3

جامعه

شنبه  10 /آبان  / 1399شماره 4671

www.ebtekarnews.com

اخبار

مهاجرت پرستاران بیشتر شده است؟

ایمنسازی گود برج میالد
پیش از زمستان

کمبود پرستار در موج سهمگین کرونا
ن روزها دو بحران همزمان شامل کمبود پرستار و اپیدمی کرونا سالمت مردم
آنطور که پیشتر سازمان نظام پرستاری گفته بود ای 
را تهدید میکند و الزم است استخدام پرستاران ،پرداخت معوقات و اصالح نظام پرداخت اجرایی شود .این در حالی است که
دبیرکل خانه پرستار نیز میگوید :جذب پرستار به اندازه نیاز میتواند آمار فوتیهای روزانه را کم کند.

بیش از هشت ماه است که در همه جای مدافعان سالمت،
سربازان خط مقدم نبرد علیه کرونا خطاب میشوند ،مدافعانی
که در ایران عالوه بر سختی مبارزه با بیماری ،مشکالت دیگری
را هم بر دوش میکشند و معتقد اند هیچ سربازی را نباید
خسته و بدون اسلحه و گلوله به میدان جنگ فرستاد.
به گزارش خبرآنالین ،مشکالت تازه نیست؛ کمبود کادر
پرستاری نسبت به جمعیت کشور و پرستاران بیکاری که
با وجود این کمبود استخدام نمیشوند ،درد امروز و دیروز
نیست و گفته میشود که اگر نیروی پرستاری کشور دو برابر
شود ،مردم تازه حداقل رسیدگی و خدمات را دریافت میکنند
و این حداقل رسیدگی هم درباره شرایط عادی است ،نه در
امواج بلند بیماری همهگیری که هر روز جان افراد بیشتری را
میگیرد .از طرف دیگر به گفته فعاالن این صنف چندین هزار
پرستار به دالیل مختلفی مانند مهاجرت ،فشار شغلی ،ابتال به
بیماری و  ...از چرخه خارج شدهاند.
هفت هزار پرستار مهاجرت کردند؟
چند وقت قبل آرمین زارعیان ،رئیس هیئت مدیره نظام
پرستاری به مهاجرت  ۷۰۰۰پرستار در دوران کرونا اشاره کرده
و گفته بود« :دریافت نکردن به موقع و دقیق پاداش کرونا،
بیتدبیری در زمینه حفظ منابع انسانی ،عدم جذب نیروهای
 ۸۹روزه از اصلیترین دالیل مهاجرت پرستاران است؛ زیرا
وعدههای زیادی در زمینه معیشت پرستاران داده شده است
اما تاکنون هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته
است».
ت مدیره نظام پرستاری تهران تأکید کرده بود که
رئیس هیئ 
درحال حاضر بیش از  ۵هزار پرستار مبتال داریم که درحال
حاضر از جمع ۱۱۰هزار پرستاری که در چرخه درمان فعالیت
میکنند ،به این بیماری مبتال شدهاند و این به جز  ۱ ۵هزار
پرستاری است که در این  ۹ماه به کرونا مبتال شدهاند و بهبود
پیدا کرده و به کار بازگشتهاند .در این میان جامعه پرستاری
بیش از  ۵۰پرستار خود را نیز بر اثر ابتال به کرونا نیز از دست
داده که این نیز ضربه زیادی به این بخش وارد کرده است.
مهاجرت پرستاران موضوع جدیدی نیست
با این حال محمد شریفیمقدم ،دبیرکل خانه پرستار با بیان
اینکه مهاجرت پرستاران موضوع جدیدی نیست میگوید:
ساالنه حدود  ۴۰۰تا  ۶۰۰پرستار از کشور مهاجرت میکنند.
در مدت اخیر هم شاید تعداد این مهاجرتها به هزار نفر
رسیده باشد و هرچند که در شرایط اخیر از قبل بیشتر شده
اما اینطور نیست که تمام این چند هزار نفر به طور قطعی از
کشور رفته باشند.
او با تاکید بر اینکه به طور حتم مهاجرت پرستاران نسبت
به گذشته بیشتر شده است ،ادامه میدهد :این موضوع چند

