3

جامعه

چهارشنبه  14 /آبان  / 1399شماره 4674

www.ebtekarnews.com

اخبار

در هیچ بیمارستانی افت سطح خدمات رخ نداده است

کارتنخوابهای منطقه  ۱۹تهران
جمعآوری میشوند

نیاز بیمارستانها به «موبایل آی سی یو»
نادر توکلی با بیان اینکه ضریب اشغال بیمارستانهای تهران
در رابطه با ظرفیت کووید  ۱۹تکمیل شده است ،گفت :با توجه
به افزایش تصاعدی بیماران کرونا در پیک سوم اپیدمی ،بیماران
جدید ابتدا در اورژانس بستری شده و با خالی شدن تخت ،به
بخشها منتقل میشوند.
به گزارش ایسنا ،وی با تاکید بر اینکه ظرفیت بخشهای
کرونایی بیمارستانها با توجه به شرایط شناور است ،اظهار کرد:
به عبارت دیگر ظرفیت بستری بیماران کرونایی ثابت نبوده و
بنا به شرایط و بر اساس نیاز روزانه ،بازگشایی بخش جدید،
تخصیص تخت جدید و همچنین تغییر کاربریها انجام میشود.
نیاز بیمارستانها به «موبایل آی سی یو»
وی با بیان اینکه هنوز به راهاندازی بیمارستانهای صحرایی در
تهران نیازی نداریم ،اظهار کرد :بیمارستانهای صحرایی تحت
شرایط ویژهای راهاندازی میشوند که هنوز در تهران به این شرایط
ش مراقبتهای
نرسیدهایم ،با این حال با توجه به تکمیل بخ 
ویژه بیمارستانها ،در حال حاضر «موبایل آی سی یو» با
توجه به استانداردها و امکانات خاص آن ،یکی از نیازهای اصلی
بیمارستانهاست.
توکلی با اشاره به تحمیل بار شدید به بیمارستانها و کادر
درمان در پیک اخیر بیماری ،اذعان کرد :با این وجود ارایه خدمات
درمانی به بیماران کرونایی و غیر کرونایی در بیمارستانها به
صورت بی وقفه ادامه دارد.
تکذیب عدم پذیرش بیماران و یا بستری بیماران در محوطه
بیمارستانها
معاون درمان ستاد کرونا تهران در ادامه ضمن تکذیب بستری
بیماران در محوطههای بیرونی و یا حیاط برخی بیمارستانها،
عنوان کرد :هیچ بیماری در محوطه و حیاط بیمارستانها بستری
نشده و همچنین ادعای عدم پذیرش بیماران در بیمارستانها
نیز به هیچ عنوان سندیت ندارد ،البته به دلیل تکمیل ظرفیت
بخشهای آی سی یو و وجود تعداد زیادی بیمار در لیست انتظار
این بخش ،گاهی بیماران نیازمند تخت آی سی یو ،در اورژانس
بستری شده و تا زمان خالی شدن بخش آی سیو خدمات ویژه
در این بخش برایشان فراهم میشود.
حدود  ۲۰درصد پرسنل بیمارستانها در مرخصی استعالجی
هستند
وی در عین حال با اشاره به خستگی و فرسودگی کادر درمان
به خاطر  ۹ماه ارایه خدمت بیوقفه و مزمن شدن بحران کرونا،
اظهار کرد :فرسودگی و درگیری باالی کادر درمان ،بیمارستانها
را با کمبود جدی نیرو مواجه کرده ،به گونهای که همواره بین ۱۷
تا  ۲۰درصد پرسنل بیمارستانها در مرخصی استعالجی به سر
میبرند .بنابراین یکی از مشکالت اساسی برای ادامه این روند
بحث فرسودگی پرسنل و تامین نیرو در بخشهای بستری است.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ضمن تشریح وضعیت بیمارستانهای تهران در رابطه با پذیرش و بستری
بیماران کرونایی ،توضیحاتی در رابطه با آمار واقعی مبتالیان و فوتیهای ناشی از کرونا در کشور ارائه کرد.

