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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 صبح بخیر
 کاربری نوشت: »آقاي رئيسي رفت جيرفت و برگشت بعضي ها 
هنوز دارند درباره ابعاد ميزي که جناب پوتين و آقاي رئيسي پشتش 

نشسته بودند تحليل ميدن بيرون.«
 یادتون رفته؟

 اميرحسين ثابتی:» با نقد رئيسی مخالف نيستم اما مقابل کسانی 
که می خواهند نقاط قوت او را به عنوان نقطه ضعف نشــان دهند 
باید محکم ایستاد.کســانی که بازدید رئيسی از مناطق سيل زده 
کرمان آن هم بالفاصله بعد سفر مسکو را هجو می کنند، همان هایی 
هستند که رئيس جمهور محبوبشان بعد از سيل گلستان در کيش 

بود و برنمی گشت.«
  تقصیر ایران است یا آمریکا؟

 عبدالرحيم انصاری: » می گویند اقتصاد بين المللی اســت ولی 
نظام چســبيده به شرق! چه کسی چسبيده به شرق؟ ما که هنوز 
هم باغرب چانه می زنيم! چکارکنيم آمریکایتان زیاده خواه اســت؟ 
مگرخودتان ۸سال آویزان به غرب نبودید برای هيچ؟ چه شد؟ مگر 
شرق و همسایگان را بایکوت نکردید به عشق وندی شرمن؟ شرق 

جزو نظام بين المللی نبود؟«
 زبان دنیا

 کاربر دیگری نوشت:»صادرات ایران سال ۹۶ قبل از خروج آمریکا 
از برجام حدود ۳۰ ميليارد دالر، صادرات ایران سال ۱۴۰۰ بعد از 
خروج آمریکا و افزایش تحریم بيشــتر از ۳۵ ميليارد، زبان دنيا رو 

یاد گرفتيد کاسبان تحریم؟!«
 وقتی دل تو لندن باشه

 کاربری نوشت: »گفت نمی دونم چرا اصالحاتيا به روسيه ميگن 
شرق؛ روسيه که شمال ایرانه، گفتم چون تو با چشِم سر می بينی و 
اونا با چشِم دل؛دلشون لندنه، از لندن که نگاه کنی روسيه شرقه! «

 مادر بی نظیر است
 علی اکبر ميرزایی: »امروز که مســئوليت بچه ها از صبح با من 
بود و همسرم نبود فهميدم که بهشت زیر پای مادران است؟ یعنی 
تمام لحظات با باجناقم بچه ها رو ســر گرم کردیم باز هم نشد که 
نشد... تازه از همسایه ها هم تذکر جدی گرفتيم چيزی که تو این 

دوسال نگرفته بودیم.
 فرق میکنه کجا زندگی کنی

 مجتبی روحی زاده با انتشار این تصویر نوشت: »همه جای دنيا 
مردم وقتی تانک و نفربر ميبينن تنشــون ميلرزه و دلشون آشوب 
ميشه چرا که قطعا برای مقابله با اونها از این ادوات استفاده ميکنن 
در ایران مردم اینهارو که ميبينن احساس آرامش و امنيت ميکنن 
چرا که قطعا برای کمک بهشون از اینها استفاده ميکنن.فرق ميکنه 

کجا زندگی کنی! «
  پوریا فاضل با انتشار همان تصویر نوشت:» آخرین بار که مردم 
آمریکا تانک و نيروی نظامی دیدن؛ واســه سرکوبشون برای حمله 
به کنگره آمریکا بود!ایران، مســير همدان، کمک به مردمی که در 

برف گير کرده اند... «

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. پس از گذشت پنج روز، وعده رئیس دستگاه قضا 
عملی شد و بنای مربوط به قوه قضائیه در بستر رود 
چالوس، صبح دیروز به عنوان اولین مکان در منطقه، 

تخریب شد.
»بيایيد کار جدی و همه جانبه را از رود چالوس شروع 
کنيم، دستگاه های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر 
رودخانه و نه در حریم آن ساخت وساز داشته اند باید در این 
مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گيرد، قوه قضائيه 
یکی از دستگاه هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به 
ساخت وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک 
بنای کوچک و قدیمی اســت، اما باید به عنوان اولين مکان 

در آن نقطه تخریب شود.«
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، این اظهارات، بخشی 
از دستوراتی اســت که هفته گذشته، رئيس قوه قضائيه در 

شورای عالی حفظ حقوق بيت المال صادر کرد.
حال پس از گذشت پنج روز، وعده رئيس دستگاه قضا 
عملی شد و بنای مربوط به قوه قضائيه در بستر رود چالوس، 

