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گـــزارش
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد 

افزایش ۶ برابری مبتالیان سرپایی کرونا
 سهم زنان تهرانی 

از امکانات ورزشی چقدر است؟
رئيس كميســيون فرهنگی و اجتماعی شــورای 
اســالمی شــهر تهران با تاكيد بــر اينکه ظرفيت 
هــای حــوزه ورزش بانوان مغفول مانده اســت از 
عدم رســيدگی صحيح به مجموعه های ورزشــی 
طی سال های گذشته گاليه كرد و گفت: به دليل 
عدم به روزرسانی، بسياری از مجموعه های ورزشی 
وضعيت مناسبی ندارند و خيلی از آن ها مستهلك 

شده اند.
به گزارش فارس، يکی از مهم ترين وظايف شهرداری 
تهران به عنوان يك نهاد اجتماعی، تقويت نشــاط 
و ســالمتی شهروندان و ايجاد بسترهای الزم برای 
گذران اوقات فراغت و فعاليت های ورزشــی بانوان 
از طريق تأمين فضای شــهری، توســعه امکانات 
تفريحــی و ورزشــی و احداث مراكــز تفريحی و 

ورزشی مختص بانوان است. 
در هفته گذشته كه ورزشی ترين خبر شهر تهران 
مربوط به اختصاص دو باشــگاه به ســرخابی های 
پايتخت بــود، اظهــار نظرهای مخالــف و موافق 
بسياری مطرح شــد. صحن شورای شــهر تهران 
نيز درباره اين مســاله صحبــت هايی به ميان آمد 
و مهدی چمران رئيس شورای اسالمی شهر تهران  
در جريان برگزاری هفتادو هشتمين جلسه شورای 
شهر تهران به با اشاره به درج اخباری در خصوص 
واگذاری دو ورزشگاه شهيد كاظمی و امام رضا )ع( 
به دو باشــگاه فوتبال پرسپوليس و استقالل گفت: 
هر فضايی در شهر ساخته می شود متعلق به همه 
مردم شــهر است،  ورزشــگاه های پايتخت مانند 
ورزشــگاه آزادی متعلق به تمام مردم است چون 
از اعتبار كل شــهر، اين فضاها ساخته و نگهداری 
می شــوند بنابراين نمی توان گفت اين ورزشــگاه 
متعلق به منطقه 22 اســت يا به يك باشگاه خاص 
اختصاص دارد و همه بايد بتوانند از آن اســتفاده 
كنند. در ســطح شــهر تهران با وجود هزار و 11 
اراضی تثبيت شده ورزشــی مشکل كمبود سرانه 
ورزشی وجود دارد و سرانه ورزشی در اين كالنشهر  
1.1 متر مربعی بوده و شهرداری قول داده است كه 

اين سرانه را به 1.2 متر مربع برساند.
زهرا شمس احســان رئيس كميته ورزش شورای 
اسالمی شهر تهران با بيان اينکه اختصاص اراضی 
ورزشــی بايد به گونه ای باشد كه مردم از آن بهره 
مند شوند، گفته است: هزينه كرد اين منابع بايد با 

رضايت شهروندان انجام شود. 
نرگــس معدنی پور رئيس كميســيون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران نيز در گفتگو 
با فارس به وضعيت حوزه ورزش بانوان اشــاره كرد 
و گفت: به دليل نياز خاص بانوان می بايســت نگاه 
ويژه ای به ورزش اين قشــر صــورت گيرد و بايد 

