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لزوم اعمال قرنطینه و رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی شهروندان

نگرانیهایجهشیافتهدرخوزستان
گروه اجتماعی
ادامه از صفحه اول
«درروزهای گذشته گزارشهاییدریافت
ت
شده مبنی بر اینکه آنسوی مرزها تس 
کرونابهصورت کاغذ،خریدوفروشمیشود
و افراد در ازای پرداخت  ۱۵میلیون ریال،
بدونانجامآزمایشبرگهجوابمنفیتست
ی کنند کهمتأسفانهدراین
کرونادریافتم 
خصوص صداقت رعایت نشد به همین
دلیل مرزهای مسافری خوزستان بسته
شد تا شرایط برای انجام تست در مناطق
مرزیفراهمشود».خبربستهشدنمرزها
رااستاندارهماعالم کردهتاامکاناتتست
سریع و قرنطینه موقت چندساعته برای
گرفتن نتیجه تست در محل این دو مرز
با رعایت استانداردها و به شیوه مطلوب
گسیل و مستقر شود.
آغاز پیک بیماری از شهرستان
شادگان
این روزها ،شیوع ویروس جهشیافته با
سرعت انتشار چندبرابری ،خوزستان را
فرا گرفته و باعث شده است که ظرفیت
بیمارستانهاتکمیلو۱۱شهردروضعیت
قرمز و  8شهر در وضعیت نارنجی قرار گیرد
وتعدادمبتالیان۶تا۱۴سالهدوبرابرشود.
رئیسمجمعنمایندگانخوزستانباتوجه
به درخواست رؤسای  ۶بیمارستان بزرگ
این استان برای قرنطینه ،تایید تعطیلی
دوهفتهای و قرنطینه خوزستان را از
رئیسجمهور خواستار شده است اما تا
لحظه نگارش این متن خبری نیست،
جز آنکه روز گذشته استاندار خوزستان
اعالم کرد ،تمامی ادارات و سازمانها به
جز مرا کز خدماتی و درمانی و بانکهای
اهواز به علت شرایط قرمز کرونایی امروز
تعطیلاند.حالآنکهچنیناقدامی کافی
نیست و احتمال دارد وضعیت از اینی که
هست ،بدتر شود.
پیک این بیماری از شهرستان شادگان
آغاز و پس از باال رفتن میزان مراجعات
سرپایی در این منطقه ،بررسیهای الزم
صورت پذیرفت و چندین نمونه ویروس
جهشیافتهدرشادگانمشاهدهشدوخیلی
زود به آبادان و اهواز هم سرایت کرد و در
ادامه نقاط جنوبی و غربی خوزستان هم
درگیراینویروسموتاسیونیافتهشدند.
مواردبیماریدرخوزستاننسبتبههفته

گذشته۷۴درصدومواردبستریوفوت۹۰
و  ۴۵درصد با افزایش روبهرو بوده است.
خبرگزاری ایرنا گزارش کرده است که در
پیک اول تعداد موارد ابتال به بیماری ۳۲
هزار و  ۷۵۲نفر بود و حدا کثر تعداد روزانه
بیمارانبستریشده۸۵۶نفربود.درپیک
دوم۱۹هزار بیمار داشتیموحدا کثرتعداد
بیمار در روز  ۴۵۱نفر بود اما در پیک سوم
 ۱۰هزار بیمار داریم و حدا کثر بیمار در روز
۹۱۴نفراست کهایننشاندهندهسرعت
انتشار گونه جهشیافته است.
به گفته مسئوالن بهداشت ودرمان این
استان،گونهجهشیافتهدرسراسرخوزستان
منتشرشدهوهرلحظهاحتمالدارد،فردی
به این ویروس مبتال شود ،بنابراین مردم
باید تا حد امکان پروتکلهای بهداشتی
را رعایت کنند .استاندار خوزستان هم با
اشارهبهورودایناستانبهپیکچهارمو
ابرازنگرانینسبتبهرشدتصاعدیتعداد
مبتالیان و بستریها که بسیار خطرنا ک
است ،دلیل شیوع گسترده کرونا در این
استان را «ورود گونه جهشیافته ویروس
ازعراق»اعالم کردهو گفتهاست،بههمین
دلیل دستور انسداد مرزهای دو کشور در
خوزستان صادرشده است.
لزوم مجوز اخذ تصمیمات محلی
برای کنترل بیماری
قاسمسلیمانیدشتکیافزودهازروزشنبه
بهمدتیکهفتهمرزهایشلمچهوچذابه
برایورودمسافربستهمیشودتاامکانات
تستسریعوقرنطینهموقتچندساعته
برای گرفتن نتیجه تست در محل این دو
مرزبارعایتاستانداردهاوبهشیوهمطلوب
گسیل و مستقر شود.
آن طور که دشتکی عنوان کرده ،روند
افزایشیبیماریدرخوزستانازبهمنماه
آغازشده و از چند روز پیش شدت گرفته و
یکی از مهمترین عوامل این مسئله ،تردد
روزانه بیش از  ۳۰۰مسافر عراقی از مرزهای
شلمچه و چذابه است.
اوپیشنهاد کردهاستمجوزاخذتصمیمات
محلی برای کنترل بیماری به استان
داده شود زیرا در بعضی مناطق به خاطر
سرعت انتقال ویروس باید لحظهای
م گیری شود.
تصمی 
شرایط در این استان به گونهای است
که باید  ۲هفته کامل در خوزستان

