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گـــزارش
افزایش حقوق از خرداد ماه پرداخت معوقات در تیر و مرداد 

بازنشستگانتأمیناجتماعیپولدارمیشوند
شیوع اسهال ویروسی در کشور

نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست
رئيــس اداره بيماری های منتقلــه از آب و غذای 
وزارت بهداشــت، گفــت: بررســی هايی كــه در 
آزمايشگاه های مرجع وزارت بهداشت كشور انجام 
شده نشــان می دهد آنچه كه بيشتر از همه باعث 

بروز اسهال حاد شده، عوامل ويروسی است.
دكتر مريم مســعودی فر با اشــاره به اينکه معموالً 
با شــروع فصل بهار و تابســتان انتظــار افزايش 
بيماری های گوارشــی منتقــل از آب و غذا وجود 
دارد،  گفت: بعد از محدوديت های كرونا هم اكنون 
تماس بين افراد و تجمعات بيشتر شده ضمن اينکه 
خيلی ها در اين دو ســال، بــه خاطر محدوديت ها 
تماســی با خيلی از عوامل بيماری زا نداشــتند و 
بالتبع با شــروع فصل گرما، بيماری های اســهال 
و اســتفراغ افزايش پيدا می كنــد. او تاكيد كرد: با 
افزايــش موارد گزارش شــده ی بيمارانی با تابلوی 
بالينی اســهال حاد و آبکی، آنها را از نظر ميکروب 
وبا و ســاير ميکروارگانيسم ها بررسی خواهيم كرد. 
بررسی هايی كه در آزمايشــگاه های مرجع وزارت 
بهداشــت كشور انجام شده نشان می دهد آنچه كه 
بيشــتر از همه باعث بروز اسهال حاد شده، عوامل 

ويروسی است.
مسعودی فر با بيان اينکه ويروس ها سرايت پذيری 
خيلــی بااليی دارند، تصريح كرد: اين ويروس ها در 
عفونت های گوارشی خود محدود شونده هستند و 
دوره كوتاهی هم دارند اما در عين حال فوق العاده 
مسری هســتند و می توانند افراد زيادی را درگير 
كننــد. وی راه انتقال اين ويــروس را تماس فرد 
بــه فرد و مصرف آب و غذای آلــوده عنوان كرد و 
گفت: رعايت بهداشت، شستشوی دست ها به مدت 
20 ثانيه، شستشــوی صحيح ميوه و سبزيجات و 
پيشــگيری از كم آبی بدن، خــودداری بيماران از 
تماس با بيرون بويژه گروه های آســيب پذير مانند 
كودكان، ســالمندان و افراد دارای ضعف سيستم 

ايمنی ضروری است.
رئيــس اداره بيماری های منتقلــه از آب و غذای 
وزارت بهداشت، بيان كرد: ضعف و بی حالی شديد 
و اختالل هوشياری نشــانه كم آبی شديد در بدن 
اســت كه در ايــن صورت و همچنيــن در صورت 
مشــاهده خــون در مدفوع حتماً بايد به پزشــك 
مراجعه شــود. وی تاكيد كرد: اسهال های ويروسی 
نيازی به مصــرف آنتی بيوتيك ندارنــد و بايد از 
مصرف خودســرانه آنتی بيوتيك مگر به صالحديد 

پزشك خودداری شود.

درنگ

سرانجام پس از يك وقفه طوالنی در اجرای افزايش حقوق 
بازنشستگان تأمين اجتماعی، اين افزايش حقوق از خرداد 

ماه اجرا می شود.
در حالی كه شــورای عالی كار افزايش حقوق بازنشستگان 
تأميــن اجتماعی را تصويب كرده بود، اما دولت از ابالغ آن 

به وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعی امتناع می كرد.
اين كم توجهی باعث تاخرســندی بازنشستگان شده بود 
عالوه بر آن رسانه های كشــور برای تحقق مصوبه شورای 
عالی كار برا افزايش حقوق بازنشســتگان اقدام به انتشــار 
گــزارش كردنــد و در آن از وضعيت اقتصادی اين قشــر 
نوشتند. افزايش نيافتن حقوق بازنشستگان سازمان تأمين 
اجتماعی كه يك ســازمان مستقل است كه به كارگران و 
بازنشستگان تعلق دارد و حتی ميلياردها تومان از دولت ها 
طلبکار اســت، در حالی اتفاق افتاده كــه افزايش حقوق 
كارگران و كارمندان همچنين بازنشســتگان دولتی اعمال 
شــده است. عالوه بر آن افزايش بی رويه قيمت كاالهای و 
ارزاق و مايحتاج عمومی نيز فشار زيادی را به بازنشستگان 

تدمين اجتماعی تحميل كرده است.
مســئولين دولتی و وزارت كار دليل اجرا نشــدن مصوبه 
شورای عالی كار برای افزايش حقوق بازنشستگان را اعالم 
نمی كردند اما ســرانجام حجت اهلل عبدالملکی وزير كار و 

رفاه اجتماعی از اجرا شدن مصوبه از خرداد خبر داد.
وزير رفاه گفت:افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعی 
از خرداد ماه اعمال می شود و مابه التفاوت حقوق آنان نيز 

در ماههای تير و مرداد پرداخت خواهد شد.
حجــت اهلل عبدالملکی به زمان پرداخــت افزايش حقوق 
بازنشستگان ســازمان تأمين اجتماعی، اشاره كرد و گفت: 

با توجه به تصويب مصوبه در هيئت دولت، افزايش حقوق 
بازنشســتگان از خــرداد ماه انجام خواهد شــد همچنين 
مابه التفاوت حقوق بازنشســتگان برای ماههای فروردين و 

ارديبهشت نيز در ماه های تير و مرداد واريز می شود.
وی با تاكيد بر اينکه سياست دولت مردمی، افزايش رفاه با 
رويکرد عدالت اســت گفت: اين در حالی است كه افزايش 
صورت گرفته برای حقوق بازنشســتگان و كارگران با رقم 
57.4 درصد حداقل بگيران، ساير سطوح 38 درصد به عالوه 

515 هزار تومان بی نظير است. 
وزير رفاه بــه مبلغ حقوق بازنشســتگان تأمين اجتماعی 
اشــاره كرد و افزود: در همين ارتباط حقوق بازنشستگان 

سازمان تأمين اجتماعی در سال جاری كمتر از 5 ميليون 
و 580 هزار تومان نخواهد بود. عبدالملکی اظهار داشــت: 
برای ســاير صندوق های بازنشســتگی نيز در سال جاری 
افزايــش 10 درصد حقــوق بازنشســتگان در نظر گرفته 
شــده است. وی با اشاره به اينکه بازنشستگانی كه در سال 
گذشته 3 ميليون و 700 هزار تومان دريافتی داشته اند با 
افزايش صورت گرفته اين رقم در سال 1401 به 6 ميليون 
تومان خواهد رســيد گفت: در واقع 2 ميليون و 300 هزار 

تومان به حقوق ها آنها اضافه خواهد شد.
وزير رفاه گفت: همچنين بازنشستگانی كه دريافتی آنها 9 
ميليون تومان بوده با 1 ميليون و 700 هزار تومان افزايش 

به 10 ميليون و 700 هزار تومان رســيده و بازنشستگانی 
كــه دريافتی 11 ميليون تومان دريافتی در ســال 1400 
داشــته اند با افزايش 1 ميليــون و 600 هزار تومان به 12 

ميليون و 600 هزار تومان خواهد رسيد.

 تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان
 تأمین اجتماعی در هیات دولت 

مصوبه شورای عالی كار درباره افزايش حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعی در هيات دولت تصويب شد.