احتماالبیماری
تا سال آینده
ادامه دارد،
لذا رعایت
پروتکلها و
محدودیتها
برای کنترل و
مهاراپیدمی
یک اصل
بناپذیر
اجتنا 
است
در هیچ بیمارستانی افت سطح خدمات رخ نداده است
وی با بیان اینکه درخواستهای الزم برای تامین نیروی جدید
و جایگزین به سازمان استخدامی ارائه شده است ،گفت :تبدیل
وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و استخدام رسمی افراد از
جمله اقداماتی است که به بهبود شرایط بیمارستانها و کاهش
بار تحمیلی بر کادر درمان کمک میکند.
توکلی همچنین با تاکید بر اینکه با وجود افزایش بار بیماری در
هیچ بیمارستانی افت ارایه خدمات وجود ندارد ،گفت :فعالیت
و سیستم کلیه  ۶۵بیمارستان اصلی فعال در تهران به صورت
روزانه نظارت میشود و به هیچ عنوان خستگی و فرسودگی کادر
درمان و فشار تحمیلی بر بیمارستانها بر سطح ارایه خدمات
تاثیرگذار نبوده و در صورت نیاز نیز پرسنل از بخشهای عادی به
بخشهای کرونایی منتقل میشوند.
به دلیل واقعی نبودن آمار مبتالیان ،نمیتوان درباره آمار
فوتیها قضاوت درستی داشت
وی در بخش دیگر این گفتوگو در رابطه با آمار فوتی و مرگ و

میر ناشی از کرونا در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها ،اظهار
کرد :از آنجا که آمار ابتال در کشور دقیق نیست ،بنابراین قضاوت
درباره آمار واقعی مرگ و میرها امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه رقم واقعی مبتالیان در کشور ما شناسایی
نمیشود ،در این رابطه توضیح داد :بر این اساس مخرج کسرعدد
نشاندهند ه درصد مرگ و میر به نسبت مبتالیان رقم بسیار
کوچکی است ،در واقع مخرج کسر واقعی خیلی بزرگتر از
عددی است که در حال حاضر به عنوان تعداد موارد ابتال مطرح
میشود ،چراکه میزان ابتالی رسمی بر اساس تست  pcrاعالم
میشود که با توجه به میزان و پوشش فعلی انجام تست  pcrدر
داخل کشور ،واقعی نیست.
توکلی با بیان اینکه در حال حاضر مبتالیان تنها با  pcrو یا سی
تی اسکن مثبت سنجیده میشوند ،تصریح کرد :این در حالیست
که به عنوان نمونه تقریبا ً هیچ مبتالیی با درگیری ریوی زیر۳۰
درصد ،عالمت دار نمیشود و اینگونه نیست که همه مبتالیان
دچار تنگی نفس شوند ،لذا بسیاری از موارد بیماری بی عالمت
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نوبت دوم

فرماندهــی آمــاد و پــش منطقــه شــیراز نزاجــا در نظــر دارد  ،نیازمنــدی اقــام مشــروحه جــدول ذیــل را جهــت شــش مــاه یــگان هــای تابعــه و تحــت پوشــش در شــیراز و اصفهــان از طریــق مناقصــه عمومــی خریــداری نماینــد
 ،لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت بــرگ شــرایط و مشــخصات مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت  10روز بــه آدرس شــیراز – میــدان ارتــش – آمــاد و پــش منطقــه شــیراز ( مدیریــت خریــد و پیمــان ) مراجعــه و
پیشــنهادات خــود را تنظیــم و بــه صنــدوق مناقصــه واقــع در درب پــادگان آمــاد و پــش م شــیراز نزاجــا انداختــه و رســید دریافــت نماینــد .

