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نزدیک به  40درصد خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی است

دستگاههای دولتی؛ مالکان بزرگ خانههای خالی!
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در شش ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛

 39/4درصد تولدها
فرزند اول هستند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت :در  ۶ماه
نخست سال جاری  ۵۳۳هزار و  ۸۸نوزاد متولد شدند که
 ۳۹.۴درصد از این والدتها ،فرزند اول خانواده هستند.
سیف اهلل ابوترابی افزود :از  ۵۳۳هزار و  ۸۸نوزاد متولد
شده در  ۶ماه نخست امسال  ۲۸۸هزار و  ۳۰نوزاد پسر
و  ۵۶۹هزار و  ۵۰۲نوزاد دختر بودند.وی ادامه داد :از کل
والدتهای رخداده در نیمه نخست امسال ۳۹.۴درصد
والدت مرتبه اول (فرزند اول) ۴۰.۶ ،درصد والدت مرتبه
دوم(فرزند دوم) ۱۵.۲ ،درصد والدت مرتبه سوم (فرزند
سوم) و ...ادامه در صفحه 2

نیروگاه ها روزانه  ۳۲میلیون لیتر مازوت می سوزانند

توقف خانگی در روز اشتباهات بزرگ؛

پرسپولیس  - 2هوادار 2؛
گلی به جمال سیامک!

پرسپولیس در یک بازی عجیب ،غیرمنتظره و
پرهیجان توانست از شکست مقابل تیم تازه لیگ برتری
شده هوادار فرار کند .بازی پرسپولیس و هوادار تمام
احتماالت و پیشبینیهای قبل از بازی را به هم زد و
در ورزشگاه آزادی یک مسابقه نفسگیر ،جذاب و پر گل
برگزار شد .هوادار از همان ابتدای بازی تیم شایستهای
نشان داد و با پرس از جلو و دوندگی زیاد نمایش خوبی از
خود نشان داد .پس از گذشت چند دقیقه تیم یحیی سوار
بر بازی شد و چهار موقعیت بسیار خوب به دست آورد که
با هنرنمایی و ایستادگی بشاگردی ...،ادامه در صفحه 4

 ۱۰۰روز با دولت مردم؛

خبر
همزمان با میالد حضرت زینب
صورت گرفت؛

دیدار قاضی القضات با پرستاران

رئیس دستگاه قضا در آستانه
میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار
با حضور در بیمارستانهای دادگستری
و عدل در تهران از زحمات پرستاران
و کادر درمان قدردانی کرد و مشکالت
آنها مطلع شد.به گزارش مرکز رسانه
قوه قضائیه ،حجتاالسالم غالمحسین
محسنی اژهای در آستانه میالد حضرت
زینب (س) و روز پرستار با حضور در
بیمارستانهای دادگستری و عدل در
تهران ،از زحمات و خدمات شبانهروزی
کادر درمان و پرستاری این دو
بیمارستان و تالشهای مجاهدانه آنها
برای ارتقا نظام سالمت کشور و درمان
بیماران قدردانی کرد.رئیس دستگاه
قضا در جریان این بازدیدها ضمن
استماع مسائل و مشکالت مطرح شده
از جانب کادر درمان این دو بیمارستان
قوه قضائیه ،بر ضرورت رفع این مسائل
در سریعترین زمان ممکن جهت بهبود
خدمت رسانی درمانی به بیماران تاکید
کرد.رئیس عدلیه همچنین به صورت
چهره به چهره با تعدادی از بیماران و
همراهان آنها و تعدادی از مراجعین به
بیمارستانهای دادگستری و عدل گفتگو
کرد و در جریان مشکالت آنها قرار
گرفت.محسنی اژهای در جریان بازدید
از این دو بیمارستان ،ضمن تجلیل
از اقدامات جهادی کادر درمان که بی
ادعا ،خالصانه و بی وقفه در ادوار مختلف
به ویژه در مقطع حساس شیوع کرونا
از جان مردم در برابر بیماریها صیانت
کردهاند ،یاد و خاطره «شهدای عرصه
سالمت» را گرامی داشت.رئیس قوه
قضائیه تالشهای کادر درمان در مبارزه
با ویروس کرونا را مجاهدت برای دفاع از
سالمت مردم خواند.رئیس قوه قضائیه با
بیان اینکه ما نمیتوانیم به معنی واقعی
کلمه قدردان زحمات مدافعان سالمت
باشیم و پاداش دهنده اصلی به این
عزیزان ،خداوند متعال است ،عنوان کرد:
تقدیر و تشکر لسانی از مدافعان سالمت
کافی نیست و همه دستگاهها به ویژه
دستگاه قضا باید تالش کنند تا کادر
درمان بدون مشکل و دغدغه کار خود
را انجام دهند.
اژهای با بیان اینکه پرستاران و
کادر درمان پیوسته در معرض رحمت
الهی هستند چرا که مشمول دعای خیر
بیماران و بستگان آنها هستند گفت:
طبق آموزههای دینی دعای دیگران
در حق انسان ،مستجاب است و کادر
درمان با توجه به خدماتی که به بیماران
دردمند ارائه میدهد در طول سنوات
خدمت خود همواره در معرض دعای
خیر بیماران و خانوادههای آنها هستند.
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خبر

