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وزیر بهداشت :الزم باشد از بخشهای دیگر به بخش کرونا اضافه میکنیم

دستگیری عامالن فروش اینترنتی
سالح در تهران

ابهامهای کمبود تختهای کرونایی

وزیر بهداشت خطاب به مدیران بهداشتی و درمانی گفت:
مردم را نباید هراسناک و وحشت زده کنیم .مصاحبه نکنید
که «تخت خالی نداریم» .اینگونه نیست .مردم نباید در
هیچ کجای کشور هراس نبود تخت بیمارستانی داشته
باشند.
به گزارش ایسنا ،سعید نمکی در نشست با اعضای هیئت
رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در ستاد این دانشگاه
اظهار کرد :در هیچ کجای کشور نباید بگوییم که تخت
خالی برای بیماران نداریم .خوشبختانه در تمام کشور کادر
بهداشتی و درمانی برغم همه مشکالت مثل کوه ایستادهاند
و دارند تخت خاص بیماران کرونا اضافه میکنند .اگر الزم
باشد از بخشهای غیر کرونا ،باز هم به بخش کووید ۱۹اضافه
میکنیم.
وی افزود :نگران درآمد اختصاصی بیمارستانها هم نباشید.
به شما قول می-دهم و رئیس جمهوری و سازمان برنامه
و بودجه هم حمایت میکنند .کسری درآمد اختصاصی
بیمارستانها را به دلیل اشغال بخشهای کرونایی حتما جبران
میکنیم.
به مردم سیگنال مایوسکننده و بیهوده ندهید
وزیر بهداشت تاکید کرد :تقاضای من این است که به
مردم سیگنال مایوس-کننده و بیهوده ندهید .مردم را از
خطرات کرونا آگاه کنید ،هوشیار کنید اما اینگونه صحبت
نکنید که «ایها الناس ،تخت خالی نیست و ممکن است
در خیابان بمانید» .بنده به عنوان وزیر و شما به عنوان
خدمتگزاران کنار مردم در نظام سالمت ،وظیفه داریم که
همه بیماران را فارغ از هر دلیل و علتی پذیرش و به آنها
خدمترسانی کنیم.
نمکی تصریح کرد :مگر کسی که چاقو خورده ،دعوا کرده،
رانندگی ناجور کرده ،خودرو او واژگون شده را پذیرش نمی
ت
کنیم؟ همیشه می گویم و تکرار میکنم بنده وزیر بهداش ِ
همه ملت ایران اعم از شیعه ،اهل تسنن ،زرتشتی ،مسیحی،
کلیمی ،المذهب ،اصولگرا ،اصالح طلب و حتی زندانی محکوم
به اعدام هستم .نمی توانیم به مردم بگوییم که چون چاقو
کشیدهای و به شکم همدیگر فرو کردهاید ،تو را پذیرش
نمیکنم .مسئولیت ما چیز دیگری است.
باید مردم را از بیماری آگاه کنیم
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،وی با تاکید بر این
مسئله که نباید وحشت را به جامعه منتقل کرد یادآور شد:
خواهش من این است که به مردم وحشت بیهوده منتقل
نکنیم که تخت خالی نداریم و هیچ وقت نباید این را اعالم
کنیم چون تخت خالی داریم اما از آن طرف هم باید مردم را
نسبت به این بیماری آگاه کنیم.

مبتالیان و مراجعین به مراکز درمانی و بیمارستانها و به تبع
آن افراد نیازمند بستری افزوده میشود.
تکمیل شدن ظرفیت تختهای عادی و ویژه درنظر گرفته شده
برای بیماران کرونایی در بیمارستانهای تهران

با باال رفتن آمار ابتال و مرگ و میر کرونا ،نگرانی از کمبود تختهای بیمارستانی ،امکانات دارویی در کنار خستگی کادر درمان هم
بیشتر میشود .این در حالی است که مشاهدات عمومی و بازخوردهای شبکههای اجتماعی از چالشهای بیماران و همراهانشان
در بستری بیماران کرونایی و تامین نیازهای آنها ،از اکسیژن گرفته تا تخت آسییو و داروهای الزم در کنار هزینههای باال خبر
میدهد .با این حال مسئوالن وزارت بهداشت همچنان این موضوعات را جای نگرانی نمیبینند.