براســاس مواد 96 و 111 قانون تأمين اجتماعی، افزايش 
مســتمرِی مستمری بگيران ســازمان تأمين اجتماعی هر 
سال به تصويب هيئت وزيران می رسد، به نحوی كه حداقل 
دريافتی مســتمری بگيران از حداقل حقوق مصوب همان 
سال كارگران كمتر نباشــد. وفق مصوبه شورای عالی كار 
مورخ 1400/12/19 حداقل دريافتی كارگران برای ســال 

1401 به مبلغ 5.580.000 تومان در ماه رسيد.
در خصــوص حداقل حقوق بازنشســتگان، از كارافتادگان و 
مجموع مستمری بازماندگان ســازمان تأمين اجتماعی كه 
به موجــب قوانينی از جمله مــواد 96 و 111 قانون تأمين 
اجتماعی نبايد از حداقل مزد كارگری كمتر باشد، با رعايت 
قوانيــن مربوط و لحاظ مصوبه شــورای عالــی كار، ميزان 
دريافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد كارگران شاغل 
تعيين و با افزايش 4/57 درصدی همراه خواهد بود، به نحوی 
كه از 5.580.000 تومان كمتر نباشد. در رابطه با مستمری 
از كارافتادگان جزئی و نيز ساير افرادی كه مستمری آنان به 
نسبت سنوات پرداخت حق بيمه برقرار شده است به همان 

نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزايش خواهد يافت.

مناقصه عمومی  )مرحله دوم(

خرمی – شهردار

ت دوم
نوب

شهرداری بندرامام خمينی )ره(  در نظر دارد مناقصه پروژه عمليات پياده روسازي سمت غربي بولوار رهبري حد فاصل ميدان سردار 
سليماني و ميدان دستغيب  شهر بندر امام خميني )ره( با برآورد اولیه 19/610/249/153 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط، 

دعوت به عمل می آید. جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-موضوع مناقصه :  پروژه مناقصه پروژه عملیات پیاده روسازي سمت غربي بولوار رهبري حد فاصل میدان سردار سلیماني و میدان دستغیب  شهر

 2- زمان دریافت اسناد مناقصه : تاریخ 1401/03/16  لغایت 1401/03/18
تلفن:  قراردادها-  و  امورحقوقی  شهرداری  مرکزی  ساختمان   - طالقانی  اله  آیت  بلوار  خمینی)ره(  بندرامام  اسناد:  دریافت  محل   -3

0615-2222020-4
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب 0105424845005 نزد بانک ملي  شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی)ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها : روز  شنبه 1401/03/28 از ساعت 8 الی 14 

6- محل برگزاری مناقصه : نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشایی پاکات: 

روز  شنبه 1401/03/28 توضیح اینکه به پیشنهادات فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل 
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- تضمین شرکت در مناقصه : 

حساب  به  نقد  وجه  واریز  یا  شهرداری  وجه  در  بانکی  تضمینی  چک  یا  و  بانکی  معتبر  نامه  ضمانت  صورت  به  فقط  که  980/000/000ریال  مبلغ 
0105424881000 حساب سپرده شهرداري بندر امام خمینی)ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه 

گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است . 

10-  دفتر فنی نظارت شهرداري پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود..
11- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاري شهرداری بندر امام خمینی)ره( می باشد.

نوبت اول 1401/3/8 - نوبت دوم 1401/3/16

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمينی )ره(

مناقصه عمومی )مرحله دوم(

خرمی – شهردار

ت دوم
نوب

اولیه  با برآورد  مناقصه پروژه تامين مصالح عمراني شهرداري بندر امام خميني )ره(  شهرداری بندرامام خمينی )ره( در نظر دارد 
60/000/000/000 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط، دعوت به عمل می آید. جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و 

قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-موضوع مناقصه :  پروژه تامین مصالح عمراني شهرداري بندر امام خمیني

