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سالمت
رئیس کمیته علمی ستاد کرونا خبر داد

عرضه کیتهای تشخیصی
کرونای ایرانی از هفته آینده

بخش اجتماعی  -رئیس کمیته علمی ستاد کرونا از کاهش
زمان بستری بیماران مبتال به کرونا در بیمارستانها به روش
جدید درمانی خبر داد و گفت :عالوه بر آن از میان شرکتهای
تولیدکننده کیتهای تشخیصی کرونا دو مورد تایید شدند که از
هفته آینده کیتهای کرونای ایرانی وارد بازار خواهند شد.
به گزارش ایسنا دکتر مصطفی قانعی در نشست خبری امروز با
اشاره به موفقیت محققان کشور برای دستیابی به یک ترکیب
درمانی برای بهبود سریعتر بیماران مبتال ضایعات ریوی ویروس
کرونا ،افزود :ترکیبات دارویی که در این مطالعات به آن رسیدهایم،
برای سایر بیماریها استفاده میشود و ما نیز در این مطالعات از
این ترکیبات برای درمان ضایعات ریوی استفاده کردهایم.
وی ادامه داد :حاصل این مطالعات نشان داد که این ترکیبات
دارویی نسبت به درمانهای رایج مطلوبتر است؛ چرا که مدت
بستری بیماران در بیمارستان را به  ۴روز کاهش داد.
قانعی با تاکید بر اینکه بیماری ناشی از ویروس کرونا تاکنون
درمانی نداشته است ،گفت :ما در این جلسه صحبت از درمان
بیماری ناشی از ویروس کرونا نمیکنیم ،بلکه توانستیم روشی را
برای درمان ضایعه ریوی ویروس کرونا ارائه دهیم.
رئیس کمیته علمی ستاد کرونا اضافه کرد :این دسته از بیماران
دچار التهابات ریوی و افت اکسیژن میشوند که منجر به بستری
شدن آنها در بیمارستانها شده که برخی از آنها تحت مراقبتهای
آی سی یو قرار میگیرند و در برخی موارد منجر به مرگ بیماران
میشود .وی با تاکید بر اینکه پس از شیوع این بیماری به سرعت
ضایعات ریوی آن مورد شناسایی قرار گرفت ،ادامه داد :با ترکیبات
سه نوع دارو به طور توامان توانستیم التهابات ریوی این دسته
از بیماران را برطرف کنیم ،این روش درمانی خللی در پروتکل
درمانی وزارت بهداشت ایجاد نمیکند ،بلکه به عنوان یک روش
درمانی مورد تایید این وزارتخانه قرار گرفته است.
قانعی با بیان اینکه از یک هفته گذشته این روش درمانی بر روی
 ۲۸نفر از بیماران مورد آزمایش قرار گرفت ،خاطر نشان کرد:
نتایج این مطالعات در فاز اول به دست آمد که اطالعات آن صبح
امروز به اطالع وزیر بهداشت و معاونان ایشان رسید و مورد تایید
قرار گرفت .به گفته وی ،در این مطالعات  ۲۸نفر تحت درمان
این سه ترکیب دارویی قرار گرفتند و  ۳۱نفر نیز در گروه کنترل
قرار گرفتند.
قانعی با اشاره به نحوه تجویز و درمان بیماران مبتال به التهابات ریه
ناشی از کرونا ،گفت :در این تحقیقات داروی آزیترومایسین ۲۵۰
میلی گرم روزی دو بار ،پردنیزولون  ۲۵میلی گرم روزی یک بار
و ناپروکسین روزی دو عدد برای بیماران تجویز شد و تجویز این
دسته از بیماران باید تحت نظر پزشک باشد.
وی خاطر نشان کرد :بیمارانی که این دسته از ترکیبات دارویی
را دریافت کردند ،سریعتر از بیمارستان ترخیص شدند و مدت
بستری آنها به طور محسوسی کاهش یافت .دبیر ستاد توسعه
زیست فناوری از ادامه این مطالعات خبر داد و گفت :این روش
درمانی از امروز به پزشکان معرفی میشود و در تالش هستیم که
این تحقیقات را تا رسیدن به  ۱۰۰بیمار ادامه دهیم.
وی همچنین با اشاره به تولید کیتهای تشخیصی کرونا گفت:
تاکنون  ۲شرکت کیتهای خود را برای تائید به انستیتو پاستور
تحویل دادهاند و مورد تایید قرار گرفتهاند و از هفته آینده کیتهای
ساخت داخل وارد بازار خواهد شد.

