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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 خبر خوب
 علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت: »در حالی که پارسال 
در همین روزها با قطع روزانه برق منازل مواجه بودیم، امســال با 
همراهی مردم، کار جهادی، افزایش تولید و تســریع در باز سازی 
نیروگاه ها، خبری از جدول خاموشــی در بخش خانگی نیست. با 
اســتمرار همکاری متقابل دولت و مردم، تابستان را بدون قطعی 

برنامه ریزی شده برق طی خواهیم کرد.«
 رسانه یا بنگاه نشر اکاذیب؟

 محمد سیستانی با انتشار این تصویر نوشت: »شش دروغ اخیر 
روزنامه شرق! اسم این مدل کار رسانه ای چیه؟«

 یک پیشنهاد
 علی اکبر رائفی پور: »دولت می تواند با ایجاد یک سامانه ثبت رقم 
اجاره برای هر کد پستی که با کمک مستاجرین تکمیل می شود و 
دریافت مالیات سنگین برای افزایش اجاره نامتعارف برای همیشه 
مشکل افزایش بی رویه اجاره ملک را حل کند؛ معروف: مردم علیه 

رانت و فساد.«
 نفروش

 شــهاب پارسا: »ســلبریتی که به خاطر نقش گرفتن بدنش رو 
می فروشه، واسه پول و جایزه  بین المللی کشورش رو می فروشه.«

 نسیه ای که از نقد بهتر شد
 حامــد باقری: »اولین قطار باری بین المللی که از چین حرکت 
کرد و از مسیر قزاقستان و دریای خزر به بندر انزلی رسید، ۲۰روز 
زودتر از روش قبلی و صرفه جویی مالی ۹۰۰ دالری برای هر کانتینر 
داشــته. از حلوای نقد برجام که خبری نشد اما سرکه ی نسیه هر 

چند دیر باالخره رسید!«
 به فکر سیستان و بلوچستان باشیم

 مجید بامری: »هوتگ، هیوالیی که کودکان جنوب سیستان و 
بلوچستان رو به کام مرگ می کشاند؛ عبداله افراز هفتمین کودکیه 

که امسال در این گودال ها غرق شده. شادی روحشان صلوات...«
 مظهر شرافت

 سعیده سادات با انتشار این تصویر نوشت: »این جوون هایی که 
اینجــوری به خاطر خــاک و ناموس تو خون غلتیدند کلی امید و 
آرزو داشتند. یه چیزی داشتند به نام شرف که خیلی از سلبریتی ها 

ندارند.«
  یادتونه؟

 عبدالرحیــم انصاری:» اصالح طلبانی که امروز به رئیســی نقد 
می کنند، در آخِر دولت روحانی اقرار کردند که حتی حقوق کارکنان 
دولت را نمی توانند پرداخت کنند؛ رئیســی نه تنها این مشکل را 
حــل کرد، بلکه دولت را از بحران هم خارج نمود. مشــکالتی در 
کشور هست، اما آنان که حق نقد دارند قطعا اصالح طلبان نیستند!«

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.

زمین لرزه۶/۱ ریشــتری شرق افغانستان 
 در حالی بیش از هزار کشــته و بیش از هزار 
و 500 زخمی در پی داشــته است که احتمال 

افزایش تلفات وجود دارد.
به گزارش خبرگــزاری تســنیم، زمین لرزه ای 
به بزرگی ۶/۱ ریشــتر در مناطق شرقی افغانستان 

در حدود 43کیلومتری»خوست« به وقوع پیوست.
به گزارش ســازمان زمین شناســی آمریکا، این 
زمین لرزه در عمق 3۱.۶مایلی )حدود 5۰کیلومتری( 

زمین رخ داد.
»شرف الدین مسلم« معاون وزارت دولت طالبان 
در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در یک نشست 
خبری اعالم کرد که تلفات زلزله سه شــنبه شــب 
 در شــرق افغانســتان به بیش از هزار کشته و هزار 

و 5۰۰ زخمی افزایش یافته است.
مقامات محلی به خبرگــزاری دولتی »باختر« 
گفتند که اگر دولــت مرکزی کمک های اضطراری 

ارائه نکند، احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
»عبدالواحد ریان« رئیس خبرگزاری باختر نیز در 
توئیتی از شتافتن نیروی هوایی، آمبوالنس، تیم های 
نجات، نیروهای امنیتی و مردم محلی برای کمک به 

