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اخبار
تهران ،شهر پایلوت در
«نظارت بر استفاده از ماسک»

استاندار تهران از انتخاب تهران برای پایلوت
نظارت جدی بر استفاده از ماسک خبر داد.
به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنیبندپی در
چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه
استان تهران درباره روند شیوع کرونا ویروس
در استان تهران گفت :تعطیالت سبب شده که
روند مراجعان سرپایی و میزان بستری بیماران
در بخش ویژه رو به افزایش باشد که این امر،
شرایط را برای مدیریت و خدمترسانی سختتر
میکند .پیشنهاد استانداران و دانشگاههای علوم
پزشکی این بود که استانداران از اختیارات استانی
استفاده کنند تا برخی محدودیتها اعمال شود
که در جلسه ستاد ملی این امر مصوب شد ،با
این شرط که ستادهای استانی پییشنهادات خود
را به دو وزیر بهداشت و کشور ارسال کنند و پس
از تایید آنها جنبه اجرایی پیدا کند .در جلسه
ستاد استانی پیشنهاداتی ارائه شد که پس از
تایید دو وزیر در استان اجرایی میشود؛ چراکه
تهران به چابکسازی ،کم کردن تراکم و اعمال
محدودیتهای بیشتر نیاز دارد .تهران پایلوت
شده تا برخی از محدودیتها به ویژه در مورد
استفاده از ماسک اعمال شود ،تا هر فردی که از
ماسک استفاده نکند خدمت به وی ارائه نشود و
هر کارمندی که بخواهد خدمت به چنین فردی
ارائه کند خالف آییننامه عمل کرده است که این
مصوبه به همه دستگاههای ابالغ شد .پیشنهاد
استان این است که تعطیلی ورزشهایی که
برخورد فیزیکی دارند ،همچنین استخرهای شنا،
قهوهخانهها ،نماز جمعه و تاالرها تداوم پیدا
کند تا نسبت به مدیریت بیماری در شرایط
شروع فصل پاییز ،شیوع آنفلوالنزا و سرما ،تراکم
جمعیت و غیره اقدام شود.

توقعات را در حد توان مدیریت
شهری پایین نیاوریم
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر تهران گفت :سه سال است شورای شهر
تاکید دارد درآمدهای متفرقهای که توسط
سازمانها به دست میآید به خزانه واریز شود،
اما شهرداری این کار را نمیکند.
به گزارش ایلنا ،محمدجواد حقشناس در
جریان جلسه شورای شهر تهران پس از استماع
گزارش خزانهدار شورای شهر تهران گفت :با این
وضعیت کرونایی هم شهر تهران ثروتمند است
و میتواند درآمدزا باشد .نباید توقعات خودمان
را براساس توان مدیریت شهری پایین بیاوریم.
وقتی برنامه تصویب کردیم باید به آن احترام
بگذاریم؛ نباید توقعاتمان را به جمعآوری موش
در تهران تقلیل دهیم .انتظار ما این است که
براساس درآمدها اولویتها دنبال شود .سه سال
است شورای شهر تاکید دارد درآمدهای متفرقهای
که توسط سازمانها به دست میآید به خزانه
واریز شود ،اما شهرداری این کار را نمیکند.
او خطاب به دو معاون شهردار که در جلسه
حضور داشتند ،گفت :چرا نتوانستید درآمدهایی
که درون سازمانها جمع آوری شده است را
ساماندهی کنید؟ بخش عمدهای از این درآمدها
دیده نمیشود .برای اینکه درآمدها شفاف شود و
بدانیم باید چه کار کنیم ،کل سازمانها را موظف
کنیم درآمدها را یکجا واریز کنند.
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خبر

