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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 انتخاب ما مهم است

 کاربری با انتشار این تصویر نوشت: »بله فرق میکنه چه کسی رئیس جمهور 
باشه.«

 اینم از فایزر
 فاطمه سادات: »ارتش اســرائیل به خاطر مبتال بودن سربازان به کرونا و 
افزایش آمار تلفات همه تمریناتش رو کنســل کرده. کی فکرش رو می کرد 
واکســن فایزر بــه جای درمان کرونا، بره ســراغ ویروس اصلــی و زودتر از 

جمهوری اسالمی قدس رو آزاد کنه.«
 دست پدر و مادرتون رو ببوسید

 فرزانه: »اگه برای به دســت آوردن رزق حالل تالش می کنید، اگه پشت 
ســِر مردم صفحه نمی ذارید، اگه به بقیه آدما حســن ظن دارید، اگه خیانت 
نمی کنید، اگه مراقب هستید دل کسی رو نشکنید. دست پدر و مادرتون رو 

ببوسید که اینجوری تربیت کردن شمارو.«
 شکست یک انقالب رنگی دیگر

 حسن رسولی: »پوتین برای آرام کردن و سرکوب اعتراضات و اغتشاشات 
قزاقستان از تکنیک های »کا.گ.ب« در شوروی سابق استفاده کرد و به راحتی 
آنرا خاموش ساخت و به غرب فهماند که در کشورهای مشترک المنافع هرگز 

نخواهند توانست از انقالب های رنگی استفاده کنند.«
 تالش برای تحریف فرمانده

 کاربری نوشــت: »زندگی او را به سه بخش تقسیم می کنیم:تالش هایش 
در دفاع مقدس- تالش هایش برای نابودی داعش- تالش هایش در ســوریه. 
به مردم میگوییم دو تای اول خوب اســت و ســومی بد است، با سومی به او 
حمله می کنیم. این نقشه غربگرایان برای اعتبار زدایی از فرمانده است. شک 

دارید؟«
 چرا برخی نمی خواهند ایران و چین رابطه داشته باشند؟

 مســعود براتی: »تضعیف رابطه ایران با چین کمک مهمی به آمریکا برای 
تحمیل زیاده خواهی هایش در مذاکرات بر ایران است. از زمانی که بایدن اول 
دولتش گفت نگران همکاری ایران با چین است تا االن هم مستمرا از زبانشان 
بیان شــده است. یک طرف این سیاست در داخل ایران است که البته منشا 

آن همان آمریکاست.«
 دستاوردی دیگر از جهادگران سپاه

 محمد شــلتوکی با انتشار این تصویر نوشت: »این تصویِر تست یک موتور 
ماهواره بر معمولی نیست؛ با اطمینان می گویم که موتور سوخت جامد »رافع« 
عمال گلوگاه پرتابگر ماهواره در کشــورمان را »رفع«کرد. این یعنی: افزایش 
سرعت مونتاژ و پرتاب، افزایش چشمگیر پرتاب های ساالنه، تحول در صنعت 

ماهواره.«

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 تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.
 در شرایطی که مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور از 125 میلیون ُدز عبور کرده است، کماکان 
7 میلیون نفر از تزریق واکســن خودداری کرده اند تا 
همزمان با روند افزایشی اُمیکرون در کشور نگرانی ها 

از تاثیرات منفی این کم توجهی بیشتر شود.
روز گذشــته مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 

بهداشت جدیدترین آمار کرونا را اعالم کرد.
 به گــزارش وبــدا، در اطالعیه این مرکز آمده اســت:
نفــر   ۸۹۶ و  هــزار   ۲۶۹ و  میلیــون   ۶۰ تاکنــون   «
دوم  ُدز  نفــر  و ۳۲۵  هــزار  و ۱۸  میلیــون  اول، ۵۳   ُدز 
و ۱۱ میلیون و ۹۷۴ هزار نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۲۵ 
میلیون و ۲۶۲ هزار و ۲۲۱ ُدز رســید. در شبانه روز گذشته 
نیز ۲۹۱ هزار و ۵۲۳ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده 
است. از ۲۳ تا ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، دو هزار و ۵۳۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشــور شناسایی شد که ۲۸۵ نفر از آنها بستری شدند و 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۲۱۷ هزار 

و ۳۲۰ نفر رسید.
متاسفانه در طول این مدت، ۲۴ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۲ 
هزار و ۲۶ نفر رسید.یک هزار و ۴۰۹ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 

مراقبت قرار دارند.«
7میلیوننفرواکسننزدهاند

عضو کمیته علمی کشــوری مقابلــه با کرونا با تاکید بر 
لزوم مداخالت اقناعی و اجباری برای واکسیناســیون کرونا، 
اظهارداشت: از جمعیت ۶۷ میلیون نفری که انتظار داشتیم 
واکســن تزریق کنند، حدود ۶۰ میلیون نفــر برای ُدز اول 
واکسینه شدند، ولی سرعت موارد جدید تزریق بسیار کاهش 
یافته است؛ تا جایی که تزریق نوبت اول به روزی حدود ۵۰ 
 هزار نفر رسیده است و این موضوع نگران کننده است. بیش از
۵۲.۵ میلیون نفر ُدز دوم را تزریق کردند و به نظر می رســد 
این فاصله میان ُدز یک و دو به این زودی ها پر نشــود و نیاز 
باشد مداخالت اقناعی و اجباری برای افزایش سالمت جامعه 

انجام شود.
دکتر مسعود یونسیان به ایسنا گفت: طی مدت اخیر که 
امیکرون وارد کشور ما شده است، همان طور که انتظار می رفت 
رو به افرایش است و بر اساس بررسی های صورت گرفته هنوز 
ســویه غالب نشده است؛ اما به نظر می رسد یک سوم یا یک 