خوشبختانه
در تمام کشور
کادربهداشتی
و درمانی به
رغم همه
مشکالتمثل
کوهایستادهاند
و دارند تخت
خاص بیماران
کرونا اضافه
میکنند
وی افزود :فرض کنید همه خودروهای آتش نشانی ،جنب
خانه فردی ایستاده آیا او باید خانه خود را آتش بزند؟ یا اینکه
همه امدادگران در یک مکان حضور دارند ،فرد باید خودش را
از پشت بام پایین بیاندازد؟
وزیر بهداشت در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره
ضرورت ایجاد اعتماد و اطمینان برای بیماران تاکید کرد:
نمیتوانیم به مردم القای وحشت کنیم پس باید برای بخش
کرونا و غیرکرونا حتما آمادگی داشته باشیم و این بخشها
حتی برای انجام سی تی اسکن و آزمایش را از همدیگر جدا
کنیم تا زنجیره انتقال را قطع کرده و برای سایر بیماران اعتماد
و اطمینان ایجاد کنیم.

اگر روند به همین روال ادامه داشته باشد ،تهران با مشکل
جدی مواجه میشود
از سوی دیگر معاون برنامهریزی و نظارت ستاد فرماندهی
مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه اگر روند ابتال به همین
روال ادامه داشته باشد ،مطمئنا تهران با مشکل جدی در
زمینه بستری بیماران جدید کرونایی مواجه میشود.
علی ماهر در گفتوگو با ایسنا با اشاره به روند صعودی ابتال
و میزان بستری بیماران کرونایی در بخشهای عادی و ویژه
بیمارستانها و مراکز درمانی تهران در طول پیک سوم کرونا،
اظهار کرد :متاسفانه همچنان میزان ورودی بیمارستانها
به مراتب بیشتر از ترخیصیهاست و هر روز نیز بر تعداد

