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«ابتکار» از نگرانی افزایش شیوع بیماری کرونا و خستگی کادر درمانی کشور گزارش میدهد

رکوردشکنی ایران در آمارهای قرمز کرونایی

طبق آخرین گزارشها از سوی وزارت بهداشت  8استان کشور در وضعیت
قرمز کرونا و استان تهران در وضعیت سفید و زرد قرار دارند .با این حال اما
خبرها و گزارشهای منتشر شده از سوی روسای بیمارستانهای در تهران
حکایت از وخامت وضعیت بیماران در پایتخت و عدم توانایی بیمارستانها
برای پذیرش بیماران تهرانی دارد ،روسای برخی بیمارستانها در تهران
علت این ماجرا را مراجعه باالی بیماران سایر استانها به بیمارستانهای
استان تهران اعالم کردهاند ،به عالوه اینکه تهرانیها نیز به هشدارها و
پروتکلهای بهداشتی درخصوص بیماری کرونا توجهی ندارند.
هشدار روسای بیمارستانها درباره وضعیت قرمز تهران
پیام طبرسی ،رئیس بخش بیماریهای عفونی بیمارستان مسیح
دانشوری برخالف نظر استاندار تهران که وضعیت این شهر را زرد و سفید
اعالم کرد ،هشدار داد :از نظر او تهران در وضعیت قرمز قرار دارد چراکه
تعداد مراجعین مبتال به کووید 19از شهرستانهایی از جمله کرمانشاه،
سیستان و بلوچستان و شهرهای شمالی به بیمارستانهای تهران بسیار
باالست و همین مراجعه از شهرستانها موج مریضی ایجاد میکند که
همین موضوع خود باعث افزایش تعداد مبتال میشود .او گفته است:
متاسفانه تعداد بیماران بستری بیشتر از تعداد بیماران ترخیصی شده
است و در حال حاضر مقداری با کمبود تخت در سطح شهر تهران مواجه
شدهایم و دلیل این کمبود برگشتن تختهای مخصوص بیماران کووید١٩
به تختهای عادی در بیمارستانها و همین طور افزایش تعداد بیماران در
چند روز اخیر است؛ همین کمبود تخت باعث شده تا متاسفانه نتوانیم
قادر به بستری تعدادی از آنها باشیم.
همچنین خسرو صادقنیت ،رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)،
درباره وضعیت کرونا در این بیمارستان،گفته که «متاسفانه طی  ۱۰روز
گذشته با رشد جدی بیماران مبتال به کرونا مواجه شدیم و تقریبا مراجعین
و تعداد بستریها در زمینه کرونا سه برابر شده است .او افزوده« :نکته
نگرانکنندهتر این است که تعداد بیماران بدحال که نیازمند بستری در
آیسییو هستند ،نسبت به بیماران بستری بیشتر شده است؛ به طوری
که بیمارانی که نیازمند آیسییو هستند ،تعدادشان بیش از  ۴۰درصد
بیماران بستری است .تعداد بیمارانی که در آیسییو بستری هستند
و با کمک دستگاه تنفسی ،تنفس میکنند ،باال رفته است .صادقنیت
همچنین گفت :نکته نگرانکننده دیگر این است که متاسفانه شاهد ابتالی
جوانانمان هستیم؛ به طوری که تعداد قابل توجهی از بیماران بستری
در آیسییو افراد جوان زیر  ۳۰سال هستند که این موضوع نگرانی ما را
بیشتر کرده است».
مهرپور ،رئیس بیمارستانی شریعتی تهران نیز اعالم کرده که «متاسفانه
اوضاع خوبی نداریم .تقریبا از  ۱۰روز قبل مورد حمله ناجوانمردانه کرونا
قرار گرفتیم .تصور نمیکردیم در تیر ماه دچار این حمله شویم و داشتیم
برای مهر ماه برنامهریزی میکردیم ،اما اسم این وضعیت را یک شبیهخون
میگذارم که تقریبا از  ۱۰روز قبل به آن دچار شدیم».
هشدار درباره کمبود تختهای بیمارستانی برای مراقبت از بیماران کرونایی
روز گذشته ،روز پر خبری در رابطه با کرونا بود .همزمان با خبرهایی
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براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران با شناسایی  ۲هزار و  ۴۵۷مورد ابتال به کرونا طی روزهای  9تا  10تیرماه ،مجموع بیماران کووید ۱۹به  ۲۲۷هزار
و  ۶۶۲نفر رسیده است و آمار مرگ و میر بر اثر ابتال به بیماری کووید  19در همین بازه زمانی  147نفر بوده است .آماری که ایران را به رتبه سوم میان
کشورهای جهان از نظر تعداد جانباختگان برگردانده و حتی سبب شده تا آمار مبتالیان در کشور به روزهای اسفندماه که اوج بیماری در ایران بوده نزدیک
شود .همزمان با این آمارها روسای سه بیمارستان در تهران گفتهاند که تعداد بیماران بدحال که نیاز به بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه و استفاده
از دستگاه تنفسی دارند ،بیشتر شده و از این وضعیت ابراز نگرانی کردهاند .همزمان وزیر بهداشت از گامهای موفقیت آمیز ایران در مسیر کشف واکنس
این بیماری خبر داده است .خبری که از سوی عضو کمیته کشوری کرونا تکذیب شده است .مجموعه این آمارها و گزارشها به بازگشت آموزش مدارس تا
زمان بازگشایی رسمی به حالت مجازی و احتمال توقف طرح ترافیک در استان تهران انجامیده است.