جامعه جوانان وزارت ورزش؛ از کارگاههای آموزشی
تا حمایت از اشتغال

وزارت yورزش و جوانان به عنوان یکی از مهمترین
سازمانهای فعال در حوزه جوانان طی  ۱۰۰روز اخیر
با برگزاری کارگاههای آموزشی و انعقاد تفاهمنامههای
متعدد ،افزایش  ۳۰درصدی اشتغال را در دولت مردمی
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی نوید داده است.به
گزارش ایرنا ،وزارت ورزش و جوانان  ۸دیماه ۱۳۸۹
پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان
در مجلس هشتم تشکیل شد.این سازمان به عنوان یکی
از مهمترین نهادهای دولتی با مراکز تابعه شرکت توسعه
و نگهداری اماکن ورزشی ،صندوق حمایت از قهرمانان و
پیشکسوتان ،کمیته ملی المپیک و ملی پاراالمپیک در
دو حوزه ورزش و جوانان فعالیت میکند.ساماندهی امور
جوانان با مشارکت دستگاههای مرتبط و پیگیری نظارت
بر اجرا ،پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی جوانان ،ستاد
ملی ساماندهی امور جوانان ،سیاستهای کلی جمعیت در
بخش جوانان ،پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان
براساس شاخصهای مصوب مراجع ذی ربط ،حمایت از
برنامههای پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز
آموزشی و پژوهشی کشور ،صدور مجوز فعالیت تشکلهای
مردم نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنها ،صدور مجوز
تاسیس و نظارت بر فعالیت خانههای جوانان ،عضویت یا
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمانها و مجامع
بینالمللی مرتبط با جوانان با رعایت قوانین و مقررات و
هماهنگی وزارت امور خارجه و حمایت از سرمایهگذاری
بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی در حوزههای مرتبط
با امور جوانان ،اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل
خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با
استفاده از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرائی ذیربط و
خیرین و حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز
تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق
سیاستهای کلی جمعیت از جمله وظایفی است که در
حوزه جوانان برای این سازمان تعیین شده است.تعهداتی
که در دولت مردمی ابراهیم رئیسی طی  ۱۰۰روز اخیر با
برگزاری کارگاههای آموزشی در حیطههای مختلف ازدواج
و خانواده و ...و انعقاد تفاهمنامه با وزارتخانه و سازمانهای
متعدد تالش میشود ،سرعت بگیرد.یکی از مهمترین
کارگاههای آموزشی در این زمینه ،کارگاه ملی دبیرخانه
سالمت اجتماعی سمنهای جوانان کشور به میزبانی
استان قزوین است که با هدف اتصال و ارتباط هدفمند،
اثربخش و کارآمد سازمانهای مردم نهاد جوانان جهت
تشکیل یک شبکه تخصصی موضوعی برای تصمیمگیری و
برنامهریزی در موضوعات مختلف جامعه و همچنین بهبود
مشکالت کشور در دستور کار قرار گرفته است.تشریح
ابعاد مختلف موضوعات جامعه سالم ،سالمت اجتماعی و
پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی توسط اساتید مطرح
و صاحبنظران علمی از محورهای اصلی این کارگاه ملی
محسوب میشود.توانمندسازی اعضای شبکه ملی امداد و
نجات کشور نیز به عنوان یکی از مهمترین دورههای ملی
در راستای آموزش فعالیتهای امدادی به هنگام بحران
به داوطلبان و آگاهیبخشی به سازمانهای مردمنهاد برای
فعالیت در زمان بحران و همافزایی تشکلهای سراسر
کشور مورد توجه قرار گرفته است.در این دوره ملی
بیش  ۹۰نماینده از سمنهای جوانان عضو شبکه امداد

