6

شهرستانها

اخبار کوتاه

تشنگی مردم مسجدسلیمان کنار سدها
مسجدســلیمان با وجود منابع آب قابل دسترس و سدهای اطراف آن با
مشــکل کمبود آب مواجه است.به گزارش تسنیم  ،در فاصله  ۲۵کیلومتری
شمال شرق مسجدسلیمان ،ســد مسجدسلیمان و در فاصله  ۵۰کیلومتری
شمال شرقی این شهر سد شهید عباسپور قرار دارد که مخزن این  ۲سد به
ترتیب  ۲.۶میلیــارد متر مکعب و  ۳.۲میلیارد متر مکعب آب در خود جای
داده است و مردم این شهرستان با مشکل کمبود شدید آب روبرو است و از
سهمیه بندی آب به شدت گالیهمند هستند.
ساکنان برخی از مناطق مسجدســلیمان اعالم کردند در بعضی هفتهها
چند روز دسترســی بــه آب نداشــتند و زمانی هم که آب وصل میشــد
تنها  ۲ســاعت آنهم با فشاری بســیار کم.عبداهلل هیهاوند ،رئیس اداره آبفا
مسجدســلیمان گفت :علت مشــکل آب باال رفتن جمعیت و نبود ظرفیت
الزم در شــبکه آبرسانی برای پوشش شهرستان است و فرسودگی و قدیمی
بودن شبکه آبرسانی شهر یکی دیگر از معظالت ما بوده و است.او افزود :برای
حل این مشکل نیازمند اعتبارات مالی جهت ترمیم و اصالح شبکه آبرسانی
شهرستان مسجدسلیمان هستیم.

ورزشگاه تختی تبریز
ورزشگاه اختصاصی دو و میدانی میشود

رئیس هیات دو و میدانی آذربایجان شــرقی از موافقت مسئوالن استان با
پیشــنهاد تبدیل ورزشگاه تختی (باغشمال) تبریز به ورزشگاه اختصاصی دو
و میدانی خبر داد.سعید حاجیزاده گفت :به دنبال تعطیلی مسابقات فوتبال
در ورزشــگاه باغشمال به علت فرسودگی ،پیشنهاد تبدیل آن را به ورزشگاه
اختصاصی دو و میدانی طرح کردیم که این پیشنهاد پس از بررسیهای الزم،
مورد موافقت مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان قرار گرفت.
وی افزود :خوشبختانه از شکلگیری و پیگیری مباحث مربوط به تغییر این
ورزشــگاه تاریخی و ارزشمند تبریز به هرگونه کاربری غیرورزشی جلوگیری
شــد و از اهتمام مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان ،در این زمینه قدردانی
میکنیم.وی با اشاره به برنامههای این هیات در استعدادیابی و توسعه ورزش
دو و میدانی به ویژه در حوزه قهرمانی ،گفت :با در اختیار گرفتن ورزشــگاه
باغشــمال و مناسب سازی و تجهیز آن برای رشته دو و میدانی ،تبریز دارای
دومین ورزشگاه اختصاصی دو و میدانی کشور پس از ورزشگاه آفتاب انقالب
در تهران میشــود.حاجیزاده ضمن قدردانی از اهتمام و پیگیری اداره کل
ورزش و جوانان استان ،ابراز امیدواری کرد مراحل تحویل ورزشگاه باغشمال
به هیات دو و میدانی و مناسبسازی و تجهیز آن هرچه زودتر انجام شود و
ورزشکاران این رشته به طور کامل از امکانات آن بهرهمند شوند.

بیمارستان «کامکار» قم
تخت خالی کرونایی ندارد
بیمارســتان کامکار قم ظرفیت حضور بیمار جدیــد کرونایی ندارد و به
همین دلیل شــرایط حساسی در استان ایجاد شده که ضرورت توجه بیشتر
مردم را به اصول بهداشــتی نشــان میدهد.با اعالم دکتر محمدرضا قدیر،
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی قم و پرشدن تختهای بیمارستان کامکار قم،
ضرورت همت همه جانبه همه آحاد مردم و مسئوالن در شرایط فعلی بیش
از پیش حس میشود.آمار بیماران کرونایی در قم از اواخر ماه گذشته دوباره
رو به فزونی رفته اســت و حتی آمار رسمی ،میزان مراجعات مردم به مراکز
درمانی را بیش از آمارهای اولیه قلمداد میکنند.
با این وجود متاسفانه هنوز هم شاهد گستردگی مراعات عمومی نیستیم
و وضعیت قم از حالت زرد به نارنجی و سطح هشدار رسید .به گفته مدیران
علوم پزشــکی قم ،هم اکنون  315نفر در بیمارســتانهای قم تحت درمان
کرونا هستند.در آســتانه ماه محرم نیز ضرورت استفاده هرچه بیشتر مردم
از ماسک و رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی به شدت احساس میشود.