صبح دیروز به عنوان اولين مکان در منطقه، تخریب شد.
دوشنبه هفته گذشــته بود که رئيس دستگاه قضا در 
جلسه شــورای عالی قوه قضائيه به موضوع چالش برانگيز 
تصــرف اراضی ملی و منابع طبيعی و تغيير کاربری اراضی 
زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی 
را در راستای مقابله همه جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط 
قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبيعی 
و ســوداگرانی که مبادرت به تغييــر کاربری اراضی زراعی 
می کنند و همچنين قلع وقمع و تخریب بدون مالحظه بنا ها 
و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه های 
حکومتی و دولتی در حریم رودخانه ها احداث می شــوند، 

صادر کرد.
رئيس عدليه در همين راســتا به یک رویه نادرســت، 

غيرمنطقی و هزینه زا اشــاره کرد و گفــت: اینکه با صرف 
هزینه های بسيار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف 
اراضی یا تغيير کاربری آنها یا در حاشيه و بستر رودخانه ها، 
یــک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظير هتل و رســتوران 
مقابل چشــمان دستگاه های مسئول و ناظر احداث شود و 
سپس دستگاه های ذی ربط مبادرت به قلع وقمع و تخریب 
آن بنا کنند، رویه درستی نيست و به سرعت باید برای تغيير 

این رویه تدابير و اقدامات الزم اتخاذ شود.
محسنی اژه ای در این جلسه با اشاره به مشاهدات خود 
از ساخت وساز های غيرقانونی در حاشيه و بستر رودخانه ها 
در جریان ســفر به اســتان البرز، افزود: طی سفری که به 
اســتان البرز داشــتم مشــاهده کردم که بعضاً در حاشيه 

رود هایی که منبع آب شــرب تهران محســوب می شوند، 
ساخت وساز هایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظير ویال 
و رســتوران ساخته شده است؛ در اســتان البرز در حدود 
۱۲ کيلومتر در حاشــيه رود چالوس تعــداد قابل توجهی 
از دستگاه های دولتی در بســتر و حریم رودخانه اقدام به 

ساخت وساز کرده اند.
وی با اشاره به یک بنای قدیمی که سال ها قبل توسط 
قوه قضائيه در بســتر رود چالوس ساخته شده بود، گفت: 
یکی از دســتگاه هایی که در حاشــيه رود چالوس اقدام به 
ساخت وســاز کرده، قوه قضائيه است که یک بنای کوچک 
قدیمی مربوط به ساليان قبل است و دستگاه دیگر وزارت 
نيرو است؛ من به رئيس دادگستری استان البرز تأکيد کردم 

که نظر کارشناسی محيط زیست در این زمينه اخذ شود و 
اولين ســاخت و  سازی که باید قلع وقمع شود بنای مربوط 
به قوه قضائيه اســت و پس ازآن بنای مربوط به وزارت نيرو 

باید تخریب شود.
رئيس قــوه قضائيــه همچنين در دســتورات خود به 
دادســتان های کل کشور، تاکيد کرد در بسياری از بنا های 
غير مجازی که ساخته شــده و باید تخریب شوند، مصالح 
ســاختمانی مرغوبی به کار برده شده اســت که در زمان 
تخریب جهت صيانت از حقوق بيت المال، باید تا جایی که 
امکان دارد، تجهيزات ســاختمانی قابل مصرف که می توان 
به صورتی دیگر از آنها اســتفاده کــرد را از تخریب مصون 

نگه داشت.
در همين راســتا، در روند تخریب بنای مربوط به قوه 
قضائيه در بســتر رود چالوس، این مســئله، در نظر گرفته 
شــد و مصالح ساختمانی مانند درب و پنجره ها که قابليت 
اســتفاده مجدد از آنها وجود دارد، قبل از تخریب از این بنا 

خارج شود.
پيشگامی دستگاه قضایی در مقابله با تجاوز و تعدی به 
اراضی ملی و منابع طبيعی، نشــان از این موضوع دارد که 
عزم قوه قضائيه برای صيانت از بيت المال در حوزه زمين و 
رفع تصرفات جدی است و قائل به هيچ گونه خط قرمزی در 
این زمينه نيست و همان طور که رئيس دستگاه قضا تاکيد 
کرده است، باید تمام دســتگاه های مسئول در این حوزه، 
به صورت جدی و همه جانبه به وظایف خود عمل کنند تا 
رویه غلط، ناصواب و خسارت بار تعدی به اراضی ملی برای 

هميشه پایان یابد.
چندین دســتگاه  دولتی و حکومتی و همين طور افراد 
عادی در بســتر رودخانه چالوس اقدام به ســاخت و ساز 
غيرمجاز کرده اند؛ پس از تخریب ویالی متعلق به دستگاه 

قضا اینک نوبت آنهاست.

