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باید فرزندآوری را جانشین
بیمیلی به فرزندآوری کرد
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از

پیگیری تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و
جمعیت خبر داد و گفت :این کمیسیون باید
با دقت نظر و اجرای کارهای تقنینی جدی،

فرزندآوری را جانشین بیمیلی به فرزندآوری

کند.

به گزارش ایسنا ،فاطمه قاسمپور با توجه به

شرایطی جمعیتی ایران ،به ضرورت فرزندآوری
و ازدواج تأکید کرد و گفت :امر فرزندآوری و

این روزها شیوع کرونا آلودگی هوای پایتخت را
به حاشیهای امن برده است ،در حالی که تهران در
تیرماه حتی یک روز هوای پاک را هم تجربه نکرد.
 ۱۱روز هوای قابل قبول ۱۹ ،روز هوای ناسالم برای
گروههای حساس و یک روز هوای ناسالم برای تمام
افراد جامعه کارنامه کیفیت هوای پایتخت در تیرماه
بود .شرایط در مردادماه نیز به خوبی پیش نرفت؛
تنها یک روز هوای قابل قبول و سه روز هوای ناسالم
برای گروههای حساس و یک روز هوای ناسالم
برای تمامی گروههای جامعه وضعیت کیفیت این
روزهای هوای تهران است.
به گزارش ایلنا ،در سال گذشته که تعداد
روزهای ناسالم پایتخت طی مدت مشابه به مراتب
از سال جاری نیز کمتر بود  ،انتقاد به معاونت
لونقل و ترافیک در خصوص اجرای طرح
حم 
ترافیک به حدی زیاد شد که پورسیدآقایی معاون
سابق حمل و نقل و ترافیک برای پاسخگویی به
صحن شورا فراخوانده شد .پورسیدآقایی آن زمان
گرمای هوا را عامل تشدید آالیندگی ازون دانسته
بود ،ادعایی که به گفته کارشناسان محیطزیستی
عاملی در کنار سایر عوامل تشکیل دهنده ازون
آالینده است.
انصاری ،مدیر کل محیطزیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران درباره افزایش روزهای آلوده
پایتخت به دلیل انتشار ازون در مقایسه با سال
گذشته در حالی که گرمای هوا در تابستان امسال
کمتر بوده ،گفت :گرما تنها عامل افزایش ازون در
تابستان نیست،بلکه یکی از فاکتورهایی است که
باعث میشود تا واکنش بین آالیندههای اولیه با هم
منجر به تولید آالینده ثانویه ازن شود.
او همچنین ادامه داد :بنابراین فکر نکنیم که گرما
باعث تشدید انتشار این آالینده شده است ،چراکه
آالیندههای انسان ساخت که در هوا وجود دارند،
بیشتر مد نظر است و ممکن است این آالیندهها در
هوا بیشتر شده باشد که در مجاورت نور خورشید
ازون ثانویه که سمی و خطرناک است ،ایجاد شود.
انصاری در ادامه افزود :از طرفی به تدریج آالینده
ذرات معلق با اقدامات کنترلی انجام شده کمتر
شده است و وقتی ذرات کمتر میشود ،تابش نور
خورشید به سطح زمین بیشتر میشود و این نیز یکی
دیگر از عوامل تشدید ازون است.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری
تهران در توضیح دیگر دالیل تشدید آالیندگی ازون
گفت :از طرفی خودروهای فرسوده که اکسیدهای
نیتروژن ،ترکیبات آلی فرار و هیدروکربنها در
مجاورت نور خورشید با هم ترکیب میشوند و ازون
بیشتری تولید میشود ،در حالی که ذرات معلق
به عنوان یک حائل عمل میکنند و مانع از نفوذ
ن میشود.
خورشید به الیههای نزدیکتر سطح زمی 
همچنین باید به این نکته توجه کرد که سنجشها
دقیقتر شده و ازون در مقایسه با ده سال قبل با
دقت بیشتری سنجش میشود.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت :ازون در طی  ۵سال گذشته در فصل گرم سال روند صعودی داشته است.

