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استان

* سال دوازدهم * شماره 2142
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس اظهار کرد :طی
دو سال گذشته  ۲۰میلیارد ریال تسهیالت به فعالیتهای
قرآنی در بخشهای مختلفی نظیر کمک به ایدههای ویژه،
کمک به مؤسســات قرآنی ،شورای توســعه قرآنی و ...
پرداخت کردهایم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان فارس ،صابر سهرابی،
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس با شادباش
اعیاد پیش رو گفت :چه ماه پر برکتی پیش رو داریم؛ ماه
یگانگی عاشقان عارف ،از ابراهیم و هاجر تا علی و زهرا،
که خانهشان پرورشگاه بزرگآزادگان عارف ،بزرگعارفان
عاشــق ،بزرگعاشقان شــهید و بزرگشــهیدانی که
مهاجران الی ا ...گشتند.
ســهرابی ادامه داد :ماه حج ،آغاز بیــداری و رهایی از
فرش برای رســیدن به عرش است؛ سفری که با وصال
عاشقانههای عارفان در طواف عشق یگانگی با خلق را با
زمزمه یگانه هستی فریاد میکشیم و همپای هاجر ،دوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس خبر داد:

تخصیص  ۲۰میلیارد
ریال برای فعالیتهای
قرآنی در فارس

بر صفا و مروه به قربانگاه اسماعیل ابراهیم مینشینیم تا
خویش را فدا کنیم؛ و پایانش راهی نیســت مگر قرآن و
عترت ،که در غدیر ،بر دستان پیامبر ،یگانه شدند.
وی افزود :شناخت معارف قرآن و عترت ،وظیفه و رسالتی
همگانی اســت؛ که گســترش آن مهمترین رسالت و
وظیفهای قانونی بر دوش فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد
بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس بیان داشت:
هنر ،ابزاری در دســتان فرهنگوران اســت تا بتوان با
بهرهگیری از جذابیت و زیبایی هنر ،مسائل فرهنگی را در
جامعه نهادینه نمود .ازاینرو بهویژه در دو سال گذشته،
معارف قرآنی و اهلبیــت (ع) را در قالبهای هنری و به
مناسبتهای گوناگون به جامعه عرضه کردیم.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی فارس افزود :فعالیتهای
گروه قرآن و عترت را میتوان در  21نوع برنامه همچون
برپایی نمایشــگاههای هنرهای تجســمی ،مسابقات،
جشنوارهها و یا برنامههای مناسبتی همچون مشق شب
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قدر ،دهه کرامت و دهه امامــت و والیت  ...بخشبندی
نمود؛ که همه در راستای گسترش معارف کتاب آسمانی
و عترت قرار دارد.
دبیر شــورای اطالعرســانی فارس اضافه کرد :تقویم
فعالیتی گروه قرآن و عترت این اداره به دو گونه مناسبتی
و موضوعی برنامهریزی شده است .مناسبتهایی همچون
 5ماه اسالمی محرم ،صفر ،رجب ،شعبان و رمضان و دو
دهه کرامت و امامت و والیت ،همچنین هفته دفاع مقدس
و ایام رحلت امام خمینی و پانزدهم خرداد است.
وی برنامههای موضوعی ایــن اداره کل در زمینه قرآن و
عترت را اینگونه دانست :برگزاری دورههای سبک زندگی
ایرانی اسالمی ،مشــاوره قرآنی در زمینه ،سبک زندگی،
دورههای آشــنایی با مفاهیم قرآن و معــارف اهلبیت،
برگزاری محفلهای قرآنی در سراســر اســتان فارس،
گردهمآییهای فعاالن قرآنی و قاریان ،دورههای آشنایی
با معارف و احکام نماز ،دورههای کتابت قرآن و کتب دینی
و مذهبی و ...