مبارزه بدون خط قرمز با تعدی به منابع طبیعی

ساختمان دستگاه قضا در بستر رود چالوس 
بعد از دستور »اژه ای« تخریب شد

خیرین 10 میلیارد تومان به سیل زدگان جنوب کشور کمک کردند

امدادرسانی هالل احمر به 120 هزار نفر در 244 شهرستان متاثر از بارندگی های اخیر
احمر  نجات جمعیت هالل  و  امداد  رئیس سازمان 
با اشــاره به رها سازی دو هزار و 871 خودرو از برف و 

کوالک، از تداوم امدادرسانی در 16 استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعيــت هالل احمر، 
مهدی ولی پور درخصوص حوادث جوی که از تاریخ ۲۴ دی 
لغایت دوم بهمن ماه در کشــور رخ داد، گفت: در این مدت 
۳۱ اســتان کشور تحت تاثير سامانه جوی قرار گرفتند و در 
همين راستا جمعيت هالل احمر در ۲۴۴ شهرستان به ۱۲۰ 

هزار و ۶۳ نفر امدادرسانی کرد.
ولی پور افزود: در این بــازه زمانی برای ۱۶ هزار و ۶۴۶ 
نفر شرایط اسکان اضطراری فراهم و ۱۱۲ نفر به مناطق امن 
منتقل شدند. ۱۳۶ مجروح سوانح جوی نيز به مراکز درمانی 
منتقل و به ۲۲ نفر نيز خدمات ســرپایی درمانی ارائه شــد. 
همچنين با تــالش بی وقفه امدادگران جمعيت هالل احمر، 

دو هزار و ۸7۱ خودرو از برف و کوالک نجات داده شدند.
وی بيان داشــت: متاسفانه در حوادث و سوانح ناشی از 
سامانه جوی ۶ نفر مفقود شده و یک نفر در استان کردستان، 
یک نفر در اســتان البرز، چهار نفر در استان کرمان و دو نفر 

در استان هرمزگان جان خود را از دست دادند.

رئيس ســازمان امداد و نجات هالل احمر با اشــاره به 
عمليات های ناوگان هوایی جمعيــت هالل احمر ادامه داد: 
هشت فروند بالگرد از ناوگان هوایی جمعيت هالل احمر در 
هفته گذشــته در سوانح جوی فعال بوده و ۹7 سورتی پرواز 
در قالب ۵۹ ساعت ماموریت برای جابه جایی ۱۹ تن محموله 
امدادی و زیستی انجام شد. بالگردهای جمعيت هالل احمر 
۳۵7 نيروی عملياتی را به مناطق صعب العبور منتقل و ۱۴ 

نفر نيز به وسيله بالگرد نجات داده شدند.
ولی پور گفت: جمعيت هالل احمر در جهت امدادرسانی 
به متاثرین از ســوانح جوی، ۶ هــزار و ۳۹۹ نيروی امدادی 
در قالب هــزار و ۵۹۵ تيم به کار گرفت. همچنين ۲۴ هزار 
و ۴۲۹ تختــه پتو، چهار هزار و 7۴۱ تخته موکت، ۳۸ هزار 
و ۴۶۴ کيلوگرم نایلون، ۵۳۶ والور شــعله، ۱۰ هزار و ۳۶۰ 
بســته غذایی، چهار هزار بطری آب معدنی، ۱۰ هزار و 7۹۴ 
قوطی کنسرو، ۵۲ هزار و ۳۴۲ قرص نان، ۳7۲ کيلوگرم قند 
و شــکر، ۱۲۵ کيلوگرم چای، هزار و ۵۳۴ کيلوگرم خرما و 
پنج هزار و ۱۸۴ بسته بيسکویيت در ميان متاثرین از سيل، 
برف و کوالک توزیع شد. وی خاطرنشان کرد: امدادرسانی در 
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبيل، ایالم، 

خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سمنان، فارس، 
کردستان، کرمان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، لرستان، 

گلستان و مازندران ادامه دارد.
 نجات ۵۵ مادر باردار

 و انتقال آنها به مراکز درمانی
رئيس سازمان امداد و نجات اظهارداشت: از آغاز سيالب 
در جنوب ایران و بارش سنگين برف در غرب و شمال کشور، 
دسترسی به بسياری از مناطق مسکونی به خصوص در نقاط 
روستایی و عشــایری مسدود شد و بسياری از مادران باردار 
برای انتقال به مراکز درمانی در وقت الزم دچار مشکل شدند.

