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جـامعـه

بازگشایی صحن بقاع متبرکه بعد از عید فطر صرفاً به صورت عبوری

سخنگوی وزارت بهداشت: قطعًا با اجرای مجدد 
طرح ترافیک مخالفیم

سخنگوی وزارت بهداشت 
درباره اجــرای طرح ترافیک 
وزارت  نظر  گفت:  پایتخت  در 
بهداشــت بــه صراحت این 
ثانونی  اطالع  تا  فعال  است که 
چیزی به نام طرح ترافیک در 
بزرگ  شهرهای  از  کدام  هیچ 

منطقی نیست.
کیانوش  ایرنــا،   گــزارش  به 
جهانپور روز پنجشنبه در نشست 
خبــری ویدیو کنفرانــس که از 
وزارت بهداشت برگزار شد درباره 
اصرار شــهرداری تهران در مورد 
اجرای مجدد طرح ترافیک اظهار 
برقراری  منطق  نمی دانیم  داشت: 
مجدد طــرح ترافیک چیســت؟ 
کشــور در وضعیت عادی نیست 
و تهــران وضعیت فراز و نشــیب 
در هفته هــای اخیــر داشــته و 
وضعیت  حتی  بگوییم  نمی توانیم 

سفید دارد. 
اولویت ما رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی و فیزیکــی اســت و 

آلودگی هوا نیست.
جهانپور ادامه داد: سوق دادن 
مردم به سمت ناوگان حمل ونقل 
عمومــی می تواند مشــکالتی در 
شــهر تهران ایجاد کند، بنابراین 
نظــر وزارت بهداشــت در مورد 
اجــرای مجــدد طــرح ترافیک 
مشــخص و صریح اســت و با آن 

مخالفیم.
تعداد شهدای سالمت
تاکنون ۱۰۷ نفر است

تعداد شــهدای  دربــاره  وی 
ســالمت نیز گفــت: آنچه رئیس  

ســازمان نظام پزشکی از شهدای 
تاکنون  کرده  مشــخص  سالمت 
و  پزشــکان  شــامل  نفــر   ۱۰۷
و داروسازان  بهورزان  و  پرستاران 
و بهیــاران و کارکنــان و خدمه 
بیمارســتان ها هســتند و موارد 
مبتال هم حدود ۷۹۰ نفر در همه 

رده ها و مشاغل هستند.
فعالیت سامانه ۴۰۳۰ 

همچنان ادامه دارد
ســخنگوی وزارت بهداشــت 
درباره ادامه فعالیت سامانه ۴۰۳۰ 
بیان کرد: فعال ســامانه ۴۰۳۰ در 
مرحله دوم غربالگری کرونا به کار 
خود ادامه می دهد. البته تالش ما 
این اســت که مردم را به ســمت 
ثبت نــام و خوداظهاری مجدد در 

سامانه salamat.gov.ir  ببریم. 
بازگشایی صحن  اماکن متبرکه

جهانپور درباره زمان بازگشایی 
صحن ها و اماکن متبرکه گفت: بعد 
از عید فطر، بقــاع متبرکه در حد 
صحن بازگشــایی می شوند و افراد 
به صورت عبوری در صحن حاضر 
می شــوند. فعال رواق هــا تا اطالع 
ثانوی بازگشــایی نمی شــود. این 
موضوع به این بستگی دارد که بعد 
 از ۱۷ خرداد بررسی بیشتری داشته 

باشیم.
افزایش شناسایی موارد جدید 

مبتال به کرونا 
و ادامه روند کاهش بستری 

عمومی  روابط  رئیس  مرکــز 
بهداشت  وزارت  اطالع رســانی  و 
گفت: تاکنــون ۱۳۱ هزار و ۶۵۲ 
نفر در کشــور به طــور قطعی به 

ویروس کرونا مبتال شــده و۱۰۲ 
هزار و ۲۷۶ نفر از بیماران، بهبود 

یافته و ترخیص شده اند.
کیانوش  وبــدا،   گــزارش  به 
جهانپور روز جمعه درباره آخرین 
آمار مبتالیــان قطعی به ویروس 
کرونــا در کشــور و مــوارد فوت 
ناشی از آن اظهارداشت: از یکم تا 
دوم خرداد و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۱۱ 
بیمار جدیــد مبتال به کووید ۱۹ 

در کشور شناسایی شد.
جهانپــور ادامــه داد: از بین 
مبتالیــان جدیــد، ۴۱۳ مــورد 
بســتری و هــزار و ۸۹۸ مــورد 
ســرپایی و از افــراد در تماس با 
شناســایی  که  بودند  مبتالیــان 
شــدند و مجموع بیماران کووید 
۱۹ در کشور به ۱۳۱ هزار و ۶۵۲ 

نفر رسید.
وی افزود: متاســفانه در این 
مــدت، ۵۱ بیمار کووید ۱۹ جان 
خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان ایــن بیماری به ۷ 
هزار و ۳۰۰ نفر رسید. سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه 
تاکنون ۱۰۲ هــزار و ۲۷۶ نفر از 
بیماران، بهبــود یافته و ترخیص 
شده اند، همچنین دو هزار و ۶۵۹ 
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ 
در وضعیت شــدید ایــن بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
به گفتــه جهانپــور، تاکنون 
آزمایــش   ۹۱۳ و  هــزار   ۷۶۳
تشــخیص کووید۱۹ در کشــور 

انجام شده است.