افراد زیر آوار مانده خبر داد.
منابع محلی می گویند که خسارات ناشی از این 
زلزله ویرانگر در مناطق دورافتاده و فقیرنشین به طور 
ویژه شدیدتر بوده است و خانه های گلی مردم ویران 
شده است و در برخی مناطق نیز خانه های مردم در 

حاشیه کو ه ها بر اثر ریزش کوه تخریب شده است.
»عبدالغنی برادر« رئیس کمیسیون رسیدگی به 
حوادث طبیعی افغانســتان نیز در جلسه ای فوری 
به  ادارات ذی ربط دســتور داد نهادهای ذی ربط با 
اســتفاده از تمامی امکانــات هرچه زودتر به کمک 

آسیب دیدگان بشتابند.
هیئت فدراســیون بین المللی صلیب ســرخ و 

جمعیت هالل احمر در افغانســتان با تأکید بر لزوم 
کمک های فوری بــه زلزله زدگان اعالم کرد که این 
کشــور عالوه بر زلزله شــامگاه سه شــنبه از اثرات 
چندین دهه درگیری، خشکســالی شــدید، اثرات 
ســایر بالیای اقلیمی، مشکالت شــدید اقتصادی، 
سیستم بهداشتی آسیب دیده خسارت دیده است و 
سریع ترین و مؤثرترین راه کمک به مردم افغانستان 
 را حمایت از سازمان ها و نهادهای کمک رسان محلی

 دانست.
»رامز االکبروف« معــاون نماینده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل برای افغانستان نیز در توئیتی نوشت 
که دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل و 
هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در حال 
بررسی نیازها برای رسید گی به آسیب دیدگان زلزله 

افغانستان هستند.
»هبت اله آخوندزاده« رهبر طالبان نیز در پیامی از 
جامعه جهانی، مؤسسات خیریه و تمامی سازمان های 

بشردوســتانه خواست در این فاجعه بزرگ به مردم 
افغانستان کمک کنند و از هیچ تالشی برای کمک 

هرچه بیشتر به آسیب دیدگان دریغ نکنند.
»ســعید خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران نیز با ابراز مراتب تأســف و اندوه دولت 
و مردم جمهوری اســالمی ایران به ملت دوســت و 
برادر افغانســتان، از آمادگی برای هرگونه کمک به 

زلزله زدگان خبر داد.
ارسال 2 هواپیما حامل کمک های اولیه از ایران

 به مناطق زلزله زده افغانستان
 نماینده کشــورمان در امور افغانستان گفت که 
ایران مانند همیشه در کنار افغان ها بوده و آمادگی 

کمک به مصدومان را دارد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، در پی وقوع زلزله 
در افغانستان که منجر به جان باختن شمار زیادی از 
مردم این کشور شد، »حسن کاظمی قمی«، نماینده 
ویژه ایران برای مردم افغانســتان در تویئتی ضمن 

تسلیت جان باختن عده زیادی در زلزله افغانستان 
نوشت: ایران مانند همیشه در کنار مردم افغانستان 

است و آمادگی کمک به مصدومان را دارد.
در همین حا، ســفارت ایران در کابل اعالم کرد 
که به دنبال زلزله در مناطق جنوبی افغانســتان دو 
هواپیما حامل کمک های اولیه به این مناطق ارسال 

شده است.
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران نیز از آمادگی 
کامل جهت امدادرسانی، ارائه کمک های بهداشتی 
و درمانی و پشــتیبانی از عملیات امدادرســانی به 
شهروندان افغانستانی خبر داد.تیم های جست وجو و 
نجات، درمان اضطراری، نیروهای امدادی، داوطلبان 
و کادر درمان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران در آمادگی کامل به ســر می برند تا در صورت 
درخواست کمک، نیروهای جمعیت هالل احمر به 

محل سانحه اعزام شوند.
  سیل در افغانستان

 ۱۰ کشته بر جای گذشت
خبر دیگر از افغانستان اینکه، به دنبال وقوع سیل 
در این کشور، دست کم ۱۰ نفر کشته و 5۰۰ منزل 

مسکونی ویران شد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری صدای افغان، نماینده 
حکومت در امور رسیدگی به حوادث گفت: سرازیر 
 شــدن ســیالب های اخیر در ۸ والیت، ۱۰ کشته 
و ۲ زخمی بر جای گذاشت و 5۰۰ منزل مسکونی و 

