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شمار قربانیان از ۱۱۸هزار نفر گذشت
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز ۲۸۶ مبتالی به کرونا 
جان خود را از دست دادند و با این حساب مجموع جانباختگان کرونا از ۱۱۸هزارنفر 
فراتر رفت.به گزارش ایســنا، از روز ۳0 شــهریور تا روز ۳۱ شهریور ماه و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۷ هــزار و ۴۳۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد که ۲۱۶۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به ۵ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۲۲۹ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، 
۲۸۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری 
به ۱۱۸ هزار و ۱۹۱ نفر رسید.  پس از ۵۳ روز، مرگ و میر روزانه بیماران کووید۱۹ 
به کمتر از ۳00 نفر رسید. آخرین بار روز ۹ مردادماه سال جاری، تعداد مرگ و میر 
روزانه بیماران، ۲۸۶ نفر بود.خوشبختانه تا روز ۳۱ شهریور، ۴ میلیون و ۸۴۶ هزار 
و ۷۷۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۶۶۳۲ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا روز ۳۱ شــهریور،  ۳۱ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۲۶۱ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۵۷ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
۲۳۸ شــهر در وضعیت نارنجی، ۱۳۶ شهر در وضعیت زرد و ۱۷ شهر در وضعیت 

آبی قرار دارند.

هرگونه فعالیت بوفه ها و پایگاه تغذیه سالم مدارس 
تعطیل است

وزارت آموزش و پرورش در دهمین اطالعیه در خصوص بازگشــایی مدارس بر 
انجام » اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار« در راستای »بهداشت موادغذایی« و 
سالمت دانش آموزان و معلمان تأکید واین موضوع را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، 
متن اطالعیه شــماره )۱0( وزارت آموزش و پرورش بدین شــرح است:با توجه به 
بازگشایی مدارس از آغاز مهرماه و ضرورت حضور دانش آموزان در مدرسه با حفظ 
سالمت آن ها در خصوص »بهداشت موادغذایی«، » اقدامات کنترلی سالمت محیط 
و کار«، مطابق اصول زیر انجام می شود.هرگونه فعالیت بوفه ها و پایگاه تغذیه سالم 
مدارس تعطیل است.به دانش آموزان استفاده از مایعات بیشتر توصیه شود.از خرید 

مواد غذایی فله ای و باز خودداری شود.

حذف نسخ کاغذی بیمه سالمت تا پایان آذر ماه
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، گفت: پایان آذر ماه آخرین فرصت استفاده 
از نســخ کاغذی است و این زمان تمدید نمی شــود.به گزارش ایسنا، دکتر محمد 
مهدی ناصحی در این باره گفت: ســازمان بیمه سالمت ایران دارای صندوق های 
۵گانه است و مردم به راحتی می توانند در صندوق بیمه همگانی بدون ارزیابی وسع 
در ایام کرونا عضو شوند.وی افزود: طرح نسخه الکترونیکی در کشور پیشرفت خوبی 
داشته و در برخی استان ها پیشرفت ها به بیش از ۹0 رسیده است؛ ضمن اینکه در 
حال حاضر تمام الکترونیک شدن نسخ در کشور ۵۵ درصد رشد داشته است.ناصحی 
تصریح کرد: دفترچه های کاغذی تا آخرین برگ معتبر اســت و حذف نسخه های 
کاغذی تا آذرماه نسبت به پیشرفت ها در نسخه الکترونیکی انجام می شود.وی افزود: 
طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه سالمت همگانی هم از دیگر خدمات بیمه سالمت 
است که از اول مهر ۱۴00 در کشور اجرایی می شود.بنابر اعالم روابط عمومی سازمان 
بیمه ســالمت ایران، وی در خاتمه، تاکید کرد: در این طرح بیمه شدگان یکی از 
پزشکان عمومی را به عنوان پزشــک خانواده انتخاب می کنند و در صورت نیاز به 

مراجعه به متخصصان، پزشک خانواده بیمه شده را به متخصص معرفی می کند.