اشتغال هدفمند در فرآیند اصالح و تربیت زندانیان نقش مهمی دارد

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
از دستگیری دو تن از اعضای باند چهار نفره
قاچاق سالح و مهمات در فضای مجازی خبر
داد.
به گزارش ایسنا سردار علی ذوالقدری
اظهارکرد :مأموران پایگاه چهارم پلیس امنیت
عمومی تهران بزرگ در رصدهای اطالعاتی و
فنی موفق شدند اعضای یک باند چهارنفره
قاچاق سالح و مهمات که در فضای مجازی به
تبلیغ و خرید و فروش انواع سالح های جنگی
و شکاری و مهمات می پرداختند را شناسایی
کنند و دستگیری آنان را در دستور کار خود
قرار دهند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با
اشاره به اینکه مخفیگاه متهمان در حوالی
وردآورد شناسایی شد و تحت مراقبتهای ویژه
پلیسی قرار گرفت ،گفت :صبح روز گذشته با
هماهنگی های قضائی دو تن از اعضای این
باند چهار نفره دستگیر شدند و برای ادامه
تحقیقات به پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی
پایتخت انتقال یافتند.
ذوالقدری با اشاره به بررسی منازل متهمان
افزود :در بازرسی از منزل و خودروی متهمان
پنج قبضه سالح جنگی و دو قبضه سالح
شکاری غیرمجاز به همراه  63فشنگ جنگی،
انواع کلت کشف و یک دستگاه خودرو توقیف
شد .رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل تحقیقات
به مرجع قضائی معرفی خواهند شد ،تصریح
کرد :تالش برای دستگیری سایر اعضای این
باند در دستور کار مأموران پایگاه چهارم این
پلیس قرار دارد.
وی در پایان امنیت مردم را خط قرمز پلیس
دانست و خاطر نشان کرد :با فرد و یا افرادی
که قصد خدشه دار کردن آن را داشته باشند با
اقتدار برخورد خواهیم کرد.
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رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت :اشتغال
مولد و هدفمند زندانیان عالوه بر اینکه امکان درآمدزایی برای زندانی و
کمک به تامین معاش خانواده وی را فراهم میسازد ،در فرآیند اصالح و
تربیت و بازاجتماعی کردن زندانیان نیز نقش مهمی دارد.
به گزارش ایرنا ،محمدمهدی حاجمحمدی در نشست سراسری هیئت
مدیره بنیاد تعاون زندانیان با مدیران کل زندانها و مدیران نمایندگیهای
بنیاد تعاون سراسر کشور افزود :ریشه بسیاری از بزهکاریها در جامعه به
علت بیکاری و نداشتن شغل و درآمد است و اشتغال بخش جداییناپذیر
فرآیند اصالح و تربیت است .تالش میکنیم با اجرای برنامههای اشتغال
و حرفهآموزی تا حد امکان زمینه بروز جرم و بازگشت مجدد زندانی به
زندان را از بین ببریم .هدفگذاری ما اشتغال  ۵۰درصدی زندانیان محکوم
سراسر کشور تا پایان سال است و بنیاد تعاون نقش به سزایی در تحقق
این مهم دارد .هیئت مدیره جدید به این ماموریت متعهد است و دغدغه
اشتغال زندانیان و معاش خانوادههای آنان را دارد.
وی خطاب به مدیران زندانهای کشور گفت :برای توسعه اشتغال و
رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه از تمام ظرفیتهای موجود استفاده
کنید.
وی با تاکید بر شرایط خاص کشور به علت شیوع ویروس کرونا گفت:
زندانیان در نزد ما امانت هستند و رعایت شیوه نامههای بهداشتی و
مراقبت از سالمت زندانیان نباید به هیچ عنوان مورد غفلت قرار گیرد.
در ادامه صولت مرتضوی ،رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون گفت:
کاهش جمعیت کیفری و ایجاد اشتغال برای زندانیان دو محور مورد
تاکید رئیس قوه قضاییه است و سازمان زندانها و بنیاد تعاون میتوانند
با کمک و همکاری هم این دو مساله مهم را محقق سازند.
وی حرکت در مسیر سیاستهای قوه قضائیه را مورد تاکید قرار داد و
افزود :سرلوحه کار ما تحقق بخشی به عدالت در قوه قضائیه و حمایت
قانونی از زندانی و خانواده وی است و اشتغال زندانیان اولویت و تکلیف
بنیاد تعاون است.

معاون برنامهریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونای
تهران با بیان اینکه طبیعتا ظرفیت تختهای عادی و ویژه درنظر
گرفته شده برای بیماران کرونایی در بیمارستانهای تهران از
چند وقت پیش تکمیل شده است ،گفت :از هفته گذشته اکثر
بیمارستانها با ترخیص بیماران الکتیو ،ظرفیتهای جدیدی
را برای بستری بیماران کرونایی ایجاد کردند که این ظرفیت
نیز محدود بوده و حداکثر طی چند روز آینده پر میشود.
ماهر با بیان اینکه اگر روند به همین روال ادامه داشته باشد،
مطمئنا تهران با مشکل جدی در زمینه بستری بیماران جدید
کرونایی مواجه میشود ،اظهار کرد :البته استفاده از ظرفیت
بیمارستانهای صحرایی هنوز در دستور کار ستاد قرار نگرفته
ولی این امکان وجود دارد که درصورت نیاز و بحرانی شدن
شرایط از ظرفیت این بیمارستانها نیز استفاده شود.
معضل تامین نیرو برای ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای
صحرایی
وی تامین نیرو برای ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای
صحرایی را معضل جدی دانست و گفت :در این رابطه نیز در
حال برنامهریزی هستیم و به زودی در زمینه راهاندازی این
بیمارستانها در نقاط مختلف تهران تصمیمگیری میشود.
معاون برنامهریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با
کرونای تهران در پایان با بیان اینکه امکانات و تجهیزات الزم
برای ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای صحرایی فراهم
میشود ،گفت :اولویت اول ما ایجاد تختهای سیار ویژه در
این بیمارستانهاست.
آمادگی ایران برای مقابله با کرونا از نظر تامین دارو و تجهیزات،
با شرایط موجود همخوانی ندارد
با وجود این اظهارات مسئوالن وزارت بهداشت ،روایات
بیماران کرونایی و خانوادههای ایشان از کمبود تخت
بیمارستانی حکایت دارد .در بهترین حالت باید این نکته را
فرض کرد که توزیع تختهای اختصاص یافته به کروناییها
مناسب نیست .ضمن این که عالوه بر تخت مراقبت عادی،
ظرفیت مراقبتهای ویژه کرونایی همچون آیسییو و
ونتیالتور هم وابسته به تجهیزات و محدود است .در شرایطی
که در ابتدای شیوع بیماری کرونا ،موج نمایش بیمارستانهای
صحرایی و ونتیالتورهای ساخت داخل و همچنین اخبار پیاپی
از آمادگی ایران برای مقابله با کرونا از نظر تامین دارو و
تجهیزات ،با شرایط موجود همخوانی ندارد و باید فکری به
حال آن کرد.
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او به سند امنیت قضایی نیز اشاره کرد و گفت :ایجاد امنیت قضایی به
معنای ایجاد آرامش برای شهروندان است؛ آسایش قضایی و آرامش برای
بخشی از جامعه خصوصا ً جامعه هدف سازمان زندانها با همت واالی
همکاران متعهد و سخت کوش در زندانها و بنیاد تعاون محقق میشود.
برای توسعه اشتغال باید از تمام ظرفیتهای موجود از جمله انجمنهای
حمایت از خانوادههای زندانیان و بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی از طرح تدوین سند تحولی بنیاد تعاون خبر داد و گفت :یکی از
کارهای اساسی تدوین این سند است که به زودی انجام خواهد شد.
در ادامه مدیرعامل بنیاد تعاون گزارشی از فعالیتهای این بنیاد را ارائه
کرد .همچنین تعدادی از اعضای هیات مدیره بنیاد تعاون و مدیران کل
زندانها به ارائه دیدگاهها و نظرات خود جهت اجرای سیاستهای تحولی
در حوزه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان پرداختند.
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رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کالهبرداری از شهروندان در پوشش دریافت وجه
قرضی از آشنایان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علیمحمد رجبی دراینباره گفت :متاسفانه از یکی از عمدهترین جرائمی که در حوزه فضای مجازی
در کشور رخ میدهد مربوط به برداشتهای غیرمجاز و کالهبرداریهای مالی است که در این میان یکی از شیوهها کالهبرداری
در پوشش دریافت کمک از آشنایان برای واریز وجه است .در این شیوه افراد سودجو به شیوههای مختلف به لیست دوستان
یا دفترچه تلفن شهروندان دسترسی پیدا میکنند که عمدتا یا از طریق هک کردن و دسترسی غیرمجاز وارد حساب اینستاگرام،
تلگرام و  ...شهروندان شده و به اطالعات دوستان و شماره تماس آنها دسترسی پیدا میکنند یا به شیوههای مختلفی اطالعات
دوستان قربانی را پیدا کرده و اقدام به ایجاد صفحات و پروفایلهای جعلی به نام و تصویر شهروندان کرده و از آن طریق با نزدیکانش
ارتباط مجازی برقرار میکنند.
رجبی با بیان اینکه مجرمان در مرحله بعد ،بدون آنکه شهروند از ورود غیرمجاز به پروفایلش یا ایجاد پروفایلی جعلی به نام خودش باخبر باشد،
پیامهایی به دوستان او میفرستند ،گفت :در این پیامها که از آنان خواسته میشود که با توجه به مشکل مالی که پیش آمده مبلغی را به حسابش
واریز کنند و در ادامه یک شماره کارت برای این افراد فرستاده شده ،از افراد خواسته میشود که مبلغ خود را به آن شماره واریز کنند .در این شیوه
صاحب پروفایل هیچ نقشی نداشته و صرفا از اعتبار او میان نزدیکان و دوستانش سوءاستفاده شده و مبالغی به حساب افراد کالهبردار واریز میشود.
به همین دلیل نیز توصیه و هشدار همیشگی پلیس به شهروندان این است که اوال مراقب به اشتراک گذاشتن اطالعات خود و دوستانشان در فضای
مجازی باشند تا به راحتی فردی متوجه روابط و شناسایی نزدیکان افراد نشود .همچنین شهروندان باید توجه داشته باشند که اگر با چنین پیامها و
درخواستهایی روبهرو شدند حتما با خود فرد تماس گرفته و پس از صحبت تلفنی و اطمینان از صحت موضوع مبلغ را واریز کنند و به سوال و جواب
پیامکی در این خصوص بسنده نکنند.