{اجتماعی}

سال بیست و سوم  /شماره 5439

آدم کشهایکرونایی!

بخش اجتماعی -با مرگ پنج جوان طی  48ساعت در مشهد  ،آمار
قربانیان «الکل های سمی» در حالی روند صعودی به خود گرفته است که
سودجویان کرونایی با تهیه و توزیع الکل های تقلبی در بازار آشفته ،آدم
کشی وحشتناکی به راه انداخته اند.
مسمومیت  ۵۵نفر در البرز به دلیل مصرف الکل
در حالی که مسمومیت الکلی طی روزهای اخیر در حال قربانی گرفتن
است و بر اساس آخرین آمار حدود  126نفر کشته و بیش از هزار نفر هم
به این دلیل بستری شده اند ،رئیس مرکز فوریت های
پزشکی استان البرز نیز روز گذشته اعالم کرد که طی
چند روز گذشته بر اثر مصرف الکل در این استان ۱۵
نفر جان خود را از دست دادند و  ۵۵نفر مسموم شدند.
طی روزهای اخیر تلفات انسانی متعددی در برخی از
استانهای کشور براثر مسمومیت الکلی اعالمشده است
که منشأ آن ،تالش برای جلوگیری از ابتال به کرونا بوده
است.دکتر مهرداد بابایی راه های ورود ویروس کرونا به
بدن را مخاط های تنفسی ( بینی ،نای و سلول های ریه
) دهان و چشم ها دانست و گفت :مصرف مشروبات
الکلی و ورود آن به معده برای از بین بردن ویروس
کرونا هیچ تأثیری نخواهد داشت .همزمان فرمانده
انتظامی استان اردبیل هم از دستگیری  ۱۱مجرم
که اقدام به تهیه و توزیع الکلهای تقلبی میکردند،
در عملیات ماموران پلیس امنیت اخالقی اردبیل خبر
داد .پیشتر تعداد جان باختگان مصرف الکل صنعتی در
استان اردبیل  ۱۹نفر اعالم شده بود  .همچنین از تعداد
 200نفری که از اول اسفند به دلیل مسمومیت الکلی
به بیمارستان ها مراجعه کرده بودند ۵۲ ،نفر هنوز در
بخشهای مختلف به ویژه بخش دیالیز بستری هستند
ضمن این که تعدادی نیز نابینا یا دچار ضایعه مغزی شدهاند.
قاضی ویژه قتل عمد مشهد نیز روز گذشته با تایید مرگ پنج نفر طی 48
ساعت بر اثر مسمومیت با الکل های تقلبی به خراسان گفت :اکنون با توجه
به پراکندگی جغرافیایی یا پنهان کاری نزدیکان قربانیان با الکل های سمی
به خاطر حفظ آبروی خانوادگی ،آمار دقیقی از مرگ و میرهای این حوادث
تلخ و تاسف آور در دست نیست اما روند صعودی قربانیان الکل های سمی و
تقلبی در مشهد ادامه دارد به طوری که روز یک شنبه گذشته برای سه نفر
و روز دوشنبه نیز برای دو نفر ،اقدامات قانونی و قضایی صدور جواز دفن در
شعبه ویژه قتل عمد انجام شد که تعدادی از قربانیان «زن» بودند.
قاضی علی اکبر احمدی نژاد که سابقه چندین ساله در رسیدگی به پرونده
های ویژه جنایی دارد ،با اشاره به این که برخی سودجویان از شیوع ویروس
کرونا در مشهد سوء استفاده می کنند و با تهیه و توزیع الکل های تقلبی در
بازار جان مردم را به خطر انداخته اند ،افزود :در پیگیری پرونده های «مرگ
بر اثر مصرف الکل های تقلبی» عامالن تهیه و تولید این گونه الکل ها ،به
اتهام ارتکاب قتل عمد تحت پیگردهای قانونی و قضایی قرار می گیرند و در
صورتی که با علم و آگاهی اقدام به تولید و توزیع کرده باشند به قصاص نفس
محکوم خواهند شد.
قاضی ویژه پرونده های جنایی تاکید کرد :اثبات علمی و قانونی این جرایم نیز
در دادگاه های کیفری به راحتی امکان پذیر است چرا که هرکسی از سمی

* (آگهی تجدید مناقصه یک مرحلهای)*
*(شماره (     *)98/27نوبت دوم)