بسترهای الزم را در اين حوزه ايجاد كرد.
معدنی پور در ادامه با بيان اينکه نيازسنجی ورزش 
بانوان نياز به همفکری و هم انديشــی با گروه های 
مردمــی و داوطلبانه به ويژه بانــوان فعال در اين 
حــوزه دارد، بيان كرد: به منظور شناســايی هرچه 
بهتر مشــکالت و دغدغه های موجود در اين بخش 
جلســه ای را در هيات ورزش های همگانی استان 
تهران با روسا و دبيران كميته های اين هيات برگزار 
شــد و موضوعات مختلف و راه كارهای برون رفت 
از مشکالت در اين جلســه ارائه شد. وی گفت: در 
موضوعات فرهنگی اجتماعی خصوصا در حوزه زنان 
ضروری است بررسی های الزم صورت گيرد و نگاه 
ويژه ای به نياز جامعه زنان خصوصا پيش نيازهای 
ورزشی آنان داشته باشيم. ما در اين حوزه نيازمند 
تالش مضاعفيم. وی با تاكيد بر اينکه زير ساخت ها 
در حوزه زنان كم است، خاطر نشان ساخت: نه تنها 
ما از سرانه مناسب در حوزه ورزش همگانی خصوصا 
ورزش بانوان برخوردار نيســتيم بلکه نتوانسته ايم 
از ظرفيت های موجود نيز اســتفاده بهينه داشــته 
باشيم. شــايد بخشــی از اين موضوع به دليل اين 
اســت كه ما از ظرفيت مديريتی بانوان برای اداره 

مجموعه های بانوان استفاده نکرده ايم.

اخبـــــار

دبير كميته علمی كشوری مقابله با كرونا نسبت به افزايش مراجعات ناشی از اين 
بيماری هشــدار داد و درباره عاليم بيماران، پروتکل های درمانی در موج جديد، 

مدت زمان قرنطينه مبتاليان و ... توضيح داد.
دكتر حميدرضا جماعتی در گفت وگو با ايســنا، درباره آخرين وضعيت كرونا در 
كشــور، گفت: تعداد بيماران مبتال به كوويد 19 در كشور كه به صورت سرپايی 
مراجعه می كنند نســبت به هفته قبل تقريبا دو برابر و نســبت به چندين هفته 
قبل حدود 6 برابر بيشــتر شده اســت. با توجه به اينکه تعداد موارد بستری نيز 
بيش از 1.6 برابر افزايش داشــته اســت، در نتيجه تعداد مرگ و ميرهای روزانه 
هم دو رقمی شــده اســت و پيش بينی اين است كه اين روند تا حدود سه هفته 

آينده ادامه داشته باشد.

مرگ و میر کمتر مبتالیان اُمیکرون نسبت به دلتا
وی افزود: البته با توجه به اينکه بيش از 50 درصد ســويه ای كه در كشــور ما 
وجود دارد، مشابه كشورهای ديگر BA5 است، ميزان مرگ و مير به دليل اينکه 
درگيری سيســتم تنفسی )طوفان ســيتوكاينی( در ابتال به اين سويه نسبت به 
سويه دلتا بسيار كمتر است؛ به همين دليل ميزان مرگ و مير در اين سويه های 

جديد كمتر است.

تاکید ویژه بر پوشش ماسک و تکمیل واکسیناسیون کرونا
 BA5 او تاكيد كرد: البته نبايد فراموش كنيم كه قدرت ســرايت زايی زيرســويه
بســيار باال است؛ به شکلی كه هر يك فرد مبتال قابليت انتقال ويروس به حدود 
18 نفر را دارد و اين درحالی اســت كه در ســويه دلتا قابليت ســرايت پذيری 
بيماری حدودا 3 بود و هر يك نفر مبتال به ويروس كرونای دلتا می توانســت سه 
نفر را آلوده كند. ســرايت زايی باالی زيرســويه BA5 سبب درگيری تعداد افراد 
بيشــتری می شود و افراد با سن باال،  بيماران زمينه ای، كسانی كه نقص سيستم 
ايمنی دارند، كســانی كه واكسن نزدند و... در ريســك باالتری از ابتال، بستری 
شــدن و مرگ و مير قرار دارند؛ از اين رو پيشــنهاد اكيد ما همچنان استفاده از 

ماسك و تزريق دزهای يادآور واكسن است تا بتوان حدود زيادی از بستری شدن 
و مــرگ و مير افراد مبتال جلوگيری كرد. دبير كميته علمی كشــوری مقابله با 
كرونا، اظهار كرد: تمام كسانی كه بيش از 18 سال سن دارند و از تزريق آخرين 
دز واكسن شــان بيش از شش ماه گذشته است می بايست برای تزريق دز يادآور 

واكسن كرونا مراجعه كنند.