تعطیلی ا عال م شو د و نا مه آ ن نیز
ارائهشده و به گفته فرهاد ابول نژادیان
رئیسدانشگاهعلومپزشکیاهواز کنترل
بیماری نیاز به قرنطینه دارد ،اما تا کنون
با این موضوع موافقت نشده است .ما
تنهادر جایگاهپیشنهاددهندههستیمو
م گیرنده باشیم.
نمیتوانیم تصمی 
بههرروی ،پیک جدید ویروس کرونا با
شیوع ویروس جهشیافته انگلیسی در
خوزستان آغازشده و با سرعت در حال
پیشروی است .راهکارهایی که از سوی
حمید سوری ،رئیس کمیته کشوری
اپیدمیولوژی کرونامطر حشده،شناسایی
سریع کانونهای آلودگی و وا کنش سریع
نسبت به کنترل اپیدمی در این مناطق
است .این وا کنش میتواند با توجه به
شرایط اپیدمی از اعمال محدودیتهای
شدیدوجدییعنیقرنطینه کاملمنطقه
تا اقدامات سادهتر را شامل شود.
سوری در گفتوگو با ایسنا ،شناسایی و
رصد نقشه جغرافیایی ویروس باهدف
پیشگیریاز گسترشویروسجهشیافته
را اقدام اساسی بعدی دانسته و گفته :در
اینراستابایدورودمسافراناز کشورهای
درگیربهصورتجدیرصدور ه گیریشود

جایتعجباست کهپسازپیشنهاد
قرنطینه از سوی رئیس دانشگاه علوم
پزشکی جند یشاپور اهواز ،با این
تصمیم موافقت نشده است .به هر
ترتیب ا گر قرنطینه اعمال شد باید
پسازآن ،وا کسیناسیون خاص در آن
منطقهباسهمیهایمجزابین کارکنانو
کارمندانبهداشتیو گروههایپرخطر
صورت بگیرد
وخودمسافرانهمبایدحداقلتادوهفته
در قرنطینه بمانند و باهدف پیشگیری از
شیوعویروسجهشیافتهازحضوردرجمع
و دید و بازدید پرهیز کنند؛ ولی متأسفانه
اینمسئلهبهخاطرورودبدوننظارتافراد
از مرزهای رسمی و غیررسمی و همچنین
عدممراعاتقرنطینه از سوی مسافران با
چالشهایی روبه روست.
سوریبااشارهبهاقداممهمواثرگذارسوم ،
توضیحدادهاست کهعالوهبربستنورصد

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
نوبت دوم شركت تعاونی مسكن مهر محلی
شماره هفتادارومیه به شماره ثبت 9372

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
نوبت دوم شركت تعاونی مصرف كاركنان مخابرات ارومیه
به شماره ثبت 1296

بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی مسكن مهر
محلی شماره هفتاد ارومیه راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  99/12/18در محل سالن جلسات اداره تعاون
كار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه واقع در ارومیه ،فلكه مدرس ،اول خیابان شهید رجایی تشكیل میگردد ،از
عموم سهامداران و اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات زیر در روز و ساعت مقرر
تعیین شده حضور به هم رسانند و یا باتوجه به ماده  19آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور
عضوی در مجمع میسر نباشد ،می تواند حق رای خود را به موجب وكالت نامه به عضو دیگر و یا نماینده تام االختیار
از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حدا كثر حق سه رای با
وكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای با وكالت داشته باشد ،توضیحا اینكه وكالت نامه های عادی بایستی یك
روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده
و توسط بازرس بررسی و تایید گردد و در غیر این صورت وكالت نامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یكی
از دفترخانه های رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398 -1397 -1396 -1395 -1394
 -3طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 1398-1397-1396-1395-1394
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای هزینه های سال مالی سال 1399
 -5انتخاب سه نفر هیات مدیره اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیات مدیره به دلیل اتمام ماموریت
 -6انتخاب یك نفر به عنوان بازرس اصلی و یكنفر به عنوان بازرس علی البدل به دلیل اتمام مدت ماموریت
 -7طرح و تصویب حق الزحمه بازرس
 -8طرح و تصویب انجام حسابرسی رسمی از اسناد مالی از بدو تاسیس تا پایان سال 1399
 -9طرح و تصویب اخراج اعضایی كه به تعهدات خود عمل نمی نمایند به استناد بند  2ماده  17اساسنامه
ضمنا كلیه كاندیداهای عضویت در سمت هیات مدیره و بازرس بایستی حدا كثر تا ظرف مدت هفت روز از تاریخ
انتشار این آ گهی درخواست كتبی به همراه مدارك زیر به دفتر این تعاونی واقع در محل پروژه واقع در خیابان
فرخی تحویل و رسید دریافت نمایند.
مدارك شامل:
فتوكپی شناسنامه و كارت ملی ،تصویر آخرین مدرك تحصیلی  ،فتوكپی حكم كارگزینی  ،تكمیل فرم كاندیداتوری
عضویت در سمت هیات مدیره و بازرسی
تاریخ انتشار 99/12/6
خ ش 99/12/6
هیات مدیره تعاونی مسكن مهر محلی شماره هفتاد ارومیه
5487

بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی مصرف كاركنان
مخابرات ارومیه راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  99/12/20در محل سالن آمفی تئاتر شركت مخابرات استان
آذربایجانغربیواقعدر خیابانارتششهرستانارومیهتشكیلمی گردد.از عمومسهامدارانواعضامحترمدعوت
می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و
یا با توجه به مفاد ماده  19آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد،
میتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگریانمایندهتاماالختیار از میاناعضایاغیراعضاوا گذار نماید.
در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حدا كثر حق سه رای با وكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای
با وكالت داشته باشد .توضیحا اینكه وكالتنامه های عادی بایستی یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از
تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط بازرسان بررسی و تائیدگردد و درغیر این
صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تائید یكی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398 -1397 -1396 -1395 -1394
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال 1398-1397-1396-1395-1394
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1398-1397-1396-1395-1394
 -5طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی 1399
 -6طرح و تصویب حق الزحمه بازرسان برای سال 1399
 -7انتخاب دو نفر بازرس اصلی و دو نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت ماموریت
 -8انتخاب پنج نفر هیات مدیره اصلی و سه نفر هیات مدیره علی البدل
 -9انتخاب روزنامه برای درج آ گهی های بعدی شركت
 -10طرح و تصویب دستورالعمل حقوق ،مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره
 -11طرح و تصویب آئین نامه های اداری استخدامی  ،معامالتی وظایف اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل
تاریخ انتشار 99/12/6
خ ش 99/12/6
هیات مدیره شركت تعاونی مصرف كاركنان مخابرات ارومیه
5406

