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ابعاد منفی فعالیت مراکز همسریابی ،اصل ماجرا را به انحراف میکشد

وضعیت اضطراری  ۱۶ایستگاه کنترل
کیفیت هوا در تهران

سایتهای همسریابی یا بنگاههای مالی؟
به گزارش جامعه  ،۲۴امیرحسین بانکیپور که ریاست کمیسیون
مشترک جوانی جمعیت را برعهده داشت ،با اشاره به راهاندازی
مراکز مجاز همسریابی در کشور گفت« :ما تاکنون قانونی برای
مراکز همسریابی رسمی قانونی در کشور نداشتیم و تا پیش از
تصویب قانون جوانی جمعیت کلیه مراکز همسریابی موجود در
کشور غیرقانونی بود و فقط یک مرکز همسریابی رسمی در کشور
مجوز داشت .در قانون جوانی جمعیت که تصویب شد اعطای
مجوز به مراکز همسریابی در نظر گرفته شده است ،زیرا مراکز مجاز
همسریابی جزو نیاز مردم است و به این وسیله مراکز همسریابی
رسمی راهاندازی شود که مورد اعتماد مردم باشد».
در جهان تکنولوژی و اینترنت همه چیز شکل دیگری به خود
گرفته است .همسریابی در فضای مجازی هم قطعا یکی از
پدیدههای مرتبط با جهان مدرن است ،پدیدهای که البته قوای
حاکمه کشورها در آن دخل و تصرفی نمیکنند؛ با این حال در
کشور ما این موضوع جنبهای حاکمیتی یافته و برخی افراد وابسته
به حاکمیت درصدند تا با با راهاندازی سایتهای همسریابی به
کسب منافع خود بپردازند ،اما اینگونه همسرگزینیها تا چه اندازه
قابلاعتمادند؟
آیا درخصوص راهاندازی و اهداف این سایتها کار مطالعاتی
و برنامهریزی کارشناسی صورت گرفته است؟ چرا کارشناسان در
این مورد نگاه خوبی ندارند و همواره در مورد پیامدها و عواقب
آن هشدار داد ه و آن را با سبک زندگی ایرانی ناهمگون میدانند؟
اگرچه هیچ چیزی صددرصد نیست و ممکن است فرد در هر
ه
نقطهای و در هر شرایطی ناگهان با همسر مورد خواست و عالق 
خود روبهرو شود ،اما برخی از جوانان به بهانه مجوزدار بودن
سایتهای همسریابی عضویت در آن را بدون ایراد دانسته و تالش
میکنند از آنها همسر ایدهآل و آرمانی خود را پیدا کنند.
اما ب هراستی نیاز امروز کشور به سایت همسریابی چه اندازه
است که چندی پیش به تصویب هم رسید؟ گویا مجلس وجود
این سایتها را یکی از نیازهای اولیه کشور تلقی میکند چه آنکه
بانکیپور نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک جوانی
جمعیت گفته است« :مراکز مجاز همسریابی جزو نیاز مردم است
و از این طریق مراکز همسریابی رسمی راهاندازی میشود که مورد
اعتماد مردم باشد».
علی پژهان ،جمعیتشناس میگوید :ما باید بپذیریم که امروز
شاهد سبک و شکل تازهای از خانواده در کشور هستیم که به نام
همبالش و بالین یا ازدواج سفید مصطلح و شکل گرفته است.
شوربختانه در کشور ما برای هیچ موضوع و مسئلهای آموزش داده
نمیشود بنابراین در هر زمینهای شاهد تلفات سنگینی هستیم تا
چیزی برای همیشه نابود و یا نهادینه شود .این سبک از خانواده
در غرب پذیرفته شده است و به افراد در این زمینه آموزشهایی
داده میشود تا از بروز آسیبهای ناشی از آن جلوگیری کنند .این
درحالیست که ما در کشورمان آموزشهای درست و اصولی نداریم
و ابزاری برای دسترسی به آن را برای جوانان فراهم نکردهایم .اما به
ناگاه از تصویب قانونی با نام سایتهای همسریابی سخن میگوییم
قانونی که حتی یک بار هم در مورد آن در جامعه و رسانهها و
محافل علمی فرهنگی بحث نشده و با بیان آن جامعه بهنوعی
دچار شک شد .ما پیش از تصویب اینگونه قوانین باید در جامعه
فرهنگسازی و ذهن افراد را آماده کنیم و به مردم و جوانان آموزش
دهیم و ازدواج را به شکل درست و اصولی آن در جامعه ترویج

