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عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکلشکنان

فرماندار اهواز:

فرماندار اهواز با اشاره به وضعیت بحرانی
شهر گفت :بیمارستانهای اهواز مملو از
بیماران مبتال به کرونا است؛ ICUها پر هستند
و میزان تلفات و مرگ و میر باال رفته است.
به گزارش ایسنا ،جمال عالمینیسی فرماندار
اهواز در حاشیه گشت ویژه نظارت بر اصناف
ستاد مدیریت و کنترل کرونا که در خصوص
اجرای محدودیتهای یکشنبه شب انجام شد،
اظهار کرد :اهواز در وضعیت قرمز و بحرانی
قرار دارد و بیمارستانهای اهواز مملو از بیماران
مبتال به کرونا است؛ ICUها پر هستند و میزان
تلفات و مرگ و میر باال رفته است.
وی افزود :کرونای انگلیسی بسیار مهاجم
است و قدرت انتشار آن باالست و آسیبپذیری
باالیی ایجاد میکند.
فرماندار اهواز گفت :روز یکشنبه تصمیم
گرفته شد که وضعیت بازارها را کنترل کنیم
بنابراین با اکیپهای اماکن ،صمت و بهداشت
در سطح شهر حضور پیدا کردیم و از نقاطی از
شهر بازدید شد.
عالمینیسی افزود :تقریبا اهالی کسب و
کار همکاری و اکثرا تعطیل کردهاند ،اما برخی
مغازهها همچنان باز هستند که تذکرات داده
شد و برخی نیز پلمب شدند.
وی بیان کرد :امیدواریم مردم اهواز این
وضعیت بحرانی را جدی بگیرند .متاسفانه
خیابانها شلوغ است و مردم بسیاری در
خیابانها حضور دارند .انتظار میرود همکاری
بیشتر شود و این وضعیت خطرناک جدی
گرفته شود و مردم تنها برای کارهای ضروری از
منزل خارج شوند.

فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان
علیه کووید  ۱۹آغاز شد
سخنگوی سازمان غذا و دارو از آغاز فاز دوم
واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید  ۱۹در
بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی کشور
به دستور وزیر بهداشت خبر داد.
به گزارش ایلنا ،کیانوش جهانپور سخنگوی
سازمان غذا و دارو اظهار کرد :پس از ارزیابی
مطلوب فاز اول ،به دستور وزیر بهداشت ،فاز
دوم واکسیناسیون کادر درمان و مدافعان
سالمت ،این بار با واکسیناسیون  ۱۰۰هزار
نفر در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی
سراسر کشور کلید خورد.
گفتنی است؛ واکسیناسیون کرونا در کشور از
 ۲۱بهمن  ۹۹با تزریق واکسن به کادر بهداشت
و درمان بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانها و
به وسیله واکسن روسی «اسپوتنیک وی» آغاز
شده است.
بر اساس اولویتهای سند ملی واکسیناسیون
کووید ،۱۹یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر از
گروههای آسیبپذیر تا پیش از نوروز  ۱۴۰۰در
کشور واکسینه خواهند شد.

