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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

پیامک شعف آور تاخیر قسط
 کاربری نوشــت: »یکی از کاندیداها گفته: چه معنا داره ]به[ دختر خانمی 
که لیســانس و فوق لیسانس گرفته اس ام اس می دیم می گیم که تو ماشین 
حجابت رعایت نکردی، اســترس بهش وارد می کنیم. احتماال از نظر ایشون 
اس ام اس تاخیر یک روزه قســط بانک نه تنها استرس زا نیست بلکه انسان 

رو به وجد میاره.«
قوت و ضعف

 محمد نصوحی: » مهم ترین منابع قدرت یک کشور اینها هستند! جغرافیا، 
وســعت ســرزمین، منابع ملی، توان اقتصادی، توان نظامی و جمعیت. االن 
بیشترین ضعف ما در »توان اقتصادی« و در آینده در »جمعیت« خواهد بود! 
ما در عرصه نظامی در منطقه همه کاره هستیم به لطف ظریف و روحانی در 

عرصه اقتصادی هیچ کاره!«
تالش کنید

 دانیال: »مشــارکت باال اصل است و بقیه امور فرع. تمام تالشتان را بکنید 
مــردم به خاطر گندهــای دولت تدبیر و اصالح طلبــان از صندوق رای قهر 

نکنند.«
ماجرای انتخابات در عربستان

 کاربری نوشــت: »خبرگزاری عربستانی از تحریم مردم ایران در انتخابات 
مطلــب زده، حاال مجبوره یک ســال هر روز مطلب بزنه به مردمشــون بگه 

انتخابات چی هست اصال.«
استقبال مردم از واکسن ایرانی کرونا

 حجــت: »از زمان اعالم خبر آغاز واکسیناســیون داوطلبانه با »واکســن
صــد در صد ایرانی برکت« موج تماس مردم عزیز با دســت اندرکاران پروژه 
واکســن را برای ثبت نام در واکسیناســیون داوطلبانه داریم. اهالی رســانه، 
دانشگاهیان، دانشــجویان، کادر درمان، کارگرها، هنرمندان، ورزشکاران و... 

سپاسگزار اعتمادتان هستیم.«
چرا شورای شهر مهم است؟

 علی جعفری: »رانت تراکم شهر تهران حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در 
جیب بساز بفروش هاست؛ شــهرداری ۱۰ درصدش را هم بر نمی دارد؛ برای 
بازگرداندن پول به جیب مردم، شورای شهر تهران از اساس باید به نفع مردم 

تغییر کند.«

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.

جریان  در  خردســال  بچه  دودختر 
ترکیدن قلعه بادی در شــهر بازی دچار 

صدمه شدید شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، دو 
دختر خردســال در حادثــه ترکیدن ناگهانی 
قلعه بادی در نزدیکی یک فروشــگاه  در شهر 
»بارنائول « روسیه دچار جراحت شدید شدند. انفجار قلعه بادی موجب پرتاب 
این دو دختر تا ارتفــاع ۲۵ فوت )۷.۶۲ متر( و عبور آنها از روی دیوار فلزی 

و فــرود روی ریــل 
از  یکی  شــد.  تراموا 
ایــن دو کــودک که 
سه ســال دارد دچار 
ضربه مغزی و آسیب 
شــد.  نخاع  دیدگی 
کودک دیگــر که ۴ 
اثر  بر  ســاله اســت 

پرتاب تا ارتفاع ۱۵ فوتی دچار شکســتگی جمجمه و آســیب دیدگی ریه و 
شکم شــد.  ویدئویی که توسط دوربین مدار بســته تهیه شده لحظه وقوع 
حادثه را به تصویر می کشــد. در این ویدئو مشــاهده می شود افرادی که در 
نزدیکی قلعه حضور دارند اقدام بــه فرار می کنند. تصاویر دیگری که از این 
حادثه منتشر شــده یکی از کودکان زخمی را که بیهوش روی زمین افتاده 

نشان می دهد.
در حالی که تحقیقات در مورد علت وقوع این حادثه آغاز شده، تحقیقات 
اولیه نشــان می دهد که وزش باد شدید موجب وقوع این حادثه شده است. 
این در حالی اســت که شاهدان عینی علت وقوع حادثه بر اثر وزش باد را رد 
کردند و مدعی شــدند که صدای انفجار در لحظه وقوع حادثه شــنیده شده 

است. بر اساس یک نظریه باد زیاد قلعه بادی علت وقوع حادثه بوده است.
گفتنی اســت؛ کمیته تحقیقاتی در روسیه یک پرونده جنایی برای این 

حادثه بازکرده و مالک قلعه بادی را برای بررسی حادثه فراخوانده است.

زخمیشدن۲کودک
درحادثه

ترکیدنقلعهبادی

روسیه

مریخ نورد »کنجکاوی« ناسا چندین 
تصویر جالب توجه از ابرها در مریخ ثبت 
کرده است که اتفاقی نادر در سیاره سرخ 

به شمار می آید.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل 
از دیلی میل، کاوشــگر کنجــکاوی به تازگی 

تصاویری از سیاره مریخ به زمین ارسال کرده که در آن، حرکت ابرها بر فراز 
این سیاره سرخ به وضوح قابل رویت است.