ولی پــور افزود: ۵۵ زن باردار بــا تالش نجاتگران هالل 
احمر و اغلب با آمبوالنس های این جمعيت در ۱۲ اســتان 
کشــور به موقع به مراکز درمانی رسيدند، حتی در مواردی 
تعدادی از این زنــان، فرزندان خود را در جاده های محصور 

در برف و کوالک، در آمبوالنس هالل احمر به دنيا آوردند.
کمک 10 میلیارد تومانی خیرین

 به سیل زدگان جنوب کشور
خبر دیگر اینکه، سرپرســت سازمان داوطلبان جمعيت 
هالل احمر با اشــاره به خسارات ناشــی از سيالب اخير در 

اســتان های جنوبی کشــور و نياز به کمک رسانی به مردم 
حادثه  دیده در این مناطق گفت: سازمان داوطلبان جمعيت 
هالل احمر با مشارکت مردم نوع دوست و بنگاه های اقتصادی، 
بالغ  بــر ۱۰ ميليارد تومان کمک های نقــدی و غير نقدی 

جمع آوری  کرده است.
وحيــد ســليمی افزود: بخشــی از کمک هــا در قالب 
بسته های غذایی در شهرستان های کنارک استان سيستان و 
بلوچستان، رودبار در استان کرمان و ميناب استان هرمزگان 

توزیع شده است.
وی ادامه داد: ســازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر تا 
امروز در اســتان های متأثر از ســيل و آبگرفتگی ۱۰ هزار و 

۵۰۰ بسته غذایی و بهداشتی توزیع کرده است. 
ســازمان داوطلبان جمعيت هالل احمــر در فراخوانی 
از مردم و خيرین خواســته است تا کمک های نقدی و غير 
نقدی خود را برای دســتگيری از خانوارهای آسيب دیده از 
سيل جنوب کشور، به این سازمان تحویل دهند. مردم خير 
و نوع دوست کشــورمان می توانند کمک های نقدی خود را 
به شماره حســاب ۹۹۹۹۹ نزد بانک های ملی، سپه، ملت و 
کشاورزی و یا با شماره گيری کد #۱۱۲* 7۳7* واریز کنند.

مکزیک،  محلی  مقامــات  گفته  به 
در  مهمانان هتلی  میان  پی درگیری  در 
حوالی شــهر »کانکون«، دو کانادایی به 
ضرب گلوله کشــته و یک تن دیگر نیز 

زخمی شدند.
گزارش ها حاکيســت که این تيراندازی 

در هتلی واقع در شــهر توریســتی »پالیا دیل کارمــن« واقع در حدود 7۰ 
کيلومتــری جنوب کانکون در ســواحل »کارائيب« رخ داده اســت. یکی از 
مقامات پليس محلی عکس های مرد مســلح مظنــون را در فضای مجازی 
منتشــر کرده است. بنابر اعالم مقامات، مهاجم که یکی از مهمانان این هتل 
بوده، هنوز دستگير نشده است. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی 
ســی، مقامات محلی همچنين اعالم کردند که هر دو قربانی این حادثه نيز 

دارای سوابق کيفری بوده اند.

تیراندازی
مرگبار
درهتل

مکزیک

متحده  ایاالت  داروی  و  غذا  سازمان 
ویروســی  ضد  داروی  مصرف   )FDA(
»رمدســیویر« را برای بیماران مبتال به 
کووید-1۹ که در بیمارستان تحت درمان 

قرار ندارند، تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، سازمان غذا و 
داروی ایاالت متحده مصرف داروی ضد ویروســی رمدسيویر را به عنوان درمانی 
برای برخی از بزرگساالن که به بستری در بيمارستان نياز ندارند و کودکان مبتال 
به عالئم خفيف تا متوســط   کووید-۱۹ مجاز اعالم کرد. این مجوز، اســتفاده از 
داروی رمدسيویر را که پيش از این تنها به بيماران بستری در بيمارستان محدود 
می شد، گسترش می دهد و این موضوع در حالی است که پزشکان در این کشور 
با کمبود روش های درمانی مجوز داده شده از سوی سازمان غذا و داروی ایاالت 
متحده مواجه هستند. سازمان غذا و داروی آمریکا داروی رمدسيویر را به عنوان 
یک روش درمانی برای افراد مبتال به کووید-۱۹ که ۱۲ سال و باالتر دارند و وزن 
آنان حداقل ۳۹ کيلوگرم اســت و دچار عالئم خفيف تا متوسط بيماری هستند 
و در معرض خطر ابتال به نوع شــدید بيماری قرار دارند، تایيد کرده است. طبق 
اعالم این ســازمان، این دارو را می تــوان از طریق وریدی و در مجموع به مدت 
ســه روز تجویز کرد که به کاهش خطر بستری شدن در بيماران پرخطر کمک 
می کند. با این حال، این دارو جایگزینی برای واکسيناســيون نيســت که بنابر 

توصيه سازمان غذا و داروی آمریکا بهترین اقدام پيشگيرانه است.