نبایدفراموش
کرد که آلودگی
هوا و سایر
آالیند هها
اگرچهممکن
است در
کوتا همدت
اثرات ظاهری
خود را نشان
ندهند
راهکارهای کاهش آالیندههای اولیهای
انصاری در بخش دیگری از صحبتهایش با
تاکید بر اینکه باید تمرکز را بر روی راهکارهای
کاهش آالیندههای اولیهای گذاشت که منجر به
تولید ازون میشود ،ادامه داد :یکی از مهمترین
راهکارها از رده خارج کردن خودروهای فرسوده،
موتورسیکلتهای کاربراتوری و خودروهای دیزلی
است .بنابراین تصور اشتباهی است که فکر کنید،
نور خورشید باعث انتشار آلودگی میشود و شدت
نور فرایند ایجاد ازون را تسریع میکند .مدیرکل
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به تشدید
استفاده از موتورسیکلت در تهران در پی شیوع
کرونا،این عامل در رشد آالیندگی این روزهای تهران
چقدر موثر بوده است؟ گفت :در تولید آالیندگی
موتورسیکلتها تردیدی نیست ،اما مسئله افزایش
میزان آلودگی نیازمند کارشناسی بیشتری است.
او در ادامه صحبتهایش با اشاره به اینکه قانون
هوای پاک باید از سال  ۹۶اجرایی شود ،گفت:
قانونی که در آن به تمامی این موارد توجه کرده
و در آییننامه اجرایی مشخص شده است که
حتی سوخت نفت گاز چه میزان کاهش گوگرد
داشته باشد .درباره موتورسیکلتهای کاربراتوری
در این قانون آمده است که نباید از دو سال
پیش شمارهگذاری میشد .همچنین نحوه اسقاط
خودروهای فرسوده از مهمترین محورهایی است که
میتواند به کاهش آلودگی هوای تهران کمک کند و

برای آنها ابزار قانونی درنظر گرفته شده است.
انصاری در ادامه با بیان اینکه قانون داریم ،اما
در زمان خود اجرایی نشده است ،گفت :اگر قانون
در زمان خود و موعد مقرر اجرایی شود ،قطعا
آلودگیها کمتر میشود ،اما برخی موانع باعث شده
است که اجرای قوانین زمانبر شود.
گ کرد
کرونا آلودگی هوا کمرن 
او همچنین درخصوص این مسئله که کرونا
باعث شده است تا توجه به مسئله آلودگی هوا
کمرنگتر شود ،گفت :آلودگی هوا نیز در جای خود
حائز اهمیت است و باید به آن پرداخته شود و در
روزهایی که آالینده خاصی شاخص است و تشدید
آن باعث آلودگی هوا برای افراد جامعه میشود باید
بر روی آن آالینده و کاهش آن کار کرد.
او با بیان اینکه ایجاد ازون آالینده در طی  ۵سال
گذشته در فصل گرم سال روند صعودی داشته
است و به عنوان آالینده شاخص مطرح بوده ،گفت:
در نتیجه این امر ضرورت توجه به این آالینده و
تشخیص دالیل چرایی و راهکارهای مدیریتی را
میطلبد .نباید فراموش کرد که اپیدمی کرونا در
زمان کوتاهی منجر به مرگ و میر می شود و ماهیتا
با موضوعات محیط زیستی که در میان مدت و
بلندمدت عوارض خود را نشان می دهد متفاوت
است ،اگرچه که مشکالت محیط زیستی در طول
زمان می توانند تبعات غیر قابل جبرانی وارد کنند ،
اما معموال ما به پیامدهای کوتاه مدت نگاه میکنیم.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری

تهران گفت :نباید فراموش کرد که آلودگی هوا و
سایر آالیندهها اگرچه ممکن است در کوتاهمدت
د ،اما در میانمدت
اثرات ظاهری خود را نشان ندهن 
و بلندمدت تبعات بسیاری چه به لحاظ اجتماعی و
چه از نظر اقتصادی و بهداشتی داشته باشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا محیط زیست با
توجه به شراط خاص پاییز و زمستان پیشنهادی به
شهرداری ارائه داده است که در تصمیمگیریهای
شرایط کرونایی اثرگذار باشد ،گفت :متولی بحث
آلودگی هوا و هماهنگی بین  ۱۸دستگاهی که در حل
این مسئله دخالت دارند ،سازمان حفاظت محیط
زیست است و شهرداریها تکالیفی در توسعه
لونقل عمومی و زیرساختها دارند و باید به
حم 
آن بپردازد ،اما از آنجایی که سازمان محیطزیست
جایگاه حاکمیتی دارد ،ارتباط دهنده دستگاهها و
هماهنگ کننده بین آنها و متولی محوری این مسئله
است.
او با اشاره به ناتوانی برای پیشبینی این وضعیت
برای زمستان و پاییز ادامه داد :نمیتوان از االن برای
زمستان و پاییز این ورژن را پیشبینی کرد،اما با
توجه به شرایط اقلیمی تهران محتمل است .پیش-
بینی میزان وقوع آن از االن زود است ،اما دور از
ذهن نیست .در شهرداری تالش بر این است که
حمل ونقل عمومی و زیرساختها را توسعه دهیم
و البته باید توجه کرد که کرونا استفاده و توسعه
بسیاری از زیرساختها را تحتالشعاع قرار داده
است.

