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خبر

مغازه ها آماده واگذاری به کسبه شد

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

جان دوباره پالسکو در چهارراه استانبول
به گزارش ایسنا ۷ ،و  ۵۹دقیقه صبح پنجشنبه ۳۰ ،دی سال ۱۳۹۵
ساختمان پالسکو ،دومین ساختمان بلند تجاری تهران که بدلیل
طراحی سازههای آن به «چکمه» شبیه و معروف بود ،آتش گرفت.
به دنبال این حادثه ،آتشنشانان پس از دو دقیقه و دو ثانیه در محل
حاضر شده و عملیات اطفای حریق را شروع کردند .حوالی ساعت
 ۹و  ۴۰دقیقه همان روز بود که سید جالل ملکی ،سخنگوی سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران خبر داد شعلههای آتش مهار
شده و بیش از  ۹۰درصد حریق به طور کامل اطفاء شده ،اما دقایقی
نگذشته بود که آتش در پالسکو مجددا شعلهور شد و در ساعت  ۱۱و
 ۱۵دقیقه ساختمان به طور کامل فرو ریخت؛ حادثهای که منجر به از
دست دادن  ۱۶تن از آتشنشانانمان و چند شهروند عادی شد.
در این حادثه کسبهای که فاقد بیمه بودند متحمل خسارتهای
زیادی شدند به طوریکه زندگی کسبه این ساختمان تجاری تحت شعاع
قرار گرفت .در آن زمان ارقام مختلفی از تعداد واحدهای فعال در این
ساختمان تجاری گفته شد ،به طوریکه برخی آن را  ۵۶۰واحد فعال،
برخی  ۶۰۰واحد صنفی ،برخی آن را  ۵۰۰واحد صنفی و برخی دیگر
 ۶۰۲واحد صنفی فعال عنوان کردند ،اما در مجموع آنچه گفته شد این
بود که به نظر بیش از  ۶۰۰واحد صنفی که عمده آنها واحدهای تولیدی
بودند و شامل اصنافی همچون پیراهندوزان ،پوشاک ،لوازم ورزشی و
به طور خاص کفش و لباس ورزشی میشدند در آتش سوختند ،اما
صنف اصلی که در این حادثه آسیب دید پیراهندوزها بودند .در این
میان بررسی سهم ساختمان پالسکو از تامین پوشاک مردانه و زنانه
تولید داخل در تهران و ایران ،نشان داد که  ۲۵درصد از توزیع پوشاک
مردانه تولید داخل کل کشور و حدود  ۸۰درصد از توزیع پوشاک مردانه
تولید داخل تهران به ویژه در زمینه پیراهن مردانه توسط این مجموعه
تامین میشده است.
این درحالیست که به گفته رئیس وقت اتاق اصناف ،علی فاضلی
تنها  ۱۰۰واحد صنفی ساختمان پالسکو تحت پوشش بیمه ایران
بوده؛ این بیمه تنها شامل اجناس و سرمایه جاری حادثهدیدگان بوده
است .از سوی دیگر به گفته همتی ،رییس کل وقت بیمه مرکزی
« از  ۵۰۰واحد صنفی تنها  ۱۶۰واحد بیمه بودند ،یعنی  ۲۵درصد
مجموعه پالسکو تحت پوشش بیمه آتشسوزی قرار داشتند که البته
اکثر آنها با سرمایه کمی بیمه شده بودند ».رقمی که شاید بخش کمی
از خسارت وارده را پوشش دهد .در آن زمان اظهارات همتی حکایت از
این داشت که مجموعه تعهدی که صنعت بیمه در قبال این ساختمان
دارد کمتر از  ۴۰میلیارد تومان است این در حالیست که کل ارزش
خسارت واردشده  ۶۰۰تا  ۷۰۰میلیارد تومان در آن زمان برآورد شد.
اما از آنجایی که کسبه ساختمان پالسکو متحمل خسارتهای
زیادی شدند و زندگیشان تحت تاثیر این فاجعه قرار گرفت ،مقرر شد
تسهیالتی تا سقف  ۳۰۰میلیون تومان برای هر واحد صنفی فعال در
ساختمان پالسکو در نظر گرفته شود و همچنین علی ربیعی ،وزیر وقت
کار و رفاه اجتماعی دو روز بعد از این اتفاق اعالم کرده بود که کارگران
بیکار میتوانند به اداره کار وزارت رفاه در خیابان حافظ مراجعه و برای
دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کنند؛ البته کسانی که بیمه شده تامین
اجتماعی باشند اما سید تقی نوربخش ،مدیرعامل وقت سازمان تامین
اجتماعی نیز درباره کارگران بیکار شده ساختمان پالسکو گفته بود:
برای آنها که بیکار شدند تمهیداتی به منظور برقراری بیمه بیکاری برقرار
شده است .در این میان دو حالت وجود دارد ،در حالت اول کارگران به
کارگاههایی که قابلیت پذیرش دارند معرفی می شوند و در حالت دوم
مستمری بیکاری از همین ماه برایشان برقرار می شود.
در پی آتش سوزی  ۱۵۰۰میلیارد تومان منسوجات از بین رفت و