تأیید»رمدسیویر«
برایدرمان
نوعخفیفکرونا

آمریکا

دیروز  آتش سوزی صبح  وقوع  اثر  بر 
در یک ساختمان مســکونی در جنوب 
شهر بمبئی هند، دست کم هفت تن جان 
خود را از دســت داده و 1۵ تن دیگر نیز 

زخمی شدند.
به گزارش ایسنا، گزارش ها حاکيست که 
ایــن حریق از طبقه هجدهم یک ســاختمان 
مســکونی ۲۰ طبقه آغاز شــده اســت. بر اســاس گزارش ها، در پی وقوع 
ایــن حادثه، وضعيت ســه تن از مجروحان وخيم اعالم شــده که در بخش 

مراقبت های ویژه بيمارستان های محلی بستری هستند.

حریقمرگبار
دربرجمسکونی

۲۰طبقه

هند

رئیس مرکز تشخیص  و پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
نسبت به احتمال کالهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان در پوشش 

پیامک »قطع برق« هشدار داد.
سرهنگ علی محمد رجبی با اشاره به شيوه های کالهبرداری سایبری به 
خبرگزاری ایســنا گفت: به تازگی یکی ازمواردی که کالهبرداران سایبری با 
استفاده از آن اقدام به سواستفاده از شهروندان کرده اند، کالهبرداری از طریق 
ارســال پيامک هشدار قطع برق اســت. در این شيوه مجرمان اقدام به ارسال 
پيامک های جعلی هشــدار قطع برق به شهروندان کرده و لينکی جعلی را نيز 
درون آن قرار می دهد. این افراد با استفاده از عباراتی نظير اینکه »در صورت 
عدم پرداخت، برق به مدت 7۲ ســاعت قطع خواهد شــد« یا حتی عباراتی 
مانند »در صورت پرداخت از لينک زیر تخفيف یا جایزه خوش حسابی دریافت 

خواهيد کرد«، کاربران را به سمت استفاده از لينک هدایت می کنند. 
به گفته رجبی، با ورود کاربر به لينک مذکور این افراد نســبت به ورود و 
ثبت نام در وب ســایت جعلی و سپس دریافت اپليکيشن جعلی اقدام خواهند 
کرد یا حتی ممکن است به صفحات فيشينگ و برداشت غيرمجاز هدایت شده 
یا اطالعات و محتویات داخل گوشی تلفن همراهشان از طریق بدافزارها هک 
شــود. وی به شهروندان هشدار داد: الزم است افراد در صورت دریافت چنين 
پيامک هایــی اوال عجوالنه عمل نکنند و حتما موضــوع را از طریق اداره برق 
پيگيری کنند، ثانيا هنگام پرداخت نيز توجه داشــته باشند که نيازی به وارد 
کردن اطالعات شــخصی و هویتی کاربران برای جلوگيری از قطع برق وجود 

ندارد و البته حتما از درگاه های رسمی برای پرداخت قبوض استفاده کنند.

هشدار پلیس فتا 
با پیامک »قطع برق« حسابتان خالی نشود

 

سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران – 
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی 
کشور-پارســيان، درنظر دارد فراخــوان مناقصه جهت برگزاری 
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کيفی)فشــرده(، اصالح 
فنس و ترميم جاده پيرامونی بخشهایی از سایت شمالی و جنوبی 
و اصالح آبشستگی ناشی از سيالب بزرگراه دسترسی به صنایع 
سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی برپارسيان را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید.
لذا از واجدین شــرایط ، دارای گواهينامه صالحيــت پيمانکاری صادر 
شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته های »راه و ترابری« 
حداقل پایه )۵( و گواهينامه صالحيت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات 
الکترونيکــی دولت به آدرس www.setadiran.com به شــماره 

مناقصه ۲۰۰۰۰۰۳۰۰7۰۰۰۱۰۶  مراجعه نمایند.
1- کارفرما )مناقصه گزار(: ســازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنایع معدني ایرانـ  طرح ایجاد مناطق ویژه اســتقرار صنایع 

انرژی بر در سواحل جنوبی کشور 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

آدرس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميدان وليعصر، رو به روي 
سينما استقالل، ساختمان فوالد، طبقه همکف

– دفتر طرح ایجادصنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور – طبقه 
همکف- تلفن ۰۲۱-۸۸۸۹7۱۵۳ 