آمار ابتال
به بیماری
کرونا و تعداد
جانباختگانبر
اثر این بیماری
در کشور دوباره
به روزهای
سختگذشته
بازگشتهاست
درباره افزایش و رکوردشکنی مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران ،برخی
روسای بیمارستانها درباره کمبود تختهای بیمارستانی برای پذیرش
بیماران مبتال به کووید 19خبر دادهاند .فرشاد عالمه ،معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی تهران از پر شدن تختهای مربوط به بیماران کرونا
در بیمارستانهای دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داده و گفته
است« :اگر از بروز بیماری پیشگیری نکنیم ،این گلوله برف بزرگ شده و
ممکن است در جایی تابآوری سیستم درمانی دیگر پاسخگو نباشد».
طالبپور ،رئیس بیمارستان سینا تهران نیز از بازگشایی دو بخش
بیمارستان برای پذیرش بیماران کرونایی خبر داده و گفته است« :حقیقتا

از سوم اسفند ماه که کار را شروع کردیم ،موج شدیدی داشتیم و امیدوار
بودیم که بعد از عید شرایط بهتر شود که همین اتفاق هم افتاد و تا سه
هفته قبل داشتیم بیمارستان را پاکسازی میکردیم ،اما اینکه اکنون چه
اتفاقی افتاد ،نمیدانم .این اتفاق باعث شد که موج زیادی از بیماران در
سنین پایینتر و در شرایط نامناسبتر به بیمارستان مراجعه کردهاند و
در حال سرویسدهی هستیم ».وی افزود« :با توجه به حجم مراجعات
مجبور شدیم دو بخش را باز کنیم و نزدیک  ۵۰تخت برای بیماران مبتال به
کرونا ۲۰ ،تخت در اورژانس و  ۱۵تخت آیسییو با سرعت زیادی در عرض
 2هفته پر شدند .بعد از چند ماه خستگی تیم درمان ،دوباره کار را از نو
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محققان در چین نوعی ویروس آنفلوآنزا را شناسایی کردند که از پتانسیل همهگیری برخوردار است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بیبیسی ،محققان در چین گونه جدیدی از ویروس آنفلوآنزا را کشف کردند که از
پتانسیل الزم برای تبدیل شدن به یک همهگیری برخوردار است .این ویروس بهتازگی در میان خوکها مشاهده شده اما امکان
ن نیز وجود دارد .محققان چینی اظهار کردند :این نگرانی وجود دارد که ویروس دچار جهش ژنتیکی شده که
سرایت آن به انسا 
در نتیجه شرایطی فراهم شود تا بتواند به آسانی از فردی به فرد دیگر منتقل شود و زمینه همهگیری جهانی را فراهم کند .این
ویروس در حال حاضر تهدید بزرگی به حساب نمیآید اما به گفته محققان این ویروس از تمامی ویژگیهای الزم برای ایجاد
آلودگی در میان انسانها برخوردار و الزم است تا به درستی تحت کنترل قرار گیرد همچنین از آنجاییکه این ویروس جدید است
ممکن است افراد در برابر آن مصونیت نداشته باشند.