قشرپرستار
به شدت تحت
انواع فشارهای
روحی ،روانی
و اقتصادی
هستند و
بروز موجهای
شیوع کرونا
بدون فاصله
و پشت هم به
آنها فرصت
ریکاوری نداده
است
دلیل اصلی دارد .اول اینکه در حال حاضر به دلیل شیوع
کرونا ،نیاز به پرستار در همه کشورها بیشتر از قبل شده است
و کشورهای اروپایی و غربی با توجه به افزایش نیازشان درحال
افزایش تعداد پرستاران نسبت به جمعیت هستند ،از طرف
دیگر هم وضعیت اقتصادی و حقوق پرستاران مطرح است
که در کشورهای غربی انگیزههای بیشتری برای کادر درمان
وجود دارد.
دبیرکل خانه پرستار با ذکر مثالی میگوید :به طور مثال در
آلمان به پرستارانی که از بیماران کرونایی مراقبت میکنند ،دو
و نیم برابر بیشتر پرداخت میشود و اگر به طور مثال حقوق

یک پرستار آلمانی روزی  ۳۰۰یورو باشد ،این رقم حقوق دو
ماه پرستار ایرانی است و نیروی پرستاری ما هم تحت انواع
فشارهای کاری ،اقتصادی و روحی است ؛ اینها از مهمترین
انگیزههای مهاجرت پرستاران هستند.
ارتباط مستقیم کمبود پرستار با قربانیان کرونا
سرانه وجود پرستار نسبت به جمعیت از نکات مهمی است
که در کیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم تاثیرگذار است.
این سرانه در کشورهای پیشرفته  ۸الی  ۹نفر به ازای هر ۱۰۰۰
نفر جمعیت است و حداقل آن سه نفر به ازای هر هزار نفر
است؛ این در حالی است که به گفته فعاالن این حوزه در

ایران به ازای هر هزار نفر ،یک و نیم پرستار مشغول به کاراند
و مضاف بر این ،همین تعداد هم به دالیلی مانند بازنشستگی
یا خروج از چرخه کار ،کمتر شده و جایگزین نشدهاند و این
در وضعیتی که بحران و موج سوم کرونا هر روز رکوردهای
سیاهتری را ثبت میکند و آمار فوتیهای روزانه به بیشتر از
 ۴۰۰نفر رسیده است ،بیشتر از هر وقت دیگری به چشم
میآید.
شریفی مقدم مرگ افراد را نتیجه مستقیم کمبود پرستار
میداند و اضافه میکند :دنیا میگوید که تعداد پرستاری
شاخصی دارد و حداقل آن سه نفر به ازای هر هزار نفر است
و هرچقدر این شاخص کمتر شود ،با میزان مرگ و میر و
خسارتی که به مردم وارد میشود ،ارتباط مستقیم دارد و
جذب پرستار به اندازه نیاز مردم میتواند آمار فوتیهای روزانه
را کم کند.
در حال حاضر  ۵۰هزار پرستار بیکار داریم
دبیرکل خانه مقدم با تاکید بر اینکه در حال حاضر  ۵۰هزار
پرستار بیکار داریم و  ۶هزار پرستار هم از چرخه کار خارج شده
اند ،اضافه میکند :میگویند تخت اضافه کردهایم اما تخت
مشکلی از مردم حل نمیکند .به ازای هر تخت آی.سی.یو
شش پرستار و برای تختهای معمولی دو پرستار نیاز است و
وقتی پرستاری برای مراقبت حضور نداشته باشد ،اضافه کردن
تخت فایدهای ندارد.
او در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به هزینه
استخدام یک پرستار میگوید :به طور مثال من به شهرستان
کوچکی سفر کرده بودم که مرکز درمانیاش اصال مجهز به
آی.سی.یو نبود و برای این مرکز درمانی  ۳۰دستگاه ونتیالتور
خریداری کرده بودند که مبلغ هرکدام حدودا صد میلیون
است و کسی نیست که بتواند از این دستگاه برای بهبود
بیماران استفاده کند؛ این در حالی است که هزینه استخدام
هر پرستار به طور سالیانه صد میلیون است اما به جای خرید
ونتیالتور و اضافه کردن تخت که بیاستفاده است ،پرستار
استخدام نمیکنند.
قشر پرستار به شدت تحت انواع فشارهای روحی ،روانی و
اقتصادیهستند
شریفیمقدم در پایان تاکید میکند :قشر پرستار به شدت
تحت انواع فشارهای روحی ،روانی و اقتصادی هستند و بروز
موجهای شیوع کرونا بدون فاصله و پشت هم به آنها فرصت
ریکاوری نداده است .این در حالی است که بقیه کارمندان
و کارکنان از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند و در نهایت
افزایش حقوق برای همه به یک اندازه بوده است .همه این
اتفاقات سبب میشود که پرستاران در این شرایط سخت
انگیزه نداشته باشند.