گمانهزنیمحققانانگلیسی

چندی پیش به شکلی ناگهانی یک نماینده مجلس از تصویب قانون ارائه مجوز به سایتهای همسریابی ذیل قانون جوانی
جمعیت خبر داد ،قانونی که چنان ناگهانی و غیرمنتظره بود که بسیاری را به بهت فرو برد .این درحالیست که پیشتر
کارشناسان ضمن اعالم تبعات فعالیت چنین مراکزی هشدار داده و از مردم خواسته بودند که تنها به یکی دو مرکز دارای مجوز
از سازمان بهزیستی که کارشان نه همسریابی بلکه در واقع ارائه مشاوره به افراد برای یافتن همسر مناسب بود مراجعه کنند.

پژهان :ما باید
بپذیریمکه
امروز شاهد
سبک و شکل
تازهای از
خانواده در
کشورهستیم
که به نام
همبالش و بالین
یا ازدواج سفید
مصطلح و شکل
گرفته است
دهیم.
او در مورد پیامدهای تصویب این قانون در جامعه توضیح
میدهد :اگرچه این قانون و این مراکز برای کشور الزم بود و
چند سال پیش باید بهوجود میآمد ،اما چون برای آن آموزش و
زیرساختهای الزم وجود ندارد میتواند برای جامعه و فرزندان ما
خطرناک باشد .ما باید برای اشکال گوناگونی از خانواده که در کشور
وجود دارند و خود دست به ساخت خود زدهاند فکر و برنامهریزی
کنیم و این را بدانیم که نمیتوانیم وجود آنها را انکار کنیم .امروز
با بهوجودآمدن مدرنیته سبک تازهای از زندگی ایجاد شده است
که بر اساس آن جوانان با نامها و عناوین گوناگون درکنار یکدیگر
قرار میگیرند اما چون در این مورد آگاهی الزم را ندارند بهنوعی در
این میان سردرگمند .ما باید مردم را نسبت به پیامدهای اینگونه
ازدواجها آگاه و تمامی الیههای آن را بازگو کنیم نه اینکه به اصطالح
برای برخی اهداف در باغ سبز نشان دهیم و افراد را در میان راه
رها کنیم.
این جمعیتشناس ادامه میدهد :در تمام دنیا اینگونه
سایتها وجود دارند تا بتوانند بخشی از نیازهای شهروندان خود
را برطرف کنند .امروز ایران هم از این کاری که مدتها پیش در
دیگر کشورها انجام شده است پیروی میکند ،اما مانند همیشه
هیچگونه زیرساخت و برنامهای از پیش برای آن تعریف نکرده
است .از دید من بهوجودآمدن اینگونه سایتها خوب است ،در
صورتی که اینگونه مراکز در دانشگاهها باشند و بر آنها هم نظارت
درستی وجود داشته باشد.