افزایش ازدواج و کاهش طالق در کشور با وجود شیوع کرونا

تسهیل ازدواج از اولویتهای مجلس یازدهم

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق گفت :با وجود شرایط کرونا ،تعداد ازدواجهای ثبت شده تا اواسط تیر سال
جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افزایش و تعداد طالق ثبت شده کاهش داشته است.
به گزارش ایرنا ،علی مظفری افزود :در چهار ماه نخست امسال حدود  ۲۰۰هزار واقعه ازدواج و  ۳۵هزار واقعه
طالق ثبت شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل  ۱۶۷هزار ازدواج و  ۳۷هزار طالق ثبت شده بود.
وی خاطرنشان کرد :شرایط کرونا جلوی رشد مورد انتظار ازدواج را گرفت زیرا پیش بینی می شد که در این مدت
 ۲۵۰هزار ازدواج ثبت شود اما از سویی دیگر یکی از دالیل رشد ازدواج با وجود شرایط کرونا این است که تجمالت
و هزینههای اضافی زوجها کاسته شده و از عروس و داماد کسی انتظار ندارد که برای آغاز زندگی مشترک هزینه
مراسم آنچنانی پرداخت کنند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق با تاکید بر ازدواج آسان و دور از تجمل گرایی اظهار کرد :بیماری
کرونا هزینههای زاید را از شروع زندگیهای مشترک حذف کرد و اگر عروسها و دامادهایی منتظر از بین رفتن
محدودیتها برای برگزاری مراسم ازدواج هستند ،پیشنهاد میشود به دلیل نداشتن مراسم صبر نکنند و مانع شروع
زندگی مشترک نشوند زیرا به نظر میرسد این شرایط و محدودیتها دست کم تا پایان سال جاری ادامه یابد.
مظفری اضافه کرد :در دفاتر ازدواج و طالق طبق پروتکلهای تدوین شده از سوی وزارت بهداشت مطابق با
دستور ستاد ملی کرونا عمل میشود .این پروتکلها از طریق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به دفاتر ازدواج و
طالق ابالغ شده است.
هنگام مراسم عقد حضور بیش از  ۶نفر ممنوع است
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق افزود :یکی از موارد تعیین شده در پروتکلهای بهداشتی این است که
هنگام مراسم عقد حضور بیش از  ۶نفر ممنوع است.
مظفری اضافه کرد :عالوه بر ضدعفونی مکرر و مرتب دفاتر ازدواج و طالق ،نوبتدهی برگزاری آیین ازدواج و
طالق نیز در ساعت اداری انجام میشود و آزمایشهای پیش از مراسم با زمان از قبل تعیین شده انجام میشود
تا مانع تجمع و ازدحام شود.

است .مجلس بر آن است که حمایتهای
اجتماعی  -اقتصادی ویژه از خانواده ایرانی برای

بقای فرهنگی خانوادهها انجام دهد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از

پیگیری تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و
جمعیت خبر داد و گفت :پیگیر این مهم

هستیم که فرآیند تشکیل این کمیسیون را
تسریع کنیم .این کمیسیون باید با دقت نظر
و اجرای کارهای تقنینی جدی ،فرزندآوری را

جانشین بیمیلی نسبت به این امر کند .طرح
تشکیل این کمیسیون نوشته شده و به هیئت

رئیسه تقدیم شده است .پیشبینی من این
است که تا دو هفته آینده برای رأیگیری در

صحن مطرح شود.

