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«ابتکار» از زنگ خطر دوباره کرونا در تهران با بازگشت دستفروشان به سطح جامعه گزارش میدهد

پروتکل برگزاری مراسم شبهای
قدر در مساجد اعالم شد

فراموششدگان کرونا

شکم گرسنه ،کرونا نمیشناسد .این حکایت دستفروشان،
کارگران ،کودکان کار و خیابان و زبالهگردهایی است که اگر
روزانه به خیابان نیایند ،شکم خود و خانوادهشان سیر نخواهد
شد .بیماری کروناویروس جدید اگرچه فعالیت ایندست از
افراد را در ابتدای شیوع خود تعطیل کرده یا کاهش داده بود،
اما حاال که اغلب کسبوکارها به فعالیت خود بازگشتهاند و
محدودیتها کاهش یافته ،حضور ایندست از افراد در سطح
شهرهایی چون تهران همانند گذشته بسیار پررنگ است؛ سر
چهارراهها ،زیر پلها ،پشت چراغقرمز و در کنار سطحهای
زباله .اما سرآمد مکانهایی که دستفروشان در آنجا بسیار
دیده میشوند ،متروی تهران است .مترویی که به گفته علی
عبداللهپور ،قائممقام وقت شرکت بهرهبرداری متروی تهران و
حومه ،بین  4تا  6هزار دستفروش در آن وجود دارد که حدود
 60درصد آنها مرد و باقی زن هستند .شیوع بیماری کرونا با
کاهش  85درصدی مسافران مترو برای مدتی کاسبی را برای
دستفروشان مترو منتفی کرد و بازگشایی دوباره کسبوکارها
که به بازگشت دوباره مسافران به مترو منجر شد ،آنها را دوباره
به واگنهای مترو بازگرداند .بازگشت دستفروشان مترو به این
ناوگان حمل و نقل شهری در حالی بود که در روز چهارشنبه،
هفتم اسفندماه با مصوبه کارگروه مقابله با بیماریهای واگیر در
شهرداری تهران اعالم شد که ورود دستفروشان به مترو ممنوع
است .فرنوش نوبخت ،مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو یک
روز پس از اجرای این مصوبه از کاهش تعداد دستفروشان به
دلیل نگرانی از ابتال به کرونا خبر داد .با این حال اما این مصوبه
هم نتوانست جلوی آنها را بگیرد و به دنبال افزایش حضور
مسافران در مترو ،تعداد دستفروشان ،متکدیان و کودکان کار
نیز افزایش یافت و با حضور مردم در سطح خیابان دستفروشان
نیز دوباره هرچند محدودتر اما به سطح خیابانها بازگشتند.
ناهید خداکرمی ،رئیس کمیته سالمت شورای اسالمی شهر
تهران در خصوص حضور دوباره دستفروشان در پیادهروها
و عدم امکان رعایت فاصله اجتماعی گفت :وقتی رویه کلی،
بازگشت آرام مشاغل است بنابراین خود به خود مشاغلی مانند
دستفروشی که روزانه هزینه زندگی خود را تأمین میکنند ،به
شهر بازمیگردد .اعتقاد شورای شهر و شهرداری این بود که تا ۱۵
اردیبهشت فاصلهگذاری اجتماعی اتفاق بیفتد که اینگونه نشد.
وی ادامه داد :مدیریت شهری ابزار بازدارندگی در این رابطه
ندارد و تنها میتواند با استفاده از آمارهایی که از طریق توزیع
کمکهای بنیاد مستضعفان به دستفروشان دارد ،پروتکلهای
بهداشتی را برای آنها ارسال کند و قطعا ً در کمیته سالمت نیز
پروتکلهای الزم برای دستفروشان تهیه و اعالم خواهد شد.
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران افزود :اگر شهروندان
قصد خرید از دستفروشان را دارند ،حتیاالمکان فاصله اجتماعی