لزوم نظارت درست بر سایتهای همسریابی
این استاد دانشگاه بر لزوم نظارت بر این سایتها تاکید کرده و
میافزاید :این سایتها باید مکانی امن و قابل اعتماد برای جوانان و
خانوادههای آنها باشد تا مردم با خیالی آسوده و بدون نگرانی به
آنها مراجعه کنند؛ مکانی مانند دانشگاه که افراد در آنها احساس
آرامش دارند و فکر نمیکنند ممکن است از آنها اخاذی شود.
چون همانگونهکه میدانید تاکنون از این قبیل سایتها در کشور
داشتهایم که افراد زیادی و بهویژه دختران در آنها قربانی شدهاند
و مشکالت زیادی برایشان بهوجود آمده است .ازسوی دیگر ما باید
در این زمینه جرایم و سازماندهی مشخصی تعریف کنیم تا از بروز
تخلف در این حوزه تا اندازهای بکاهیم و راه را برای سودجویان سد
کنیم .ما باید از این سایتها برای کمک به جوانان استفاده کنیم و
اینگونه نباشد که بنگاهی برای کاسبانی فراهم کنیم که از هر راهی
بهدنبال کاسبی و بهدست آوردن منابع مالی برای خود هستند.
او ادامه میدهد :پیشتر در دانشگاهها و یا برخی مراکز از جمله
بسیج در مورد مسائل ازدواج کارهایی انجام میشد و اگر جوانانی
به هم عالقهمند بودند میتوانستند در این اماکن طرح مسئله کنند،
اما شوربختانه به دالیلی مردم امروز از رفتن به این مراکز سرباز
میزنند و نسبت به آنها اعتماد ندارند بنابراین این موضوع در
کشور ما از سالها پیش شکل گرفته است ،اما امروز آن را قانونی
میبینیم .از دید من این موضوع ایرادی ندارد ،اما باید ابزارهای آن
را فراهم کنیم و جامعه را نسبت به آن آگاه کنیم که تاکنون این کار
انجام نشده است.
نوبت دوم

ویروس ایدز عامل پیدایش سویه اومیکرون

سویه اومیکرون ،آخرین نوع نگرانکننده کروناویروس ،از زمانی
که در آفریقای جنوبی شناسایی شد ،هشدار جهانی را ایجاد کرده
است.
به گزارش مهر ،افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند مدت
زمان بیشتری طول میکشد تا عفونت کووید  ۱۹را از بین ببرند و به
ویروس فرصت بیشتری برای جهش میدهند .محققان در این مطالعه
به بررسی این موضوع پرداختند که آیا شیوع باالی  HIVدر جنوب آفریقا
ممکن است شرایط مورد نیاز برای ظهور و تکامل اومیکرون را فراهم کند
یا خیر .آخرین سویه کرونا ویروس موسوم به اومیکرون ،که کارشناسان
بهداشت در  ۲۴نوامبر ( ۳آذر) در آفریقای جنوبی شناسایی کردند،
اکنون در بسیاری از کشورهای دیگر یافت شده است .شواهدی در حال
افزایش است که این سویه ممکن است از مدتها قبل وجود داشته
باشد و اگرچه در آفریقای جنوبی شناسایی شد ،اما احتماال ً در جای
دیگری پدید آمده است.
سویه اومیکرون بیش از  ۵۰جهش دارد که حداقل  ۳۰جهش آن در

