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در تماس تلفنی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن صورت گرفت :

گزارش وضعیت گیالن
به رییس جمهور

گیالن امروز -رییس جمهور در تماس تلفنی با رییس دانشگاه علوم پزشکی
گیالن با تاکید بر این که همه باید در پویش «در خانه می مانیم» شرکت فعال
داشته باشند ،گفت :دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست و همه مسووالن به
خدمترسانی مشغول خواهند بود.
حسن روحانی در این تماس تلفنی ضمن دریافت آخرین وضعیت شیوع ویروس
کرونا و همچنین روند درمان بیماران مبتال به کرونا در استان گیالن  ،گفت :هر
آنچه برای درمان بیماران و مقابله با شیوع ویروس کرونا مورد نیاز باشد با تولید در
داخل و یا از طریق واردات تامین خواهد شد.
روحانی در پاسخ به ابراز نگرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در خصوص
احتمال افزایش مبتالیان با انجام سفرهای نوروزی گفت :قطعا همه باید در پویش
«در خانه می مانیم» شرکت فعال داشته باشند و امیدوارم ملت فهیم و شریف
ما که همواره در کنار یکدیگر برای رفع مشکالت تالش کرده اند  ،این بار نیز در
این پویش بزرگ برای تامین سالمت خود و سایر شهروندان از سفرهای نوروزی
اجتناب کنند و صرفا اگر ناگزیر به سفر یا جابجایی بودند با حفظ اصول بهداشتی
نسبت به این کار اقدام کنند .روحانی همچنین در خصوص تمهیدات دستگاههای
بهداشتی برای تامین سالمت و رفع مشکالت احتمالی کادر سالمت در زندگی
شخصی خود در این استان تاکید کرد و گفت :من دیروز هم اعالم کردم دولت در
تعطیالت عید تعطیل نیست و همه مسووالن به خدمت رسانی مشغول میباشند.
وی یادآورشد :از این فرصت استفاده کرده و تاکید میکنم چنانچه در خدمت
درمانی به مردم و تامین نیازهای کادر درمانی در این ایام به مانع و یا مشکلی
برخورد کردید سریعا مسووالن و بویژه مسووالن ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
را مطلع کنید تا برای رفع این موانع در اسرع وقت اقدام شود.
در این گفتوگوی تلفنی ،ساالری رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز گزارشی
ن خود و همچنین تالشهای انجام شده برای
از وضعیت این بیماری در استا 
کنترل شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح غربالگری کرونا از سوی وزارت بهداشت شاهد
کاهش مراجعات مردم به بیمارستانها بودیم نسبت به احتمال افزایش مبتالیان با
انجام سفرها در ایام تعطیالت نوروز ابراز نگرانی کرده و بر لزوم خودداری هموطنان
از سفر و ماندن در خانه تاکید کرد.