آگهی مزایده شماره 99/29
فرماندهــی آمــاد و پشــتیبانی منطقــه شــیراز نزاجــا در نظــر دارد تعــداد  5دســتگاه مینــی بــوس بنــز 9 ،دســتگاه اتوبــوس 2 ،دســتگاه بنــز 26*26
 9 ،دســتگاه موتــور ســیکلت مختلــط 3 ،دســتگاه نیســان  7 ،دســتگاه موتــور اوراقــی تویوتــا  2اف 4 ،دســتگاه موتــور اوراقــی جیــپ کا ام و مقــداری
قطعــات فرســوده خودرویــی ،تعــدادی قطعــات خودرویــی بااســتفاده ،تعــدادی اقــام مهندســی ،ســر رشــته داری فرســوده و تعــدادی اقــام و
وســایل تاسیســاتی مربــوط بــه سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی موجــود در آمــادگاه شــهید داوری و هوانیــروز شــهید وطــن پــور اصفهــان را از طریــق مزایــده بــه
فــروش برســاند.
الــف  :متقاضیــان شــرکت کننــده در مزایــده میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده  ،از زمــان انتشــار آگهــی در وقــت اداری بــه آدرس شــیراز _میــدان ارتــش ،
آمــاد و پــش منطقــه شــیراز  ،مدیریــت خریــد و پیمــان مراجعــه نماینــد.
ب :تاریــخ بازدیــد اقــام از روز یکشــنبه مورخــه  99/08/18الــی روز دوشــنبه مورخــه  99/08/19و زمــان فــروش روز ســه شــنبه مورخــه  99/08/20بــدون حضــور
شــرکت کننــدگان مــی باشــد.
ج :محل رویت اقالم  -1 :ابتدای جاده اصفهان-شیراز پایگاه هوانیروز شهید وطن پور جهت اقام و وسایل تاسیساتی.
 -2ابتدای اتوبان ذوب آهن  ،جنب زندان دستگرد  ،پادگان شهید داوری جهت سایر اقام می باشد.
د :متقاضیان باید  10درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب مربوطه واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند.
ر :آخرین مهلت زمان دریافت قیمتهای پیشنهادی روز دوشنبه مورخه  99/08/19می باشد.
دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطاعات بیشتر در ساعت اداری با شماره تلفن های  09176064338-07137398082تماس حاصل فرمائید.
فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه شیراز نزاجا
هرگونه اتالف قابل توجه آب(شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه)را به مرکز
ارتباطات مردمی()122اطالع دهید.
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آگهي تجدید دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای

وزارت نیرو

شركت آب و فاضالب
استان زنجان

شــركت آب و فاضــالب اســتان زنجــان در نظــر دارد انجــام پــروژه بــا اطالعــات ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه یکــی از
شــركتهای حائــز شــرایط واگــذار نمایــد.
 -1نام و نشانی مناقصه گزار :شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس :زنجان كمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر كد پستی 4514978757
 -2عنوان و مشخصات كلي پروژه:
محل تامین
اعتبار

شماره
مناقصه

نام و محل پروژه

برآورد اولیه
(ریال)

99-42

نگهداری  ،تعمیرات
و رفع حوادث كلیه
تاسیسات موجود آب
وفاضالب شهرستان
ایجرود(شهری و
روستایی)

12/605/796/825

منابع جاری
(داخلی)
شركت.

رشته و
پایه مورد نیاز
دارندگان رتبه بهره برداری از تاسیسات آب
شرب در رسته تامین ،انتقال و توزیع آب
از شركت مهندسی آبفای كشور و همچنین
شركتهایی كه كلیه مراحل تشخیص صالحیت
فوق را طی نموده و نام آنها در سایت
 www.nww.irدرج شده است مجاز به شركت
در مناقصه میباشند

تضمین شركت
در فرآیند ارجاع
كار(ریال)