پروتئین خوشهای است که ویروس از آن برای ورود به سلولهای میزبان
استفاده میکند .این جهشها ممکن است بر نحوه رفتار ،گسترش و
شدت بیماری تأثیر بگذارد .اگرچه کرونا ویروس با سرعت کمتری نسبت
به سایر ویروسها مانند  HIVو آنفلوانزا جهش مییابد ،اما دانشمندان
از زمانی که برای اولین بار ویروس شناسایی شد ،حدود  ۲۰۰نوع را در
سراسر جهان شناسایی کردهاند.
تحقیقات نشان داده است که در افرادی که دارای سیستم ایمنی
سرکوب شده یا نقص ایمنی هستند ،کرونا ویروس برای مدت
طوالنیتری نسبت به افرادی که سیستم ایمنی کامال ًسالمی دارند ،باقی
میماند .هر چه مدت زمان طوالنیتری ویروس در بدن فرد باقی بماند،
زمان و فرصت بیشتری برای جهش دارد .برخی از ویروس شناسان بر
این باورند که انواع نگرانکننده ابتدا در میزبانهای دارای نقص ایمنی
ایجاد شدهاند.
دکتر «استیون کمپ» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کمبریج ،در
این باره میگوید« :در یک بیمار دارای نقص ایمنی که ما تحت درمان
قرار دادیم ،تعداد زیادی جهش در مدت زمان نسبتا ً کوتاهی رخ داد.
این شرایط ما را به این نظریه هدایت کرد که گسترش سریع سویه آلفا
با یک فرد نقص ایمنی آغاز شده است ».یکی از نظریههای مطرح این
است که میزان باالی شیوع  HIVدر آفریقای جنوبی ممکن است یک
محیط ایدهآل برای تکامل این سویه فراهم کرده باشد.
کمپ در ادامه افزود« :شیوع باالی  HIVدر آفریقای جنوبی ممکن
است به تکامل سویه اومیکرون کمک کرده باشد .با این حال ،مهم است
که تأکید شود  HIVتنها بیماریای که میتواند باعث سرکوب سیستم
ایمنی در افراد شود ،نیست».
طبق گزارش  ،UNAIDSدر آفریقای جنوبی در سال  ،۲۰۲۰تقریبا ً ۱
نفر از هر  ۵نفر از افراد  ۱۵تا  ۴۵ساله  HIVمثبت بودند .از این تعداد،
فقط کمتر از  ٪۷۰تحت درمان ضد ترو ویروسی هستند که عملکرد
سیستم ایمنی را بازیابی میکند.
کارشناسان معتقدند چه  HIVدر تکامل اومیکرون نقش داشته باشد
یا نه ،گسترش نابرابر واکسیناسیون در سراسر جهان به تکامل انواع
کرونا ویروس کمک میکند.

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش تلفات را
واکسیناسیون گسترده دانست و گفت :اکثر افرادی که بدلیل ابتال به کرونا بستری میشوند ،بدحال هستند و یا فوت میکنند،
واکسن نزده و یا به طور کامل(دو دُز) واکسینه نشده بودند.
به گزارش ایرنا  ،محمدمهدی گویا با بیان این مطلب اظهار کرد :هیچ وقت واکسیناسیون به تنهایی عامل کاهش موارد ابتال
و مرگ و میر نیست .واکسیناسیون یکی از مهمترین عوامل کاهش ابتال و فوت است و از سوی دیگر رعایت پروتکلهای
بهداشتی به ویژه عدم حضور دسته جمعی در اجتماعات مختلف که بارها تاکید شده ،میتواند در کاهش زنجیره انتقال
بیماری کرونا موثر باشد .موج ششم بیماری کرونا میتواند در کشور ایجاد شود و دالیل مختلفی میتواند داشته باشد .هنوز
به واکسیناسیون کامل و با پوشش باال دست پیدا نکردهایم .فرا رسیدن فصل سرما ،حضور در اجتماعات و بازگشایی مدارس اگر
کارشناسی نشده و حساب نشده باشد میتواند باعث افزایش موارد بیماری در کشور شود و ما را به سمت موج ششم بیماری ببرد.
وی خاطرنشان کرد :از مردم تقاضا داریم که عالوه بر رعایت پروتکلهای بهداشتی ،افرادی که هنوز برای واکسیناسیون اقدامی
نکردهاند ،به سرعت این کار را انجام دهند .واکسیناسیون دانشآموزان برای ما خیلی مهم است و پوشش واکسیناسیون در این گروه سنی باید افزایش پیدا کند
تا اطمینان خاطر بیشتری داشته باشیم .یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کاهش میزان مرگ و میر در کشور ،واکسیناسیون گسترده به ویژه در سه چهار
ماه اخیر بوده است .اکثر افرادی که در بیمارستانها به دلیل ابتال به کرونا بستری میشوند ،بدحال هستند و یا فوت میکنند ،واکسن تزریق نکرده و یا به طور
کامل(دو دُز) واکسینه نشده بودند.
گویا تصریح کرد :متاسفانه هنوز سطح رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور ،راضیکننده نیست و کمتر از  ۴۵درصد است البته میزان رعایت پروتکلها در
نقاط مختلف کشور ،متفاوت است به گونهای که در برخی شهرستانها به باالی  ۶۰تا  ۷۰درصد اما در برخی دیگر کمتر از  ۴۰درصد است .افزایش سطح رعایت
پروتکلهای بهداشتی در کشور نیاز به تبلیغات ،اطالعرسانی و گفتوگوی محلی با مردم در مناطق مختلف دارد.
وی یادآور شد :ابتال به بیماری زونا و سرخک هیچ ارتباطی به بیماری کرونا ندارد اما هر کدام از این بیماری به درجاتی ،سیستم ایمنی بدن را درگیر میکنند.
اگر فردی به زونا یا سرخک مبتال شود چون سیستم ایمنی او ،ضعیف میشود و در صورتی که به کرونا نیز مبتال شود ،نوع کرونا در این فرد ،ممکن است
شدیدتر باشد.

