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گـــزارش

رئيس كميسيون مشترك طرح جوانی جمعيت و تعالی 
خانــواده مجلس، نســبت به تعطيلی مطــب هايی كه 
تجهيزات و داروی سقط جنين داشته باشند، هشدار داد.
اميرحسين بانکی پور، در همايش كشوری "تبيين نقش 
ماما در دســتيابی به اهداف قانــون جوانی جمعيت"، 
اظهار داشــت: جوانی جمعيت نــه تنها يك مزيت بلکه 
يك ضرورت و يك فوريت جدی اســت تا كشــور را از 
ابربحــران پيری جمعيت نجات دهيم.وی به سياســت 
تعديل جمعيت كه طی ســاليان متمادی در كشور اجرا 
شــد، اشــاره و تاكيد كرد: ماماها در اين سياست مورد 

بی مهری و بی توجهی قرار گرفتند.
بانکی پور با بيــان اينکه بايد به قشــر ماما توجه جدی 
شــود، گفت: در قانون، حمايت و توجه از ماماهای كشور 
ديده شده اســت اما در عين حال بايد از فرصت قرارگاه 

جوانی جمعيت اســتفاده شود و هر بخش از مواد قانون 
كه در مورد حمايت از ماماها اجرايی نشــده بايد در خود 
قرارگاه جوانی جمعيت حل شــود.وی از وزرات بهداشت 
خواســت تا از هم اكنون برای اخذ اعتبارات الزم جهت 
ارتقا و بهبود خدمات مامايی برای درج در بودجه 1402 
رايزنــی كند.بانکی پور بر ضرورت توجه جدی به مامايی 
در برنامه پنج ساله هفتم توسعه تاكيد و تصريح كرد: نرخ 
باروری در سياست های برنامه پنج ساله هفتم 2.5 درصد 
است، بنابراين بايد شــرايط زايمان طبيعی و حمايت از 
ماماها فراهم و همچنين راهنمای اســتانداردهای بالينی 
برای ماماها از ســوی بيمه ها اجرايی شود.وی با اشاره به 
رشد سزارين در ايران نســبت به ديگر كشورها به ويژه 
كشــورهای غربی، گفت: بايد با ارائه آموزش های الزم در 

فارس كشور به سمت زايمان طبيعی برگرديم. 

 مطب هایی که تجهیزات و داروی سقط جنین دارند 
تعطیل می شوند

رييس ســازماندنظام پزشکی در مراسم خادمان سالمت  
گفت: در اين شرايط كشور رسيدگی به امور معيشتی در 
هر حوزه ای از اولويت های همه ماست، رسيدگی به امور 
معيشتی از جمله درمان، بسيار مهم است و اگر هركدام 
از ما دچار مشــکل شديم بايد بتوانيم خدمت درمانی با 

كيفيت دريافت كنيم.
محمد رييس زاده گفت: جامعه پزشــکی بعد از پيروزی 
انقالب اسالمی قادر اســت بهترين كيفيت درمان را به 
مردم ارايــه دهد، در هيچ حوزه  ای نيــاز اعزام بيمار به 
خارج از كشور نداريم و مردم اطمينان دارند كه بهترين 
نوع خدمت را در كشــور دريافت می كنند.  رييس زاده 
افزود: تنهــا راه حل و تنها جايی كــه می تواند دغدغه 
مــردم در هزينه های درمان را پوشــش دهــد بيمه ها 
هستند، و اگر ما بخواهيم به فرموده مقام معظم رهبری 

كه فرمودند اگر فردی دچار بيماری شد بايد تالش كنيم 
به جز رنج بيماری رنج ديگری نداشته باشد بايد بيمه ها 
در اين حوزه فعاليت كنند. وی گفت: حدود ســيصد و 
پنجاه هزار نفر عضو ســازمان نظام پزشکی هستند، و با 
خانواده آنها و تکنســين های آنها در اين مراكز درمانی 
اين عدد بــه نهصد هزار نفر می رســد، اين افراد تحت 
پوشش بيمه تکميلی نبودند كه با تالش سازمان بيمه از 

امروز می توانند تحت پوشش بيمه تکميلی قرار گيرند.
رييس زاده افزود: انجمن های پزشکی بايد در باب اطالع 
رســانی به پرســنل برای عقد قرارداد كمك كنند. وی 
گفت: افرادی كه شامل اين بيمه می شوند افراد جوان و 
كادر درمان هستند، تحت رصد و غربالگری هستند، اين 
اقدام را به فال نيك ميگيريم و اميدواريم خدمت خوبی 

صداوسيما به همکاران ما در حوزه درمان باشد. 