و نجات استانهای سراسر کشور آموزش داده میشوند.
برگزاری دورههای ملی دانشافزایی مدیران ،روانشناسان
ومشاوران مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده کشور
نیز که با هدف ارتقاء توانمندسازی این راهنمایان در دستور
کار سازمان قرار گرفته است ،با مشاوره ازدواج در بستر
فرهنگ ایرانی و اسالمی ،مشاوره زوجهای پیمان شکن-
روشها و تکنیکهای درمان ،ارائه مقاله پژوهشی رویکرد
غنی سازی زندگی زناشویی ،حضور درمانی و همدلی در
مشاوره و روان درمانی ارائه میشود .آموزشی که تالش
میکند ،فرهنگ ازدواج ساده (بدون تشریفات) و را به
جوانان بیاموزد و سبب تداوم زندگی از طریق انتخابهای
آگاهانه باشد.اهمیت جامعه وزارت ورزش و جوانان به
تولیدات محتوای آموزشی و فرهنگی متناسب با نیاز
جوانان و خانوادهها به ویژه در فضای مجازی همچنین
سبب حمایت از  ۱۸۰اثر فرهنگی  -آموزشی سمنها در
حوزه ازدواج و خانواده طی ماههای اخیر شده که شامل
کلیپهای آموزشی روانشناسی ،انیمیشن ،موشنگرافی،
فیلم کوتاه /مستند ،اینفوگرافی ،کاریکاتور ،پادکست و...
است .بنابر اعالم دقیق این سازمان ،تاکنون  ۶۱محصول
فرهنگی ،رسانهای با موضوع مهارتهای زندگی ،ارتباطی،
آگاهیرسانی و پیشگیری از طالق ۱۴ ،محصول فرهنگی
با موضوع انتخاب آگاهانه همسر ۶۵ ،محصول فرهنگی
با موضوع ترغیب جوانان به ازدواج آسان ۳۲ ،محصول
فرهنگی با موضوع فرزندآوری و فرزندپروری و سایر
محصوالت فرهنگی با موضوع اهمیت مشاوره ازدواج و
خانواده ،سواد رسانهای در خانواده ،عفاف و حجاب ،اعتیاد
و خانواده ،کمکهای مؤمنانه و خیرین در امر ازدواج
جوانان تولید شده است.اولویت محتوایی تولید محصوالت
رسانهای شامل سیاستهای کلی جمعیت ،فرزندآوری و
افزایش جمعیت ،ازدواج و خانواده ،سبک زندگی جوانان
و خانوادههای جوان ،ازدواج آسان ،نقد رسومات نوظهور
و تشریفات زائد ازدواج ،عفاف در خانواده ،فرهنگسازی
مشاوره ازدواج و خانواده ،فرهنگسازی استفاده از کاالی
ایرانی در جهیزیه بوده است.همچنین معرفی الگوهای
ازدواج موفق بدون تشریفات مرسوم ،کنترل و کاهش
طالق در خانواده ،آسیبهای فضای مجازی و آموزش
سواد رسانهای در خانواده ،نقد تشریفات نوظهور فرزندآوری
مانند نمایش سیسمونی ،مراسم نوپدید بارداری تا تولد
و فرهنگسازی پرهیز از مصرفزدگی از دیگر مباحث

کودکان  ۵تا  ۱۱ساله با سابقه
بیماری واکسن کرونا بزنند

بوده است که اعالم میشود۱۲ ،هزار جوان تحت پوشش
کمیته امداد را حمایت خواهد کرد.دومین توافقنامه و دیگر
اقدام حیاتی جامعه جوانان که با هدف حمایت از اشتغال
جوانان کشور طی  ۱۰۰روز اخیر در این دولت انجام گرفت،
تفاهمنامه با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای
برنامه ملی اشتغال در جمهوری اسالمی ایران بود که ۲
آذرماه به امضا رسید.تفاهمی که به گفته وحید یامینپور،
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نزدیک به ۳۰
درصد از جوانان جویای کار در کشور را تحت پوشش قرار
خواهد داد.برگزاری هفتاد ونهمین جلسه ستاد ساماندهی
امور جوانان اما به عنوان نخستین جلسه در دولت سیزدهم،
طرح اولیه تاسیس ستاد فعالیتهای جهادی تشکلهای
جوانان ،ارزیابی سمنهای جوانان برای نخستین بار
در کشور بر اساس الگوهای جهانی که بومیسازی
شده و حمایت از سمنهای فعال ،برگزاری کارگاه ملی
دانشافزایی با عنوان آموزش ابزارهای سنجش خانواده
ویژه مدیران ،روانشناسان و مشاوران مراکز تخصصی
ازدواج و خانواده و دیدار و عیادتهای مردمی و غیرمردمی
و افتخارآفرینی جوانان ایران در رویداد بینالمللی جایزه
«ما با هم هستیم» از طریق خدمات فداکارانه در پاندمی
کرونا از دیگر برنامههای حائز اهمیت در این دوران بوده
که مرهون تالش معاونت و تشکلهای جوانان در دولت
سیزدهم طی  ۱۰۰روز اخیر است.