چهارم موارد ابتال از این سویه باشد. یونسیان تاکید کرد: اینکه 
موارد اعالم شده بیش از موارد رسمی مبتالیان باشد، همیشه 
و در همه جای دنیا چنین اســت؛ زیرا نه برای همه تســت 
مخصوص انجام می شود و نه تست حساسیت ۱۰۰ درصدی 
دارد که موارد را دقیقا مشــخص کند. بر این اساس تعمدی 
در کمتر گزارش کردن تعداد موارد نیست، ولی همیشه همه 

جای دنیا تعداد مبتالیان بیش از موارد گزارش شده است.
ابتالبهاُمیکرون

شدیدترازسرماخوردگیاست
وی بــا تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نمی توان امیکرون 
را یک سرماخوردگی درنظر گرفت، تصریح کرد: ابتال به این 
سویه شدیدتر از سرماخوردگی است و می تواند موارد بستری 
و منجر به مرگ هم داشــته باشــد؛ اگرچه شدت آن قدری 
کمتر از واریانت دلتا است، اما آن قدر شدت کمتر نیست که 
بگوییم مانند سرماخوردگی است و نگران آن نباشیم. این سویه 
می تواند به شدت تعداد موارد را افزایش دهد که با این اتفاق 
همان درصد کمی هم که نیاز به بستری و دستگاه اکسیژن ساز 
دارند می تواند سیستم بهداشتی درمانی را دچار مشکل کند.
این اپیدمیولوژیست درباره آثار واکسن بر سویه امیکرون، 
گفت: مطالعات متعددی نشان داده است و دانشمندان معتقد 
هستند که تفاوت این سویه چون بیش از سویه های قبلی است 
و برای غلبه بر آن نیاز به تزریق ســه ُدز واکسن داریم، حتی 
مطالعاتی نشان می دهد که واکسن سینوفارم که ادعا می شود 
اثربخشی آن به طور نسبی کمتر از سایر واکسن ها است  اما،  سه 
ُدز آن توانسته به خوبی این ویروس را در شرایط آزمایشگاهی 
کنترل کند؛ بنابراین تاکید به تکمیل واکسیناسیون و تزریق 

دز سوم می تواند اثربخشی باالیی داشته باشد.
۸۰۰بیمارمبتالبهاُمیکرونشناساییشد

عالوه بــر این، معاون تحقیقات وزارت بهداشــت  گفت: 
تاکنــون ۸۰۰ فرد مبتال به ســویه امیکرون در کل کشــور 

شناسایی شده است.
یونس پناهی افزود: شدت بیماری زایی امیکرون کم تر از 
ســویه های قبلی کروناست و در صورتی که رعایت ها در این 
زمینه مورد توجه باشد بی شک وضعیت می تواند در ثبات باقی 
بماند. پناهی ادامه داد: جهش های مختلفی از کرونا در طول 
دو سال گذشته مشاهده شده، ولی هم اکنون سویه امیکرون 
شایع ترین ویروس جهش یافته کرونا در جهان و ایران است.
به گفته وی، افزایش احتمال ابتال به سویه امیکرون در بین 
کسانی که واکسن نزده و بیماری زمینه ای دارند وجود دارد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی، اســتفاده از ماسک و تزریق تمامی 
 ُدزهای واکسن بهترین راه کنترل و مهار این بیماری است.

مبتالیانیکهواکسننزدندپشیمانند
در همین رابطه، دکتر پیام طبرســی عضو کمیته علمی 
کشــوری مقابله با کرونا، درباره وضعیت ابتال به اُمیکرون در 
کشــور، گفت: باید توجه کرد کــه قطعا تعداد افراد مبتال به 
اُمیکرون در کشــور، از تعداد مبتالیانی که به صورت رسمی 

شناسایی و اعالم شدند، بیشتر است.
طبرسی افزود: در عین حال باتوجه به سرایت پذیری بسیار 
باالی ویروس امیکرون، در صورت عدم توجه به پروتکل های 
بهداشتی و سایر هشدارها، این ویروس ۱۰۰ درصد می تواند 
به ویروس غالب در کشــور بدل شود. وی ادامه داد: البته در 
حال حاضر وضعیت بیمارستان ها خوب است و افزایش باالی 
تعداد بســتری و... را نداریم، اما این شــرایط تا دو سه هفته 
آینده شــکننده اســت. یعنی ۱۰۰ درصد افزایشی در ابتال 
خواهیم داشت، بر همین اساس اکنون باید تالش کنیم تا با 
انجام اقدامات کنترلی، رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق 

و تکمیل سریع واکسیناسیون، موج آن پیک را پایین آوریم.
رئیس بخش عفونی بیمارســتان مسیح دانشوری تاکید 
کرد: بر این اســاس توصیه می کنم کسانی که موعد دز سوم 
واکسن شان فرا رسیده و هنوز دز سوم را تزریق نکرده اند، حتما 
آن را در اسرع وقت تزریق کنند. در عین حال یک جمعیتی در 
کشور داریم که هنوز اصال واکسن تزریق نکرده اند که ممکن 
است خطرناک باشد و باید هرچه سریع تر واکسن تزریق کنند.
طبرسی با بیان اینکه نباید تصور شود که اُمیکرون خفیف 
است، گفت: در حال حاضر بیمارانی در بیمارستان داریم که 
واکسن نزدند و حاال به اُمیکرون مبتال شده اند و به شدت هم از 
مرگ می ترسند و حاال پشیمانند که چرا واکسن تزریق نکردند، 
افرادی که واکســن نزدند، باید این افراد را ببینند. وی تاکید 
کرد: در عین حال اُمیکرون خفیف نیست. البته ممکن است 
عالیم آن در ابتدا کمتر باشــد، اما در بسیاری از کشورهایی 
که موج اُمیکرون شــکل گرفته، تعداد بستری شان طی یک 
هفته گذشته به شدت باال رفته است. این نشان می دهد که 
وقتی بیماری می چرخد، متاسفانه قربانی هم می گیرد. بنابراین 
اُمیکرون هم می تواند بیماری شدید دهد، هم می تواند منجر به 

