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*آرزویچینیها،خاطرهایرانیها
 قاســم اکبری: »نیروی هوایی ارتش چین، حمله بــه یکی از پایگاه های 
آمریکا را تمرین کرده است. جالب است عملیاتی که چین ابرقدرت در فضای 
شــبیه  سازی تمرین می کند را ما در فضای واقعی انجام داده ایم و چیزی که 
برای چینی ها آرزوست برای ما یک خاطره شیرین است که در سال گذشته 
با موشک هایمان مقتدرانه پایگاه آمریکایی عین االسد را شخم زدیم. در ضمن 
چینی هــا زمانی جرأت انجام چنین مانورهایــی را پیدا کردند که قبل از آن 

ابهت آمریکایی ها توسط غیور مردان ایرانی شکسته شده است.«
شهدابههممیرسند

 کاربری با انتشــار این تصویر نوشت: 
»چــه چیزی قشــنگتر از اینکه دامادت 
سه سال قبل شــهید بشه و خودت هم 
امشب. شهید هادی رئیسی در درگیری با 
قاچاقچیان در فهرج به شهادت رسید و 
دامادش محمدحسین رئیسی سال۹۶ در 
بم در درگیری با قاچاقچیان به شهادت 

رسیده بود.«
دفاعمقدس

 شــیخ مرتضی: »درود بر همه قهرمانان عزیزی که ۸ســال از اعتقادات، 
آرمان هــا، حیثیت و ناموس هموطنان خود و از اســتقالل، اقتدار و تمامیت 

ارضی ایران عزیز خود دفاع کردند و تا پای جان ایستادند.«
مرامشهیدآبشناسان

 مهدی: »تک و تنها آن اسیر را حدود ۸ کیلومتر تا مقر کول کرد. فقط به 
خاطر اینکه زنده بماند. آن عراقی بعد از تمام شــدن جنگ همیشه از شهید 
حسن آبشناســان یاد می کرد. حتی وقتی اسرا آزاد شدند، رفت بهشت زهرا 

سر مزار آبشناسان.«
ازشهیدبرونسیتادناپالس

 علی باالشــهری: » اینکه دناپالس نصف قیمــت رو حق نماینده ها بدونیم 
مصداق  تحریف حقایق هست. انقالبیگری رو باید از شهید برونسی یادگرفت 
که پسرشو با ماشین ســپاه که در خونه پارک بود نبرد بیمارستان؛ رهبری: 
هرچــه ازلحاظ زمان از دفاع مقدس دور میشــیم،ازنظر معرفت باید به اون 

نزدیک شیم،چون  دست های تحریفگر در کمینند.«
حکایترسانههایمعاند

 مهدی: » ترامپ گفته چون عده ای رعایت نمیکنن، پس ماســک زدن هم 
فایده نداره! حاال فقط کافیه که توی ایران یکی بدون ماسک عطسه کنه؛ ده 
تا شبکه ماهواره ای و صد تا کانال تلگرامی جوری شروع میکنن به زدن اسالم 
که هر کــی ندونه فک میکنه دیگه ایران به آخر خط رســیده! ولی دیدین 

یکیشون این حرفارو پوشش بدن؟«

نجات نوزاد
 از

 دهان گرگ

کودکــی۸ماههبافداکاریدوجوانسوریه
روســتاییدرحومهاســتانرقهکشور
سوریه،ازچنگالیکگرگوحشینجات

پیداکرد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، به 
تازگــی یک گرگ وحشــی در حومه شــرقی 
اســتان رقه واقع در سوریه به یک کودک خردسال حمله کرد. در این حادثه 
دلخراش که کودک به شدت آسیب دید، دو فرد از اهالی روستایی در همان 
اطراف به ســمت گرگ وحشــی آمده و کودک خردسال را از چنگال گرگ 
نجات دادند. البته دو فرد ناجی نیز از چنگال تیز آن حیوان در امان نماندند 

و زخمی شدند.
عبدالســالم غسان الحسین پسر ۸ ماهه ســوری است که در این حادثه 
مورد حمله قرار گرفت و گردن و صورت او جراحت عمیقی برداشــت. خوزام 
حمادی، ۳۳ ساله و انس یاسین مرهی، ۲۱ ساله نیز دو جوان روستایی بودند 
که جان کودک را در این حمله نجات دادند و حاال انتشار تصاویری از چهره 

زخمی آنها در شبکه های مجازی سوریه حسابی داغ شده است.

آزمایش 
واکسن چینی 
بدون عوارض

داوطلبانشــرکتکنندهدرآزمایشروسیه
بالینیواکســنچینیکرونادرروسیه،
گزارش را آن تزریــق از عوارضی هیچ

نکردهاند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل از 
مسکو تایمز، شرکت دارو ســازی روسیه که با 
توسعه دهندگان چینی واکسن  nCOV-AD5  همکاری می کند، روز دوشنبه 
اعالم کرد، افراد اســتخدام شده در مســکو به عنوان بخشی از آزمایش های 
بالینی واکسن کووید ۱۹ در مقیاس بزرگ هیچ عارضه جانبی پس از استفاده 

از واکسن چینی کرونا گزارش نکرده  اند.
روســیه آزمایشات مرحله سوم واکســن چینی را که ماه گذشته توسط 

CanSino Biologics و بازوی تحقیقاتی ارتش چین ساخته شد، تأیید کرد.
دانشــمندان چینی می گویند، این واکســن واکنش سریعی برای ایجاد 
ایمنــی ضد ویروس کرونا در بدن کســانی که بر آنها آزمایش شــد، از خود 

نشان داد.
شرکت دارویی پترواوکس روسیه اعالم کرد که تاکنون بیش از سه هزار 
داوطلب واکســن nCoV-Ad5 را دریافت کرده اند؛ همچنین در حال حاضر 
داوطلبان حال خوبی دارند و هیچ یک از آنها هیچ عوارض جانبی را نشــان 

نداده است.
بنا بر اعالم این شــرکت، افراد واکسینه شده می توانند یک آنتی بادی و 
پاسخ ایمنی سلولی به Covid -۱۹ ایجاد کنند.شرکت کنندگان در این مطالعه 

برای مدت نزدیک به یک ماه تحت نظارت مستقیم قرار خواهند گرفت.
به گزارش اینترفاکس، این شرکت روســی اعالم کرد انتظار دارد نتایج 

اولیه در ماه نوامبر در دسترس باشد.
در صورتی که روســیه این واکســن کوویــد ۱۹ چینــی را تایید کند، 
پتروواکــس می توانــد در ۲۰۲۰ میالدی ماهانه چهــار میلیون و در ۲۰۲۱ 

میالدی ماهانه ۱۰ میلیون دوز از آن را تولید کند.