پروژه آبرسانی لوداب فاز یک (شامل
تهیه و لوله گذاری لوله فوالدی اتصال
جوشی  8اینچ به ضخامت جدار 6
میلیمتر بطول  2کیلومتر و احداث
حوضچه شیرآالت و )...طبق برآورد و
اسناد فنی

بویراحمد

پروژه بهره برداری و تعمیرات و حراست
از تاسیسات تصفیه خانه آب شهر
سرفاریاب و )...طبق برآورد و اسناد فنی

چرام

پروژه آبرسانی لوداب فاز دو (شامل تهیه
و لوله گذاری لوله فوالدی اتصال جوشی
 8اینچ به ضخامت جدار  6میلیمتر بطول
 2کیلومتر و احداث حوضچه شیرآالت
و )...طبق برآورد و اسناد فنی

بویراحمد

4

پروژه لکه گیری آسفالت شهرستان
یاسوج و روستاهای شهرستان بویراحمد

5

پروژه بهره برداری از تاسیسات تصفیه
خانه فاضالب یاسوج و )...طبق برآورد و
اسناد فنی

هشدار پلیس درمورد کالهبرداری در پوشش قرض از دوستان
6

شهرستان
محل اجرا

و RTUخرید  80دستگاه فلومتر و تابلو
 ....طبق مشخصات و برآورد فنی

بویراحمد

بویراحمد

استان

محل
تامین اعتبار

مبلغ برآورد
اولیه(ریال)

رتبه مورد نیاز

از محل اعتبارات عمرانی
و صندوق توسعه اسالمی
 11474445528آب پایه  5و باالتر
و ...
در قالب اوراق و اسناد
خزانه مدت دار و غیره
از محل اعتبارات عمرانی
و سایر و ...

2059421172

آب پایه  5و باالتر
و بهره برداری
و نگهداری از
تصفیه خانه آب

از محل اعتبارات عمرانی
و صندوق توسعه اسالمی
و ...
در قالب اوراق و اسناد  11565672688آب پایه  5و باالتر
خزانه مدت دار و غیره
از محل اعتبارات عمرانی
و اعتبارات داخلی و ....
از محل اعتبارات عمرانی
و سایر منابع و ....
در قالب اوراق و اسناد
خزانه مدت دار و غیره

4844834023

4338000000

آب پایه  5و باالتر
آب پایه  5و باالتر
و بهره برداری
و نگهداری از
تصفیه خانه
فاضالب

از محل اعتبارات عمرانی
آب پایه  5و باالتر
و خدماتی
و صندوق توسعه ملی 16040000000
و ...

مبلغ تضمین معتبر
شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)
584000000

103000000

مدت
اجرا

 8ماه

 12ماه

580000000

8ماه

243000000
243000000

 3ماه

217000000

 12ماه

802000000

3ماه

 )1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  9صبح مورخ 99/08/05تا ساعت  19مورخ . 99/08/10
 )2آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :ساعت  14مورخ .99/08/22
 )3زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح مورخ . 99/08/25
 )4مدت اعتبار پیشنهادها  90 :روز از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .
 )5بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
 )6هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
)7به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش  ،فاقدسپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتراز میزان مقرر ،چک شخصی ونظایرآن و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء
مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )8سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
 )9سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 )10اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 27313131 :
دفتر ثبت نامه 85193768 - 88969737 :
آگهی نوبت اول – 99/07/30
آگهی نوبت دوم 99/08/01-

امورقراردادها شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