رنگبندی کرونایی باید تغییر کند

در حال حاضر بالغ بر  ۳۴۵باب مغازه در ساختمان برج پالسکو وجود
دارد گفت :مقرر است واحدها به کسبه دارای حقوق مکتسبه واگذار
شود.

 ۳۰دی ماه سال  ۱۳۹۵بود که آتش به جان دومین ساختمان بلند تجاری پایتخت افتاد ،بیش از  ۶۰۰واحد صنفی پوشاک
سوخت ،میلیاردها تومان خسارت وارد شد و  ۱۶تن از آتشنشانان و چند شهروند عادی جانشان را از دست دادند؛ ساختمانی
که از علت وقوع آتشسوزی آن تا بازسازی مجددش کش و قوسهای فراوانی را پشت سر گذاشت و حاال بعد از گذشت نیم
دهه بازسازی آن به اتمام رسیده و بخش قابل توجهی از مغازههایش به کسبه واگذار شده تا دوباره به مغازههای جدید خود
نقل مکان کنند.

بابت تحویل مغازههای پالسکو با متراژ قبلی ،هیچ وجهی از کسبه
دریافت نشد
پیرعلی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کسبه
بابت تحویل مغازهها وجهی پرداخت کردهاند؟ نیز یادآور شد :بابت
تحویل مغازههای ساختمان هیچ وجهی از کسبه دریافت نشده است
لکن به لحاظ اضافه متراژ و یا کسر مساحت تعدادی از واحدهای
تحویلی با مساحت واحدهای ساختمانی معدوم ،مطابق نظر هیئت
کارشناسان منتخب ،وجوهی از واحدهایی با مساحت بیشتر اخذ و به
واحدهایی با مساحت کمتر ،پرداخت شده است.
وی در اینباره که بنیاد چه تسهیالتی به خانوادههای شهدای
آتشنشان یا شهروندان عادی فوت شده در پالسکو ارائه کرده؟ نیز
اینطور پاسخ داد :صرفا موضوع تحویل مغازه به افرادی که دارای
حقوق مکتسبه قبلی بودهاند صورت پذیرفته است (مستاجرین قبلی)
و بنای یادبودی به جهت پاسداشت رشادتهای شهدای آتشنشان در
ساختمان پالسکو احداث شده است.
واگذاری سرقفلی مغازهها به افراد غیر ،بالمانع است
پیرعلی با اشاره به امکان نقل و انتقال سرقفلی مغازهها برای کسبه
پالسکو گفت :در صورت تمایل صاحبان ،سرقفلی این مغازهها امکان
واگذاری خواهند داشت و برابر قرارداد میتوانند حقوق خود را مطابق
قانون به افراد دیگری واگذار کنند و این بال مانع است.
حاضر به واگذاری «ملکیت» به کسبه هستیم
سرپرست سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان در پاسخ به این
که آیا کسبه همچنان مستأجر بنیاد محسوب میشوند گفت :مالکیت
ساختمان پالسکو کمافیالسابق در اختیار بنیاد است و منافع آن در
اختیار کسبه قرار دارد و آنها طبق قرارداد ،اجارهبهای مندرج در قرارداد
را به بنیاد پرداخت میکنند اما بنیاد آماده واگذاری ملکیت ساختمان
به کسبه است ضمن اینکه کماکان مسئولیت اداره ساختمان هم بر
عهده ساکنان خواهد بود.

بازسازی
پالسکوبعد
از کش و
قوسهای
فراوانی که به
دنبال داشت
باالخره بعد از
حدود نیم دهه
به پایان رسیده
است
بیش از  ۳۰۰۰کارگر بیکار شدند.
بر اساس این گزارش  ،بازسازی پالسکو بعد از کش و قوسهای
فراوانی که به دنبال داشت باالخره بعد از حدود نیم دهه به پایان رسیده
است و حاال در آستانه پنجمین سالروز فاجعه پالسکو ،این ساختمان
جانی تازه گرفته و کسبه میتوانند به مغازههای خود بازگردند.