مرگ 
90 نهنگ 
در ساحل

استرالیا امدادگرانحیــاتوحشمیگویند
تاکنوندستکم۹۰نهنگاز۲۷۰نهنگی
کهدرساحلجزیرهتاسمانیاسترالیاگیر

افتادهاند،تلفشدهاند.
به گزارش ایســنا، مســئوالن همچنین 
نسبت به احتمال مرگ نهنگ های بیشتر ابراز 

نگرانی  کرده اند. زیست شناسان دریایی در تالشند تا نهنگ های باقی  مانده را 
در یک عملیات پیچیده نجات دهند. مشخص نیست چه عاملی این نهنگ ها 

را به ساحل کشانده است.
به گزارش بی بی سی، آخرین بار در سال ۲۰۰۹ میالدی در اتفاقی مشابه 

حدود ۲۰۰ قطعه نهنگ دیگر نیز در این ساحل گیر افتادند.

شکستن رکورد 
مرگ بیماران 

کرونایی

آرژانتین اینهفتهمرحلهجدیدمحدودیتهای
بوئنوسآیــرسآغاز قرنطینــهایدر

میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از خبرگزاري فرانســه، مقامات آرژانتین اعالم 
کردند روز دوشــنبه ۴۲۹ مورد مرگ ناشی از 

ابتال به ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسید که رقمی بی سابقه است.
این باالترین رقم از آغاز شــیوع ویروس کرونا در این کشــور در منطقه 
آمریکای جنوبی محسوب می شود. محدودیت های قرنطینه ای در آرژانتین از 

۲۰ مارس اعمال شد و به تدریج بسته به هر منطقه لغو شد.
وزارت بهداشــت آرژانتین اعالم کرد در مجموع ۶۴۰ هزار و ۱۳۴ نفر در 
این کشــور ۴۴ میلیون نفری به »کووید-۱۹« مبتال شده اند که از این تعداد 
5۰۸ هــزار و 5۶۳ نفر بهبود یافته اند و ۱۳ هزار و ۴۸۲ نفر نیز جان خود را 

از دست داده اند.
منطقه بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، بیشترین موارد ابتال را به خود 
اختصاص داده است. با این حال روند ابتال در پایتخت نسبتا کندتر شده است. 

روز دوشنبه تنها ۶۷۸ مورد جدید ابتال در آن به ثبت رسید.
این هفته مرحله جدید محدودیت های قرنطینه ای در بوئنوس آیرس آغاز 

می شود. کالس های درس در تمامی مقاطع تحصیلی در حال تعلیق است.
به رغــم این آمار باال، صد هــا نفر بدون رعایت مقــررات فاصله گذاری 
اجتماعی و دستور العمل های بهداشتی، در اعتراض به اقدامات سالمتی دولت 

تظاهرات کردند.

وزیربهداشت:

شعله های جدیدی از آتش کرونا در کشور برافروخته شده است

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

صفحه 10
چهار شنبه ۲ مهر 1۳99
۵ صفر 1۴۴۲ - شماره ۲۲۵۷0

سبقت ایران از آمریکا و ترکیه 
در کاهش فرزندآوری!

آمارهانشــانمیدهدکهایرانازآمریــکاوترکیهدرکاهش
فرزندآوریســبقتگرفتهاستو۱۵سالاستکهجمعیتخودرا

جایگزیننمیکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روند تغییرات باروری در سه کشور ایران، 
ترکیه و آمریکا نشان می دهد که ایران با سرعت زیادی تنها در ۲۰ سال، نرخ 
فرزندآوری خود را از ۶ فرزند به  ازای هر زن به کمتر از ۲ فرزند رسانده است 

و ۱5 سال است که جمعیت خود را جایگزین نمی کند.
نرخ جایگزینی جمعیت )Replacement rate( میزان کلی باروری است که 
منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می شود؛ در کشورهای 
توسعه یافته این نرخ کمی بیش از ۲ و در کشورهای در حال توسعه بین ۲/5 
تا ۳/۳ اســت؛ در سطح جهانی نرخ جایگزینی ۲/۳۳ به ازای هر زن است، در 

این نرخ، رشد جمعیت صفر می ماند.
البته باید  اشاره کنیم که در این رابطه، ما به یک رکورد دهشتناک دست 
پیدا کرده ایم، به این شکل که ایران سریع ترین سرعت کاهش نرخ باروری در 

تاریخ جهان را نیز داراست.
چرا پس از سال ۱۴۲۰ با »بحران نیروی کار« مواجه می شویم؟!

موضوع دیگر اینکه بررسی ها نشان می دهد در سال ۱۳۷5 شاخص کلی 
سالخوردگی جمعیت کشورمان حدود ۴/۲۲ درصد بوده است؛ بر اساس نتایج 
اولیه سرشماری سال ۱۳۸5، این شاخص به حدود ۲۹ درصد رسیده و این به 
آن معنا است که در سال ۱۳۸5 در مقابل هر ۱۰۰ نفر جمعیت زیر ۱5 سال، 

حدود ۲۹ نفر جمعیت باالی ۶۰ سال در کشور زندگی می کنند.
در بازه ســال  های ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ افراد جوان، بیشــترین ســهم را از 
جمعیت کشــور خواهند داشــت اما پس از ۱۴۲۰ رشد سریع سالمندی در 
کشور باعث می شــود که تنها نیمی از جمعیت کشور در سن کار و فعالیت 
باشند، در حالی که ۳۲ درصد از این افراد را سالمندان تشکیل خواهند داد.