قله موج هفتم تا هفته های آتی
وی با اشــاره به شــکل گيری موج هفتم كرونا در كشــور، تصريح كرد: با توجه 
به پيش بينی متخصصين اپيدميولوژی اگر اقدامات بهداشــتی از جمله استفاده 
از ماســك و تزريق دزهای يادآور واكسن انجام شــود، پيکی مشابه آنچه كه در 
اسفندماه 1400 در مورد اميکرون و در يا تابستان سال قبل با دلتا تجربه كرديم 
 BA5 را مجددا تجربه نخواهيم كرد و به نظر می رسد با توجه به اينکه بيماری با
ماليم تر اســت، بتوانيم با كمترين ميــزان مرگ و مير از قله عبور كنيم. با توجه 
به مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد اين پيك با شيب كمی از مرگ و مير 
تا چند هفته آينده سپری شــود. زمانبندی پيش بينی شده اين است كه تقريبا 
تا اكتبر پيك را تجربه كنيم و پس از آن منحنی به ســمت پايين پيش برود. او 
ادامه داد: ان شاءاهلل تجربه تلخ مرگ و ميرهای سه رقمی ناشی از كرونا را در اين 

موج تجربه نخواهيم كرد.

علل کاهش مرگ و میر در مبتالیان جدید کرونا
جماعتی درباره عالئم مبتاليان به دو زيرسويه BA4 و BA5، تصريح كرد: عالئم 
خاصی وجود ندارد كه بتوان گفت ابتال به اين دو زيرســويه را تغيير می دهد كه 
اگر اين عالئم وجود داشــته باشد نشانه ابتال به BA4 و BA5 است. عالئم مشابه 
عفونت های تنفســی ديگر يعنی تب،  ضعف، بی حالی، بدن درد، گلودرد، سردرد، 
اختالل در شــنوايی، سرگيجه،  تهوع، استفراغ و... است و عالئم درگيری سيستم 
تنفسی تحتانی در اين زيرسويه خيلی كمتر است و به همين دليل ميزان بستری 

شدن و مرگ و مير كمتر است.

عدم تغییر پروتکل های درمانی در موج جدید
جماعتــی درخصوص پروتکل های درمانــی در مبتاليان به BA4 و BA5، گفت: 
اگر بيمار از نظر سيســتم ايمنی مشــکلی نداشته باشد و دچار بيماری زمينه ای 
يــا عالئم طوالنی مدت نباشــد، معموال با درمان های عالمتی مانند اســتفاده از 
مايعات فراوان، ُمســکن و... بهبود می يابد و نياز به درمان با آنتی بيوتيك نيست 
و تنها اســتراحت و درمان عالمتی كفايت می كنــد. در صورتی كه بيمار دارای 
ســن باال،  بيمای مزمن يا ضعف سيستم ايمنی باشــد، با توجه به ريسك باالی 
پيشرفت بيماری و مشکالت سيستم تنفسی، بهتر است حتما در صورت نياز در 
بيمارستان درمان شود. وی افزود: در صورت درگيری سيستم تنفسی نيز درمان 
خيلی متفاوت از ســاير زيرسويه ها نيست و استفاده از رمدسيوير و استروئيدها، 
توســيلوزومپ در بيمارستان عالوه بر اكســيژن درمانی و مايع درمانی و... انجام 
می شود. برای كسانی هم كه درگيری سيستم تنفسی نداشته باشند اما به دليل 
درگيری باال، ريســك مشکالت تنفســی هم در آنها وجود داشته باشد ) كسانی 
كه واكسن نزدند، مبتاليان به بيماری های مزمن، افراد مسن و... ( توصيه بر اين 

است كه درمان سه روزه رمدسيوير را با نظر پزشك متخصص داشته باشند.

مبتالیان در موج جدید چند روز قرنطینه باشند؟
او با اشــاره به اين كه بسته به شــرايط بيمار مدت زمان قرنطينه متفاوت است،  
بيــان كرد: برای بيماران با عالئم خفيف قرنطينه از 5 تا 7 روز و برای بيماران با 
عالئم متوسط و بيشتر، قرنطينه تا 10 روز توصيه می شود؛ البته تاكيد اين است 
كه پس از گذشــت اين دوران و حضور مجدد در جامعه از ماسك های استاندارد 

استفاده كنند.

تزریق ۲۸ میلیون دز واکسن یادآور تاکنون
او ضمن تشويق مجدد مردم به تزريق دزهای يادآور واكسن، بيان كرد: بر اساس 
آخرين آمارها بيشتر از 150 ميليون دز واكسن كرونا در كشور تزريق شده است 

كه بيش از  28 ميليون دز آن مربوط به دز سوم و چهارم بوده است.

))  آگهي فراخوان مناقصه عمومي    1401/21  ((
)) يك مرحله اي -  نوبت اول  ((

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

ت اول
نوب

1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201  و کد افتصادی 411321678477 
به نشانی :  خوزستان -  اهواز - ميدان شهيد بندر-ابتداي بزرگراه اهواز سربندر   تلفن : 06134440071

2- موضوع مناقصه : خدمات امدادگازبانی به روستاهای شهرستان های شوش،باوی،دشت آزادگان،شادگان و هويزه  از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به شماره فراخوان2001093377000090
3-  نوع تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فيش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان 
خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خرید قبل از سر رسيد ) موضوع قانون نحوه 

انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسليم گردد.   
4-  برآورد پيش بينی شده :   40،950،961،695   ریال می باشد.  

5-  تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابي کيفي مناقصه گران :  حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم     
6- نام و نشاني مدیر طرح  :   اهواز  -  مدیریت بهره برداری- ساختمان 7 طبقه      

7- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسي مدارک و اسناد ارزیابي کيفي تکميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزیابي، اسناد مناقصه بين شرکتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد. 
8- داشتن تجهيزات و امکانات و تخصص الزم و توانایي انجام کار مطابق استانداردهاي رایج شرکت ملي گاز ایران.

9-  داشتن گواهي تعيين صالحيت مرتبط با موضوع مناقصه حسب مورد و مجوز اداره کار و امور اجتماعي و نامه آخرین تغييرات آن شرکت بهمراه اعالم آمادگي وذکر شناسه ملي حقوقي وارائه کد پستي و تلفن تماس الزامي است .
10- داشتن گواهي ایمني پيمانکاران از اداره کار و امور اجتماعي الزامي است . 

11- ارائه مدارک و فرم هاي استعالم ارزیابي تکميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
12- در ارزیابی کيفی اولویت دعوت با پيمانکاران بومی می باشد.

13- خرید اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال غيرقابل استرداد به شماره حساب شبا IR 230100004001123304022404 و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه 
بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنی WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
14- مناقصه گزار مختاراست برای مرتبه اول با حداقل دو پاکت پيشنهادی و برای مرتبه دوم حداقل یک پاکت پيشنهادی در)سامانه ستاد( ، نسبت به گشایش پاکات مناقصه و اعالم برنده اقدام نماید،لطفا اسناد پاکت )ب( را در 

قالب یک فایل pdf  ارسال کنند. 
15- فيش  /  رسيد پرداخت مبلغ 500،000 ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پيشنهاد ) ردیف 3-5 آگهی( به همراه پاکت الف به دبيرخانه کميسيون مناقصات شرکت تحویل گردد.

16- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام  خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونيکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

17- سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934-021       دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

تاریخ چاپ نوبت اول :1401/۵/1 تاریخ چاپ نوبت دوم :1401/۵/2          شناسه اگهی :1۳۵0۷۹۵    

 هشدار! 
افزایش مرگ و میر 

در راه است

سعودی 
 کودکان حجه را 
به خاک و خون 

کشید 

صفحه 4

صفحه 3

کرونا همچنان جانستان است

صفحه 2

 برخی طرف های غربی 
 بر عکس در طبل جنگ 

می کوبند
3

بیماری کرونا که عامل آن یک ویروس اســت، بیماری 
ســاده نبود بلکه این ویروس در قابل جنگ ویروسی و 
بیولوژیکی در دنیا منتشر شد. ویروس از چین به دیگر 
کشورها پخش شد و ایاالت متحده هم تالش کرد تا این 
کشور را متهم ردیف اول تولید و انتشار ویروس کووید 
19 معرفی کند اما خود چین اولین قربانی ویروس بود. 
اکنون دو سال از زمان درگیری جهان با ویروس کرونا 
می گذرد و منبع و منشأ ویروس مشخص نشده اما آنچه 
که روشــن است، فعالیت هایی است که برخی کشورها 
همچون آمریکا در ساخت سالح های بیولوژیکی دارند و 
در سازمان نظامی خود واحدهای جنگ بیولوژیک تعبیه 

شده است.
ایاالت متحده آمریکا در تولید سالح های نامتعارف سرآمد 
است و در زمینه تولید سالح های میکروبی و بیولوژیکی 
سابقه زیادی دارد و حتی برخی از سالح های تولید شده 
در ارتش امریکا در جنگ هایی چون جنگ ویتنام، عراق 
و چند جنگ دیگر به کار گرفته شده و عوارض و تبعات 
آن همچنان گریبانگیر مردم کشورهایی است که هدف 
این سالح ها قرار گرفته اند. با پیشرفت های زیادی که در 
زمینه جنگ های بیولوژیک به وجود آمده، تولید ویروس 
های بیماری زا در دستور کار قرار گرفته که با کمترین 
هزینه می توان کشورها را درگیر کرد و به نتیجه رسید.

در این میان شاید کشورهایی که جنگ بیولوژیک را راه 
انداخته اند خود نیز درگیر شوند، اما برای سران رژیمی 
چون ایاالت متحده مرگ شهروندان خود نیز اهمیتی 
ندارد. مهم آن است که در این گونه جنگ ها کشورهای 
هدف تحت تأثیر قرار بگیرند چرا که آنها توان تحملشان 
کمتر اســت و باعث تضعیف اقتصاد چنین کشورهایی 
می شود که برای ایاالت متحده مطلوب است. پیش از 
آن که ویروس کرونا در جهان پخش شود، بیل گیتس 
مدیر عامل شرکت ماکروسافت که یکی از سرمایه داران 
بزرگ دنیا است و در اقتصاد جهانی نیز تأثیر گذار است، 
از فضای سیلیکون به فضای داروسازی گرایش پیدا کرد 
و پس از آن بود که اظهاراتی مشکوک را مطرح کرد.قطعاً 
بیل گیتس چیزی می دانست و از آن آگاه بود که عالوه 
بر فضای سیلیکون به بخش داروسازی، آن هم داروهای 

ویژه ورود کرده بود.
بیل گیتس یک سال پس از ورود به عرصه داروسازی در 
اظهاراتی از افزایش بی رویه جمعیت جهان ابراز نگرانی 
کرده بــود و از طرح هایی برای کاهش جمعیت زمین 
به میزان یک سوم سخن گفته بود. مالک ماکروسافت 
حتی پس از تولید واکسن صراحتاً گفت که نباید فرمول 
واکسن در دسترس دیگر کشورها قرار بگیرد و عالوه بر 
آن واکسن تولید شده نیز نباید توزیع گسترده عمومی 
شود. هر آنچه که تاکنون در ماجرای کرونا پدیدار گشته، 
نشــان از یک توطئه و سناریو برای جهان بوده است و 
نمی توان سخنان و مواضع مقامات آمریکایی و سرمایه 
داران بزرگی چون بیل گیتس را نادیده گرفت و از کنار 
آن بی اهمیت گذشــت. اکنون نیز بیل گیتس که در 
اجالس امنیتی مونیخ شرکت و سخنرانی کرده است، در 
سخنی عجیب و تأمل برانگیز گفته؛ یک بیماری همه گیر 

جدید خواهیم داشت!
مدیر عامل شرکت ماکروســافت در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ اظهار داشــته؛ خود ویــروس کرونا، به 
 ویژه گونه ای به نام »اُمیکرون«، نوعی واکســن است و 
ایمنی در بدن مبتالیان ایجاد می کند و نســبت به ما 
و واکســن ها، مصونیت بهتری در جمعیت مردم جهان 
ایجاد کرده است. اما »بیل گیتس« در ادامه سخنانش 
گفته که؛ ما یک بیماری همه گیر دیگر خواهیم داشت 
و دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود. بیل گیتس 
پیــش بینی نمی کند بلکه خبر مــی دهد که پس از 
ویروس کرونا، یک ویروس جدید با محتویات و بیماری 

تازه پخش خواهد شد. 
در یک کالم می توان گفت که باید برای مقابله با پدیده 
تازه ای از ویروس کــه در قالب جنگ های بیولوژیک 
طراحی شده کشورهای آسیب پذیر از هم اکنون آماده 

باشند تا همچون ویروس کرونا غافلگیر نشوند.

جنگ بیولوژیک ادامه دارد

 پیگیری حقابه 
 از کشور همسایه به  زودی
به نتیجه می رسد
2

جنگ ترکیبی که این روزها اروپا و آمریکا در وین اجرا می کنندسرمقاله

صفحه 3

 غرب دلبسته لجن پراکنی 
به جای لغو تحریم ها 

دستور رهبر انقالب 
به مجلس درباره 

 تکلیف مازاد
 به بانک ها
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محمد صفری

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان

ت اول
نوب

آگهي مزایده عمومي 

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد مورد ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 
و جزئيات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي/اجاره  به اشخاص حقيقی و حقوقی  واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1400/12/03 الي 1400/12/08
2- جهت دريافت اسناد و شرايط فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به اداره كل راهداری و حمل و نقل استان قزوين )اداره پيمان و رسيدگی( 

مراجعه نماييد.
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/21

4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد در روز يکشنبه مورخ 1400/12/22 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- جلسه توجيهی در خصوص مزايده فوق ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 در محل اداره فنی و نظارت بر طرح ها)واحد سرمايه 

گذاری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای( برگزار ميگردد .
6- ارسال پاكت حاوی اصل تضمين شركت در مزايده، همچنين پاكت اسناد و مدارک متقاضيان و اوراق مهر و امضا شده اسناد مزايده و پاكت 
پيشنهاد  به آدرس قزوين انتهای بلوار نوروزيان بلوار حج بن بست اول-اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين- )دبيرخانه شماره 

1( الزامی است.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- ساير شرايط در اسناد مزايده به اطالع مزايده گران خواهد رسيد.
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکيم اداره كل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان قزوين - اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
آگهي نوبت اول 1400/12/03    آگهي نوبت دوم 1400/12/04

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

حداكثر مدت زمان موضوع مزايدهرديف
بهره برداری

مبلغ وديعه شركت 
در مزايده )ريال(

نوع مزايدهصالحيت مورد نيازشماره مزايده

ساخت و نصب يک دستگاه 1
پل عابر پياده

گواهی صالحيت تبليغاتی 1-81/824/000/000400 سال )96 ماه(
از اداره كل فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

مزايده ساخت، بهره برداری 
)B.O.T( و انتقال

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با امیر قطر:

 ایران به دنبال تحول
 در همکاری های منطقه ای است

صفحه 2

پــل  اردبيــل  شــهرداری  مســئوالن 
غيرهمســطح قــدس را كه يــك پروژه 
عمرانی در ســطح عادی و معمولی است 
"ابرپروژه" توصيف و چندی پيش با همه 