ردیف

شرح جنس

مقدار به کیلوگرم
اصفهان

شیراز

جمع کل

سپرده شرکت در مناقصه ( ریال )

1

پروتئین گیاهی

7000

7000

14000

230/000/000

2

حلوا شکری

10000

10000

20000

203/000/000

3

مربا هویچ (کاپ )

200000

200000

400000

80/000/000

4

عدس

30000

30000

60000

600/000/000

5

لوبیا قرمز

10000

10000

20000

220/000/000

6

لوبیا چیتی

25000

25000

50000

325/000/000

7

لپه

12000

13000

25000

150/000/000

الف ) محل تشکیل کمیسیون مناقصه  :شیراز
ب ) مناقصه گذار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود .
پ ) هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
تلفکس مدیریت خرید و پیمان 07137398082 :

7563

طرح ویژه جمعآوری و ساماندهی افراد
کارتنخواب در محدوده منطقه  ۱۹آغاز شد.
به گزارش ایلنا ،علی توکلی شهردار منطقه
گفت :این طرح از چهارشنبه گذشته به صورت
ویژه در کنار فعالیت مقابله با آتشافروزیها
در محدوده خالزیل اجرا و طی این گشتها
نزدیک به  ۲۰کارتن خواب جمعآوری شدند.
او با اشاره به استمرار این طرح در منطقه با
توجه به فرارسیدن فصل سرما و تجربه موفق
سال گذشته افزود :به منظور اجرای این طرح
هر شب سه گشت از سازمان رفاه و خدمات
اجتماعی با همراهی نیروهای یگان ویژه منطقه،
عوامل شهرداری نواحی و مددکار با گشت
زنی در محدوده خالزیل افراد معتاد و کارتن
خواب را جمعآوری و به منظور ساماندهی و
اسکان به مددسرای مهر منتقل میکنند .طرح
جمعآوری و ساماندهی کارتنخوابها هر شب
توسط عوامل  ۱۳۷منطقه و از طریق گشتهای
سازمان رفاه و خدمات اجتماعی بهطور مستمر
انجام میشود و شهروندان منطقه نیز میتوانند
به منظور تسریع در فعالیت ساماندهی افراد
کارتن خواب ،موارد مشاهده شده را به سامانه
 ۱۳۷اطالع دهند.

بوده و یا به صورت خستگی ،کوفتگی و یا عالئم غیراختصاصی
بروز میکند که با انجام تست ،مثبت میشود .بنابراین در شرایط
فعلی که آمار مبتالیان دقیق و واقعی نیست ،نمیتوان بر روی
آمار فوتیها قضاوت درستی داشت.
معاون درمان ستاد کرونا تهران در ادامه با اشاره به اظهاراتی
مبنی بر دو یا  ۳برابر بودن رقم واقعی مبتالیان و فوتیها،
اظهار کرد :در حال حاضر دو نوع فوتی داریم ،یکی بر اساس
 pcrمثبت و دیگری به صورت  pcrمنفی و سی تی اسکن
مثبت؛ یعنی یکی مثبت  pcrآزمایشگاهی و دیگری مثبت
بالینی؛ ولی آنچه رسما اعالم میشود ،آمار فوتی  pcrمثبت
است .بنابراین قطعا تعدادی از فوتی از نظر بالینی کووید
است ولی از نظر  pcrمنفی هستند که در آمار رسمی لحاظ
نمیشوند و آمار آن در بدترین شرایط با تعداد  pcrمثبتها
برابر است.
بیمارستانها کمبود دارو و تجهیزات ندارند
معاون ستاد کرونای تهران در ادامه با بیان اینکه بیمارستانهای
تهران در رابطه با دارو و تجهیزات کمبودی ندارند ،تصریح کرد:
کلیه داروها ،درمانها و تجهیزات مورد نیاز در پروتکل درمان به
صورت کامل در بیمارستانها مهیاست.
جزئیات تجویز رمدسیویر در بیمارستانها
توکلی با اشاره به بازبینی مداوم و به روزرسانی پروتکلهای
دارویی و درمانی کرونا بر اساس اطالعات روز ،در مورد داروی
«رمدسیویدر» که اخیرا تاییدیه  FDAرا دریافت کرده است،
گفت :اگرچه داروی رمدسیویر به دلیل برخی اختالف نظرها هنوز
وارد پروتکل درمانی کشور نشده ،ولی توزیع آن از  ۳ماه گذشته
در تمام بیمارستانها آغاز شده و با شرایط و اندیکاسیونهای
مشخص شده و در صورت تجویز پزشک معالج ،استفاده
میشود.
وی در ادامه با اشاره به اندیکاسیون تایید شده  FDAبرای
تجویز رمدسیویر بیمار  pcrمثبت ،سی تی اسکن ریه درگیر
و وزن باالی  ۴۰کیلو ،اظهار کرد :داروی ضد ویروس برخالف
آنتی بیوتیک باید خیلی زودرس و در زمان طالیی آن یعنی طی
همان سه یا چهار روز اول تجویز شود ولی متاسفانه بسیاری از
بیماران دیرهنگام و در هفته دوم که بیماری پیشرفت کرده و با
افت اکسیژن باال مراجعه میکنند که در این موارد اثرگذاری دارو
کاهش پیدا میکند.
معاون درمان ستاد کرونای کالنشهر تهران با تاکید بر اینکه
محدودیتهای اعمال شده در تهران از جمله تعطیلیها،
دورکاری ،کاهش ساعت کاری و غیره تنها با هدف کنترل موج و
پیک بیماری انجام میشود ،گفت :احتماال بیماری تا سال آینده
ادامه دارد ،لذا رعایت پروتکلها و محدودیتها برای کنترل و
مهار اپیدمی یک اصل اجتنابناپذیر است.