 -نوبت دوم

زهرا داستانی

Dastani2000@gmail.com

ت از بازگشت بیماری کرونا به روزهای اوج خود در ایران به گوش میرسد که کاهش محدودیتها از جمله آغاز
در حالی صحب 
دوباره فعالیت اغلب صنوف ،بسیاری از جمله کارگران روزمزد ،دستفروشان ،کودکان کار و خیابان و زبالهگردها را روانه خیابانها
ت آنها نظارت کرد.
کرده است .افرادی که مسئوالن بهداشتی میگویند برای آنها پروتکل بهداشتی وجود ندارد و نمیتوان بر فعالی 
با این حال آنها معتقدند که یک چیز مشخص است .فعالیت این دسته از افراد میتواند شمار مبتالیان به بیماری کووید  19را
در روزهای آتی افزایشدهد .اتفاقی که در کنار تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر بازگشایی مدارس و تجمعات مذهبی،
احتمال به وقوع پیوستن فرضیه بازگشت بیماری را تقویت میکند.

افزایش شمار
دستفروشان،
متکدیان،
زبالهگردها و
کودکان کار،
زنگ خطر
افزایشبیماران
کرونا در تهران
را به صدا
درآورده است
را رعایت کرده و از ماسک استفاده کنند .خداکرمی تأکید کرد:
در تهران شرایط به سمت عادی شدن میرود درحالیکه هنوز
خطر ویروس کرونا در تهران وجود دارد و روز گذشته بر اساس
آمار ستاد مقابله با کرونا ۲۱۲ ،مورد با مشکل حاد تنفسی در
مراکز درمانی بستری شدهاند .وی با تأکید بر اینکه کنترل و

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
به شماره آگهی 98.46

محدودسازی دستفروشان در فضاهای بسته امکانپذیر است
اما در مکانهای باز نظارت بر عملکرد آنها دشوار میشود ،افزود:
چندینهزار دستفروش مدتها از کار دور بودند و عمده آنها
از لحاظ اقتصادی دچار دشواریهایی هستند؛ بنابراین چون
امکان بازگشایی روزبازارها و مراکز تجاری نیز وجود ندارد ،تا

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب جنوبغربــی اســتان تهــران بــه نمایندگــی از آب و فاضــاب اســتان تهــران در نظــر دارد مناقصــات مطابــق بــا جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی  ،مراحــل
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99.02.22می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت 10:00مورخ  99.02.22الی  99.02.25ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  :ساعت  14تاریخ 99.03.10
زمان بازگشایی کلیه پاکات  :از ساعت 9صبح تاریخ( 99.03.11در ذیحسابی آبفای استان تهران ) می باشد.
مدت پیمان  6 :ماه شمسی می باشد .
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پــاکات  :آدرس -تهــران  ،کیلومتــر  22جــاده ســاوه  ،شــهرک واوان  ،بلــوار امــام خمینــی
(ره) روبــروی نیــروی انتظامــی حــوزه ســتادی آبفــای جنوبغربــی اســتان تهــران –دبیرخانــه بــه کــد پســتی 3317869371 :تلفــن 02156172595:داخلــی 136
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
دارا بــودن رتبــه  5رشــته آب و ســابقه کارهــای مشــابه و ثبــت در ســامانه ســاجار و ارائــه اصــل گواهــی نامــه صاحیــت ایمنــی صــادره از وزارت کار و رفــاه و امــور اجتماعــی بــرای کلیــه شــرکت کننــدگان
الزامــی مــی باشــد.
ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد اولیه (ریال )

مبلغ تضمین ( ریال )

1

تهیه لوله و اجرای عملیات اصالح شبکه توزیع آب شهرهای تحت پوشش شرکت آب و
فاضالب جنوبغربی استان تهران به همراه تهیه لوازم و اجرای انشعابات آب (بخش اول)

2099050139000005

28,082,606,865

1,404,140,000

2

تهیه لوله و اجرای عملیات اصالح شبکه توزیع آب شهرهای تحت پوشش شرکت آب و
فاضالب جنوبغربی استان تهران به همراه تهیه لوازم و اجرای انشعابات آب (بخش دوم )