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هشدار داد

آموزش مجازی و رایگان
نوآموزان پیشدبستانی ثبتنام
نشده ابالغ شد

افزایش بیماران بدحال در موج جدید کرونا
پیام طبرسی با بیان اینکه پیک جدید اپیدمی
از مرداد ماه قابل پیشبینی بود ،گفت :در
اواخر مرداد که تا حدی آمار بیماری کم شده
بود ،تبعات و مخاطرات برخی بازگشاییها،
مسافرتهای شهریور ماه و تجمعات بارها
مطرح شد ،در همان زمان پیش بینی شد که
عدم اعمال محدودیتها میتواند منجر به وقوع
پیکهای جدید بیماری شود و متاسفانه مجددا ً
از همان جایی که طی  ۷ماه گذشته تجربه
داشتیم ،ضربه خوردیم و االن در آغاز پیک جدید
بیماری قرار داریم.
پیک جدید بین  ۴تا  ۸هفته طول میکشد
به گزارش ایسنا ،وی ادامه داد :بر اساس
تجربیات کسب شده طی چند ماه گذشته ،زمانی
که یک پیک جدید شروع میشود بین  ۴تا ۸
هفته طول میکشد و در مورد پیک جدید معلوم
نیست که به قله رسیدهایم یا هنوز آمار در حال
افزایش است .البته به نظر میرسد که آمارها
افزایشی است؛ چراکه هنوز تعداد بستریها
بیشتر از ترخیصیهاست و کماکان تعدادی
بیمار در لیست انتظار هستند.
تختهای بیمارستانی پر شده است
وی با بیان اینکه در پیک جدید بیماری
بسیاری از بیمارستانهای دولتی و خصوصی
در حال بستری بیماران کرونایی هستند ،اظهار
کرد :با وجود افزایش ظرفیتها حداقل در تهران
هنوز با کمبود تخت برای بستری مواجه هستیم
و تختهای بیمارستانی در حال حاضر پر شده
است.
ه جدی
طبرسی با تاکید بر اینکه اگر مداخل 
صورت نگیرد ،امواج بیماری در طول پاییز
ادامه خواهد داشت ،تصریح کرد :تا زمانی که
واکسن قطعی و اثربخشی برای بیماری تولید
نشود ،تنها راه موجود رعایت نکات بهداشتی و
پروتکلهاست.
گزارش اولین مورد «پارکینسون» ثابت شده به
دنبال کووید19
این متخصص عفونی با بیان اینکه عالئم
بیماری تغییر زیادی نکرده ،عنوان کرد :با این
حال کووید  ۱۹یک بیماری ویروسی است که
هر چه جلوتر میرویم ،عالئم جدیدی از آن
شناسایی میشود .مثال ًاولین مورد «پارکینسون»
ثابت شده به دنبال کووید 19در آمریکا گزارش
شد.
افزایش تعداد بیماران بدحال شاخصه موج جدید
بیماری
وی افزایش تعداد بیماران بدحال را شاخصه
موج جدید بیماری عنوان کرد و گفت :تنها
چیزی که در موج جدید مشاهده میشود
افزایش تعداد بیماران بدحال است؛ به عبارت
دیگر تعداد بیماران نیازمند خدمات ویژه
متاسفانه در این موج بیشتر شده ،همین مساله
باعث شده که گاهی اوقات به خاطر نبود تخت
ویژه در ایسییو ،بیمار نیازمند خدمات ویژه در
بخش بستری و مراقبت شود.
وضعیت اپیدمی نسبت به اسفند و فروردین
وخیمتر است
طبرسی وضعیت اپیدمی را نسبت به اسفند
و فروردین وخیمتر دانست و ادامه داد :انتظار
ما چیز دیگری بود ،چراکه بیماری در ابتدا
ناشناخته بود ولی طی چند ماه گذشته تجربیات
زیادی کسب شده ،با این حال متاسفانه میزان
گومیرها نیز نسبت به اسفند و فروردین
مر 
باالتر است.
وی درخصوص پیشبینی وضعیت اپیدمی ،با
بیان اینکه اظهار نظر درباره آینده اپیدمی باید
توسط متخصصان اپیدمیولوژی انجام شود،

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه پیک جدید اپیدمی کرونا از مرداد پیش¬بینی شده بود ،گفت :باید به طور عاجل برای
کنترل این شرایط فکر شود؛ بیشتر از اینکه به فکر دارو ،درمان و یا تشخیص بیماری باشیم ،باید پیشگیری کنیم؛ در غیر این صورت احتمال دارد
سیستم درمان در پاییز و زمستان به طور ناگهانی دچار مشکل شود.

نبایدبگذاریم
بیماری وارد
مراحل حاد
و شدید
شده و بعد به
بیمارستانو
مراکز درمانی
مراجعهکنیم
چراکه شاید
دیگر نتوان
کاری برای بیمار
انجام داد
گفت :چندین بنگاه علمی در این خصوص
پیشبینیهایی داشتهاند؛ بر اساس نمودار
اعالم شده از سوی دکتر حریرچی ،اگر با همین
روال پیش برویم ممکن است در آبان ماه به ۶۰۰
مورد مرگ روزانه برسیم و یک پیش بینی دیگر
نیز نشاندهنده  ۹۰۰مورد فوت روزانه در اواسط
آذر ماه است ،البته اگر هیچ اقدام مداخلهای
صورت نگیرد.
افزایش احتمال انتقال بیماری در فصول سرد سال
معاون بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره
به نگرانیهای موجود درباره وضعیت اپیدمی
در پاییز و فصول سرد سال ،اظهار کرد :اوال
ویروسهای تنفسی در تابستان فعالیت کمتری
دارند که در رابطه با ویروس کووید  ۱۹این
اتفاق رخ نداد؛ یعنی در تابستان نیز شدت
خود را حفظ کرد؛ در حالیکه انتظار داشتیم که
در تابستان مقداری فروش کند .از طرف دیگر
طی فصول سرد سال حضور افراد در فضاهای
سربسته بیشتر میشود و در این شرایط احتمال
انتقال بیماری نیز افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به افزایش آمار ابتالهای
خانوادگی ،گفت :در فصول سرد سال به دنبال
افزایش حضور افراد در فضاهای سربسته ،میزان
انتقالهای خانوادگی بیشتر میشود چراکه اگر
یک نفر از اعضای خانواده مبتال شود ،در فضای
سربسته بیماری را به سایرین نیز منتقل میکند.
تنها راهکار ممکن محدود کردن مجامع است
وی همچنین به بحث بازگشایی مدارس و
دانشگاهها و تاثیر آن بر افزایش شیوع بیماری
اشاره کرد و گفت :به این مسائل باید جدیتر
نگاه شود؛ فرقی نمیکند و در هر تجمعی احتمال
انتقال وجود دارد .به عنوان یک مثال ساده در
لیگ فوتبال آسیا با وجود برگزاری بازیها در

فضای باز قبل از هر بازی از فوتبالیستها و
کادر مسابقات تست کرونا گرفته میشود و اگر
مثبت باشد ،احتمال حذف تیم وجود دارد .بر
این مبنا پروتکلی برای بازگشایی مدارس نداریم،
پروتکل مدارس یعنی هر دو یا سه روز از دانش
آموزان و کادر مدارس تست حلقی گرفته شود
که امکانپذیر نیست؛ بنابراین تنها راه ممکن
محدود کردن مجامع است.
این متخصص عفونی همچنین به نگرانیها
درخصوص تداخل کرونا با آنفوالنزا اشاره کرد
و گفت :هر دو بیماری ویروسی بوده و احتمال
بروز همزمان آنها وجود دارد و درصورت بروز
گومیر آن افزایش مییابد .االن
همزمان مر 
توجیهاتی وجود دارد که اگر کسی آنفوالنزا بگیرد
مستعد ابتال به کرونا شده و بالعکس ،لذا اگر
دو اپیدمی باهم اتفاق بیفتد ،مطمئنا ً کنترل آن
بسیار سختتر میشود.
خطر برای سیستم درمان در پاییز و زمستان
طبرسی با تاکید بر اینکه باید به طور عاجل
برای کنترل این شرایط فکری شود ،گفت :بیشتر
از اینکه به فکر دارو ،درمان و یا تشخیص بیماری
باشیم ،باید پیشگیری کنیم چراکه اگر االن
پیشگیری نکنیم ،ممکن است سیستم درمان در
پاییز و زمستان به طور ناگهانی دچار کالپس
(فروپاشی) شود چراکه اگر نیروی انسانی درگیر
شود جایگزینی ندارد ،کمااینکه همین االن نیز
نیروی جایگزین نداریم و اگر نیرویی مبتال شود،
افراد باقیمانده باید بیشتر کار کنند تا بتوانند
جای او را پر کنند.
وی با بیان اینکه این فشار کاری کیفیت کار
در سیستم درمان را صد درصد کاهش میدهد،
گفت :اگر به همین روال پیش برویم ،کمبودهای
مهمی در زمینه دارو و تجهیزات خواهیم داشت،