آخرین همهگیری بیماری آنفلوآنزا که جهان با آن مواجه شد به سال  ۲۰۰۹باز میگردد که نوع جدیدی از آنفلوآنزای خوکی در مکزیک آغاز شد اما کمی
بعد معلوم شد که این ویروس بسیار خطرناک نیست چرا که افراد بزرگسال در برابر آن نوعی ایمنی از خود نشان دادند که میتوانست ناشی از شباهت
آن با دیگر ویروسهای آنفلوآنزا باشد که پیش از این شایع شده بود .به گفته محققان چینی این ویروس جدید شباهتهایی به ویروس آنفلوآنزای خوکی
سال  ۲۰۰۹دارد اما کمی تغییرات جدید در ساختار ژنتیکی آن دیده میشود.
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شناسایی نوعی ویروس آنفلوآنزا در چین
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صرفه جویی هنر است

مدیرکل پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی کشور از شناسایی
بیش از  ۱۹هزار کودک دارای تنبلی چشم در برنامه غربالگری چشم سال
گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مینو رفیعی در نشست خبری خود با بیان اینکه یکی
برنامههای مهم سازمان بهزیستی غربالگری چشم است که بیش از  ۲۰سال
است در حال انجام است ،گفت :امسال به دلیل همه گیری بیماری کووید
 ۱۹تغییراتی در این برنامه ایجاد شده تا این خدمات در درسترس خانوادهها
جویی هنر
بیان اینکه در این صرفه
هنربااست
قرارصرفه
استهستیم تا میزان ابتال به
تالش
برنامه در
جوییوی
بگیرد.
تنبلی را تا حد امکان کاهش دهیم ،اظهار کرد :این برنامه هر سال از آبان به
مدت  ۲تا ۳ماه اجرا می شد و در نیمه اول سال فقط در برخی نقاط سردرسیر
اجرا میشد اما امسال با توجه به هشدار وزارت بهداشت که ممکن است با
موج دوم بیماری مواجه شویم تاریخ برنامه جلوتر آمده و به استانها اعالم
شده که میتوانند این برنامه را از  ۱۵تیر تا پایان مهر ادامه دهند .معاون
پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه این
برنامه فقط در استانهای دارای شرایط سفید و زرد اجرا میشود ،تصریح کرد:
االن بعضی از استانها در وضعیت بحرانی و قرمز هستند که فعال برنامه
مذکور در آنها اجرا نمی شود .در پروتکل اجرایی استانها تاریخ  ۱۵تیر برای
شروع برنامه اعالم شده است .رفیعی با بیان اینکه امسال غربالگری فقط
با دستگاه اجرا میشود ،توضیح داد :امسال از چارت  Eبرای سنجش بینایی
کودکان استفاده نمیشود تا تماس فیزیکی غربالگر با افراد برقرار نشود و زمان
غربال هم کاهش بیابد .در روش دستگاه فاصله کودک تا غربالگر یک متر
است و غربالگری فقط چند ثانیه طول میکشد به همین دلیل زمان و خطر
کمتر است .به گفته وی در برنامه امسال فقط یک والد باید همراه کودک
باشد و استفاده از ماسک ،ضد عفونی کردن و عدم استفاده از بروشور در
محل غربالگری ابالغ شده است .معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان

بهزیستی با اشاره به اینکه یکی از بندهای مهم این پروتکل این است که هر
استان باید با ستاد کرونا استان حتما هماهنگ باشد افزود :به این ترتیب
اگر شرایط استانی قرمز است باید برنامه عقب بیفتد تا شرایط عادیتر شود.
رفیعی با بیان اینکه در درجه اول سالمت کودکان و خانوادهها برای ما مهم
است اظهار کرد :درواقع غربالگری را با شرایط کرونا سازگار کردیم .همچنین
اگر خانوادهها دارای عالئم آبریزش ،سرفه ،تب ،خستگی مزمن هستند یا
سابقه یا احتمال تماس با بیمار کرونایی را داشتند باید تا دو هفته به پایگاه
مراجعه نکنند .همه برنامهها توسط کمیته پیشگیری از بیماریهای واگیر
سازمان بهزیستی ابالغ و تهیه شده است .رفیعی با تاکید بر اینکه سال
گذشته  ۳میلون و  ۳۰۰هزار کودک غرباگری شدند ،افزود :از این تعداد ۱۹
هزار و  ۶۰۰تنبلی چشم داشته و نیاز به مراجعه و مداخله بودند .همچنین
ما روند درمانشان را پیگیری میکنیم تا مطمئن شویم درمان میشوند .وی با
اشاره به اینکه بعضی هم ممکن است نیاز به هزینه جراحی داشته باشند که
بهزیستی به آنها کمک میکند ،ادامه داد :سازمان بهزیستی  ۲میلیارد تومان
به کسانی که نیاز به عینک و جراحی داشند و بی بضاعت بودند پرداخت
های سازمان صرفه جویی
است
از جویی
صرفه
است.است
جویی هنر
صرفه
هنر اس ت
اشاره به
بهزیستی با
هنرت
معلولی
معاون پیشگیری
کرده
اینکه سال گذشته  ۱۰۰اپتومتریست داشتیم ،گفت :در طول  ۲۲سال گذشته
مجموع غربالگریهای انجام شده  ۴۳میلیون بوده است که از این تعداد
 ۳۰۰هزار کودک دارای تنبلی چشم شناسایی شدند .یعنی اگر این طرح اجرا
نمیشد  ۳۰۰هزار فرد که ممکن بود دچار کم بینایی یا نابینایی شوند شناسایی
نمیشدند .رفیعی با بیان اینکه این طرح در پایگاههای سیار به ویژه در مناطق
روستایی و پایگاههای بهزیستی ،بسیج ،مساجد ،سالمت شهرداری و ...
اجرا میشود ،گفت :هزینه این طرح در مراکز دولتی ۳۳۰۰تومان و در مراکز
غیردولتی  ۶۸۰۰تومان است .وی درخصوص پوشش بیمهای آزمایش ژنتیک
هم گفت :بخش عمدهای از این آزمایشها که گران قیمت است بیمه نیست
و در مواردی که آزمانش خیلی گران است راهکار کوتاهمدت ما این است که
هزینه در قالب یارانه به مددجویان بهزیستی و به ویژه معلوالن پرداخت شود
که برای این افراد این آزمایشها  ۱۰۰در صد رایگان است .معاون پیشگیری
از معلولیتهای سازمان بهزیستی ادامه داد :برای افراد درگیر براساس گزارش
مددکاری بخشی از هزینه پرداخت میشود و درواقع ما کمکاری بیمهها را
به این شکل جبران کردهایم .ولی امیدواریم بیمهها برای این کار قانع شوند
چون پیشگیری از تولد فرد معلول کمتر از پرداخت هزینه درمان و نگهداری
یک فرد معلول تا پایان عمر است.
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ممنوعیت استفاده از چارت  Eبرای غربالگری چشم کودکان به دنبال شیوع کرونا