2099050139000006

27,987,950,749

1,399,398,000

-
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شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش زمین و اجاره ( مزایده شماره ) 76

شــهرداری کرمــان در نظــر دارد جهــت فــروش تعــداد  39قطعــه زمیــن و اجــاره
 8مــورد امــاک خــود بــه صــورت نقــد از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی
اقــدام نمایــد لــذا کلیــه متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی تواننــد جهــت بازدیــد از نقشــه هــا
و موقعیــت امــاک ( بــه مدیریــت امــاک و مســتغات واقــع در میــدان شــورا  ،ســاختمان
شــهرداری مرکــز ) و دریافــت اســناد از تاریــخ  99/2/16لغایــت  1399/2/30بــه مدیــرت امــور
قراردادهــای شــهرداری واقــع در میــدان شــورا  ،ســاختمان شــهرداری مرکــز و جهــت تســلیم
پیشــنهادات تــا مــورخ  99/3/8بــه دبیرخانــه شــهرداری واقــع در میــدان شــورا مراجعــه نماینــد .
بازگشــایی پــاکات درتاریــخ  99/3/10انجــام خواهــد شــد  .برنــده مزایــده بایســتی حداکثــر
ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ اعــام برنــدگان بــه صــورت کتبــی نســبت بــه واریــز مبلــغ کل
پیشــنهادی بصــورت نقــد بــه شــرح ذکــر شــده دراســناد مزایــده اقــدام نمایــد .الزم بذکــر اســت
کلیــه شــرایط مزایــده اعــم از شــرایط تضمیــن شــرکت در مزایــده  ،مهلــت پرداخــت و ســایر
شــرایط در اســناد مزایــده ذکــر گردیــده اســت  .لیســت مشــخصات امــاک در ســایت شــهرداری
بــه آدرس  kermancity.irقابــل رویــت مــی باشــد .
شناسه آگهی 832147 :
مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان
2818

معاون بهداشت وزیر بهداشت بخشنامه
۱۴بندی چگونگی برگزاری مراسم معنوی
شبهای قدر در مساجد را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا رئیسی در نامهای
به رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،رئیس
مرکز رسیدگی به امور مساجد ،رئیس شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و روسای
دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی کشور ،پروتکل
چگونگی برگزاری مراسم معنوی شبهای قدر
در مساجد را اعالم کرد.
در بخشنامه اعالمشده از سوی علیرضا
رئیسی ،آمده است« :با توجه به فرارسیدن
شبهای معنوی قدر ،اهمیت برگزاری دعا و
نیایش در این شبها و فرمایشات مقام معظم
رهبری در ستاد ملی مبارزه با کرونا ،همچنین
بر اساس جلسه مورخ  21اردیبهشت  99مقرر
شد که مراسم مذکور ضمن رعایت کامل و
دقیق راهنماهای بهداشتی و فاصلهگذاری در
مساجد و اماکن برگزاری مراسم شب قدر با
رعایت موارد زیر نیز میتواند صرفا برای این
شبها برگزار شود .1 :اولویت برگزاری مراسم
در فضای باز مساجد با رعایت فاصله حداقل
یک متر است .2 .در صورت عدم وجود فضای
باز برگزاری مراسم در داخل شبستان مساجد با
 ۲۵درصد ظرفیت به حالت صف نماز و رعایت
فاصله حداقل یک متر میتواند انجام شود.3 .
رعایت تهویه مناسب در محلهای بسته مانند
شبستان الزامی است .4 .از هرگونه پذیرایی
و توزیع نذورات جدا خودداری شود.5 .
مدت زمان برگزاری مراسم حداکثر دو ساعت
باشد .6 .جلسات مداحان مشهور میتواند در
فضاهای باز مانند ورزشگاهها با محدود به ۲۵
درصد ظرفیت با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
برگزار شود.