رییس سازمان نظام پزشکی:

هیچ نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور نداریم

جزئیات پیشنهاد دولت درباره 
افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان

توافق نزدیک است؟

هــر چند در جريان مذاكــرات احيای برجام هنوز 
محتوايی از مذاكــرات و آنچه كه احتماالً به توافق 
می انجامد برای افکار عمومی بيان نشــده اما پس 
از گــذار از اين مرحله اعضــای تيم مذاكره كننده 
هســته ای بايد درباره آن سخن گفته و مردم را در 
جريان چند و چون محتوای آن حتی اگر به توافق 

هم نرسند قرار دهند.
آنچه كه به دســت خواهد آمد بايد منافع مردم و 
كشور را تأمين كند و اجازه ندهد تا بار ديگر برجام 

تبديل به ابزار فشار به ايران شود
قدر مســلم بايــد تکليف مذاكــرات احيای برجام 
روشن شود، اگر به سوی توافق نهايی پيش برود و 
قطعی شــود اتفاق مثبتی است كه می تواند سبب 
تأثيرات مثبتــی بر روی فضای اقتصادی كشــور 
شــود اما اگر هم به نتيجه نرســد اين مسئله نيز 
تکليف همگان را روشن می كند چرا كه از شرايط 
مذاكرات فرسايشــی بيرون می آيد كه حتی رهبر 
معظم انقــالب نيز درباره آن هشــدار داده اند. از 
سوی ديگر فضای شرطی بودن وضعيت اقتصادی 
كشــور نيز پايان مــی يابد. با هر بــار باال و پايين 
شــدن مذاكرات، حال بازار ارز و بورس به نوســان 
می افتد كه اگر منطقی به اين وضعيت نگاه كنيم 
چه بسا ارتباطی هم نداشته باشد اما شرايط شرطی 
اين موضوع باعث شــده تا مثبت شــدن مذاكرات 
بر اقتصاد كشــور تأثير مثبت بگذارد و منفی شدن 

مذاكرات اثر منفی داشته باشد.
در هر صورت روشن شدن تکليف وضعيت مذاكرات 
برای احيای برجام می تواند شرايط را مناسب كند 
و از اين وضعيــت موجود برهاند چرا كه ادامه اين 
روند اجازه نمی دهد تا بازار اقتصاد كشور خود را از 

قيد اين شرطی بودن آزاد كند.
اقتصاد كشــور نيازمند ثبات است، ثباتی كه تحت 
تأثيــر باال و پايين شــدن مذاكرات قــرار نگيرد و 
اجازه ندهد تا برجام بــر روی ثبات و آرامش بازار 
اقتصاد كشــور شود. اگر احيای برجام اتفاق بيفتد، 
نکته مثبتی اســت اما اگر هم به نتيجه نرسد، در 
هر دو صورت تکليف آن روشــن می شود و توليد 
كننــدگان، وارد كنندگان و در كل اقتصاد كشــور 
به يك شــرايط عادی و ثبات می رسد كه بازار هم 

خواهان آن است.

سرمقاله

پيشــنهاد افزايــش حقــوق و مســتمری كارمنــدان و 
بازنشســتگان، در يك الگوی جديد بــه هيئت دولت ارائه 
شده، اين پيشــنهاد را ســازمان های اداری و استخدامی 
و برنامــه و بودجــه با هــدف بهبود و كمك به معيشــت 
كارمندان، بازنشستگان كشــوری، لشگری و ارتقاء قدرت 

خريد ارائه كرده اند.
 پيشنهاد افزايش حقوق و مستمری كارمندان و بازنشستگان، 
توسط سازمان اداری و استخدامی به طور مشترك با سازمان 
برنامه و بودجه كشور به دولت ارائه شده است و در روزهای 
آينده روال قانونی تأييد آن طی خواهد شــد. عادالنه سازی 
پرداخت ها، افزايش قدرت خريد و همچنين كمك به حفظ 
بنيان خانواده در راســتای قانون جوانی جمعيت كشــور، 
از اهداف اين پيشــنهاد عنوان شــده اســت.الگوی جديد 
پيشــنهادی اين گونه اســت كه معادل ريالی امتيازاتی كه 
برای كارمندان مشــمول قانون مديريت خدمات كشــوری 
و قانــون نظام هماهنگ پرداخت كاركنــان دولت با عنوان 
متناسب سازی حقوق به صورت ثابت در احکام كارگزينی در 

نظر گرفته می شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
بازنشســتگان، وظيفه بگيــران و مشــتركان صندوق  های 