دبیر شــورای ترویج قرآنی اســتان فارس با اشاره به
پیگیری برای جذب قریــب یک میلیارد ریال اعتبار ویژه
در راستای حمایت از فعالیتهای قرآنی ،گفت :در دو سال
گذشــته بیش از  20میلیارد ریال را با بخشبندی کمک
به ایدههای ویژه  10میلیارد ریال ،کمک به مؤسســات
آموزشــی قرآنی ســه میلیارد ریال ،ســرانه آموزش به
مؤسســات آموزشــی دو میلیارد ریال ،ایدههای تبلیغی
و ترویجی دو میلیارد ریال ،شــورای توسعه قرآنی یک
میلیــارد ریال و اعتبارات اســتانی در حوزه قرآن ،عترت
و نماز دو میلیارد ریال در راســتای گسترش فعالیتهای
قرآنی پرداخت کردهایم.
مدیرکل فرهنگ و با ارشاد اســامی فارس با اشاره به
همهگیری روز افزون بیماری کرونا ،افزود :در سال پیش
رو تــاش خواهیم کرد تا فعالیتهــای قرآنی این اداره
کل و مؤسســات تابعه را در فضای مجــازی به عنوان
گستردهترین و بهترین بستر ،حتی بیشتر از پیش ادامه
دهیم.

استاندار فارس در نشست ستاد استانی مدیریت کرونا:

همه محدودیتهای قانونی در شهرستانهای قرمز اعمال شود
سیده ناهید تقویان -تماشا
استاندار فارس ضمن تشــریح آخرین توصیه های کرونایی
گفــت :در دور جدید کنتــرل این بیماری ،بایــد کنترل ها و
محدودیت ها هدفمند باشد.
دکتر عنایت ا ...رحیمی در نشست ستاد استانی مدیریت کرونا
در استانداری با بیان اینکه سیاست دولت اهمیت به سالمت،
معیشت و امنیت مردم است ،اظهار داشت :این 3مقوله به هم
پیوسته است و نهایت تالش نظام این بوده که با رعایت این
3مقوله بتوانیم در مقابل این بیماری پیشگیری و درمان را دنبال
کنیم.
مقام عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه همه محدودیت های
ستاد ملی کرونا در مورد شهرستان های قرمز باید اعمال شود،
افزود :در مورد بقیه شهرســتان ها نیز محدودیت تجمع ها و
مراســم عمومی را خواهیم داشت و در سراسر استان رعایت
پروتکل ها الزم است.
او خاطرنشان کرد :در شهرستان های قرمز عدم صدور مجوز
مراسم ختم و عروسی را خواهیم داشت گرچه رفتن به محضر
و خواندن خطبه در شرایط عدم تجمع ،مشکلی ایجاد نمی کند.
دکتر رحیمی با بیان اینکه مراســم ختم در مراکز سربســته
طبق نظر ستاد ملی کرونا محدود شــده است ،گفت :مراسم
خاکسپاری در چارچوب تشریفات معمول ممنوع است و تنها با
رعایت مسائل شرعی باید به دفن اموات اقدام کرد.
اســتاندار فارس به محدودیت ادارات نیز اشاره کرد و اظهار
داشــت :ادارات تکلیف دارند که رعایت زدن ماسک را بکنند و
طبق قانون عدم رعایت این موضوع ،معرفی به تخلفات اداری
را در پی خواهد داشت.
* در پاساژها نیز باید در ورودی آنها مواد ضدعفونی باشد
او همچنین در توصیه های خود به سایر بخش ها گفت :در پاساژها
نیز باید در ورودی آنها مواد ضدعفونی باشــد و زدن ماسک را
نیز کنترل کنند و در کارخانجات نیز کارگران از وسائل حفاظتی
برخوردار باشــند ضمن اینکه باشــگاه ها در شهرستان های
قرمز قطعاً نمی توانند ادامه فعالیت داشته باشند.
رحیمی با درخواســت از دانشگاه علوم پزشــکی برای ادامه
روند درمان بیماران نیز گفت :از کســانی که تست شان مثبت
شده مراقبت الزم انجام شود ضمن اینکه توصیه های پزشک
خانواده را گسترش دهید.
استاندار فارس افزود :امکان پایش بیماران برای دانشگاه علوم
پزشکی فراهم باشد و تشــدید کنترل در اجرای پروتکل ها و
برخورد و اعالم آن نیز مهم اســت تا دیگران متوجه شوند که
برخوردها جدی است.
دکتر رحیمی خواســتار نصب پالکارد تعطیلی بر سر در اماکن
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* دکتر همتی 51 :نفر در چهار روز در استان از بیماری کرونا فوت کردهاند
* رئیس دانشگاه شیراز :تا دو هفته آینده نخستین واکسن خام کرونا در شیراز تولید خواهد شد
متخلف حداقل برای یک دوره یک هفته ای شد و افزود :صدا و
سیما و ارشاد و دبیرخانه فضای مجازی در تولید محتوا همچون
گذشته که خوش درخشیدند ،همچنان فعال باشند.
او همچنین گفت :تابلوهای شهرداری ها نیز در اختیار آنها قرار
داده شود تا اطالع رسانی الزم انجام شود.
ضدعفونی کــردن مکان هــای عمومی ،بازرســی جدی تر
پمپ های بنزین دیگر خواسته اســتاندار فارس بود و افزود:
محدودیت های ما از این پس شدیدتر خواهد بود.
رحیمی در مورد برگزاری کنســرت ها نیز گفت :برای اجرای
کنســرت با رعایت پروتکل ها در فضای باز با هماهنگی ستاد
اقدام شــود .البته بــا توجه به نزدیکی ماه عــزاداری به نظر
می رسد که این اقدام دیگر موضوعیت ندارد.
اســتاندار فارس همچنین گفت :بر مواســات و همدلی تأکید
می کنم و می توان گفت در این راســتا قرارگاه های ســپاه
بــه خوبی کار را دنبــال کردند و در ادامه نیــز انتظار می رود
مجموعه های خدمات رســان و خیران با هماهنگی به شکل
هدفمند کار کمک رسانی را دنبال کنند.
او در همیــن رابطه گفــت :تأکید بنده بیشــتر بر کمک های
نقدی اســت چراکه کمک های نقدی دست افراد را بیشتر باز