بستری فرد شده و در عین حال کشندگی هم دارد.
دیابتیهاُدزسومواکسنکرونارا

حتماتزریقکنند
در همین رابطه، رئیس انجمن دیابت ایران اظهارداشت: 
در گذشــته میزان مرگ و میر دیابتی هایی دارای بیماریهای 

زمینــه ای مانند چاقی، قلبی و عروقی و فشــار خون باال به 
علت ابتال به کرونا ۲۲ درصد بود که با انجام واکسیناســیون 
 این بیماران در ُدزهای اول و دوم این رقم بسیار کاهش یافته

 است.
اســداله رجب به ایرنــا گفت: انجام واکسیناســیون به 
ویژه دز ســوم برای بیماران دیابتی با توجه به شــیوع سویه 
اُمیکرون بســیار ضروری است زیرا واکسن  در برابر عفونت ها 
و ویروس هــا، آنتی بادی های الزم را تولید و از بدن محافظت 
کرده و این آنتی بادی ها با میکروب هایی که وارد بدن می شوند 

مبارزه می کند.
رجب افزود: مبتالیان به دیابت باید با دور کردن استرس 
و ترس از خود و نوشیدن کافی آب، دمای بدن خود را کنترل 
و توصیه های بهداشتی را دنبال کنند، آنها همچنین به طور 
مرتب باید دســت های خود را با صابون و آب بشــویند یا از 

محلول های ضدعفونی کننده استفاده کنند.
وی اظهار داشــت: مبتالیان به بیماری دیابت در شرایط 
کنونی مانند ســایر افراد باید به اصول تغذیه ایمن و ســالم 
خود توجه ویژه کنند و نیازی نیست آنها مصرف ویتامین ها 
و مکمل های دارویی را جزو تغذیه خود قرار دهند و بیشتر از 

مواد غذایی مفید استفاده کنند.
واکسناسپایکوژن

برایتزریقبهعنوانُدزسومتأییدشد
خبر دیگر اینکه معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه ای 
به دانشگاه های علوم پزشــکی سراسر کشور تزریق واکسن 

اسپایکوژن به عنوان ُدز سوم را ابالغ کرد.
در این نامه آمده است: بر اساس مطالعات، تاییدیه سازمان 
غذا و دارو و با توجه به مصوبات کمیته ملی واکسن کووید۱۹، 
واکسن »اسپایکوژن« به عنوان نوبت سوم تمام واکسن های 

موجود در داخل کشور مورد تایید است.
واکسن اسپایکوژن برای ُدز اول و دوم در گروه های سنی 
۱۸ تا ۵۰ ســال و برای ُدز سوم در تمام افراد باالی ۱۸ سال 

مجوز تزریق دریافت کرده است.
تزریق این واکسن از هفته جاری در مراکز واکسیناسیون 

به عنوان ُدز سوم انجام می شود.
این واکســن که بر مبنای پروتئین نوترکیب اســت با 
همکاری یک  شرکت استرالیایی، در شرکت سیناژن ایران تولید 
شــده و مجوز مصرف اضطراری را اخذ کرده است. براساس 
نتیجه مطالعه یادآور این واکسن، افزایش تا ۲۵ برابری غلظت 
آنتی بادی خنثی کننده پس از دریافت اســپایکوژن به عنوان 

ُدز یادآور مشاهده شد.

عبور مجموع واکسن های تزریق شده در کشور از 125 میلیون ُدز

روندافزایشی»اُمیکرون«درکشور
ومبتالیانیکهازنزدنواکسنپشیمانند

در  جداگانه  تیراندازی هــای  اثر  بر 
شیکاگو آمریکا، دو پسربچه جان باختند.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما به نقل 
از آسوشــیتدپرس، تیراندازی در آمریکا جان 
دو تــن را گرفت. پلیس آمریکا اعالم کرد یک 
پسر ۱۴ ساله به ضرب گلوله در بخش جنوبی 
شیکاگو کشته شد. ســاعاتی قبل تر یک پسر 
دیگر به همین سن در بخش غربی این شهر به ضرب گلوله کشته شد. پلیس 
اعالم کرد هیچ کس در ارتباط با این تیراندازی ها دستگیر نشده است. دیوید 
براون مقام پلیس اعالم کرد پلیس شیکاگو در سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۸۴ قبضه 

سالح کشف و ضبط کرده است.