این حجم از سالمندان مشکالت عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را 
به  بار می آورد چرا که هزینه های مرتبط با سالمندان بیشتر از دیگر گروه های 

سنی است.

تکذیب شایعه »حذف تخلفات 
رانندگی به مناسبت هفته ناجا« 

معــاوناجتماعیوفرهنگترافیکپلیــسراهورناجااظهار
داشت:درپلیسراهنماییورانندگیچیزیبهعنوانحذفکردنیا

نصفکردنتخلفاترانندگینداریم.
به گزارش پایگاه خبری پلیس راهور، سرهنگ عین اله جهانی گفت: اخیرا 
پیامکی تحت عنوان »نصف شــدن جرائم رانندگی در شــورای حل اختالف 
به مناســبت هفته ناجا« در فضای مجازی درحال دســت به دســت شدن 
 می باشــد که این موضوع از ســوی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تکذیب 

می شود.
جهانــی افزود: ما چیزی به عنوان حــذف کردن یا نصف کردن تخلفات 
رانندگی نداریم، اما شهروندانی که نسبت به تخلفات رانندگی خود اعتراضی 
دارنــد می توانند به واحدهای رســیدگی به اعتــراض در پلیس راهنمایی و 
رانندگی سراسر کشــور مراجعه تا توسط کارشناسان پلیس راهور بررسی و 

رای الزم توسط قاضی صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به اعتراض تخلفات رانندگی در صالحیت 

شورای حل اختالف نیست.

دستگیری 2 موبایل قاپ 
با ۱۵ فقره سرقت

رئیسپایگاهششمپلیسآگاهیتهرانازدستگیریدوموبایل
قاپوکشف۱۵فقرهسرقتخبرداد.

 به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان، اظهار 
داشــت: نوزدهم شــهریور ماه پرونده ای با موضوع موبایل قاپی و دستگیری 
فردی به نام امیر ۲۰ ســاله با دستور قضائی از کالنتری ۱۶۹ مشیریه برای 

رسیدگی تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی ارجاع شد. 
کنجوریان گفت: هجدهم شــهریور ماه راکب و ترک نشین یک دستگاه 
موتورسیکلت طرح هوندا پس از موبایل قاپی از شهروندی در خیابان امام رضا 
تعادل خود را به علت سرعت زیاد از دست می دهند و پس از برخورد با زمین 
ترک نشــین از محل متواری و راکب به نام امیر توسط شهروندان دستگیر و 

تحویل گشت کالنتری ۱۶۹ مشیریه می شود. 
وی با بیان اینکه امیر در همان بازجویی اولیه به جرم ارتکابی با همکاری 
همدستش اعتراف کرد، متهم در بازجوئی های اولیه اظهار داشت: برای تامین 
هزینه های زندگی با همکاری همدستم در سطح شهر پرسه می زدیم و پس 
از شناسایی سوژه ها، من با موتورسیکلت به سوژه نزدیک می شدم و هم دستم 
به نام اقبال در فرصت مناسب موبایل را از دست شهروندان قاپیده و متواری 
می شــدیم که مجموعا ۱5 فقره سرقت را انجام و از مجموع فروش موبایل ها 

حدود 5۰ میلیون تومان به دست آوردیم. 
رئیس  پایگاه ششــم پلیس آگاهی گفت: با اعتراف امیر کارآگاهان برای 
دستگیری همدست متواری وی اقدام و پس از شناسایی مخفیگاه وی موفق 
شــدند اقبال را با هماهنگی قضائی در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش 

دستگیر کنند. 
کنجوریان افزود: با اعتراف صریح متهمان، شناســایی مال خر و کشــف 
اموال مســروقه ادامه دارد و متهمــان با قرار تامین مناســب برای تکمیل 
تحقیقات در اختیار دایره مبارزه با ســرقت های خاص پایگاه ششــم پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.

شــهرداری شادگان در نظر دارد با اســتناد مصوبه 259 مورخه 99/05/12 شــورای محترم اسالمی شهر 
شــادگان موضوع ذیل الذکر را به مدت یکســال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان شرکت در 
مناقصه دعوت بعمل می آید طبق زمانبندی شرح ذیل، به امور مالی شهرداری شادگان مراجعه و اسناد شرکت 
در مناقصه را دریافت نموده و پس از تکمیل آنها و قبل از انقضای مهلت قانونی در پاکت مهر و موم شــده به دفتر 

حراست شهرداری تحویل نمایند.
1- انجام امورات واگذاری عملیات اجرایی رفت روب به صورت حجمی سطح معابر، محله های سطح 

شهر با برآورد اولیه مبلغ: 32/723/931/958 ریال به صورت حجمی مدت یکسال شمسی
شرایط و مدارک شرکت در مناقصه:

1. دادن برگ پیشنهاد قیمت به همراه سپرده ای به مبلغ: 1/636/196/598 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی.
2. رســید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شــماره 0105419232001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی شادگان 

به نام شهرداری شادگان
3. به پیشنهادات مبهم،  مخدوش و فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4. سپرده برندگان اول،  دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
6. پیمانکار می بایســت از تمامی نقاط کاری مرتبط با پیمان مورد نظر در شــهر بازدید نموده و به کلیات و جزئیات 

آن واقف باشد.
7. شــرکت برنده مناقصه، باید توان پرداخت حداقل 2 ماه حقوق و مزایای کارکنان خود هنگام شــروع پیمان را 

داشته باشد.
8. پیمانکار می بایست دارای صالحیت و توانایی الزم جهت انجام کار، همچنین سابقه کاری مرتبط با موضوع قرارداد 

حداقل بمدت 4 سال را داشته باشد.
9. ارائه دو سال آخر صورت های مالی با گزارش حسابرسی مؤسسات مستقل، الزامی می باشد.