آگهی تمدید مواعید مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره مجوز 1399/820 :
شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید .
شماره مناقصه 98/029 :
موضوع مناقصه  :خرید ماده شیمیایی  aMDEAمورد استفاده در واحد شیرین سازی گاز () Amdea For Gas Treating Unit
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ( مناقصه )  :به میزان  3/768/000/000ریال
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ( مناقصه )  :ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب  0100556652009بانک صادرات کد 190
آخرین مهلت تحویل اسناد از جانب مناقصه گران 99/03/11 :
تاریخ گشایش پاکات « الف» و فرمهای ارزیابی کیفی 99/03/13:
تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی کیفی 99/03/20 :
تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی 99/03/27 :
تاریخ گشایش پاکات مالی « ج » 99/04/03 :
آدرس دریافت اسناد الکترونیک  www.nigc-igtc.ir :بخش مناقصه و مزایده
آدرس پستی مناقصه گزار  :ایالم  /بخش چوار  /صندوق پستی  / 69361-144کد پستی  / 6937170110دبیرخانه کمیسیون مناقصات
* مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  2077و  ( 084-32912850دبیرخانه کمیسیون مناقصات ) تماس حاصل فرمایند .
نوبت اول  99/02/23 :نوبت دوم 99/02/24 :
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم

شرکت ملی گاز ایران
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زمانی که دوباره روزبازارها فعالیت خود را از سر گیرند ،با توجه
به شرایط اقتصادی ،امکان سختگیریهای گذشته وجود ندارد
و با اغماض باید به فعالیتهای آنها پرداخت .تنها میتوانیم
تأکید کنیم هم خریداران و هم دستفروشان مسائل حفاظت از
سالمت شخصی و حفظ سالمت سایر شهروندان را رعایت کنند
و نمیتوانیم در حالی که کشور به سمت عادی شدن میرود،
مانع فعالیت اینگونه مشاغل شویم.
صدراعظم نوری همچنین درباره وضعیت کودکان زبالهگرد در
شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور هشدار داده و خواستار ارائه
وسایل بهداشتی از جمله ماسک و دستکش به کارگران شهرداری
و کودکان کار و جداسازی زبالههای خشک و تر برای در امان
ماندن آنها از بیماری کرونا شده است .امین شاهرخی ،رئیس
کمیته پیشگیری از بیماریهای واگیردار بهزیستی استان تهران
نیز گفته که نگهداری و برگزاری کالسهای آموزشی برای کودکان
کار در این شرایط «محدودیت» دارد و ما آنها را به صورت
«غیرمستقیم و از طریق بروشور و کاتالوگ» آموزش میدهیم.
حاال اما که نزدیک به یک ماه از کاهش محدودیتها و بازگشت
زندگی به روال معمول خود در تهران میگذرد ،هنوز پروتکل
بهداشتی برای کاهش خطر ابطال به بیماری کووید  19برای
دستفروشان ،کودکان کار و زبالهگرد وجود ندارد و هیچ نهادی
مسئولیت ساماندهی این افراد را بر عهده نمیگیرد .علیرضا
رئیسی ،معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت
دستفروشان گفت :نظارت ما بر دستفروشان سخت است.
جاهایی را نظارت میکنیم که دارای پروانه کسبوکار هستند و
بر اساس ضوابط باید باشد و در غیر این صورت مغازه را پلمب
میکنیم اما بر دستفروشان نمیتوان نظارت کرد .او اضافه کرد:
با دستفروشی به خصوص مواد غذایی مخالفیم و با آنها برخورد
خواهیم کرد .اما باید به فکر معیشت مردم باشیم و تنها از حوزه
سالمت بخواهیم به مسئله نگاه کنیم همه را تا آخر سال باید
تعطیل کرد ،اما باید همه چیز را در کنار هم دید .جایی که
نمیتوان پروتکل ارسال کرد نمیتوان نظارت داشت .در ستاد
کرونا برای دستفروشی هیچ پروتکلی خاصی صادر نشده است.
با این تفاسیر درحالی مسئوالن و متولیان کنترل بیماری
کرونا در ایران از احتمال مهار این بیماری تا آخر اردیبهشت
خبر دادهاند که حاال ادامه بازگشاییها و کاهش محدودیتها
به بازگشت گروههای پرخطر به جامعه و نقض فاصلهگذاری
اجتماعی منجر شده است .حضور این گروه پرخطر که در میان
آنها کودکان نیز حضور دارند ،اما به گفته کارشناسان زنگ خطر
بازگشت دوباره این بیماری را به صدا درمیآورد و وضعیت
شکننده تهران را شکنندهتر میکند .حاال اما باید منتظر ماند و
دید که آیا ستاد ملی مبارزه با کرونا همانطور که رئیسجمهوری
گفت ،تصمیم به بازگشت محدودیتها خواهد گرفت یا خیر؟
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آگهی حصر وراثت
آقای هجیر دانش آموز دارای شناسنامه شماره ۱۱۰به شرح دادخواست به کالسه
۹۹/۲۰از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان محمد دانش آموز به شماره شناسنامه 16در تاریخ 11/12/97اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی گواهی حصر وراثت فرزند محمد ش ش  ۱۱۰ت ت ۴/۴/۴۴صادر از بویراحمد
فرزندمتوفی
 -۲فاضل دانش آموز فرزند محمد ش ش  ۱۱۶ت ت  ۵/۳/۳۸صادره از بویراحمد
فرزندمتوفی
 -۳زهرا دانش آموز فرزند محمد ش ش  ۳۴۵ت ت  ۲/۱۲/۵۰صادره از بویراحمد
فرزندمتوفی