468/179/305

 -3تاریــخ وآدرس دریافــت اســناد مناقصــه  :اســناد مناقصــه فــوق از مورخــه  99/08/11لغایــت  99/08/15در ســایتهای http://iets.mporg.ir
و  www.znabfa.irبصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شركت در مناقصه  ،نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
 -4نــوع تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار  :تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار مــی بایســت بــه یکــی از صــور درج شــده در آییــن نامــه
تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی و كســر از مطالبــات ارائــه گــردد كــه جزئیــات بــه صــورت مشــروح در اســناد مناقصــه توضیــح داده شــده اســت.
 -5مدت اعتبار پیشنهادها  :مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه بوده و قابل تمدید تا  3ماه دیگر می باشد.
 -6سایتهای ثبت آگهی , http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir :
 -7مهلت تحویل پاكات مناقصه  :مهلت تحویل پاكات مناقصه فوق حداكثر تا ساعت  10صبح مورخه 99/08/26
 -8مکان تحویل پاكات :دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان كمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر كد پستی4514978757:
 -9زمان گشایش پاكات  :پاكات مناقصه در ساعت  11:30مورخه  99/08/26در سالن جلسات شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
 -10سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 -11بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء  ،مشــروط ،مخــدوش و همچنیــن پیشــنهاداتی كــه پــس از مهلــت مقــرر در فراخــوان واصــل گــردد ترتیــب اثــر داده
نخواهــد شــد.
 -12هزینه كلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
7423

دفترروابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و
مشارکتهای مردمی شهرداری تهران گفت:
به زودی قرار است قرارداد شهرداری با شریک
خود در پروژه فاز  ۲برج میالد به صورت توافقی
فسخ شود بنابراین تا پیش از فصل زمستان
گود برج میالد ایمنسازی خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،شکرالله بنار با اشاره به
ساماندهی گود برج میالد توضیح داد :بر اساس
مصوبات هیئت مدیره سازمان سرمایهگذاری
و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران و
به توصیه نهادهای نظارتی مقرر شده است
تا قرارداد سازمان با شریک فعلی گود به
صورت توافقی فسخ و طی مراحل قانونی به
مشارکتکننده جدیدی واگذار شود .گود فاز دو
برج میالد تا پیش از از شروع بارندگی فصل
زمستان ،تعیینتکلیف و ایمنسازی میشود.
بعد از افتتاح فاز اول برج میالد در سال ۱۳۸۷
قرار شد برج دو قلو در کنار آن ساخته شود
اما این موضوع به دلیل نبود ظرفیت در این
مجموعه منتفی شد سپس مسئوالن تصمیم
گرفتند در کنار برج میالد مجموعه تجارت
جهانی و هتل ساخته شود ،گود برداری انجام
شد اما کار به دلیل مشکالت بین نهادها
متوقف شد و سالها این گود پرخطر بالتکلیف
ماند.

تهران باید دو هفته تعطیل شود
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به شیوع
کرونا در پایتخت و لزوم برقراری محدودیتهای
بیشتر گفت :در رابطه با چگونگی برگزاری ،و
یا کاهش احتمالی جلسات به صورت موقت،
یکشنبه تصمیمگیری خواهیم کرد.
به گزارش مهر ،علی اعطا ،سخنگوی شورای
شهر تهران با اشاره به شیوع گسترده ویروس
کرونا در پایتخت در یک رشته توئیت نوشت:
«متاسفانه روند ابتالء به کرونا در شورا ادامه
دارد .در شهرداری و شورا ،محدودیتهایی
برای حضور اعمال کردهایم .پیشنهاد قطعی ما
به ستاد ملی ،همچنان ،تعطیلی دو هفتهای
تهران است جلسات صحن شورا اما ،وضعیت
متفاوتی دارد .صحن علنی ،نبض تپنده شهر
و مدیریت شهری است و تعطیلی آن آسان
نیست».

آگهی مزایده

نوبت دوم

واحد اجرائیات سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج(استان کهگیلویه وبویراحمد) در نظر دارد به استناد آئین نامه اجرای ماده  50قانون تامین اجتماعی  ،ملک
بازداشت شده زیر را بابت بدهی مربوط به شهرداری یاسوج و سازمان ها و کارگاه های زیر مجموعه از طریق مزایده حضوری بفروش بگذارد .
*نام و نشانی مزایده گزار:سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج به آدرس  :یاسوج خیابان سردار جنگل جنوبی  -نبش خیابان معلم  -تلفن 33221107-33231471
*مشخصات ملک مورد نیازو قیمت پایه :