حرف و حديث ها آن را افتتاح كردند.
حــاال عرشــه پــل در تقاطــع يکی از 
پايه ها به نحو عجيبی شــکاف برداشــته 
و طبق معمول در شــهرداری و شورای 
شهر ســکوت عجيبی حکمفرماست. در 
شــرايطی كه مديريت شــهری در قبال 
مخاطره امنيت روحی و جانی شهروندان 
پاســخگو نيســت نبايد مدعی العموم از 

باب وظايف قانونی ورود كند؟! 
مدعی العموم كجاست؟

شکاف در عرشه پل جدیداالفتتاح
رئيس پليس پيشگيری پايتخت از دستگيری 16 نفر از 

عامالن درگيری در ميدان تره بار خبرداد.
بــه گزارش فارس، رئيس پليس پيشــگيری پايتخت از 
دســتگيری 16 نفر از عامالن اصلی درگيری در ميدان 

تره بار جنوب تهران با اقدام به موقع پليس خبر داد.
ســرهنگ جليل موقوفــه ای در واكنش بــه يك فقره 
درگيری در ميدان تره بــار جنوب تهران در خرداد ماه 
ســال جاری و انتشار گســترده كليپ اين درگيری به 
تازگی در فضای مجازی، اظهار داشت: به محض وصول 
خبر تيمی از ماموران كالنتری 152 خانی آباد رسيدگی 
به موضوع را بر عهده گرفته وســريعا به محل اعزام شده 
كه به محض حضور در محل، درگيری تعدادی از كسبه 
 و كارگران شــاغل در محل را مشــاهده و ســريعا وارد 

عمل شدند.

رئيس پليس پيشــگيری تهران با بيــان اينکه عامالن 
درگيری با رويت و حضور پليس به سرعت متواری شده 
و محــل را ترك كردند ادامــه داد: ماموران با همکاری 
پايگاه دهم پليس امنيت سريعاً در محل اقدامات قانونی 
الزم را انجــام داده و در تحقيقــات و پــی جويی های 
انتظامی هويت و مشــخصات عامالن اصلی درگيری را 

شناسايی كردند.
وی افزود: با اخذ مجوز قضايی در يك عمليات منسجم 
و ضربتی 16 نفر از عامالن اصلی درگيری دستگير و سه 

باب مغازه به دستور قضائی پلمب شد.
ســرهنگ موقوفه ای با بيان اينکه امنيت شــهروندان 
خط قرمز پليس اســت و با مخالن نظم و امنيت به جد 
برخورد خواهد شــد خاطر نشان كرد: متهمان به مرجع 

قضائی معرفی و راهی زندان شدند.

توضیحات پلیس درباره انتشار کلیپ درگیری در میدان تره بار

يك متخصص ويروس شناسی بالينی گفت: بركت پالس نخستين واكسنی است 
كه برای مقابله با سويه اميکرون ويروس كرونا ساخته شده است و اگر به عنوان 

دز بوستر تزريق شود، می تواند ايمنی خيلی خوبی را ايجاد كند.
به گزارش فارس، ويروس كرونا قريب به 3 ســال است كه نوع بشر را درگير خود 
كرده و روز به روز به تعداد مبتالها و تلفات اين ويروس در جهان افزوده می شود. 
دانشمندان جهان برای جلوگيری از تلفات اين بيماری به اولين و بهترين راه مقابله 
با آن، يعنی توليد واكســن پرداختند، واكســنی كه توانست در برهه های مختلف 
تعداد تلفات را به ميزان قابل توجهی كاهش داده و يا از ابتالی شديد آن جلوگيری 
كند.جمهوری اســالمی ايران نيز مانند ساير كشــورها از نخستين توليدكنندگان 
واكســن ويروس كوويد 19 بود. واكســنی كه توانست اثر بخشی مناسبی در برابر 
سويه های مختلف ايجاد كند.اما اين ويروس برای بقای خود جهش های متعددی 
انجــام داد. جهش  هايی كه پيچيدگی آن را برای انســان بيــش از پيش نمايان 
می كرد. ســويه اميکرون آخرين واريانت ويروس كرونا اســت و دانشمندان جهان 
عنوان واكسن گريزترين سويه را به آن اعطا كرده اند. اين متخصصان معتقدند بايد 