گازرسانی به  ۸۷روستای
شهرستانهای خرمآباد و چگنی

سرپرست شــرکت گاز لرستان در دیدار با دکتر ویسکرمی نماینده مردم
خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی از در دست اجرا بودن پروژههای
گازرسانی به  ۸۷روستای شهرستانهای خرمآباد و چگنی خبر داد.مهندس
کرم گودرزی در این دیدار ضمن تشــریح عملکرد شرکت گاز لرستان گفت:
تاکنون  ۱۰۰درصد جمعیت شهری شهرستان خرمآباد از نعمت گاز طبیعی
برخــوردار بوده و با تکمیل پروژههای در دســت اجرای گازرســانی به ۲۴
روستای این شهرســتان ،ضریب نفوذ گازرسانی به جمعیت روستای واجد
شرایط به ۹۷درصد خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه در راستای گسترش عدالت اجتماعی و افزایش رفاه،
گازرســانی به  ۶۳روستای چگنی با سرعت مطلوب در حال اجراست ،اظهار
کرد :یکی از مهمترین اولویتهای شــرکت گاز استان در سال جاری تسریع
در گازرســانی روســتایی بوده و با تکمیل این پروژهها که عمدتاً مربوط به
بخش شــاهیوند هستند ضریب گازرسانی به جمعیت روستایی واجد شرایط
شهرســتان چگنی به  ۹۶درصد خواهد رسید.این مسئول افزود :پیشبینی
میشود تا پایان سال  ۱۴۰۰با گازرسانی به تمام روستاهای واجد شرایط این
حوزه ،چگنی بهعنوان شهرستان سبز معرفی شود.
سرپرست شرکت گاز استان در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای
بازسازی و مقاومســازی جهت افزایش تابآوری شــبکه گاز ،افزود :پروژه
بازســازی لوله انتقال گاز در محل عبــور از عرض رودخانه چم دیوان که در
سیل سال گذشته آسیب جدی دیده بود با تالش شبانهروزی پرسنل شرکت
به پایان رسیده و باعث تامین جریان گاز پایدار و ایمن به شهر دوره ،روستاها
و صنایع این منطقه شــده است.گودرزی زیرساختهای گازرسانی استان را
مناســب اعالم کرد و افزود :هیچگونه محدودیتی برای اســتفاده صنایع از
گاز طبیعی بهعنوان ســوختی پاک و ارزان وجود ندارد.مهرداد ویســکرمی،
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی نیز گفت :اقدامات
شرکت گاز استان لرستان در راستای خدماترسانی به مردم و توسعه عدالت
اجتماعی بوده و گازرســانی به مناطق روســتایی و محروم به دلیل شرایط
خاص نیازمند توجه بیشــتر است که خوشبختانه در دستور کار این شرکت
قرار دارد.

تکذیب اجرای حکم اعدام  ۵نفر از اغتشاشگران
در اصفهان

رئیس کل دادگســتری اســتان اصفهان ،خبر اجرای حکــم پنج نفر از
اغتشاشگران را تکذیب کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،به
نقل از روابط عموی دادگســتری اســتان اصفهان ،محمدرضا حبیبی رئیس
کل دادگســتری استان اصفهان در پی انتشار مجدد اخبار کذب در خصوص
اجرای حکم  ۵نفر از اغتشاشــگران در اصفهان تأکید کرد :هیچگونه تعیین
وقتی برای اجرای حکم  ۵نفر از اغتشاشگران که تشریفات قانونی اجرای آن
طی شده باشد ،وجود نداشته و اخبار منتشره در خصوص اجرای این احکام،
از پایه و اســاس کذب است.پیش از این برخی رسانهها خبر از اجرای حکم
اعدام این  ۵اغتشاشــگر در اصفهان داده بودند که توسط دادگستری استان
اصفهان تکذیب شده بود.