پالسکوی جدید هنوز تاییدیه ایمنی از آتش نشانی ندارد
این درحالیست که البته هفته گذشته کامران عبدولی ،معاونت
پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعالم
کرد ساختمان پالسکو جدید که ساخته شده در حال بهرهبرداری و
آغاز به کار است اما متاسفانه هنوز از آتش نشانی تاییدیه دریافت
نکرده است.
وی در بخشی از سخنانش اینطور گفت که نقشههای ساختمان
پالسکو جدید روز اول به آتش نشانی آمد و در بررسی نقشههای آن
برای صدور پروانه ،ضوابط ایمنی و آتشنشانی را اعمال کردیم و به آن
دستورالعمل نیز دادیم .قرار شد این دستورالعمل در فازهای مختلف از
سازمان آتش نشانی استعالم شود و نظرات کارشناسی در طول مدت
گرفته شود که متاسفانه از ما استعالمی در این فاصله صورت نگرفت و
برابر بازدیدی که کارشناسان آتشنشانی طی هفته اخیر انجام دادند،
هیچگونه از سیستمها هنوز به تایید ما نرسیده است.
پالسکوی  ۱۴۰۰در  ۲۰طبقه که  ۱۵طبقه روی زمین و  ۵طبقه از
آن زیر زمین قرار دارد ،با زیر بنای  ۲۰هزارمتر ساخته شده است.
ساختمانی که نمای آن از بتن  GFRCاستفاده شده که دارای وزن
سبک ،مقاومت باال در برابر آتشسوزی است و گفته میشود که نمای
بیرونی ساختمان پالسکو از طرح معماری آجری ایرانی به نام «فخر» و
«مدین» الهام گرفته است.
طبق استانداردهای بینالمللی ساختمان پالسکو دارای سیستمهای

نوین تهویه هوا و کنترل و مدیریت دود است و در هر طبقه  ۲در به
بیرون باز میشود و در صورت بروز حادثه امکان خروج و باز شدن
نمای ساختمان وجود دارد.
سهم  ۱۶درصدی بنیاد مستضعفان در حادثه پالسکو
بنیاد بنابر فعالیتهای اجتماعی خود مسئولیت ساخت مجدد
پالسکو را بر عهده گرفت
محمد پیرعلی ،معاون بنیاد مستضعفان پیش از ارائه توضیحات خود
در این باره ،از آخرین وضعیت ساختمان پالسکو ساختمانی که پس
از پیروزی انقالب به بنیاد مستضعفان واگذار شد ،میگوید :بر اساس
نظریه کارشناسان دادگستری در خصوص احصاء سهم دستگاهها و
نهادهای مختلف از حادثه آتشسوزی پالسکو ،سهم بنیاد مستضعفان
حدود  ۱۶درصد تعیین شد .لیکن بنیاد مستضعفان به علت اینکه این
حادثه به یک تالم ملی تبدیل شده بود ناظر بر فعالیتهای اجتماعی
خویش ،داوطلبانه مسئولیت سنگین احداث مجدد ساختمان پالسکو
را بر عهده گرفت.
واگذاری مغازهها به کسبه دارای حقوق مکتسبه
وی با بیان اینکه عملیات ساخت پالسکو با رعایت سطوح عالی ایمنی
و با اعمال استاندارد روز چند ماهی است که به اتمام رسیده است،
گفت :درحال حاضر بخش قابل توجهی از مغازههای این ساختمان
به کسبه واگذار شده و کسبه این ساختمان در شرف نقل مکان به
مغازههای جدید خود هستند.
وی همچنین درخصوص برآورد هزینه ساخت پالسکو نیز بیان کرد:
نوبت
پس از اینکه همه صورت وضعیتهای پیمان کاران وصول شود و
دوم
ارزیابی نهایی همه تعهدات صورت گیرد ،امکان ارزیابی دقیق هزینه
ساخت فراهم میشود.
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه
مستضعفان با اشاره به اینکه
بنیاد
امالک
و
اموال
سرپرست سازمان
نوبت دوم

الف :شرح مناقصه :

مناقصه گزار :دهیاری روستای مهریان

موضوع مناقصه :اجرای عملیات بهسازی معابر( آسفالت)

