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 ۱۲۵۴۳تن مبتال شدند

لزوم ابالغ سیاستهای دوستدار خانواده در حوزه حملونقل تا پایان سال

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کروناویروس در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیماسادات الری گفت :از دیروز تا امروز  ۲۵آبان  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار
و  ۵۴۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۵۴۴نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۷۶۲هزار و  ۶۸نفر رسید.وی گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۴۵۹ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۴۱هزار و  ۴۹۳نفر رسید.الری ادامه داد :خوشبختانه تا کنون  ۵۵۸هزار و
 ۸۱۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی گفت ۵۶۶۶ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

گزارش

کفــش نو ،کیف نو ،لبــاس نو و...
ن ارزان هم میخریم
میخریم ،به ُگمــا 
تا بپوشــیم برای ســفر و مهمانی؛ کدام
مهمانــی آن هم در این وضعیت؟ دنیای
باقی؟...
به گزارش ایسناَ ،مثل این روزهای
شــلوغ کروناییَ ،مثل ســبقت گرفتن از
یکدیگر برای مردن است ،انگار مرگ را
جستوجو میکنیم ،حاال از هر راهی که
بشود ،یک روز با نزدن ماسک ،یک روز با
رفت و آمدهای غیر ضروری ،یک روز با
سفر رفتن و یک روز هم با صف کشیدن
پشت درب فروشــگاه های حراجی و در
این بین هم کرونا و فاصله فیزیکی و ...
یک شوخی است انگار.
خرید ارزان ،به بهای جان!
حــاال هم چنــد روزی اســت که
ویدیوی صف کشــیدن جمعیت زیادی
از مردم پشت درب فروشگاهی در یکی
از مراکز خرید تهران در شــهرک قدس
دست به دســت میچرخد ،شاید اول که
این ویدیو را ببینیم بهت زده شــویم که
مگر میشــود در روزگاری کــه روزانه
بیــش از  ۴۰۰نفر از هموطنانمان راهی
آرامســتانها میشــوند ،چنین جمعیتی
بــدون فکر و فقط بــرای خرید لباس و
کفــش و کیف حراجــی چنین بالیی بر
ســر خود و دیگران آورده و خطر مرگ
را بــه جان بخرند؟ امــا گویا واقعا خیلی
از مردممــان هنوز نمیداننــد که کرونا
میتواند در همــان ثانیههایی که در تب
و تاب خریــدی با چند هزارتومان ارزانتر
هســتند ،خرید ارزانشــان را به بهای
جانشان بدل کند.
در این بین نه فقط در مراکز خرید و
نه فقط در تهران ،بلکه متاسفانه در جای
جای کشور شــاهد برگزاری جشنوارهها،
حراجیها ،فروشهای ویژه و ...هســتیم.
اقداماتی که طبق روا ل سالهای گذشته
و بی توجه بــه کرونا برنامهریزی و اجرا
میشوند .حال هرچه پزشک و پرستار داد
سر میدهند که جان نداریم ،تجمع نکنید،
گویا هیچ کس گوش شنوایی ندارد .حال
باید پرســید که آیا چنیــن اقداماتی در
شرایط کرونازده کشور ،نباید ممنوع اعالم
شــود؟ ،اگر ممنوع اســت چرا هیچگونه
برخوردی با خاطیان انجــام نمیگیرد؟،
چگونه فروشــگاهی در یک مرکز خرید
در دل پایتخــت چنین حراجی به پا کرده
و چنیــن جمعیتی را در پشــت درهایش
جمع میکند ،چگونه در کیش جشــنواره
تابســتانی برگزار میکننــد و هیچکس
هم کوچکترین انتقادی نمیکند ،چگونه
در شــیراز در افتتاحیه فروشگاهی ازدحام
جمعیت رخ میدهد ،چگونه در مشــهد
عدهای بی شــمار در ورزشگاهی تجمع
میکننــد و ...در این بیــن چرا نهادهای
ناظر اقدام نمیکنند ،چرا نیروی انتظامی،
با خاطیان برخورد جدی نداشته و جرایم
سنگین برایشان در نظر نمیگیرد؟ .گویا
در این بین همه در جستوجوی مرگاند.
گویا به قول وزیر بهداشت تنها پزشکان و
پرستاران و کادر بهداشت و درمان هستند
که باید در کف رودخانه جنازه جمع کنند!.
بســیاری از کارشناســان حــوزه
ســامت ،معتقدند که باید مداخلههای
جدیتری در حوزه رعایت پروتکلهای
بهداشــتی جهت شکستن زنجیره انتقال
کرونا ،کاهش بار بیماری در بیمارستانها
و در نهایت کاهش مرگ و میر ناشی از
کووید ۱۹-انجام داده و محدودیتهای
بیشتر و سختگیرانهتری انجام و با جدیت
اعمال شود .وزارت بهداشتیها نیز بارها و
بارها بر لزوم همراهی همه دستگاههای
اجرایــی و نظــارت جدی بــر رعایت
پروتکلهای بهداشــتی و تصمیمگیری
بــرای اتخاذ تصمیمات موثــر و فوری،