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شركت تعاونی مسكن مهر محلی شماره هفتادارومیه
به شماره ثبت 9372
بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شركت تعاونی مسكن مهر محلی شماره
هفتاد ارومیه راس ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  99/12/18در محل سالن جلسات اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی
شهرستان ارومیه واقع در ارومیه ،فلكه مدرس ،اول خیابان شهید رجایی تشكیل می گردد از عموم سهامداران و
اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات زیر در روز و ساعت مقرر درمحل تعیین شده
حضور به هم رسانند و یا باتوجه به ماده  19آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در
مجمع میسر نباشد ،می تواند حق رای خود را به موجب وكالت نامه به عضو دیگر و یا نماینده تام االختیار از میان
اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حدا كثر حق سه رای با وكالت
و هر شخص غیرعضو تنها یك رای با وكالت داشته باشد توضیحا اینكه وكالت نامه های عادی بایستی یك روز بعد از
انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط
هیات مدیره بررسی و تایید گردد و در غیر این صورت وكالت نامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یكی از
دفترخانههای رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
 -1طرح و تصویب اساسنامه جدیدمنطبق با تغییر و اصالح قانون اصالح مفادی از قانون بخش تعاون جمهوری
اسالمی ایران مصوب  1393/2/17مجلس شورای اسالمی
تاریخ انتشار 99/12/6
خ ش 99/12/6
هیات مدیره تعاونی مسكن مهر محلی شماره هفتاد ارومیه
5488

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت تعاونی كشاورزی صنعت دامپروری شهرستان مرند به شماره ثبت  450وبه
شناسه ملی ( 10200038616نوبت سوم) در روز چهارشنبه مورخ  99/12/20راس ساعت  10در محل سالن اجتماعات
اتاق تعاون مرند واقع در خ شیخ رفیعیان روبروی خ شهید دینداری ساختمان اتاق تعاون شهرستان مرند تشكیل
گردید .لذا از تمامی اعضای محترم دعوت می شود در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1تصمیم گیری درخصوص انحالل شركت
99/12/6
تاریخ انتشار
هیات مدیره شركت
خ ش 99/12/6

اصالحیه
بدینوسیلهاعالممی گرددمبلغسپردهتضمینشركتدرمزایدهعمومیشهرداریاشتهارد
(مزایده برون سپاری جایگاه قدس به مدت اجاره یكسال) كه نوبت اول آن در روزنامه
سراسریرسالتدر مورخ99/12/2چاپشده330/000/000ریالمیباشد كهبهاشتباه
 33/000/000ریال چاپ شده است كه از این طریق به اطالع عموم می رساند.
مهدی مالحسنی – شهردار اشتهارد

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
(نوبت دوم) شركت تعاونی مسكن نسیم خرداد ارومیه به
شماره ثبت 8950
با توجه به عدم رسمیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول تعاونی مسكن نسیم خرداد ارومیه و به
استناد صورتجلسه عدم رسمیت مورخه  99/12/5مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی
مسكن نسیم خرداد ارومیه راس ساعت  11/30صبح روز دوشنبه مورخ  99/12/18در محل ارومیه گلشهر  -2خیابان
گلها – فاز دوم شركت تعاونی مسكن نسیم خرداد ارومیه در پاركینگ بلوك  A3تشكیل میگردد .از عموم سهامداران
و اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین
شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور
عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار
از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید .در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای با
وكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای با وكالت داشته باشد توضیحا اینكه وكالتنامه های عادی بایستی یك روز
بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تعاونی تنظیم
شده و توسط بازرس بررسی و تایید گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی در مجمع بایستی به تایید یكی از
دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398
 -3طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1398
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی 1399
 -5انتخاب سه نفر هیات مدیره اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیات مدیره به علت اتمام مدت ماموریت
 -6انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل به علت اتمام ماموریت
 -7طرح و تصویب حق الزحمه بازرس
 -8طرح و تصویب اخراج اعضایی كه به تعهداتشان عمل نكرده اند به استناد بند  2ماده  17اساسنامه شركت
 -9طرح و تصویب حسابرسی سالهای  1396لغایت پایان سال 1399
تاریخ انتشار 99/12/6
هیات مدیره شركت تعاونی مسكن مهر نسیم خرداد ارومیه
خ ش 99/12/6