بالتکلیفی بیمه رانندگان تاکسی

با دستهای بسته در اقیانوس شنا کردیم

وضع شهر بحرانی است
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وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل
شکنیها و همچنین عدم برخورد با این افراد ،گفت :ما
داریم فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان میکند ،چرا
گوش نمیکنید؟ .اینطور که نمیشود مملکت اداره
کرد .چقدر باید فریاد بزنم و بگویم.
به گزارش ایسنا ،سعید نمکی در نوزدهمین آیین
پویش ره سالمت و بهرهبرداری از پروژههای دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،گفت :در حال حاضر حدود ۱۳
ماه از گرفتاری همکارانم با کووید ۱۹-میگذرد .البته
وقتی میگویم  ۱۳ماه ،این برای افراد کج خیال و
بدفهم رفرنس نشود که اینها آخرین روزهای بهمن
ماه اولین مواردشان را اعالم کردند ،اما خودشان
میگویند ما  ۱۳ماه است که گرفتاریم .اوال به
کسانیکه ادعا میکنند وزارت بهداشت قبل از پایان
بهمن مواردی از کووید ۱۹-داشت ،اما اعالم نکرد ،اگر
یک مورد توانستند ادعایشان را ثابت کنند ،به آنها
جایزه میدهم .من  ۲۳۰۰تا  ۲۴۰۰نمونهای که از دی
ماه و آذر ماه سال قبل از آنفلوآنزا نگه داشته بودیم،
گفتم همه را یکبار دیگر تست کنید .زیرا میدانستم
که برخی آمریکاییها و به خصوص اسراییلیها به
دنبال این بودند که بگویند کانون کرونا ایران بود و
عدهای هم اینجا پای بیرقش سینه زدند .من این را
میدانستم .بر همین اساس این نمونهها را مجددا
تست کردیم و به جز سه نمونه در سراسر کشور،
که از  ۲۳بهمن به بعد بود ،هیچ موردی از کووید در
نمونههایی که برای آنفلوآنزا گرفتیم ،دیده نشد.
وی افزود :نمیدانم برخی چطور با کمال
بیانصافی برای سوار شدن بر یک موج سیاسی
تبلیغاتی به راحتی یافتهها و گفتههای مملکتشان
را زیر سوال میبرند .اگر کسی توانست یک مورد
از کرونا را قبل از این تاریخ اثبات کند ،نه تنها به
او جایزه میدهیم ،بلکه هزار بار از او عذرخواهی
میکنیم .در عین حال برای دفاع از حیثت عزیزانی
که طی این این مدت خودشان را به آب و آتش
زدند ،هیچ یاوهگویی که بخواهد سالمت این
مجموعه را زیر سوال ببرد ،رها نخواهم کرد و به
هیچ وجه اجازه نخواهم داد.
با دستهای بسته در اقیانوس شنا کردیم
نمکی ادامه داد ۱۳ :ماه را از این نظر گفتم که به
محض اینکه در ووهان گزارش ویروس را شنیدیم
همهمان آماده شدیم و بالفاصله مرزها را بستیم و
در تمام مبادی نفر برای کنترل گذاشتیم .شروع به
طراحی کیت کردیم .وقتی  ۵۷نفر از دانشجویان
ووهان را آوردیم ،با چه کیتی تست کردیم؟ .با کیتی
که در پاستور طراحی شده بود .کسی به ما کیت
نداد .وقتی قم شدید گرفتار شد و بعد گیالن ،تازه
یکی از همکارانمان دستی مقداری کیت برایمان آورد.
ما ونتیالتور و ماسک و گان را خودمان طراحی کردیم
و تنها در این اقیانوس با دستهای بسته شنا کردیم.
در اوج نامردی تحریم.
هیچ بیماری پشت در بیمارستان سرگردان نشد
وی افزود :ما از اولین روزهای دی حواسمان جمع
این ماجرا بود و به همین دلیل هم بود که وقتی ویروس

وزیر بهداشت گفت :خدا شاهد است که داغ این شهدای سالمت دارد مرا نابود میکند .نابترین بچههای نظام سالمت را از دست دادم .داغی برای
هیچ فرماندهی باالتر از این نیست که افسران ارشد و سربازانش را از دست بدهد آن هم به دلیل ندانمکاری و سهلانگاری دیگران .من وزیر خبر ندارم
چه کسی میآید و بیرون میرود .فقط شدم ته رودخانه ،زخمی و جنازه جمع کن .بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مردهشور خانه.

به شدت
گلهمندم از
کسانی که
پروتکلها
را رعایت
نمیکنند
و به شدت
گلهمندترم
از کسانی که
با پروتکل
شکنهابرخورد
نمیکنند
آمد ،هیچ دانشگاهی دست و پایش را گم نکرد و هیچ
بیماری پشت در بیماستان سرگردان نشد .این افتخار
ایران بود .در عین حال حاال مرحله جدیدی شروع
شد ،من از مدتها قبل در ویدیوکنفرانس و نامه
اعالم میکنم که خودتان را برای یکی از سختترین
یورشهای ویروس جهش یافته آماده کنید .امروز
دیگر ویروس موتاسیون یافته منحصر به یک نقطه
نیست ،بلکه همه جا میشود آن را یافت .دیشب
 ۱۲شب دو کیس جدید از بیرجند گزارش گرفتم.
خیلی جاها دارند مرتب گزارش میدهند .همکاران
من کامال آماده اند .مردم شریف باید بدانند که این
ویروس علی رغم حرف انگلیسیها ،هم قدرت سرایت
گزایی چند برابری دارد و هم جوانترها
و هم قدرت مر 
را بیشتر گرفتار میکند .سه روز قبل در خوزستان
کودک  ۱و  ۹ساله بر اثر کووید ۱۹-فوت کرد.
عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکلشکنها و عدم
برخورد با آنها
وی با بیان اینکه به روح همه شهدای سالمت درود
میفرستم ،گفت :به شدت گلهمندم از کسانی که
پروتکلها را رعایت نمیکنند و به شدت گلهمندترم از
کسانی که با پروتکل شکنها برخورد نمیکنند .وزارت
بهداشت که ابزار ندارد .ابزار ما جان است که فدا
شده و بیش از این چیزی نداریم .ما از برخی اتفاقات
کشور ،اطالع نداریم .دیشب در ایالم خانم جوانی
دومدوم
نوبتنوبت
اینتوبه شد و حامله بود که با سزارین کودکش به دنیا