شایعه واژگونی خودروی حامل گوشت سگ
در خوزستان صحت ندارد
مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خوزستان گفت :فیلمی که به
عنوان خودروی واژگون شــده حامل گوشت سگ منتشر شد ،صحت ندارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از اهواز ،مسئول روابط عمومی اداره کل
دامپزشکی خوزســتان گفت :کلیپی به عنوان خودروی واژگون شده حامل
گوشت سگ در مسیر اهواز -الهایی در فضای مجازی منتشر شد ،که صحت
ندارد و این خودرو از مبدا اهواز درحال انتقال گوشت گوسفد و بز ذبح شده
بود.
او با بیان اینکه باتوجه به نوع و شکل چاپی مشاهده شده بر روی الشهها،
قطعا در کشــتارگاه مجاز دام کشــتار شــده اند افزود :به دلیل فوت راننده
و سرنشــین آن مقصد خودرو یخچالی حمل گوشت شناسایی نشده است.
باجالن در پایان بیان داشــت :اطالعاتی از حجم و تعداد الشههای گوسفند
ذبح شده به دلیل سوختگی خودرو در دست نیست.
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فرونشست زمین در دشت قزوین به یک بحران بدل شده است

دادستان قزوین گفت :فرونشست زمین در دشت قزوین
به یک بحران بدل شده و الزم است در این خصوص تبیین
برنامههای بلند مدت صورت گیرد تا دشت قزوین احیا شود
و همه باید در این راســتا تالش کنیم.محمد قاســمی در
نشست شــورای حفاظت از منابع آبی استان که در سالن
جلسات مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد ،گفت:
منابع آبی یکی از زیرســاختهای مهم در توسعه اقتصادی
اســت ،اما در ســالهای اخیر به دلیل عدم توجه کافی به
حفظ و صیانت از منابع آب ،این موضوع به یکی از مسائل و
چالشهای اساسی کشور تبدیل شده است.
وی افزود :بحران آب مســئلهای نیســت کــه بتوان به
راحتی از کنار آن عبور کرد ،زیرا مصرف و برداشت بیرویه
از منابع آب ،آســیبهای جدی و جبران ناپذیری را در پی
دارد ،به همین خاطر برگزاری مســتمر نشســتهای این
شورا و بررسی چالشهای حوزه آب از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است و بحث حفاظت و صیانت از آب ،با توجه به
اهمیت موضوع مستمرا ً در نشستهای شورای حفظ حقوق
بیتالمال نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در دستور
کار قرار دارد.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد :صیانت از منابع آبی
یکی از مصادیق حقوق عامه و بیتالمال اســت و از آنجایی
که منابع آب در اســتان محــدود و موارد مصرف نامحدود
اســت ،باید میان ورودی و خروجی آب تعادل برقرار شود
و اگر برای این موضوع چاره اندیشــی نشــود ،بیتردید در
آینده با بحرانهای جدی مواجه خواهیم شــد.بنا بر اعالم
روابط عمومی دادســرای قزوین ،وی به اقدامات انجام شده
در راســتای حفاظت از منابع آبی اســتان اشاره و تصریح

کرد :بحمداهلل با تالشهای دســتگاه قضایی و مشارکت و
همافزایی سایر دســتگاههای متولی اقدامات قابل توجهی
از جمله پلمب و مســلوبالمنفعه چاههای غیرمجاز ،نصب
کنتور هوشــمند بر روی چاههای دارای پروانه ،رفع تصرف
و آزادســازی بستر و حریم رودخانهها در راستای صیانت و
حفاظت از منابع آب اســتان برنامهریزی و اجرایی شــد و
تداوم این اقدامات در سال جاری با قوت و جدیت در دستور
کار قرار دارد .این مقام قضایی استان تاکید کرد :صیانت از

منابع آب نیازمند آمایش ســرزمینی است و مصرف بهینه
آب در حوزههــای مختلف از جمله صنعت ،کشــاورزی و
همچنین نقاط مختلف اســتان باید با برنامه و متناسب با
شــرایط آن منطقه صورت گیرد ،تا برخی نقاط اســتان به
دلیل برداشت و مصرف بی رویه دچار بحران نشود.
وی تصریح کرد :اگرچه وقوع ســیل در چند سال اخیر
خسارتهایی را در استان در پی داشت ،اما همین موضوع
باعث شــد تا در بحث رفع تصرف بستر و حریم رودخانهها