نوبت دوم

بنابراین تنها راه چاره کنترل بیماری و پیشگیری
است .همانگونه که وزارت بهداشت بارها اعالم
کرده ،هرچند متاسفانه اقدام عملی مناسبی از
طرف تصمیمگیران صورت نمیگیرد.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری
با بیان اینکه تختهای کرونای بیمارستان مسیح
دانشوری به عنوان یک مرکز ارجاعی از ابتدای
اسفند تا به امروز همواره پر بوده است ،گفت:
ما از روی آمار مراجعه به اورژانس متوجه ورود
بیماری به پیک جدید میشویم .به عنوان نمونه
در  ۲۱شهریور میزان مراجعهکننده به اورژانس
کرونا روزی  ۶۰نفر بود که االن این رقم به  ۲۰۰تا
 ۲۲۰نفر افزایش یافته است.
مبتالیان قبل از تشدید بیماری به بیمارستان
مراجعه کنند
طبرسی با اشاره به آمارهای جهانی در این
رابطه ،عنوان کرد ۸۰ :درصد مبتالیان بدون نیاز
به بستری خوب میشوند ۱۵ ،درصد در بخش
بستری شده و  ۵درصد وارد آیسییو میشوند،
از  ۱۵درصدی که در بخش بستری میشوند،
 ۳۰درصد کارشان به آیسییو کشیده میشود و
بر اساس آمار جهانی از هر  ۱۰نفری که بستری
میشوند یک نفر فوت میکند.
این متخصص عفونی در خاتمه با بیان اینکه
این آمارها نباید مانع مراجعه بیماران به مراکز
درمانی شود ،گفت :نباید بگذاریم بیماری وارد
مراحل حاد و شدید شده و بعد به بیمارستان
و مراکز درمانی مراجعه کنیم چراکه شاید دیگر
نتوان کاری برای بیمار انجام داد .بنابراین اگر
فردی احساس ضعف و بیحالی شدید ،تب
طوالنی ،افت اکسیژن ،تنگی نفس و احساس
فشار بر روی قفسه سینه داشت باید سریعا به
مراکز درمانی مراجعه کند.

معاون اموزش ابتدایی از ثبتنام مجازی
و رایگان نوآموزان پیشدبستانی خبر داد
و گفت :این ابالغ شامل کسانی که در
دوره پیشدبستانی در مدارس غیردولتی و
کالسهای ضمیمه دولتی ثبتنام شدهاند،
نیست.
مزاده ،معاون
به گزارش مهر ،رضوان حکی 
آموزش ابتدایی درخصوص بخشنامه جدید
وزیر آموزش و پرورش برای ثبتنام مجازی
و رایگان نوآموزان پیش دبستانی گفت:
ابالغ بخشنامه آموزش مجازی رایگان به
معنی توقف فعالیتهای در حال انجام در
واحد پیشدبستانی ثبتنام شده در مدارس
غیردولتی و کالسهای ضمیمه دولتی نیست.
وی با اشاره به اصول علم تعلیم و تربیت
کودکان از طریق ارتباط و تعامل ادامه داد:
بر اساس اصول علم تعلیم و تربیت کودکان
از طریق ارتباط و تعامل و دست ورزی و
فعالیتهای عملی یاد میگیرند و هیچ چیزی
نمیتواند جایگزین تعامل مستقیم کودک و
مربی شود.
معاون آموزش ابتدایی تصریح کرد :با
در نظر داشتن اهمیت دوره پیشدبستانی
و با توجه به کاهش آمار ثبتنام به دلیل
دغدغههای خانوادهها برای حضور کودکان در
مدرسه ،دستورالعمل اجرای مجازی آموزش
پیشدبستانی ارائه شده است که ماهیتی غیر
حضوری دارد و بر بستر آموزشهای تلویزیونی
و بستر شبکه شاد میباشد و فرصتهای
یادگیری را فراهم میکند تا کودکان عزیز
بتوانند در معرض دریافت برنامههای تربیتی
قرار گیرند و بدون برنامه رها نشوند و بتوانند
آمادگیهای الزم را برای حضور در مدرسه برای
سال آینده کسب کنند.
مزاده با اشاره به زحمات مربیانی که
حکی 
در این شرایط سخت کالسهای حضوری و
ترکیبی در دوره پیش دبستانی را در مدارس
غیر دولتی و کالسهای ضمیمه دولتی ارائه
میدهند از خانوادهها درخواست کرد تا با
همراهی با مربیان ،نوآموزان را از فرصتهای
آموزش حضوری و ترکیبی محروم نکنند.
وی همچنین به نقش همکاران در استانها
و مناطق در اجرای صحیح این بخشنامه تاکید
کرد و افزود :وظیفه ما تشویق خانوادهها به
ثبتنام و تداوم برنامه آموزشی نوآموزان در
واحد مدرسه است ،لذا با ارتباط با خانوادهها
باید سعی در ایجاد آرامش و رفع دغدغههای
آنان برای حضور نوآموزان در مدرسه فراهم
کنیم.
مزاده به اقدامات نظامهای آموزشی
حکی 
پیشرو در اولویت دادن حضور نوآموزان
پیشدبستانی در محیط مدرسه اشاره کرد
و با بیان اینکه در کشورهای پیشرو اولویت
بازگشایی با دوره پیشدبستانی بوده از مناطق
آموزشی درخواست کرد همچنان حمایتهای
الزم را برای برگزاری کالسهای حضوری و
ترکیبی نوآموزان داشته باشند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و
پرورش درخصوص شرایط ثبتنام نوآموزان
در آموزشهای غیرحضوری رایگان گفت:
این فرصت فقط برای نوآموزانی است که
تا به حال در سامانه سناد ثبت نام نکرده
اند و نوآموزان ثبتنام شده در واحدهای
آموزشی مشمول این بخشنامه نمیباشند
و برنامههای آنها با جدیت در بستر واحد
مدرسه دنبال خواهد شد و آموزش غیر
حضوری فقط برای شرایط اضطرار است و
راهکار مرجع ما نیست.

فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره مجوز1399.3424:

 -1شماره فراخوان 9901122 :
 -2موضوع فراخوان  :ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای راجع به تهیه و تامین اتوبوس های مورد نیاز (با راننده) .
 -3محل و مدت انجام کار  :استان خراسان رضوی ،سرخس  ،منطقه عملیاتی خانگیران و مشهد ،به مدت  12ماه
 -4نام و نشانی مناقصه گزار :شرکت بهره برداري نفت وگازشرق -مشهد  ،بلوارخیام  ،بلوارارشاد  ،خیابان پیام  ،نبش پیام  ، 6پالك . 18
 -5شرایط مناقصه گر :
 -1-5دارابودن شخصیت حقوقي ،کد اقتصادي و شناسه ملي .
 -2-5داشتن توانائي مالي ،تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
 -3-5دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار معتبردر رسته حمل و نقل از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی.
 -4-5دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -5-5توانایي تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) به مبلغ  4.110.450.000ریال ( و یا واریز وجه نقد ) .
 -6-5ارائه صورت های مالی حسابرسی شده.
 -6کلیــه مراحــل از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجــام خواهــد شــد .الزم اســت متقاضیــان در صــورت عــدم
عضویــت قبلــی در ســامانه مذکــور ،مراحــل ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در فرآینــد از طریــق ســایت ســامانه محقــق ســازند .تاریــخ انتشــار فراخــوان
و ســایر اســناد ارزیابــی کیفــی در ســامانه ســتاد ایــران  1399/07/06مــی باشــد.
-7گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
 -8در صــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر  ،متقاضیــان میتواننــد بــا تلفــن هــای  319و  051- 37047318تمــاس حاصــل نماینــد  .ضمنــا موضــوع مناقصــه در پایــگاه اطــالع رســانی
مناقصــات بــا شــماره  15749291ثبــت شــده اســت.
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اگهی تغییرات شرکت انصار کوهساران سهامی خاص به شماره ثبت  1733و
شناسه ملی  10861727244به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1399/05/20تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :آقای عبدالرضا پر مهر به
شماره ملی  599984591به سمت بازرس اصلی و آقای عادل دشتی زاده به شماره
ملی  5999815754به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
گردید-2 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()998617

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران
شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

اگهی تصمیمات شرکت سورین دادبان عدالت موسسه غیر تجاری به شماره
ثبت  714و شناسه ملی  14008132013به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1398/11/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شعبه شرکت در استان فارس
 ،شهرستان ممسنی  ،بخش مرکزی  ،شهر نور آباد ،محله مخابرات  ،کوچه  2ش باهنر
 ،کوچه  4ش قندی  ،پالک  ، -15طبقه همکف -کدپستی  7351944895 :تعیین
گردید و غالم جدید خواه به شماره ملی  4231413606فرزند هومان متولد 1357
شماره شناسنامه  670بعنوان مدیر شعبه تعیین شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()962041