بازنشســتگی كشــوری و لشــکری و ســاير صندوق های 
بازنشســتگی وابســته به دســتگاه های اجرايی مطابق با 
جــزء 2 بند الف تبصــره 12 قانون بودجه ســال 1401 
كشور، مشــمول اين افزايش حقوق خواهند بود.همچنين 
در راســتای اجرای ماده 16 قانون حمايــت از خانواده و 
جوانی جمعيت، مطابق اين پيشــنهاد كمك هزينه اوالد و 
حق عائله مندی تمامی گروه هــای مختلف حقوق بگير در 
دســتگاه هايی كه در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه مطرح شده است و همچنين نيروهای مسلح، وزارت 
اطالعات، سازمان انرژی اتمی )به استثنای مشموالن قانون 
كار( از قبيل كاركنان كشــوری و لشکری، اعضای هيئت 
علمی دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی و 

قضات افزايش خواهد يافت.
الزم به ذكر اســت پيش از اين سازمان های "امور اداری و 
استخدامی" و "برنامه و بودجه" الگوی جديدی از افزايش 
حقوق و مســتمری كارمندان و بازنشســتگان لشکری و 
كشــوری را به دولت ارائه كردند.سازمان های "امور اداری 
و استخدامی" و "برنامه و بودجه" در پيشنهادی مشترك، 
الگوی جديدی از افزايش حقوق و مســتمری كارمندان و 

بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصميم به دولت ارائه 
كرده اند.اين پيشــنهاد با هدف بهبود و كمك به معيشت 
كارمندان و بازنشستگان كشوری و لشکری و ارتقای قدرت 
خريد آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آينده روال 
قانونی تاييد آن طی خواهد شد. پيشتر نيز سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: بر اســاس بررســی های 
كارشناسی صورت گرفته و در پی پيشنهاد سازمان تأمين 
اجتماعی مقرر شد در چارچوب پايداری منابع و اعتبارات 

اين سازمان، مستمری ساير سطوح اصالح  شود.
»محمدهــادی زاهدی وفا«  با بيــان اينکه رئيس جمهور 
بر اصالح ميزان افزايش ســنواتی مســتمری ساير سطوح 
بازنشســتگان سازمان تأمين اجتماعی، تأكيد دارند، افزود: 
بر اين اساس هيأت وزيران، تصميم گيری در اين خصوص 
را بــه وزرای عضو هيأت امنای ســازمان تأمين اجتماعی 
تفويض كرد.وی با اشــاره به جلسات متعدد با نمايندگان 
بازنشستگان و مســئوالن مربوط، به منظور اجرای دستور 
رييــس جمهور تصريــح كرد: برابر تفويض انجام شــده و 
بررســی های كارشناســی صورت گرفته و در پی پيشنهاد 
سازمان تأمين اجتماعی مقرر شــد در چارچوب پايداری 

منابع و اعتبارات اين ســازمان، مســتمری ســاير سطوح 
اصالح  شود.

حمد هــادی زاهدی وفا پيش از آن نيــز  رئيس جمهور، 
معــاون اول و نيز ديگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق 
و منافع اقشار مختلف جامعه هدف اين وزارتخانه بوده اند 
و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ايشان كه 
بعضا در فضای مجازی منتشــر می شود، صحت ندارد.وی 
با تاكيد بر اينکه تصميمات دولت نمی تواند بخشــی باشد 
و بايد حتما همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئيات 
حقوقی و كارشناسی را لحاظ كرد، گفت: در جلسه ای كه 
اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئيس جمهور، برخی 
اعضای دولت و نمايندگان بازنشســتگان برگزار شد، مقرر 
شد سازمان تامين اجتماعی در حدود اختيارات خود نسبت 
به پرداخت های جبرانی به عنوان متناســب سازی حقوق 
اقدام كند.سرپرســت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با 
بيان اينکه در اين مدت تامين بودجه و اقدامات فنی و نرم 
افزاری درخصــوص جبران اين مبالغ صورت گرفته، تاكيد 
كرد: اعضای جلســه و ذينفعان ايــن موضوع را پذيرفته و 

درباره آن توافق كرده اند.