تاکیــد کردهانــد ،اما با ایــن حال مردم
هم نباید ســهم خود را در کنترل کرونا
فرامــوش کنند .اگر جدیتی در نظارت بر
پروتکلهای بهداشــتی وجود ندارد و یا
بنابر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور
نمیتوان محدودیتهای کامل و طوالنی
مدت وضع کرد ،مردم خودشــان باید به
فکر جان خود و عزیزانشــان باشند ،نه
اینکه بــرای مرگ از یکدیگر ســبقت
بگیرند.
 ۹ماه اســت که می گوییم
مردم همکاری کنید!
در ایــن زمینه دکتــر مینو محرز-
متخصص عفونــی و عضو کمیته علمی
ستاد مقابله با کرونا در گفت و گو با ایسنا،
گفت ۹ :ماه است که داریم این مطالب را
به مردم میگوییم و خواهش میکنیم که
پروتکلهای بهداشتی را برای پیشگیری
از کرونا رعایت کنند ،اما باز هم شــاهد
چنین تجمعات و صحنههایی هستیم.
وی افــزود :تجمع عــدهای را در
یک مرکز خرید شــنیدم .باید بدانیم که
تا زمانیکه مردم همکاری نکنند ،شرایط
درست نمیشود .مردم باید همکاری کنند
و پروتکلها برایشــان توضیح داده شود،
اما اگر این پروتکلها را رعایت نکردند،
باید جریمه شوند .در همه جای دنیا هم
همین کار را میکنند.
محــرز تاکید کرد :اگــر پروتکلی
نوشته و الزامی میشــود ،باید بر اجرای
آن نظارت شــود و کســی حق نداشته
باشــد آن را زیر پا بگذارد .باید مقداری
با سختگیری بیشتر روی این موضوعات
نظارت کنیم.
وی بــا بیان اینکه این مســائل بر
عهده وزارت بهداشــت نیســت و سایر
ارگانها باید کمک کنند ،گفت :در حال
حاضر وزارت کشور در این موضوع وظیفه
دارد و در عین حال نیروهای انتظامی هم
باید کمک کنند.
در محیط سربســته ،زدن
ماسک بدون رعایت فاصله فایده
ندارد
محرز با بیــان اینکه فاصلهگذاری
فیزیکی در پیشگیری از کرونا بسیار موثر
است ،اظهار کرد :نباید تجمع باشد .مردم
فکــر میکنند با یک ماســک میتوانند
ســاعتها در محیط سربســته باشند،
درحالی که در محیط سربســته ماسک
زدن فایدهای نــدارد .تهویه هوا یکی از
مسائل بسیار مهم در پیشگیری از کرونا
اســت .اگر عده ای با ماسک در محیط
بســتهای که تهویه ندارد ،باشند ،مبتال
میشوند و ماسک تاثیری ندارد.
وی تاکید کرد :این اقدامات میتواند
وضعیت بیمارستانها را بدتر کند .در حال
حاضر در بیمارستانها جا نیست و بیماری
به شــدت زیاد شده است .باید توجه کرد
که وقتی یک نفــر در تجمعی به کرونا
مبتال شود ،افراد خانواده اش را هم مبتال
خواهد کرد و افراد ســن باال و مبتال به
بیماریهــای زمینهای هــم در خانواده
بدحال میشوند.
تجمع در مراکز خرید جای
تاسف دارد تعزیرات برخورد کند
دکتر سیما سادات الری-سخنگوی
وزارت بهداشت نیز در گفت و گو با ایسنا،
دربــاره تجمعاتی که در برخی پاســاژها
و حراجی ها برگزار شــده اســت ،گفت:
برگزاری هیچ نوع تجمعی در مراکز خرید
یا هر مکان دیگری در شرایط حال حاضر
شــیوع ویروس کرونا ،نه تنها مورد تایید
وزارت بهداشت نیست ،بلکه بروز چنین
اتفاقاتی جای تاسف فراوانی دارد.
وی افزود :برخورد با این مسائل بر
عهده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله
کرونا و تعزیرات است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت :انتظار داریم سیاســتهای دوســتدار خانواده در حوزه حمل و نقل و شهرسازی
حداکثر تا پایان سال جاری ابالغ شود.
به گزارش ایســنا ،معصومه ابتکار در نشســت مجازی رونمایی از آغاز به کار پویش اجتماعی «بانوان» و یادمان قربانیان سوانح
رانندگی با وزارت راه و شهرسازی ،اظهار کرد :میتوانیم از طریق  ۲۷۰۰تشکلی که با معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری
در ارتباط هســتند ،بستههای آموزشــی مرتبط با موضوعات مدنظر این پویش را ارائه دهیم و تشکالت در این موضوعات ورود
پیدا کنند چراکه برخی از خانوادهها در تصادفات رانندگی بعضا نان آور خانه خود را از دســت دادهاند و تشکلها میتوانند در این
زمینهها فعالیت خوبی داشته باشند.