ورود به موقعی داشته باشــیم که بر اساس اقدامات انجام
شده ،تاکنون بیش از  ۵۰هکتار از بستر و حریم رودخانههای
استان رفع تصرف و آزادسازی شده و این موضوع همچنان
در دســتور کار قرار دارد.دادستان مرکز استان اظهار کرد:
بحث صیانت از منابع آب ،مصرف بهینه ،فرونشست زمین
نیازمند فرهنگ ســازی عمومی است و رسانههای مختلف
به خصوص رسانه ملی باید جامعه را از آسیبها و خطرات
آینده در حوزه مسائل آب ،آگاه و اطالع رسانی کند.
وی در ادامه افزود :ساماندهی چاههای دارای پروانه نیز
در حفظ منابع زیرزمینی آب بســیار دارای اهمیت است و
اجرای طرح نصب کنتور هوشــمند بر روی چاههای مجاز
باید تســریع یابد و عدم ساماندهی این چاهها موجب هدر
رفت آب و سودجویی برخی افراد میشود.
قاســمی در ادامه گفت :هوشمند سازی مصرف آب در
حفظ منابع آب بسیار موثر است ،اما این موضوع در استان
به کندی صورت میپذیرد که ضروری اســت ،دستگاههای
متولی در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند و برنامهها
و اقدامات خود را به سرعت اجرایی کنند.وی در ادامه یادآور
شد :فرونشســت زمین در دشت قزوین به یک بحران بدل
شده و الزم اســت در این خصوص تبیین برنامههای بلند
مدت صورت گیرد تا دشت قزوین احیا شود و همه باید در
این راستا تالش کنیم .دادستان عمومی و انقالب قزوین در
پایان خاطرنشان کرد :دستگاه قضایی استان تمام تالش و
همت خود را در راستای صیانت و حفاظت از منابع استان
بــه کار گرفته و این آمادگی نیز وجود دارد تا با اســتفاده
از تمامــی ظرفیتهای موجود پشــتیبان اقدامات ســایر
دستگاههای متولی در این راستا باشیم.

افزایش ابتالی کارکنان بانکها به کرونا در فارس

کرونا در اســتان فارس ،بخصوص در شــیراز همچنان
قربانی میگیرد؛ این در حالی است که هنوز مسئوالن فارس
تصمیمی برای دورکاری و یا کمکردن روزانه تعداد کارکنان
ادارات و سازمانهای استان در این شرایط بحرانی نگرفتهاند.
در این میان وضعیت کارکنان بانکها از همه بدتر است.به
گزارش ایلنا از فارس،با گذریدر بانکهای سطح شهر شیراز
بهخوبی میتوان متوجهشــد که مــردم و مراجعهکنندگان
برای انجام اموری مانند دریافت تسهیالت ،نقد کردن چک،
خدمات دریافت و پرداخت ،پرداخت قبوض ،گرفتن کارت،
تمدید کارت و خدماتی مشابه در شعب بانکها حضور پیدا
میکننــد و بدون رعایت فاصله اجتماعی ســامت خود و
اطرافیان را به خطر میاندازند.
یک شهروند شیرازی با اشاره به اینکه برخی از کارمندان
بانکها هم در اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی کوتاهی
میکنند،میگوید :هفته پیش برای انجام امور بانکی مجبور
به یکی از شــعب بانک ملی در خیابــان زند رفتم.با کمال
تعجب دیدم که چند نفر از کارمندان نه تنها از ماســک و
دستکش استفاده نمیکنند که بدون رعایت فاصله اجتماعی
در کنــار همدیگر نشســته وصحبــت میکنند.این معلم
بازنشســته در ادامه اضافه میکند :وقتی هم معترض شدم
یکی از همان کارکنان گفت خیلی سخت نگیر اگر قسمت