۲- موضــوع مناقصه: اصالح فنس و ترميــم جاده پيرامونی 
بخشهایی از سایت شــمالی و جنوبی و اصالح آبشستگی ناشی 
از سيالب بزرگراه دسترسی به صنایع سایت شمالی منطقه ویژه 

اقتصادی صنایع انرژی برپارسيان
برآورد هزینه اجرای کار: 113.746.۹۵7.804 ریال

3- نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
۵.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بصورت ضمانتنامه بانکی که توسط یکی 
از بانک های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از 
تاریخ پایان پيشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. )ضمانت 
نامه باید دارای شماره سپام بوده و هيچ گونه شرطی از سوی بانک 

نباید در ضمانت نامه درج گردد(
4- محل تامیــن منابع مالي: وجوه منابع طرح بر اســاس 

موافقتنامه طرح )طرح تملک دارایی های سرمایه ای( 
۵- محل و مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه: اســناد 
مناقصه از ســاعت  ۸  روز شــنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲ لغایت ســاعت 
۱۶روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶  از طریق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولــت به www.setadiran.ir در دســترس 

خواهد بود. 
6- محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری، ساعت 
۱۶ روز یکشــنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱7  از طریق بارگذاری در سامانه 
 ، www.setadiran.ir تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس
فيزیک اسناد مناقصه پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت )ستاد( فقط پاکت الف به آدرس مناقصه گزار )مندرج در بند 
۱( قابل تحویل است. بقيه مدارک شامل پاکت ارزیابی کيفی ب و ج 
نيازی به ارســال فيزیکی اسناد نداشته و فقط در سامانه ستاد ایران 

بارگذاری گردد.
7- محل و زمان بازگشــایی پاکت مناقصه: روز سه شنبه 

۱۴۰۰/۱۱/۱۹  به آدرس: مندرج در بند ۱    
8- مدت اعتبار پیشــنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پيشنهاد 

می باشد.
کليــه مراحــل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا، از طریق 
 درگاه ســامانه تــدارکات الکترونيکی دولت )ســتاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ می باشد.

اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه:

مرکز تماس: 0۲1-41۹34
دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 8۵1۹3768

آگهی فراخوان
»مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( «

شماره مناقصه: 2000003007000106

سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور

م الف: 3۵۹4                                               شناسه آگهی: 1۲6۲6۲6

نوبت دوم

مناقصه گذار: شرکت فوالد خوزستان
شــرح مناقصه: نگهداری فضای ســبز سایت صنعتی 

شرکت فوالد خوزستان
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

مدت زمان: 3 سال
مهلت اعالم آمادگی: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 1400/11/13 )با ارسال ایمیل به نشانی زیر( داوطلبان 
 ،pim.ksc.ir شــرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت
ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود، 

مستندات و مدارک الزم خود را پیوست نمایند.
دریافــت اســناد مناقصه)پــس از تایید کمیتــه ارزیابی 
تامین کننــدگان( از تاریــخ 1400/11/19 به مدت دو روز 
در قبــال واریز مبلغ 500/000 ریال)غیرقابل اســترداد( به 
صــورت آنالین از طریــق آدرس pim.ksc.ir )پس از 
ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور/ منوی مناقصات/ 

عملیات/ خرید اسناد تخصصی(
دریافــت الکترونیک فایل اســناد تخصصــی مناقصه از 

طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیســتم با 
نام کاربری و رمز عبور/ منوی مناقصات/ عملیات/ اســناد 

تخصصی(
تاریــخ تحویل پیشــنهادات: روز دوشــنبه مورخ 

1400/12/02
 تاریخ گشــایش پاکات پیشــنهاد قیمت/ فنی: 

روز سه شنبه مورخ 1400/12/03
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 850/000/000/000 

ریال
نوع تضمین: 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی 
و یا واریز مبلغ در وجه شــرکت فوالد خوزســتان 3( انجام 

بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان
نشانی شرکت: اهواز- کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، 
شرکت فوالد خوزستان، مدیریت: خرید خدمات و قراردادها

کارشناس: سیدناصر موسوی فرجام 
تلفن: 061-3213-6432

N.MOSAVIFARJAM@KSC.IR :ایمیل

»آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره:5۲۴۴۲۳۱۷« kscنوبتاول

با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا

سن تزریق واکسن کرونا به کودکان کاهش یافت
بهداشت  وزارت  اطالع رســانی  مرکز  سرپرست 
گفت: ستاد ملی کرونا مصوب کرد که واکسیناسیون 
گروه سنی ۵ تا 11 سال در کشور به صورت پلکانی و 
با رضایت والدین آغاز شود، استاندار تهران از کاهش 