قرنطینه مبتالیان در هتلها و مسافرخانه ها

حراج مرگ در «فروشهای ویژه»

الری تاکید کرد :در شــرایطی که
روزانه بیش از  ۴۵۰نفر در کشور به علت
ابتال به ویروس کرونا فوت میکنند ،نباید
شاهد چنین تجمعاتی باشیم که احتمال
ســرایت ویروس کرونا به دیگران را به
شدت افزایش میدهد.
در عین حــال حمیدرضا گودرزی-
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران
نیز با اشاره به فیلم منتشر شده در فضای
مجازی درباره ازدحام و تجمع شهروندان
مقابــل یکی از مغازه های پاســاژی در
شــهرک قدس و حراج اجنــاس در این
مغازه ،گفت :با اصنافی که موجب تجمع
شهروندان شوند برخورد خواهد شد.
وی تاکیــد کرد :در شــرایطی که
درپی تشــدید شــیوع کرونــا ویروس
محدودیت برای فعالیت ها در سطح شهر
تهران اعمال شــده اصناف نباید تحت
هیچ عنوانی از جمله حراج اجناس موجب
تجمع شهروندان شوند.
اجــرای محدودیــت های
کرونایی جدید از اول آذر
البته روز گذشته رییس جمهور در
جلسه ســتاد ملی کرونا اعالم کرد که از
شنبه آینده اول آذر ماه ،در سراسر کشور
محدودیتهایی اجرا میشــود که در هر
شــهر بنا بر اقتضائات آن شهر اجرا شده
و کلیت آن تا پایــان کرونا ادامه خواهد
داشت.
بر همین اســاس هم دکتر علیرضا
رییســی -سخنگوی ســتاد ملی مقابله
با کرونا در تشــریح این محدودیتها با
بیان اینکه در کشورمان هم میزان موارد
ابتال بســیار باال رفته و مرگ و میر هم
افزایش یافته است .گفت :رییس جمهور
تاکید کردند که به ســرعت باید خدمات
دولــت الکترونیک را توســعه دهیم و از
تجمعات و ترددها جلوگیری شود؛ چراکه
این موضوع یکی از راهکارهای مهم در
کنترل شــیوع بیماری در ســطح کشور
است .همانطور که این تجربه را فروردین
و اردیبهشت ماه در کشور داشتیم و همه
دستگاه ها و مردم و نیروها پای کار بودند
و توانســتیم این بیماری را کنترل کنیم.
مجددا تاکید شد که همه دستگاه ها پای
کار آیند و همــه نیز در این زمینه اعالم
آمادگی کردند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طرح
شهرســتانها را به ســطح هشدارهای
مختلفــی در مــی آورد ،افــزود :در این
زمینه سه سطح هشــدار شامل شهرها
و شهرســتانهای قرمــز ،نارنجی و زرد
تعریف شده اســت .بر اساس این رنگ
بندیهــا و متناســب با هــر وضعیت،
محدودیتهایی اعمال میشــود که باید
به طور قطع اعمال شود .حدود دو هفته
زمان الزم است که ارزیابی کنیم و ببینیم
این اعمال محدودیتها تا چه اندازه موثر
بوده و بر اساس آن نیاز به تمدید و تشدید
و یا بالعکس نیاز به تسهیل دارد.
رییسی تاکید کرد :مردم میتوانند
بــا رعایت پروتکلهــا و کاهش تردد و
تجمعــات قطعا باعث شــوند که میزان
شیوع بیماری پایین آید .اما هر گاه رعایت
پروتکلها دچار اختالل شود و تجمعات
و مهمانیهای خانگی و ســفرها شکل
میگیرد ،میزان ورودی به بیمارستانها
به قدری میشــود که شاید قابل تحمل
نباشد.
نسخه شفابخش کرونا
هرچند با دســت اندرکاران برگزاری
حراجــی در مرکز خرید مذکــور ،برخورد و
واحد صنفی متخلف پلمب شــد؛ اما به هر
حال باید توجه کرد کــه محدودیتها نیز
به تنهایی کارســاز نبــوده و صرف تعیین
محدودیت معجــزه نخواهد کرد ،بلکه باید
بر اجرای ایــن محدودیتها نظارت جدی
و دقیقی انجام شــود تا مردم آن را به طور
کامل رعایت کنند .همچنین باید خاطیان و
ناقضان محدودیتها را به طور جدی جریمه
کرده و با آنها برخورد کرد و به بیانی دیگر،
پیــش از وقوع ،عالج واقعــه کرد.از طرفی
مردم هم باید همراه مسئوالن شده و برای
جان خودشان هم که شده گوش به فرمان
پروتکلها بوده و محدودیتهای اعالمی را
رعایت کنند .باید بدانیم که کرونا هنوز هیچ
دارو و درمان قطعی ندارد و روزانه هزاران نفر
را در جهان به کام مرگ میکشاند .درحال
حاضر کرونا تنها یک نسخه شفابخش دارد
و آن هم رعایت پروتکلهای بهداشــتی و
پیشگیری است.