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شماره
ثبت  1046شركت تعاونی فرهنگیان شماره  2میاندوآب
بنابهتصویبهیاتمدیرهجلسهعمومیفوقالعادهنوبتاولشركتتعاونیمسكنشماره2فرهنگیانراسساعت
 15ظهر روز یكشنبه مورخه  99/12/17در محل میاندوآب خیابان سرباز تاالر امام خمینی (ره) تشكیل می گردد .از
عموم سهامداران و اعضا محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر
در محل تعیین شده حضور به هم رسانندو یا با توجه به مفاد ماده 19آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در
صورتیكه حضورعضوی در مجمع میسر نباشد ،می تواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده
تام االختیار از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید ،در این صورت هر عضو می تواندعالوه بر رای خود حدا كثر سه
رای با وكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای با وكالت داشته باشد .توضیحا اینكه وكالتنامه های عادی بایستی
یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكورتا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم
شده و توسط بازرسان بررسی و تاییدگردد ودر غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید
یكی از دفترخانه های رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
 -1اتخاذ تصمیم درخصوص استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره شركت تعاونی مسكن فرهنگیان شماره
 2میاندوآب
 -2تغییرآدرس دفتر شركت :از محل  36متری فرهنگیان به میاندوآب -شهرك آیدین قجلو – خیابان ادیب – روبروی
آپارتمانهای الغدیر
تاریخ انتشار 99/12/6
هیات مدیره شركت تعاونی مسكن فرهنگیان شماره 2
خ ش 99/12/6
میاندوآب

جدی مرزها ،باید ثبت اطالعات و رصد
بیماریهاراازابعادوجوانبمختلفیعنی
مطبهایخصوصی،درمانگاههاوحتی
گزارشهایموردینیروهایمردمی،بسیج
و امثال آن گسترش دهیم.
با پیشنهاد قرنطینه موافقت نشده است
اما راهکار «سید علیرضا ناجی» ،رئیس
مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه
علومپزشکیشهیدبهشتیدر گفتوگوبا
«رسالت»تعطیلیکاملاست.ناجیباتوجه
به شلوغی بیمارستانها و افزایش تعداد
مبتالیان و بیماران بدحال در خوزستان،
اینراهکارراارائه کردهوتوضیحدادهاست:
«جای تعجب دارد که پس از پیشنهاد
قرنطینه از سوی رئیس دانشگاه علوم
پزشکیجندیشاپوراهواز،بااینتصمیم
موافقتنشدهاست.بههرترتیبا گرقرنطینه
اعمالشودبایدپسازآن،وا کسیناسیون
خاصدرآنمنطقهباسهمیهایمجزابین
کارکنانو کارمندانبهداشتیو گروههای
پرخطر صورت بگیرد ،به رغم تالشهای
وزارتبهداشت،وا کسنهایی کهمیتوان
از خارج کشور تهیه کرد،مکفینیستوما
چشم امیدمان به آینده است که بتوانیم
وا کسنهایخودمانرامورداستفادهقرار

دهیم و یا محمولههای جدید از خارج
برسد ولی بازهم تعداد محدود است و
بایداولویتبندیدردستور کارقراربگیرد.
فار غ از وا کسن ،باید تجهیزات و امکانات
و نیروهای پزشکی به صورت کمکی به
این منطقه ارسال شود تا بتوان به درمان
افراد رسیدگی کرد ،به غیرازاین موارد راه
دیگری نیست .ضمن اینکه باید موارد
مبتالیا کسانی کهدرتماسباآنانبودهاند،
شناساییشدهوا گرنیازبود،بستریشده
و تحت درمان مناسب باشند و بعد از دو
هفتهتعطیلیوقرنطینه،بررسی کنند که
آیا نیاز به کاهش محدودیتها هست یا
نیستوا گرهمچناننیاز بهقرنطینهبود،
باید تعطیلی کامل ادامه داشته باشد و
براساساینکهچقدرمحدودیتهارا کاهش
داده یا بیشتر کنند ،برنامه الزم را تدارک
ببینند .نسخه اتفاقی که در خوزستان
افتاده و ممکن است در سایر مناطق رخ
بدهد ،تعطیلی است ،جزء این نمیتوان
کار دیگری کرد».
رئیسمرکزتحقیقاتویروسشناسیدانشگاه
علومپزشکیشهیدبهشتیدرادامهبااشاره
بهاینکهبهنظرمیرسد ،گونهجهشیافته
ی گوید:
از کشور عراق واردشده باشد ،م 
« در خبرها آمده است؛ آنسوی مرزها
تست کرونا خرید و فروش میشود و افراد
درازایپرداختپول،بدونانجامآزمایش
برگه جواب منفی تست کرونا دریافت
می کنند ،دالیل متعدد دیگری هم در
رابطه با گستردگی گونه جهشیافته در
خوزستانمطرحاست کهمیتواندر این
زمینه به عدم رعایت موازین بهداشتی
هم اشاره کرد که این موضوع باعث شده
ویروس در بین افراد بچرخد و گستردگی
بیشتری پیدا کند».
ما در موج اول ،پیکهای مختلف
را میزنیم
ناجیتوضیحمیدهد که«اغلب کشورهای
ی گذرانند
جهانمثلماروزهایسختیرام 
اماوضعیت کنترلیمانسبتبه کشورهای
دیگربدتراست،چونسیرمداومیاز کرونا
داشتهایم و باید توجه کنیم این بیماری
خاص بوده و مثل بازی شطرنج است.
کشورهای دیگر یک دوره کنترل بیماری
را داشتهاند ،هرچند در حال حاضر وارد
پیک دوم شدهاند اما ما در موج اول،

