرایی الزم، در مدت شش ماه ارائه کند.
الزم به ذکر اســت سیاســت های کلی تأمین 
اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام بخشی 
به تالش های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابالغ 
شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به عنوان یک 

سند باالدستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی 
در قوانین و مقررات جاری و تالش های جدی در این 

عرصه است.
متن سیاست های کلی تأمین اجتماعی به این 

شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

سیاست های کلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومــی، برطرف ســاختن فقر و 
محرومیت، حمایــت از اقشــار و گروه های هدف 
خدمات اجتماعــی از جمله بی سرپرســتان، از 
کارافتادگان، معلوالن و سالمندان و آنچه از اهداف 
رفاه و تأمیــن اجتماعی که در اصــول ۳، 2۱، 2۸، 
2۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساســی آمده اســت، اقتضا 
می کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، 

کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان 
که برگرفته از الگوهای اسالمی- ایرانی و مبتنی بر 
نظام اداری کارآمد، حذف تشــکیالت غیرضرور و 
رفع تبعیض های ناروا و بهره گیری از مشارکت های 
مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در 

آن رعایت شود:
۱- اســتقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت 

جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندالیه.
2- ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به 
منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، الیه بندی 
و ســطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال 
نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت ســازمان ها و 
صندوق ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، 
حمایتی و بیمه ای و شکل دهی پایگاه اطالعات، با 

رعایت مالحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح 
و دستگاه های امنیتی کشور.

۳- پایبندی به حقوق و رعایــت تعهدات بین 
نسلی و عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی 
بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات 
بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای 
ارزش ذخایــر ســازمان ها و صندوق های بیمه گر 
اجتماعی به عنوان اموال متعلّق و حق مردم با تأکید 
بر امانت داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد 

سازوکار الزم.
۴- اصالح قوانین، ســاختارها و تشــکیالت 
ســازمان ها و صندوق های بیمه گــر اجتماعی در 
جهت تأمین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات 
بیمه ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های 

دولت و رعایــت قواعد بیمه ای و تأمیــن بار مالی 
تضمین شده و بین نسلی.

5- الیه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و 
سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس 

وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امــدادی از محــل پوشــش بیمه ای، 

مشارکت های مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی 
و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، 

عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناســب با 
وضع آنان از محل حق بیمه ســهم بیمه شدگان، 

کارفرمایان و دولت.
- امور بیمه های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت 
بیمه شدگان و کارفرمایان با مشوق های مالیاتی و 

پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق 

متناسب سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان 
و مقرری بیکاران.

- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه های 
آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محالت کم برخوردار 

شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله 
طبقاتی با هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی آحاد 
جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، 
کارآفرینی و رفع تبعیض هــای ناروا در بهره مندی 

از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد 
پیوند میان ظرفیت های مردمی و دســتگاه های 

موظف.
۸- ارائه خدمات الزم به منظــور تحکیم نهاد 

خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای 

طرح ها و برنامه های کالن کشور.

خبر
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاستهایکلیتأمیناجتماعیازسویرهبرانقالبابالغشد

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

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در نظر دارد پروژه خود را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

مدت محل اجراموضوع مناقصهشماره فراخوانشماره مناقصهردیف
مبلغ تصمین شرکت برآورد اولیه )ریال(اجرا کار

حداقل رتبه و رشته مورد نیازدر مناقصه )ریال(

195/401 -32001003583000003
روکش آسفالت محور 
بوشهر-دیر)ساحلی(
محدوده خورشهاب

شهرستان 
423.543.036.0091.180.000.000ماهدشتی

رتبه 5 رشته راه و ترابری تعمیرات اساسی پل 42001003583000004- 295/401
بهمنیاری

شهرستان 
1213.512.097.462680.000.000ماهگناوه

395/401 -52001003583000005
اجرای بهسازی و روکش 
آسفالت چغادک – کنگان 

– عسلویه در محدوده 
سهمو شمالی و جنوبی

شهرستان 
659.836.671.6143.000.000.000ماهعسلویه

495/400 -522001003583000007
تجدید: تهیه رنگ سرد 
ممتاز ترافیکی، گالسپید 
و تینر استفاده در حوزه 

استحفاظی استان
625.850.000.0001.300.000.000بوشهر

دارای پروانه بهره برداری از 
وزارت صمت و تاییدیه از 

دفتر توسعه ایمنی راه و حریم 
سازمان راهداری کشور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت دوم(
مراقب تردد کودکان باشیم

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.swtadiran.ir انجام خواهد 

شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه 1401/01/23 می باشد.
1- زمان و محل توزیع اســناد: از تاریخ 1401/01/23 لغایت 1401/01/28 از طریق درگاه 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
2- آخرین مهلت تحویل مدارک: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/02/10 می باشد.

 3- نشــانی محــل تســلیم مــدارک: درگاه الکترونیکی دولت )ســامانه ســتاد( بــه آدرس
www.swtadiran.ir 

4- ارائه پاکت الف به آدرس: بوشــهر، خیابان رئیســعلی دلواری، چهارراه کشتیرانی، اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

5- مدت اعتبار پیشنهادات تا 170 روز پس از زمان بازگشایی پاکات منقصه می باشد.
6- جلســه بازگشــایی پاکات: زمان بازگشایی پاکات روز یکشــنبه مورخ 1401/02/11 راس 
ســاعت: 9:00 صبح در محل ســالن جلســات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

بوشهر می باشد.
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی تهیه 

و در پاکت )الف( تحویل گردد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کســب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی 
http://icts.mporg.ir مراجعــه و یا با شــماره تلفــن 3 -07733331281 تماس حاصل 

فرمایند. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/22

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

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه
موضوع)تجدید اول( مناقصه: پروژه احداث، بهســازی، لکه گیری وروکش مجموعه راه های روستایی شهرستان های روانسر، جوانرود، پاوه و 

ثالث باباجانی سال 1401 
مدت اجرا: 24 ماه شمسی.            

 مبلغ برآورد: 270/407/626/954 ریال.        
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9/308/153/000 ریال.     

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ: 1401/01/22 می باشد. 
شــرایط مناقصه گر: کلیه شــرکت کنندگان می بایســتی دارای گواهینامه حداقل پایه5 راه و ترابری ازســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشورباشند. 
مهلت دریافت اســناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1401/01/24ساعت14:00 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
نشــانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه کنند.)الزم است مناقصه گران درصورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند(  
مهلت تحویل اســناد تکمیل شده : تا روز4شــنبه مورخ 1401/02/07 ساعت14:00 جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیک 

دولت)ستاد( مراجعه نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی)فشرده(: ساعت 10 صبح روز5شنبه مورخ 1401/02/08

اطالعات دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه اصل 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: 083-38249912-14

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

آگهی )تجدید اول( مناقصه عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی )فشرده( به شماره ۲۰۰1۰۰1111۰۰۰۰۰5(

)دررانندگی موفقیت زودتررسیدن نیست، بلکه ایمن رسیدن است(

 اداره کل راهداری و حمل و نقل
 جاده ای استان رکمانشاه

 نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/23

اسامی بدهکاران بانکی یک بار دیگر افشاگری شد؛

مانور سیاسی یا ارتقای شفافیت؟