سن تزریق واکسن کرونا به ۹ سال خبرداد.
سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت درخصوص مصوبات پيشــنهادی برای تصویب در 
ســتاد ملی کرونا به ریاســت رئيس جمهور در جلسه دیروز 
اظهارداشت: بر این اساس، با توجه به لزوم آمادگی کامل مراکز 
درمانــی مقابله با کرونا؛ اجرای ماده ۲7 قانون جمعيت مبنی 

بر به کارگيری خانم های پزشک دارای فرزند در محل سکونت 
به مدت ۶ ماه به تعویــق می افتد و مطابق روال قبلی وزارت 
بهداشــت خدمت می کنند. به گزارش وبدا، محمد هاشــمی 
افزود: همچنين، ســتاد مصوب کرد که واکسيناسيون گروه 
ســنی ۵ تا ۱۱ سال در سراسر کشــور به صورت پلکانی و با 
رضایت والدین آغاز شود. وی بيان داشت: فعاليت مدارس نيز 
به قوت خود باقی بوده و تعطيل نيستند و چنانچه ستاد ملی 

کرونا تصميمات جدید اتخاذ کند، اعالم خواهد شد.
 کاهش سن تزریق واکسن کرونا به ۹ سال

از سوی دیگر اســتاندار تهران گفت: طبق مصوبه ستاد 

ملی مقابله با کرونا، سن واکسيناسيون کودکان از ۱۲ سال 
به ۹ سال کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، محسن منصوری در 
جلسه دیروز ستاد مقابله با کرونای استان تهران اظهارداشت: 
امروز صبح در ســتاد ملی کرونا تصميم بر این شد که سن 
تزریق واکسن کرونا برای کودکان، از ۱۲ سال کاهش یابد و 

برای کودکان ۹ تا ۱۲ سال نيز واکسن تزریق شود.
منصوری افزود: طبق گزارشــی که در ستاد ملی مقابله 
با کرونا صورت گرفت، واکسيناسيون کودکان ۹ تا ۱۲ سال 
بــه صورت داوطلبانه و با رضایت اولياء در دســتور کار قرار 

می گيرد و کميته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا قرار است 
درباره نوع واکسن کرونا بررسی کند.

وی ادامه داد: تا امروز، افراد باالی ۱۲ ســال را واکسينه 
می کردیم، اما از امروز ســن واکسيناسيون از ۹ سال شروع 
می شود، این موضوع را دانشگاه ها در دستور کار قرار دهند و 

مبانی علمی آن کامال رعایت شود.
به نظر می آید کاهش ســن تزریق واکسن به ۹ سال که 
استاندار تهران اعالم کرد بخشی از همان پلکانی بودن کاهش 
سن واکسيناسيون به ۵ تا ۱۱ سال است که سرپرست مرکز 

اطالع رسانی وزارت بهداشت از آن خبر داد.

در پی انتشــار خبر معاون کیفیت ایران خودرو در خبرهای روز 
جاری پیرامون بازنشدن ایربگ ها در حادثه جاده بهبهان به رامهرمز ، 
پلیــس راهنمایی و رانندگی مطالبی را بــرای تنویر افکار عمومی 

منتشر کرد.
به گزارش ســایت راهــور، در اطالعيــه پليس راهور دربــاره اظهارات 
مطرح شــده از سوی معاون کيفيت ایران خودرو آمده است:»برابر اظهارنظر 
کارشناســان فنی مهندسی پليس راهور ، سازندگان خودرو موظف به رعایت 
اســتانداردهای ابالغی در مورد ایمنی کيفيت و ســالمت خودرو هســتند، 
همچنين اســتفاده از قطعات غيراستاندارد توســط توليدکنندگان خودرو 

ممنوع می باشد.
در بخشی از صحبت های معاون کيفيت ایران خودرو آمده است، بازشدن 
ایربگ تابع شــرایط تعریف شده برای واحد کنترل کننده الکترونيکی کيسه 

هوا شامل سرعت و زاویه تصادف و جنس مانع در لحظه وقوع حادثه است.
در پاســخ به این اظهارات باید بيان داشــت: اوال ایشــان توضيح دهند، 
ســرعت خودروها در این تصادف چقدر بوده است؟ ثانيا، زاویه تصادف و نوع 
برخــورد را در این حادثه چگونه تعيين می کنند و از کجا و به وســيله کدام 

فرمول به این نتيجه رسيده اند؟
معاون کيفيت ایــران خودرو در بخش دیگری از صحبت های خود بيان 
نموده اند، به طور قطع بازنشــدن ایربگ ها مورد تایيد و مطابق با اســتاندارد 
است! در حالی که باید از ایشان پرسيد، این تایيدیه بر اساس کدام استاندارد، 
کدام آزمون و تست تصادف به عمل آمده است؟ آیا بيان این مطلب از سوی 
ایشان، برای فرار از مسئوليت در این حادثه نمی باشد!؟ایشان می بایست تست 
تصادفی که برای این خودروها صورت گرفته و مدارک آن را به سازمان ملی 
استاندارد ارائه و بصورت شفاف اعالم نمایند تا مالکان خودرو بدانند که سوار 

بر ارابه مرگ نشده اند.
ایشــان بيان داشتند، در تصادفات زنجيره ای که ضربه از قسمت عقب و 
جلوی خودرو اســت،  ایربگ در صورتی عمل می کند که زمان ضرب دیدگی 
قسمت جلویی نسبت به عقب زودتر اتفاق افتاده باشد. از ایشان باید پرسيد 
پس در چه مواقعی کيســه هوا خودرو باید عمل نماید!؟ اگر اعالم می کنيد 
ایربگ یک دستگاه از خودروها در این تصادف باز شده است، پس انتظار این 

است کيسه هوای بقيه خودروها نيز باید باز می شد.
مطالبه پليس در راستای ارتقاء ایمنی وسيله نقليه در واقع مطالبه مردم 
عزیز اســت و سازندگان این قبيل وســایل نقليه بی کيفيت باید به مطالبات 
برحــق مردم احترام گذاشــته و به جــای توجيه و فرافکنــی و عدم قبول 
مســئوليت در جهت رضایت مشــتریان خود و جلوگيری از اینگونه حوادث 

ناگوار، گام بر دارند.
پليس راهنمایی و رانندگی ضمن حمایت از توليد داخل اعالم می دارد، 
ســازندگان خودرو موظف به رعایت استانداردهای ابالغی در امور کيفيت و 

سالمت سرنشينان خودرو هستند.
در پایان خاطر نشان می شود ، اظهارات معاون کيفيت ایران خودرو رافع 
مسئوليت خودروســازان در حوادث و تصادفات رانندگی متاثر از نقص فنی 
وســيله نقليه نخواهد بود و با توجه به تبصره۳ ماده۱۴ قانون رســيدگی به 
تخلفات رانندگی درخصوص تعيين سهم تقصير، چنانچه نقص وسيله نقليه 
در بروز تصادفات یا تشدید آن موثر باشد، پليس حتما پرونده های اینچنينی 

را به مراجع قضایی ارسال خواهد کرد.«

پاسخ پلیس راهور به اظهارات معاون ایران خودرو:
 تست تصادف خودروها را شفاف اعالم کنید

تا مردم بدانند سوار ارابه مرگ نشده اند!

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت در اطالعیه ای اعالم کرد: مجموع 
واکسن های تزریق شــده در کشور از 1۲8 

میلیون ُدز فراتر رفت.
به گزارش وبدا، در این اطالعيه آمده اســت: 
»تاکنــون ۶۰ ميليون و ۴۶۵ هزار و ۴۵۲ نفر ُدز 
اول، ۵۳ ميليون و ۵۱7 هزار و ۵7۳ نفر ُدز دوم و 
۱۴ ميليون و ۲۶۹ هزار و 7۹۹ نفر ُدز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 

شده در کشور به ۱۲۸ ميليون و ۲۵۲ هزار و ۸۲۴ 
ُدز رسيد. در شبانه روز گذشته ۳۲۹ هزار و 7۵۹ ُدز 
واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. از اول تا 
دوم بهمن ماه جاری و بر اساس معيارهای قطعی 
تشخيصی، سه هزار و ۵۰۳ بيمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور شناســایی شد که ۴۲۶ نفر 
از آنها بســتری شدند. مجموع بيماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۶ ميليــون و ۲۴۵ هزار و ۳۴۶ نفر 
رسيد. متاسفانه در طول این بازه زمانی، ۳۰ بيمار 

کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان این بيماری به ۱۳۲ هزار و ۲۰۲ نفر 
رسيد. خوشبختانه تا کنون ۶ ميليون 7۸ هزار و 
۲۴ نفر از بيماران، بهبود یافته یا از بيمارستان ها 
ترخيص شــده اند. یک هزار و ۲۱۶ نفر از بيماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۴۳ 
ميليــون و ۹۵۳ هزار و ۶۱۱ آزمایش تشــخيص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«

فوت 30 بیمار کرونایی دیگر و شناسایی3۵00 مورد ابتالی جدید در کشور

 مجموع واکسن های تزریق شده در کشور
 از 128 میلیون ُدز گذشت