ده ها کیلومتر خیابان تخریب شده است.
مولوی شــرف الدین مســلم افــزود: همچنین 
محصوالت زراعی سه هزار و 5۰۰ هکتار زمین زراعی 

از بین رفته و هزار راس دام نیز تلف شده است.
مســئوالن محلی در تخار نیز می گویند که در 
نتیجه سرازیر شدن سیالب در شش شهرستان، ده ها 
منزل مسکونی و صدها هکتار زمین زراعی از بین رفته 
و خانواده های متضرر خواستار کمک فوری هستند.

2 هواپیما حامل کمک های اولیه از ایران به مناطق زلزله زده ارسال شد

 زمین لرزه ۶/۱ ریشتری در افغانستان
 با ۱۰۰۰ کشته و ۱5۰۰ زخمی

شــهردار شــهر اووالد در تگزاس 
آمریکا اعالم کرد مدرسه ابتدایی »راب« 
که 2۱ دانش آموز و معلم در آن کشــته 

شدند، تخریب خواهد شد. 
به گزارش تســنیم، »دان مک الگلین« 
در نشســت شورای این شــهر گفت: پس از 
تیراندازی مرگبار در دبســتان راب و کشــته 

شــدن ۱۹ کودک دانش آموز و دو معلم، ما هرگز نمی توانیم از آنها بخواهیم 
به این مدرسه برگردند. ما درک می کنیم که این مدرسه باید تخریب شده و 
مدرسه جدیدی باید به جای آن ساخته شود. بر اساس گزارش گاردین، این 
در حالی است که شهردار این شــهر درباره زمان دقیق تخریب این مدرسه 
ســخنی به میان نیاورد. »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا یک هفته پس از 
حادثه تیراندازی در این دبســتان، در جریان بازدید از این مدرسه، پیشنهاد 
تخریب این مدرســه و ساخت یک مدرسه جدید را داده بود. سناتور »رونالد 
گوتیرز« که نماینده شهر اوالد است، در جمع خبرنگاران گفت: ممکن است بر 
طبق پیشنهاد رئیس جمهور، بودجه ای برای تخریب و ساخت دوباره مدرسه 
ابتدایی راب اختصاص یابد. وی همچنین دستور ارائه خدمات سالمت ذهنی 
و روانی برای مردم منطقه و کمک به حل مشکالت و مسائل روانی ایجاد شده 

پس از این تیراندازی مرگبار، را صادر کرد.

تخریبدبستانی
که۱۹دانشآموزدرآن

قتلعامشدند

آمریکا

 دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید 
که 222 میلیون کودک در جهان به دلیل 
جنگ، حــوادث طبیعــی و مهاجرت از 
آموزش منظم و با کیفیت محروم شده اند. 
به گزارش ایســنا، »آنتونیــو گوترش« در 
پیامــی توئیتری نوشــت: »آمــوزش باید در 
دســترس هر کودک و در همه جا باشــد.« او 
همچنین از کشــورها و سازمان ها خواســتار حمایت از تالش این سازمان در 
جهت کمک به کودکان شــده  است. پیش از این، صندوق حمایت از کودکان 
سازمان ملل )یونیسف( نیز در آخرین گزارش خود گفته  بود که شمار کودکان 
محروم از آموزش مســتمر از ۷5 میلیون در ســال ۲۰۱۶ به ۲۲۲ میلیون در 
سال ۲۰۲۲ رسیده  اســت. طبق گزارش این سازمان، ۷۸ میلیون کودک که 
54درصد آنها را دختران تشکیل می دهند از رفتن به مدرسه محروم اند. در این 
گزارش آمده اســت که از ۲۰ میلیون کودک دیگر هرچند به مدرسه می روند 
اما از آموزش مستمر محروم شده اند. پیش تر، کمیساریای عالی سازمان ملل 
در امــور پناهندگان گفته  بود که میلیون ها کودک در افغانســتان از آموزش 

بازمانده اند که درصد زیاد آنها را دختران تشکیل می دهند.