ردیف

مالک

متراژ

آدرس

شماره پالک

قیمت پایه به ریال

1

شهرداری یاسوج

 821.64متر مربع

یاسوج  -خیابان فردوسی جنب

729.4601از

225.951.000.000

اداره کل سالمت استان

بخش  26فارس

دریافت اسناد مزایده  :شرکت کنند گان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irاز تاریخ  99/8/28الی  99/8/30عالو بر مراجعه به
سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج ا زطریق سامانه نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند
نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده شرکت کننده گان محترم می بایست معادل 20.000.000.000ریال بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین
شده بانکی ارائه نمایند .یک نسخه ازآن را داخل پاکت «الف» قرار دهند و ارسال هر گونه چک از قبیل عادی ،مسافرتی  ،بین بانکی،درگردش ،چک پول
،چکاوک و ...قابل قبول نمی باشد .
شماره حساب  1111522030نزد بانک رفاه شعبه تامین اجتماعی کد  1215بنام سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج می باشد.
محل و زمان تحویل اسناد :شرکت کنندگان از تاریخ  99/9/1الی  99/9/3پیشنهادهای خود را در پاکت های سربسته الک و مهر شده به واحد اجرائیات تامین
اجتماعی شعبه یاسوج تحویل نمایند .و همچنین تصویر مدارک گفته شده در سامانه ستاد در همین فاصله زمانی بارگزاری گردد.
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده:ساعت  ۸صبح چهارشنبه مورخ  99/9/5در محل سالن کنفرانس سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج(حضور متقاضیان در
جلسه بازگشائی پاکتها آزاد می باشد).
تحویل و درج اسناد مزایده :شرکت کنندگان می بایست با توجه به مندرجات اسناد مدارک الزم را تهیه و مستندات مورد درخواست را مطابق ضوابط
و مقررات حاکم بر سامانه یاد شده از  99/9/1الی  99/9/3در سامانه درج شود.
زمان برگزاری مزایده و تعیین برنده  :زمان برگزاری مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از سوی شرکت کنند گان در سامانه ستاد ایران ساعت 8صبح روز
چهار شنبه مورخ  99/9/5مطابق زمانبندی مندرج در سامانه خواهد بود الزم به ذکر است که به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.
به پیشنهادهای فاقد امضاء،مخدوش ،فاقد سپرده،سپرده های مخدوش،سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که بعد از
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.سازمان تامین اجتماعی یاسوج در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختار
میباشد.
برنده مزایده شخصی است که باالترین قیمت ها را در بین قیمت های پیشنهادی که باالتر از قیمت پایه کارشناسی می باشد ارائه دهد.
بدهکار(شهرداری یاسوج)خود میتواتد در مزایده شرکت نماید.
برنده مزایده می بایست در روز مزایده کل مبلغ مورد مزایده را نقدا یاطی چک بانکی (رمزدار،تضمینی و بین بانکی)در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت
،درغیر اینصورت به نفرات بعدی واجد شرایط فروخته می شود.
مباشرین محترم فروش ،کارمندان سازمان تامین اجتماعی ،ارزیابان محترم دادگستری ،نمایندگان محترم دادسرا یا نیروی انتظامی حق شرکت در حراج را
ندارند.
هزینه آگهی،حق حراج و سایر هزینه های قانونی بعهده شهرداری یاسوج می باشد و به همراه اصل طلب سازمان تامین اجتماعی از مبلغ فروش کسر می
شود.
عوارض شهرداری یاسوج و کلیه عوارض های ساختمان به عهده برنده مزایده می باشد.
اصل ضمانت نامه اعتباری در پاکت «الف» و پیشنهاد قیمت پاکت «ب» قرار می گیرد.
کلیه بدهی های ملک (شهرداری-آب-برق-گاز-دارایی-مخابرات-فاضالب-مالیات و.....تا تاریخ واگذاری و انتقال ملک اعم از اینکه رقم قطعی آن ها
اعالم شده یا نشده باشد) به عهده برنده مزایده می باشد.
ضمنا این اگهی در سایت اینترنتی سازمان به ادرس  www.Tamin.irنیز در دسترس عموم بوده و شرکت کنندگان می توانند جهت اطالع بیشتر باشماره
 645034075تماس حاصل نمایند .
* وفق تبصره ماده  82آیین نامه اجرایی ماده  50قانون تامین اجتماعی  ،درصورت انجام مزایده ،چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ،کلیه بدهی های خود
شامل حق بیمه  ،خسارات ،جرائم مربوطه و هزینه های اجرایی را به سازمان واریز نماید از صدور سند و انتقال خود داری می شود.

سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج

