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گـــزارش

اقدام عجیب دولت در افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح عالئم بیماری تب کریمه کنگو 
چیست؟

فوق تخصــص بيماری های عفونی ضمن تشــريح 
عالئم بيماری تــب خونريزی دهنده كريمه كنگو، 
 دربــاره روش های ابتال بــه بيمــاری توضيحاتی 

ارائه كرد.
مســعود مردانــی در گفت وگو با تســنيم درباره 
بيماری تب كريمه كنگو اظهار داشت: بيماری تب 
خونريز ی دهنده كريمه كنگو، يك بيماری ويروسی 
اســت كه در اثر گزش نوعی كنه  منتقل می شود .

وی ادامــه داد: افراد به دنبال نيش كنه يا تماس با 
حيواناتی نظير دام های آلوده به اين بيماری مبتال 
می شــوند. تماس با فرد مبتال به تب كريمه كنگو 

نيز از ديگر روش های انتقال بيماری است.
وی افزود: عالئم شايع بيماری شامل تب، بدن درد، 
تعداد  لکوپنی)كم شدن  اندام ها،  خونريزی  سردرد، 
گلبول های ســفيد( و... است. اولين عالمت ابتال به 
بيماری، تب و عالئم شــبه  آنفلوآنزاســت و پس از 

آن، خونريزی اندام های مختلف بدن رخ می دهد.
بــه گفتــه اين فــوق تخصــص عفونــی، ابتال به 
تــب خونريزی دهنــده كريمه كنگــو در ايران در 
ارديبهشــت ماه شــدت پيدا می  كند و عمده موارد 
ابتــال به بيمــاری در سيســتان و بلوچســتان و 

استان های مركزی است.
فوق تخصــص بيماری های عفونــی تصريح كرد: 
افــرادی مانند كاركنان دامداری  ها، دامپزشــك ها 
و واكســيناتورهای دام ها، بيشــتر در معرض ابتال 
به بيمــاری قرار دارنــد؛ اين افراد بايــد تماس با 
حيوانات را به حداقل برســانند و در هنگام تماس 
نيــز از دســتکش و لباس هــای محافظت فردی 
اســتفاده كنند. وی تاكيــد كرد: افــرادی كه به 
مناطق روستايی سفر می كنند مراقب باشند كه در 
معرض گزش كنه قــرار نگيرند.مردم بايد از خريد 
گوشــت هايی كه خارج از نظارت شــبکه سازمان 
دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند، خصوصاً در كنار 
جاده هــا و معابر خودداری كنند و دام را از ميادين 
 عرضه مجاز دام خريد كنند تا از ابتال به اين بيماری

در امان باشند.

 آمار تزریق واکسن  کرونا در کشور 
از ۱۵۰ میلیون دُز گذشت

بنابر اعــالم مركز روابط عمومی وزارت بهداشــت 
مجموع واكسن های تزريق شده در كشور از 150 

ميليون ُدز فراتر رفت.
تاكنون 64 ميليون و 556 هزار و 249 نفر ُدز اول، 
57 ميليــون و 875 هزار و 691 نفر ُدز دوم و 27 
ميليون و 574 هزار و 708 نفر، ُدز ســوم واكسن 
كرونا را تزريق كرده اند. مجموع واكسن های تزريق 
شــده در كشــور به 150 ميليون و 6 هزار و 648 

ُدز رسيد.

اخبـــــار

رئيس كانون بازنشستگان تأمين اجتماعی استان تهران گفت: 
افزايش 10 درصدی حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی در 

ساير سطوح مزدی از سوی دولت غير قانونی است.
علــی دهقان كيــا در گفتگو با مهــر در خصوص تصويب 
افزايش حقوق بازنشســتگان تأميــن اجتماعی گفت: روز 
گذشــته افزايش حقوق بازنشستگان اين سازمان در دولت 
تصويب شد و ميزان افزايش حداقل بگيرها همان پيشنهاد 
هيئت مديره تأمين اجتماعی بود اما متأســفانه برای ساير 

سطوح افزايش 10 درصدی تصويب شد.
وی با اشــاره به اينکه افزايش 10 درصدی ســاير سطوح 

خالف قانون اســت، گفت: در 40 ســال گذشته هر ميزان 
افزايشــی كه شــورای عالی كار برای كارگران اعالم كرده 
بود و سازمان تأمين اجتماعی نيز آن را برای بازنشستگان 
پيشــنهاد داده بود طی يك هفته به تصويب هيئت دولت 
می رسيد اما امسال بعد از 40 روز هيئت وزيران با افزايش 
57 درصدی حداقل بگيران و 10 درصدی ســاير ســطوح 

موافقت كرده است.
رئيس كانون بازنشستگان تأمين اجتماعی استان تهران با 
اشــاره به اينکه وضعيت بازنشســتگان هر روز بدتر از قبل 
خواهد شــد گفت: در شــرايط بد اقتصادی فعلی و تورم 

حــدود 40 درصدی كه مركز آمار نيــز آن را اعالم كرده، 
حقوق بازنشستگان ساير سطوح فقط 10 درصدی افزايش 
پيدا می كند و با اين شرايط حقوق آنها كفاف چند روز در 

ماه را می دهد.
دهقان كيا تصريح كرد: در شرايطی كه پرداخت مستمری 
بازنشســتگان با بودجه دولتی تأمين نمی شود نبايد دولت 
افزايش حقوق ســاير ســطوح را كاهش می داد و مشخص 
نيســت بر چه اساســی اين اتفاق رخ داده است. وی ادامه 
داد: ما اصاًل از اين مصوبه راضی نيســتيم و اعتراض خود 
را اعالم خواهيم كرد. وی اظهار داشــت: دولت بايد قانون 

را رعايت می كرد و افزايش حقوق ها يا براســاس تورم و يا 
سبد هزينه خانوار، انجام می گرفت. براساس اين دو فاكتور 
حقوق بازنشســتگان بايد به 9 ميليون تومان می رسيد در 
حالی كه هم اكنون حقوق حداقل بگيرها 5 ميليون و 600 
هزار تومان خواهد بود كه اين خالف قوانينی اســت كه به 

تصويب رسيده است و ما آن را منطقی نمی دانيم.
رئيس كانون بازنشســتگان تأمين اجتماعی استان تهران 
گفت: تا زمانی كه بحث ســاليق مطرح باشــد مشــخص 
نيســت چه اتفاقاتی در انتظارمان است و مشکالت امسال 

بازنشستگان با اين مستمری افزايش پيدا می كند.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه وبويراحمد-اداره پيمان و رسيدگي

ت دوم
نوب

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای استان كهگيلويه و بويراحمد 

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را 
بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار 
واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند. به پيشنهادهاي 

فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

1- ستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد- ياسوج -  ميدان حمل ونقل 
دولت  الكترونيكی  تداركات  وسامانه   /http://iets.mporg.ir مناقصات:  الكترونيكي  سايت  طريق  از  رسانی  اطالع   -2

 setadiran.ir
مقرر در سامانه ستاد  پايان وقت  لغايت   1401/03/10 تاريخ  از   : از ساير شرايط  آگاهی  و  مناقصه  اسناد  و محل دريافت  زمان   -3

1401/03/12 در سامانه تداركات الكترونيكی دولت setadiran.ir قابل دريافت می باشد.
4- مناقصه گران مي بايست پاكت الف خود را تا پايان وقت مقرر در سامانه ستاد از تاريخ 1401/03/16 لغايت 1401/03/26  به آقای 
خضوعی  اداره پيمان و رسيدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  واقع درياسوج - ميدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت 

دارند.همچنين پاكات الف و ب و ج بايد در سامانه تداركات الكترونيكی دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند.
5- جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ 1401/03/28 راس ساعت 9 صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه گران و يا نماينده 

رسمي آنها  جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.
ينترنتی  ا سامانه  در  آنان  صالحيت  و  رتبه  كه  نمايند  شركت  فوق  مناقصات  در  نند  ميتوا پيمانكارانی  تنها   -6

www.sajar.mporg.ir دارای اعتبار باشد  و پاكات خود را در سامانه ستادايران بارگذاری كرده باشند.
7- الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه، پاكت الف  در لفاف مناسب الك و مهر شده به بايگانی فنی اداره پيمان و رسيدگی 

تحويل نمايند. 
8- مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.

9- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
10- هزينه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

11- شركت كنندگان بايد دارای صالحيت ايمنی از اداره كار باشند.

برآورد اوليه برمبناي محل اجراشرح پروژهرديف
فهرست1401 )ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
صالحيت مورد نيازفرآيندارجاع كار )ريال(

  5 ابنيه22,572,093,2601,130,000,000بويراحمداحداث نماز خانه مله شوره1

بازسازی اساسی و تعميرات و 2
57,000,000,0002,850,000,000بويراحمداورهال ماشين آالت راهداری

آگهي مناقصه عمومي* يك مـرحله اي* شماره 1401/12 
همراه با ارزيابی کیفی

روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری 

ت اول
نوب

شركت ملي گاز ايران  
شركت گاز استان چهار محال و بختياري

 )سهامي خاص(  شماره ثبت :5500

1- مناقصه گزار : شرکت   گاز استان   چهار محال و بختیاري
2- موضوع مناقصه:احداث ساختمان و نصب مکانیکال، هیتر ، ادرايزر و اجرای ورودی و خروجی ايستگاه CGS 50000 سلح چین از توابع شهرستان خانمیرزا 

3- شركت گاز استان چهارمحال و بختياری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاری مناقصه 
 WWW.setadiran.ir از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
الزم به ذكر است كد فراخوان در پايگاه ملی مناقصات53118794 می باشد.

4- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 12 روز چهارشنبه تاريخ 1401/03/18 می باشد.
5-  مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 18 روز شنبه تاريخ 1401/03/21 می باشد.

6- مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: تا ساعت 18 روز شنبه تاريخ 1401/04/04 می باشد. 
7- تاريخ بازگشايی پاكت ارزيابی مناقصه : ساعت 8 صبح روز يکشنبه تاريخ  1401/04/05   

8- تاريخ بازگشايی پاكت پيشنهاد : ساعت 10 روز دوشنبه تاريخ 1401/04/06   
9- نوع و مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار  : يکي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ  مورخ 94/09/22 هيات محترم 

وزيران به مبلغ1.420.000.000)يک ميلياردو چهاصدو بيست ميليون ( ريال ميباشد.
   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف: آدرس شركت گاز استان چهارمحال و بختياری واقع 

در شهركرد ـ خيابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 )داخلی 2081(
چاپ نوبت اول : روز سه شنبه مورخ 1401/03/17

چاپ نوبت دوم : روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18
شناسه آگهی 1330022

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
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رئيس اداره بيماری های قابل انتقال بين انســان و حيوان وزارت بهداشت،  اعالم 
كرد: خوشــبختانه تاكنون هيچ مورد مثبتی از اين بيماری در كشــور شناسايی 

نشده است.
دكتر بهزاد اميری در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينکه تهنوز هيچ مورد مثبتی 
از ابتال به آبله ميمونی در كشور شناسايی نشده است، گفت: تمام موارد محتمل 
مورد بررسی قرار می گيرند و خوشبختانه تاكنون هيچ مورد مثبتی از اين بيماری 

در كشور شناسايی نشده است. 
وی افزود: موارد محتمل يا مشــکوك در صورت سرپايی بودن به مراكز منتخب 
ارجاع داده می شــوند و در صورتی كه شرايط بيمار از شکل سرپايی خارج شود 

آنها را به بيمارستان های منتخب ارجاع می دهيم.
او ادامه داد: افراد توسط پزشك متخصص معاينه می شوند و اگر محتمل باشد كه 
بيماری آنها آبله ميمونی است برای تشخيص قطعی و آزمايشگاهی، نمونه گيری 

از فرد انجام می شود.

اميری با اشــاره به اينکه نمونه گيری از افراد مشکوك و محتمل بيماری در ابتدا 
در انستيتو پاســتور ايران انجام می شد، اظهار كرد: اكنون در دانشگاه های قطب 

هر منطقه هم اين نمونه گيری انجام می شود.
اميری درباره نحوه انجام نمونه گيری از فرد محتمل بيماری، بيان كرد: درصورتی 
كه هنوز عالئم پوســتی بيماری آشــکار نشده باشــد نمونه گيری حلقی از فرد 
مشکوك گرفته می شــود ولی درصورتی كه بثورات جلدی آشکار شده باشد، از 
زخم هم نمونه گيری انجام می شــود تا بتوان با تشخيص آزمايشگاهی بيماران را 
شناسايی كرد كه خوشبختانه تاكنون هيچ مورد مثبتی از اين بيماری در كشور 

شناسايی نشده است.

وزارت بهداشت:

هیچ موردی از آبله میمونی در کشور 
شناسایی نشده است

رئيس پليس پيشگيری انتظامی كشور تمهيدات پليس 
فرودگاه در خصوص اعزام زائران حج تمتع را تشريح كرد.

به گزارش فارس، ســردار مهدی معصــوم بيگی رئيس 
پليس پيشــگيری فراجا در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه به موضوع اعزام زائران حج تمتع پرداخت و اظهار 
داشــت: از 22 خرداد از طريق 18 فرودگاه كشور حدود 

39 هزار زائر به بيت اهلل الحرام اعزام شوند.
رئيس پليس پيشــگيری انتظامــی تصريح كرد: پليس 

فرودگاه در اين عمليات ماموريت محوری دارد.
وی گفت:5 ماموريت محوری برای پليس فرودگاه تعريف 
و ابالغ شــده از جمله تکريم حجاج با نگاه خيرخواهانه، 
هماهنگی برون ســازمانی با ســازمان حــج و زيارت و 
مديريت فرودگاه های كشــور ؛ همچنين  هماهنگی های  
درون سازمانی هم عبارتند از جمله روان سازی ترافيك، 
تامين نظم و امنيت محورهای مواصالتی، حوزه گذرنامه ، 
پليس مبارزه با مواد مخدر و ماموريت ديگر هم عبارتست 
از تامين نظم و امنيت و پيشــگيری از وقوعات و سرقت. 
رئيس پليس پيشــگيری انتظامی تصريــح كرد: هرگونه 
داروهای كديين دار و مشــتقات مواد مخدر و خود مواد 
مخدر خط قرمز پليس است و اين موضوع با سيستم های 
هوشمند كنترل می شود. وی ادامه داد: ورود 14 قلم دارو 
به كشــور عربستان ممنوع است از جمله قرص متادون و 

شربت متادون، قرص ترامادول و آمپول ترامادول، شربت 
اكســپکتورانت كدئين دار، قرص استامينوفن كدئين دار 
و آمپــول و قرص ديازپام، قرص و آمپــول بوپرونورفين، 

هيدرومرفين، آمپول مرفين و آمپول پتيدين.
ســردار معصوم بيگی به حجاج توصيه كرد: 48 ســاعت 
قبل از پرواز حجاج وســايل خود را به فــرودگاه تحويل 
دهند؛ همچنين همراهان حجاج برای بدرقه و اســتقبال 
در فرودگاه حضور نداشــته باشند چرا كه باعث ترافيك و 
ازدحام در فرودگاه ها می شــود. رئيس پليس پيشگيری 
فراجــا با بيان اينکه موادمخدر و 14 قلم دارو نبايد همراه 
زائر باشــد تصريح كرد: اگر مواد مخدر همراه زائر باشد از 
اين سفر معنوی باز می مانند؛ در اين زمينه هم تجهيزات 
پليــس به روز بوده و همچنين از كارشناســان چهره زن 
استفاده می شــود و افرادی كه مواد مخدر داشته باشند 
قطعا از ســفر حج باز خواهند ماند. ســردار معصوم بيگی 
افزود: يکی از كشــورهايی كه قوانين عربســتان را كامل 
رعايت می كند حجــاج ايرانی هســتند. وی به موضوع 
پيشگيری، مقابله و كشف سرقت پرداخت و گفت: سارقانی 
كه در سال های گذشته سابقه ســرقت در فرودگاه دارند 
مورد رصد پليس قرار گرفته؛ همچنين تيم های موتوری، 
خودرويی و پياده آموزش ديده مجهز در فرودگاه ها حضور 

داشته و از تجهيزات پايش نيز استفاده خواهد شد. 

تمهیدات پلیس برای اعزام حجاج بیت هللا الحرام

باغ ايرانِی كيانپور دامغان به عنوان نخســتين باغ ايرانی 
استان سمنان و دومين باغ فرهنگ كشور با حضور دكتر 
حجت اهلل ايوبی مدير كل كميســيون ملی يونســکو در 
ايران، اعضای باشــگاه توسعه كسب و كار يونسکو، امام 
جمعه، شهردارهای گذشته و حال، اعضای شورای شهر 
و با حضور خّير و كارآفرين ملی، استاد علی اكبر كيانپور 
و خانواده ايشــان در شهرســتان دامغان پالك كوبی و 

ثبت شد. 
بر اســاس اين گزارش؛  دكتر حجت اهلل ايوبی مدير كل 
كميسيون ملی يونســکو در ايران در مراسم افتتاح اين 
باغ گفت: كميســيون ملی يونسکوی ايران، همواره خود 
را پاســدار هويت ملی اين ســرزمين می داند و از تمام 
عناصری كــه می توانند يادآور فرهنــگ و تمدن ايران 

سربلند اسالمی باشد حفاظت می كند .
وی ادامه داد: خوشــحاليم كه اين بــاغ ايرانی به همت 
بخش خصوصی و توســط خّير و كارآفرين عاليقدر حاج 
علی اكبر كيانپور و همکاری شــهرداری و شورای شهر 
دامغان ساخته شده و پس از باغ فرهنگ شهر كرج، باغ 
كيانپور به عنوان دومين باغ فرهنگ با نشان يونسکو می 

باشد كه افتتاح شده است.

 در ادامه مراســم حجت االسالم و المسلمين رستميان 
امام جمعه  شــهر دامغان طی ســخنانی از تالش  های 
شــبانه روزی جناب حاج علی اكبــر كيانپور و خانواده 
محتــرم ايشــان و همچنين همياری مديران شــهری 
دامغان برای ســاخت و افتتاح اين مکان فرهنگی تقدير 

و تشکر نمود.
همچنيــن حاج علی اكبر كيانپور كــه خّير و كارآفرين 
ملی و بنيانگذار گروه كيان است، از مديران و مسئولين 
شهر دامغان برای همکاری در ساخت و افتتاح اين پروژه 

بزرگ ملی قدردانی كرد.
باغ ايرانــی كيانپور دامغان بــرای فراهم آوردن آرامش 
مردم و متناســب بــا تاريخ كهن اين شــهر با جلوه ای 
از قدمت تاريخ دامغــان و برگرفته از مطالعات باغ های 

تاريخی موجود دنيا طراحی و اجرا شده است.
اين بــاغ با مســاحت 5/18 هکتار شــامل: كوشــکی 
مطابق بــا معماری باغ های ايرانــی، طوالنی ترين آب 
رو بــاغ ای ايرانی دنيا، مســير مفرح پيــاده روی و در 
مركز ايــن باغ ميدانی با مجســمه منوچهــر دامغانی، 
 از شــعرای تــراز اول قرن پنجم هجــری و مفاخر بنام 

دامغان می باشد.

 دومین باغ فرهنگ کمیسیون ملی یونسکوی ایران 
در دامغان افتتاح شد