پنجم
نوبت
دوم
نوبت

شروع کردن ،دشوار است».
از ابراز امیدواری نسبت به واکسن کرونا تا اعالم بیپولی برای خرید واکسن
اما خبر نزدیک شدن به کشف واکنسی برای درمان کرونا از سوی
وزیر بهداشت ،یکی از خبرهای مناقشه برانگیز و چالشسازی برای این
وزارتخانه بود .در حالی که سعید نمکی ،وزیر بهداشت در مراسم افتتاح
نمایشگاه بینالمللی فارمکس خاورمیانه  ۲۰۲۰از اقدامات موثر ایران در
ساخت واکسن کووید ۱۹خبر داد و گفت که «اغلب تستهای مدلهای
حیوانی این واکسن پاس شده و در آینده بسیار نزدیک برای کلینیکال
ترایال (مطالعات بالینی) در انسان وارد عمل خواهیم شد» مسعود مردانی،
فوق تخصص بیماری های عفونی در خصوص گفتههای وزیر بهداشت
درخصوص کشف واکسن ایرانی کرونا گفته است« :واکسنی هم که قرار
است دانشگاه آکسفورد بسازد ،همه کشورهای اروپای غربی پیش خرید
کردهاند ،ما نه پول خرید این واکسنها را داریم و نه به دلیل تحریمها
این واکسن را به ما میدهند .بنابراین ما تنها باید به امید خدا باشیم تا به
کمک سازمان بهداشت جهانی بتوانیم از این شرایط خالصی پیدا کنیم .اما
به مردم قول میدهیم اگر رعایت همه مسائل بهداشتی را داشته باشند
مثل قبل میتوانیم بیماری را کنترل کنیم اما اگر رعایت نکنند در شرایط و
وضعیت بدتری قرار خواهیم گرفت».
از بازگشت مدارس به آموزش آنالین تا توقف اجرای طرح ترافیک
همزمان با گزارشهایی که از افزایش تعداد بیماران در تهران منتشر
شده است ،خبرهایی از توقف طرح ترافیک در تهران و بازگشت مدارس به
آموزش آنالین نیز از سوی مسئوالن منتشر شده است .محسنی بندپی،
استاندار تهران خبر از توقف اجرای طرح ترافیک در تهران را داده است.
او گفته« :حجم مسافرینی که از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند به
بیش از یک میلیون نفر در روز رسیده است و با توجه به افزایش بیماری
کرونا در تهران و کاهش فاصلهگذاری اجتماعی به  ۳۰درصد ،پیشنهاد ما
این است که اجرای طرح ترافیک متوقف شود».
مسعود ثقفی ،سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نیز خبر از
ممنوعیت برگزاری هرگونه کالس آموزشی حضوری تا زمان بازگشایی
رسمی مدارس داده و گفته است« :با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور
مساعد نیست از مدارس درخواست جدی داریم که به صورت قطعی از
برگزاری کالسهای آموزشی خودداری کنند».
گرچه هر روز وضعیت شیوع بیماری کرونا در ایران به روزهای اوج
این بیماری در اسفندماه سال گذشته باز میگردد ،خبری از تعطیلی و
بازگشت محدودیتها در تهران و سایر استانهای دارای وضعیت قرمز
شنیده نمیشود .در حالی که گزارشهای وزارت بهداشت نشان میدهد
که  60درصد مبتالیان جدید به کرونا به سفر رفتهاند و  80درصد از
بیماران کرونا در استان گلستان در جشن عروسی شرکت کردهاند ،با
این حال اما خبری از ممنوعیت سفر بین استانی و تعطیلی مکانهای
عمومی پرخطر شنیده نمیشود .حال باید منتظر بود و دید که در
روزهای آینده چه تدبیری از سوی مسئوالن برای کاهش این آمارها
اتخاذ خواهد شد.