فعالیت مبتالیان به کرونا در ادارات جرم است

باشد مبتال میشویم اگر هم نباشد هیچ اتفاق نمیافتد.
البته کارمندان بانکها هم در گفت وگو با ایلنا میگویند
درست اســت که همه موارد بهداشــتی در ادارات رعایت
نمیشود اما برخی از مشــتریان هم موضوع کرونا را جدی
نمیگیرند.یکی از این کارمندان که در بانک ملت شــاغل
اســت و نخواست نامش در گزارش بیاید ،میگوید  :یکی از
دوستانم در یکی از شعب بانک ملت تهران شاغل است؛ او
برایم تعریف میکرد که وقتی همســر یکی از همکارانمان
به کرونا مبتال شد رئیس آن شعب ه از او خواست که حداقل
روزی  ۳-۲ســاعت در سرکارش حاضر شود تا کارها عقب
نیفتد در صورتی که اگر فرد مبتالیی در خانه هست ،افراد
دیگر خانواده را نباید مجبور به حاضر شــدن در محل کار
کرد .رئیس شــورای هماهنگی بانکهای استان فارس هم
در این باره میگوید :مدیران بانکها به هیچوجه کارمندان
مبتال به بیماری کووید  19را نباید وادار به حضور در شعب
کنند.کریم ریگی زادگان با بیان اینکه طبق آخرین آمار در
دو هفته گذشته حدود  157کارمند بانک در استان به کرونا
مبتال شده اند میگوید:البته این آمار به صورت تصاعدی در
حال افزایش است چرا که در مرحله نخست تعداد مبتالیان
حدود  130نفــر بود که در روزهای گذشــته به  157نفر
افزایش یافت .او در گفت و گو با ایلنا و در پاســخ به فعالیت
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فرماندار قم عنوان کرد

وضعیت نامعلوم کرونا
مانع جدی استفاده ازتسهیالت کرونا

فرماندار قم یکی از دالیل عدم استفاده بسیاری از مردم از تسهیالت مشاغل
آســیب دیده از کرونــا را نامعلوم بودن وضعیت این بیماری دانســت.مرتضی
حیــدری در گفت وگو با ایســنا گفت :یکی از دالیلی که مردم قم نســبت به
دریافت تســیهالت کرونا نســبت به مشاغل آســیب دیده از این شرایط اقدام
خاصــی انجام ندادند ،نامعلوم بودن وضعیت این بیماری اســت.وی افزود :این
بیماری شــرایطی ایجاد کرد که بســیاری از مردم و مشــاغل و شکل و سبک
زندگی آنها را دســتخوش تغییرات و دگرگونی های بســیار کرد .در این بین
شــرایط مخاطره آمیز کرونا در استان قم در میان بخش های مختلف مردم و
کسب و کارهای مختلف اثرگذار بوده است.فرماندار قم گفت :وقتی تکلیف این
بیماری هنوز مشــخص نیست و تاریخ خاصی نیز برای اتمام قطعی این شرایط
وجود ندارد پس تکلیف بسیاری از مشاغل هم مشخص نیست و مشخص نیست
که چه زمانی میتوانند به شرایط سابق برگردند.وی اظهارکرد :با توجه به اینکه
اکثر واحدها و مشاغل فعال در قم در بخش خدمات هستند ،قطعا این مشاغل
ضررهای فراوانی از این شــرایط متحمل شــده اند و منتظر هستند که ببینند
تکلیف آنها با این ویروس چه خواهد شد.وی گفت :بسیاری از مشاغل از جمله
مهمانپذیرها و خدمات مرتبط به زائران و مسافران و مجاوران حرم کریمه اهل
بیت(ع) ضرر بســیاری از این شــرایط کرده اند و زیرا سالی  20میلیون زائر به
قم میآمد و امروز با توجه به بازشدن حرم شاهد محدودیت های حضور مردم
هســتیم.فرماندار قم با بیان این که این شرایط باعث شده که بسیاری از مردم
از بیم عدم توان بازپرداخت وام نتوانند تســهیالت دریافت کنند ،تصریح کرد:
بسیاری از واحدهای تولیدی توان بازپرداخت سریع این وام را ندارند و به همین
دلیل رغبتی برای دریافت هم ندارند و باید به شکل دیگری از آنها حمایت شود.
وی گفت :بخشی از عدم استقبال هم به تبلیغات ضعیف باز میگشت زیرا زمانی
زیادی از تخصیص وام نگذشته است ،حال باید کسانی که مشمول دریافت وام
هســتند خود را با شــرایط تطبیق دهند و به بانک ها مراجعه کنند که همین
مساله باعث تاخیر در حضور آنها برای دریافت وام شده است.

رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مازندران:

امسال نیازی به واردات برنج نداریم

یــزدان پناه گفت :بــا توجه به افزایــش تولید برنج در اراضی کشــاورزی
ایران،امســال نیازی به واردات برنج نداریم.به گزارش تســنیم ،سید اسماعیل
یزدان پناه رئیس کمیســیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی مازندران با اشــاره به واردات بی رویه برنج در پارسال که
برای کشــاورزان نا امیدکننده بود ،گفت :امســال نیازی به واردات برنج نداریم
و امیدواریــم دولــت ،در جهت حمایت از تولید داخل و تکرار نشــدن اتفاقات
ناخوشایند گذشته ،از واردات برنج جلوگیری کند.او افزود :اگر به دنبال جهش
تولید هســتیم ابتدا باید تولید داشته باشیم و بخش مهم توجه به بازار فروش
اســت؛ اگر نتوانستیم محصوالت خود را بفروشــیم ،باز تولید مفهوم خود را از
دســت میدهد.یزدان پناه با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری در مورد
جهش تولید ،گفت :یکی از مسائلی که در این زمینه میتوانیم پیشنهاد دهیم،
کنترل واردات اســت؛ به این دلیل کــه واردات بیرویه عالوه بر زیان به منابع
ارزی ایران عاملی در کاهش بازار تولیدات داخلی خواهد شد .او افزود :تقاضای
مشــخص ما از دولت این اســت که جدی از ورود کاالهایی که در داخل تولید
میشــود ،جلوگیری کند؛ به این دلیل که نباید فرصت تأمین نیاز  ۸۰میلیون
مصرف کننده و مشتری کاالهای داخلی را با واردات بی رویه از تولیدکنندگان
داخلی بگیریم و برای کارگران خارجی اشــتغال ایجاد کنیم.یزدان پناه با اشاره
به گالیه یکی از تولیدکنندگان استان در زمینه ارزش ارز ،گفت :نرخی که دولت
در نظر میگیرد ،قدرت رقابت در کشور رقیب را از ما میگیرد ،دولت باید پاسخ
دهد که نرخگذاری به چه صورت اســت که تولیدکننده یک دالر صادر میکند
و بانک مرکزی میگوید  ۲دالر را برگردان.رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی
داخلی اتاق بازرگانی مازندران درباره بازگشت ارز که به سختی صورت میگیرد،
افزود :ما مجبور هســتیم  ۱۵درصد صرافی را پرداخت کنیم و داســتانهای
متعددی را بگذرانیم که همه اینها اصل صادرات را زیر سئوال میبرد.

افراد مبتال به کرونا در شــعب بانکهای استان خاطر نشان
میکند :به هیچوجه چنین موضوعی امکان ندارد زیرا ستاد
مقابله با بیماری کرونا برای این مهم جرم لحاظ کرده است.
این مقام مســئول ادامه میدهد :به محض اینکه کارمندان
عالئم بیماری کرونا داشته باشند تست انجام میدهند و تا
اطالع ثانوی اجازه حضور در محل کار را ندارند.در شــرایط
فعلی جهت کنترل بیماری کرونا بعضی از شعب را تعطیل
ی اســت که روزانه پس از پایان کار نیز
کرده ایم این در حال 
شعب بانکهای استان ضد عفونی میشوند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان فارس با اشاره
بــه اینکه به هیچ وجــه اجباری برای حضــور کارمندان و
مبتالیان به کرونا در شعب بانکهای استان را نداریم ادامه
میدهد :اگرچه افراد تا  14روز ناقل هستند بنابراین جهت
کنترل این بیماری تمام نکات بهداشتی را رعایت میکنیم.
ریگی زادگان با بیان اینکه تاکنون یک شعبه بانک در خیابان
جانبازان شیراز به دلیل ابتالی کارمندان آن به کرونا تعطیل
شده است ادامه میدهد :برای کنترل این بیماری کارمندان
یک شعبه بانک را در شهرستان المرد جابجا کردیم  .این در
حالی اســت که اگر کارمندان به کرونا مبتال شوند اقدام به
تعطیلی شعب بانک میکنیم.
اکبری معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز هم