وی بــا بیان اینکــه وضعیت 
اســتان خوزستان، همچنان قرمز 
بازه زمانی  است، اظهارداشت: در 
یکم تا دوم خرداد در ۱۴ اســتان 
موارد فوتی صفر و در ۶ اســتان، 
یک مــورد فوتی گزارش شــده 

است.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 
وزارت بهداشت گفت: در روزهای 
اخیر افزایش موارد شناسایی شده 
جدید را شــاهد هستیم، اما روند 
کاهش بســتری و موارد ارجاعی 
بیمارســتان ها نیــز ادامــه دارد. 
امیدواریم  بیان کــرد:  جهانپــور 
با رعایت موارد بهداشــتی  مردم 
ســفرهای  و  تــردد  کاهــش  و 
غیرضــروری در هفته هــای آتی 
یاری رســان همکاران ما در نظام 
سالمت باشــند، تا امروز کارنامه 
درخشان مردم و نظام سالمت در 
مدیریت این بیماری را داشــتیم 
و امیدواریم ایــن همکاری ادامه 

داشته باشد.

بروز عالئم جدید 
در مبتالیان به کرونا

فرمانــده عملیــات مدیریــت 
بیمــاری کرونــا در کالن شــهر 
تهران روز پنجشنبه از کاهش ۱۵ 
درصدی مرگ و میر ناشی از کرونا 

در تهران خبر داد.
علیرضا زالی یادآور شد: برخی 
از عالئم جدید مانند عالئم گوارشی، 
کاهش  اشــتها، از بین رفتن حس 
چشــایی، اختالل در حس بویایی، 
سردردهای شدید، دردهای کمری 
همــراه با تب و دردهای عضالنی و 
احساس کسالت عمومی را هم باید 
تابلوی  در کنار عالئم تنفســی به 

بالینی عالئم بیماری اضافه کنیم.
وی افــزود: در کنــار عالئــم 
تنفســی کــه عالئم شــایع و بارز 
این بیماری هســتند، برخی عالئم 
گوارشــی به ویژه اسهال های آبکی 
متناوب همراه بــا تب های خفیف 
نیز می تواند ظن بالینی تیم بالینی 

را نسبت به کرونا برانگیخته کند. سازمان امنیت روســیه از دستگیری 
سارقی حرفه ای خبر داد که توانسته بود در 
چند دقیقه حدود ۳۰۰ هزار دالر از دستگاه 

خودپرداز به سرقت برد.
به گزارش خبرگزاري صدا و ســیما، این پیرمرد ســارق، با لباس و کیف 
مخصوص متصدیان حمل پول، از دو دستگاه خودپرداز در شهر پنزای روسیه، 
در چند دقیقه بیش از ۲۰ میلیون روبل، معادل حدود ۳۰۰ هزار دالر ســرقت 
کرد، اما واقعیت ماجرا این بود که وی اصال پیرمرد نبوده و ۳۹ سال سن دارد.

این ســارق حرفــه ای با تهیه ماســک التکس، طراحــی و دوختن کیف 
مخصوص حمل پول، ســرقت خود را به دقت برنامه ریزی کرده و برای فرار از 

صحنه، پالک جعلی اتومبیل نیز تهیه کرده بود.
پلیــس اعالم کــرد: عالوه بر همه ایــن برنامه ریزی ها، وی دســتگاه های 
خودپرداز را با اســتفاده از کلید مخصوصی باز کرده اســت که فقط در اختیار 

متصدیان اصلی خودپردازهاست.
به گفته پلیس، این سارق به همراه همه مبالغ سرقت شده که در زیرزمین 

خانه اش مخفی کرده بود، دستگیر شد.

دستگیری 
»دزد سال«

روسیه

نروژ خواستار  دادســتان دادگاهی در 
راست گرای  مهاجم  برای  زندان  ۲۱ ســال 
افراطی شده که ســال گذشته در نزدیکی 
اسلو پایتخت نروژ به سوی یک مسجد آتش 

گشود. 
به گزارش یورونیوز، »یان اوِوربرگ« دادستان 
این پرونده گفت:  به  نظر می رســد او برای مدتی 

طوالنی همچنان خطرناک باقی بماند.
فیلیپ منشاوِس ۲۲ ساله، به جرم »عمل تروریستی« و نیز »قتل« محاکمه 
می شود. او متهم است که خواهر ناتنی خود که اصلیت چینی داشت را کشته و 

سپس به سوی ساختمان یک مسجد تیراندازی کرده است.
فیلیپ منشاوس روز ۱۰ اوت سال ۲۰۱۹ درحالیکه جلیقه ضدگلوله بر تن 
و کالهی مجهز به دوربین بر سر داشت به روی مسجد مرکز اسالمی نور آتش 
گشود، اما نمازگزاران توانستند بدون آنکه کسی زخمی  شود وی را متوقف کنند 

و تحویل پلیس بدهند.