پروژه :پیاده روسازی و اجرای کانال هدایت آبهای سطحی و طراحی شهری بلوار بهداشت
کارفرما  :شهرداری زاهدان
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آمد .من نمیدانم که این کودک هرگز مادر دید یا
خیر یا چشم این مادر بر سیمای فرزندی که ماهها
در شکمش حس کرده باز خواهد شد یا نه؟ ،اما چه
کسی عامل مرگ این بانوی ایالمی است.
همکارانم تا کجا باید تاوان ندانمکاری برخیها را
بدهند
وزیر بهداشت افزود :ما کی برای تردد از مرزها
به سمت عتبات و برگشتش مجوز و اجازه دادیم؟.
چه کسی از من نامه دارد در این زمینه .کدام یک
از همکارانم با برخی از این ترددها موافقت کردند؟.
اتوبوسی میآید و آن را در مرز تست میکنیم که
فرد مثبت از آن بیرون میآید .این فرد مثبت پیاده
میشود و اتوبوس تا فالن شهرستان میرود .ردیابی
میکنیم و تازه موارد مثبت در آنجا پیدا میشوند.
تا کجا باید همکاران من تاوان ندانم کاری برخی را
بدهند .ما چه گناهی کردیم که در  ۱۳ماه مدام باید
موج ایجاد شود ،موج را بشکنیم و شهید دهیم!.
فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان میکند ،چرا
گوش نمیکنید؟
نمکی گفت :خدا شاهد است که داغ این شهدای
سالمت دارد مرا نابود میکند .نابترین بچههای نظام
سالمت را از دست دادم .داغی برای هیچ فرماندهی
باالتر از این نیست که افسران ارشد و سربازانش را از
دست بدهد آن هم به دلیل ندانم کاری و سهل انگاری
دیگران .من وزیر خبر ندارم چه کسی میآید و بیرون
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میرود .فقط شدم ته رودخانه ،زخمی و جنازه جمع
کن .بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور
خانه .این درد بزرگی است .ویروس ،ویروس مهاجمی
است .فکر نکنید ،انگلیس یکی از ساختارهای ضعیف
سالمت جهان را دارد .انگلیس یکی از نظامهای
سالمت مقتدر جهان را دارد .آلمان کشور کمی
نیست در مقابل مسایل بهداشتی درمانی ،اما به زانو
درآمد .نه گستردگی اقلیم ما را دارند و نه کم بضاغتی
اقتصادی ما را دارند .ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی
گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمیکنید؟ .اینطور که
نمیشود مملکت اداره کرد .چقدر باید فریاد بزنم و
بگویم .چقدر باید خجالت بکشم از پزشک و پرستار و
علوم آزمایشگاهی و بقیه.
واکسیناسیون ۱۰۰هزار نفر دیگر از کادر درمان
وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت واکسیناسیون
در کشور ،گفت :با لطف خداوند از روز سهشنبه
واکسیناسیون برای  ۱۰۰هزار نفر دیگر از کادر درمان
آغاز میشود ۲۵۰ .هزار دوز دیگر تا آخر این هفته
میرسد .امیدوارم تا پایان اسفند ماه بتوانیم گروه
هدف آسیب پذیرمان را واکسن بزنیم .در کنار این
تلخکامیها این مژده را هم بدهم که تولید واکسن
ملی هم به خوبی پیش میرود و اگر به همین روال
پیش رود ،در اردیبهشت ماه آینده این خبر خوش
را برای مردم خواهیم داشت که به عنوان یکی از
تولیدکنندگان مهم واکسن منطقه مطرح هستیم.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری
کشور از عدم همکاری تامین اجتماعی در
به روزرسانی لیست بیمه رانندگان ناوگان
تاکسیرانی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مرتضی ضامنی در تشریح
آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی با
ابراز تاسف از اینکه تامین اجتماعی همکاری
الزم در این حوزه را انجام نمیدهد ،افزود:
علیرغم اینکه قولهایی که توسط مدیرعامل
این سازمان در رسانه ملی داده شد و جلسات
بسیاری هم برای حل این مشکل برگزار شد و
تفاهمی نیز میان تامین اجتماعی و سازمان
شهرداریها منعقد شد ،اما همچنان این مهم
محقق نشده است.
از آبان ماه فهرست پایلوت  ۷۰۰۰نفره
حذفیهای بیمه رانندگان تاکسی و فهرست
رانندگان تاکسی واجد شرایطی که باید بیمه
آنها اضافه شود تحویل تامین اجتماعی شده
است ،اما تاکنون هیچ اتفاقی در این زمینه
نیفتاده است.

