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سياست 2

آیت اهلل علوی بروجردی با اشاره به اعتراضات مردمی آبادان 
در پی حادثه »متروپل«:

 این مردم مصيبت دیده اند،
  با آنها نرم برخورد کنيد

جهان 5

 با وجود هشدار جریان های فلسطینی، 
شهرک نشینان به سمت بیت المقدس روانه شدند؛

 » رقص پرچم ها« 
برای تسخير قدس !
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دالریزه شدن کل اقتصاد در دوران دولت سیزدهم

دستمزد  ریالی کارگران، کفاف 
آزادسازی های قیمتی را نمی دهد

سياست 2

دسترنج 4

به رغم تنش های سیاسی با ایران،  پسر »محمود خاوری« 
در کانادا »تاجر الهام بخش« لقب گرفت؛

 دوگانة 
 سرمای دیپلماسی

 و گرمای سرمایه
 کانادا را شاید بتوان یکی از پر»چالش ترین« 
و »متناقض ترین« کشــورهایی دانســت که 
دولت های ایران با آن مواجه هســتند؛ یکی از 
پرطرفدارترین مقاصد برای مهاجرت ایرانیان 
اســت، بر ســر ســقوط هواپیمای اوکراینی 
اختالفات عمیقی با ایران دارد و طلب غرامت 
کرده است، فدراسیون فوتبال آن بازی تدارکاتی 

فوتبال با ایران را به دالیل سیاسی لغو می کند 
و درعین حال یــک مجله کانادایی به پســر 
محمود خاوری که با پول مــردم ایران به این 
کشور گریخته است، لقب »تاجر الهام بخش« 
می دهد.روز گذشــته مجله »تایکون« کانادا 
تصویر اردوان )اردی( خاوری، پسر محمودرضا 

خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران... زلزله در کسب و کارهای اینترنتی و شروع عملیات تکذیب

 واقعی سازی قیمت ها 
چرتکه 3به تعرفه های پستی رسید!

 اولین آمار استانداری خوزستان
 از تعداد مفقودی ها

 38 نفر در متروپل
 مدفون و مفقودند

دن کارلو و یک موفقیت تاریخی

پدر خوانده!

 واکنش اتحادیه اروپا 
به توقیف نفتکش های 
یونانی در خلیج فارس

 WHO از 200 مورد ابتال به آبله میمونی
 در سراسر جهان خبر داد؛

 نوک کوه یخ
 یک همه گیری جدید؟

عضو هیأت رئیسه مجلس:

الزم است سه چهار وزیر، 
یک معاون و چند استاندار 

تغییر کنند

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6
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آدرنالين 8

سياست 2

با ايلنا همراه شويد
 خبرگزاري 

کار ایران »ایلنا«

 شرایط شرکت در مناقصه

 اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم 

اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم در نظر دارد به استناد ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری 
بخشی از خدمات مورد نیاز خود را بر اساس فعالیت مشخص و به صورت حجمی طبق آنالیز اعالمی طی 
نامه 204/1983 مورخ 1401/02/18 به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرکت ها و موسسات 
غیر دولتی طبق شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند از طریق سامانه ستاد برای 

شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
1-شرکت های واجد شرایط باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی تائیدیه و نسبت به ارائه گواهینامه تعیین صالحیت و رتبه بندی اقدام نمایند.
2- به پیشنهاد قیمت زیر قیمت قانون کار ترتیب اثر داده نخواهد شد، لذا رعایت دقیق بخشنامه دستمزد 

مشمولین قانون کار در سال 1401 و طرح طبقه بندی مشاغل الزامی خواهد بود.
3-شرکت باید دارای پشتوانه مالی باشد و در صورت عدم تخصیص به موقع اعتبارات توسط این اداره 
کل برنده مناقصه موظف است حداکثر تا 2 ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای تحت 

پوشش خود اقدام نماید.
4-افزایش یا کاهش حجم مبلغ قرارداد به میزان 25 % کل قرارداد در صورت صالحدید اداره کل ورزش 

و جوانان امکان پذی خواهد بود.
5- مدت قرارداد از تاریخ 1401/01/01 الی 1401/12/29 به مدت 12 ماه خواهد بود.