جانبازان و آزادگان با داشتن ۲۰ سال کار 
و ۵۰ سال سن بازنشسته می شوند

جانبازان و آزادگان سرافراز با داشتن ۲0 سال سابقه پرداخت حق بیمه )مردان 
۵0 ســال، ســن و زنان ۴۵ سال، ســن( می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل غرب تهران بزرگ؛ حســین امیری گنجه، مدیر کل 
تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
و در میــان جمعی از کارکنان اداره کل غرب تهران بزرگ ســخن می گفت، افزود: 
جانبازان و آزادگانی که مجموع ســوابق خدمت یا بیمه پردازیشان حداقل۲0 سال 
و ســنوات ارفاقی حداکثر ۱0 سال را داشته باشند که در جمع کل سوابقشان ۳0 
سال تمام باشد، بدون شــرط سنی بازنشسته می شوند.مدیر کل تامین اجتماعی 
غــرب تهران بــزرگ در خصوص مشــمولین جانبازان انقالب اســالمی و جنگ 
تحمیلی گفت: جانبازان و آزادگان مشــمول قانون تامین اجتماعی شاغل در کلیه 
وزارتخانه  ها، شرکت ها و موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، موسسات، شرکت ها 
و سازمان هایی که مشمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین جانبازان 
و آزادگان مشــمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی شاغل در بخش غیردولتی 
یا موسسات مشــمول قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 
ســال ۱۳۷۳ و اصالحات بعدی آن یا دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص 
 به شــرط احراز شرایط مندرج در این بخشنامه مشمول قانون و آیین نامه یادشده 

خواهند بود.

اخبار کوتاه

گــروه اجتماعی – فخری ســادات 
مسچی: واکســن کرونای فایزر اگرچه اولین 
واکســنی بود که برای کرونا ســاخته و مورد 
تائید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت اما 
در ایران تا به حال از این واکســن اســتفاده 
نشــده اســت و بنا به اخباری که این هفته 
منتشر شد قرار اســت که اولین محموله آن 
به میزان ۲ میلیون دوز از کشور بلژیک راهی 
ایران شــود. داستان واکسن فایزر- بیوان تک 
البته به همین اختصار نیســت. از آنجایی که 
 mRNA این واکســن از گونه واکسن های
اســت نسبت به آن حساســیت های بسیاری 
در دنیا شــکل گرفته اســت. تا پیش از این 
واکســن ها  از ویروس یا باکتری های کشته یا 
ضعیف شده ساخته می شدند و همین تفاوت 
موجب به جریان افتادن شایعاتی  در مورد آن 
درون شبکه های اجتماعی شد که در آن ادعا 
می شــد که به کارگیری آران ای موجب تغییر 

در دی ان ای افراد شــده  یا عوارض ناشناخته 
ژنتیک خواهد داشــت. با ایــن حال عالوه بر 
فایزر، واکســن های دیگــری از این تکولوژی 
جدید هم اســتفاده کردند امــا هیچ کدام نه 
مانند فایــزر مقبولیت و فراگیری یافتند و نه 
به اندازه فایزر با مخالفت هایی روبرو شــدند. 
حــاال بعد از نزدیک به یک ســال از شــروع 
واکسیناســیون می توان گفت که واکسن های 
فایزر، مدرنا و سینوفارم سه واکسنی هستند 
که بیش از دیگر واکسن ها توسط کشورهای 
مختلــف خریداری و تزریق شــده اند. اما از 
آنجا که اولین تولید کننده واکســن فایزر به 
طور مشــترک دو کشور آلمان و امریکا بودند 
و رهبر انقالب ورود واکســن از کشور آمریکا 
را ممنــوع کرده بودند این واکســن در ایران 
موجود نبود اما حــرف و حدیث هایی درباره 
آن زده می شد. گاهی ادعا می شد که به طور 
قاچاق وارد کشــور شــده و به قیمت گزافی 

فروخته و تزریق می شــود و در همین راستا 
بود که یکی از یــاران قدیم محمود احمدی 
نژاد ادعا کرد که وی این واکسن را بهه قیمت 
۲۵ میلیون تومان خریده و تزریق کرده است 
اما احمدی نژاد در مقابل گفت که این نشان 
 می دهد که بعضی مســئوالن چه واکســنی

 تزریق کرده اند!
صــرف نظر از ایــن بازی های سیاســی، 
ممنوعیت ورود فایزر در کنار ورود واکسن های 
دیگــر و همچنین تالش ایران بــرای تولید 
واکسن باعث شد که کمتر کسی منتظر فایزر 
در ایــران بماند ولی از چند ماه قبل که اعالم 
شد واکســن فایزر تولید کشــورهایی غیر از 
آمریکا و انگلیس امکان ورود به ایران دارد، بار 
دیگر توجه بسیاری به این واکسن جلب شد. 
ســی ام شهریور ماه مدیرکل امور دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمان غذا و دارو با اشاره به 
اینکه ۶ واکسن کرونا از جمله فایزر-بیونتک 
و جانسون و جانسون مجوز مصرف اضطراری 
را از ســازمان غذا و دارو دریافــت کرده اند، 
گفت: بــرای واردات ۲ میلیون دوز واکســن 
با هیات  کرونــای فایزر-بیونتک قــراردادی 
امنای ارزی کشور در حال تنظیم است تا در 
یکی، دو ماه آینده به شــرطی که مشــکالت 
بین المللی انتقال ارز و جابجایی واکسن پیش 
نیاید از کشــور بلژیک به ایران ارســال شود. 
بلژیک کشور مبدایی است که در آذرماه سال 

گذشته هم واکســن های تولیدی فایزر را به 
آمریکا صادر کرده بود. حیدر محمدی افزود: 
واکسن »جانسون اند جانسون« هم در انتظار 
نهایی شــدن قراردادهای بین المللی اســت. 
کشــور تولیدکننــده تا ۵ میلیــون دوز قول 
ارســال داده و اگر طــرف خارجی اقدام کند 
ما مشکلی از نظر تامین ارزی نداریم.این مقام 
البته تاکید کرد که چنــدان روی واردات به 
موقع این واکسن ها حســاب نخواهند کرد و 
در صورت ورود هم از آن دوز بوستر )یادآور( 

کادر درمان استفاده خواهد شد..
ایــن البته اولین بار نیســت که از واردات 
فایزر به کشــور ســخن گفته می شود. دقیقا 
یک ماه پیش از آن در ســی و یکم مردادماه 
نیــز رئیــس اتحادیه واردکننــدگان دارو در 
گفتگویی اعالم کرده بود: شــرکت بایون تک 
آلمان که با فایزر مشــترکا واکسنی بر اساس 
پروتئین ویــروس طراحی کردنــد در ایران 
نماینده داشــت و امــکان واردات از تولیدات 
در آلمــان وجود دارد کــه در صورت فراهم 
شــدن مقدمات تا آخر ۲0۲۱ تا ۲0 میلیون 
دوز بــه ایــران وارد خواهد شــد. نمایندگی 
بلژیک شرکت جانســون اند جانسون نیز در 
ایران نماینده دارند و از این محل نیز می توان 
انتظار داشــت که ۲0 میلیون دوز واکسن از 
طریق ســاز و کار کواکس به کشــور برسد و 
می توان امیدوار بود که تا پیش از پایان سال 

جاری میالدی این واکسن ها در ایران تحویل 
شــده باشند، هر چند یک یا دو ماه جابجایی 
احتمالی با توجه به زمان ثبت ســفارش ما و 
پرداخت هزینه واکســن نیز امکان رخ دادن 
دارد.نکتــه دیگری که در همین روزها درباره 
فایزر شــنیده می شود انتشــار این شایعه در 
فضای مجازی بود که در حاشیه رودخانه ای 
در مهاباد پوکه های معدوم شده واکسن فایزر 
پیدا شــده اســت؛ اما مدیر شبکه بهداشت و 
درمان مهاباد ضمن تکذیــب این خبر اعالم 
کرد: پوکه آمپول های امحا شــده در حاشیه 
رودخانــه مهاباد واکســن فایزر نبــوده بلکه 
مربوط به داروی دپومدرول است که با توجه 
به تولید داروی مشــابه آن در داخل کشور به 
نام متیــل پردنیزولــون واردات آن به داخل  
کشور محدود شده و مدت هاست که از طریق 
توزیع  کشــور  داروی  رســمی پخش  مبادی 
نشــده اســت. پوکه های یافت شده محتمال 
قاچاق بوده که مســئولین ذیربــط در حال 
بررسی موضوع هســتند.حاال بعد از این همه 
شایعات، ورود واکسن فایزر به ایران می تواند 
پایان بخش این گونه حرف و حدیث ها باشد. 
شاید حضور فایزر نشان دهد که این واکسن 
هم چیزی شــبیه واکســن های دیگر است و 
علی رغم این که اعالم می شــود این واکسن 
نزدیک به ۹۵ درصد ایمنــی می آورد ولی با 

واکسن های دیگر تفاوت محسوسی ندارد.  

بازخوانی شایعاتی که درباره اولین واکسن کرونا شنیده ایم

فواید حضور فایزر در ایران

مرگ های کرونایی تهران ۲ رقمی  شد

جزئیات طرح ضربتی واکسیناسیون علیه کرونا در تهران

توضیح درباره چگونگی ثبت نام اینترنتی
 در پیش دبستانی و پایه های ورودی

معــاون درمان ســتاد مقابله بــا کرونا در 
اســتان تهران از آغاز طرح ۱0 روزه ضربتی 
برای تسریع واکسیناسیون در تهران از دیروز 
و با کمک بیمارســتان ها، خبــر داد و گفت: 
مردم می توانند با شماره تماس ۶0۷0 تماس 
گرفته و از مراکز واکسیناســیون ۲۴ ساعته 
و ... اطــالع پیدا کنند.دکتر نــادر توکلی در 
گفت وگو با ایســنا، دربــاره وضعیت کرونا در 
اســتان تهران، گفت: در حال حاضر وضعیت 
تهران خوب اســت و روند بیماری در تهران 
رو به کاهش اســت. میزان مراجعات سرپایی 
هم نســبت به زمان پیک ۵۵ درصد کاهش 

یافته اســت.وی افزود: در عین حال وضعیت 
بیماری در تهران رو به کاهش است و میزان 
فوتی ها و تعداد بیمــاران بدحال هم کاهش 
یافته اســت. طبق آخریــن آمارهــا تقریبا 
بســتری روزانه مان ۱۴00 مورد است، تعداد 
کل بیمــاران هم حدود ۶ هــزار و ۳00 نفر 
اســت و میزان مرگ هم به زیــر ۱00 آمده 
اســت و مرگ های کرونایی تهــران چند روز 

است که دو رقمی شــده است.  در عین حال  
مشکل تخت بیمارستانی هم نداریم و اعمال 
الکتیو بیمارستان ها هم به تدریج آغاز شده و 
خدمات جاری شان را به تدریج ارائه می دهند.
توکلــی بــا بیان اینکــه به طور کلــی روند 
بیماری در تهران کاهشــی شده است، درباره 
وضعیت واکسیناسیون علیه کرونا در تهران، 
گفــت: یک طرح جهــادی از دیــروز درباره 

واکسیناسیون در تهران آغاز شد که بر اساس 
آن طی ۱0 روز تقریبا به صورت مشــخص و 
ضربتی واکسیناسیون تسریع پیدا می کند. بر 
همین اســاس هم بیمارستان های مشخصی 
را هــم در نظر گرفتیم تا واکسیناســیون در 
آن بیمارســتان ها هــم انجام شــود که این 
طــرح از دیروز آغاز شــد.وی گفت: متولی و 
هماهنگ کننده این طرح اســتانداری تهران 

به عنوان ســتاد کرونای اســتان بوده است و 
تمام ظرفیت  نهادهای مختلف از جمله مراکز 
واکسیناســیون،  تجمیعی  مراکز  بهداشــت، 
بیمارستان ها و ... به کارگیری می شوند تا این 
طرح ضربتی را هم در شهرستان های اطراف 
تهران و هم در کالن شهر تهران داشته باشیم. 
در این طــرح ضربتی، مراکز بــه صورت دو 
شــیفت صبح و عصر فعالیت می کنند.توکلی 
درباره تعداد مراکز ۲۴ ساعته واکسیناسیون 
در تهران نیز گفــت: در عین حال مراکز ۲۴ 
ســاعته واکسیناسیون هم از ســوی سامانه 

بهداشت اعالم شده است. 

مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
آمــوزش و پــرورش در واکنش بــه اختالالت 
ســامانه پادا گفت: مــواردی از جمله ثبت نام  
مدارس شــاهد، نقل و انتقاالت دانش آموزان، 
کارهای مربوط به امتحان نهایی دانش آموزان 
در شهریور ماه و سایر اقدامات باعث اوج ترافیک 
پادا شده بود.محمود حبیبی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره اختالالت موجود در سامانه پادا و ارسال 
پیام های  عدم احــراز هویت برای دانش آموزان 
گفت: در حال حاضر ســایت پــادا برای تمام 
پایه های درســی به جز پایه های ورودی بسته 
است. به طور کلی این اختالالت به خاطر پهنای 
باند نیست و هیچ ارتباط مستقیمی با پهنای باند 
و اشــتراک اینترنت ندارد. اکنون پایه های اول، 
هفتم و دهم در پادا ثبت نام می شــوند و امکان 
ثبت نام برای پایه های دیگر وجود ندارد. دانش 
آموزان میان پایه باید به مدیر مدرســه مراجعه 
کــرده و مراحل ثبت نــام را پیگیری کنند، به 
همین خاطر شاید یکی از دالیلی که می گویند 
پادا بســته اســت و کار انجام نمی شود همین 
باشد. البته باید مسائلی که پیش می آید موردی 
بررسی شــوند.مدیر کل دفتر فناوری اطالعات 

و ارتباطات گفت: یکی از مواردی که همیشــه 
در ســامانه های ثبت نام وجود دارد این اســت 
که اگر مهلــت ثبت نام برای آن پایه مورد نظر 
تمام شده باشد ســایت بسته می شود و امکان 
ثبت نام وجود ندارد اما اگر می توانند به بخش 
ثبت نام ورود کنند یعنی هنوز زمان برای ثبت 
نام هست.وی با اشاره به مجموعه مراجعات به 
سامانه پادا افزود: در خصوص ثبت نام پایه های 
اول، هفتم و دهم محدودیتی وجود ندارد. باید 
توجه داشــت که در یک بازه های زمانی حجم 
مراجعه کننده به پادا متفاوت است و همچنین 
خدمات مختلفی را ارائه می دهند. در این میان 
مواردی از جمله ثبت نام  مدارس شــاهد، نقل 
و انتقــاالت دانش آموزان، کارهــای مربوط به 
امتحان نهایی دانش آموزان در شــهریور ماه و 
ســایر اقدامات باعث اوج ترافیک پادا شده بود.

حبیبی گفــت: در اوج ترافیک ممکن اســت 

ســایت پادا در برخی مواقع قطع شده و یا کند 
شود، به این علت که شــاید سرور ما نتواند به 
حجم درخواست ها پاســخ دهد.حبیبی گفت: 
اگر مدرســه بنا داشته باشد مراحل ثبت نام را 
خودش انجام دهد باید ثبت نام پایه اول، هفتم 
و دهم را در ســامانه پادا انجــام دهد. منتهای 
مراتب ممکن است نام کاربری و رمز دانش آموز 
را در اختیار بگیرند و خودشان روی پادا ثبت نام 
کنند. به هر حال آن ها اشراف بیشتری دارند و 
راحت تر می توانند با سیستم کار کنند.مدیر کل 
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات اظهار داشت: 
بعضا این رویه وجود دارد که مدرسه نام کاربری 
و رمز دانش آموزان را می گیرند و از طرف آن ها 
اقدام به ثبت نام می کنند. این کار ممکن است 
اتفاق بیافتد اما روی سامانه دیگری نمی توانند 
ایــن کار را کنند و فقط برای پــادا امکان پذیر 
اســت. حتی مدیر مدرســه با داشتن رمز و نام 

کاربــری دانش آموزان در هیچ جای دیگری به 
جز پادا نمی تواند اقداماتی داشــته باشد.وی با 
اشاره به ثبت نام دانش آموزانی که می خواهند 
مدرســه خود را تغییر دهند، گفت: برای دانش 
آموزان میان پایه که می خواهند مدرســه خود 
را تغییر دهند یا جا به جا شــوند، ثبت نام در 
ســامانه پادا ضروری است اما اگر تغییر مدرسه 
ندارنــد، نیازی به اقدام در پادا نیســت.حبیبی 
درباره ثبت نام مقطع پیش دبستانی در سامانه 
سیدا گفت: برای ثبت نام پیش دبستانی ها هم 
باید توسط سامانه سیدا اقدام شود که این هم 
با کمک مدیران پیش دبســتانی انجام خواهد 
شد. ما این موضوع را دیگر الکترونیکی نکردیم 
زیرا نیاز است خانواده ها حتما در زمان ثبت نام 

حضور داشته باشند.
مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
درباره ثبت نام پایه اول در ســیدا و پادا گفت: 

دانش آموزان پایه اول ابتدایی طبق بخشــنامه 
ســتاد ثبت نام باید هم در پادا و هم در ســیدا 
ثبت نام شوند و اگر مراجعه حضوری هم داشته 
باشند مدیر می تواند آن ها را ثبت نام کنند.وی 
در واکنش به اینکه برای برخی مدیران مدارس 
دستوری ارسال شده مبنی بر اینکه اگر با سیدا 
مشــکل دارند می توانند از دانا اســتفاده کنند، 
گفت: چنین چیزی امکان پذیر نیست و مدیران 
نمی توانند از سیســتم ســامانه های قبلی که 
برای ثبت نام بوده اســتفاده کنند. حتی اگر به 
سامانه بخش خصوصی یا هر نوع سامانه دیگری 
مراجعه کنند، الزاما مدیر باید دوباره اطالعات را 
وارد پادا کرده و آن ها را ثبت نام کند. ســامانه 
دانا دیگر هیچ محل اعرابی ندارد همه این کارها 
باید در سیدا انجام شود.حبیبی در پاسخ به این 
ســوال که مهلت زمان ثبت نــام در پادا تا چه 
زمانی است؟ گفت: تصمیم گیری درباره زمان و 
مهلت ثبت نام به عهده ستاد ثبت نام آموزش و 
پرورش است و ما اختیاری در این زمینه نداریم. 
اما تا آنجایی که مــن اطالع دارم و طبق آنچه 
که قبال اعالم کردند تا پایان شهریور ماه مهلت 

داده شده بود.

»اصالحیه« 
آگهـي فراخـوان عمـومی یک مرحـله ای )نوبت اول(

اداره کل راه و شهرسازي استان یزد در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربري کشت گلخانه 
واقع در محمد آباد؛ یک قطعه زمین با کاربري خدماتي و کارگاهي واقع در مهریز؛ یک قطعه 
زمین با کاربري کارگاهي واقع در بلوارفقیه خراســاني و یک قطعه زمین با کاربري دامداري 
واقع در علي آباد شهرستان اشکذر و یک قطعه زمین با کاربري تاسیسات کشاورزي )چاه آب 
کشــاورزي( واقع در جاده مخصوص فوالد، یک قطعه زمین با کاربري تاسیسات و تجهیزات 
شهري )چاه آب کشاورزي( واقع در جاده بافق و یک قطعه زمین باکاربري صنعتي واقع در 
شهرک صنعتي سفید کوه به صورت اجاره و دو قطعه زمین با کاربري انبار واقع در انبارهاي 
خضرآبــاد؛ یک قطعه زمیــن باکاربري تجاري واقع در شهرســتان مهریز؛ یک قطعه زمین 
باکاربري تجاري واقع در خلیل آباد شهرستان تفت؛ ۳ قطعه زمین باکاربري تجاري واقع در 
مدوار شهرســتان مهریز به صورت نقد به شرح جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی واگذار 

نماید، بدینوســیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مي آید جهت دریافت اســناد مزایده از 
تاریخ سه شــنبه ۱۴00/۷/۶ لغایت شــنبه ۱۴00/۷/۱۷ و نسبت به تحویل اسناد به سامانه 
ازتاریخ یکشــنبه ۱۴00/۷/۱۸ لغایت سه شنبه ۱۴00/۷/۲۷ از طریق درگاه سامانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت )ســتاد( اقدام نمایند. براي کســب اطالعات بیشــتربه پایگاه اینترنتي
 www.yazd.mrud.ir و همچنین سایت اینترنتي اداره کل http://iets.mporg.ir

مراجعه نمایید.
تاریخ و مهلت تحویل اســناد: مزایده گر باید پس از دریافت اســناد مزایده و تکمیل آنها 
حداکثر طبق زمان هاي اعالم شــده از طریق ســامانه ستاد ارسال نمایند. بدیهي است ارائه 
اصــل مــدارک )پاکت های الف، ب و ج( به صورت دســتي نیز به دبیرخانه حراســت اداره 
کل به نشــاني: یزد-خیابان کاشاني خیابان مسکن و شهرســازي اداره کل راه وشهرسازي 

ساختمان شماره ۲ ضروري مي باشد. پاکات پیشنهاد طبق جدول پائین در تاریخ پنجشنبه 
1400/7/29 در جلســه کمیســیون مزایده در محل ساختمان شــماره دو اداره کل راه و 
شهرسازي استان یزد واقع در خیابان مسکن و شهرسازي، باز و خوانده مي شود. کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از 
 www.setadiran.ir طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفترمركزي تهران:  0۲۱۴۱۹۳۴ - دفتر ثبت نام استان :0۳۵۳۶۲۷۲۶۵۸

اداره ارتباطات واطالع رساني اداره كل راه و شهرسازي يزد

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/01   -   تاريخ انتشارنوبت دوم: 1400/07/04

قيمت و نحوه پرداختكاربريمساحت )مترمربع(پالكقطعه

داراي پالک ۲۱۳۳۶ اصلي بخش ۱۱۴۱
کشت گلخانه ۵۵۳۹۲ یزد )واقع در محمدآباد( 

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه ۶,000,000 
ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط 

کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

۱۴۲0۳/۲ اصلي بخش ۸ )واقع -
کارگاهي ۵۳۳/۶۶در بلوار فقیه خراساني(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ۷0,000,000ریال که 
اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

۹ فرعي از ۵۳۶۳ اصلي بخش ۱0 -
دامداري۷۶۹۵/۲0)علي آباد اشکذر(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه ۷,۵00,000 
ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط 

کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

تحت پالک هاي ۱۲۵۶ و ۱۲۵۸ و ۳
۱۲۶0 و غیره اصلي بخش ۳۶ یزد 

)مهریز ابتداي جاده مهر(
خدماتي وکارگاهي۱۸0۸/۹۵

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ۵۷,۶00,000 ریال که 
اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

تحت پالک هاي ۱۲۵۶ و ۱۲۵۸ و ۵
۱۲۶0 و غیره اصلي بخش ۳۶ یزد 

)مهریز ابتداي جاده مهر(
خدماتي و کارگاهي۲۶۵۴/۶0

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ۶۴,۸00,000 ریال که 
اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

تحت پالک هاي ۱۲۵۶ و ۱۲۵۸ و ۷
۱۲۶0 و غیره اصلي بخش ۳۶ یزد 

)مهریز ابتداي جاده مهر(
خدماتي وکارگاهي۳۵00/۲۴

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ۹۳,۶00,000 ریال که 
اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

۷۶0 فرعي از ۱۱۷ و ۱۲۲ و -
۱۲۳ از ۴۹۳۶ اصلي بخش ۶ یزد 

)خلیل آباد تفت(
تجاري۷۵

به صورت نقد با آماده سازي 
به ازاي هر مترمربع ۲0,000,000 ریال

تحت قسمتي از پالک ۱۱0۵0 ۳
اصلي بخش ۳۴ یزد )مهریز بلوار 

امام خمیني(
تجاري۷۱/۹۵

به صورت نقد با وضع موجود )بدون آماده سازي(
به ازاي هر مترمربع ۳۲,000,000 ریال

از پالک ۳۷۵ و ۳۶۵ فرعي از یک ۳۴
فرعي ۵۷۹۱ و باقیمانده ۳ فرعي 
از ۹۱۷0 و ۹۶00 اصلي بخش 
۴ یزد )واقع در مجموعه هاي 

انبارهاي خضرآباد(

انبار۱۳۳۴

به صورت نقد با آماده سازي 
به ازاي هر مترمربع ۱۶,۵00,000 ریال

قيمت و نحوه پرداختكاربريمساحت )مترمربع(پالكقطعه

۳۵

از پالک ۳۷۵ و ۳۶۵ فرعي از یک 
فرعي ۵۷۹۱ و باقیمانده ۳ فرعي 
از ۹۱۷0 و ۹۶00 اصلي بخش 
۴ یزد )واقع در مجموعه هاي 

انبارهاي خضرآباد(

انبار۱۷۸۴

به صورت نقد با آماده سازي 
به ازاي هر مترمربع ۱۵,000,000 ریال

۴۱

تحت پالک ۵۷۲۷/۱۴۴/۲۹۸ 
اصلي بخش ۳۵ یزد )مهریز 

تجاري۴0روستاي مدوار(
به صورت نقد با وضع موجود 

به ازاي هر مترمربع ۱۵,000,000 ریال

۴۲

تحت پالک ۵۷۲۷/۱۴۴/۲۹۸ 
اصلي بخش ۳۵ یزد )مهریز 

تجاري۴0روستاي مدوار(
به صورت نقد با وضع موجود 

به ازاي هر مترمربع ۱۵,000,000 ریال

تحت پالک ۵۷۲۷/۱۴۴/۲۹۸ ۱0۹
اصلي بخش ۳۵ یزد )مهریز 

تجاري۴۸روستاي مدوار(
به صورت نقد با وضع موجود 

به ازاي هر مترمربع ۲0,000,000 ریال

-

قطعه زمیني از پالک ۱۴۵۲۱ 
اصلي بخش ۸ یزد )جاده 

۱00مخصوص فوالد( 
تاسیسات وتجهیزات 
کشاورزي )چاه آب 

کشاورزي(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه ۶00,000 ریال 
که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

-

قسمتي از پالک ۲۶۹0 فرعي از 
۱۴۹۹۸ اصلي بخش ۵ یزد )جاده 

بافق جنب شهرک فن آوران 
محمد علي آباد(

۷۲
تاسیسات وتجهیزات 

شهري )چاه آب 
کشاورزي(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه 
۱,۲00,000ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال 

توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

باقیمانده پالک ۱۴۸ فرعي از -
۵۱۵۷ اصلي بخش ۶ یزد )شهرک 

صنعتي۲۴۱۴۱صنعتي سفید کوه تفت( 
به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه 

۲0,۵00,000ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز 
هرسال توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد 

شد.