می گذارد.
دیگر توصیه استاندار فارس در این نشست به مدیر کل حمل و
نقل و راهداری استان فارس بود که در این رابطه اظهار داشت:
بلیط ها باید به شــکل اینترنتی فروخته شود و تا حد امکان در
ساعت سوار شدن ،مسافران در ترمینال حضور یابند.
او افزود :قبل از مسافرت صندلی و اتوبوس ها ضد عفونی شود
و مسافران حتماً ماسک داشته باشند که در پروازها نیز باید این
موارد به دقت کنترل شود.
رحیمی در عین حال از تعطیلی بیشتر نمایشگاه ها نیز گفت و
اظهار داشت :اعتقاد داریم کنترل ها و محدودیت های ما در این
دور ،باید هدفمند باشد ضمن اینکه معیشت و اقتصاد مردم نیز
باید مورد نظر باشد.
به گفته استاندار فارس کنترل های در دور جدید حدود 2هفته
بعد خود را نشان خواهد داد و عدم رعایت ها پس از فروردین
ماه موجب افزایش مبتالیان شده است.
استاندار فارس در عین حال گفت :ما نمی خواهیم موضوع کرونا
را عادی جلوه دهیم.
* تمامی کســانی که برای اخذ تسهیالت کرونایی ثبت نام
کردند باید بتوانند از آن استفاده کنند