 -۴زیور دانش آموز فرزند محمد ش ش  ۴ت ت ۷/۲/۴۵صادره از بویراحمد فرزند
متوفی
 -۵خاور دانش آموز فرزند محمد ش ش  ۲۵۴ت ت ۱/۴/۴۹صادره از بویراحمد
فرزندمتوفی
 -۶کشور دانش آموز فرزند محمد ش ش  ۲۵۳ت ت  ۱/۴/۴۷صادره از بویراحمد
فرزندمتوفی

-۷صولت دانش آموز فرزند محمد ش ش /۲م ت ت  ۹/۱/۴۱صادره از بویراحمد
فرزندمتوفی
 -۸گوهر دانش آموز فرزند محمد ش ش  ۳ت ت  ۹/۱/۴۱صادره از بویراحمد فرزند
متوفی

 -۹اصلی دانش آموز فرزند محمد ش ش ۱۱۵ت ت ۱۰/۱/۳۳صادره از بویراحمد
فرزندمتوفی

 -۱۰مریم دانش آموز فرزند محمد ش ش  ۱۱۴ت ت  ۹/۵/۳۱صادره از بویراحمد
فرزندمتوفی
 -۱۱شیرین ناز دانش آموز فرزند محمد ش ش  ۵۱۷ت ت  ۶/۳/۳۰صادره از
بویراحمدفرزندمتوفی
 -۱۲مشکی پوالب فرزند علی جان ش ش  ۸۴ت ت  ۸/۷/۱۱صادره از بویراحمد
همسرمتوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف پاتاوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۲۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علی غالمی فرزند خلیل به شماره شناسنامه
۱۶۱صادره از کویت در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
۷۰۰۰متر مربع پالک ۵۹فرعی از ۲۷اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 ۴۱فرعی از ۲۷اصلی واقع در گچساران فلکه نرگس آخر کارکنان
خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده
 .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۹۹.۲.۲۳ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۹۹.۳.۷ :
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان
سند خودروی سواری پژو تیپ  CNG.405GLX.XU7مدل ۱۳۹۶
به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 124k1050147به شماره
شاسی NAAM11VE5HK758420به شماره پالک  ۶۷ج ۳۸۶
ایران  ۴۹به نام نعمت اله عزیز پور حسن آباد مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد .

