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سرپرست مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت:

آزادسازی ارز ترجیحی بخش دارو 
در دولت مطرح نیست

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
ترجیحی  ارز  آزادسازی  گفت:  بهداشت  وزارت 
از  نیست و پس  دارو در دولت مطرح  بخش 
تصویب بودجه در مجلس در مورد یارانه دارو 

تصمیم گیری می شود.
به گزارش ایلنا، »محمد هاشمی« سرپرست 
وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز 
بهداشت با اشاره به فضاسازی برخی رسانه های 
بیگانه درمورد اظهارات مشاور رئیس سازمان غذا 
و دارو درخصوص حذف ارز ترجیحی دارو در 
الیحه بودجه سال آینده، گفت: متاسفانه این 
رسانه اقدام به تحریف خبر نموده و صحبت های 
ایشان مبنی بر انتقال یارانه ارز ترجیحی دارو به 
بیمه ها و یارانه سالمت در بودجه سال آینده را با 

عنوان حذف ارز ترجیحی تحریف کرده اند.
رئیس  اول  معاون  که  همانگونه  افزود:  او 
جمهوری تاکید داشت، آزادسازی ارز ترجیحی 
در  نه  و  کوتاه مدت  در  نه  دارو  بخش  برای 
بلندمدت در دولت مطرح نیست. ارز ترجیحی 
دارو تا پایان امسال با دستور رئیس جمهوری 
ممکن  آینده،  سال  برای  و  می یابد  اختصاص 
است پس از تصویب بودجه در مجلس، مابه 
یا  و  بیمه گر  سازمان های  به  دارو  ارز  التفاوت 
به صورت یارانه سالمت منتقل شود. او افزود: 
وضعیت ارز دارو پس از طرح و تصویب بودجه 
سال آینده در مجلس مشخص می شود و تمام 
تالش دولت، حفاظت از مردم و عدم تحمیل 

فشارهای ناشی از گرانی دارو بر مردم است.

عالءالدین ایمن است؟
معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان 
تهران  ایمنی شهرداری  و خدمات  آتش نشانی 
در خصوص وضعیت ایمنی ساختمان تجاری 
از نظر  عالء الدین، گفت: ساختمان عالء الدین 
ناایمن  در وضعیت  هنوز  آتش نشانی  سازمان 

است.
درباره  عبدولی  کامران  ایسنا،  گزارش  به 
تجاری  ساختمان  ایمنی  فعلی  وضعیت 
عالءالدین اظهار کرد: ساختمان عالءالدین یکی 
از ۱۲۹ ساختمان پر خطر شهر تهران است که 
بارها برای آن دستورالعمل، اخطار، پیگیری و 
تذکرهای الزم در خصوص اجرای ضوابط ایمنی و 

آتش نشانی داده شده است.
تجاری  ساختمان  این  داد:  ادامه  وی 
قالب  پیگیری های مختلف در  تمامی  علی رغم 
اخطار،  ایمنی،  کمیته  در  طرح  دستورالعمل، 
تذکر و… هنوز دستورالعمل آتش نشانی را کامل 
اجرا نکرده. بنابراین از نظر سازمان آتش نشانی 

هنوز در وضعیت ناایمن است.

به گزارش خبرآنالین، با وجودی که اخبار مختلف می گفت باید 
از امیکرون به شدت ترسید و با وجودی که برخی متخصصان 
اماکن  باید  کشور  به  امیکرون  سویه  ورود  با  کردند  پیشنهاد 
این  می رسد حضور  نظر  به  ولی  شوند  تعطیل  دوباره  عمومی 

ویروس در کشور چندان هم بحران زا نشده است.
این را عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، گفته است. 
آنطور که پیام طبرسی درباره وضعیت انتشار کرونای اُمیکرون 
گسترش  که  است  ویروسی  اُمیکرون  است  گفته  کشور،  در 
سریعی دارد و به سرعت پخش می شود. بر همین اساس اینکه 
شده  تایید  مورد   ۳۴ یا   ۳۰ تنها  اُمیکرون  موارد  تعداد  بگوییم 
است، درست نیست و قطعا تعداد موارد بیماری در کشور بیش 
این است و در کل کشور هم پخش شده است. به طوری  از 

که می توان گفت اُمیکرون در کل کشور در حال گردش است.
به گفته طبرسی خوشبختانه موضوعی که تاکنون وجود دارد، 
این است که گردش ویروس اُمیکرون، منجر به افزایش موارد 
بستری و فوت و حتی افزایش موارد سرپایی ابتال در کشور نشده 

است و آمار ما زیر ۲۰۰۰ تست مثبت در روز است.
البته از اول هم برخی منابع علمی می گفتند امیکرون چندان 
خطر  بودند  گفته  انگلیسی  پژوهشگران  نیست.  خطرناک  هم 
سویه  به  ابتال  اثر  در  شدن  بستری  و  بیمارستان  به  مراجعه 