چه کسانی مجوز سایتهای همسریابی میگیرند
پژهان تصریح میکند :مجوز برای تاسیس سایتهای همسریابی
به چه کسانی داده میشود؟ امروز وضعیت جامعه ما چگونه
است؟ آیا برای زنان در این جامعه امنیت وجود دارد؟ بارها و
ق گرفتن به دادگاه مراجعه
بارها شنیدهایم حتی زنی که برای طال 
میکند هزاران چشم را بهدنبال خود دارد بهگونهای که حس امنیت
را بهکلی از او میگیرد .از سوی دیگر معضل دیگری در جامعه
روبهافزایش است که زن و شوهر هر دو میدانند همسر رابطهای
جدا از زندگی کنونی خود دارد و این موضوع را پذیرفتهاند و بهنوعی
یکدیگر را رها کردهاند و طالق هم نمیگیرند ،یکی از دالیل اینکه
آمار طالق تا اندازهای پایین آمده این است .او ادامه میدهد:
ما باید در جامعه در مورد مسائل جنسی و داشتن این رابطه به
شکل مناسب صحبت کنیم و مردم را نسبت به آن آگاه کنیم .در
دنیا بحثی با عنوان جامعهشناسی سکس وجود دارد که در آن
مطرح میکند در صورت داشتن یک رابطه جنسی خوب زندگیها
میتوانند تداوم پیدا کنند و در سایه این نوع رابطه است که به
اصطالح چینوچروکهای زندگی صاف و رفع میشود .در دنیا در
مورد کوچکترین مسائل توضیح و آموزش میدهند و هیچ الیهای
نیست که مخفی بماند و در مورد آن بحث نشود .این جعیتشناس
میگوید :مهم این است که ما به مسائل اجتماعی با چه لنزی
نگاه میکنیم .هنگامیکه دولتمردان به یک موضوع میپردازند یک
دغدغه داریم ،اما از سوی دیگر این نگرانی هم وجود دارد که برای
آن چه برنامه و ابزاری درنظر دارند تا بتوانند آن را فرهنگسازی و
ترویج کنند .شوربختانه معموال در کشور شاهد هستیم که نه تنها
مشکلی حل نمیشود بلکه مشکلی بر دیگر مشکالت و مسائل هم
افزوده میشود .ما باید در مورد کارها و تصمیماتی که در کشور
میگیریم در ابتدا کار پژوهشی انجام دهیم و نگرش و دیدگاه مردم
را بسنجیم ،از کارشناسان گوناگون کمک بگیریم تا بتوانیم در راه
درست حرکت کنیم .باید دید یک قانون تا چه اندازه دارای شواهد
علمی و پژوهشی است تا بتوان نسبت به آن امیدوار بود تا هم
مردم از آن پیروی کنند و هم دردی از جامعه دوا کند.
کارکرد بنگاههای همسریابی
این استاد دانشگاه در ادامه میگوید :امروز در مورد این قانون
و چارچوب و نوع عملکردش هیچ نمیدانیم و همین موضوع هم
بحثبرانگیز است .زندگی و ازدواج موفق در گرو شناخت کافی زن
و مرد از هم است درصورتیکه گمان نمیکنم این سایتها راهی
برای بیرونرفتن زوجها و شناخت از هم را برایشان فراهم کنند.
آنگونهکه تجربه نشان داده است اینگونه مراکز همه چیز را در
خود میدانند و میگویند همه چیز در سایت ماست و نیازی به
شناخت و انجام کاری خارج از اینجا ندارید و با این روش مشکالت
کشور و جوانان ما صدچندان میشود .از دید من جنبههای منفی
این قانون از مثبت آن بیشتر است.
وی ادامه میدهد :در این قانون حتما به بحث ازدواج موقت
و صیغه هم پرداخته خواهد شد که آن نیز مشکالت و مسائل
خود را دارد و برای جامعه پیامدهای ناهمگون به همراه خواهد
داشت .تجربه نشان داده است که در کنار اینگونه مراکز معموال
شاخههای فرعی دیگری بهوجود میآید که ماجرا را به انحراف
میکشند .اگرچه سایتهای همسریابی در بسیاری از کشورهای
دنیا وجود دارد ،اما من تاکنون از کسی نشنیدهام که با همسر خود
در اینگونه سایتها آشنا شده و ازدواج کرده باشد.

