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امامصادق)ع(: خداوند در پي ياري مؤمن است ، تا وقتي كه مؤمن 
در پي ياري برادر خويش است

ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( همزمان با ساير دستگاهها 
مقابل��ه كنند با وي��روس كرونا وارد ميدان ش��ده و بالفاصله 
چتدين خط توليد ماس��ك و وسايل بهداش��تی را راه اندازی 
كرد كه در همين راس��تا س��يدمصطفی سيدهاشمی،معاون 
هماهنگی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( به تشريح اين 

اقدامات پرداخته است.
افزایش تولیدات ضد کرونایی در کشور

 س��تاد اجرايی بنا بر نيازهای موجود و در راس��تای مقابله با 
بيم��اری كرونا اقدامات��ی را انجام داده اس��ت.در ابتدا كميته 
مبارزه با كرونا تش��کيل شد و دس��تورالعملهای الزم در اين 
خصوص به واحدهای زيرمجموعه ابالغ و يکی از وظايف اصلی 
اين ستاد با توجه به اينکه در سال توليد ملی قرار داريم كمك 
به توليدكنندگانی بود كه محصوالتی بهداشتی برای مبارزه با 

كرونا توليد ميکنند.
 در همين راس��تا توليدكنندگان م��واد ضدعفونيکننده مورد 
بررسی و تعدادی از اين كارخانههای توليدی مورد حمايتهای 
س��تاد اجرايی فرمان حضرت ام��ام )ره( قرار گرفتند و ميزان 
توليدهای آنها افزايش پيدا كرد. در همين راس��تا 4 كارخانه 
توليدی س��تاداجرايی به نام ايران دارو، توليد دارو، البرز دارو 
و سبحان دارو با تغيير مسير توليد اقدام گونه ای كه تا پايان 
س��ال 130 هزار ليتر محلول ضدعفونيکنن��ده و 15 تن ژل 
ضدعفونيکننده توليد خواهند كرد و تا تاريخ 19 اس��فند 98 
نيز توانس��تند 59 هزار ليتر محل��ول ضدعفونيکننده و 4 تن 
ژل ضدعفونيکننده توليد كنند.  ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام )ره( و زيرمجموعه آن بنياد بركت با بعضی از شركتهای 
خصوصی در حوزه نانو نيز مش��اركت داشته به نحوی كه 49 
درصد از سهام اين شركتها برای بنياد بركت است كه نسبت 
به توليد مواد ضدعفونی و ماسك اقدام ميکنند.در حال حاضر 

در همين راس��تا يك كارخانه در اش��تهارد به ميزان 60 هزار 
ليتر روزانه محلول و ژلهای ضدعفونيکننده توليد ميکند.

تولید ماسک نانو در کشور
 در حال حاضر ماسك نانو ميزان آن در كشور خيلی كم است 
و توليد آن نيز پايين اس��ت ولی ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام توانست خط توليد ماسك نانو N95 را راهاندازی كند كه 
76 هزار عدد ماسك نانو در يکی از كارخانههای زيرمجموعه 
ستاد توليد ميشود و از سوی ديگر پارچه نانو نيز برای توليد 
ماس��ك در اختيار ديگر توليدكنندگان ماسك قرار ميگيرد.

بعضی از مبتاليان به بيماری كرونا با بيماريهای تنفسی مواجه 
هستند كه در اين حوزه نيز ستاد اجرايی فرمان حضرت امام 

نسبت به توليد دستگاه اكسيژنساز اقدام كرد.
ساخت دستگاه اکسیژن ساز در کشور

 دس��تگاه اكسيژنس��از توسط يکی از ش��ركتهای دانشبنيان 
ستاداجرايی توليد شده است و توليد آن در حال حاضر كاماًل 
بوميس��ازی شده و به صورت سه ش��يفت روزانه 30 دستگاه 
اكسيژنس��از توليد ميکند.توليد بعضی از قطعات اين دستگاه 
در اختيار كشور آمريکا بود كه ما توانستيم بوميسازی كنيم و 
آن را در داخل كشور توليد كنيم و از نظر قيمتی خيلی پايين 
تر ازواردات اس��ت و اين دستگاه را در اختيار افراد نيازمند و 
محتاج به دستگاه اكسيژنساز قرار ميدهيم.اين توليدی موجب 
اش��تغال شغل مستقيم و غيرمس��تقيم در كشور شده است.

ستاد اجرايی فرمان حضرت امام 10 ميليارد تومان برای توليد 
انبوه اين محصول س��رمايهگذاری كرده است و توانسته است 
اين دس��تگاه را به توليد مناسبی برساند و كسانی كه مشکل 

تنفسی دارند از اين دستگاه استفاده كنند.
تولي��د ماهانه 60 هزار لباس ايزوله در س��نندج يکی ديگر از 

اقدام��ات صورت گرفته توليد لباس��های ايزوله بيمارس��تانی 
اس��ت كه در همين راستا س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام 
با يکی از ش��ركتها به صورت مش��اركتی نسبت به توليد اين 
لباس اقدام كرده است. اين كارخانه در شهر سنندج واقع شده 
است و لباسهای ايزوله كادر پزشکی و پرستاری بيمارستانی 
جه��ت مقابله با كرونا توليد ميکند كه در اين حوزه نيز بنياد 
بركت س��تاد اجرايی فرمان حضرت ام��ام 10 ميليارد تومان 
س��رمايهگذاری كرده است و 200 نفر هم اشتغال مستقيم و 
غيرمستقيم دارند.در اين كارخانه ماهانه 60 هزار لباس ايزوله 
توليد ميشود و در حال حاضر روزی 2 هزار لباس ايزوله توليد 

ميشود كه اين قابليت را داريم به 4 هزار لباس افزايش يابد.
توزیع تولیدات ستاد با وزارت بهداشت است

 تمامی توليدات ستاد اجرايی فرمان حضرت امام برای توزيع 
در اختي��ار وزارت بهداش��ت،درمان و آموزش پزش��کی قرار 
ميگيرد تا ي��ك نظام واحد برای توزيع محصوالت با توجه به 
مشکالت موجود داشته باشيم و ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام نقشی در توزيع اين توليدات ندارد.در حال حاضر قيمت 
توليد لباس��های ايزوله در كشورمان يك دوم قيمت لباسهای 
وارداتی اس��ت و از نظر كيفيت هم تأييديه وزارت بهداشت و 

استانداردهای الزم را دارد.
توليدات محلول های ضدعفونی در شركت نفت پارس

شركت نفت پارس نيز خط توليد و بستهبندی مواد ضدعفونی 
را راهاندازی كرده اس��ت و روزانه 4 هزار مواد ضدعفونيکننده 
دست 250 سيسی، 5 هزار مواد ضدعفونيکننده سطوح هزار 
سيسی، 4 هزار مواد ضدعفونيکننده سطح هزار سيسی، 250 
عدد مواد ضدعفونيکننده سطح 20 ليتری و 76 هزار ماسك 

نانو توليد ميکند. 

راه اندازی س���امانه 4030 برای پاس���خگویی درباره 
بیماری کرونا

 در همين راس��تا س��امانه پاس��خگويی 4030 را راهاندازی 
كردهايم كه ظرف سيزده روز سه ميليون تماس برقرار شده و 
از پرستاران، پيراپزشکان و گروههای جهادی استفاده ميکرديم 
و در حال حاضر 300 هزار تماس را به صورت روزانه مديريت 
ميکنن��د و در روزهای اول تا 700 هزار تماس به مركز ارجاع 
داده ميش��د كه به 30 درصد آنها پاسخگو بوديم لکن االن به 

بيش از 60درصد از تماس گيرندگان پاسخ ميدهيم.
استقرار کاروان های سالمت در قم و گیالن

 يکی ديگر از اقدامات س��تاد فرمان حضرت امام در راس��تای 
مقابله با بيماری كرونا استقرار كاروانهای سالمت است كه اين 
كاروانها در استانهای قم و گيالن مستقر شدهاند. در استان قم 
مناطق محروم ش��يخآباد، چهالخترون، شهر قائم و در استان 
گيالن مناطق محروم ش��هر فومن ،بيمارستان پيامبر اعظم، 
ش��هر خمام و شهر تالش كاروانهای سالمت استقرار دارند.در 
همين راس��تا 405 نفر در اس��تان گيالن و 2940 نفر نيز در 

استان قم ويزيت شدهاند.
استفاده از تله مدیسین برای درمان بیماران

 اين واحد در جزيره هرمز و استان گيالن و استان قم مستقر 
شده است و در جزيره هرمز روزانه 20 مورد بيماری از طريق 
تهران و با وس��يله تلهمديسين ويزيت ميش��وند.در مجموع 
700 نفر نيز در اس��تان گيالن و 570 نفر نيز در اس��تان قم 
به وسيله تلهمديسين ويزيت شدند.  نحوه كار تلهمديسين به 
اين شکل است كه از بيماران خاص عکس تهيه ميکند و آن 
را به متخصصين مربوطه در تهران ارس��ال ميکند و بالفاصله 
پس از بررس��يهای الزم توسط پزشك نس��خه آن فرد بيمار 
نوش��ته ميشود و در اختيارش قرار ميگيرد. راهاندازی سامانه 
تلهمديس��ين برای نخستين بار توسط س��تاد اجرايی فرمان 
حضرت امام )ره( انجام ش��ده اس��ت و با اين روش توانس��ته 
مراجع��ات حض��وری بيم��اران را كاهش ده��د و ديگر برای 
ويزيت يك پزش��ك متخصص در پايتخت نيازی به مسافرت 
از شهرس��تانها به تهران نيست و با اين روش ميتوان بيماری 

بيماران را درمان كرد.
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شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران در نظر دارد مناقصه عملیات برون سپارى 
پمپاژ  ،ایستگاههاى  ها  خانه  تصفیه   ، تاسیسات  مخازن،  از  حراست  و  حفظ  نگهبانى، 
،ساختمانهاى ادارى ،انبارها و سایر اماکن در مناطق تحت پوشش شرکت  به شماره فراخوان 
نماید  برگزار  (ستاد)   الکترونیکى دولت  تدارکات  از طریق سامانه    2098050139000158
گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   .
آدرس  به  ستاد)   ) دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  و 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند . 
مبلغ برآورد :61,185,456,755 ( شصت و یک میلیاردو یکصدو هشتاد و پنج میلیون و 

چهارصدو پنجاه و شش هزارو هفتصدو پنجاه و پنج ) ریال 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :1,333,454,567 (یک میلیاردو سیصدو سى و سه میلیون 

و چهارصدو پنجاه و چهار هزارو پانصدو شصت و هفت ) ریال 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 98،12،22 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11 مورخ  98،12،22  الى 98،12،27 
ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،01،23
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح  تاریخ 99،01،24 (در آبفاى جنوبغربى استان 

تهران ) مى باشد. 
اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام 
خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران -دبیرخانه 

به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
ارائه گواهینامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت 

کنندگان الزامى مى باشد .
-021- تماس  :مرکز  در سامانه  مراحل عضویت  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات 

41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

(سهامى خاص)

و  نگهدارى  عملیات  مناقصه  دارد  نظر  در  تهران  استان  جنوبغربى  فاضالب  و  آب  شرکت 
بهره بردارى از شبکه و تاسیسات فاضالب  شهرهاى رباط کریم و پرند به شماره فراخوان 
نماید  برگزار  (ستاد)   دولت  الکترونیکى  تدارکات  از طریق سامانه    2098050139000159
گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   .
آدرس  به  ستاد)   ) دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  و 
عدم  در صورت  گران  مناقصه  است  الزم  و  خواهد شد  انجام     www.setadiran.ir
الکترونیکى را  نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى  ، مراحل ثبت  عضویت قبلى 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مبلغ برآورد :17,513,280,000( هفده میلیاردو پانصدو سیزده میلیون و دویست و هشتاد 

هزار) ریال 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :590,998,400 (پانصدو نود میلیون و نهصدو نودو هشت 

هزارو چهارصد) ریال 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،12،22 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11 مورخ  98،12،22  الى 98،12،27 
ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،01،23
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح  تاریخ 99،01،24 (در آبفاى جنوبغربى استان 

تهران ) مى باشد. 
اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام 
خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران - دبیرخانه 

به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
ارائه گواهینامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت 

کنندگان الزامى مى باشد .
-021- تماس  :مرکز  در سامانه  مراحل عضویت  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات 

41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

اقدامات عملی ستاد برای مقابله ملی با کرونا
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( تشریح کرد 