مناقصه عمومی 

مرتضی خرمی - شهردار

نوبت دوم

شهرداری بندرامام خمینی )ره( به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه ی 
احداث پارک محله ای شیالت را با برآورد اولیه 3/158/530/188 ریال به شماره سیستمی 2001095076000024 را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه ی مراحل دریافت اسناد تا بازگشایی پاکات 

از طریق سامانه ستاد به آدرس: setad iran.ir انجام خواهد شد.
1- موضوع مناقصه: 

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 1401/5/25 لغایت 1401/5/29 ساعت 13
3- مهلت تحویل پیشنهادها: روز چهارشنبه 1401/6/9 لغایت ساعت 13

4- زمان بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه 1401/6/9 ساعت 14
5- تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ 158/000/000 ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب 
0105424881000 بنام سپرده شهرداری بندرامام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و بصورت تک 

پاکت تا روز چهارشنبه 1401/6/9 ساعت 13 تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 6- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندرامام خمینی )ره( می باشد.

نوبت اول 1401/5/18 
نوبت دوم 1401/5/25

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

مناقصه عمومی 

مرتضی خرمی - شهردار

نوبت دوم

مناقصه عمومی  دارد  نظر  در  اسالمی شهر  استناد مصوبه شورای  به  بندرامام خمینی )ره(  شهرداری 
پروژه ی ساماندهی پارک محله ای حجت یک واقع در فاز 4 را با برآورد اولیه 7/912/065/348 ریال به شماره 
سیستمی 2001095076000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه ی مراحل 

دریافت اسناد تا بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس: setad iran.ir انجام خواهد شد.
1- موضوع مناقصه: 

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 1401/5/25 لغایت 1401/5/29 ساعت 13
3- مهلت تحویل پیشنهادها: روز چهارشنبه 1401/6/9 لغایت ساعت 13

4- زمان بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه 1401/6/9 ساعت 14
5- تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ 395/610/000 ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب 
0105424881000 بنام سپرده شهرداری بندرامام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و بصورت تک 

پاکت تا روز چهارشنبه 1401/6/9 ساعت 13 تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 6- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندرامام خمینی )ره( می باشد.

نوبت اول 1401/5/18 
نوبت دوم 1401/5/25

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

مناقصه عمومی 

مرتضی خرمی - شهردار

نوبت دوم

مناقصه عمومی  دارد  نظر  در  اسالمی شهر  استناد مصوبه شورای  به  بندرامام خمینی )ره(  شهرداری 
سیستمی  شماره  به  ریال   37/132/580/717 اولیه  برآورد  با  را  نور  راهیان  بولوار  ساماندهی  ی  پروژه 
مراحل  ی  کلیه  نماید.  برگزار  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   2001095076000022

setad iran.ir انجام خواهد شد. دریافت اسناد تا بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس: 
1- موضوع مناقصه: 

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 1401/5/25 لغایت 1401/5/29 ساعت 13
3- مهلت تحویل پیشنهادها: روز چهارشنبه 1401/6/9 لغایت ساعت 13

4- زمان بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه 1401/6/9 ساعت 14
5- تضمین شرکت در مناقصه :

به  نقد  واریز وجه  یا  و  در وجه شهرداری  بانکی  معتبر  نامه  به صورت ضمانت  که  ریال   1/875/000/000 مبلغ 
حساب 0105424881000 بنام سپرده شهرداری بندرامام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته 

و بصورت تک پاکت تا روز چهارشنبه 1401/6/9 ساعت 13 تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 6- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندرامام خمینی )ره( می باشد.

نوبت اول 1401/5/18 
نوبت دوم 1401/5/25

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

مناقصه عمومی 

مرتضی خرمی - شهردار

نوبت دوم

مناقصه عمومی  دارد  نظر  در  اسالمی شهر  استناد مصوبه شورای  به  بندرامام خمینی )ره(  شهرداری 
را با برآورد اولیه 6/385/312/225 ریال به شماره سیستمی  پروژه ی احداث بوستان جنب میدان عدالت 
مراحل  ی  کلیه  نماید.  برگزار  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   2001095076000025

setad iran.ir انجام خواهد شد. دریافت اسناد تا بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس: 
1- موضوع مناقصه: 

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 1401/5/25 لغایت 1401/5/29 ساعت 13
3- مهلت تحویل پیشنهادها: روز چهارشنبه 1401/6/9 لغایت ساعت 13

4- زمان بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه 1401/6/9 ساعت 14
5- تضمین شرکت در مناقصه :

به  نقد  وجه  واریز  یا  و  شهرداری  وجه  در  بانکی  معتبر  نامه  ضمانت  صورت  به  که  ریال   320/000/000 مبلغ 
حساب 0105424881000 بنام سپرده شهرداری بندرامام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته 

و بصورت تک پاکت تا روز چهارشنبه 1401/6/9 ساعت 13 تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 6- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندرامام خمینی )ره( می باشد.

نوبت اول 1401/5/18 
نوبت دوم 1401/5/25

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

ادامه از صفحه 1