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت
بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر  ۱۶ایستگاه
کنترل کیفیت هوا در تهران با شاخص باالی ١۵٠
در وضعیت اضطرار هستند ،گفت :در سال
 ۱۳۹۹به طور میانگین تعداد  ۱۲۵۱مرگ در
شهر تهران به علت بیماریهای ایسکمیک قلبی
( )IHDمنتسب به مواجهه با ذرات معلق کمتر
از  ۲.۵میکرون بوده است.
به گزارش ایسنا ،عباس شاهسونی با بیان
اینکه هوای شهر تهران در شرایط ناسالم برای
همه گروهها قرار دارد ،گفت :باید توجه کرد
که در این شرایط احتمال افزایش بیماریهای
قلبی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی
و سالمندان ،وجود دارد .به طور میانگین در
سال  ،۱۳۹۹نزدیک به  ۱۲۵۱مورد مرگ به علت
بیماریهای ایسکمیک قلبی ( )IHDمنتسب
به مواجهه طوالنی با ذرات معلق کمتر از ۲.۵
میکرون در شهر تهران بوده است.
شاهسونی با اشاره به وضعیت  ۱۶ایستگاه
کنترل کیفیت هوا در تهران افزود :در حال
حاضر  ۱۶ایستگاه کنترل کیفیت هوا در تهران در
وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» قرار دارند
و این مناطق با شاخص باالی  ١۵٠در وضعیت
اضطرار هستند.
وی همچنین تاکید کرد :گروههای حساس،
سالمندان ،بیماران تنفسی و قلبی ،زنان باردار و
کودکان تا حد امکان در سطح شهر تردد نکنند.
وی افزود :همچنین ورزشکاران از ورزش در
فضای باز پرهیز کنند و افرادی که باید در محل
کار حاضر شوند ،کمتر در فضای باز حضور
داشته باشند.
شاهسونی گفت :در این شرایط احتمال
افزایش بیماریهای قلبی یا ریوی و مرگ زودرس
در بیماران قلبی و سالمندان و افزایش عالئم
تنفسی در کل جمعیت وجود دارد.
شاهسونی در پایان تاکید کرد :باید توجه
کرد که در سال  ۱۳۹۹به طور میانگین تعداد
 ۱۲۵۱مرگ در شهر تهران به علت بیماریهای
ایسکمیک قلبی ( )IHDدر بزرگساالن باالتر از
 ۲۵سال منتسب به مواجهه با ذرات معلق کمتر
از  ۲.۵میکرون بوده است.