امیکرون در مقایسه با نوع دلتا ۴۰ درصد کمتر است.
کند  ادعا  نمی تواند  کسی  ایران  در  که  اینجاست  واقعیت 
عدد واقعی بیماران مبتال به امیکرون را می داند. یعنی با توجه 
نداشتن  وجود  با  و  بستری  و  فوت  موارد  کاهش چشمگیر  به 
اطالعات درباره امیکرون می شود گفت هنوز این بیماری، خطر 
جانب  نباید  هرچند  نمی رود  شمار  به  شهروندان  برای  جدی 

احتیاط را رها کرد.
چقدر باید از امیکرون بترسیم؟

در این رابطه نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا 
استان تهران با اشاره به لزوم سکانس ژنی تست های مثبت کرونا 
برای بررسی میزان شیوع سویه جدید کووید۱۹، گفت: سکانس 
ژنی در آزمایشگاه  مرجع انجام می شود و اعالم می کنند که چند 
درصد تست های مثبت، امیکرون است. تعداد این تست ها کم 

است و عدد واقعی ابتال به امیکرون در تهران نداریم.
وی همچنین افزود: مراجعان سرپایی همچنان وجود دارند که 
البته شامل مبتالیان کرونا و آنفلوآنزای فصلی به شکل همزمان 
هستند. حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر روزانه به شکل سرپایی مراجعه 
می کنند که تعداد قابل توجهی مبتال به آنفلوآنزا هستند و تعداد 
موارد مثبت کرونا از کل تست هایی که اخذ می شود پنج درصد 

است.
توکلی با ابراز نگرانی از  شیوع بیش از اندازه سویه امیکرون 
اندازه  از  بیش  شیوع  هستیم  آن  نگران  که  چیزی  داد:  ادامه 
سویه امیکرون است که می تواند درگیری زیادی از نظر وسعت 
ابتال ایجاد کند؛ البته درخصوص شدت ابتال به این سویه خیلی 

نگرانی نداریم.
برای خوش بینی زود است

با همه خوشبینی ای که به خاطر کاهش آمار بیماران کرونایی 
درباره  است  زود  هنوز  می رسد  نظر  به  دارد،  وجود  کشور  در 
المللی  بین  زیرا منابع  اظهارنظر کنیم  امیکرون  رد شدن خطر 
سازمان  است.  خطرناک  بسیار  سویه  این  معتقدند  بهداشت 

جهانی بهداشت )WHO( در به  روزرسانی گزارش اپیدمیولوژیک 
شد،  منتشر  )چهارشنبه(  امروز  که  کووید-۱۹  بیماری  هفتگی 
زیاد”  “بسیار  حد  در  را  اُمیکرون  سویه  به  مربوط  خطرات 

طبقه بندی کرده است.
این سازمان جهانی در گزارش خود به چند نکته در مورد سویه 
اُمیکرون اشاره کرده است خطر کلی و نگرانی مربوط به کرونای 
اُمیکرون هنوز بسیار باال است. شواهد نشان می دهد که سویه 
برابر  دو  روز  سه  تا  دو  مدت  در  دلتا  با  مقایسه  در  اُمیکرون 
افزایش  حال  در  به سرعت  سویه  این  به  ابتال  موارد  می شود. 
متحده  ایاالت  و  انگلیس  در  غالب  سویه  به  اُمیکرون  و  است 

تبدیل شده است.
البته پزشکان می گویند قدرت سرایت پذیری امیکرون با تزریق 
کامل واکسن کرونا به شدت کاهش می یابد. در این رابطه پیام 
طبرسی در حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا 
طبق  گفت:  اُمیکرون،  کرونای  بر  واکسیناسیون  تاثیر  درباره 

مطالعات مختلف بین المللی نشان داده شده کسانی  که دز سوم 
یا بوستر را تزریق کردند، میزان ایمنی و مقاومت شان در برابر 
قبال کرونا هم  فردی  اگر  بوده است. حال  باال  بسیار  امیکرون 
گرفته باشد، ایمنی خوبی ایجاد می کند. بنابراین توصیه ما این 

است که همه دز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند.
ویروس شناسی  گروه  استاد  آزاد  مختاری  طلعت  همچنین 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره وضعیت 
امیکرون در کشور، گفت: فعال هنوز سویه غالب دلتاست، اما 
کال درباره عفونت های تنفسی محدود کردن انتقال از یک کشور 

به کشور دیگر، غیرممکن است.
وی همچنین در ادامه صحبت هایش با اشاره به تایید اولین 
از کشورها  اکنون تعداد زیادی  افزود:  ایران  امیکرون در  مورد 
امیکرون را گزارش کردند و اولین موردی هم که در ایران تایید 
شد، مسافری بود که از دبی آمده بود که سیستم کنترل قوی 
بنابراین ممکن است مسافری که وارد می شود، در  هم دارند. 

بعد  روز  چند  اما  باشد،  منفی  تستش  پاسخ  ظاهرا  لحظه  آن 
ما  تکثیر می شود، تستش مثبت شود.  بدنش  که ویروس در 
هم جدا از دنیا نیستیم. این ویروس در ایران وجود دارد ولی 
امیدواریم باتوجه به پیکی که اخیرا گذراندیم و بسیاری از افراد 
برخی  مانند  واکسیناسیون،  افزایش  و  شدند  مبتال  بیماری  به 

کشورهای اروپایی نشویم.
واقعیت این است که شکل نهفتگی ویروس امیکرون در بدن 
با دلتا یا کرونای چینی تفاوت هایی دارد. عالئم ابتال به سویه 
اُمیکرون مانند سایر سویه های کووید ۱۹ طی چند روز از بین 
می رود. عالئمی که در بیماران مبتال به اُمیکرون ظاهر می شود، 
در مقایسه با عالئمی که در نوع بسیار خطرناک دلتا مشاهده 

شده، بسیار خفیف است.
کمی  و  سردرد  درد،  بدن  عضالنی،  درد  با  معموال  بیماران 
خستگی مراجعه می کنند و عالئم آن ها به نظر نمی رسد بدتر 

شود و بعد از حدود پنج روز از بین می روند و تمام می شود.
امیکرون  امواج  از  گذر  درباره  که  امیدهایی  و  بیم  وجود  با 
وجود دارد، در ابتدای هفته جاری مسئول روابط عمومی وزارت 
بهداشت آمار ابتالی شناخته شده به امیکرون در کشور را اعالم 
کرد. محمدهاشمی گفت: تاکنون ۳۴ مورد ابتال به سویه جدید 
اُمیکرون در کشور شناسایی شده و ۸ مورد مشکوک نیز در حال 

آزمایش و تست های تشخیصی است.
او همچنین با اشاره به موارد ابتال به امیکرون در شهرهای ایران 
ادامه داد: تاکنون ۱۵ مورد ابتال به اُمیکرون در تهران، ۵ مورد در 
مشهد، ۵ مورد در هرمزگان، ۲ مورد در بوشهر، ۲ مورد در شیراز 
و در هر یک از شهرهای بابل، اصفهان، ارومیه، کرج و اراک، 

یک مورد شناسایی شده است. 
وی در ادامه افزود: همچنین ۸ مورد مشکوک به ابتال به این 
سویه در کشور در حال آزمایش است که ۳ مورد در استان یزد، 
مورد  یک  و  بوشهر  در  مورد  یک  استان هرمزگان،  در  مورد   ۳
نیز در گلستان است. هاشمی تاکید کرد: رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و تزریق دُز سوم واکسن کرونا، می تواند در پیشگیری 

از ابتال به این ویروس جهش یافته موثر باشد.
مروری بر کرونا در کشور 

از پنجشنبه تا جمعه متاسفانه  بنابر اعالم وزارت بهداشت، 
۳۴ بیمار کووید ۱۹ در کشور جان خود را به دلیل این بیماری 

از دست دادند.
بر اساس گزارشی از ایسنا، از روز پنجشنبه تا روز جمعه ۱۰ 
دی ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار 
و ۷۰۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 

۲۷۹ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۹۴ هزار و 

۴۰۱ نفر رسید.
متاسفانه از پنجشنبه تا جمعه، ۳۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار 
و ۶۰۶ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۰ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

دو هزار و ۶۹۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون 
۴۱ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۹۱۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

کشور انجام شده است.

چقدر باید از امیکرون بترسیم؟ 

ونا در کل کشور گردش سویه جدید کر
به نظر می رسد با وجود قدرت بسیار باالی سرایت پذیری ویروس امیکرون، هنوز این سویه تهدید جدی برای سالمت عمومی 

در آن حد که ویروس دلتا خطرناک بود، شمرده نمی شود.

تاکنون ۳4 
مورد ابتال به 
سویه جدید 
اُمیکرون در 

کشور شناسایی 
شده و ۸ مورد 

مشکوک نیز در 
حال آزمایش 
و تست های 

تشخیصی است 

» آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/1038 «
مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي )فشرده(