موضوع مناقصه :خرید انواع کابل نوری Core central tube 8,12,48

و خطرناک بودن مایعاتی مانند «وایتکس» اطالع دارد این درحالی است که
سودجویان با استفاده از آشفته بازار کرونا ،با این ماده صنعتی خطرناک ،الکل
تقلبی تهیه و وارد بازار می کنند.
قاضی احمدی نژاد به مجرمانی که آگاهانه دست به آدم کشی با این مواد
خطرناک می زنند ،هشدار داد :یقین بدانند دستگاه قضایی این گونه پرونده
ها را که ریشه آن جنایی باشد با قدرت و قاطعیت پیگیری می کند و عامالن
آن را به اشد مجازات می رساند بنابراین اگر کسانی تاکنون از کشنده بودن
الکل های سمی و تقلبی اطالعی نداشتند امروز بدانند که با مجازات های

سنگینی مانند «قصاص نفس» روبه رو خواهند شد.
در همین حال مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی نیز روز گذشته به
خراسان گفت :طی  10روز گذشته آزمایش مسمومیت الکلی هشت تن از
اجسادی که در پزشکی قانونی مورد معاینات و آزمایش های دقیق قرار گرفته
اند ،مثبت بود که میانگین سنی  30سال را دارند و کوچک ترین آن ها 15
سال داشت .دکتر آریا حجازی تصریح کرد :هنوز نتیجه آزمایش های اجساد
قربانیان زن که بر اثر مسمومیت با الکل های تقلبی و سمی جان خود را از
دست داده اند در حال ارزیابی است و گاهی نیز به دلیل بستری شدن افراد
در مرکز درمانی نتیجه آزمایش منفی گزارش می شود بنابراین آمار دقیق
قربانیان الکل های تقلبی ،در دسترس نیست اما همزمان با شیوع کرونا در
مشهد ،قربانیان الکل های سمی و تقلبی نیز افزایش قابل توجهی دارد.
این پزشک با تجربه که سال هاست با افتخار ردای ریاست پزشکی قانونی
خراسان رضوی را بر تن دارد ،خاطرنشان کرد :متاسفانه امروز برخی از
سودجویانی که برای درآمدهای میلیاردی با جان مردم معامله می کنند،
از نگرانی و ترس شهروندان به خاطر بیماری کرونا سوءاستفاده و الکل های
تقلبی خطرناکی را وارد بازار «تجارت مرگبار» کردهاند.
دکتر حجازی که نظریه های تخصصی او در امور پزشکی قانونی بارها گره
کور پرونده های جنایی را گشوده است ،این بار از ماجرای تاسف بار مرگ
شهروندان بر اثر مسمومیت با الکل های تقلبی پرده برداشت و اضافه کرد:

همان طور که رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی
تاکید کردند ،نباید به کاسبان کرونایی رحم کرد که جان مردم را به خطر
می اندازند واین صحنه های تلخ و تاسف آور را به وجود می آورند .مقام
ارشد پزشکی قانونی خراسان رضوی همچنین درباره چگونگی سوءاستفاده
کاسبان کرونایی برای تولید الکل های تقلبی گفت :به دنبال شیوع ویروس
کرونا ،برخی افراد ناآگاه یا سودجویان بازار ،تبلیغاتی به راه انداختند که
مشروبات الکلی در پیشگیری از ابتال به این ویروس ناشناخته تاثیر دارد و
بدین ترتیب تعداد اندکی از شهروندان نیز به دلیل ناآگاهی فریب خوردند
و طعمه سودجویانی شدند که درآمدهای میلیاردی
خود را در ایجاد نگرانی و ترس مردم از ویروس
کرونا جست وجو می کردند.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی ادامه
داد :در این میان متقلبانی که با نان حرام امرار
معاش می کنند با ریختن مقداری وایتکس یا سایر
سفید کننده ها درون الکل متانول ،رنگ این ماده
صنعتی را از کهربایی (زرد مایل به نارنجی) به
سفید تغییر دادند و به جای الکل طبی (اتانول) به
فروش رساندند که این ماده جدید بسیار سمی و
خطرناک است و حتی از طریق پوست نیز جذب و
موجب مسمومیت حاد می شود .دکتر آریا حجازی
اضافه کرد :در صورتی که این ماده سمی با هر نوع
مواد خوراکی دیگر وارد معده شود ،بالفاصله به
بروز سردرد می انجامد و با نفوذ به خون موجب
تاری دید و کوری می شود که در نهایت نیز مرگ
دلخراش فرد را رقم می زند.
این پزشک حاذق با اشاره به خطرات وحشتناک
ماده سمی متانول (الکل چوب) در مشروبات
الکلی دست ساز تاکید کرد :متاسفانه بسیاری از
فروشندگان وتهیه کنندگان زیرزمینی و غیربهداشتی الکل های دست ساز،
چوب انتهای دانه های کشمش (دم کشمش) را پاک نمیکنند یا گاهی با
هستههای چوبی درون کشمش که بافت سلولزی دارد ،به تولید مشروبات
دست ساز می پردازند که در واقع ماده خطرناک و سمی «متانول» را تولید
می کنند و در صورتی که این ماده به صورت خوراکی مصرف شود دیگر
گریزی از نابینایی و مرگ نیست.
مقام مسئول پزشکی قانونی خراسان رضوی یادآور شد:این تصور غلط که
مصرف الکلهای دارای اتانول (الکل سفید) دستگاه گوارش را ضدعفونی می
کند ،موجب می شود برخی افراد ناآگاه دست به چنین اقدام خطرناکی بزنند
که در بیشتر اوقات نیز با مایعات تقلبی مخلوط وایتکس یا متانول روبه رو می
شوند و جان خود را از دست می دهند .دکتر حجازی ادامه داد« :اتانول» نه
تنها تاثیر اثبات شده ای برای پیشگیری از کرونا یا ضدعفونی دستگاه گوارش
ندارد بلکه به این دلیل که سپر ایمنی بدن را تضعیف می کند موجب تسهیل
در ابتال به انواع ویروس ها و به ویژه ویروس کرونا می شود چرا که این ماده
فقط در ضدعفونی سطوح کاربرد دارد و در شرایط موجود برای گندزدایی در
دسترس عموم قرار می گیرد .دکتر آریا حجازی به شهروندان توصیه کرد:
با توجه به مرگ و میرهای روبه افزایش بر اثر مسمومیت ناشی از الکل های
سمی ،مراقب باشند و فریب تبلیغات سوء و اثبات نشده در فضاهای مجازی
را نخورند و حتما با پزشکان متخصص مشورت کنند.