مزایده منازل سازمانی شهرستان مرودشت  -صفاشهر
شماره 1400 - 3

اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس در نظــر دارد منــازل ســازمانی تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده
را بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ) setadiran.irبــه صــورت الکترونیکــی بــه فروش برســاند .
تاریــخ انتشــار  1400/09/17در روزنامــه ابتــکار تاریــخ نمایــش درســایت از تاریــخ  1400/09/17ســاعت  8لغایــت  1400/10/04ســاعت  ، 14تاریــخ
بازدیــد از تاریــخ  1400/09/24ســاعت  8لغایــت  1400/10/04ســاعت  ، 14مهلــت ارســال پیشــنهاد از تاریــخ  1400/09/17ســاعت  8لغایــت
 1400/10/04ســاعت  ، 14تاریــخ بازگشــایی  1400/10/06ســاعت  10تاریــخ اعــام برنــده  1400/10/06ســاعت . 11
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است .
 - 1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد
مزایــده ( در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه ) پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ( ودیعــه )  ،ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده
بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد .
 - 2کلیه اطاعات و مستغات شامل مشخصات  ،شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده  ،قابل مشاهده  ،بررسی و انتخاب می باشد .
 - 3عاقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی ( توکــن ) بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس حاصــل
نماینــد  :مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه 021 – 41934 :
دفتر ثبت نام استان تهران  88969737 :و 85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه (  ) www.setadiran.irبخش « ثبت نام /پروفایل مزایده گر » موجود است .
 -4حفظ و حراست اطاعات مربوط به مزایده بر عهده مزایده گران می باشد و این اداره کل در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد .
 -5اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مزایده به هر نحوی از انحاء مجاز است و متقاضیان حق اعتراض در این خصوص را ندارند .
 -6انتقال سند پس از تسویه حساب کامل و تائید امور مالی اداره کل و تهیه صورتمجلس تفکیکی و اسناد مربوطه میسر میباشد .
 -7شرایط پرداخت به صورت کاما نقدی بوده و امکان تقسیط وجود ندارد .
 -8رفع تصرف احتمالی به عهده برنده مزایده نیز می باشد .
 -9اخذ سند مالکیت و انجام مراحل قانونی به عهده برنده مزایده می باشد .
 -10پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 -11کلیه هزینه بهره برداری و شهرداری و انتقال سند و غیره برعهده برنده مزایده خواهد بود .
 -12الزم به ذکر است بازگشایی مزایده با حداقل یک پاکت نیز انجام می شود .
 -13استرداد مبلغ سپرده  40روز پس از بازگشایی میسر می باشد .
 –14سایر شرایط مزایده در سامانه ستاد می باشد .
 -15متقاضیــان محتــرم شــرکت در مزایــده مــی تواننــد ضمــن هماهنگــی بــا اداره کل راه و شهرســازی شهرســتان از منــازل ســازمانی مــورد نظــر
در مواعــد معیــن فــوق الذکــر بازدیــد و بــا علــم و اطــاع از وضعیــت تجهیــزات ســاختمانی در مزایــده شــرکت نماینــد بدیهــی اســت پــس از مزایــده
مســئولیتی در ایــن خصــوص متوجــه اداره کل نمــی باشــد .

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:

واکسیناسیون گسترده یکی از مهمترین عوامل کاهش فوتی کرونا در کشور است

توصیه وزارت بهداشت به گروههای
حساس

ردیف

واحد
سازمانی

1

123

101/12105

2

6

59/1709

پالک

شهر

مساحت به
مترمربع

بهای کل ( عرصه
و اعیان )

میزان سپرده 5
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مزایده
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مرودشت

340/33
متر مربع

11/911/550/000
ریال

595/577/500
ریال

مرودشت – بلوار
پهلوان نجاتی خیابان
شهید اشراقی
شمالی

2000003121000039

مسکونی

صفاشهر

301/41
مترمربع

5/361/844/000
ریال

 268/092/200ریال

صفاشهر -ناحیه دو
شهرک الزهرا

2000003121000039

کاربری

3819

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید سعید معصومی فرزند سید صفا به
شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۴۰۶۹صادر از بویراحمد در مقطع کاردانی پیوسته رشته
الکترو تکنیک  -برق صنعتی صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال
۲۹۹۹۳۴۹مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

آدرس

شماره مزایده

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی فارس

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید سعید معصومی فرزند سید صفا به
شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۴۰۶۹صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی ناپیوسته
رشته مهندسی تکنولوژی برق -قدرت صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به
شماره سریال ۳۳۶۵۵۸۸مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