در ادامــه با بیان اینکه موضوع بــه کارگیری افراد مبتال به
کرونا در ادارات اســتان به هیچ امــکان ندارد هم میگوید:
طرح چنین موضوعاتی شایعه است.بی شک اگر مدیری هم
چنین اقدامی انجام دهد توبیخ میشود.علی اکبری در گفت
و گو با ایلنا میگوید :اگر تست افرادی که در بخش دولتی
و خصوصی مشغول به فعالیت هستند مثبت شود دانشگاه
علوم پزشکی به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده و
موضوع را پیگیری میکند.
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا هم با اشــاره به اینکه افــراد مبتال که از بیماری خود
خبر دارند و به اداره مطبوعشــان اطالع نمیدهند در حال
انجام تخلف هستند،میگوید :اگر مدیران با مرخصی و روند
بهبودی افراد مبتال در ادارات همکاری نمیکنند باز هم در
حال انجام تخلف محض هستند و بی شک دولت طبق قانون
تخلفات اداری با آنها برخورد میکند.
عبدالرضا قاسمپور در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه
چند روزی اســت که بخشــنامه برخورد با مدیرانی را که
کارکنــان مبتال را در ادارات به کار میگیرند به همه ادارات
ابالغ کردیم ،میافزاید:امیدوارم همه این بخشنامه را رعایت
کنند .هر چند بعید میدانم چنین اتفاقی در ادارات استان
رخ داده باشد.
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مناقصه عمومي يک مرحلهاي همراه با ارزيابي کيفي (همزمان)

شــركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد تامين  35دستگاه خودرو استيجاري (بشرح جدول نياز
سنجي) همراه با راننده جهت استفاده در تمامي شهرستانهاي استان بوشهر را به شرح ذيل به شركت خدماتي
واجد صالحيت واگذار نمايد ،لذا از كليه شركتهاي خدماتي كه داراي تاييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور
اجتماعي در كد حمل و نقل هســتند دعوت به عمل میآيد كه از ساعت  15روز شنبه مورخ 1399/05/11
لغايت ساعت  18روز سهشنبه مورخ  1399/05/14جهت خريد اسناد ارزيابي کيفي و مناقصه به سامانه ستاد
به نشاني  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
 -1شماره فراخوان در سامانه ستاد2099001344000038 :
 -2مبلغ تقريبي برآورد 22/629/122/056 :ريال
 -3مدت اجرا 12 :ماه شمسي
 -4مبلغ تضمين شــركت در فرآيند ارجاع کار  1,132,000,000ريال میباشد كه بايستي به صورت ضمانت
نامه بانكي به نفع اين شركت ارائه گردد.
 -5قيمت خريد اســناد  1,000,000ريال ميباشد .كه ميبايست به حساب شماره 2802-11-741393-5
نزد بانك مهر ايران شــعبه مركزي بوشهر (حساب شبا شماره IR440600280201100741393005نزد بانك
مهر ايران شعبه مركزي بوشهر) واريز گردد.
 -6تضمين شرکت در فرآيند ارجاع بايستي به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شركت ارائه گردد.
 -7هزينه درج آگهي در روزنامه در چهار نوبت طبق تعرفه آزاد و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه
ميباشد.
 -8آخرين مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونيکي در ســامانه ستاد تا ساعت  12روز شنبه مورخ
 1399/05/25میباشد .تنها پاکت «الف» (تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار) میبايست به صورت فيزيکي
تا ساعت  12روز شنبه مورخ  1399/05/25به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحويل گردد.
 -9پاكتهاي مناقصه در ساعت  10صبح روز يکشنبه مورخ  1399/05/26گشوده خواهد شد .حضور يك
نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفي نامه در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع میباشد.
 -10كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه میبايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد.
 -11مدت اعتبار پيشنهادها بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و اين مدت بايد براي سه
ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.
 -12به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي
واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -13ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
 -14نشاني شرکت :بوشهر  -خيابان رئيسعلي دلواري  -کوچه تنگسير 1
 -15سايت اينترنتي شرکت/ https://abfa-bushehr.ir :
 -16تلفن تماس077-31640129 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/5/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/5/13 :
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