10. داشتن گواهی معتبر رتبه- حداقل رتبه ۵ الزامیست.
11.رعایت قانون منع مداخله کارمندان و کارکنان دولت )مصوبه سال 1337( در امور پیمانکاری.

12. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
13. پرداخت هزینه های تمامی مراحل نشر آگهی مناقصه )نوبت اول و دوم( به عهده برنده مناقصه می باشد.

14. مهلت فروش اسناد از مورخه 99/06/31 لغایت 99/07/08 می باشد.
15. مدت تحویل اسناد تا مورخه 99/7/12 می باشد.

16. تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 99/07/13 دفتر شهردار )اداره مرکزی شهرداری(

اصالحیه آگهی تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر شادگان

شهرداری شادگان در نظر دارد با اســتناد مصوبــه 256 مورخه 99/05/12 شورای محترم 
اســالمی شهر شادگان موضوع ذیل الذکر را به مدت یکســال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ 
لذا از کلیه متقاضیان شــرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید طبق زمانبندی شــرح ذیل، به امور 
مالی شــهرداری شادگان مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت نموده و پس از تکمیل 
آنهــا و قبل از انقضای مهلت قانونی در پاکت مهر و موم شــده به دفتر حراســت شهرداری 

تحویل نمایند.
1- انجام امورات جمع آوری پســماند ســطح شهر )حمل و تخلیه پســماند( با برآورد اولیه مبلغ: 

48/205/733/031 بصورت حجمی مدت یکسال شمسی
شرایط و مدارک شرکت در مناقصه: 

1. دادن برگ پیشــنهاد قیمت به همراه ســپرده ای به مبلغ: 2/410/286/652 ریال بصورت 
ضمانت نامه بانکی

2. رسید بانکی واریز وجه مزبور به حســاب شماره 0105419232001 نزد بانک ملی شعبه 
مرکزی شادگان به نام شهرداری شادگان

3. به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4. سپرده برندگان اول، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

6. پیمانکار می بایســت از تمامی نقاط کاری مرتبط با پیمان مورد نظر در شــهر بازدید نموده و به 
کلیات و جزئیات آن واقف باشد.

1. شــرکت برنده مناقصه، بایدتوان پرداخت حداقل 2 ماه حقــوق و مزایای کارکنان خود هنگام 
شروع پیمان را داشته باشد.

2. پیمانکار می بایست دارای صالحیت و توانایی الزم جهت انجام کار، همچنین سابقه کاری مرتبط 
با موضوع قرارداد حداقل به مدت 4 سال را داشته باشد.

3. ارائه دو سال آخر صورتهای مالی با گزارش حسابرسی مؤسسات مستقل، الزامی می باشد.
4. داشتن گواهی معتبر رتبه حداقل رتبه ۵ الزامیست.

5. رعایت قانون منع مداخله کارمندان و کارکنان دولت )مصوبه سال 1337( در امور پیمانکاری.
6. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

7. پرداخت هزینه های تمامی مراحل نشر آگهی مناقصه )نوبت اول و دوم( به عهده برنده مناقصه 
می باشد.

8. مهلت فروش اسناد از مورخه 99/06/31 لغایت 99/07/08 می باشد.
9. مدت تحویل اسناد تا مورخه 99/07/12 می باشد.

10. تاریخ بازگشایی پاکات ســاعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 99/07/13 دفتر شهردار 
)اداره مرکزی شهرداری(

اصالحیه آگهی تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر شادگان

شهرداری شادگان در نظــر دارد با استناد مصوبه 257 مورخه 99/05/12 شورای محترم 
اســالمی شهر شادگان موضوع ذیل الذکر را به مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ 
لذا از کلیه متقاضیان شــرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید طبق زمانبندی شرح ذیل، به امور 
مالی شهرداری شادگان مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت نموده و پس از تکمیل 
آنها و قبل از انقضای مهلت قانونی در پاکت مهر و موم شــده به دفتر حراســت شهرداری تحویل 

نمایند.
1. انجــام امورات عملیات اجرایی حفظ و نگهداری فضای سبز و تأسیسات پارکی و 

میدان ها با برآورد اولیه مبلغ: 30/673/433/426 بصورت حجمی مدت یکسال شمسی
شرایط و مدارک شرکت در مناقصه: 

1. دادن برگ پیشــنهاد قیمت به همراه سپرده ای به مبلغ: 1/533/671/671 ریال بصورت 
ضمانت نامه بانکی

2. رســید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 0105419232001 نزد بانک ملی شعبه 
مرکزی شادگان به نام شهرداری شادگان

3. به پیشــنهادات مبهم، مخدوش و فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

4. سپرده برندگان اول، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

6. پیمانکار می بایســت از تمامی نقاط کاری مرتبط با پیمان مورد نظر در شــهر بازدید نموده و به 
کلیات و جزئیات آن واقف باشد.

1. شــرکت برنده مناقصه، باید توان پرداخت حداقل 2 ماه حقوق و مزایای کارکنان خود هنگام 
شروع پیمان را داشته باشد.

2. پیمانــکار می بایســت دارای صالحیت و توانایی الزم جهت انجام کار، همچنین ســابقه کاری 
مرتبط با موضوع قرارداد حداقل بمدت 4 سال را داشته باشد.

3. ارائه دو سال آخر صورتهای مالی با گزارش حسابرسی مؤسسات مستقل، الزامی می باشد.
4. داشتن گواهی معتبر رتبه حداقل رتبه ۵ الزامیست.

5. رعایت قانون منع مداخله کارمندان و کارکنان دولت )مصوبه سال 1337( در امور پیمانکاری.
6. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

7. پرداخــت هزینه های تمامی مراحل نشــر آگهی مناقصه )نوبــت اول و دوم( به عهده برنده 
مناقصه می باشد.