درخواست ۲1 سال 
زندان برای عامل 

حمله مسلحانه 
به مسجد

نروژ

یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس 
۳۲۰ که از شــهر الهور عازم کراچی بود در 
نزدیکــی فرودگاه بین المللــی کراچی در 

جنوب این کشور سقوط کرد.
به گزارش اسپوتنیک، نماینده خطوط هوایی 
 پاکســتان با تأیید خبر سقوط هواپیما تعداد مسافران این هواپیما را در حدود
۹۰ نفــر اعالم کرد. این هواپیمای مســافربری متعلق به شــرکت هواپیمایی 
کشوری پاکستان )PIA( است که قبل از فرود دچار حادثه شده و حدود ۸۰ تا 
۹۰ مسافر داشته است. اما عصر دیروز شبکه های خبری پاکستان گزارش دادند 
رئیس  بانک پنجاب که یکی از سرنشــینان هواپیمــای حادثه دیده در کراچی 
بود، به شکل معجزه آسا زنده مانده در بیمارستان در شرایط پایدار بسر می برد. 
برخی از شاهدان عینی از محل حادثه به خبرنگاران گفتند: بخش انتهای 
بدنه هواپیما اولین برخورد آن با زمین بوده و پس از آن تیم های امداد و نجات 
پیش بینی می کنند که احتمال زنده بودن برخی از سرنشینان این هواپیما که 
در قســمت جلوی هواپیمای بودند زیاد است. شــبکه های خبری پاکستان با 
پخش آخرین تبادل پیام میان خلبــان هواپیمای ایرباس ۳۲۰ و برج مراقبت 
در کراچــی، اعالم کردنــد از کار افتادن موتور هواپیما، باز نشــدن چرخ ها و 
 آتش سوزی از دالیل حادثه دیروز به نظر می رسد. برخی رسانه ها تعداد مسافران 

و خدمه این پرواز را ۱۰۷ نفر اعالم کرده اند.

سقوط هواپیمای 
مسافربری

پاکستان

دانشگاه زابل در نظر دارد به منظور »تکمیل بلوک (B) از پارت یک پروژه 
سازمان مرکزی دانشگاه زابل« نسبت به دعوت از پیمانکاران، جهت شرکت 

در مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل اقدام نماید: 
شرح خدمات موضوع مناقصه: تکمیل بلوک (B) از پارت یک پروژه سازمان 
مرکزی دانشــگاه زابل طبق فهرست  بهای ســال 1399 با زیر بنای در حدود 598 
مترمربع و، بــرآورد اولیه به مبلغ 11/141/170/434 ریال (نوع قرارداد بر اســاس 

سرجمع و پرداخت از طریق اسناد اوراق خزانه اسالمی می باشد.)
مشاور پروژه: شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس.

محل اجرای پروژه: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل،  کیلومتر 3 جاده 
بنجار، پردیس جدید دانشگاه زابل.

رشته و گروه های پیمانکاری: پیمانکاران تعیین صالحیت شده توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور و دارای حداقل رتبــه 5 ابنیه دارای ظرفیت آزاد 
ارجاع کار. (معتبر بودن گواهینامه و ظرفیت آزاد پیمانکاران در پایگاه اطالع رســانی 

http://sagar.mporg.ir الزامی و مالک عمل خواهد بود). 
مدت اجرای پروژه: 10 ماه

نوع و مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصه: واریز وجــه نقد به مبلغ 
1/114/117/043 ریال به حساب سپرده دانشگاه به شماره 2569108910 به 
نام تمرکز وجوه سپرده جاری دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا ارائه ضمانتنامه 
 بانکی معتبر و یا چک تضمین شــده بانکی در وجه دانشــگاه زابل،  
 ایــن تضمین با رعایت مفاد آیین نامــه مالی و معامالتی دانشــگاه زابل به ذی نفع 

مسترد می گردد.
میزان تضمین حســن اجرای تعهدات: برنده مناقصه مکلف اســت هنگام 
عقد قرارداد به میزان 10 درصد مبلغ پیشــنهادی خود را بابت ضمانت حسن اجرای 
تعهدات، ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا سپرده نقدی که به حساب 
دانشــگاه واریز می شــود به دانشگاه زابل تســلیم نماید. این تضمین با رعایت مفاد 

آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه زابل به ذینفع مسترد می گردد.
میزان و نحوه پرداخت پیش پرداخت: بیســت درصد مبلغ پیشنهادی برنده 
مناقصــه و نحوه پرداخــت آن مطابق آخرین بخشــنامه های ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی از طریق اسناد اوراق خزانه اسالمی خواهد بود.
تاریــخ و محل دریافت اســناد مناقصه: نمایندگان شــرکت های متقاضی 
می توانند جهت دریافت  اســناد مناقصه از تاریــخ 99/3/3 لغایت 99/3/۸ و 
در بازه زمانی ســاعت 9 الی 14 به شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس به 
نشانی: تهران- خیابان شیراز جنوبی- بلوار علیخانی (ونک پارک)- پالک 58- طبقه 
5- واحد 9 و شماره تماس: 9-021۸۸60012۸ و یا دفتر نمایندگی مهندسین 
مشــاور اروین معماری پارس واقع در استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زابل- 
پردیس جدید دانشــگاه زابل- کارگاه بلوک (A) ســازمان مرکزی دانشگاه زابل و 

شماره تماس: 09153435156 مراجعه نمایند.
هزینه خرید اســناد مناقصــه: یک میلیــون ریال واریز به شــماره شــبا 
IR670180000000000104034683 نزد بانک تجارت به نام شــرکت مهندسین 

مشاور اروین معماری پارس.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اســناد مناقصه: معرفی  و نامه ممهور به 
مهر و امضاء صاحبان مجاز شــرکت و پرداخت هزینه چاپ و تکثیر اســناد در وجه 