واكسن هايی توليد شوند كه مختص اين سويه بوده و بر آن اثر گذار باشند.
حسين كيوانی متخصص ويروس شناسی بالينی از دانشگاه شربروك كانادا بوده 
كه بيش از 20 ســال اســت در كشــور به صورت تخصصی آزمايشگاه ويروس 

شناســی دارد، معتقد است: بيش از 2 ســال از درگيری انسان با ويروس كرونا 
می گذرد؛ از ابتدا چون شــناختی درباره تغييــرات ويروس نبود مطالعات متعدد 
انجام و تغييرات آن بررســی شد تا واكسن توليد شود. پس از آن نيز مطالعات از 
سر گرفته شد تا مشاهده شود؛ آيا آن واكسنی كه از ويروس اوليه ووهان ساخته 
شــده، اثربخش اســت يا خير؟ بعد از آن تغييراتی را در ويروس و جهش های 
مختلف ديديم كه اين ها در مقاطعی نســبت بــه ويروس قبلی متفاوت بودند و 
غالب شدند. علت اينکه اميکرون بسياری از مردم واكسن زده را نيز مبتال می كند 
اين است كه واكسن های ويروس ووهان در برابر اميکرون كارايی  كمتری دارند
سازمان بهداشت جهانی در مقاله ای كه در تاريخ 17 ژوئن 2022 منتشر كرده به 
صراحت تصريح می كند: بر اساس داده های موجود، استفاده از واكسن اميکرون، 
به عنوان آنتی ژن غالب از بابت دز يادآور، می تواند برای كسانی كه واكيسناسيون 

خود را بر اساس واكسن های قبلی انجام داده اند، مفيد باشد.
با توجه به كاهش اثر بخشــی واكســن های موجود در برابر سويه   اميکرون )به 
دليل جهش هــای متعدد و افزايش احتمال فرار اين ويروس از دســتگاه ايمنی 
بدن( و همچنين توصيه ســازمان جهانی بهداشــت مبنی بر لزوم به روز رسانی 
واكســن های موجود برای مقابله با ســويه های جديد، مطالعات بالينی با هدف 
بررســی اثربخشی واكسن های به روز رسانی شــده  عليه سويه ی اوميکرون در 
سراســر جهان آغاز شد. بركت پالس نخســتين واكسنی است كه برای مقابله با 

سويه اميکرون ويروس كرونا ساخته شده است.
كيوانی با تاكيد بر لزوم تزريق واكسن بركت پالس به عنوان دز بوستر اظهار كرد: 
خوش بختانه چون زير ســاخت توليد واكسن در كشور ما وجود دارد دانشمندان 
با مطالعات متعدد به اين نتيجه رســيدند كه افراد اگر واكسن اختصاصی اميکرون 
تزريق كنند ايمنی شــان 6 برابــر افزايش می يابد. وی مــی افزايد : متخصصان 
شــركت گروه دارويی بركت واكسنی به نام بركت پالس توليد كردند كه بر اساس 
سويه اميکرون است بنابراين از آنجايی كه بيشترين موارد ابتالی به كرونا از سويه 
اميکرون است؛ اگر دز سوم يا چهارم از واكسنی تزريق بشود كه از اميکرون ساخته 
شــده، می تواند ايمنی را تا 80 درصد افزايش دهد كه اين ميزان، تلفات را تا حد 

زيادی كاهش داده و در صورت ابتال عالئم خفيف تری نشان خواهد داد.

تفاوت واریانت های جدید کرونا با نوع اولیه

 ایمنی 6 برابری 
با تزریق واکسن مخصوص امیکرون