8. مهلت فروش اسناد از مورخه 99/06/31 لغایت 99/07/08 می باشد.
9. مدت تحویل اسناد تا مورخه 99/07/12 می باشد.

10. تاریخ بازگشــایی پاکات ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 99/07/13 دفتر شهردار 
)اداره مرکزی شهرداری(

اصالحیه آگهی تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر شادگان

سخنگویوزارتبهداشتازشناساییسههزارو
۷۱۲بیمارجدیدکووید۱۹درکشورخبرداد.

به گزارش وبدا، سیما ســادات الری دیروز گفت: از۳۱ 
شهریور تا اول مهرماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
ســه هزار و ۷۱۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 
شناسایی شد که یک هزار و ۸۱۷ نفر از آنها بستری شدند.

الری با اشــاره به این که مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور به ۴۲۹ هزار و ۱۹۳ نفر رســید، افزود: متاسفانه در 
طول این مدت، ۱۷۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت 
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۲۴ هزار و ۶5۶ 

نفر رسید.
وی با اشــاره به این که خوشبختانه تاکنون ۳۶۳ هزار و 
۷۳۷ نفر از بیماران، بهبودیافته یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شده اند، ادامه داد: ســه هزار و ۹۲۲ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند، همچنین تاکنون ســه میلیــون و ۸۰۰ هزار و ۶۱۹ 

آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
به گفته ســخنگوی وزارت بهداشت، استان های تهران، 
اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراســان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیالن، بوشهر، 
زنجان، ایالم، خراســان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان 
غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شــمالی، همدان و یزد در 
وضعیت قرمز و استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال 

و بختیــاری، هرمــزگان، فارس و گلســتان نیز در وضعیت 
هشدار قرار دارند.

ارزیابیواقعیحضوردانشآموزاندرمدارس
دوهفتهدیگرانجامخواهدشد

الری همچنیــن در گفت وگوی تلفنی دیــروز با برنامه 
در انتهای الوند درباره تاثیر بازگشــایی مدارس در موج سوم 
کرونا گفت: تازه دو هفته از شــروع ســال تحصیلی گذشته 
و دانش آموزان حضور پرتعداد و جدی نداشتند. حضورشان 
کامــال  اختیاری بوده، اما ارزیابی واقعی دو هفته دیگر انجام 
خواهد شد. وی افزود: در مدت اخیر آمار افراد بستری شده 
که بین ۶ تا ۱۷ ســال داشتند، ۲/۶۴ درصد بوده که از این 
تعداد ۱/۲۴ درصد آنها تســت کرونایشان مثبت بوده است. 
مســئله مهم خطر انتقال مریضی است که چقدر می توانند 

ناقل ویروس باشند و به بزرگساالن انتقال دهند.
جهشژنتیکیویروسکروناباافزایشقدرتسرایت

وانتقالدرونخانوادگی
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه جهش ژنتیکی 
اخیر ویــروس کرونــا و افزایش قدرت ســرایت پذیری آن 
نگران کننده است، گفت: خصوصیت این موج اپیدمی انتقال 

درون خانوادگی باال در آن است.
ایــرج حریرچــی در گفت و گو با ایســنا، درباره آخرین 
وضعیت کرونا در کشــور، اظهار داشــت: متاسفانه در حال 
حاضر شــاهدیم که رعایت دستورالعمل های مقابله با کرونا 

روند نزولی دارد، این درحالیســت که جهش ژنتیکی اخیر 
ویروس کرونا و افزایش قدرت سرایت پذیری آن نگران کننده 
اســت. حریرچی افزود: بر همین اســاس با افزایش قدرت 
ســرایت پذیری ویروس، خصوصا انتقــال درون خانوادگی 
بــه میزان زیادی افزایش یافته اســت. بایــد توجه کرد که 
خصوصیت این موج اپیدمی انتقال درون خانوادگی باال است 
و در صــورت ابتال یک فرد اکثــر اعضای خانواده به بیماری 

کووید-۱۹ مبتال می شوند.
وی بــا بیان اینکه خصوصیت دوره هــای قبل اپیدمی، 
انتقــال درون جامعه بود و با انتقال درون خانوادگی کمتری 
مواجه بودیم،  ادامه داد: بر این اســاس خانواده ها با مشاهده 
عالئم اولیــه کرونا در یکی از اعضای خانواده، حتما اقدامات 
احتیاطــی برای عدم ابتالی دیگر اعضــای خانواده را انجام 

دهند.
شناسایی۱۶دستگاهاجراییپرخطرکروناییدرتهران

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: تاکنون ۱۶ دستگاه پرخطر در تهران شناسایی 
شده اند که حضور در این مجموعه ادارات به صورت فیزیکی 

منتفی است.
علیرضــا زالی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما؛ 
دربــاره دورکاری کارمندان و ادارات تهران اظهار داشــت: 
بحث بسیار مهم در این خصوص حضور نداشتن کارکنان در 
ادارات است که پیشنهاد می کنیم حضور فیزیکی کارمندان 

در ادارات کم شود.
زالی افزود: خدمات غیرحضوری باید به تمام دستگاه های 
اجرایی تســری پیدا کند و با ایجاد یک روش چرخشــی و 
موضعی هم خدمت رسانی در تهران دچار اخالل نشود و هم 

به کاهش موج جدید کرونا در تهران کمک کنیم.
وی ادامه داد: یکــی از بخش هایی که ما در این زمینه 
در ادوار گذشــته از آن استفاده کردیم بحث تقلیل ظرفیت 
کارکنان بود که پیشــنهاد تهران تا سقف 5۰ درصد بود، اما 
با یک ســوم موافقت شد که اکنون تعلیق شده است، اکنون 
درخواست موکد ما این اســت که با توجه به بحرانی شدن 
شــرایط تهران این دورکاری و برخی از این محدودیت ها که 
در زمره محدودیت های گروه ۳ و ۴ است، دوباره اعمال شود.
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: ما در ســاعات اوج سفر تهران در حمل و نقل 
عمومــی با افزایش مراجعان و تــردد مواجهیم که با حضور 
کارکنــان در بخش های مختلف این افزایش تردد تشــدید 
می شود و برای کاهش این موج باید بتوانیم تولید سفر درون 

شهری را برطرف کنیم.
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران افزود: پیشنهاد ما این است که ما دوباره بحث دورکاری 
را در دســتور کار قرار دهیم و در این مدت تالش ما بر این 
بوده است که حداقل در بخش هایی که امکان این وجود دارد 
از ظرفیت دورکاری در تحقق دولت الکترونیک استفاده شود.