نوبت دوم

اداره کل راهدا ری و حمل و نقل جاده ای استان قم

فراخوان ارزیابی کیفی بهره برداران جهت مدیریت،

وزارت نیرو

بهرهبرداری و نگهداری بلندمدت تصفیهخانه آب ابهر خرمدره
به شماره مناقصه 99-3

شرکت آب و فاضالب
زنجان

شــرکت آب و فاضــاب زنجــان در نظــر دارد بــر اســاس آییــن نامــه معامــات شــرکت هــای آب و فاضــاب  ،مدیریــت ،بهرهبــرداری و نگهــداری بلندمــدت
تصفیــه خانــه آب ابهــر خــرم دره را از طریــق فراخــوان عمومــی و مناقصــه یــک مرحلــه ای بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه و بــا شــرایط ذیــل بــه یکــی از
پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد:
 -1موضوع فراخوان و مناقصه
 مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری بلند مدت تصفیهخانه آب ابهر خرم دره:انجــام کلیــه فعالیتهــا و اقدامــات الزم بــه منظــور راهبــری و بهــره بــرداری تصفیــه خانــه بــه مــدت  20ســال  ،شــامل انجــام عملیــات راهبــری ،بهرهبــرداري،
مراقبــت ،نگــهداری و تعمیــرات مــورد نیــاز از تمامــی تأسیســات و تجهیــزات بــه همــراه انجــام عملیــات بازســازی اساســی ( ،)overhaulخریــد قطعــات و
لــوازم یدکــی مــورد نیــاز ،نصــب ،راهانــدازي ،نگهــداری و تعمیــرات ،نمونهبــرداري و انجــام آزمایشهــاي الزم ،تامیــن مــواد مصرفــی و پرداخــت هزینــه هــای
انــرژی مصرفــی (بــه جــز هزینــه هــای بــرق مصرفــی متعــارف تصفیــه خانــه کــه بــر عهــده کارفرماســت) مطابــق بــا دســتورالعمل هــای موجــود ،تصفیــه خانــه
و تاسیســات جانبــی مربوطــه
 هزینه های برق مصرفی متعارف تصفیه خانه بر عهده کارفرماست محل تامین اعتبار :اعتبارات جاری شرکت آب و فاضاب زنجان نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :زنجان  -کمربندی شمالی  ،اول زیبا شهر – شرکت آب وفاضاب استان زنجان تلفن 024-33783201 -4: محل تصفیه خانه :ضلع جنوب غربی شهرهای ابهر و خرم دره ظرفیت متوسط تولید آب 400 :لیتر بر ثانیه مدت قرارداد :شامل  2ماه دوره پیشبرد و  20سال دوره بهره برداری شرایط و نحوه پرداخت :برحسب هر مترمکعب آب تولیدی بر اساس صورت حساب های ماهیانه مطابق مشخصات کمی و کیفی تعیین شده -2شرایط بهره بردار:
متقاضیانبایستی دارای شرایط زیر باشند:
صاحیت حداقل رتبه  4بهرهبرداری و نگهداري از تصفیهخانههای آب (صادره از شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور)
اراﺋه تصویــرگواهینامه احراز صاحیت و رتبــه بنــدی کــه در دفترخانه اسناد رسمﯽ برابر با اصلشده است و آخرینﻇرفیتآزاد کاري از معاونت آب و آبفا وزارت نیــرو
الزامﯽاست .اســناد فــوق بایســتی در ســایت دفتــر نظــارت بــر بهــره بــرداری آب شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور نیــز موجــود باشــد.
 -3تاریــخ وآدرس دریافــت اســناد ارزیابــی :متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد از تاریــخ  99/04/10لغایــت  99/04/17بــا مراجعــه بــه یکــی از ســایتهای
ســایتهای http://iets.mporg.irو  http://znabfa.irبصــورت رایــگان نســبت بــه دانلــود اســناد ارزیابــی کیفــی اقــدام نماینــد.
 -4مهلت تحویل پاکات :مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی فوق حداکثر تا ساعت  14:30مورخه 99/05/01
 -5مکان تحویل پاکات :دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر کد پستی4514978757:
 -6زمان گشایش پاکات  :پاکات ارزیابی کیفی در ساعت  11مورخه  99/05/04در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضاب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
 -7سایر اطاعات و جزﺋیات مربوطه در اسناد مندرج است.
 -8هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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