پیکهای مختلف را میزنیم و متأسفانه
اینبیماری کنترلنشده،جزهمینیکی
دو ماه اخیر که وضعیت بهتر شده بود .به
هرترتیباینمعضلجهانیاستوبعضی
از کشورها بسیار خوب کارکردند ،مثل
نیوزیلند ،کرهجنوبی،چینوژاپنوتایوان
که شرایط خاص خود را داشتند اما ضمن
ایجادمحدودیتهایفراوان،تستهای
تشخیصیراافزایشدادندو کشوریمثل
نیوزیلندتماممرزهایشرابستوبهموقع
تصمیم گرفت و کار مناسب را هم انجام
داد .متأسفانه در کشور ما تصمیمات
اخذ میشود اما اجرای آن با موانعی
روبهروست،در همینموردخوزستان که
وقتیپیشنهاددادهمیشود،شهربایددو
هفتهال کداونشود،مخالفتهایبسیاری
ی گیرد.ایننشانمیدهد کهما
صورتم 
ی گیریم و نه بهموقع
نه بهموقع تصمیم م 
ی کنیم و نه با قاطعیت این کار را
اجرا م 
انجام میدهیم».
این ویروسشناس بابیان اینکه رعایت
موازینبهداشتیدووجهدارد کهیکیمردم
ی گوید« :طبعا ما
و دیگری دولت است ،م 
از مردم انتظار داریم که فاصله اجتماعی
را رعایت کنند اما تعدادی از مردم این
ی کنند و میزان اهتمام به رعایت
کار را نم 
پروتکلهای بهداشتی در استانهای
مختلف باال و پایین دارد و برخی مواقع
ی کند .اما فار غ از این
نیز کاهش پیدا م 
موضوع و میزان انتظارات مسئوالن از
مردم،فکریبرایافزایشناوگانحملونقل
عمومیو کاهشتعداد کارمندانباهدف
ی گیرد و حتی دستور
دورکاری صورت نم 
دادهمیشود کهدوسوم کارمندانبخش
دولتیوخصوصیاین کاررانکنند.دربخش
خصوصی ممکن است این اتفاق نیفتد،
بنابرایننظارتبسیاراهمیتداردودولت
باید شرایطی را به وجود بیاورد که مردم
بتوانند موازین بهداشتی را رعایت کنند.
ی کند
همه این موارد در کنارهم کمک م 
کهمحدودیتهابهنحواحسنانجامشود،
وقتی اینچنین نباشد ،با همین اوضاع
فعلیروبهروخواهیمبود.در کنارهمهاین
مواردبایددراجرایتصمیماتاخذشده،با
قاطعیتوبهموقععمل کنیم کهدربسیاری
مواقعاینقاطعیتمشاهدهنمیشود،از
سال گذشته که ویروس به کشور وارد شد
باید اقدامات کنترلی مثل بستن مرزها و
ال کداون کردنشهرهاو کاهشمسافرتها
چ کدامازایناتفاقات
انجاممیشد،اماهی 
رخ نداد و حتی مدارس باز شدند و مردم
در تعطیالتبهمسافرترفتند،در همین
تابستان مردم به اقصی نقاط کشور سفر
کردند،درستاست کهوضعیتاقتصادی
کشور مناسب نیست اما همه کشورها با