باشناسایی3۷۱۲بیمارجدید

رکورد ابتال به کرونا در کشور شکسته شد

وزیربهداشــتگفت:اگر۹۰درصدمردماصول
بهداشتیوفاصلهگذاریهارارعایتکنندوفقط۱۰

درصدرعایتنکنند،بازهمکروناخواهدماند.
به گــزارش وبدا، ســعید نمکــی در پنجمیــن آیین 
بهره بــرداری از پروژه هــای ســالمت تحت عنــوان پویش 
سراســری »ره سالمت« که طی آن از طریق ویدئوکنفرانس 
۲۳ پروژه بهداشتی و درمانی و آموزشی به صورت همزمان در 
سه استان کرمانشاه، لرستان و خوزستان )دزفول و آبادان(، 
به بهره برداری رسید، اظهار داشت: موج دوم بیماری کرونا با 
همت و رشادت کادر سالمت و همراهی سایر دستگاه ها، مهار 
شده و به حداقل رسید، اما متأسفانه به دلیل عدم رعایت ها 
در بعضی قسمت ها، شعله های جدیدی از این آتش در کشور 
برافروخته شده است. بارها تأکید کرده ایم که اگر ۹۰ درصد 
از مــردم اصول بهداشــتی و فاصله گذاری ها را رعایت کنند 
و فقــط ۱۰ درصد رعایت نکنند، بازهــم کرونا خواهد ماند. 
متأســفانه با حداقل ها، حداکثرها را زیر ســؤال می بریم و با 

اضرار به غیر، باعث ضربه زدن به هموطنانمان می شویم.
نمکی بــا تأکید بر ضرورت همراهی بیشــتر مردم با کادر 
بهداشــت و درمان کشــور، افزود: همکارانمان در نظام سالمت 
بیش از پیش در مدیریت کرونا نیازمند همراهی همگانی هستند.

راهیجزاستفادهازظرفیتبیبدیلبسیجنداریم
وی بیان داشت: حدود ۳۰ سال در وزارت بهداشت مسئولیت 
اداره بخش بهداشت را داشتم و یکی از برنامه های ما، ریشه کنی 
فلج اطفال در کشور بود و راهی جز روش بسیجی پیدا نکردم 
و از ظرفیت ارزشمند بسیج برای ریشه کنی فلج اطفال استفاده 
کردیم. عده ای می گفتند که بسیج چه نقشی دارد؟ گفتم راهی 
جز استفاده از این ظرفیت بی بدیل نداریم و آن زمان توانستیم 
 در ایران و افغانســتان این حرکت بزرگ ملی را به ســرانجام 
برســانیم.نمکی افزود: وقتی به وزارت بهداشــت آمدم، اولین 
طرح بزرگ ما، اجرای بســیج ملی کنترل فشــارخون بود که 
بازهم از کمک بسیجی ها استفاده کردیم. قرار بود 5۰ درصد از 
جمعیت ۳۰ تا ۷۰ ســال که حدود ۲۰ میلیون را پایش کنیم 
اما فشارخون بیش از ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر پایش شد و 
در این بین، دو میلیون و ۷۰۰ هزار مورد فشــارخون باال را در 
کشور شناسایی کنیم و اهمیت شناسایی این تعداد بیمار وقتی 
بیشتر مشخص می شود که بدانیم ساالنه ۹۷ هزار مورد از مرگ 
مردم ایران به دلیل پرفشاری خون و عوارض ناشی از آن است.

برایمدیریتکروناازشیوهجهادیوبسیجی
استفادهکردیم

وزیر بهداشت گفت: اگر در مقابل هجمه ویروس کرونا، 

دفاع جانانه شــد به ایــن دلیل بود که از شــیوه جهادی و 
بسیجی برای مدیریت کرونا استفاده کردیم و در مرحله بعد 
خودمان را برای حمله آمــاده کردیم. با کمک بیش از۲۴۰ 
هزار بســیجی، طرح بســیج ملی مقابله با کرونا را در کشور 
راه انداختیم و این کار بسیار بزرگ ملی را با هدف شناسایی 
زودهنــگام و بیماریابــی فعال، بیماران دنبــال کردیم و در 
اردیبهشت ماه به عدد ۳۴ مرگ روزانه رسیدیم اما ناکامی ها 

و گرفتاری هایی هم داریم.
درکشورکسیرامقیدترازرهبرانقالب
دررعایتوحمایتازپروتکلهاندیدم

وی یادآور شد: در کشور کسی را مقیدتر از رهبر معظم 
انقالب ندیدم و رفتار این بزرگمرد نسبت به اجرای پروتکل ها 
و حمایت از پروتکل ها را هر روز در روزنگار کرونا می نویسم. 
ایشــان در حسینیه خالی، روضه برپا کردند و در جواب این 
خواهش که چند نفر در این حســینیه حضور داشته باشند 
فرموده بودند چون متخصصان اظهار کرده اند در جای مسقف 

نباید اتفاق بیفتد، اجازه نمی دهم.
تااالنفقط۲۷درصدازیکمیلیارددالرراگرفتهایم
نمکــی اظهار داشــت: در این بحران، آمریــکا فقط برای 
بخش ســالمت ۱۱۱ میلیــارد دالر و انگلیــس ۲۲ میلیارد 

رئیسشورایاسالمیشهرتهراندرخصوصعدم
توســعهحملونقلعمومیعلیرغممصوباتابالغ
شدهازسویشــورایشهرگفت:معتقدمشهرداری
ودولتکــمکاریکردندوهرکدام۵۰درصدمقصر

هستند.
به گزارش ایســنا، محسن هاشــمی در حاشیه جلسه 
دیروز شورای شــهر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
مبنــی بر اظهارات معاون حمل و نقل شــهرداری تهران در 
خصوص ابهــام در تحقق وعده های خرید اتوبوس و مترو به 
دلیل نوســانات ارز اظهار داشــت: ما مصوبات الزم از دولت 

برای تامین اعتبار را گرفته ایم و باید تمام تالشمان را به کار 
ببندیم که این مصوبات اجرا شــود و هر جا که مانعی وجود 
داشــت موضوع را با مردم و مســئوالن در میان بگذاریم تا 

مسئله حل شود.
هاشمی با اشــاره به اینکه پایان شب سیه سفید است، 
افزود: نباید به دنبال بهانه باشیم و نبود بودجه تحریم و غیره 
باعث شود که کار پیش نرود چرا که مصوبات الزم را داریم.

وی در خصــوص وعده وزارت نفت در توســعه حمل و 
نقل عمومی گفت: هر ســفر با مترو یا اتوبوس ۱۰ ســنت 
صرفه جویی در مصرف ســوخت است و وزارت نفت براساس 

قانون موظف اســت کــه وام های خرید اتوبــوس یا مترو را 
تضمین بازپرداخت کند.

رئیس شورای شــهر تهران ادامه داد: وزارت نفت اعالم 
کرده که باید در این زمینه راستی آزمایی انجام شود و با پای 
کار آمدن سازمان برنامه و بودجه نیز قطعا این مشکالت حل 
می شود اما یک نفر باید هماهنگی ایجاد کند و اصطالحا این 

سازمان ها را به یکدیگر بدوزد.
هاشمی در پاسخ به این سوال چرا این اتفاق رخ نمی دهد 
گفت: من معتقدم شهرداری و دولت کم کاری کردند و 5۰ به 

5۰ درصد مقصر هستند.

رئیسشورایشهرتهران:

دولت و شهرداری در اجرای مصوبات توسعه حمل و نقل عمومی 
کم کاری کردند

رئیسمرکزتشــخیصوپیشــگیریازجرائم
سایبریپلیسفتاناجاازفیلترومسدودسازیفوری
سایتهایقماروشرطبندیازطریقسامانهکارگروه

تعیینمصادیقمجرمانهخبرداد.
سرهنگ علی محمد رجبی به خبرگزاری فارس گفت: با 
توجه به اینکه فعالیت سایت های قمار و شرط بندی در فضای 
مجازی زیاد شده است، دادستانی کل کشور بستری را فراهم 
کرده تا از آن طریق ســایت ها و مصادیق مرتبط با این حوزه 
به طور فوری مسدود شود و بتوان فعالیت این سایت ها را در 

فضای مجازی کاهش داد.
رجبی افزود: هموطنان می توانند با مراجعه به ســایت 
https://internet.ir/shekayat/gambling  در بخش 
شکایت ها، ثبت ســامانه قمار موارد خود را اعالم کنند. این 
امکان از طریق این ســایت برای همه کاربران فراهم شــده 
که بتوانند موارد و موضوعات مرتبط با قمار و شرط بندی را 
در این ســامانه ثبت کرده و به طور سریع به دادستانی کل 

کشور اعالم کنند.

پلیسفتا:
سایت های قمار و شرط بندی 
فوری فیلتر و مسدود می شوند

پونــد هزینه کردند امــا در ایران از یک میلیــارد دالری که 
با دســتور رهبرمعظم انقالب بــرای مقابله بــا کرونا در نظر 
گرفته شــد، تا امروز ۲۷ درصــد آن را گرفته ایم. اداره چنین 
کشــوری در اوج تحریم در شــرایط کرونا که حتی یک بیمار 
 پشــت درب هیچ بیمارســتانی آواره نشــد ســخت و دشوار 

است. 
وی افزود: خیلی ها به دنبال این بودند که در اســتان های 
مرزی مانند خوزستان، کردستان و کرمانشاه در گرداب کرونا 
گرفتار شــویم و آنها بگویند که ایران به قومیت ها و گروه های 
مختلف رسیدگی نکردند اما با لطف خدا، یک بیمار پشت درب 
هیچ بیمارســتانی در کشور آواره نشــد و هیچ سالمندی را از 
زیر دســتگاه های تنفسی خارج نکردیم تا جوانان به جای آنها 
بستری شوند و هیچ فردی را به دلیل بی بضاعتی اقتصادی، رها 
نکردیم. هزاران افاغنه بدون کارت را در کشــور رایگان درمان 

کردیم و این اتفاق در هیچ کجای دنیا رخ نداد.

رئیسســازمانمراکزومدارسغیردولتیگفت:
اخذهزینهبرایفعالیتهایفوقبرنامهغیرآموزشی

ممنوعاست.
مجتبی زینی وند در گفت و گو با ایرنا اظهارداشــت: به 
گونه ای برنامه ریزی شــده است که جریان آموزش از ساعت 
۷/۳۰ تا ۱5 فعال باشــد و برخی مدارس از ساعت ۱5 تا ۱۷ 
هم وقتی را به عنوان تکلیف دانش آموزان در ارتباط مدرسه 

با خانواده قرار بدهند.
زینی وند افزود: تفاوتی در دریافت شهریه از والدین وجود 
ندارد، برخی مدارس هم اعالم کرده بودند که مبالغی تحت 
عنوان هزینه کالس های آنالین دریافت کنند که این موضوع 

نیز ممنوع شد.
وی با بیان اینکه میانگین افزایش شهریه امسال مدارس 
۲۳ درصد، سقف افزایش ۳۰درصد و حداقل افزایش شهریه 
۱5درصد اعالم شــده اســت، گفت: باالترین میزان شهریه 