فروشنده اسناد.
تاریخ و محل تحویل اسناد مناقصه: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهادهای 
خود را درون پاکت ممهور به مهر شــرکت و امضاء  صاحبان مجاز شــرکت به شرح 
قید شــده در اســناد مناقصه حداکثــر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 
99/03/19 به مدیریت امور حقوقی،  قراردادها و رســیدگی به شــکایات دانشگاه 
زابل به نشــانی: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل،  کیلومتر 3 جاده بنجار، 

پردیس جدید دانشگاه زابل ساختمان والیت تحویل نمایند.
محل و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 
 مورخ  99/03/20 در محل دفتر کار معاون اداری و مالی دانشــگاه به نشــانی:

 اســتان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل،  کیلومتر 3 جاده بنجار، پردیس جدید 
دانشگاه زابل ساختمان والیت.

سایر موارد:
*  صرفا شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
تکلیف و یا ســلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشــگاه زابل مجاز می باشد در 
چارچــوب ضوابط مقــرر در آیین نامه مالی و معامالتی خــود و با عنایت به صرفه و 

صالح دانشگاه  هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.
 *  بهای پیشــنهادی باید به مبلغ مشــخص عددی و حروفی براساس درصد کسر 
 یا اضافه نســبت بــه واحد بهای اعالم شــده تعیین و در پاکت الک و مهر شــده 

تسلیم شود.
*  نقشــه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در شــرکت مهندسین مشاور تهران 
محاسب موجود است و پیشــنهاددهندگان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و 

با قید این جمله که »مورد تایید است« امضاء و ضمیمه پیشنهاد،  تسلیم نمایند.
*  پرداخت کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای: 

گاه زابل داـشن

تکمیل بلوک )B( از پارت یک پروژه 
سازمان مرکزی دانشگاه زابل دانشگاه زابل درنظر دارد انجام خدمات مشروحه در جدول ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و این آگهی از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخه 1399/3/6 لغایت 
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/3/13 در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها 

و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل، واقع در پردیس جدید دانشگاه زابل.
روز شنبه  اداری  پایان وقت  تا  2-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: حداکثر 

مورخ 1399/3/24.
به  رسیدگی  و  قراردادها  حقوقی،  امور  مدیریت  قیمت:  پیشنهاد  تسلیم  محل   -3

شکایات دانشگاه زابل.
مورخ  یکشنبه  روز  مناقصه: ساعت 9 صبح  پاکات  بازگشایی  و محل  4- زمان 
1399/3/25 در دفتر کار معاون اداری و مالی دانشگاه به آدرس: پردیس جدید دانشگاه 

زابل- ساختمان والیت- طبقه دوم.
5- هزینه خرید اسناد: واریز یک میلیون ریال به شماره حساب 2569110273 
درآمدهای متفرقه و مهمانسرا دانشگاه زابل نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه زابل.

6- مدت قرارداد: یک سال از تاریخ 1399/5/1 لغایت 1400/4/31.
7- محل اجرای قرارداد: پردیس جدید، پردیس قدیم، مزرعه آموزشی سد سیستان 

دانشگاه زابل.
مبلغ  تا سقف 25 درصد  دانشگاه می تواند  آن:  واریز  و ترتیب  ۸- پیش پرداخت 
از  یکی  از  معتبر صادره  بانکی  اخذ ضمانتنامه  قبال  در  پیش پرداخت  به عنوان  را  پیمان 

بانک های رایج کشور به پیمانکار پرداخت نماید.

است  ملزم  پیمانکار  آن:  استرداد  نحوه  و  تعهدات  اجرای  9- تضمین حسن 
معادل  تعهدات  اجرای  عنوان تضمین حسن  بانکی تحت  قرارداد ضمانتنامه  هنگام عقد 
ده درصد مبلغ پیشنهادی خود، صادره از یکی از بانک های رایج کشور تهیه و یا معادل 
ریالی آن را به صورت نقدی به حساب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل امور 
مالی دانشگاه نماید. این تضمین پس از طی مراحل قانونی و رعایت مفاد آئین نامه مالی و 

معامالتی دانشگاه زابل به ذینفع مسترد خواهد شد.
10- سایر موارد: 

10-1- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی براساس درصد کسر یا 
اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.

10-2- صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
چارچوب  در  می باشد  مجاز  دانشگاه  و  نمی نماید  دانشگاه  برای  اختیار  یا سلب  و  تکلیف 
ضوابط و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.

برنده  از  مناقصه  این  آگهی های  چاپ  به  مربوط  هزینه های  کلیه   -3-10
مناقصه دریافت می شود.

10-4- سایر شرایط و مشخصات موضوع مناقصه در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها 
و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل موجود است؛ مناقصه گران می بایست یک نسخه از 
آن را دریافت و با قید این جمله که »مورد قبول است« امضاء و به همراه پیشنهاد 

قیمت خود، تسلیم نمایند.