اینمشکالتروبهروهستندوا گربخواهیم
بهمسائلاقتصادیفکر کنیم،در کنترلو
مهار ویروس موفق نخواهیم شد».
کشورهایموفقدرمقابلهباویروسکرونا،
وا کسیناسیون را تسریع کردهاند
ناجی بر این موضوع هم تأ کید می کند
که کشورهای موفق در حوزه مقابله با
ویروس کرونا ،به تسریع وا کسیناسیون
توجه کردهاند«،بیتردیدوا کسنازمیزان
ی کندو
گردشویروسومواردبیماری کمم 
تاحدودزیادیجلویپیدایشواریانتهارا
ی گیردوا گرچهممکناستاینواریانتها
م 
نسبتبهوا کسیناسیونمقاومتبیشتری
نشان بدهند اما مطالعات ثابت کرده که
وا کسیناسیون در برابر این واریانتها نیز
درصدی از اثربخشی را خواهد داشت و
شاید در بسیاری مواقع از بیماریهای
بسیار شدید جلوگیری کند .گرچه گفته
میشد واریانتهای آفریقایی یا برزیلی
ممکن است در برابر وا کسنها مقاومت
داشته باشند اما تا کنون مشکلی گزارش
نشده و در برابر واریانت انگلیسی هم ا کثر
وا کسنها وا کنش خوبی نشان دادهاند
و وزارت بهداشت ما اهتمام بسیاری
نسبت به این موضوع داشته که وا کسن
را از منابع مختلف تهیه کند ،اما واقعیت
ایناست کهدر دنیایامروز،تهیهوا کسن
بسیاردشواراستووزارتخانهعلیرغمتمام
محدودیتهایی کهداردبایدوا کسنهای
بهتری را به مقدار مناسب وارد کند و ما
از طریق تولید داخل هم برای تهیه این
محصول اقدام کردهایم 3 .الی  4وا کسن
جدی داریم که دو وا کسن میتوانند با
سرعت بیشتری در چند ماه آینده جواب
بدهند.
مانمیتوانیم120یا140دوزرااز کشورهای
دیگر تهیه کنیم .پیشبینی این است
که وزارت بهداشت تا تیرماه بتواند آن 20
میلیون جمعیت در اولویت را از طریق
منابعخارجیوا کسیناسیون کندوتزریق
وا کسن برای سایر گروهها حتما باید از
منابعداخلیصورتبگیرد.اینراهمباید
در نظر گرفت که کشور ما جمعیت زیادی
دارد و نمیتوان وا کسیناسیون را سرعت
بخشید .این را هم باید در نظر گرفت که
وا کسیناسیون در کشوری مثل امارات با
ایران قابلمقایسه نیست ،برای اینکه ما
85میلیونجمعیتداریمواینمشکلدر
ی کند.
موردانگلستانوآمریکاهمصدقم 
پیشبینیهاایناست کهوا کسیناسیون
حداقلتایکسالدیگرطولبکشدتابهآن
حدمناسببرسد،ضمنآنکه کمیزمان
میبردتاتعدادوا کسنهایی کهبهنتیجه
میرسند افزایش یابد و مقدار بیشتری در
نقاط مختلف جهان عرضه شود».

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
جابجایی و اصالح شبكه خیابان احمد كافی و غفاری
نوبت اول

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :جابجایی و اصالح شبكه خیابان احمد كافی و غفاری) به شماره
 2099005674000146را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای
الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  99/12/5می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز پنجشنبه تاریخ 99/12/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یكشنبه تاریخ 99/12/24
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  16/30روز دوشنبه تاریخ 99/12/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/13
خ ش 99/12/6

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای

خرید یك دستگاه تراكتور دو دیفرانسیل  110اسب بخار
نوبت اول

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید یك دستگاه ترا كتور دو دیفرانسیل  110اسب بخار) به شماره
 2099005674000147را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای
الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  99/12/6می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز پنجشنبه تاریخ 99/12/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یكشنبه تاریخ 99/12/24
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  12روز دوشنبه تاریخ 99/12/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/13
خ ش 99/12/6

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