پرداخته شده است.تفاهمنامه معاونت امور جوانان وزارت
ورزش و جوانان با کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت
مهارتآموزی جوانان تحت پوشش و اختصاص حداکثر ۴۰
درصد از اعتبارات طرح به تربیت مربیان حوزه اشتغال و
کارآفرینی توسط این کمیته و همچنین شناسایی افراد
جهت مهارتآموزی و تربیت مربی ،ارائه نیازسنجیهای
آموزشی در هر مهارت و تعیین سرفصلها و تولید محتوای
آموزشی برای هر مهارت طبق نیازهای اعالمی هم از دیگر
اقدامات مهم طی  ۱۰۰روز اخیر به همت جامعه جوان

کمیسیون دایمی واکسیناسیون
آلمانکرده است آن دسته از کودکان
گروه سنی  ۵تا  ۱۱سال که سوابق
بیماریهای خاص دارند ،واکسن کرونا
بزنند.به گزارش ایسنا ،واکسیناسیون
داوطلبانه سایر کودکان در این سن
نیز به شرط تایید پزشک ،مجاز اعالم
شده است.این دستورالعمل همچنین
درباره کودکانی صدق میکند که در
اطرافیان خود ،کسانی را دارند که در
معرض بیماریهای خطرناک و جدی
هستند اما نمیتوانند با واکسن از خود
محافظت کنند.طبق این دستورالعمل،
واکسیناسیون کودکان میتواند در دو دز
با فاصله زمانی سه تا شش هفته انجام
گیرد و هدف ،پیشگیری از ابتالی حاد
به کووید  ۱۹و جلوگیری از مرگ و میر
کودکان است.بنابر گزارش دویچه وله،
انجمنهای متخصصان اطفال آلمان از
توصیه کمیسیون دایمی واکسیناسیون
استقبال کردهاند.

آگهي مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال  ، 1400پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط
به شرح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی جهت خرید اسناد مناقصه با مراجعه به امور
قراردادهای شهرداری واقع در فردیس بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهار راه فرگاز  ،ضمن واریز مبلغ  2/000/000ریال به عنوان هزینه خرید اسناد
به حساب  400819688645نزد بانک شهر شهرداری و ارائه رسید آن نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند  .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد
مناقصه درج شده است  .شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک
مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند .پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا(الف – ب – ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و تا پایان
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1400/10/01بصورت حضوری یا پست پیشتاز به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود .جلسه کمیسیون مناقصات
شهرداری در روز پنجشنبه مورخ  1400/10/02ساعت  7:00صبح در محل دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر است چنانچه تعطیالت غیر قابل پیش بینی به دالیل متعدد از قبیل اعالم از سوی ستاد کرونا حادث گردد به تعداد روزهای تعطیل ،آگهی
تمدید می گردد.
ردیف

شرح عملیات

1

خرید  ،تحویل ،بارگیری و حمل سطل زباله

1
3

طرح تقویت شبکه و تامین روشنایی برق

جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه
های جذبی سطح شهر

برآورد مبلغ ریالی

مبلغ سپرده شرکت در

11/100/000/000

1/000/000/000

و نواحی دوگانه مناطق

10/073/060/000

003/673/000

سطح شهر فردیس

 0رشته نیرو

9/000/000/000

070/000/000

سطح شهر فردیس

 0ابنیه

پروژه

مناقصه به ریال

انجام امور بیمه تکمیلی و درمان تا سقف

0

حداکثر  1000نفر اصلی ،تبعی و حدوداً 600
نفر بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان

شاغل و بازنشسته ستاد مرکز و مناطق تابعه و

10/300/000/000

1/017/000/000

سازمان های تابعه

محل اجرا
سطح معابر مناطق  1و 1
شهر فردیس

شهرداری مرکزی

فردیس و مناطق  1و  1و
سازمان های تابعه

حداقل رتبه الزم
شرکت تولید کننده با
اساسنامه مرتبط

رتبه یک بیمه ای

(برای بیمه های دولتی

رتبه یک در صورت داشتن

سایر شرایط مناقصه مالک
عمل نمی باشد)

درصد نقد و
تهاتر

 % 100نقد
 % 100نقد

 100درصد
نقد

 % 100نقد

مدت

 3ماه
یک ماه
 3ماه معادل  90روز

یک سال کامل شمسی

الزم به ذکر است شهرداری اختیار دارد تاسقف  10درصد تعداد نفرات ذکر شده را افزایش یا کاهش دهد و بر آورد ذکر شده به تعداد  1000نفر محاسبه گردیده که در صورت کاهش یا افزایش تعداد نفرات ،مبلغ

برآورد و نیز افزایش یا کاهش می یابد و مبلغ مندرج در آگهی حقی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

نوبت اول  ( 1400/09/13 :شنبه)
نوبت دوم  ( 1400/09/20 :شنبه)

شناسه1233608 :

شهرداری فردیس