3

تست های  ۲۰دقیقه ای کرونا؛بزودی

وزیر بهداشت درباره ضرورت اعمال محدودیت
های جدید جهت مقابلــه با کرونا گفت :اجرای
محدودیتها از اول آذرماه ،گرچه دیر اســت اما
مغتنم است که این وضعیت اورژانسی را هرچه
زودتر دریابیــم .اگر قرار اســت محدودیت ها
درست اجراشود اما با تاخیر ،ما ترجیح میدهیم
تا اینکه با عجله و شکسته و نیمبند اجرا شود.
به گزارش ایســنا ،دکتر سعید نمکی در مراسم
امضای تفاهمنامه با جمعیت هاللاحمر ،گفت:
ما در یک دورهای در اسفند و فروردین با تالش
پیگیر و همدلی و وفــاق ملی و گرد هم آمدن
همه نیروها حول یک محور توانســتیم رکورد
تاریخــی در مبارزه با بیمــاری کرونا در جهان
ثبت کنیم .دیروز جلســهای در خدمت عزیزان
وزارت راه و شهرسازی بودم و یادآور آن شدیم
که بعد از رســیدن این طوفان به کشــورهای
اروپایی ،فوج عظیمــی از هموطنان ما به دلیل
گرفتاری که در کشــورهای اروپایی پیش آمد و
هنوز مقایســهای بین آنها و ما پیش نیامده بود،
خواستار بازگشت به کشور برای امنیتی که ما در
سایهاین همدلی در مدیریت کرونا فراهم کرده
بودیم ،بودند و ما هواپیماهایی میفرســتادیم تا
این عزیزان را به وطن بازگردانند.
وی افــزود :بعد از آن ایام بــه دالیل متعددی
که مهمترین آن ســادهانگاری و رفتار متفاوت
ویروس بود ،گرفتار امواج دوم و ســوم بیماری
شدیم .در جلســهای که در خدمت مقام معظم
رهبری بودیم ایشــان تکالیف جدیدی به عهده
دســتگاهها گذاشتند که یک ســرفصل بسیار
مبــارک و مهمی در اســتمرار مدیریت بیماری
بود .یکی از دســتورات مهم ایشان تشکیل یک
قرارگاه عملیاتی بود برای اجرای مصوبات ستاد
که این خالء در طول این مدت هم احســاس
میشد .خیلی از پیشنهادات ما مصوب میشد اما
این مصوبات اجرا نمیشد.
وی در ادامــه تاکید کرد :یــک بالی از مدیریت
بیمــاری کــه در اختیار مــا نبود بال بســته و
شکســتهای بود که با تشکیل قرارگاه و حضور
وزیر کشور در راس این قرارگاه ،عملیات اجرایی
ســامان جدیدی یافت .تکلیــف دومی که مقام
معظم رهبــری تعیین کردند این بود که بتوانیم
به عنوان تعیین مصادیق محدودیتها در وزارت
بهداشــت عمل کنیم و این حرکت ســبب شد
دوســتان ما در وزارت بهداشــت با هماهنگی
همکاران وزارت کشــور یــک مجموعهای از
پروتکلهــای جدید تدوین کننــد که دیروز در
جلســه ســتاد ملی مورد اقبال رییس جمهور و
اعضای ستاد قرار گرفت.

وزیر بهداشــت افزود :گرچه ما به دلیل وضعیت
بحرانــی کرونا در کشــور نیازمند تســریع این
اعمال محدودیتها بودیــم اما عزیزان به دلیل
پیشنیازها و ضرورتهایی که باید ایجاد میشد،
اجــرای آن را بــه اول آذرماه موکــول کردند.
گرچه دیر اســت اما مغتنم است که این وضعیت
اورژانسی را هرچه زودتر دریابیم و اگر قرار است
درست اجراشــود با تاخیر ما ترجیح میدهیم تا
اینکه با عجله و شکسته و نیمبند اجرا شود.
نمکــی ادامه داد :اتفاق دیگری کــه افتاد و ما
معتقدیــم اگر این پکیج را بــا هم اجرا نکنیم با
اعمال محدودیتهای صرف نخواهیم توانست
بیمــاری را مدیریت کنیم ،بحث طرح تشــدید
غربالگری و تشــدید دنبال کردن موارد مثبت
اســت .در این طرح جدید که اســتمرار شــیوه
قبلــی مدیریت ما در غربالگری بیماری اســت
مانند زمانی که تســتهای تشــخیصی روزانه
را از  ۱۲۰۰تســت در روز بــه  ۲۵هزار تســت
رســاندیم و همینطور  ۷۸میلیون شهروند را با
کمک نیروهای بســیج و سازمان هالل احمر و
سایر دســتگاههای اجرایی غربالگری کردیم و
اینکار بار بیمارســتانی را کاهش داد و کمتر از
 ۶۰روز توانستیم میزان اشغال تخت بیمارستان
را بــا بیمار مبتال به کرونا به  ۲۰درصد و میران
مرگ و میر را به کمتر از  ۴۰نفر در روز برسانیم.
ایــن رکورد در مدت حداکثر  ۵۵روز یک رکورد
تاریخی و افتخار ملی برای جمهوری اســامی
ایران در جهان است .اکنون قرار است همین راه
را با همت بیشتر دنبال کنیم.
وی یکی از محورها را تشدید نظارتها خواند و
اظهار کرد :ما بر اجرای پروتکلها بیش از پیش
نطلــرت میکنیم و در مرحلــه دوم به آموزش
همگانــی میپردازیم که مقــام معظم رهبری