شماره 
شرح مختصر موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ برآورد 
موضوع مناقصه 

(ریال)

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه 
(ریال)

04

انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی نظیر: خدمات نظافت، پذیرایی 
و نامه رسانی داخلی، نگهداری فضای سبز و خدمات تایپ کلیه 

ساختمان های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و... مجموعه دانشگاه زابل 
شامل: پردیس قدیم، پردیس جدید و مزرعه آموزشی سد سیستان 

89/300/000/000

4/465/000/000 ریال واریز به شماره حساب 
2569108910 تمرکز وجوه سپرده جاری 
دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا ارائه 

ضمانتنامه بانکی معتبر از بانک های رایج کشور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹۹-0۴
گاه زابل داـشن

دانشگاه زابل در نظر دارد انجام خدمات مشروحه در جدول ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و این آگهی از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1- زمان و محل فروش اســناد مناقصه: از روز سه شــنبه مورخ 1399/03/06 
لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/13 در محل مدیریت امور حقوقی، 

قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل، واقع در پردیس جدید دانشگاه زابل.
2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1399/03/24.
3- محل تسلیم پیشــنهاد قیمت: مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به 

شکایات دانشگاه زابل.
4- زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 
1399/03/25 در دفتر کار معاون اداری و مالی دانشگاه به آدرس: پردیس جدید دانشگاه 

زابل- ساختمان والیت- طبقه دوم.
5- هزینــه خرید اســناد: واریــز یک میلیــون ریال به شــماره حســاب 
2569110273 درآمدهای متفرقه و مهمانســرا دانشگاه زابل نزد بانک 

تجارت شعبه دانشگاه زابل.
6- مدت قرارداد: از تاریخ 1399/05/01 لغایت 1400/04/31.

7- محل اجرای قرارداد: پردیس جدید، پردیس قدیم دانشگاه زابل.
۸- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن: دانشــگاه می تواند تا سقف 25 درصد مبلغ 
پیمــان را به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر صادره از یکی از 

بانکهای رایج کشور به پیمانکار پرداخت نماید.

9- تضمین حســن اجرای تعهدات و نحوه استرداد آن: پیمانکار ملزم است 
هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه بانکی تحت عنوان تضمین حســن اجرای تعهدات معادل 
ده درصد مبلغ پیشــنهادی خود، صادره از یکی از بانکهای رایج کشور تهیه و یا معادل 
ریالی آن را به صورت نقدی به حســاب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل امور 
مالی دانشگاه نماید. این تضمین پس از طی مراحل قانونی و رعایت مفاد آئین نامه مالی 

و معامالتی دانشگاه زابل به ذینفع مسترد خواهد شد.
10- سایر موارد:

10-1- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی براساس درصد کسر یا 
اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.

10-2- صرفا شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشــگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب 
ضوابط و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.

10-3- کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی های مناقصه از برنده مناقصه 
دریافت می شود.

10-4- ســایر شــرایط و مشــخصات موضوع مناقصه در محل مدیریت امور حقوقی، 
قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل موجود است؛ مناقصه گران می بایست یک 
نســخه از آن را دریافت و با قید این جمله که »مورد قبول است« امضاء و به همراه 

پیشنهاد قیمت خود، تسلیم نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹۹-0۷
گاه زابل داـشن

دانشگاه زابل در نظر دارد انجام خدمات مشروحه در جدول ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و این آگهی از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1- زمان و محل فروش اســناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1399/03/06 لغایت 
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/13 در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها 

و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل، واقع در پردیس جدید دانشگاه زابل.
2- آخرین مهلت تسلیم پیشــنهاد قیمت: حداکثر تــا پایان وقت اداری روز 

شنبه مورخ 1399/03/24.
3- محل تسلیم پیشنهاد قیمت: مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به 

شکایات دانشگاه زابل.
4- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 
1399/03/25 در دفتــر کار معاون اداری و مالی دانشــگاه بــه آدرس: پردیس جدید 

دانشگاه زابل- ساختمان والیت- طبقه دوم.
5- هزینــه خرید اســناد: واریز یــک میلیون ریال به شــماره حســاب 
2569110273 درآمدهای متفرقه و مهمانسرا دانشگاه زابل نزد بانک 

تجارت شعبه دانشگاه زابل.
6- مدت قرارداد: از تاریخ 1399/05/01 لغایت 1400/04/31.

7- محــل اجرای قرارداد: پردیس جدید، پردیس قدیم، مزرعه آموزشــی ســد 
سیستان و پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

۸- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن: دانشگاه می تواند تا سقف 25 درصد مبلغ 
پیمان را به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر صادره از یکی از 

بانکهای رایج کشور به پیمانکار پرداخت نماید.

9- تضمین حسن اجرای تعهدات و نحوه استرداد آن: پیمانکار ملزم است 
هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه بانکی تحت عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات معادل 
ده درصد مبلغ پیشنهادی خود، صادره از یکی از بانکهای رایج کشور تهیه و یا معادل 
ریالی آن را به صورت نقدی به حساب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل امور 
مالی دانشــگاه نماید. این تضمین پس از طی مراحل قانونی و با رعایت مفاد آئین نامه 

مالی و معامالتی دانشگاه زابل به ذینفع مسترد خواهد شد.
10- سایر موارد:

10-1- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی براساس درصد کسر یا 
اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
10-2- صرفا شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و 
ایجاد تکلیف و یا ســلب اختیار برای دانشــگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در 
چارچوب ضوابط و با عنایت به صرفه و صالح دانشــگاه هر یک از پیشنهادها را قبول 