 گروه قراردادها شركت آب و فاضالب استان بوشهر

نوبت دوم

  شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد انجام عمليات بهره برداري، اصالح، نوسازي و توسعه، نگهداري و 
تعميرات تاسيسات آب رساني )متشکل از کليه اجزا سيستم تامين، انتقال و توزيع آب( شهرستان بوشهر در استان 
بوشــهر را که بر اساس فهرست بهای پايه سال 1400 به مبلغ تقريبی 74،465،712،417 ريال برآورد گرديده است 
به شرح ذيل به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه پيمانكاراني كه داراي سابقه كاري مرتبط و گواهي 
احراز صالحيت پيمانكاري معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي در حداقل پايه 5 رشته آب و گواهی صالحيت 
بهره برداری از تاسيسات آب پايه 4 رسته تامين , توزيع و انتقال آب به طور همزمان هستند دعوت بعمل مي آيد كه 
از ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 00/10/0۸ لغايت ساعت 1۸ روز دوشنبه مورخ 00/10/1۳ جهت خريد اسناد ارزيابي 

کيفي و مناقصه به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات : 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2000001۳44000059
2- قيمت خريد اسناد 500,000 ريال مي باشد .كه بايد به حساب شماره 5-741۳9۳-11-2۸02 نزد بانك مهر ايران 
شعبه مركزي بوشهر ) حساب شبا شــماره IR4406002۸0201100741۳9۳005 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي 

بوشهر ( واريز گردد .
۳- مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار ۳,724,000,000 ريال می باشد که بايد به صورت ضمانت نامه بانكي به 

نفع اين شركت ارائه گردد .
4- مدت اجراي پروژه 12 ماه مي باشد .

5- محل تامين اعتبار : طرحهای عمرانی 
6- هزينه درج آگهي در روزنامه طبق تعرفه آزاد در دو نوبت و هزينه کاربري از سامانه مديريت پروژه عالوه بر کارمزد 

سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه مي باشد . 
7- آخرين مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونيکي در سامانه ستاد ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 00/10/25 

مي باشد . 
۸- پاكتهاي مناقصه در ساعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 00/10/25 گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان 

نماينده شركت همراه با معرفي نامه در جلسه بازگشايي پاكتهاي الف و ب و ج بالمانع مي باشد . 
9- پيمانكار بايد نام پروژه و شماره مناقصه را بر روي پاكت » الف « درج نمايد .

10- مدت اعتبار پيشــنهاد قيمت بايد ۳ ماه باشد و اين مدت بدون نياز به هيچ گونه مكاتبه اي در صورت تمديد 
ضمانت نامه تا ۳ ماه ديگر نيز معتبر باشد .

11-  به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
12- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

1۳- نشاني شرکت : بوشهر - خيابان رئيسعلي دلواري - کوچه تنگسير 1 - كد پستي 75146191۳9
/https://abfa-bushehr.ir : 14- سايت اينترنتي شرکت

15- تلفن تماس : 077-۳1640000

شركت خدمات حمایتی كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت دوم     شماره:   00/1345 /55/63

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد   تاریخ:  1400/10/9

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد

شــركت خدمات حمایتی كشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد انجام 
عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 7۳00 تن انواع نهاده های کشــاورزی از مبداء انبار های ســازمانی واقع در 
شهرستانهای یاسوج، گچساران و دهدشت به سایرنقاط در داخل و خارج از استان کهگیلویه و بویراحمد را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
»دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات و... « در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت )ستاد(  
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل  

ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند. 
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:20000016۳5000004 روزپنج شنبه  مورخ   9 / 1400/10           
2- نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد به آدرس یاسوج بلوار 

مطهری جنب سازمان جهاد کشاورزی استان 
۳- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ  500,000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت انجام می گیرد.
4- مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سامانه: از روز پنج شنبه مورخ 1400/10/9 لغایت ساعت19 روز سه شنبه  

مورخ1400/10/14               
5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشــنهادی  بارگذاری درســامانه به صورت)PDF( : تا ســاعت 19 روزدوشنبه 

مورخ10/27  /1400          
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارســالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهاد ها اعتبار داشته 

باشد.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها :  روزسه شنبه مورخ 1400/10/2۸ ساعت 10 درسالن جلسات شرکت خدمات حمایتی 

استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد .
7-  میزان و نوع تضمین فرایند ارجاع کار:  مبلــغ ۸59,941,460 ریال که به دو صورت ضمانت نامه بانکی و یا پرداخت 
نقدی)فیش واریزی( به حساب شبای شماره  IR 2501000040010۳9704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به نام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا و با شناسه واریز ۳510۳977026۳500650000000000006   قابل 

ارائه می باشد.
۸- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )پاکت 
الف( عالوه بر بارگذاری در ســامانه ،  می بایســتی  به صورت فیزیکی در پاکت در بسته و ممهور ، حداکثر تا پایان 
وقت اداری روزدوشنبه  مورخ 1400/10/27 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل 

و رسید دریافت شود. 
ضمنا” جهت کســب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شــماره تلفن : 074۳۳۳۳4140 به آدرس اینترنتی 
شــرکت: www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir  نیز مراجعه فرمائید. 

شماره تماس پشتیبانی سامانه 1456