حریرچی:

چهرههای مردمی اهدای خود را
ترویج کنند
معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :چهرههای مردمی اهدای خون
را در شبکههای اجتماعی ترویج کنند.
به گزارش ایرنا از اداره کل انتقال خون
استان تهران ،ایرج حریرچی با بیان اینکه
ساالنه مردم در فصل سرما کمتر برای اهدای
خون مراجعه میکنند ،افزود :امسال که با
همهگیری کرونا مواجه شدیم ،عدهای مبتال
شدهاند و عده دیگری از ابتال میترسند و
به درستی تردد خود را کم کردهاند و سبب
شده است که آمار اهدای خون به طرز قابل
مالحظهای کاهش یابد.
وی ادامه داد :در زمینه اهدای پالسمای
کووید  ۱۹نیز تنها تعداد معدودی از شفا
یافتگان اقدام کردهاند در حالی که این
پالسما به درمان بیماران کمک مهمی میکند
و از همین جا می خواهم به مردم بگویم،
اهدای خون هم برای سالمتی شما هم برای
سالمتی جامعه مفید است .اهداکننده خون
باشید و این کار را به عنوان یک نذر در نظر
بگیرید تا عالوه بر کمک به همنوع و سالمتی
خودتان کاری خداپسندانه انجام داده باشید
و سالمتی معنوی به دست آورید.
حریرچی همچنین از مسئوالن ،هنرمندان
و ورزشکاران و هر فردی که از احترام،
موقعیت و اعتباری در میان مردم برخوردار
است خواست تا اقدام عملی کنند و برای
ترویج فرهنگ اهدای خون تصویر اهدای
خون خود و پیامهایشان را در شبکههای
اجتماعی به اشتراک بگذارند تا مردم بیشتری
نوبت دوم
برای اهدای خون اقدام کنند.

پروژه :پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی بلوار جام جم
کارفرما  :شهرداری زاهدان
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شــهرداری زاهــدان از کلیــه شــرکتهای دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور دعــوت
مــی نمایــد از تاریــخ  1399/12/03تــا  1399/12/11بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس
 www.setadiran.irنســبت بــه دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی مناقصهگــران جهــت پــروژه زیــر اقــدام نماینــد.
• عنوان پروژه :پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی بلوار جام جم
• محل اجرا :زاهدان  -از میدان خاتم تا میدان کشاورز
• کارفرما :شهرداری زاهدان
• نشانی کارفرما :زاهدان  -خیابان آزادي به شماره کد پستی  - 9813673157تلفن 054-33224064-7
• مناقصه گزار :مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شهرداری
• نشــانی مناقصهگــزار :زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم-
تلفــن054-33213180:
برآورد اولیه 90،000،000،000 :ریال
• مدت انجام پروژه( 12 :دوازده) ماه شمسی
• تخصص و پایه مورد نیاز:

تخصص

حداقل پایه

تخصص

حداقل پایه

رشته ابنیه و ساختمان

پنج

رشته ابنیه و ساختمان

پنج

• محل و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد .دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد ارزیابــی کیفــی و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات،
توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي
ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
• قیمــت اســناد  500,000ریــال اســت کــه بایــد بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري
زاهــدان واریــز نماید.
• محل و زمان تحویل اسناد:
عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری ارزیابــی کیفــی از دریافــت اســناد تــا ارائــه آن و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد؛ الزم بــه ذکــر اســت کلیــه
اســناد دریافتــی تکمیــل و الك و مهــر شــده بایــد بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره
کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد.
زمان تحویل اسناد :تا ساعت  12روز سه شنبه 1399/12/26
شهرداری زاهدان
9574

• محل و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد .دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد ارزیابــی کیفــی و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات،
توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي
ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
• قیمــت اســناد  500,000ریــال اســت کــه بایــد بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري
زاهــدان واریــز نماید.
• محل و زمان تحویل اسناد:
عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری ارزیابــی کیفــی از دریافــت اســناد تــا ارائــه آن و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد؛ الزم بــه ذکــر اســت کلیــه
اســناد دریافتــی تکمیــل و الك و مهــر شــده بایــد بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره
کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد.
زمان تحویل اسناد :تا ساعت  12روز سه شنبه 1399/12/26
شهرداری زاهدان
9575