مقام عالی دولت در استان فارس در ادامه با توصیه به وحدت
رویه در بانک ها نیز گفت :تمامی کسانی که برای اخذ تسهیالت
کرونایی ثبت نام کردند باید بتوانند از آن استفاده کنند.
رحیمــی افزود :البته جذب تســهیالت ما در این راســتا زیر
30درصد است و شــاید عدم انگیزه ذی نفعان و سختگیری
بانک ها در این زمینه تأثیرگذار بوده است که انتظار داریم در
این راستا شورای عالی بانک های استان قوی تر عمل کند.
* معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز :باز بودن اماکن زنگ
خطری برای شیوع بیشتر بیماری است
همچنین دکتر عبدالرسول همتی معاون دانشگاه علوم پزشکی
شیراز در ادامه با اشــاره به اینکه بیماران بدحال بسیاری در
بخش آیسییو بیمارستانها داریم که در حال دست و پنجه
با مرگ هســتند ،گفت :تعداد فوتیهای فارس باالست و سه
روز بود که تعداد  ۱۶و  ۱۵نفر فوتی داشــتیم و در سه روز 46
نفر فوت کردند اما در  24ســاعت از ظهر ســه شنبه تا ظهر
چهارشــنبه ،پنج نفر دیگر نیز در استان فارس جان باختند و
این یعنی  51نفر در چهار روز در استان از بیماری کرونا فوت
کرده اند.
وی افــزود :آمار مبتالیان به ویروس کرونا در اســتان فارس

10درصد کل کشــور را دارد و این نشان می دهد که پرسنل و
کادر درمان از جان میاه میگذارند و تالش میکنند.
دکتر همتی با اشــاره به اینکه تعداد فوتیهای فارس باال رفته
اســت ،ادامه داد :با وجود این 2/5درصد فوت شدگان کشور
سهم استان فارس است.
وی ادامه داد :اگر چه اســتان فارس  ۱۰درصد آمار مبتالیان
کشــور دارد اما 2/5درصد از آمار فوت شدگان مربوط به این
استان است.
وی اضافه کرد :این آمار نشــان دهنده آن اســت که پرسنل
درمانی از جان مایه می گذارند و تالش می کنند.
معاون دانشــگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آماری که به
صورت هفتگی از سوی وزارت بهداشت اعالم می شود و مبنای
قرمز ،زرد و سفید بودن مناطق است ،گفت :در حال حاضر ۲۰
شهرستان اســتان دارای وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا،
 ۱0شهرستان دارای وضعیت زرد و مابقی دارای وضعیت سفید
هستند.
معاون دانشــگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه کالنشهر
شیراز در ســطح ویژه یا همان قرمز است ،بیان کرد :در حال
حاضر شهرستان های فســا ،آباده ،الر ،مرودشت ،فیروزآباد،