قاسمپور در پایان درمورد ارتباط اقتصاد

و تسهیل ازدواج گفت :مسئله ازدواج و

فرزندآوری به مسئله اقتصادی گره خورده
است .نگاه ما هم این است که باید حمایتگری

کنیم .خانواده ایرانی به فرزندآوری تمایل دارد
اما مشکالت اقتصادی یا حتی قانونی اجازه این

امر را نمیدهد.

نوبت دوم

ریشه بسیاری از جرایم در مشکالت
اقتصادی و اجتماعی است

روند صعودی ایجاد آالینده ازون در تهران

توضیحاتی درباره وقف «دماوند»

معاون امور امالک و کاداستر سازمان ثبت
با بیان اینکه به نام قله دماوند و کوهپایه
آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت
شده گفت :سند متعلق به سازمان جنگلها
و مراتع است.
به گزارش مهر ،پیرو انتشار خبری مبنی بر
صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام
سازمان اوقاف ،معاون امور امالک و کاداستر
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ضمن
تکذیب این خبر گفت :قله دماوند و کوهپایهای
که با حضور هیئت ویژه درمورد آن سند صادر
و در سامانه کاداستر ثبت شده ،متعلق به
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری است و
مالکیت آن نیز تثبیت شده است.
صادق سعادتیان به بیان توضیحاتی
پرداخت و اظهار کرد :آنچه که مطرح شده
پیرامون پالکهای ثبتی  ۶۸و  ۶۹و مکانی غیر
از کوهپایه و در محدوده مالر است که با قله
دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم
قضائی صادر شده در سال  ۷۳مبنی بر صدور
سند وقفیت آن صادر شده است.
وی یکی از دالیل عدم ثبت این اراضی
در سامانه کاداستر را اختالف سازمان ثبت
اسناد ،سازمان اوقاف و اداره منایع طبیعی
استان مازندران پیرامون این پالکهای ثبتی
عنوان کرد و گفت :به دلیل اختالف در مورد
این ملک و رفع نشدن آن ،تا کنون در سامانه
کاداستر تثبیت نشده است .به محض رفع
مشکالت مذکور و با رایزنیهای صورت گرفته،
در سریعترین زمان ممکن در مورد مالکیت این
پالکهای ثبتی اقدام خواهد شد و اطالعات به
صورت شفاف و دقیق در اختیار آحاد جامعه
قرار میگیرد.

اخبار

به آلودگی هوا هم در کنار کرونا توجه شود

سند به نام قله دماوندپ و کوهپایه آن
صادر و در کاداستر ثبت شده است

( شماره مجوز ) 1399 . 2038

سهشنبه  7 /مرداد  / 1399شماره 4597

دوم»
ارزیابی کیفی  -نوبت اول
يكعمومی
مناقصه
فراخوان
آگهی
«
() 2099001105000035
مرحلهبااي
عمومي
مناقصه
آگهي

 2099001403000080مورخ  99/4/30مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره  69سال 99
شماره
نفت ايران
مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات

موضوع مناقصه  :راهبري وسائط نقليه سبك و سنگين و ساختماني منطقه خليج فارس به صورت حجمي

آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه  :اجــرای مخــزن  2500مترمکعبــی باســمنج و
فاضــاب
برآوردآب و
شــرکت
اســتانريال
893ر371ر684ر69
مناقصه :
مبلغ
24ـماه
بندرعباس و
ـهآباد /
/قطب
انتقال نفت
بندرعباس /
لوله "26
مسير خط
اجرايازكار:
-1ـمحل و
ـق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
كار:طری
اجراي از
مدتــی را
 -2کیف
منطقهبــا ارزیابــی
مركزــی )
عسلويه وعموم
مناقصــه (
روش
مهرآرانـل بـ
ـخصات ذیـ
مراكزمشـ
رفسنجانو وبــا
عمرانــی
ـارات غیــر
اعتبـ
محــل
مكانــا را
ـیرخانه ه
ش
 -4قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
 -3نام دستگاه نظارت :واحد امور اداري شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه خليج فارس
.
نمایــد
واگــذار
صاحیــت
دارای
پیمانــکاران
بــه
www.setadiran.ir
آدرس
بــه
)
ســتاد
(
دولــت
نــوع و مبلــغ تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار  :مبلــغ 000ر000ر500ر 3ريــال بصــورت يــك يــا تركيبــي از ضمانــت نامــه هــاي منــدرج در بنــد هــاي الــف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح  ،خ مــاده  4آييــن نامــه تضميــن معامــات دولتــي
مشخصات پروژه
 :5069/123402مــورخ  94/9/22هيئــت محتــرم وزيــران يــا تضميــن وجــه نقــد ميبايســت بــه شــماره شــبا  320100004101046871202043بانــك مركــزي واريــز گــردد ضمنــا تصويرضمانتنامــه يــا رســيدوجه آن در ســامانه
بــه شــماره
ـزاري گــردد .
بارگـ
ب – مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/336/367/612 :
مبلغ برآورد اولیه  26/727/352/250 :ریال
الف –
 درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد.ه – مدت اجرای کار  24 :ماه
پیمانکار :
گروه
معتبر از وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي در زمينه رشته خدمات د-
باسمنج
تعيينکار :
اجرای
ارائهمحل
ج-آب باشد.
الزامي مي
نقل كد ()1
رشتهو وحمل و
عمومي كد ()4
صــاحيت
گواهينـــامه
اداره كار)
صاحيت
گواهي تاييد
الزاميست .برداری و توسعه تاسیسات تامین  ،تصفیه و خطوط انتقال آب و مهندسین مشاور پارس پیاب
دفتر بهره
ايمني( ازمدیر
نظارت :
دستگاه
و –زمــان و نحــوه خريــد اســناد مناقصــه ازســامانه :شــركت كننــدگان مهلــت دارنــد تــا ســاعت  14:30روزســه شــنبه مــورخ  1399/5/14و بــا مراجعــه بــه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت( ســتاد) بــه نشــاني
عمرانی
غیر
:
اعتبار
محل
ز–
 www.setadiran.irنســبت بــه خريــد اســناد و پرداخــت هزينــه از طريــق اتصــال بــه درگاه پرداخــت الكترونيــك اقــدام نماينــد.
ـغ
ـلیم یاخـــاـذ مبل
معتبــ
ـای
ـامانهـنسـهـ
تضمیـ
ـدمــغعضويســ
ـورت عـمبل
ـادل
مکلـ
الزمــه
مناقص
الزمـايتجه
ـیـابکیف
ارزیابـ
امتیـ
حداقـ
ـز
ح
گواهـــي
تس نـــام و
ـرثبــت
ـه
نســبت ب
ـتاد ،
ـپردهـي ،در سـ
ـت قبلـ
معصــ
ـت در
ـفــهاسگـــران
مناقص
اســت
ـرکتــددرشــد و
شـــام خواه
ـت انج
مزبـــور
ـی از سـ
برنـــده
انتخـ
ـازـوان تــا
فراخـ
ـلـه از
مناقصـ
ـزاري
حائبرگــ
ـدهــل
دهنـمراح
ـنهاد كليــه
پیشـرـ اســت
الزم ب–ــه ذكـ
فرماينـ
ـهتمــاس حاصـ
02141934
ـماره
ـه شـ
ـتادـ بـ
ـامانه
ـتيباني سـ
عضويــت
بانکـجهـ
نماينــد و
ـي اقـ
امضـ
ـاـد.رســید واریــز وجــه را بصــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا
ضمانتنامـلــه یـ
ـناد مناقصـ
اسـ
ـاد
ـبسـمف
حسـ
ـرکت بــاواریپشـــز و
ـیـتشـ
ـدامــاب
حس
الكترونيكـــه
مذکـاءــور را ب
زمــان و مهلــت تكميــل و بارگــزاري پيشــنهادات در ســامانه :شــركت كننــدگان مــي بايســت تــا ســاعت  14:30روز يكشــنبه مــورخ  1399/05/26نســبت بــه تكميــل اســناد مربوطــه و بارگــزاري در ســامانه تــداركات الكترونيــك
نماينـاثـد.ــر داده نخواهــد شــد  .الزم
ـدامــب
ترتی
آن
نظایــر
ـک
ـررـور،وچـ
ـزانـتمقـ
مناقصـاز
کمتــر
ـپردهـرهـ
كار) مخ
ـپردهارجـهـاعــای
ـپرده ،در سـ
ـنهادهای فاقـ
پیشـ
تحويبــ
نمای وــد .
تســ
ـه اقـ
مربوطـ
ـتورســيد
دريافـ
مذكـ
ـاتمیدرـ مهلـ
ـایــيون
كميس
ـدوششـ،ـدهسبـــه دفتـ
الكـو مهــر
فرآينــد
ـدــهسشـــركت
(ضمانتنام
پاكــت الــف
ـهاصــل
ـل
ـلیمــتاد)
ـت( س
دول
1399/06/01در .محــل كميســيون مناقصــات بــه آدرس :تهــران -خيابــان ســپهبد قرنــي -نرســيده بــه خيابــان سپنـــد -پــاك  -188طبقــه
ـده شــنبه مـ
9:30ـروز
ـاعت
ـهدر سـ
ـه
ـنهادهاي واصل
ـه پيشـ
ـاكات :
ـلـگش
زمـ
ـورخ مــی باشــد
مناقصــه
ـده برن
بعهـ
مناقصــ
آگهــی
ـايش پـهزینـ
ـتـکــه
محـاس
ـهـانذکوــر
بـ
هشــتم از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيــك دولــت ( ســتاد) بازگشــايي و خوانــده خواهــد شــد.
اینترنت :
سایت
آدرس
www.abfaazarbaijan.irبه برآورد و انتخاب مناسب ترين قيمت بين آنها
است از مرتب سازی قيمتهای پشنهادی نسبت
مالی :عبارت
ارزيابی
روش
تلفن  0917-8390756تماس حاصل فرمائيد .
موضوع :كار مناقصه با
درخصوص
اطاعات بيشتر
نوبتكسب
جهت
99/05/07
نوبت دوم
99/05/06
اول :
www.shana.ir
www.setadiran.ir
www.ioptc.ir
آذربایجان شرقی
فاضالب استان
شرکت آب و
شناسه آگهی 925332 :
عمومي
روابط
5038
4908