جان باختگان کرونا در کشور به  ۹۸۸نفر رسید
در همین حال کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت اعالم کرد :تاکنون  ۱۶هزار و  ۱۶۹نفر در کشور به طور قطعی به ویروس
کرونا مبتال شده ۹۸۸ ،نفر به علت ابتال به این ویروس فوت کرده و  ۵هزار و ۳۸۹
نفر نیز بهبود یافتهاند .وی ادامه داد :از ظهر دوشنبه تا سه شنبه و بر اساس نتایج
آزمایشگاهی ۱۱۷۸ ،مورد جدید ابتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد و شمار
مبتالیان به این بیماری در کشور به  ۱۶هزار و  ۱۶۹نفر رسید که خوشبختانه پنج
هزار و  ۳۸۹نفر از بیماران کووید  ۱۹در کشور بهبود یافته و ترخیص شده اند و
این آمار روز به روز در حال افزایش است.
جهانپور گفت :متاسفانه  ۱۲۵نفر از بیماران جان خود را از دست دادند و تعداد
درگذشتگان بیماری کووید  ۱۹در کشور به  ۹۸۸مورد رسید.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت درباره موارد جدید
بیماران کووید  ۱۹در کشور به تفکیک استانها اظهار کرد :در تهران  ۲۷۳نفر،
مازندران  ۵۹نفر ،اصفهان  ۷۵نفر ،قم  ۲۹نفر ،گیالن  ۴۵نفر ،البرز  ۱۱۶نفر،
مرکزی  ۴۷نفر ،سمنان  ۳۳نفر ،قزوین  ۲۶نفر ،آذربایجان شرقی  ۷۸نفر ،یزد ۴۹
نفر ،خوزستان  ۲۵نفر ،گلستان  ۳۰نفر ،فارس  ۳۱نفر ،آذربایجان غربی  ۳۴نفر،
اردبیل  ۱۹نفر ،کردستان  ۲نفر ،خراسان شمالی  ۳نفر ،کرمانشاه  ۹نفر ،هرمزگان
 ۶نفر ،خراسان جنوبی  ۱۲نفر ،همدان  ۱۱نفر ،کرمان  ۱۹نفر ،ایالم  ۷نفر ،زنجان
 ۲۵نفر ،سیستان و بلوچستان  ۱۱نفر ،چهارمحال و بختیاری  ۲نفر ،بوشهر  ۴نفر،
خراسان رضوی  ۶۳نفر ،لرستان  ۳۵نفر به این ویروس مبتال شدهاند.

سایه ویروس کرونا بر اقتصاد بومی و محلی گیالن
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بار دوم

آگهی مزایده اجاره شش باب مغازه
جنب آرامستان (نوبت اول)

شهرداری آستارا درنظر دارد برابر بند چهار صورتجلسه شانزدهم مورخه  98/6/25شورای محترم
اسالمی شهر نسبت به اجاره شش باب مغازه تجاری واقع در جنب آرامستان به شرح ذیل طبق ارزیابی
کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
قیمت پایه:
 اجاره یک باب مغازه به مساحت  20/86مترمربع (شماره یک) سالیانه به مبلغ  66.000.000ریال اجاره یک باب مغازه به مساحت  20/22مترمربع (شماره دو) سالیانه به مبلغ  66.000.000ریال اجاره یک باب مغازه به مساحت  20/22مترمربع (شماره سه) سالیانه به مبلغ  66.000.000ریال اجاره یک باب مغازه به مساحت  20/22مترمربع (شماره چهار) سالیانه به مبلغ  66.000.000ریال اجاره یک باب مغازه به مساحت  20/86مترمربع (شماره پنج) سالیانه به مبلغ  66.000.000ریال اجاره یک باب مغازه به مساحت  2/84مترمربع (گل فروشی) جنب درب ورودی آرامستان سالیانه بهمبلغ  54.000.000ریال
شرایطمزایده:
 – 1متقاضیان جهت شرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد قیمت پایه از مغازه منتخب خود را به حساب
سپرده شهرداری به شماره  0105449541007نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز و فیش آن را
ضمیمه پیشنهاد نموده و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
 – 2شرکتکنندگان باید تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ  99/1/17پیشنهاد خود را در پاکت
دربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .پیشنهادات واصله در روز دوشنبه مورخ
 99/1/18ساعت  9صبح در اتاق کار شهردار با حضور اعضای کمیسیون معامالت مفتوح و نتیجه مزایده
پس از بازگشایی پیشنهادات اعالم خواهد شد .حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مذکور آزاد خواهد بود.
 – 3هزینههای درج آگهی در روزنامه ،کارشناسی و غیره به عهده برنده مزایده میباشد.
 – 4برنده موظف است نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی را در مدت یک هفته به وقت اداری پس
از اعالم نتیجه به حساب  0105449537001درآمد عمومی شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری
اقدام نماید .توضیح اینکه سپرده نفرات دوم و سوم تا تسویه حساب با نفر اول مسترد نخواهد شد .در
صورت عدم واریزی نفر اول در وقت مقرر ،سپرده وی ضبط و سپس با نفرات دوم و سوم به ترتیب
واگذاری انجام خواهد شد.
معیتی
 – 5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

شهردار آستارا