* (آگهی مناقصه *)98/39
*(دو مرحلهای)* (نوبت دوم)

موضوع :ایمن سازی کامل  15سایت  BTSمرحله 2

شرکت مخابرات ایران (منطقه گیالن) درنظر دارد (خرید انواع کابل نوری  )Core central tube 8,12,48مورد نیاز خود را
از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی تهیه و خریداری نماید .لذا به اطالع کلیه شرکتهای تامین کننده واجد شرایط میرساند
به جهت شرکت در مناقصه میتوانند از طریق یکی از روشهای ذیل نسبت به تهیه اسناد مناقصه یک مرحلهای اقدام نمایند.
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه:
کلیه شرکتهای واجد شرایط برای شرکت در مناقصه میتوانند پس از واریز مبلغ  200/000ریال به حساب سپهر 0102521606005
نزد بانک صادرات بهنام شرکت مخابرات ایران؛ جهت دریافت اسناد مناقصه یا از طریق مراجعه حضوری به واحد قراردادهای مخابرات
منطقه گیالن به آدرس :گیالن – رشت – گلسار – ساختمان مرکزی – طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به یکی از پایگاههای
اینترنتی WWW.TCI.IR :و  WWW.TCG.IRو  http://IETS.MPORG.IRاقدام نمایند.
توجه :کلیه شرکتکنندگان در مناقصه میبایستی نسبت به تحویل و یا ارسال یک نسخه از تصویر فیش واریزی  200/000ریالی
از بابت تهیه و دریافت اسناد مناقصه( :چه از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق غیرحضوری و دریافت از سایتهای معرفی شده)
را به همراه نامه اعالم آمادگی جهت حضور در مناقصه را قبل از اتمام آخرین روز تاریخ دریافت «خرید» اسناد مناقصه به واحد
قراردادهای مخابرات گیالن؛ اقدام نمایند .در ضمن ارائه اصل فیش واریزی به همراه سایر مستندات درخواستی در پاکت (ب) اسناد
مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه توسط کلیه شرکتکنندگان در مناقصه الزامی میباشد.
سپرده شرکت در مناقصه:
به مبلغ  474/000/000ریال میباشد که بهصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و در وجه شرکت مخابرات ایران
میباشد.
«ضمنا به پیشنهادهای فاقد سپرده  /مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر؛ چک شخصی و نظایر آن؛ ترتیب اثر داده نخواهد شد».
آخرین تاریخ دریافت «خرید» اسناد مناقصه:
از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ  99/01/16میباشد.
آخرین مهلت تحویل «ارسال» اسناد مناقصه:
تحویل اسناد به دبیرخانه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  99/01/26خواهد بود.
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه :27
بازگشائی پاکتهای شرکتکنندگان در مناقصه راس ساعت  14/00روز چهارشنبه مورخ  99/01/27میباشد.
مکان بازگشایی پاکات مناقصه:
سالن کنفرانس مخابرات منطقه گیالن واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزی خواهد بود.
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور الزامی است.
توجه:
الف» به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقا ترتیب
اثر داده نخواهد شد .در ضمن مخابرات منطقه گیالن در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد پیشنهاد
دالیل آن را بهصورت مکتوب به پیشنهاددهنده اعالم خواهد کرد.
ب» ضمنا حضور نماینده تاماالختیار شرکت با ارایه معرفینامه معتبر در جلسه روز بازگشایی پاکت مناقصه  98/25بالمانع میباشد.
تلفن 32132331 – 32132330 :فکس 32132325 :کد 013
سایت اینترنتی WWW.TCG.IR :و  WWW.TCI.IRو http://IETS.MPORG.IR

شرکت مخابرات ایران (منطقه گیالن) درنظر دارد پروژه ایمن سازی کامل  15سایت  BTSمرحله  2را از طریق برگزاری
تشریفات مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واگذار نماید.
برآورد کلی هزینه خرید و اجراء جمعا :به مبلغ  8.489.158.200ریال میباشد.
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه:
کلیه شرکتهای واجدالشرایط برای شرکت در مناقصه میتوانند مبلغ  200000ریال به حساب سپهر 0102521606005
نزد بانک صادرات بهنام شرکت مخابرات ایران نمایند و سپس جهت دریافت اسناد مناقصه یا از طریق مراجعه حضوری به واحد
قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس :گیالن – رشت – گلسار – ساختمان مرکزی – طبقه سوم و یا از طریق مراجعه
به پایگاههای اینترنتی به آدرس WWW.TCI.IR :و  WWW.TCG.IRو  http://IETS.MPORG.IRاقدام نمایند.
توجه :کلیه شرکتکنندگان در مناقصه میبایستی نسبت به تحویل و یا ارسال یک نسخه تصویر فیش واریزی  200000ریالی
برای تهیه و خرید اسناد مناقصه اعم از حضوری و یا غیرحضوری از طریق سایتهای مذکور را به همراه مشخصات کامل
شرکت؛ قبل از اتمام آخرین روز تاریخ دریافت «خرید» اسناد مناقصه ،به واحد قراردادها اقدام نمایند .ضمنا تحویل اصل فیش
واریزی به همراه سایر مستندات درخواستی در پاکت (ب) اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه مخابرات گیالن توسط کلیه
شرکتکنندگان در مناقصه الزامی میباشد.
سپرده شرکت در مناقصه:
به مبلغ  340/000/000ریال میباشد که بهصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و در وجه شرکت مخابرات ایران
میباشد.
«ضمنا به پیشنهادهای فاقد سپرده  /مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر؛ چک شخصی و نظایر آن؛ ترتیب اثر داده نخواهد شد».
آخرین تاریخ دریافت «خرید» اسناد مناقصه :از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ  99/01/16میباشد.
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه :تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  99/01/26تحویل به دبیرخانه خواهد بود.
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه :پاکتهای شرکتکنندگان در مناقصه راس ساعت  14/00روز چهارشنبه مورخ
 99/01/27میباشد.
مکان بازگشایی پاکات مناقصه :سالن کنفرانس مخابرات منطقه گیالن واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزی بازگشایی خواهد
شد.
حدنصاب بازگشایی پاکات مناقصه :حداقل دو پاکت رسیده و تحویل داده شده به دبیرخانه مخابرات گیالن.
زمان اجرای پروژه :به مدت  75روز کاری میباشد.
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور الزامی است.
توجه:
الف» به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقا
ترتیب اثر داده نخواهد شد .در ضمن مخابرات منطقه گیالن در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد
پیشنهاد دالیل آن را بهصورت مکتوب به پیشنهاددهنده اعالم خواهد کرد.
ب» ضمنا حضور نماینده تاماالختیار شرکت با ارایه معرفینامه معتبر در جلسه روز بازگشایی پاکت مناقصه بالمانع میباشد.
تلفن 32132348 – 32132370 – 32132371 – 32132330 :فکس 33132325 :کد 013

شرکت مخابرات ایران “منطقه گیالن”

شرکت مخابرات ایران “منطقه گیالن”