 2- زمان دریافت اسناد مناقصه : تاریخ 1401/03/16  لغایت 1401/03/18
تلفن:  قراردادها-  و  امورحقوقی  شهرداری  مرکزی  ساختمان   - طالقانی  اله  آیت  بلوار  خمینی)ره(  بندرامام  اسناد:  دریافت  محل   -3

0615-2222020-4
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به  شماره حساب  0105424845005 نزد بانک ملي شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی)ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها : روز  شنبه 1401/03/28 از ساعت 8 الی 14 

6- محل برگزاری مناقصه : نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشایی پاکات: 

روز  شنبه 1401/03/28 توضیح اینکه به پیشنهادات فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل 
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- تضمین شرکت در مناقصه : 

به حساب  نقد  وجه  واریز  یا  وجه شهرداری  در  بانکی  تضمینی  یا چک  و  بانکی  معتبر  نامه  به صورت ضمانت  فقط  که  3/000/000/000ریال  مبلغ 
0105424881000 حساب سپرده شهرداري بندر امام خمینی)ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه 

گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است . 

10-  دفتر فني و نظارت شهرداري  پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود..
11- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاري شهرداری بندر امام خمینی)ره( می باشد.

نوبت اول 1401/3/8 - نوبت دوم 1401/3/16

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمينی )ره(

مناقصه عمومی  )مرحله دوم(  

خرمی – شهردار

ت دوم
نوب

شهرداری بندرامام خمينی )ره( در نظر دارد مناقصه پروژه عمليات كفپوش گذاري خيابان اتحاد واقع در شهرك شهيد صدوقي بندر 
امام خميني )ره( با برآورد اولیه 6/172/114/668 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط، دعوت به عمل می آید. جهت دریافت 

اسناد مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-موضوع مناقصه :  پروژه عملیات کفپوش گذاري خیابان اتحاد واقع در شهرك شهید صدوقي بندر امام خمیني )ره( 

 2- زمان دریافت اسناد مناقصه : تاریخ 1401/03/16  لغایت 1401/03/18
تلفن:  قراردادها-  و  امورحقوقی  شهرداری  مرکزی  ساختمان   - طالقانی  اله  آیت  بلوار  خمینی)ره(  بندرامام  اسناد:  دریافت  محل   -3

0615-2222020-4
4- مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب  0105424845005 نزد بانک ملي شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی)ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها : روز  شنبه 1401/03/28 از ساعت 8 الی 14 

6- محل برگزاری مناقصه : نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشایی پاکات: 

روز  شنبه 1401/03/28 توضیح اینکه به پیشنهادات فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل 
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- تضمین شرکت در مناقصه : 

مبلغ 308/000/000 که فقط به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری یا واریز وجه نقد به حساب 0105424881000 
حساب سپرده شهرداري بندر امام خمینی)ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.

9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است . 
10-  دفتر فنی نظارت شهرداري پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود..

11- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاري شهرداری بندر امام خمینی)ره( می باشد.
نوبت اول 1401/3/8 - نوبت دوم 1401/3/16

وزارت كشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمينی )ره(

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شماره مناقصه: 88710007

روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را به پیمانکار ذیصالح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند 
جهت رویت اطالعات کامل به سایت شرکت انتقال گاز ایران )www.nigtc.ir ( درگاه منطقه ۹ عملیات، بخش آگهی مناقصات مراجعه نمایند.
1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ) منطقه ۹عملیات انتقال گاز ( ساری-بلوار طالقانی، نرسیده به میدان هالل احمر 

2-موضوع و محل اجرای پروژه: ارزیابی پوشش با روش   C-SCAN , DCVG-CIPS بصورت پراکنده سال 1401
3-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  102۹302457 ریال به صورت یکی از تضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در 

معامالت دولتی 
4-برآورد اولیه مناقصه و مبانی آن :  2058604۹146 ریال بر اساس فهرست بهای سال 1401 سازمان برنامه و بودجه ، نفت و هزینه اجرای 

خدمات
5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( از مورخ 1401/03/18 الی 1401/03/21 صرفا 

از طریق سامانه ستاد امکان دانلود )دریافت( اسناد مناقصه امکان پذیر است.
6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا مورخ 1401/04/05 صرفا از طریق سامانه ستاد بارگذاری اسناد امکان پذیر است.