برای مقطع ابتدایی ۱۲میلیون تومان، دوره متوســطه اول 
۱۴میلیــون تومان و دوره متوســطه دوم ۱۷میلیون تومان 
اســت. رئیس  سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اخذ هزینه 
برای فعالیت های فوق برنامه غیرآموزشــی ممنوع اســت و 
مدارس غیردولتی باید هزینه ای برای ۸ ســاعت حضور در 

کالس درس متناسب با موارد الگوی شهریه دریافت کنند.
اخذهزینهبرایضدعفونیممنوعاست

زینی وند همچنیــن اخذ هزینــه از والدین به منظور 
ضد عفونــی و گندزدایی از مــدارس را ممنوع اعالم کرد و 
اظهارداشــت: هیچ مدرســه ای حق ندارد برای ضدعفونی و 

گندزدایی هزینه ای دریافت کند.
به گفته وی، داشتن ماســک، بطری و مواد ضدعفونی 
در کیف دانش آموزان به صورت شــخصی برای دانش آموزان 
حاضر در مدرسه به منظور جلوگیری از بیماری الزامی است 

اما دریافت هرگونه هزینه اضافی ممنوع است.

رئیسسازمانمراکزومدارسغیردولتی:

مدارس غیردولتی مجاز به اخذ هزینه 
۸ ساعت کالس درس هستند

رئیسسازمانغذاودارو:

ضرورت جدی برای تزریق واکسن آنفلوآنزا 
برای همه وجود ندارد

رئیسســازمانغــذاوداروگفت:براســاس
اولویتها،زنانباردار،بیمارانپیوندی،افرادپرخطر
قلبیوعروقیوافرادباالی۶۵ســالدردرجهاول

بایدواکسنآنفلوآنزارادریافتکنند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا شانه ساز با اشاره به راه اندازی 
ســامانه الکترونیک بازرسی و نظارت سازمان غذا و دارو، درباره 
وضعیت تامین و عرضه واکسن آنفلوآنزا، اظهار داشت: سیستم 
و سامانه TTAC وجود دارد و به نوعی برنامه ریزی می شود که به 
داروخانه ها دسترســی هایی داده شود که با همان نرم افزارهایی 
که در داروخانه ها وجود دارد، بتوانند بر اساس کد ملی و شناسه 
ثبت شــده روی دارو، ثبت و ضبط و عرضه واکسن آنفلوآنزا را 

انجام دهند تا مصرف دارو و مصرف افراد کنترل شود.
افراددارایاولویتدریافتواکسنآنفلوآنزا

شانه ساز درباره سهمیه هر داروخانه نیز گفت: بر اساس 
اولویت هایی که معاونت بهداشــت و درمــان برای دریافت 

واکسن آنفلوآنزا تعریف کردند، گروه هایی مانند زنان باردار، 
بیماران پیوندی، افراد پرخطر قلبی و عروقی و افراد باالی ۶5 

سال در درجه اول باید واکسن را دریافت کنند.
وی تأکیــد کرد: باید توجه کرد که ضرورت جدی برای 
تزریق واکســن آنفلوآنزا برای همه وجود ندارد، زیرا امسال 
فاصله فیزیکی رعایت می شود، اســتفاده از ماسک، شست 
و شــو و ضدعفونی کردن دســت ها و ... در کاهش ابتال به 
آنفلوآنزا و کاهش مصرف واکسن  موثر است، کمااینکه در نیم 
کره جنوبی که فصل سرما را پشت سر گذاشتند، همینطور 
بود و شیوع آنفلوآنزا خیلی پایین تر بود، ضمن اینکه واکسن 
آنفلوآنزا تاثیری روی کرونا ندارد، بنابراین اصراری بر تزریق 
همه مردم نیست، برای گروه هایی که ضرورت تزریق دارند، 
واکســن را تامین می کنیم، در عین حال این واکسن ها بین 
۳۰ تا حداکثر ۴۰ درصد ایمنی ایجاد می کنند، بنابراین نیاز 

به تزریق همه نیست.

معــاونآموزشابتداییوزارتآموزشوپرورشبااشــارهبهاینکه
کالسمجازیدانشآموزانابتداییبعدازظهرهابرگزارمیشــود،گفت:

زمانهرکالس۲۵تا3۵دقیقهاست.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، رضــوان حکیــم زاده، اظهار داشــت: در 
برنامه ریزی های سال تحصیلی جدید با استفاده از تجارب سال گذشته اقدام کردیم 

و بر این اساس زمان آموزش دانش آموزان در فضای مجازی تقسیم شد.
حکیــم زاده افزود: در آمــوزش مجازی دانش آمــوزان دو موضوع مدنظر بود؛ 
نخست به دلیل ترافیک مصرفی ساعت ها متنوع ارائه شود تا امکان استفاده بهینه 
از شاد وجود داشته باشــد و دوم اینکه با توجه به شرایط دانش آموزان، دوره های 

تحصیلی در زمان های مختلف تقسیم شدند.
وی ادامــه داد: کالس های دوره ابتدایی بعد از ظهرها برگزار می شــود، زمان 
اول از ســاعت ۱۳:۳۰ مخصوص دانش آموزان سه ساله دوم ابتدایی است و زمان 
دوم بعد ازظهر مخصوص دانش آموزان دوره اول ابتدایی اســت چون ممکن است 
برخی مادران شاغل باشند و این دانش آموزان برای آموزش مجازی نیاز به همراهی 

والدین دارند.
معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش درباره ســاعات برگزاری 
کالس هــای درس در آموزش مجازی گفت: فضای مجازی با حضوری تفاوت دارد 
و در دوره ابتدایی ســاعت کالس ها ۲5 تا ۳5 دقیقه و در دوره متوســطه نیز ۳5 

دقیقه است و عالوه بر آن از آموزش تلویزیونی به عنوان مکمل استفاده می شود.

آموزش مجازی دبستانی ها بعدازظهر 
برگزار می شود