و یا رد نماید.
10-3- کلیــه هزینه های مربوط به چاپ آگهی هــای مناقصه از برنده 

مناقصه دریافت می شود.
10-4- ســایر شــرایط و مشــخصات موضوع مناقصه در محل مدیریت امور حقوقی، 
قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل موجود است؛ مناقصه گران می بایست یک 
نســخه از آن را دریافت و با قید این جمله که »مورد قبول است« امضاء و به همراه 

پیشنهاد قیمت خود، تسلیم نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹۹-06
گاه زابل داـشن

دانشگاه زابل درنظر دارد انجام خدمات مشروحه در جدول ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و این آگهی از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1399/3/6 لغایت 
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/3/13 در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها 

و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل، واقع در پردیس جدید دانشگاه زابل.
روز شنبه  اداری  پایان وقت  تا  2-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: حداکثر 

مورخ 1399/3/24.
به  رسیدگی  و  قراردادها  حقوقی،  امور  مدیریت  قیمت:  پیشنهاد  تسلیم  محل   -3

شکایات دانشگاه زابل.
مورخ  یکشنبه  روز  مناقصه: ساعت 9 صبح  پاکات  بازگشایی  4- زمان و محل 
1399/3/25 در دفتر کار معاون اداری و مالی دانشگاه به آدرس: پردیس جدید دانشگاه 

زابل- ساختمان والیت- طبقه دوم.
5- هزینه خرید اسناد: واریز یک میلیون ریال به شماره حساب 2569110273 

درآمدهای متفرقه و مهمانسرا دانشگاه زابل نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه زابل.
6- مدت قرارداد: یک سال از تاریخ 1399/5/1 لغایت 1400/4/31.

خاص  دام های  پژوهشکده  و  کشاورزی  پژوهشکده  قرارداد:  اجرای  محل   -7 
دانشگاه زابل.

مبلغ  تا سقف 25 درصد  دانشگاه می تواند  آن:  واریز  ۸- پیش پرداخت و ترتیب 
از  از یکی  معتبر صادره  بانکی  اخذ ضمانتنامه  قبال  در  پیش پرداخت  به عنوان  را  پیمان 

بانک های رایج کشور به پیمانکار پرداخت نماید.

است  ملزم  پیمانکار  آن:  استرداد  نحوه  و  تعهدات  اجرای  9- تضمین حسن 
هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه بانکی تحت عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات معادل ده 
درصد مبلغ پیشنهادی خود، صادره از یکی از بانک های رایج کشور تهیه و یا معادل ریالی 
امور مالی  آن را به صورت نقدی به حساب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل 
دانشگاه نماید. این تضمین پس از طی مراحل قانونی و با رعایت مفاد آئین نامه مالی و 

معامالتی دانشگاه زابل به ذینفع مسترد خواهد شد.
10- سایر موارد: 

10-1- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی براساس درصد کسر یا 
اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.

10-2- صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
چارچوب  در  می باشد  مجاز  دانشگاه  و  نمی نماید  دانشگاه  برای  اختیار  یا سلب  و  تکلیف 
ضوابط و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.

10-3- کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی های مناقصه از برنده مناقصه 
دریافت می شود.

10-4- سایر شرایط و مشخصات موضوع مناقصه در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها 
و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل موجود است؛ مناقصه گران می بایست یک نسخه از 
آن را دریافت و با قید این جمله که »مورد قبول است« امضاء و به همراه پیشنهاد 

قیمت خود، تسلیم نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹۹-05
گاه زابل داـشن

شماره 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه(ریال)مبلغ برآورد موضوع مناقصه (ریال)شرح مختصر موضوع مناقصهمناقصه

انجام خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات 07
26/900/400/000مکانیکی و برقی پردیس جدید و قدیم دانشگاه زابل

1/345/020/000 ریال
واریز به شماره حساب 2569108910 تمرکز وجوه 

سپرده جاری دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا ارائه 
ضمانتنامه بانکی معتبر از بانکهای رایج کشور

شماره 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه(ریال)مبلغ برآورد موضوع مناقصه (ریال)شرح مختصر موضوع مناقصهمناقصه

06

انجام خدمات امور خوابگاهها و حفاظت فیزیکی از 
ساختمانها و تاسیسات و ماشین آالت و تجهیزات و 
اموال منقول و غیرمنقول موجود در پردیس جدید 
و پردیس قدیم و پژوهشکده کشاورزی و مزرعه 

آموزشی سد سیستان دانشگاه زابل

22/587/000/000

1/129/350/000 ریال
واریز به شماره حساب 2569108910 تمرکز وجوه 

سپرده جاری دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا ارائه 
ضمانتنامه بانکی معتبر از بانکهای رایج کشور

شماره 
شرح مختصر موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ برآورد 
موضوع مناقصه 

(ریال)

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه 
(ریال)

05
انجام خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از فضای سبز، باغات، 

گلخانه های پژوهشکده کشاورزی و دام های خاص 
پژوهشکده دام های خاص دانشگاه زابل 

75/760/000/000

3/788/000/000ریال واریز به شماره حساب 
2569108910 تمرکز وجوه سپرده جاری 
دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا ارائه 

ضمانتنامه بانکی معتبر از بانک های رایج کشور

شــرکت  مدیرعامــل 
اظهار  تهران  مترو  بهره برداری 
ترافیک  طرح  اجرای  با  داشت: 
پــس از عید فطر، مســافران 
ساعات  در  نباید  حتی المقدور 

پیک با مترو تردد کنند.
آمار  دربــاره  نوبخت  فرنــوش 
مسافران مترو در روزهای اخیر، به 
فارس گفت: طی روزهای گذشــته 
آمار مسافران مترو به بیش از ۸۰۰ 
هزار نفر در روز رســیده و هر چند 
این آمار نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بسیار کمتر است ولی به دلیل 

شــرایط کرونایی این آمار می تواند 
موازین  نکــردن  در صورت رعایت 
بهداشتی توسط مسافران مشکالتی 

را به همراه داشته باشد.
مترو  مســافران  افزود:  نوبخت 
برای پیشــگیری از ابتال به ویروس 
کرونا پس از اجــرای طرح ترافیک 
تهران باید ســفر خــود را با مترو 
و حتی المقدور  کننــد  برنامه ریزی 
از تردد در ســاعات پیــک و انجام 
سفرهای غیرضروری بپرهیزند چرا 
در این ساعات به دلیل حجم بیشتر 
ویروس  انتقال  احتمال  مســافران، 

کرونا بسیار افزایش می یابد.
طرح  اجــرای  اســت،  گفتنی 
ترافیک پس از عید فطر واکنش های 
زیادی از ســوی مردم و مسئوالن 
پنجشــنبه  روز  و  اســت  داشــته 
ســخنگوی وزارت بهداشــت نیز از 
مخالفــت این وزارتخانــه با اجرای 
طرح ترافیک خبر داد و اعالم کرد: 
نظر وزیر بهداشــت به صراحت این 
است که تا اطالع ثانوی اجرای طرح 
ترافیک در هیچ کدام از شــهرهای 
بزرگ منطقی نیســت و قطعا با آن 

مخالف هستیم.

مدیرعامل مترو تهران:

مسافران با اجرای طرح ترافیک از تردد با مترو 
در ساعات شلوغی خودداری کنند!

اســتوار یکم »میالد خســروی« مامور تجسس 
کالنتری ۱۳۴ شهرک قدس هنگام درگیری با سارقان 

مسلح به شهادت رسید.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، شــامگاه چهارشنبه در 
پي عملیات تعقیب و  گریز سارقان منزل، استوار یکم »میالد 
خسروی« هنگام دستگیری سارقان مسلح به فیض عظماي 

شهادت نائل آمد.
شهید خسروی، ۲۶ ساله، مجرد و تک فرزند خانواده بود. 
این شــهید شــجاع، انقالبی و فداکار نقش زیادی در تامین 
امنیت شــهروندان و پیشــگیری از وقوع جرایم و همچنین 

دستگیری سارقان در محدوده استحفاظی خود داشت.

پیکر این شــهید مدافع امنیت دیروز با حضور ســردار 
رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و فرماندهان رده های 
مختلــف این نیــرو، همرزمان و خانواده شــهید در ســتاد 

فرماندهی پلیس تهران تشییع شد.
پیکر شهید خسروی پس از تشییع بر دستان همرزمانش 

برای خاکسپاری به قزوین منتقل شد.
تشییع پیکر شهید نیروی انتظامی در بویین زهرا

پیکر مطهر این شهید مدافع امنیت بعدازظهر پنجشنبه 
پس از تشییع از سوی مردم مومن و انقالبی شهرستان بویین 
زهرا، در محل زادگاهش روستای آقچه مزار به خاک سپرده 

شد.

شهادت مامور کالنتری »شهرک قدس« 
در درگیری با سارقان مسلح

نیــروی انتظامی در بیانیه ای 
اتباع  فــوت  حادثه  پیرامــون 
افغانســتانی در منطقــه مرزی 
برای  قصدی  کرد  اعالم  مشترک 
بررسی مشترک ادله موجود برای 
روشن شدن ابعاد حادثه در طرف 

افغانستانی وجود ندارد.
انتظامــی  نیــروی  بیانیــه  در 
جمهوری اسالمی ایران درباره حادثه 
افغانســتانی در منطقه  اتبــاع  فوت 
مرزی مشــترک آمده است: »انتشار 
خبر حادثه تاســف بار فوت گروهی از 
اتباع افغانســتان که بر اســاس اعالم 
رســانه های این کشور به دلیل غرق 
شــدن در رودخانه مرزی هریررود به 
پیوســته طی روزهای گذشته  وقوع 
بــا برخــی ادعاهای واهــی مبنی بر 
دخالــت مرزبانان ایران در این رخداد 
به ســوژه ای برای طراحــی عملیات 
گســترده رســانه ای و اختالف افکنی 
میان دو ملت برادر و دوســت ایران و 

افغانستان تبدیل شده است.
و  عمیــق  پیوســتگی  اگرچــه 
و  تاریخــی  مســتحکم  ریشــه های 
فرهنگی دو ملت شریف افغانستان و 
ایران که از دیرباز دوســتی و برادری 
بر آن حاکم بوده است با سناریوهای 

از  دروغ پراکنی هایــی  و  ســاختگی 
این دســت مخدوش نخواهد شد؛ به 
منظور تنویــر افکار عمومی و به ویژه 
افغانستان،  آگاهی دقیق ملت مظلوم 
همچنین تبیین اهداف پشــت پرده 
جنگ روانی دشمنان دو ملت به چند 
نکتــه در ارتباط با ایــن حادثه تلخ و 