قتل۲پسربچه
براثر

تیراندازی

آمریکا

فرمانده انتظامی تهران تشریح کرد

جزئیات دستگیری عامل سنگ پرانی مرگبار در بزرگراه های پایتخت
عامل پرتاب سنگ به سوی خودروهای عبوری در 
بزرگراه های تهران دستگیر شد؛ فردی که منجر به مرگ 
دو تن شــده، چندین نفر را نیز زخمی کرده و موجب 

وحشت هزاران راننده دیگر شده بود. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره جزئیات دستگیری 
این فرد به ایسنا گفت:  ۱۲ آذرماه امسال بود که پلیس راهور 
گزارشی از یک حادثه ترافیکی برای دفتر فرماندهی انتظامی 
پایتخت ارسال کرد؛ گزارشی که در آن عامل تصادف پرتاب 
ســنگ از میانه بزرگراه به ســمت یک خودروی سواری در 
بزرگراه یادگار امام اعالم و متاسفانه منجر به مرگ راننده مرد 
و ۳۳ ســاله خودرو شده بود. بر اساس این گزارش همچنین 
مشخص شد که به چندین خودروی سواری در حال حرکت 
نیز خســاراتی وارد و حتی راننده یا سرنشینان برخی از آنها 

نیز مصدوم شده بودند.
سردار حسین رحیمی با بیان اینکه به محض دریافت این 
گزارش تیم هایی ویژه از سوی پلیس پایتخت برای رسیدگی به 
این موضوع وارد عمل شدند، افزود:  به هر حال حادثه عجیبی 
رخ داده بود و به همین دلیل پرونده به شکل ویژه مورد بررسی 

قرار گرفت. دو پلیس پیشگیری و آگاهی پایتخت نیز دستور 
ویژه دریافت کردند که با تشــکیل تیم هایی عامل یا عامالن 
این اقدام را شناسایی و دستگیر کنند. در همین راستا نیز ۵۰ 
تیم شامل تیم های محسوس و نامحسوس فعالیت خود را آغاز 
کردند. همزمان با این اقدامات تصاویر دوربین های مداربسته 
اطراف محل وقوع جرم نیز مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.
رحیمی با اشــاره به جریان داشتن تحقیقات و اقدامات 
پلیس برای رسیدگی به این پرونده گفت: رسیدگی ها ادامه 
داشت تا اینکه  ۹ دی ماه حادثه مشابهی و این بار در محدوده 
بزرگراه نواب رخ داد و متاسفانه به علت پرتاب بلوک سیمانی 
به سمت یک دستگاه خودروی سواری در حال حرکت، راننده 
این خودرو که زنی حدودا ۴۵ ساله بود، جان خود را از دست 
داد. با کسب این خبر بالفاصله ماموران در محل حاضر شدند 
و رســیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. در 
این محدوده نیز تصاویر دوربین های مداربسته مورد بررسی 
قــرار گرفت و این  بار ماموران در تصاویر به دســت آمده به 
فردی با رفتارهای غیرمتعارف مشکوک شدند. وی ادامه داد:  
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه صبح روز پنجشنبه ماموران 

پلیس پیشــگیری پایتخت از حضور همان فرد مشکوک در 
حوالی محل وقوع حادثه قبلی در بزرگراه نواب باخبر و برای 
رســیدگی به موضوع وارد عمل شدند. این فرد قصد داشت 
که اقدام به پرتاب ســنگ به سمت خودروهای عبوری کند 

که از سوی ماموران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه تمامی اسناد 
و شــواهد حاکی از آن بود که جرم از سوی همین فرد انجام 
شــده اســت، گفت:  این فرد که مردی حدودا ۴۵ ساله بود، 
مــورد بازجویی قرار گرفته و بــه جرم خود اعتراف کرد. این 
فرد معترف شد که پرتاب مرگبار سنگ به سمت دو خودروی 
ســواری در بزرگراه های یادگار امام و نواب صفوی از ســوی 

خودش انجام شده است.
رحیمــی با بیان اینکه برابر نتایج تحقیقات انجام شــده 
همچنیــن اعترافات متهم، اقدامات ایــن فرد منجر به مرگ 
دو تن و دســت کم جراحت ۶ تن و آسیب دیدگی به هشت 
خودروسواری شده است، اظهارداشت:  این فرد در محل هایی که 
سرعت خودرو بسیار باال بود، کمین و اقدام به پرتاب سنگ به 
سمت خودروهای سواری کرده بود. این موضوع نشان می دهد 

که متهم با قصد وارد کردن آســیب جدی و کشتن دست به 
این کار زده است. وی درباره اینکه آیا این فرد همدستی نیز 
داشته است گفت: تحقیقات ما و همچنین اعترافات متهم نشان 
می دهد که فرد دستگیر شده هیچ همدستی نداشته و تمامی 

این اقدامات را به تنهایی انجام داده است.
دستگیری۱۰سنگپراندیگر

طییکونیمماه
فرمانده انتظامی تهران بزرگ  در پاســخ به این پرسش 
که آیا اقدام مشابهی از سوی افراد دیگر در بزرگراه ها و معابر 
تهران وجود داشته یا خیر بیان داشت:  موارد دیگر به این شدت 
نبوده است اما پلیس طی همین مدت زمان تقریبا یک و نیم 
ماهه حدود ۱۰ نفر را دستگیر کرد و حتی یکی از این افراد 
با سنگی ۵۰ کیلوگرمی دستگیر شد البته قصد آنان و شدت 
کارشان به اندازه این فرد نبوده است و دستگیر شدگان قصد 

و نیت متفاوتی داشتند.
رحیمی ابراز امیدواری کرد که پرونده فرد دستگیر شده 
که منجر به مرگ دو تن شده است،مورد رسیدگی ویژه قرار 

بگیرد و زودتر مجازات شود.

دانشگاه زابل درنظر دارد خدمات مشروحه ذیل را در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و جدول 
زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مورخ  شنبه  روز  از  مناقصه:  اسناد  فروش  محل  و  زمان   -1
 1400/10/۲۹ مورخ  چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  لغایت   1400/10/۲۵
آدرس:  به  و   )1۵ لغایت  صبح   7 ساعت  )از  اداری  ساعت های  طول  در 
بنجار-  جاده  سه  کیلومتر  زابل-  شهرستان  بلوچستان-  و  سیستان  استان 
امور  مدیریت  دوم-  طبقه  والیت-  ساختمان  زابل-  دانشگاه  جدید  پردیس 
تماس: شماره  و  زابل  دانشگاه  شکایات  به  رسیدگی  و  قراردادها  حقوقی، 

31۲3۲076-0۵4 مراجعه نمایید.
2-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

یکشنبه مورخ 1400/11/10.
3- محل تسلیم پیشنهاد قیمت: مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی 

به شکایات دانشگاه زابل.
4- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1400/11/11 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 ۲۵6۹110۲73 
درآمدهای متفرقه و مهمانسرا دانشگاه زابل نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه زابل.

6- تضمین حسن اجرای تعهدات و نحوه استرداد آن: پیمانکار ملزم 
اجرای  حسن  تضمین  عنوان  تحت  بانکی  ضمانتنامه  قرارداد  عقد  هنگام  است 

رایج  بانک های  از  از یکی  پیشنهادی خود، صادره  تعهدات معادل ده درصد مبلغ 
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 با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه زابل به ذینفع مسترد خواهد شد.

7- سایر موارد: 
* بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی و براساس درصد کسر 
شده  مهر  و  پاکت الک  در  و  تعیین  شده  اعالم  بهای  واحد  به  نسبت  اضافه  یا 

تسلیم شود.
و  کننده  شرکت  برای  حق  ایجاد  پیشنهاد،  ارائه  و  مناقصه  در  شرکت  صرفا   *
ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه 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.
* کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی های مناقصه از برنده مناقصه 

دریافت می شود.
حقوقی،  امور  مدیریت  محل  در  مناقصه  موضوع  مشخصات  و  شرایط  سایر   *
مناقصه گران  است؛  موجود  زابل  دانشگاه  شکایات  به  رسیدگی  و  قراردادها 
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.

مبلغ برآورد موضوع مدت و محل اجراشرح مختصر موضوع مناقصه
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مناقصه )ریال(

تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای مورد 
نیاز نیمسال دوم تحصیلی 1400-1401 
سلف سرویس پردیس جدید دانشگاه زابل

از تاریخ 1400/11/16 لغایت 
1401/4/۲0 پردیس جدید 

دانشگاه زابل

43/764/80۹/۲00
ریال

۲/188/۲40/640 ریال
 واریز به شماره حساب ۲۵6۹108۹10 تمرکز وجوه 

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

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای۱۴۰۰-۱۱
دانشگاه زابل

 

موضوع: خرید قطعات یدکی مبدل های حرارتی منطقه دارخوین
شرکت نفت و گاز اروندان )خریدار( در نظر دارد خرید کاالی موضوع 
فوق را از طریق شــرکت هاي تأمیــن کننده داخلی واجد صالحیت تأمین 
 نماید. لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگي حضور در این مناقصه به 
وب سایت شرکت نفت و گاز اروندان به آدرس AOGC.ir مراجعه فرمایید.
در صورت نیاز با شماره تلفن کمیسیون مناقصات 88724256-021 تماس 

حاصل فرمایند.
شناسه آگهی:۱۲۵۷۴۷۶                 شناسه نوبت چاپ:۱۳۷۴۱۰۳

شرکت ملی نفت ایران 
شرکت نفت و گاز اروندان نوبت اول

روابطعمومیشرکتنفتوگازاروندان

آگهيعموميارزیابيکیفيمناقصهگران
مناقصهعمومیدومرحلهاي

شماره۱۴۰۰/۵۴۵ممت

علی صارمیان
در سانحه سیل در مناطق جنوبی کشورمان، توجه به جزئیات سبب شد 
تا بدون صرف هزینه ای خاص گره ای از مشــکالت مردم باز شــود.. امری که 
نشان داد شاید ما نیازمند آن هستیم که ذهنیت مان را نسبت به امدادرسانی 
نوین کمی به هنگام کنیم. مشــخصا آسیب دیدگی مالی، یک کلیت قطعی 

در حوادث است.
 اگر بحران به معنای از دســت دادن تعادل و روند عادی زندگی اســت، 
چگونه می توان این روند را به شــرایط عادی برگرداند؟ سؤال دوم این است 
که جمعیت هالل احمر که وظایفش در درجه اول نجات جان آسیب دیدگان 
و فیکس کردن مجروحان و ســپس اســکان یا پناه دهی مجموعه در معرض 
خطر است، برای کمک به عادی شدن وضعیت مناطق چه می توانست بکند؟
در جریان امدادرسانی هالل احمر به چند استان سانحه دیده از سیل، یک 
ابتکار هوشــمندانه انجام شد. تامین و خرید وسایل کمک و مایحتاج زندگی 
از محل بحران زده. شاید در نگاه اول چندان این مسئله قابل توجه نباشد اما 
با توجه به علم اقتصاد که بر اســاس گردش مالی یک منطقه قابل احتساب 
اســت، این ریل گذاری بسیار خوب عمل کرده است. چرا؟ چون از یک طرف 
روند زندگی را با فعالیت بخش تجاری خود منطقه و تامین احتیاجات از کسبه 
محل، به سمت عادی شدن می برد و از طرفی گردش آسیب دیده و منفی مردم 

را به اندازه توان، مثبت می کند.
گردش مالی منطقه آسیب دیده، عبارتست از مجموع کلیه ورودی های 
ریالی و هزینه های انجام شــده در منطقه، با نگاهی به مناطق آســیب دیده، 
هزینه ها باال می رود و درآمدها صفر می شود. ابتکار مدیران هالل احمر اینجا 
موثر می افتد که درآمد و گردش مالی منطقه را زنده می کند. در نتیجه درآمد 
به اندازه توان جمعیت در خرید مایحتاج ، افزایش می یابد و اندکی از تراز منفی 
کاسته می شود. مسئله مهم تر گردش این پول در بخش مالی یک شهر و منطقه 
است که زنجیر وار، احیا می شوند. مسئله نهایی، مدیریت بحران به معنای کمک 
به تبدیل وضعیت بحرانی به شرایط عادی است. این گردش مالی برای بخش 
اقتصادی منطقه بر اســاس سال مالی جاری و سال مالی ماقبل آن محاسبه 
می شود و در سال جاری، با اضافه شدن این ورودی )خرید از محل سانحه(، 
این بخش به بخش خصوصی منطقه کمک می کند تا احتیاجات را بتوانند با 