کوار ،کازرون ،گراش ،داراب ،ممســنی ،زرقان ،قیروکارزین،
ســپیدان ،اوز ،المرد ،خنج ،خرامه ،خفر و پاسارگاد در وضعیت
قرمز هستند.
وی ادامه داد :همچنین شهرســتان های خرم بید ،استهبان،
سروستان ،بوانات ،ارسنجان ،مهر ،بیضا ،نی ریز ،زرین دشت
و فراشبند در وضعیت زرد و اقلید ،رستم ،سرچهان ،کوه چنار و
بختگان در وضعیت سفید قرار دارند.
دکتر همتی باز بودن اماکن را زنگ خطری برای شــیوع بیشتر
این بیماری دانست و گفت :بیشتر مراجعان به بیماری کرونا در
مراسمات عروسی و ترحیم به این بیماری مبتال شدند.
معاون دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،باز بودن رستوران
هــا را منــوط بر رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی اعالم
کــرد و گفــت :نظارت بــر ایــن مجموعهها انجــام و در
صــورت تخلف و نبود بهداشــت پلمب و یــا جریمه خواهند
شد.
* رئیس دانشگاه شیراز :تا دو هفته آینده نخستین واکسن
خام کرونا در شیراز تولید خواهد شد
رئیس دانشگاه شیراز نیز در این نشست گفت :تا دو هفته دیگر
اولین واکسن های خام پیشگیری از کرونا تولید خواهد شد.
دکتر حمید نادگران با بیان اینکه نزدیک  8نفر از تیم تحقیقاتی
دانشگاه از کشورهای خارجی هستند ،گفت :ورود مواد به دلیل
تحریم با مشکل روبه شد .اما خوشبختانه بسیاری از مواد مورد
نیاز ساخت واکسن کرونا از کشور آلمان وارد شده و تا دو هفته
آینده نخستین واکسن خام تولید و خالص سازی خواهد شد.
رئیس دانشگاه شیراز یادآور شد :دانشکده دامپزشکی دانشگاه
شــیراز یک اتاق ویروس شناســی دارد و اکنون در حال عقد
یک قرارداد با وزارت دفاع اســت تا رتبه این اتاق به عدد سه
ویروس شناسی برسد.
او همچنین گفت :از یک ماه دیگر واکســن خام پیشگیری از
کرونا به صورت بالینی روی حیوان آزمایش خواهد شد.
نادگران با بیان اینکه تاکنون 4جلســه شورای علمی داشتیم،
افزود :فراخوان پژوهشی برای تشخیص و درمان کرونا ارسال
شــده و تاکنون  93پروپوزال به دست ما رسیده است که باید
داوران آن انتخاب شوند.
رئیس دانشــگاه شــیراز در عین حال گفت500 :دانشجوی
تحصیــات تکمیلی ارشــد و دکترا داشــتیم کــه دو ماه به
فارغ التحصیلی آنها مانده بود که این 500نفر شناسایی شدند
و تمهیدی اندیشــیده شده که در هر اتاق یک یا دو نفر ساکن
شوند تا درس آنها تمام شود.
به گفته دکتر نادگران برای این دســته از دانشجویان غذای
سوبسیدی در نظر گرفته شد.

معاون استاندار:

تدابیر سختگیرانهتر و محدودیتهای شدیدتر را در شهرستانهای قرمز داریم
ایستگاههای فروش ماسک را شهرداری با همکاری اتاق اصناف ایجاد کنند

سیده ناهید تقویان -تماشا
* در بازرسیهای انجام شده ،هزار و  ۳۴مورد تخلف ثبت شده
و  ۳۶۱مورد پلمب داشتیم
جانشــین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با
اشاره به بازرسیهای صورت گرفته از دستگاههای اجرایی استان
در زمینه اجرای پروتکلهای بهداشــتی گفت :نظارت و بازرسی بر
ادارات در این موضوع استان تداوم دارد و تکرار میشود.
عبدالرضا قاســمپور چهارشنبه در جلسه ســتاد استانی مدیریت
بیماری کرونا افزود :دستورالعمل های نظارتی به خصوص در زمینه
زدن ماســک و فاصله گذاری اجتماعی با سختگیری بیشتری اجرا
می شود.
معاون استاندار فارس گفت :پویش ماسک نیز توسط بخش های
مختلف راه اندازی شد که حرکت بسیار ارزشمندی بود.
دکتر قاسم پور در زمینه بازرسی ها از ادارات برای رعایت پروتکل های
بهداشتی گفت :بازرسی های صورت گرفته در  ۲بخش اداری و غیر
اداری و تجاری و صنفی انجام شد.
* در شیراز  49مورد و در استان  ۳۶۱مورد پلمب داشتیم
وی بیــان کرد :در بخش غیراداری و تجاری و صنفی و کارگاه های