محوریت را به وزارت بهداشــت ســپردند و در
وهله سوم بیماریابی زودرس و انجام تستهای
فراوان اســت که ما میزان تســتها را از  ۲۳تا
 ۲۵هزار تســت در روز به حدود روزی  ۴۰هزار
رســاندیم که همگی با شــیوه  PCRاست و
ان شــاءهلل با تولید کیتهای داخلی و احتماال
رسیدن کیتهای کرهای ما این کار را به روزی
 ۱۰۰هزار مورد افزایش خواهیم داد.
نمکــی افزود :تســتهایی که به شــکل رپید
یــا ســریع هســتند ،بیــش از  ۲۰دقیقه وقت
نمیگیرند ،تعداد زیادی از گروه هدف را تســت
میکنــد و در ظرف  ۲۵دقیقــه تکلیف بیمار را
چه ورودی به کشــور باشد چه گروههای هدف
مثل رانندگان ناوگان عمومی ،پرســنل دستگاه
دولتی و ...مشخص میکند .پس از آن بالفاصله
تماسهای نزدیک فرد بیمار شناسایی میشود
و به ازای هر کیس مثبت خود را مکلف میدانیم
 ۱۰کیس دیگر را بررســی کنیم و افرادی که با
فرد آلوده تماس داشتند را پیدا کنیم.وی افزود:
مرحله بعد قرنطینه اســت که قرنطینه این افراد
را با کمک وزارت ارتباطــات انجام میدهیم و
مجهز به ابزارهایی هســتیم که افرادی که در
قرنطینــه قــرار میگیرند را رصــد کنیم تا اگر
کســی از قرنطینه خــارج شــد او را مجددا به
قرنطینــه بازگردانیــم .همچنین قرار اســت با
همراهی وزیر گردشــگری و صنایع دستی ،به
شناسایی محلهایی مثل هتلها ،مسافرخانهها
و اقامتگاههایی بپردازیم که در اختیارمان قرار
گیــرد برای قرنطینه کردن افــرادی که امکان
قرنطینــه در منزل ندارند یــا از نظر اقتصادی
نیازمنــد نگهــداری در محــل عمومیتری با
حمایتهــای دوره  ۱۴روزه قرنطینه هســتند،
استفاده کنیم.