اتکا بر توان منطقه ای مرتفع کنند. 
شــاید توفیق یک جمعیت خیریه و امدادرسان در سال های اخیر منوط 
به این جزئیات و ریزه کاری های حســاس و فراموش شده باشد که امروز در 
خالل مدیریت بحران تشخیص داده می شود و شاید در گذشته، چندان این 

ایده های نوین مد نظر قرار نمی گرفته است.

ابتکار هالل احمر 
در زمینه گردش مالی مناطق سیل زده

حادثه آتش ســوزی در یک واحد تولیدی 
در مجتمع صنعتی چرم  سازی بوئین زهرا پنج 
مصدوم و ســه مفقودی در پی داشت که پیکر 

بی جان دو تن از سه نفر مفقودان پیدا شد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و اورژانس اســتان 
قزوین گفت: حادثه آتش سوزی روز پنجشنبه در یک 
واحد تولیدی در مجتمع صنعتی چرم  ســازی بوئین 
زهــرا در نهایت پنج مصدوم و ســه مفقودی در پی 
داشت. سهیل سلطانی افزود: سه مصدوم این حادثه، 
یک آقای ۳۰ ساله تروما به قفسه سینه، مصدوم دیگر 
آقای ۱۷ ساله تروما به دست، مصدوم دیگر یک آتش 
نشــان ۳۸ ســاله تروما به پا بود که پس از اقدامات 

اولیه برای انجام اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان 
امیرالمومنین )ع( بوئین زهرا منتقل شدند.

بنا بر اعالم روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
و اورژانس اســتان قزوین، سلطانی خاطرنشان کرد: 
دو مورد هم مصدوم ســرپایی در محل حادثه حضور 
داشتند که اقدامات درمانی در محل حادثه انجام شد.

جسد۲نفرازمفقودانپیداشد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری قزوین نیز 
درخصوص ایــن حادثه گفت: با تــالش بدون وقفه 
نیروهای امدادی و آتش نشانی های استان های قزوین، 
البرز و تهران بعد از ۱۲ ساعت آتش اطفا شد و صبح 
روز جمعه نیــز پیکر بی جان دو تن از مفقودین پیدا 

و تحویل مقامات مســئول شــد. بنا بر اعالم روابط 
عمومی استانداری قزوین، قدرت اله مهدیخانی افزود: 
حدود ســاعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه آتش سوزی 
گســترده ای در یک شــرکت صنعتی در چرمشهر 
شهرستان بوئین زهرا رخ داد که در پی انفجار مخازن 

روغن این شرکت سه نفر مفقود شدند.
مهدیخانی با اشــاره به اینکه جســت وجو برای 
یافتن ســومین فرد مفقود شده همچنان ادامه دارد، 
اظهارداشــت: علت حادثه هنوز مشخص نیست ولی 
تجربه نشان داده که بیشترین عامل مؤثر در اینگونه 
حوادث، بی احتیاطــی و عدم رعایت نکات ایمنی در 

صنایع است.

یک بانوی هنرمند صنایع دســتی از کشورمان 
برگزیده پنجمین جایزه بین المللی صنایع دســتی 

2021 شد.
به گــزارش خبرگزاری میراث آریا، شــهربانو عربیان، 
هنرمند رشته   فلز و میناکاری به عنوان هنرمند و صنعتگر 
زن ســال در حوزه ساخت و تولید صنایع دستی برگزیده و 

برنده این جایزه شد.
مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع دســتی در باره 
این رویداد گفت: پنجمین جایزه بین المللی صنایع دستی 
۲۰۲۱  در هفته صنایع دســتی هنــد در دهلی به احترام 
و یادبــود غــاده حجــاوی  رئیس فقید شــورای جهانی 

صنایع دستی آســیای اقیانوسیه برگزار شد. در این رویداد 
کــه موضوعات مختلفــی را در بر می گرفــت از فعاالن و 
هنرمندان حوزه صنایع دستی، صنعتگران، طراحان، افراد 
حقیقی و حقوقی، موسسات، شوراها و سازمان ها و بخش 
دولتی دعوت شــد تا در بخش های گوناگون ومتنوع  این 

رویداد شرکت کنند.
ویــدا توحدی افزود: خوشــبختانه شــهربانو عربیان 
هنرمند رشته   فلز و میناکاری به عنوان هنرمند و صنعتگر 
زن ســال در حوزه ساخت و تولید صنایع دستی برگزیده و 
برنده این جایزه شــد که بــه زودی جایزه این هنرمند در 

مراسمی به او اعطا می شود.

بانوی ایرانی برگزیده پنجمین 
جایزه بین المللی صنایع دستی 2021 شد

بنیاد مســتضعفان تمامی خســارت های وارده به 
احشام و لوازم خانگی مددجویان سیل زده تحت پوشش 

کمیته امداد در 4 استان جنوبی را عهده دار شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، به دنبال وقوع 
سیل در استان های جنوبی و وارد آمدن خسارت های هنگفت 
به برخی از ســاکنان این مناطق، بنیاد مســتضعفان، جبران 
تمام خسارت های وارد شده به خانواده های مددجویان کمیته 
امداد را عهده دار شــد.  با دستور سید پرویز فتاح رئیس بنیاد 
مســتضعفان، تمام خســارت وارده به بیــش از هفت هزار و 
۳۰۰ خانواده مددجوی کمیته امداد در چهار استان سیل زده 
»سیستان و بلوچســتان«، »فارس«، »هرمزگان« و »کرمان« 

را بــا اختصاص اعتبــاری بالغ بر ۷۷ میلیــارد تومان جبران 
می شود.  با توجه به مکاتبات صورت گرفته میان رؤسای بنیاد 
مستضعفان و کمیته امداد، خسارت سیل همچون خسارت به 
»دام های سبک و سنگین، تلویزیون، یخچال، فرش، آبگرمکن، 
بخاری، کولرگازی، اجاق گاز، لباسشــویی، پتو و ســایر لوازم 
ضروری« توسط بنیاد مستضعفان جبران می شود. این کمک ها 
در حالی اســت که پیش از این نیز بنیاد برای جبران بخشی 
از خسارت های وارده به لوازم خانگی هموطنان آسیب دیده در 
این استان ها، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان را از طریق استانداری ها 
اختصــاص داده و تامین رایگان تمام ســیمان مورد نیاز برای 

باز سازی مناطق سیل زده را نیز عهده دار شده بود.

جبران خسارت تمام مددجویان کمیته امداد 
در 4 استان  سیل زده توسط بنیاد مستضعفان

حریق در مجتمع صنعتی چرم  سازی بوئین زهرا با 2 فوتی، 5 مصدوم و یک مفقود

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به بارش باران و 
برف در نقاط مختلف کشور از کاهش دما از 5 تا 

10 درجه سانتیگراد خبر داد.
صادق ضیائیان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
امروز شــنبه، ۲۵ دی ماه در اغلب مناطق کشور بارش 
پیش بینی می شــود، اظهارداشت: شــدت بارش برای 
امروز در اســتان های فارس، کهگیلویــه و بویر احمد، 
بوشهر، شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، 
جنوب و غرب کرمان، خراسان رضوی، شمال خراسان 
جنوبی و برخی مناطق هرمزگان پیش بینی می شــود. 
ضیائیان افزود: امروز در برخی مناطق شــرق، شــمال 
شــرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید رخ خواهد 
داد. یکشــنبه بارش در اســتان های خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، 
بوشهر، هرمزگان و بخش هایی از خراسان شمالی ادامه 
خواهد داشــت، همچنین در این روز با ورود ســامانه 

بارشی دیگری از شمال غرب کشور، در استان های واقع 
در شــمال غرب و غرب، سواحل خزر و برخی مناطق 
دامنه های جنوبی البرز شــاهد بارش خواهیم بود. وی 
ادامه داد: شــدت بارش در استان های فارس، خراسان 
جنوبی ، جنوب بوشهر، برخی مناطق هرمزگان و کرمان، 
اردبیل، جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان ، گیالن 
و جزایر واقع در تنگه هرمز و مرکز خلیج فارس خواهد 
بود. در این روز بارش در شمال غرب، غرب و دامنه های 
البرز غالبا به صورت برف پیش بینی می شود. رئیس مرکز 
ملی پیش بینــی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
درباره وضعیت جوی کشور طی دوشنبه نیز گفت: در 
این روز به جز نواحی کویر مرکزی و دامنه های جنوبی 
البرز شــرقی در بیشتر مناطق کشور بارش رخ خواهد 
داد کــه در نواحی جنوبــی باران و در امتداد رشــته 
کوه های زاگرس و البرز، غرب و شــمال غرب کشــور 
عمدتا برف خواهد بود. ضیائیان بیان داشت: سه شنبه 
بارش در استان های واقع در شمال شرق، شرق، جنوب 

شرق، جنوب ، سواحل خزر، دامنه های جنوبی البرز در 
اســتان های تهران، البرز، قزوین، زنجان و ارتفاعات و 
دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی پیش بینی می شود. 
وی با اشاره به کاهش دما در کشور افزود: تا یکشنبه در 
شمال غرب، غرب، استان های ساحلی خزر کاهش دما 
بین ۷ تا ۱۰ درجه ســانتیگراد و در دامنه های جنوبی 
البرز کاهش دما بین ۵ تا ۷ درجه سانتیگراد پیش بینی 
می شود، همچنین از یکشــنبه تا سه شنبه در شمال 
شرق، شــرق، جنوب غرب و مرکز کشور ۵ تا ۸ درجه 

کاهش دما انتظار می رود.
این کارشناس هواشناســی درباره وضعیت جوی 
تهران گفت: آســمان تهران امروز شنبه، ابری و بارش 
باران و برف، گاهی وزش باد شدید و وقوع رگبار و رعد 
و برق با حداقل دمــای ۵  و حداکثر دمای ۱۱ درجه 
ســانتیگراد و فردا نیمه ابری، گاهی وزش باد و بارش 
پراکنــده با حداقل دمــای ۲ و حداکثر دمای ۹ درجه 

سانتیگراد پیش بینی می شود.

پیش بینی کاهش دمای هوا و بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفــت: در بهمن 1400 و در ترم 
جدید به صورت تدریجی، شــاهد حضور دانشجویان در دانشگاه ها 

خواهیم بود.
محمدعلی زلفی گل در حاشیه نشســت رؤسای دانشگاه های وابسته به 
وزارت علوم در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا و تاکید ریاســت جمهوری مبنی بر از سرگیری آموزش 
حضوری در دانشگاه ها، نشست رؤسای دانشگاه های وابسته به وزارت علوم در 
این وزارتخانه برگزار شد. در این نشست مباحث مختلفی مطرح شد و از نظر 
روشــی و امکاناتی و بستر سخت افزاری و نرم افزاری فعالیت دانشگاه ها نتایج 
خوبی به دست آمد. وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال شیوع اُمیکرون در 
برخی از استان های کشور و نحوه آموزش در دانشگاه های این استان ها گفت: 
این موضوع بستگی به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دارد و دانشگاه ها 
باید شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایت کنند و هر تصمیمی که ستاد ملی 

مقابله با کرونا اتخاذ کند، باید در دانشگاه ها اعمال شود.

وزیر علوم تأکید کرد
حضور تدریجی دانشجویان در دانشگاه ها 

از بهمن ماه

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت که پس 
از گذشت هشت سال، نرخ ازدواج جوانان در کشور مثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وحید یامین پور روز پنجشنبه در جلسه ستاد 
ســاماندهی امور جوانان مازندران افزود: بررسی آماری نشان می دهد که آمار 

ازدواج جوانان در ۶ ماهه نخست امسال در کشور روند صعودی داشته است.
یامین پور با بیان اینکه باید با اتخاذ راهکاری درست و اصولی زمینه اشتغال 
و ازدواج جوانــان را فراهم کرد گفت: رفع مشــکالت فراروی جوانان به ویژه در 
بخش ازدواج، مســکن و اشــتغال نیازمند تعامل و همکاری بیشتر دستگاه های 
اجرایی ذی ربط است. وی با بیان اینکه نرخ طالق در ۶ ماهه نخست امسال در 
کشور ۷.۳ بود، از فعالیت ۴۵۰ مرکز مشاوره تخصصی قبل، حین و پس از ازدواج 
در کشــور خبر داد و اظهارداشــت: این مراکز در کاهش آمار طالق و همچنین 
ترغیب و تشویق بیشــتر جوانان به ازدواج نقش تاثیرگذاری دارند. معاون وزیر 
ورزش و جوانان، با بیان اینکه فرآیند صدور مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج 
در کشــور تسهیل می شود، افزود: ســازمان های مردم نهاد نیز که در این بخش 
مشــغول فعالیت هستند به طور ویژه حمایت می شوند.  یامین پور با بیان اینکه 
افزایش ســن ازدواج جوانان در کشــور طی این سال ها، بیانگر این واقعیت مهم 
و اساسی است که سیاســت های اجرا شده در این بخش نادرست بوده، رویکرد 
اصلی دولت سیزدهم را تسهیل گری ازدواج جوانان ذکرکرد و گفت: برای تحقق 
این مهم از تمام امکانات و ظرفیت های موجود به شکل مطلوب استفاده می شود.

معاون جوانان وزارت ورزش:
نرخ ازدواج در کشور پس از 8 سال مثبت شده است

 یک مطالعه جدید نشــان می دهد 
ویــروس کرونا ۹0 درصــد از قابلیت 
سرایت خود را پس از پنج دقیقه انتشار 

در هوا از دست می دهد. 
به گــزارش خبرگزاری ایرنــا از روزنامه 
تلگراف، داده های اولیه این مطالعه که توسط 
محققان دانشــگاه بریستول در آمریکا انجام 

شد، نشــان می دهد ذرات ویروس در هوا خشک می شود. محققان در این 
مطالعه میزان پایداری قطرات SARS-CoV-۲ ویروســی که باعث ابتال 
به کووید می شــود- را در طول زمان، از پنج ثانیه تا ۲۰ دقیقه، اندازه گیری 

کردند.
محققان مشــاهده کردند توانایی ویروس در آلوده کردن انســان ها در 
عرض پنج دقیقه پس از انتشــار در هوا تا ۹۰ درصد کاهش یافت؛ زیرا هوا 
ذرات ویروس را خشــک می کند و کمبود دی اکســید کربن در هوا باعث 
افزایش سطح pH ویروس می شود که این دو عامل، هر دو قابلیت سرایت 
ویروس را کمتر می کنند. یافته های این مطالعه نشان می دهد ویروس برای 
مدت طوالنی در خارج از محیط گرم و مرطوب سیستم تنفسی میزبان زنده 

نمی ماند و قدرت سرایت خود را به سرعت در طبیعت از دست می دهد.
این مطالعه نشــان می دهد در هوا با رطوبت ۵۰ درصد، مشابه رطوبت 
موجود در ســاختمان های بزرگ، تقریباً ۵۰ تــا ۶۰ درصد از این ویروس 
قابلیت ســرایت خود را از دست می دهد؛ اما در رطوبت بسیار باالتر، قطره 
فوراً خشــک نمی شود و برای مدت طوالنی تری مایع باقی می ماند، به این 
معنــی که ویروس به مدت دو دقیقــه پایدار و عفونی می ماند. با این حال، 
حتی در این شــرایط مســاعد، ویروس پس از ۱۰ دقیقه ۹۰ درصد میزان 
سرایت خود را از دست می دهد. محققان خاطر نشان کردند که این یافته ها 
در مورد ســه گونه کرونا که مورد آزمایش قرار دادند، یکسان است و ابراز 
امیــدواری کردند که ظــرف چند هفته همان آزمایش را در مورد ســویه 

اومیکرون نیز آغاز کنند.
ایــن یافته ها موید اهمیت انتقال ویروس در فاصله کم و فاصله گذاری 
فیزیکی و زدن ماســک به عنوان موثرترین ابزار پیشــگیری از ابتال به این 
بیماری است. تهویه فضا هر چند ارزشمند است، احتماال تاثیر کمتری دارد.

کاهش۹۰درصدی
قابلیتسرایتکرونا

ظرف۵دقیقه

جهان