ســاختمانی و پروژه های عمرانی ،در  ۲هفته اخیر در شهر شیراز
هزار و  ۴۲۳بازرسی انجام شده که به  ۸۳۵مورد اخطار داده شده
و  ۴۹مورد پلمب شده است.
قاسمپور ادامه داد :همچنین در سراسر استان  ۲۷هزار و  ۶۹۸مورد
بازرسی انجام شــده که هزار و  ۳۴مورد تخلف ثبت شده و ۳۶۱
مورد پلمب داشــتیم و  ۲۵دستگاه اجرایی استان معادل  ۳۰درصد
در وضعیت متوســط رعایت پروتکل های بهداشتی و  ۵۹دستگاه
معادل  ۵۴درصد در وضعیت خوب رعایت پروتکل های بهداشــتی
قرار داشتند.
وی اظهار کرد :از  ۱۰۲دســتگاه اجرایی استان بازرسی شده ۱۸
دســتگاه معادل  ۱۶درصد دارای نواقص بهداشتی بودند که تذکر
دریافت کردند.
معاون استاندار فارس گفت :اگر اداره ای برای بار دوم پروتکل های
بهداشتی را رعایت نکرده باشــد و دارای نواقص بهداشتی باشد
مطابق قانون تخلف اداری برخورد الزم صورت می گیرد.
* هفته سوم است که محدودیتهای کرونایی در سراسر استان
فارس در حال اجرا است
دکتر قاســمپور با بیان اینکه شرایط شیوع ویروس کرونا در استان

فارس در تیرماه نســبت به چهارماه گذشــته متفاوت شد ،افزود:
ســتاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا برای مقابله با این بیماری
تصمیماتی با دستور اســتاندار فارس اتخاذ کرد و محدودیت های
سختگیرانه ای اجرا شد.
معاون اســتاندار فارس گفت :هفته سوم است که محدودیت های
کرونایی در سراســر اســتان فارس در حال اجرا اســت و تدابیر
ســختگیرانه تر و محدودیت های شــدیدتر را در شهرستان های
قرمز داریم.
وی بیان کرد :براســاس گزارش های دریافتی در شــهر شــیراز
پارک ها و بوستان ها باز است و الزم است با تذکر مانع ورود افراد
به پارک ها شوند.
قاســمپور افزود :ممنوعیت برگزاری مجالس ختم و عروسی وجود
دارد و تاالرها و ســالن های پذیرایی تعطیل شــده اند و حتی به
فرمانداران اعالم کردیم مدیریت کنند تا مراسمی در منازل برگزار
نشود.
* به دستگاههای اجرایی اســتان اعالم شده تمام تجمعها و
همایشها و کنفرانسهای حضوری را لغو کنند
وی ادامه داد :به دستگاه های اجرایی استان اعالم شده تمام تجمع ها

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :با جان باختگان  219نفر دیگر فوتیهای
کرونا در کشور به  ۱۴هزار و  ۸۵۳نفر رسید
سخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
گفــت :تاکنون  ۲۸۱هزار و  ۴۱۳نفر در کشــور به طور
قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۲۱۹نفر در
 ۲۴ساعت از ظهر سه شــنبه تا ظهر چهارشنبه ،تعداد
جان باختگان کرونا در کشــور بــه  ۱۴هزار و  ۸۵۳نفر
رسیده است.
سیما ســادات الری دیروز درباره آخرین آمار مبتالیان و
موارد فوت ناشــی از ویروس کرونا در کشور بیان کرد:
از سه شــنبه ظهر تا دیروز  ۱مرداد  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۵۸۶بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد که هزار و
 ۹۳۴نفر از آنها بســتری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید  ۱۹در کشــور بــه  ۲۸۱هزار و  ۴۱۳نفر
رسید.

وی ادامه داد :متأســفانه در طول  ۲۴از ظهر سه شنبه
تا ظهر چهارشــنبه ۲۱۹ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴
هزار و  ۸۵۳نفر رسید.
الری گفت :خوشبختانه تاکنون  ۲۴۴هزار و  ۸۴۰نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنیــن  ۳۶۰۹نفر از بیماران مبتــا به کووید  ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد :تاکنون دو میلیون و ۲۲۸
هزار و  ۲۷۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است.
وی افزود :همانند روزهای گذشته استانهای مازندران،
فارس ،آذربایجانهای شرقی و غربی ،خراسان رضوی،
البرز ،خوزستان ،لرستان ،گلستان ،کرمان ،زنجان و ایالم