وزیر بهداشــت تاکید کرد :قرنطینه ما دو گونه
است ،اول قرنطینه افراد با تست مثبت PCR
یا آنتــیژن و دوم قرنطینه معکوس افرادی که
ممکن است بیمار نباشند ولی بیماری زمینهای
دارند و یا ســن باالی  ۶۵سال دارند که باید در
محلی نگهداری شــوند و تحت حمایت باشند و
نیازمنــدی آنها را برای خروج از منزل چه برای
امور اجرایی و چه برای تهیه مایحتاج به حداقل
برســانیم .این جمعیت حدود  ۱۱میلیون و ۷۰۰
هزار نفر هســتند که مــرگ و میر  ۸۸درصدی
در کرونا مربوط به این افراد اســت و در نهایت
درمان ســرپایی و زودرس بــا پروتکل دارویی
موثــری که در کمیته علمی تدوین شــده باید
بتوانیم طول دوره درمان را به حداقل برسانیم و
ابتالی بیمار را به فاز التهابی هفته دوم بیماری
به حداقل برســانیم ،از تعداد افراد بســتری در
بیمارســتانها بکاهیم و در نتیجــه بتوانیم در
کاهش مرگ و میرها موفق باشیم.
وی با اشــاره به شاخصها و اهدافی که تدوین
شده اســت ،تصریح کرد :در این راستا نیازمند
کمک ســازمان یافتــه افراد کاردان هســتیم،
بدون تردید سیاستگذاری ،اجرای قسمتهای
بهداشتی درمانی و نظارت عالیه و سیاستگذاری
وزارت بهداشت است اما دو دستگاه بسیار مهم
شامل اول عزیزان بسیجی که بر اساس طرحی
که همکاران تدوین کردند و بر اساس تجربیات
بســیار گســترده و قدیمی بنده در ریشــهکنی
فلجاطفال و طــرح ملی کنترل فشــار خون و
مرحلــه اول مدیریت کرونا از عزیزان بســیج
در قســمت اجرایی ،حمایتی و قرنطینه کمک
میگیریم .اما دستگاه دیگر که مجهز به کمک
جوانان هاللاحمر اســت قرار است به ما کمک
کند تا از جمعیت یک میلیون و  ۱۰۰هزارنفری
و همچنین نیروهای سازمانی مجموعه در تمام
ابعاد بویژه بحث آموزش استفاده کنیم.
نمکــی تاکید کرد :این حرکت به شــیوه محله
محور و خانــواده محور و اســتفاده از ظرفیت
هرخانه یک پایگاه ســامت خواهد بود .تردید
نــدارم با به کارگیری این دوبــال پرواز در اوج
گیــری از ویروس و اجرای قــوی پروتکلها و
طراحــی همکاران بنــده در مدیریت بیماری و
بیماریابی زودرس و کاهش موارد بســتری و در
نهایت کاهش مرگ و میر که در یک ماه آینده با
رعایت بیشتر مردم و همکاران من و وفاق ملی
بیشتر و میانجیگری ســازمانهای مردمنهاد،
خواهیم توانســت در کاهش مــوارد بیماری و
مرگ و میر به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز
جهان باشیم.

« آگهی مـزایـده عمومی »

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعدادی از غرف موجود در بازارچه حسین آباد و تعدادی ازکانکس وجایگاه های
واقع در سطح شهر و جایگاه تبلیغات بازار ماهی فروشان قدیم و یک باب دفتر اداری واقع در بازار ماهی فروشان بندرعباس خود را مطابق جدول ذیل به مدت یکسال و همچنین  15باب دفاتر حمل ونقل واقع در
ابتدای جاده بندرعباس -میناب واقع در میدان میوه وتره بار جدید شهر بندرعباس خود را که تمامی شرایط آن در اسناد مزایده قید گردیده است به مدت یک سال از طریق فراخوان عمومی( مزایده ) به صورت
اجاره موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ،که در صورت رضایت سازمان از نحوه عملکرد مستاجر و توافق طرفین با اخذ مصوبه هیئت مدیره به مدت دوسال دیگر ضمن اعمال حداقل
 %20افزایش سالیانه قابل تمدید می باشد .لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی در مهلت مقرر ساعات اداری به محل سازمان واقع در ابتدای جاده بندرعباس –میناب میدان میوه
وترهبارجدیدشهربندرعباسواحدحقوقیوقراردادهامراجعهنمایند.
(فروش اسناد مزایده از تاریخ  99/8/26الی .)99/9/4
هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد.متقاضیانمیبایستجهتخریداسنادمزایدهمبلغ500/000ریالرابهشمارهحسابدرآمد0111459466005بهنامسازمانساماندهیمشاغلشهریوفرآوردههایکشاورزیشهرداریبندرعباسنزدبانکملیواریزنمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده مکان های مذکور مطابق جدول ذیل می باشد ،که برنده مزایده می بایست مبلغ واریزی را به شماره حساب سپرده 10/6802954/1نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید.
 چنانچه برندگان نفر اول  ،دوم  ،سوم ،به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید.پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 99/9/9پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص  ،معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای سربسته و به صورت الک ومهر شده به واحد
دبیرخانهتحویلورسیددریافتدارند.
پیشــنهاداترســیدهراسســاعت 13روزدوشــنبهمورخه 99/9/10درکمیسیونمعامالتعالیکهدرمحلسازمانتشــکیلمیگرددبازوقرائتخواهدشد.حضورپیشنهاددهندگان درروزبرگزاری
کمیسیونمجازمیباشد،عدمحضورمانعازتصمیمگیرینخواهدبود.
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابالغی و اعالمی از سوی سازمان می باشد.
کمیسیون معامالت سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.
این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران می باشد و صرفا ًیک نوبت منتشر می گردد.
نوع صنف/کاربری

نشانی

مبلغ پایه کارشناسی اجاره بهاء ماهیانه
(ریال )

مبلغ ودیعه ( ریال )

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

جایگاه تبلیغات بازار ماهی فروشان قدیم

پشت شهر

 65/000/000ریال

-

 60/000/000ریال

2

جایگاه مینی سوپر

بلوار امام خمینی (ره) جنب شرکت برق منطقه ای

 10/000/000ریال

 150/000/000ریال

 60/000/000ریال

3

جایگاه مرغ فروشی

گلشهر جنوبی ،بلوار  12فروردین

 30/000/000ریال

 200/000/000ریال

 60/000/000ریال

4

جایگاه مرغ فروشی

گلشهر شمالی  ،بلوار مصطفی خمینی جنب بوستان بنفشه

 30/000/000ریال

 200/000/000ریال

 60/000/000ریال

5

جایگاه فروش سبزی بسته بندی شده

بلوار امام خمینی سه راه گمرک جنب نهضت سواد آموزی

 13/000/000ریال

 150/000/000ریال

60/000/000ریال

ردیف

6

جایگاه (خواروبار و مرغ فروشی )

بلوار شهدای خلیج فارس ضلع جنوب مجتمع طالب

 40/000/000ریال

 350/000/000ریال

60/000/000ریال

7

کانکس مرغ فروشی

بلوار جمهوری اسالمی ابتدای محله امیرآباد جنب فروشگاه نمونه

 25/000/000ریال

 200/000/000ریال

 60/000/000ریال

8

کانکس مرغ فروشی

بلوار امام خمینی نبش بوستان خلیج فارس

 23/000/000ریال

 200/000/000ریال

 60/000/000ریال

9

کانکس مرغ فروشی

بلوار امام خمینی سه راه گمرک جنب نمایندگی ایران خودرو

 13/000/000ریال

 150/000/000ریال

 60/000/000ریال

10

کانکس میوه فروشی

گلشهر شمالی کوی نواب ابتدای خیابان کوشا

 25/000/000ریال

 200/000/000ریال

 60/000/000ریال

11

کانکس فروش لوازم التحریر

بلوار امام خمینی پشت بوستان شهید دباغیان جنب سازمان فرهنگی ورزشی
شهرداری

 10/000/000ریال

 150/000/000ریال

 60/000/000ریال

12

غرفه شماره 2

بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد

 5/000/000ریال

 100/000/000ریال

 30/000/000ریال

13

غرفه شماره 4

بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد

 5/000/000ریال

 100/000/000ریال

 30/000/000ریال

14

غرفه شماره 8

بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد

 5/000/000ریال

 100/000/000ریال

 30/000/000ریال

15

غرفه میوه فروشی شماره 29

بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد

 25/000/000ریال

 200/000/000ریال

 30/000/000ریال

 25/000/000ریال

 200/000/000ریال

 30/000/000ریال

غرفه شماره  32گل فروشی و فضای محوطه بازار
16

بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد

(گل فروشی )
17

یک باب دفتر اداری

بلوار ساحلی امام سجاد (ع) روبروی مسجد صاحب الزمان پشت شهر
بازار ماهی فروشان بندرعباس

(( روابطعمومیواموربینالمللشهرداریبندرعباس ))

 7/000/000ریال

-

 60/000/000ریال