طبق اعــالم آژانس فضایی ناســا، این ابرها که در ایــن فصل زودتر از 
زمان های دیگر در آسمان مریخ پدیدار شده اند از اوایل ژانویه شروع به تشکیل 

می کنند و در ارتفاع 
معمول  از حد  باالتر 
معموالً  و  دارند  قرار 
ســردترین  در  فقط 
در  ســال  قســمت 
خط اســتوای مریخ 

تشکیل می شوند.
ناسا در بیانیه ای 

اعالم کرد: ارتفاع اکثر ابرهای مریخی تا ۶۰ کیلومتر است و از یخ آب تشکیل 
شده اند، اما ابرهایی که »کنجکاوی« به تصویر کشیده است در ارتفاع بیشتری 
قرار دارند، جایی که بســیار سرد است و نشان می دهد که آنها احتماالً کربن 
دی اکسید یخ زده یا یخ خشک باشند. دانشمندان به دنبال سرنخ های ظریف 
برای تعیین ارتفاع ابر هســتند و برای اطمینان از اینکه کدام یک از تصاویر 
اخیــر کنجکاوی ابرهــای یخ آب و کدام یک کربن دی اکســید یخ زده یا یخ 

خشک هستند، تجزیه و تحلیل بیشتری الزم است.

ثبت
اولینتصویر
ازآسمانابری

مریخ

با  پیشــگیری  قابل  بیماری های  رئیــس اداره 
واکسن گفت: شیوع کرونا، گسترش شیوع سرخک 
در مرزها، افزایش بار کاری کارکنان بهداشــتی و 
تبلیغات ضد واکسن ســبب شده است تاکنون در 

سال جاری ۲۴ مورد ابتال به سرخک گزارش شود.
سید محسن زهرایی در گفت وگو با ایسنا، درباره موارد 
بروز سرخک در ایران، اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون 
۲۴ مورد ابتال به سرخک گزارش شده است که عمده آنها 
مربوط به استان سیســتان و بلوچستان است اما مواردی 
از بیماری هم در اســتان های هرمزگان، خراسان رضوی و 
تهران مشاهده شــده است؛ این درحالی  است که در سال 

۱۳۹۹ نیز سه مورد ابتال به سرخک گزارش شده است.
زهرایی افزود: ســرخک مســری ترین بیماری عفونی 
اســت. اگر درمورد کرونا اعالم می شــود که هر یک مبتال 
می تواند ۲ تــا ۳ نفر را بیمار کند، در مورد ســرخک هر 
یک بیمــار در تماس با افراد دیگــر می تواند تا ۱۸ نفر را 
بیمار کند؛ بنابراین ســرخک بسیار مسری است و باید در 
نظر داشــت که مهم ترین سد حفاطتی ما در این بیماری 
واکسیناسیون است و می بایســت پوشش واکسیناسیون 
کــودکان در حــد باالیی بماند تا بتوانــد جلوی چرخش 

ویروس را بگیرد.
وضعیت سرخک در کشورهای همسایه

وی بــا تاکید بــر اینکه بیماری هــای عفونی محدود 

به مرزهــای جغرافیایی سیاســی نمی شــوند، ادامه داد: 
بیماری هــای عفونی به راحتی می توانند میان کشــورها 
جابه جــا شــوند؛ در نتیجه وقتی یک بیماری بر اســاس 
پوشــش واکسیناسیون باال در یک کشور کاهش پیدا کند 
به آن معنا نیست که بیماری در آن منطقه تمام شده است. 
کشــور ما در محلی قرار دارد که در مرزهای افغانســتان، 
پاکســتان و حتی عراق موارد سرخک بسیار باالیی داریم 
و علت این موضوع هم پوشــش واکسیناسیون ناکافی در 
این کشــورها به خصوص در افغانستان و پاکستان است. 
پوشش واکسیناسیون ضعیف این کشورها سبب می شود 
بیماری هایــی مثل فلج اطفال هنوز در این کشــورها در 

چرخش باشد. 
رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکســن 
وزارت بهداشــت گفت: در یک سال و نیم گذشته به دلیل 
پاندمی کرونا عملیات واکسیناســیون تکمیلی متوقف شد 
یــا کیفیت اجرای آن دیگر مانند قبل نبود به همین دلیل 
سرخک که در افغانستان و پاکستان بیماری بسیار شایعی 
است، طی ماه ها اخیر به وضعیت حادی رسید به شکلی که 
در نقشه هایی که سازمان بهداشت جهانی از این دو کشور 
منتشر می کند شــیوع بسیار باالی سرخک کامال مشهود 
است. وقتی بیماری در هر کشوری در هر نقطه جهان شایع 
شود می تواند به نقاط دیگر هم برسد. همان طور که کرونا 
ابتدا در چین مشــاهده شــد اما االن تمام کشورهای دنیا 

درگیر آن شدند. وقتی یک بیماری می تواند از کشورهای 
همسایه به کشــور ما هم برسد حتی ممکن است افرادی 
که پیشــتر ایمن شــدند نیز در مواجهه باال با بیماری، باز 

هم مبتال شوند.
زهرایی با اشاره به اینکه تجربه بازگشت مجدد سرخک 
به کشورها وجود دارد، تاکید کرد: مثال در کشور انگلستان 
همان ســالی که ما توانســتیم تاییدیه حذف سرخک را 
بگیریم، آنها تاییدیه حذف را به دلیل شیوع باالی بیماری 
از دســت دادند. بنابراین مراقبت از پوشش واکسیناسیون 
اهمیت باالیی دارد. موضوع مهم این است که شرایط کرونا 
به هیچ وجه نباید ســبب شــود که خانواده ها فکر کنند 
که می توانند واکسیناســیون کودکان را به تعویق اندازند، 
واکسینه نشدن کودکان و نوزادان مانند این است که آنها را 
آماده کنیم تا در معرض خطر سرخک قرار گیرند. بنابراین 
دقت در واکسیناسیون کودکان اهمیت بسیار باالیی دارد.

وی با بیان اینکه واکسیناســیون همه افراد ساکن در 
کشور رایگان است، افزود: در برخی بررسی ها مشخص شد 
پوشش واکسیناسیون برخی اتباع ساکن در ایران به طور 
معنی داری کمتر از واکسیناســیون کودکان ایرانی است؛ 
زیرا شــاید فکر کنند واکسن در اختیارشان قرار نمی گیرد 
اما باید بدانند واکســن در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و 
در ارائه واکسن برای ما ملیت فرقی ندارد و همه بچه های 
کشــور چه ایرانی و چه غیر ایرانی باید از پوشــش باالی 

واکسیناسیون برخوردار شوند.
این مسئول وزارت بهداشت اظهارداشت: در نهایت اگر 
خانواده ها حس کردند فرزندشان تب دارد یا دانه هایی روی 
صورت و بدنش زد حتما به پزشک اطفال مراجعه کنند و 

خواهان دریافت اقدامات تشخیصی و درمانی باشند.
تاثیر کرونا بر پوشش واکسیناسیون در کشور

زهرایــی بــا بیــان اینکه شــیوع کرونا بر پوشــش 
واکسیناســیون اثرگذار بوده اســت، گفت: اول به خاطر 
نگرانی خانواده ها از حضور در مراکز بهداشتی برای دریافت 
واکسن و دوم به دلیل اینکه همکاران سیستم بهداشتی هم 
طی ۱۵ ماه اخیر شــدیدا پیگیر موارد مربوط به کووید۱۹ 
بودند و نیروی جدیدی هم در سیســتم بهداشتی اضافه 
نشده اســت. در نتیجه ممکن است فرصت پیگیری عدم 
مراجعه برخی برای دریافت واکســن توســط همکاران ما 

کمتر شده باشد.
وی بــا بیان اینکه در کل جمیع این شــرایط به ویژه 
افزایش موارد بیماری سرخک در مرزها سبب بروز بیشتر 
بیماری در کشور شده اســت و خانواده ها و پزشکان باید 
بدانند بیماری ســرخک تمام نشده اســت، درباره میزان 
پوشش واکسیناسیون در کشور، بیان داشت: خوشبختانه 
پوشش واکسیناسیون در کشور همچنان باالی ۹۵ درصد 
اســت اما باید به جایی برسیم که مطمئن باشیم که حتی 

واکسیناسیون یک کودک هم به تعویق نیفتاده است.

وزارت بهداشت با هشدار به خانواده ها اعالم کرد

علت افزایش موارد سرخک در کشور

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: کرونا 
موجب شد تا از هزینه های اضافی مراسم ازدواج کاسته شود و شاهد 

افزایش آمار ازدواج باشیم .
اعظم کریمی در گفت  و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، درخصوص آمار 
ازدواج و طالق در دوره شیوع کرونا اظهار داشت: از سال ۹۳ تا سال ۹۸ همه 
ساله آمار ازدواج کاهش داشته است، البته خوشبختانه این رقم در سال ۹۹ 

نسبت به سال ۹۸ با افزایش چشمگیری رو به رو بوده است.
کریمــی با بیان اینکه آمار ازدواج درســال ۹۹ حدود ۴.۴ درصد بود که 
روندی افزایشــی داشت، افزود: از دالیل این افزایش روند می توان به اقدامات 
اثرگذار فرهنگی اشــاره کرد. البته، شــیوع کرونا و کاهش تجمالت و رسوم 

دست و پا گیر از عوامل اثر گذاری در افزایش میزان ازدواج بوده است.
وی ادامه داد: متاســفانه آمار طالق ۳.۶ درصد افزایش داشــته است که 
فقدان مهارت و آموزش صحیح و به موقع در حل تعارضات و عدم بهره مندی 
از خدمات مشــاوره می تواند از عمده دالیل وقوع آن باشد، از این رو ضروری 
است بیمه مشاوره در کشــور اجرایی شود و مردم بتوانند در هر طبقه ای از 

خدمات مشاوره ای به موقع پیش از ازدواج و پس از آن بهره مند شوند.
مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانــان درخصوص 
هزینه های مراکز مشاوره یادآور شــد: متناسب با اعتبارات و تعداد جمعیت 
جوان در هر استان تا سه جلسه مشاوره رایگان شامل افراد متقاضی می شود 
که طبق حمایت اعتباری از مراکز تخصصی مشــاوره ازدواج و خانواده دارای 

مجوز از وزارت ورزش و جوانان انجام می شود.
کریمی افزود: ادارات کل ورزش و جوانان استان ها طی هماهنگی با مراکز 
مشاوره تحت پوشش وزارتخانه تا سه جلسه خدمات مشاوره رایگان به جوانان 
ارائه می کنند. این جلسات در مناطق سفید به صورت حضوری و در مناطق 

قرمز و نارنجی، در بستر فضای مجازی آنالین برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در دو ســال اخیر مجوز جدیــد راه اندازی ۴۰۰ مرکز 
مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده صادر شده است، در رابطه با دریافت مجوز 
برای راه اندازی مراکز مشاوره اظهارداشت: وزارت ورزش و جوانان با مشارکت 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مرجع صدور مجوز مراکز تخصصی 

ازدواج و خانواده است.

 کرونا عاملی برای افزایش ازدواج
 در سال گذشته

سـازمان انتقال خون ایـران در نظر دارد طي مناقصه عمومي یک مرحله اي، انجام خدمات عمومی و پشتیبانی، پذیرایی و نظافت ساختمان های خود را واقع در 
ستاد مرکزی سازمان از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره سامانه ۲۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۷واگذار نماید.

   الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد( به نشانی WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلي، در سایت مذکور ثبت نام و گواهي امضاي الکترونیکي 

را دریافت دارند. به پیشنهادهاي دریافتی خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 WWW.Setadiran.ir متقاضیان باید اســناد مناقصه شــامل شــرایط عمومي و اختصاصي را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ از طریق سامانه ستاد به نشانی   
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه، مدارک الزم را شامل پاکت های الف، ب و ج تهیه و به روش آموزشي به صورت فایل هاي PDF تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ 
در ســامانه درج و رسید دریافت نمایند. پیشنهادهاي دریافتی رأس ساعت ۱۳مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰در کمیسیون مناقصه به نشاني سازمان انتقال خون ایران واقع در 

تهران، تقاطع بزرگراه هاي شیخ فضل اله نوري و شهید همت، طبقه دوم بلوک B سالن اجتماعات دکتر اعال، بررسي و نتیجه متعاقباً اعالم خواهد شد.
 با توجه به استقرار موضوع خدمت در تهران، تنها پیشنهاد شرکت هایی پذیرفته می شوند که اقامتگاه قانونی و محل عملیات آنها در استان تهران باشد. 

  ضمانت شرکت در فرایند ارجاع کار ۱.۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد. این ضمانت می تواند به صورت ضمانتنامه بانکي صادره از یکي از بانک هاي رسمي کشور به نام 
سازمان انتقال خون ایران داراي اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰و قابل تمدید، یا به صورت وجه نقد واریز شده به حساب ۴۰۰۱۰۳۴۲۰۶۳۷۱۵۶۹ به نام سپرده جاری 
نزد بانک مرکزي کد ۵۰ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به نام سازمان انتقال خون  باشد. مناقصه گران باید اصل ضمانت را تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹در پاکت 

الف به صورت الک و مهر شده به نشاني مذکور، بلوک C واحد امور قراردادها تحویل و رسیـد دریافت دارند.
   برای کسب اطالعات بیشتر مي توانید با شماره ۸۲۰۵۲۱۸۸ واحد امور قراردادها، و جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه با مرکز تماس سامانه به شماره ۱۴۵۶ 

و دفتر ثبت نام به شماره ۸۸۹۹۹۹۳۷ تماس حاصل فرمایید.

آگهـيمناقصـهعمومـي
شمـاره۱۴۰۰/۱۱۷۲۱

روابطعموميسازمانانتقالخونایران شناسه آگهی: ۱۱۴۲۸۳۹م الف ۸۴۲

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی 
دریایی، واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه بندر خدماتی و 

صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه یدک کش با قدرت 850 الی 1150 اسب بخار

مهلت مناقصه: از تاریخ 1400/03/12 لغایت 1400/03/20 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1400/03/21 و تاریخ بازگشایی پاکت 1400/03/22

مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 730/000/000 ریال)به حروف: هفتصد و 

سی میلیون ریال(.
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره توسط 
موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور قراردادها- آقای 

مهندس عبداله زاده- آقای مهندس مسعودی
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09017716518

تهران- تهران پارس اتوبان شــهید عباس دوران)اســبدوانی قدیم( میدان شــهید 
مهتدی- جنب نیروی دریایی سپاه- موسسه عمران ساحل

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
نوبتدوم

مناقصه گذار: شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه: محوطه ســازی محل اســتقرار پاتیل هــای سرباره جهت 

اجرایی نمودن سیستم گردش پاتیل 
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

مدت زمان: 18 ماه
مهلــت اعالم آمادگــی: تا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مورخ 
1400/03/24 )با ارسال ایمیل به نشانی زیر( داوطلبان شرکت در مناقصه با 
مراجعه به وبسایت www.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان، 
ضمن ثبت نــام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود، مســتندات و 

مدارک الزم را پیوست نمایند.
دریافت اســناد مناقصه)پس از ارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار و تایید 
واحد ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ 1400/04/02 به مدت دو روز در قبال 
ارائه اصل رســید واریز مبلغ 500/000 ریال)غیر قابل استرداد( وجه شرکت 

فوالد خوزستان
تاریخ تحویل پیشنهادات: روز شنبه مورخ 1400/04/19 

تاریخ گشایش پاکات پیشــنهاد قیمت/ فنی: روز یکشنبه مورخ 
1400/04/20

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/000/000/000 ریال
نوع تضمین:

1( ضمانتنامه معتبر بانکی
2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه:
الف( حساب ســپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد 

اهواز کد 3882
ب( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532

نشانی شــرکت: اهواز- کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد 
خوزستان، مدیریت: خرید خدمات و قراردادها

کارشناس: سیداحمد فاضلی تلفن: 98-61-3213-6464+
AD.FAZELI@KSC.IR :ایمیل

نوبتاول

»آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره:52432296«

KSC

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
آخرین وضعیت کرونا در کشور را تشریح کرد.

به گزارش وبدا، در این اطالعیه این مرکز آمده اســت: 
»از ۱۰ تــا ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۱۰ هزار و ۶۸۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شــد که هزار و ۶۰۰ نفر از آنها بستری 
شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون و 

۹۲۳ هزار و ۸۲۳ نفر رسید.
متاســفانه در طــول این مدت، ۱۷۱ بیمــار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این 
بیماری به ۸۰ هزار و ۳۲۷ نفر رســید؛ خوشبختانه تا کنون 
دو میلیون ۴۷۷ هزار و ۵۹۶ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.
همچنیــن چهار هــزار و ۶۴ نفر از بیمــاران مبتال به 

کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند و تــا کنون۲۰میلیون و ۵۹ هزار و ۲۳۸ 
آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. در 
حال حاضر ۱۳ شــهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۱۴ شهر در 

وضعیت نارنجی، ۲۲۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
تا کنون ســه میلیون و ۷۸۶ هــزار و ۲۶۸ نفر ُدز اول 
واکســن کرونا و ۵۲۶ هــزار و ۳۲۶ نفر نیز ُدز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۴ 

میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۹۴ ُدز رسید.«
 خطر انتشار کرونای هندی و آفریقای جنوبی

 در برخی شهرستان ها
ســخنگوی وزارت بهداشــت دربــاره آخرین وضعیت 
بیماری کووید ۱۹ در کشــور گفت: در هفته اول خرداد ماه 
شــاهد کاهش ۱۸ درصدی در موارد بستری به علت کرونا، 

کاهــش ۲۲ درصدی در تعداد مــوارد مرگ و میر و کاهش 
۱۳.۴ درصدی در تعداد مراجعات ســرپایی نسبت به هفته 

قبل تر بودیم.
سیما سادات الری افزود: با وجود مشاهده روند کاهشی 
در تعداد موارد بستری بیماران کووید ۱۹ در کشور، وضعیت 
بیماری همچنان ناپایدار، حساس و شکننده بوده و در برخی 
شهرستان های با وضعیت قرمز، سویه های کرونای هندی و 

آفریقای جنوبی در حال انتشار است.
الری ادامه داد: بیشــترین میزان بروز موارد بستری در 
هفته گذشته به ترتیب در استان های چهارمحال و بختیاری، 
ایالم و خوزســتان و بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر 
ناشی از بیماری کووید ۱۹ در استان های البرز، چهار محال و 

بختیاری و خراسان شمالی گزارش شده است.
وی اظهارداشت: سوپرمارکت ها و مراکز خواربار فروشی 

همچنان دارای بیشــترین میزان صدور اخطار و معرفی به 
مراجع قضایی در کشــور هستند، به طوری که از تاریخ ۲۹ 
اردیبهشت تا ۵ خرداد ماه تعداد ۶ هزار مورد اخطار و مراجعه 

به مراجعه قضایی برای این اماکن گزارش شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: کمترین میزان رعایت 
توصیه های بهداشــتی در هفته گذشته در کشور در استان 
سیســتان و بلوچستان گزارش شده و اســتان های کرمان، 
خراســان جنوبــی، یزد، فارس، ســمنان، تهــران، قزوین، 
زنجان، کرمانشــاه و اردبیل دارای رعایت مطلوب تر عمل به 

دستورالعمل های بهداشتی نسبت به سایر استان ها هستند.
الری بیان داشت: از کلیه هموطنان عزیز حتی عزیزانی 
که واکسن تزریق کرده اند، خواهشمندیم همچنان نسبت به 
استفاده از ماسک، حفظ اصول فاصله گذاری ۱.۵ تا ۲ متر و 

شست وشوی مرتب دست ها اقدام کنند.

انجام بیش از ۲۰ میلیون تست تشخیصی و تزریق۴ میلیون و ۳۱۲ هزار ُدز واکسن کرونا در کشور

از ســاعت ۱۲  ناجا گفت:  راهــور  رئیس پلیس 
چهارشنبه ۱۲ خرداد تا ساعت ۱۲ دوشنبه ۱۷ خرداد، 
محدودیت های تردد در شهر های قرمز، نارنجی و زرد 

و منع تردد بین استان های کشور اجرا می شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، ســردار 
سیدکمال هادیانفر در جمع خبرنگاران با اشاره به اثربخشی 
اعمــال محدودیت تــردد در ایام عید فطــر و کاهش آمار 
مبتالیان با کرونا اظهارداشــت: بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا از ســاعت ۱۲ روز چهارشــنبه ۱۲ خرداد تا 
ســاعت ۱۲ روز دوشنبه ۱۷ خرداد، محدودیت های تردد در 
شــهر های قرمز، نارنجی و زرد و منع تردد بین اســتان های 

سراسر کشور اجرا می شود.
هادیانفــر با بیان اینکه محدودیت تردد بین اســتان ها 
بدون رنگ بندی اعمال می شــود و بین شهر های یک استان 
بالمانع اســت، افزود: در همین مقطــع محدودیت تردد در 

شهر های زرد نیز انجام خواهد شد.

وی خاطرنشــان کرد: اکنــون ۲۲۱ شــهر زرد داریم 
همچنیــن اعمــال محدودیت تردد و بین اســتانی با مبلغ 
جریمه ۵۰۰ هزار تومان توســط همکاران و دوربین ها انجام 

می شود.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ 
شــهر قرمز و ۲۱۳ شهر نارنجی داریم، گفت: همکاران ما تا 
این لحظه بالغ بر ۸۰۰ هزار ســاعت- نفر در حوزه منع تردد 
و در راســتای مقابله با بیماری کرونا فعالیت کردند و تقریبا 

تمام استان ها و شهر ها مشمول طرح بودند.
هادیانفر تاکید کرد: مضاف بر محدودیت های موجود در 
شــهر های قرمز، نارنجی، زرد و بین اســتانی، همچنان منع 
تردد شــبانه از ساعت ۲۲ تا ســه بامداد در تمام شهر های 
کشــور جاری اســت و متخلفان ۲۰۰ هــزار تومان جریمه 

می شوند.
وی متذکر شــد: در طــرح جدید عالوه بر اســتقرار ها 
در نقاط مختلف، در دو هزار و ۵۰۰ نقطه کشــور اســتقرار 

خواهیم داشــت، همکاران بنده برای تذکر و انصراف از سفر 
رانندگان، به صورت فیزیکی در جاده ها حضور خواهند یافت 

و همچنین دوربین های پلیس فعال هستند.
رئیس پلیس راهور ناجا یادآور شد: بعد از روز ۱۷ خرداد، 
همچنان اســتقرار و کنترل ما در شــهر های قرمز و نارنجی 

ادامه دار خواهد بود.
هادیانفر درباره تکلیف بازگشــت مسافرانی که پیش از 
اعمال محدودیت ها به ســفر رفته اند، گفت: بر اساس ابالغ 
ستاد مقابله با کرونا، خروج پالک های غیربومی از شهر های 
دارای محدودیت و رنگ بندی )قرمز، نارنجی و زرد( و مراکز 
اســتان بدون رنگ بندی ممنوع اســت و مشــمول جریمه 

می شود.
وی ادامه داد: همچنیــن ورود خودرو های غیربومی به 
مراکز استان ها و شهر های دارای وضعیت قرمز، نارنجی و زرد 
ممنوع بوده و مشمول جریمه خواهد بود، اما ورود پالک های 
بومی به شــهر های دارای وضعیت آزاد است و نیاز به اعمال 

جریمه نیست یعنی قبل از اعمال محدودیت ها اگر پالکی در 
شهرستان بوده و با پالک تهران قصد ورود به پایتخت داشته 
باشــد، محدودیتی شامل اش نمی شود و می تواند به موطن 

اصلی خود بازگردد.
هادیانفر با بیان اینکه شــهر های تهــران کرج، ورامین، 
دماوند، اسالمشهر و... یکپارچه دیده شده است، درباره اعتبار 
مجوز های صادر شــده از فرمانداری هــا در تعطیالت نیمه 
خرداد نیز گفت: تاکید شده که فرمانداری ها حتی االمکان از 
صدور مجوز خودداری کنند، اما اگر کسی داری مجوز معتبر 
از فرمانداری باشــد، تردد وی بالمانع اســت و به همکاران 

گفتیم همکاری الزم را انجام دهند.
رئیس پلیس راهور خاطرنشــان کرد: در هر صورت اگر 
کسی سفر ضروری دارد، باید از ناوگان عمومی استفاده کند، 
این افراد می توانند برای تردد شبانه از تاکسی های اینترنتی 
و آژانس ها و برای تردد بین شــهر ها از ناوگان هوایی، ریلی، 

مسافری و تاکسی بین شهری بهره ببرند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آمــوزش و پرورش گفت: ثبت نام آغاز محدودیت تردد در تعطیالت نیمه خرداد از ساعت ۱۲ امروز
نوآموزان پیش دبستانی همانند سال گذشته اعالم شده است.

رضــوان حکیــم زاده در گفت وگو با خبرگزاری فــارس، درباره جزئیات 
ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی اظهارداشــت: در دستور العمل ثبت نام، سن 
ثبت نام »پیش دبســتانی یک«، ۴ تا ۵ ســال تمام یعنی متولدین ۲ مهر۹۵ 
تا یک مهر ۹۶ و ســن ثبت نام »پیش دبستانی دو«، ۵ تا ۶ سال تمام یعنی 

متولدین ۲ مهر ۹۴ تا یک مهر ۹۵ است.
حکیم زاده با بیان اینکه ثبت نام نوآموزان پیش دبســتانی نسبت به سال 
گذشته تغییر چندانی نداشته اســت، افزود: با توجه به اینکه رسما سازمان 
تعلیم و تربیت کودک شــروع به کار نکرده است، همچنان در سال تحصیلی 

جدید پیش دبستانی یک و پیش  دبستانی ۲ را داریم.
وی ادامه داد: ثبت نام نوآموزان در دستورالعمل ثبت نام اعالم شده است و 
با سه کد دولتی، دولتی با مشارکت مردم و غیردولتی، امکان ثبت نام نوآموزان 

از اول خرداد مانند سایر دانش آموزان وجود دارد.
معــاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: پیش دبســتانی 
در مناطق دارای ضریب محرومیت باال رایگان اســت و سال گذشته علیرغم 
محدودیت هایی که داشتیم، با اجرای برنامه ثبت نام رایگان در فضای مجازی، 
توانستیم یک میلیون و ۱۴ هزار نوآموز پیش دبستانی را ثبت نام کنیم و نرخ 

ثبت نام را حفظ کردیم.

جزئیات ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی 
اعالم شد

گمرک  گفــت:  اقتصادی  امنیــت  رئیس پلیس 
همکاری الزم را با پلیس امنیت اقتصادی ندارد و اجازه 
نمی دهد پلیس در ستاد های گمرک در مناطق مختلف 

حضور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، سردار محمدرضا 
مقیمــی در جمــع خبرنــگاران اظهارداشــت: یکــی از 
موضوع هایــی که در حقیقــت محــور کار پلیس امنیت 
اقتصــادی اســت بحث اشــراف اطالعاتــی در حوزه های 
اقتصادی اســت و باید پلیس حضور فیزیکی داشته باشد، 
همچنین به ســامانه ها و تجهیزات و امکانات نیز دسترسی 
پیدا کند تا بتواند اطالعات حوزه اقتصادی را استخراج کند.

این موضوع شامل همه داد و ستد ها و نقل و انتقاالت، رفت 
و آمد های پول و کاال می شود.

مقیمــی افزود: رصد ورود و خــروج کاال ها و همچنین 
افرادی که اقــدام به ورود و خروج کاال می کنند و همچنین 
توزیــع بحث احتکار و تبانی در معامالت از جمله مســایلی 
اســت که بایســتی پلیس امنیت اقتصادی نظارت و اشراف 
داشته باشد پس الزم است پلیس در گمرک حضور پیدا کند.
وی ادامــه داد: البته در ســال گذشــته در توافقی که 
میان مســئوالن بــه وجود آمد، قرار شــد پلیس در مبادی 
ورودی و خروجی سازمان بنادر و برخی از گمرک ها حضور 
داشته باشد که متاســفانه این ورودی و خروجی در بیرون 
از مجموعه گمرک تعبیه شــد و نیاز است که پلیس امنیت 

اقتصادی در داخل گمرک مستقر شود.
رئیس پلیــس امنیت اقتصادی گفت: اســتقرار در خود 
گمرک موجب می شــود همکاری و تعامل نزدیکی داشــته 
باشــیم و به رصد ورود و خروج کاال در گمرک بپردازیم.قرار 
است در این همکاری، دوســت و همکار اقتصادی باشیم و 
دست همدیگر را بگیریم و قرار نیست پای کسی را بگیریم.

مقیمی بیان داشــت: مشکل اساسی این است که هنوز 
نتوانستیم با یکدیگر به تفاهم برسیم که بتوانیم با همدیگر 
همکاران خوبی باشــیم و گمرک بپذیرد که پلیس در داخل 
گمرک مســتقر شود.وی افزود: در مجموعه تهران سه ستاد 
گمرک در خیابان ولیعصر )عج(، خیابان شــهید بهشــتی و 
فــرودگاه مهرآباد وجود دارد که حتی یک اتاق هم به پلیس 

در داخل ستاد داده نشده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه ما باید به روز 
و آنی باشیم و همکاران ما با اشراف اطالعاتی بتوانند ورود و 
خروج کاال را کنترل کنند، تأکید کرد: موقعی که نتوانیم به 
وظیفه اصلی خود عمل کنیم، باید ماموریت را متوقف کنیم.
مقیمی ادامه داد: عالقــه داریم هرچه زودتر حضورمان 
مستمر، جدی و با کیفیت باشد و اگر قرار است حضور کمی 
و خاصیتی نداشته باشیم، ادامه این مسیر ثمربخش نخواهد 

بود.
وی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی اصرار دارد که 
هرچه سریع تر در حوزه های ستاد گمرک حضور داشته باشد، 

افزود: آخرین پرونده در گمرکات مربوط به بندر شهیدرجایی 
بود که کاال هایی در سال های گذشته وارد شده و اظهار نشده 
بــود بنابراین پلیس به این موضوع ورود پیدا کرد و در حال 

گرفتن آمار از این کانتینر ها است.
 باید قاطعانه با تولید رمزارز ها 

برخورد شود
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور درباره رمز ارزها نیز 
گفت: بایستی به طور قاطعانه با تولید رمز ارز ها برخورد شود، 
زیرا مقدار زیادی برق مصرف می کند که به ضرر کشور است.
ســردار مقیمی با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی 
دو سال اســت که تشکیل شده است، افزود: از قبل هم این 
موضوع در پلیس آگاهی از حدود ۶ تا ۷ ســال گذشــته در 
دســتور کار بــود و پلیس آگاهی اشــراف اطالعاتی به این 
موضوع داشت. در ابتدا قرار بر این بود که به صورت قاطعانه 
با این موضوع برخورد شود، اما بعد اعالم کردند که آزاد است.

وی ادامــه داد: اســتخراج رمزارز ها مقــدار زیادی برق 
مصرف می کند و هنوز نتوانســتند پیدا کنند کجا ها دارند از 

این رمزارز ها استفاده می کنند.
رئیس پلیــس امنیت اقتصادی با بیان اینکه رمزارز ها در 
سه دســته خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی تولید می شود، 
گفت: دستگاه های استخراج ارز دیجیتال که در کشور وجود 
دارد، دست دوم کشور های دیگر است که برق زیادی مصرف 
می کند و مقرون به صرفه نیست، اما به دلیل ارزان بودن برق 

در کشور ما این موضوع مقرون به صرفه برای افراد شده است 
گرچه تاثیر زیادی در حوزه برق دارد و صدمه وارد می کند.

مقیمی اظهارداشــت: در برخــی از خانه ها این موضوع 
درحال انجام است و منبع درآمد شده است، اما قاطعانه باید 
با آن برخورد کرد و متاســفانه برخی از حوزه های دولتی نیز 
در این موضوع دخیل هستند که باید برخورد با آن به صورت 

سراسری انجام شود.
 افزایش شاخص های بورس

 از ابتدا واقعی نبود
وی درخصوص نوســانات بورس گفت: بورس در حوزه 
اقتصاد خیلی تاثیرگذار اســت و در سال گذشته با مسئوالن 
بورس ارتباط نزدیکی داشتیم، اما از همان اول می دانستیم 
این افزایش شاخص بورس واقعی و نرمال نیست و به صورت 

پلکانی و کاذب در حال افزایش است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: ابتدا بایستی دولت 
ایــن موضوع را مدیریت می کرد، امــا مدیریت خوب اعمال 
نشد. همچنین بعد از گذشت مدتی کسانی که سرمایه گذار 
اصلی و مرتبط با حوزه های مدیریتی دولتی بودند به یکباره 
پول خود را بیرون کشیدند و شاخص های بورس کاهش پیدا 

کرد و خیلی ها به مشکل برخوردند.
وی ادامه داد: گرچه در ایــن موضوع پرونده ها تکمیل 
شده، اما تا موقعی که در دستگاه قضایی این موضوع بررسی 

نشده است به جزئیات آن نخواهم پرداخت.

سردار مقیمی:

گمرکهمکاریالزم
برایاستقرارپلیسامنیتاقتصادیراندارد

مدیرکل دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت محیط زیست با 
اشــاره به آخرین بررسی های انجام شــده روی کیفیت سوخت در 
کشور گفت: میزان گوگرد سوخت در برخی ایستگاه ها فراتر از حد 

مجاز گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، هلنا کعبی دیروز در نشست خبری مجازی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت درباره آخرین وضعیت کیفیت سوخت در 
کشور اظهارداشت: نمونه برداری های ما طی سال گذشته نشان داد که میزان 
گوگرد در ســوخت تعدادی از ایســتگاه ها باالتر از حد استاندارد است البته 
کیفیت ســوخت عموما در پمپ بنزین هایی که در کالنشهرها واقع شده اند، 
در حد اســتاندارد است اما در تعدادی از پمپ بنزین هایی که در مناطق دور 
افتاده تر هستند، سوخت دارای گوگرد باال توزیع می شود. به گفته کعبی، طی 
نیمه دوم سال گذشــته میزان گوگردی که در سوخت جایگاه ها اندازه گیری 

شد نسبت به نیمه اول سال، باالتر از حد استاندارد گزارش شد.

سازمان حفاظت محیط زیست:
میزان گوگرد در سوخت برخی جایگاه ها 

فراتر از حد مجاز است

پنجمین مرکز واکسیناسیون خودرویی کرونای شهر تهران در 
جوار حرم حضرت عبدالعظیم )ع( افتتاح شد.

بــه گزارش خبرگزاری ایرنا، شــهردار منطقــه ۲۰ در آیین افتتاح این 
مرکز با بیان اینکه تجمیع مراکز واکسیناسیون با همکاری ستاد ملی مقابله 
با کرونا و شــهرداری تهران در حال انجام اســت، گفت: ســه ایستگاه برای 
فرآیند واکسیناســیون مراجعان در نظر گرفته شــده است، در ایستگاه اول 
مراجعان بدون نیاز به ترک خودرو پذیرش و کارت واکسیناســیون دریافت 
و در ایســتگاه دوم تزریق واکســن در خودرو صورت می پذیرد و در ایستگاه 
پایانی نیز پزشک مقیم شرایط عمومی افراد را بررسی و کارت واکسیناسیون 
را تایید نهایی می کند. فرهاد افشار، رعایت فاصله، نظم بیشتر و افزایش تعداد 
دریافت کنندگان واکســن را از مزایای راه اندازی این مرکز برشمرد و افزود: 
مرکز واکسیناســیون خودرویی کرونا در حال حاضر از ساعت ۸:۳۰ صبح تا 
۱۴ پذیرای شــهروندان بر اساس رده بندی گروه های سنی است و پیش بینی 

می شود، روزانه یکهزار و ۵۰۰ ُدز تزریق در این محل انجام شود.

 افتتاح مرکز واکسیناسیون خودرویی
 در جوار حرم حضرت عبدالعظیم )ع( 