7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار طالقانی- نرسیده به میدان هالل احمر - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز - تاریخ گشایش پیشنهادات متعاقبًا در سامانه ستاد اعالم خواهد شد.

8-مدت اعتبار پیشنهادات : 3ماه که برای یک دوره 3ماهه دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
۹-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابي کیفي

10-شرایط شرکت در مناقصه:
الف( ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری رشته تاسیسات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده ظرفیت آزاد کاری باشد.

ب( دارا بودن روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت
ج( دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار

تذکر: قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.
شناسه آگهی 1326935

شماره مجوز؛  1401.1477

ت اول
نوب

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه۹عملیات انتقال گاز  

نوبت اول 1401/3/16 ، نوبت دوم 1401/3/17

رئيس شورای عالی استان ها گفت: يکی از علل ريزش ساختمان متروپل، گزارش 
ندادن ناظران بوده است كه می توان در شبکه مقصران اين اتفاق تلخ، اين مساله 

را نيز مطرح كرد.
پس از ريزش ساختمان متروپل در آبادان و حساس شدن شهرداری ها و شوراها 
به بحث ايمنی ساختمان های پرخطر، شورای شهر تهران نيز به صورت جدی به 
بحث ســاختمان های ناايمن در شهر تهران وارد شده است. بر همين اساس قرار 
اســت طی چند روز آينده از سوی ســازمان آتش نشانی، ليست 129 ساختمان 
پرخطر شــهر تهران را اعالم كند تا شهروندان تهرانی از موقعيت جغرافيايی آنها 
مطلع شــوند. همچنين در پی ريزش ســاختمان متروپل، پرويز سروری رئيس 
شــورای عالی اســتان ها نيز در سفری به استان خوزســتان از وضعيت عمليات 

آورابرداری ساختمان بازديد كرد.
به گزارش تســنيم وی در حاشيه بازديد از متروپل گفت: ريزش متروپل نشان از 
ضعف ناظران اين ساختمان دارد و اين بحث را همچنين بايد به كشور تعميم داد 

زيرا مشکل نظارت فنی بر ساختمان ها در سطح كشور وجود دارد.
رئيس شــورای عالی استان ها گفت: علت مســاله ريزش متروپل به صورت فنی 
بررســی خواهد شد و تالش خواهيم كرد در نشســت مشتركی با سازمان نظام 
مهندسی و شورای عالی استان ها موارد قصور در متروپل را به صورت دقيق اعالم 

كنيم. ســروری عنوان كرد: تالش بر اين است كه از اين حادثه تلخ، درس عبرت 
گرفته شود تا از تکرار چنين حوادث ناگواری در كشور جلوگيری شود.در ريزش 
متروپل، آنچه كه محرز اســت اين است كه مجموعه عظيمی از تخلفات رخ داده 
اســت و قطعاً اين ساختمان در بخش های طراحی، نظارتی و اجرايی با مشکالتی 

مواجه بوده است.
سروری گفت: يکی ديگر از علل ريزش ساختمان متروپل، گزارش ندادن ناظران 
بوده اســت كه می توان در شبکه مقصران اين اتفاق تلخ، اين مساله را نيز مطرح 
كرد. وی با رد شايعه انحالل شورای شهر آبادان، گفت: بحث انحالل شورای شهر 
مبتنی بر يك فرآيند قانونی اســت و در وهله نخست بايد اثبات شود كه شورای 

شهر در اين اتفاق مقصر بوده است يا نه.

علل ریزش ساختمان متروپل چه بود؟