مشکوک اشاره می گردد.
به دلیــل ادعاهای مطرح شــده 
در خصــوص وقــوع این رخــداد در 
منطقه مرزی مشــترک میان ایران و 
افغانســتان، اولین موضوعی که باید 
مورد توجه و رســیدگی قرار بگیرد، 
مســئولیت های قانونی و حقوقی دو 
طرف بــرای حفاظت و حراســت از 

ترددهای مرزی است.
مهمتریــن مســئله و ابهــام در 
ارتباط با این حادثــه، چرایی تخلیه 
پاســگاه های مــرزی افغانســتان در 
نیروهای  از ســوی  اخیر  ســال های 
مرزبانــی این کشــور و بی توجهی به 
ضرورت رعایــت پروتکل های امنیتی 

در مرزهای مشترک است.
دولــت  متاســفانه کم توجهــی 
اجــرای  بــه ضــرورت  افغانســتان 
مسئولیت های قانونی خود در خصوص 
حفاظت از مرز، زمینه را برای ارتکاب 

انواع جرایم و اقدامات ضد امنیتی در 
مرزهای مشــترک ایران و افغانستان 

فراهم ساخته است.
بــا توجه به مداخــالت و حضور 
نیروهای مختلف خارجی و متخاصم 
ضدایرانی در خاک افغانستان، شرایط 
بــرای طراحی  را  موجــود، زمینــه 
انواع ســناریوهای ضــد ایرانی، تردد 
قاچاقچیان موادمخدر و تروریست های 
وابســته در نوار مــرزی فراهم نموده 
کــه پاســخگویی بــه آن در حوزه 

مسئولیت های دولت افغانستان است.
بخــش بعــدی در بررســی این 
بــه ماهیت رخــداد مربوط  موضوع 
می شــود که به صورت طبیعی باید 
بر اســاس ادله و شواهد موجود مورد 
مداقه و ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد.
ایران  اسالمی  جمهوری  مرزبانی 
به محض اطالع پس از انتشــار خبر 
مشــکوک فوت اتباع افغانســتانی در 
رودخانــه مرزی هریــررود که خارج 
از روال همکاری هــای مرزی به جای 
انعکاس به طرف ایرانی در رســانه ها 
منتشــر شــد به منظور روشن شدن 
ابعاد مختلف این حادثه ضمن تشکیل 
کمیتــه کارشناســی، آمادگی خودرا 
برای بررسی مشترک ادعاهای مطرح 

شده به طرف افغانستانی اعالم کرد که 
با پاسخ به هنگام همراه نبود.

شده  انجام  بررسی های  مجموعه 
از ســوی کمیته های کارشناسی که 
طی چند نوبت و با حضور بخش های 
ذی ربط در جمهوری اسالمی صورت 
پذیرفته نشــان می دهد که ادعاهای 
مطرح شده از سوی طرف افغانستانی 
که بدون ارائه هرگونه ســند، مدرک 
و گزاره متقنی می باشــد به هیچ وجه 
مرزبانی  ماموران  دخالت  نشان دهنده 
ایــران در این حادثه نبوده و اساســا 

غیرقابل پذیرش می باشد.
بــه نظر می رســد، بــا توجه به 
شرایط سیاسی حاکم بر کشور دوست 
و همســایه افغانســتان و فشارهای 
محتمــل به این کشــور بــرای عدم 
همــکاری با تیم کارشناســی ایرانی، 
قصدی برای بررســی مشــترک ادله 
موجود برای روشن شدن ابعاد حادثه 
و جایگزین شــدن رویکرد تخصصی 
به جــای فضاســازی های یک طرفه 
رســانه ای در طرف افغانستانی وجود 

ندارد.
در طول ۴۰ ســال گذشته که به 
دلیل تحمیل جنگ و ناامنی از سوی 
قدرت های فرامنطقــه ای و متحدین 

آنها بــه مــردم مظلوم افغانســتان، 
جمعیت زیادی از مردم این کشور از 
تــرس جان و برای حفظ ناموس خود 
به کشور دوســت و برادر خود یعنی 
ایران پناه آوردند مردم و مســئولین 
جمهوری اسالمی نقش میزبانی را با 
همه مشکالت آن به خوبی ایفا کردند 
و مجموعه امکانات معیشتی، زیستی، 
بهداشــتی، درمانی و آموزشی کشور 
را مشابه شــهروندان ایرانی در اختیار 

مهاجرین افغانستانی قرار داده اند.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران بــا اعالم آمادگــی مجدد برای 
همکاری مشــترک با مراجع ذی ربط 
در افغانستان پیرامون این رخداد تلخ 
از دولت و مسئولین افغانستان انتظار 
دارد بــه دور از تحریف هــا و القائات 
منفی دشــمنان، دو ملت و با نگاهی 
بــه تاریخ روابط و مناســبات ایران و 
افغانســتان زمینه بررســی مشترک 
این رخداد را در فضایی غیر سیاســی 
و کارشناســی فراهم کــرده و اجازه 
ندهند دشــمنان دو ملت که ســابقه 
سیاه آنها در جنایت بر علیه ملت های 
منطقه غیر قابل کتمان اســت از این 
رخداد تاســف بار برای موج سواری و 

اختالف افکنی سوء استفاده کنند.«

نیروی انتظامی:

قصدی برای روشن شدن ابعاد حادثه »هریررود« در طرف افغانستانی وجود ندارد