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد امالک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند:
متقاضیــان مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و بازدیــد از امــالک  ،دریافــت اســناد مزایــده و تســلیم پیشــنهادات خــود همــه روزه ( از تاریــخ  1400/10/05لغایــت  ) 1400/10/15بــه جــز
روزهــای جمعــه و ایــام تعطیــل از ســاعت  8صبــح الــی  12ظهــر بــه مدیریــت ایــن بانــک بــه نشــانی  :زاهــدان – بلــوار شــهید قلنبــر – خیابــان هفــت تیــر – مدیریــت بانــک کشــاورزی – اســتان
سیســتان و بلوچســتان ( واحــد پشــتیبانی ) مراجعــه نماینــد.
پاکتهــای پیشــنهادی در روز یکشــنبه مــورخ  1400/10/19راس ســاعت  10صبــح در محــل مدیریــت اســتان در حضــور اعضــای کمیســیون معامــالت بانــک مفتــوح و قرائــت خواهــد شــد .حضــور
شــرکت کننــدگان در جلســه بازگشــایی اختیــاری و منــوط بــه ارائــه رســید تســلیم اســناد بــه بانــک مــی باشــد .بدیهــی اســت عــدم حضــور متقاضــی در روز موعــد مانــع بازگشــایی پــاکات
مزایــده نخواهــد بــود.
شرایط :
ســپرده نقــدی جهــت شــرکت در مزایــده معــادل  5درصــد مبلــغ پایــه منــدرج در آگهــی مزایــده مــی باشــد کــه طبــق مندرجــات اســناد مزایــده  ،مــی بایســت نــزد بانــک کشــاورزی شــعبه دانــش واریــز و رســید آن در
ســامانه بــا اســناد بارگــذاری گــردد.
 در صورتی نفر دوم به عنوان برنده مزایده قبول می شود که تفاوت مبالغ پیشنهادی با نفر اول از سپرده شرکت در مزایده کمتر باشد.
 بازدید از امالک و مطالعه سوابق مربوط ،قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد  .لذا هرگونه اعتراض به کیفیت یا ظاهر امالک پس از بازگشایی پاکات مسموع نخواهد بود.
 در واگذاری مربوط به طرحها که دارای اعیان و ماشین آالت می باشد ارائه تضمین معتبر توسط خریدار الزامی می باشد.
 بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خریدار مختار است.
 کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف  ،تخلیه ملک به عهده خریدار است.
 هزینه نقل و انتقال اسناد برعهده خریدار می باشد.

ول

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحلهای)

جبران خسارات وارده به اموال و اجناس کسبه ارتباطی به بنیاد
مستضعفانندارد
پیرعلی همچنین در این باره که آیا هزینهای بابت اجناس و
سرمایههایی که در حادثه آتشسوزی پالسکو از بین رفت به کسبه
پرداخت شده یا پرداخت خواهد شد؟ اظهار کرد :طبق قانون اگر
اجناس آنها بیمه بوده باشند ،باید مطالبه دریافت خسارت از بیمه
انجام گیرد اما این موضوع به لحاظ حقوقی و قانونی ارتباطی به بنیاد
مستضعفانندارد.
پرداخت «دیه» منوط به صدور حکم قطعی قضایی است؛ فعال
حکمی صادر نشده است
وی در ادامه در خصوص دیه آتشنشانان و چند شهروندی که در
این حادثه جان خود را از دست دادند نیز بیان کرد :پرداخت دیه منوط
به صدور حکم قطعی قضایی است ،با این وجود بنیاد در سال ۱۳۹۶
در راستای دستور مقام قضایی مبلغ  ۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به طور علی
الحساب به حساب دادسرای امور جنایی به عنوان کمکهای بنیاد به
حادثهدیدگان واریز کرده است تا در صورت اثبات تقصیر در آینده ،در
حسابها منظور شود .توضیح اینکه ،پرونده پس از انجام تحقیقات
اولیه ارجاع به کارشناسی دائر بر اعالم میزان تقصیر مقصرین با صدور
قرار مجرمیت و کیفر خواست ،به دادگاه کیفری ارسال که تاکنون
منجر به صدور حکم نشده است.