نوبت دوم

( شماره مجوز ) 1399 . 2038

رئیس سازمان زندانها در دیدار با رئیس
سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر ضرورت
توجه به وضعیت خانواده زندانیان گفت:
ریشه بسیاری از جرایم در مشکالت اقتصادی
و اجتماعی است.
به گزارش مهر ،محمدمهدی حاجمحمدی،
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور با قبادیدانا ،رئیس سازمان
بهزیستی کشور در محل سازمان زندانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور یکدیگر دیدار
و گفتوگو کردند.
حاجمحمدی با اشاره به ظرفیتهای موجود
برای توسعه همکاریها گفت :سازمان زندانها
و سازمان بهزیستی دارای مأموریتهای
مشترکی هستند که با هدف حمایت از
خانوادههای آسیبدیده و همچنین کاهش
جرم در جامعه میتوانند همکاریهای خوبی
باهم داشته باشند .ریشه بسیاری از جرایم
در مشکالت اقتصادی و اجتماعی است و اگر
امروز به وضعیت زندانیان رسیدگی ویژه نکنیم
در آینده دچار خسران بیشتری خواهیم شد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت
خانواده زندانیان خواستار همکاری بیشتر
سازمان بهزیستی کشور در این زمینه شد.
حاجمحمدی در بخش دیگری از سخنان
خود اظهار کرد :هر چند در دوره جدید
مدیریتی بر انجام فعالیتهای فرهنگی در
زندانها تاکید بیشتری میشود ،اما این به آن
معنا نیست که از سایر بخشها غفلت کنیم و
یا فعالیتهای دیگر کم رنگتر بشود .سازمان
زندانها و سازمان بهزیستی کشور دارای
جامعه هدفهای مشترک هستند که میتوانند
همپوشانی خوبی درخصوص برخی فعالیتها
و خدمات در جامعه داشته باشند.
قبادیدانا رئیس سازمان بهزیستی کشور
نیز گفت :موضوع آسیبهای اجتماعی که
یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری است،
دارای ابعاد زیادی است که بخشهای مختلف
جامعه را در بر گرفته است .وی با اشاره به
اینکه برخی از این آسیبها با اعمال مجرمانه
همراه است ،گفت :با توجه به سیاستهای
جدید قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و جرایم
که موجب امیدآفرینی زیادی در جامعه شده
است امیدواریم با توسعه همکاریهای مشترک
بتوانیم زمینههای بروز این آسیبها را از بین
ببریم .قبادیدانا در این جلسه بر آمادگی
سازمان بهزیستی کشور برای انعقاد تفاهمنامه
همکاریهای مشترک در زمینههای تخصصی
تاکید کرد.