پالسمادرمانی نیاز به تحقیقات
بیشتر دارد
عضو کمیته ملی واکسن کرونا گفت :پالسما
درمانی در پروتکلهای درمانی نیامده است،
بنابراین موضوعی است که نیاز به تحقیقات
بیشتری دارد.
به گزارش ایلنا ،مصطفی قانعی عضو کمیته
ملی واکسن کرونا با اشاره به پالسما درمانی
در کشور ،بیان کرد :در رابطه با پالسما درمانی
در کشور ،کارهایی انجام شد و بعد مقالهای
در مورد این موضوع منتشر شد که طبق آن تا
حدی پالسما درمانی موثر بوده است .پالسما
درمانی در پروتکلهای درمانی نیامده است،
بنابراین موضوعی است که نیاز به تحقیقات
بیشتری دارد .پالسما درمانی به هیچ وجه بر
روی میزات شیوع بیماری کرونا تاثیر ندارد،
شاید اگر در فازهای اولیه انجام شود ،بتواند بر
کاهش بستریها تاثیر داشته باشد.

آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومي

پااليشگاه اول شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصة عمومي تامين نمايد :
(ارسال اسناد ارزيابی كيفی به همراه رزومه الزامی می باشد)
شماره تقاضا و مناقصه

تقاضای شماره  9740231-ASمناقصه شماره R1-98/011

شرح مختصر اقالم درخواستی

خرید  ( PLATE OF DESALINATIONفقط کاالی ایرانی مورد تایید می باشد )

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

پس از اتمام مرحله ارزیابی صالحیت  ،مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 1/456/000/000ریال مي باشد.

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره /1234202ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران مي باشد.
تبصره  :در صورت ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت وجه نقد  ،مبلغ نقدی می بایست به شماره حساب  0111112121004بانک ملی شعبه عسلویه بنام
پاالیشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واریز و فیش واریزی ارائه گردد.

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/09/22

تاریخ گشایش پاکتهاي فنی

99/10/30

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

99/10/17

تاریخ گشایش پاکات مالی

99/11/21

استان بوشهر ،عسلویه ،منطقة ویژة اقتصادي انرژي پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي،پاالیشگاه اول
 07731314332فكس 07737325410

آدرس و تلفن مناقصه گزار

راهبری
مناقصه گران مي توانند جهت کسبجهت
حاصلو فرمایند .
بروزرسانی ،تماس
اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفن 07731314332
شیرین كن شهرهای ماهنشان و گرماب
نگهداری آب
99-32عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
7510مناقصه روابط
شماره مجوز  1399.4327 :وروستاهای شهرستان خدابنده به روش  ROTبه شماره

مناقصه گذار فرماندهی آماد و پش م شیراز نزاجا

نوبت اول
اداره کل راهدا ری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان

آگهی مناقصه شماره 99-33

• مناقصه گزار  :شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان
• نوع مناقصه :عمومی يک مرحله ای
• موضوع مناقصه  :موضوع مناقصه عبارت است از خريد انواع تيربتونی گرد تحويل در انبار برق چابهار بشرح جدول ذيل (تحويل در انبار خريدار )