تا
نوب

نوبت اول

برگزاری مزایده امالک مازاد بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

 2فرعی از  1051اصلی
 594فرعی از  4اصلی
 18فرعی از  52اصلی

48353
3390

 737فرعی از 5
اصلی

350000
5706/38

-

تاریخ بازگشــایی پاکات  :حداکثر  ۳روز پس از پایان مهلت تحویل پیشنهادات در محل

-

با مراجعه به دفتر دهیاری روستای مهریان

4

308

 116/5هکتار

 59فرعی از  3088اصلی
 5فرعی از  293اصلی

76250
466

 419فرعی از  132اصلی

3159

82
125
165

ششدانگ
 232سهم مشاع از300
سهم عرصه

دهیاری روستای مهریان

م الف  845شناسه آگهی 1248428 :
نوبت اول  1400/10/05 :نوبت دوم 1400/10/08 :

ششدانگ

گردد .

مسکونی

3/000/000/000

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.-ضمن ًا پروژه فاقد اعتبار مالی می باشد و بصورت اقساطی طی سالهای آتی پرداخت می

در
تصرف
غیر

در
تصرف
بانک

3/750/000/000

 -ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی می باشد .

زمین
مزروعی

-

بانک در رد یک یا
تمامیپیشنهادات
خرید مختار است
جهت بازدید امالک به
شعبه مرکزی نوبندیان
مراجعه گردد.

 15درصد
نقد مابقی
اقساط 5
ساله

 15درصد
نقد مابقی
اقساط 5
ساله

در
تصرف
غیر

1/650/000/000

8

4813

هیرمند –
روستای خمر

می باشد.

دامداری ،عرصه
مزروعی،انبار علوفه
،ساختمان کارگری (
واگذاری اقساطی صرفا
در قبال ارائه وثیقه
معتبر)

بانک در رد یک یا
تمامی پیشنهادات
خرید مختار است
جهت بازدید امالک
به شعبه مرکزی
زاهدان مراجعه
گردد.

 15درصد
نقد مابقی
اقساط 5
ساله

نقدی

نقدی

-

7

5355

زاهدان –
میرجاوه – نوک
آباد روستای
دیزوک

6

1159

-

بانک در رد یک یا
تمامی پیشنهادات
خرید مختار است
جهت بازدید امالک
به شعبه مرکزی زابل
مراجعه گردد.

 15درصد
نقد مابقی
اقساط 5
ساله

نرخ سود شورای پول
و اعتبار

خواهد شد برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان  ۱۰درصد کل مبلغ قرارداد

نوبندیان روبروی
ساختمان قدیمی
بانک کشاورزی

مسکونی

در
تصرف
غیر

واگذاری اقساطی صرفا
در قبال ارائه وثیقه
معتبر

 15درصد
نقد مابقی
اقساط 5
ساله

-

 -نفرات اول ،دوم و ســوم هر گاه قادر به انعقاد قرار دادن نشوند سپرده آنها ضبط و وصول

884

-داشتن حداقل رتبه  ۵راهسازی از مراجع ذیصالح

 3538سهم مشاع از
 28956سهم عرصه

شرایط مناقصه :

5

4857

زاهدان – نصرت
آباد – روستای
گرگ حیدر آباد

زمین
مزروعی و
دامداری

در
تصرف
بانک

4/195/846/111

دهیاری مهریان

ششدانگ

زابل – روستای
اله آباد

زمین
مزروعی

 48353سهم مشاع از
 290120سهم ششدانگ

4784

مهلت و محل تحویل پیشنهادات :از تاریخ نشر اگهی مورخ  1400/10/5به مدت  ۷روز کاری

ششدانگ

دهیاری مهریان

3

1/800/000/000

زابل -روستای
میرعبداله

دامداری
و زمین
مزروعی

در
تصرف
بانک

180/000/000

5351

نحوه خرید اسناد :واریز وجه به مبلغ 1.000.000ریال به حساب  0107686443004بانک ملی

ششدانگ

محل دریافت اسناد مناقصه :دهیاری روستای مهریان آدرس خیابان آریو برزن دفتر دهیاری

-

نرخ سود شورای پول و
اعتبار

اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت  ۷روز کاری

2

6194

زمین
مزروعی

 15درصد
نقد مابقی
اقساط 5
ساله

نرخ سود شورای پول
و اعتبار

زابل-نیمروز-
نرسیده به
آرامستان
نیمروز روبروی
مرغداری

ج  :زمان مهلت دریافت اسناد

بانک در رد یک یا
تمامی پیشنهادات
خرید مختار است
جهت بازدید امالک
به شعبه مرکزی
خاش مراجعه گردد.