افزایش آمار مرگ و میر معتادان
در بهار ۹۹
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد:
در سه ماهه نخست سال جاری آمار تلفات
سوءمصرف مواد و داروهای مخدر و محرک در
کشور  ۱۴.۷درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،در این مدت  ۱۱۵۳نفر در
کشور جان خود را بر اثر اعتیاد از دست دادند
در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل
 ۱۰۰۵نفر بود .همچنین در بهار امسال از کل
تلفات اعتیاد یکهزار و پنج نفر مرد و  ۱۴۸نفر
زن بودند .بر اساس تفکیک آماری صورت
گرفته از تلفات اعتیاد در سه ماهه نخست
امسال ،بیشترین افراد در پی مصرف داروهای
مخدر جان خود را از دست داده اند که تعداد
آن ها  ۴۸۵نفر گزارش شده است .پس از
داروهای مخدر ،مصرف همزمان چند دسته
دارو و مواد با  ،۳۴۸مواد مخدر با  ۲۶۷و مواد
محرک با  ۵۳فوتی بیشترین علت مرگ بر اثر
اعتیاد در کشور بوده است.
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نــوع و مبلــغ تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار  :مبلــغ 000ر000ر500ر 3ريــال بصــورت يــك يــا تركيبــي از ضمانــت نامــه هــاي منــدرج در بنــد هــاي الــف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح  ،خ مــاده  4آييــن نامــه تضميــن معامــات دولتــي
بــه شــماره  5069/123402مــورخ  94/9/22هيئــت محتــرم وزيــران يــا تضميــن وجــه نقــد ميبايســت بــه شــماره شــبا  320100004101046871202043بانــك مركــزي واريــز گــردد ضمنــا تصويرضمانتنامــه يــا رســيدوجه آن در ســامانه
بارگــزاري گــردد .
 درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد. ارائه گواهينـــامه تعيين صــاحيت معتبر از وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي در زمينه رشته خدمات عمومي كد ( )4و حمل و نقل كد ( )1الزامي مي باشد. گواهي تاييد صاحيت ايمني( از اداره كار) الزاميست .زمــان و نحــوه خريــد اســناد مناقصــه ازســامانه :شــركت كننــدگان مهلــت دارنــد تــا ســاعت  14:30روزســه شــنبه مــورخ  1399/5/14و بــا مراجعــه بــه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت( ســتاد) بــه نشــاني
 www.setadiran.irنســبت بــه خريــد اســناد و پرداخــت هزينــه از طريــق اتصــال بــه درگاه پرداخــت الكترونيــك اقــدام نماينــد.
الزم بــه ذكــر اســت كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از فراخــوان تــا انتخــاب برنــده از ســايت مزبــور انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي در ســامانه ســتاد  ،نســبت بــه ثبــت نــام و اخــذ گواهــي
امضــاء الكترونيكــي اقــدام نماينــد و جهــت عضويــت بــا پشــتيباني ســامانه ســتاد بــه شــماره  02141934تمــاس حاصــل فرماينــد.
زمــان و مهلــت تكميــل و بارگــزاري پيشــنهادات در ســامانه :شــركت كننــدگان مــي بايســت تــا ســاعت  14:30روز يكشــنبه مــورخ  1399/05/26نســبت بــه تكميــل اســناد مربوطــه و بارگــزاري در ســامانه تــداركات الكترونيــك
دولــت( ســتاد) و تحويــل اصــل پاكــت الــف (ضمانتنامــه شــركت در فرآينــد ارجــاع كار) الك و مهــر شــده بــه دفتــر كميســيون مناقصــات در مهلــت مذكــور و دريافــت رســيد مربوطــه اقــدام نماينــد.
زمــان و محــل گشــايش پــاكات  :پيشــنهادهاي واصلــه در ســاعت  9:30روز شــنبه مــورخ 1399/06/01در محــل كميســيون مناقصــات بــه آدرس :تهــران -خيابــان ســپهبد قرنــي -نرســيده بــه خيابــان سپنـــد -پــاك  -188طبقــه
هشــتم از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيــك دولــت ( ســتاد) بازگشــايي و خوانــده خواهــد شــد.
روش ارزيابی مالی :عبارت است از مرتب سازی قيمتهای پشنهادی نسبت به برآورد و انتخاب مناسب ترين قيمت بين آنها
جهت كسب اطاعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن  0917-8390756تماس حاصل فرمائيد .
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