در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین استانهای تهران،
اصفهان ،بوشــهر ،هرمزگان ،قزوین ،مرکزی ،خراسان
شمالی ،همدان ،خراســان جنوبی ،سمنان ،سیستان و
بلوچستان ،اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت
هشدار قرار دارند.
الری گفت ۱۲ :اســتان در وضعیت قرمز و  ۱۳استان در
وضعیت هشــدار قرار دارند ۸ .درصد از شهرستانهایی
که در وضعیت قرمز بودند کاهش یافته ،اما  ۴۰درصد از
شهرها به حالت هشدار تغییر پیدا کردهاند.
وی بیان کرد :در استان مازندران با روند افزایشی بیماری
رو برو هستیم ،آمار بســتری روزانه به سه برابر در روز
افزایش یافته که  ۱۰شهرستان به شهرستانهای قرمز
این استان افزوده شده و در حال حاضر در مازندران ۱۷
شهرستان در وضعیت قرمز هستند.

و همایش ها و کنفرانس های حضوری را لغو کنند.
دکتر قاسمپور ،معاون استاندار فارس همچنین در زمینه برنامه های
ماه محرم افزود :در رابطه با برنامه های ماه محرم و سوگواری امام
حسین (ع) قرار شــد هیأتهای مذهبی پیشنهادهای الزم را ارئه
دهند و بعد در این زمینه بنا شد در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا تصمیم گیری شود و اعالم گردد اما در خصوص برنامه تعزیه
هیچگونه برنامهریزی نشود .به فرمانداران اعالم کردیم هیچ گونه
برنامه ریزی برای مجالس تعزیه در استان صورت نگیرد.
قاسمپور ادامه داد :در زمینه برنامه های ایام ذیحجه با مدیران حرم
مطهر شاهچراغ(ع) جلساتی را برگزار کردیم که بنا شد  ۲۰برنامه
به  ۵برنامه تقلیل یابد و چند برنامه ضروری با رعایت پروتکل های
بهداشتی برگزار شود.
معاون اســتاندار فارس گفت :کنکورها نیز لغو شده و آزمون جامع
دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسالمی نیز پیگیری شده و
احتماال به تعویق بیفتد.
وی با اشــاره به نیازهای اســتان ،گفت :قیمت ماســک و مواد
ضدعفونی کننده پیگیری شــود و ایســتگاههای فروش ماسک را
شهرداری با همکاری اتاق اصناف در پایانهها تعبیه کنند.

آگهی مناقصه اجرای پارک محله ای بوستان 99-17
نوبت اول99/05/02 :
نوبت دوم99/05/08 :
شــهرداری صدرا در نظر دارد اجرای پارک محله ای بوســتان (طبق آدرس ذکر شده
در اســناد مناقصه) را از طریق مناقصه عمومی بــه بخش خصوصی واگذار نماید .لذا از
کلیه شــرکت های واجد شــرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ
آگهی نوبت دوم  99/05/08جهت خرید اســناد تا ســاعت  14تاریخ  99/05/19به
آدرس :شــهر صدرا ،بولوار پاسداران ،ساختمان شــماره  ،1امور قراردادها شهرداری
مراجعه نمایند .در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن  07136414414آماده
پاسخگوئی می باشد.
 -1مبلغ کل برآورد اولیه 10،206،856،398 :ريال می باشد.
 -2تأمین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد.
 -3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  511،000،000ريال می باشد که به صورت ضمانت
نامه بانکی با اعتبار حداقل  3ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب 100830670088
بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد.
 -4واریز مبلغ  700/000ریال به حســاب  100805891412نزد بانک شــهر جهت

خرید اوراق مناقصه پــس از دریافت فرم پرداخت از واحد امور
قراردادها.
 -5به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
 -6ســپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
 -7هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -8شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
 -9سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -10آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت  14مورخ  99/05/20می باشد.
 -11بازگشــایی پاکات رأس ساعت  15روز سه شنبه مورخ  99/05/21در ساختمان
مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.
شناسه آگهی923673 :
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