6-قرارداد به صورت  حجمی منعقد و مسئولیت انجام نظافت، نگهبانی، نگهداری ) سیستم های 
پشتیبانی و خدماتی ( آبدهی چمن و فضاهای سبز ،راننده و تایپیست در سطح استان به عهده شرکت 

خواهد بود.
7- پرداخت ماهیانه ی هر ماه خدمات از سر جمع کل قرارداد،منوط به ارائه مفاصا حساب )شامل 
کسورات قانونی و بیمه تامین اجتماعی( و گزارش تاییدیه حسن انجام کار توسط امور اداری و پشتیبانی 

خواهد بود.
8-مالیات متعلقه توسط امور مالی اداره کل از دریافتی های قانونی شرکت )پیمانکار( کسر و به حساب 

اداره کل امور مالیاتی واریز خواهد شد. 
9-برنده مناقصه موظف است ضمانت نامه معتبر به میزان 10 % کل قرارداد را به عنوان وج الضمان 
تحویل کارفرما نماید و کارفرما اختیار تام خواهد داشت در صورت هر گونه تخلف از مفاد قرارداد و 
عدم تعهدات فی مابین از سوی شرکت)پیمانکار( طرف قرارداد، مبلغ ضمانتنامه جهت جبران خسارت 

ضبط گردد.
10- اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم چنانچه بنا به هر دلیلی در طول سال با مشکل احتمالی 
اعتباری یا تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طرف سازمان اداری واستخدامی کشور به نیروی قرارداد 

معین مواجه گردد، مجاز خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه اقدام نماید.
11-شرکت در صورت استفاده نیروها از مرخصی استحقاقی خود می بایست نیروی جایگزین مورد اعتماد 
را تامین و نسبت به پرداخت مزد روزانه برابر مقررات اقدام نماید.بنا بر این احتساب و پیش بینی هزینه 

بند 12 در قیمت پیشنهادی مد نظر باشد.
12- هزینه درج آگهی روزنامه و ثبت در سامانه ستاد بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

13- واجدین شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 1401/03/09 تا تاریخ 1401/03/16 به اداره 
کل ورزش و جوانان استان ایالم مراجعه و یا با شماره های2-33330031-084 تماس حاصل نمایند.

14- متقاضیان می بایت پاکت های ضمانت نامه را حضوری تحویل دبیرخانه اداره ورزش و جوانان استان 
ایالم به آدرس فوق الذکر داده و رسید ثبت دریافت نمایند.

15-متقاضیان قبل از ارائه قیمت پیشنهادی حتماً و با دقت برگ شرکت در مناقصه را مطالعه نمایند.
16-کارفرما در قبول و یا رد قیمت پیشنهادی مختار می باشد.

-مبلغ برآورد34/800/000/000  ریال
-تعداد نیروهای مورد نیاز34 نفر

-دستمزد از محل اعتبارات جاری پرداخت میگردد. 
تبصره: _ مبلغ ضمانت نامه 5 % درصد مبلغ برآورد)1.750.000.000ریال(میباشد. 

اداره کل ورزش و جواانن استان ایالم انجام امور خدمات و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم -سال1401

دریافت اسناد
کمیسیون مناقصهتسلیم پیشنهاد تا آخر وقت اداریعودت اسناد در صورت انصراف

تا تاریخاز تاریخ

1401/03/091401/03/161401/03/281401/03/281401/03/29

جدول2. مشخصات پروژه ها

مدت پیمان )ماه(رشته و رتبه پیمانکارمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(محل اجراعنوان پروژهردیف

اداره کل ورزش و جوانان واگذاری امور خدماتی1
12خدماتی34/800/000/0001/750/000/000استان ایالم

جدول 1.