نرخ سود شورای پول
و اعتبار

در
تصرف
بانک

خاش -منطقه
چاه شهی

مشتمل بر یک واحد
دامداری  ،اراضی
کشاورزی یک حلقه چاه
 ،باغ پسته ،درمانگاه
دامپزشکی ،خانه
کارگری ( واگذاری
اقساطی صرفا در قبال
ارائه وثیقه معتبر)

نرخ سود شورای پول
و اعتبار

مبلغ برآورد پروژه 18.157.978.312 :ریال می باشد

در
تصرف
بانک

نحوه فروش

نرخ قرارداد
اجاره
به شرط
تملیک

توضیحات 1

توضیحات2

نرخ سود شورای پول
و اعتبار

ارائه ضمانت نامه بانکی  ۵درصد مبلغ پیشنهادی در وجه دهیاری روستای مهریان

1

4745

دامداری

11310

ب :مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه

30/050/000/000

ردیف

شماره
سامانه

آدرس

پالک
ثبتی

کاربری

عرصه
متر
مربع

اعیان
متر
مربع

وضعیت وضعیت قیمت
تصرف پایه
ملک

2/000/000/000

محل اجرای پروژه :معابر روستای مهریان

 -تلفن دهیارسید روح اهلل محمودی شکوه 09179405336:

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت :براساس
نتایج جلسه اخیر که با حضور کارشناسان آمار
وزارت بهداشت برگزار شد ،رنگبندی کرونایی
باید تغییر کند.
به گزارش ایرنا ،حمیدرضا جماعتی در نشست
خبری با موضوع سویه جدید اومیکرون در ایران
اظهار کرد :در حال حاضر این موضوع به صورت
اولیه مورد توافق قرار گرفته است و نتایج آن در
چند روز آینده مشخص میشود.
وی با یادآوری اینکه پیشنهاد محدودیتهای
کرونایی را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه
کردیم ،گفت :اگر ما پروتکلهای بهداشتی را
رعایت نکنیم و واکسیناسیون را انجام ندهیم،
حداقل سه تا چهار هفته آینده با پیک اومیکرون
مواجه میشویم .عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد :قرنطینه
و محدودیتها باید با نظر رئیس جمهوری و
وزارت کشور در مجامع عمومی اعمال شود.
جماعتی از تدابیر الزم برای مقابله با اومیکرون
را همچنان رعایت پروتکلهای بهداشتی ،اعمال
محدودیتها در مجامع و اماکن شلوغ و پرازدحام
و انجام واکسیناسیون بهویژه دز یادآور اعالم کرد
و افزود :به مردم توصیه میشود که این موارد
را به دقت رعایت کنند .جماعتی باردیگر توصیه
اکید کرد که مردم هم پروتکلهای بهداشتی را
به شدت رعایت کنند و هم در فاصله زمانی تا
 ۲هفته آینده که زمان طالیی است دز سوم
واکسن کرونا را حتما تزریق کنند.
وی یادآور شد :مطالعات انجام شده نشان
میدهد که دز سوم واکسن تا  ۷۵درصد در
مقابل ویروس اومیکرون ایمنی در فرد به وجود
می آورد و این آمار بسیار خوبی است.
دو قرص ایرانی درمان کرونا در انتظار مجوز
سازمان غذا و دارو
جماعتی همچنین درباره  ۲قرص درمان کرونا
که در چند روز گذشته از سوی سازمان غذا و
داروی آمریکا تاییدیه دریافت کرد ،اظهار کرد:
شرکتهای داروسازی در ایران هم توانایی
ساخت قرصهای پکسلویید و مولنوپیراویر را
دارند و حتی تعدادی از آن را ساختند و منتظر
نظر سازمان غذا و دارو هستند تا در اختیار
مردم قرار دهند؛ اما این داروها در موارد بیماری
خفیف تا متوسط به عبارتی در شروع عالئم
بیماری یا کسانی که بیماری زمینهای دارند،
استفاده میشود.

بانک در رد یک یا
تمامی پیشنهادات
خرید مختار است
جهت بازدید امالک
به شعبه مرکزی زابل
مراجعه گردد.
بانک در رد یک یا
تمامی پیشنهادات
خرید مختار است
جهت بازدید امالک
به شعبه مرکزی زابل
مراجعه گردد.

-

بانک در رد یک یا
تمامی پیشنهادات
خرید مختار است
جهت بازدید امالک
به شعبه مرکزی
دانش زاهدان
مراجعه گردد.

-

بانک در رد یک یا
تمامی پیشنهادات
خرید مختار است
جهت بازدید امالک
به شعبه مرکزی
هیرمند مراجعه
گردد.
4044