وزارت نیرو

شركت توزیع نیروي برق
سیستان وبلوچستان

ردیف

شرح

واحد

مقدار

1

تیربتونی گرد12/1000

اصله

100

2

تیربتونی گرد15/1000

اصله

40

3

تیربتونی گرد9/400

اصله

500

4

تیربتونی گرد12/400

اصله

500

5

تیربتونی گرد9/200

اصله

500

زمان  ,مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضيان می توانند ازتاريخ  1399/08/17لغايت  1399/08/22به سامانه الکترونيکی تداركات دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
اطالعات تماس مناقصه گزار :
تلفن  054-31137340و  31137348فکس  054-31137050پيام كوتاه 9307280200
پست الکترونيک  sbepdc@gmail.com :وب www.sbepdc.ir :
مبلــغ و نــوع تضیمــن شــركت در مناقصــه :ضمانتنامــه بانکــي يــا واريــز مبلــغ  1،992،000،000ريــال بــه حســاب جــاری 103403815002بانــک صــادرات شــعبه بــرق
زاهــدان بنــام ســاير در آمدهــا شــركت توزيــع نيــروي بــرق سيســتان وبلوچســتان
زمــان و محــل تحویــل تضمیــن شــركت در فراینــد كار  :پيشــنهاددهندگان مــی بايســت ضمــن بارگــذاری تصاويــر كليــه مــدارک پــاكات (الــف,ب و ج ) در ســامانه
الکترونيکــی دولــت تــا ســاعت  15روز ســه شــنبه مــورخ  1399/09/11نســبت بــه ارســال اصــل مــدارک مطابــق شــرايط درج شــده در اســناد مناقصــه در پــاكات الک و مهــر
شــده تــا مهلــت تعييــن شــده فــوق بــه دبيرخانــه شــركت آدرس نشــاني زاهــدان خيابــان دانشــگاه حدفاصــل دانشــگاه 37و39شــركت توزيــع نيــروي بــرق سيســتان وبلوچســتان
اقــدام نماينــد .الزم بذكــر تمامــی فراينــد مناقصــه از طريــق ســامانه تــداركات دولــت صــورت مــی پذيــرد.
تاریــخ و محــل بازگشــایي پــاكات  :پيشــنهادات ارائــه شــده در ســامانه تــداركات دولــت در ســاعت  11روز چهارشــنبه مــورخ  1399/09/12در ســالن كنفرانــس شــركت
توزيــع نيــروی بــرق سيســتان و بلوچســتان گشــايش خواهــد شــد.
در ضمــن مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي در ســامانه تــداركات دولــت  ,مــي بايســت بــه ســايت يــاد شــده مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام و دريافــت امضــاء
الکترونيکــي اقــدام نماينــد جهــت اطالعــات بيشــتر در ايــن خصــوص مــي توانيــد بــا شــماره تلفــن  021- 41934تمــاس حاصــل فرماييــد.
مدت قرارداد  3 :ماه
متقاضيــان مــی تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه ســايت معامــالت صنعــت بــرق بــه نشــانی Tender.tavanir.org.irيــا ســايت شــركت توزيــع نيــروی بــرق سيســتان
و بلوچســتان بــه نشــانی  www.sbepdc.irهمچنيــن پايــگاه ملــی مناقصــات بــه آدرس  www.iets.mporg.irمراجعــه فرماينــد .بديهــی اســت ايــن شــركت در رد يــا قبــول
پيشــنهادات مختــار اســت  «.ســاير اطالعــات و جزئيــات مربــوط در اســناد مناقصــه منــدرج اســت ».
بــه پيشــنهاداتي كــه فاقــد ســپرده يــا امضــاء  ،مشــروط ومخــدوش و ســپرده هــاي كمتــراز ميــزان مقــرر  ،چــک شــخصي و نظايــرآن و پيشــنهادهايي كــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر
در آگهــي واصــل شــود مطلقـاً ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد .
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امور تداركات و قراردادها  -شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