بازماندن
۲۲۲میلیونکودک
ازآموزشمنظم

جهان

معاون اجرایی آزمون های ســازمان ســنجش آموزش 
کشور افزایش تعداد دفترچه ها و پاسخنامه ها را مهم ترین و 

کلیدی ترین تغییرات کنکور امسال عنوان کرد. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن مروتی، در نشست خبری دیروز 
با اشاره به آمار داوطلبان گروه های مختلف کنکور ۱4۰۱ گفت: امسال 
یک میلیون و 4۸۹ هزار و ۲۲۰ داوطلب در گروه های مختلف کنکور 
شــرکت می کنند که این آزمون در تاریخ های ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ تیرماه 
جاری برگزار خواهد شــد که در مقایسه با سال گذشته ۱۲۱ هزار و 
۱۶۶ داوطلب نســبت به سال گذشــته افزایش داشتیم. این افزایش 

حدود ۹.۲ درصد بوده است.
مروتی خاطرنشان کرد: کنکور ۱4۰۱ در 4۱۷ شهرستان و بخش 
مختلف کشــور برگزار می شود و ما امســال ۱۷ حوزه آزمونی خارج 
از کشــور داریم که در ۱5 کشــور خارجی برگزار خواهد شد و جمعاً 
حوزه های امتحانی ما 5۹۸ حوزه است و ما نهایتا در ۶۱5 حوزه امتحانی 
آزمون را برگزار می کنیم و اگر حوزه های فرعی را به این اضافه کنیم 

در ۲۹۱۱ حوزه امتحانی، کنکور امسال برگزار خواهد شد.
وی تأکیــد کرد: کارت ورود به جلســه کنکور امســال را از روز 
یکشــنبه 5 تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار 
می دهیم و برخی از داوطلبان که دو رشــته را انتخاب کردند باید دو 

کارت دریافت کنند.
معاون اجرای آزمون های سازمان سنجش افزود:  صبح چهارشنبه 
۸ تیرماه جاری آزمون رشته های هنر، صبح پنج شنبه ۹ تیرماه آزمون 
گروه ریاضی و فنی و گروه انسانی، صبح جمعه ۱۰ تیرماه آزمون گروه 
داوطلبان علوم تجربی و در نهایت صبح شــنبه ۱۱ تیرماه نیز آزمون 

داوطلبان گروه زبان های خارجی برگزار خواهد شد.
مروتی ادامه داد: در گروه ریاضی و فنی ۱45 هزار و ۶۱5 داوطلب، 
در گروه علوم تجربی 5۷4 هزار و ۷5۱ داوطلب، در گروه علوم انسانی 
4۱۲ هزار و 5۲5 داوطلب، در گروه آزمایشــی هنر ۱۶۱ هزار و 3۷۸ 
داوطلب شرکت کننده خواهند داشت و در نهایت در زبان های خارجی 
نیز ۱۹4 هزار و ۹5۱ داوطلب شــرکت کردند که پس از چند ســال 
متوالی آمار داوطلبان گروه انسانی افزایش و به تعداد داوطلبان گروه 

علوم تجربی نزدیک شده است.
 سهم ۶۱ درصدی خانم ها از داوطلبان کنکور

وی تأکید کرد: به طور کلی تعداد داوطلبان خانم در کنکور امسال 
۹۱5 هزار و 4۱ نفر و تعداد داوطلبان آقا 5۷4 هزار و ۱۷۹ نفر می باشد 
که بر این اســاس ۶۱ درصد کنکوری های امسال را زنان و 3۹ درصد 

را نیز آقایان تشکیل می دهد.
معاون اجرای آزمون های ســازمان سنجش ادامه داد: امسال 
برای اولین بار تعداد پاسخنامه های کنکور مهم ترین تغییر آزمون 
ما خواهد بود که البته تعداد دفترچه ها نیز تغییر پیدا کرده است. 
بر این اساس ما یک دفترچه عمومی و در کنار آن یک پاسخنامه 
عمومی خواهیم داشت و تعداد سؤاالت عمومی ۱۰۰ سؤال می باشد 
که ۲5 سؤال زبان و ادبیات فارسی، ۲5 سؤال زبان عربی، ۲5 سؤال 
فرهنگ و معارف اسالمی و ۲5 سؤال نیز زبان خارجی خواهد بود 
که این ســؤاالت در یک دفترچه عمومی در اختیار داوطلبان قرار 
می گیرد و داوطلبان ۷5 دقیقه زمان برای پاســخگویی در اختیار 
خواهند داشت و بعد از اتمام این زمان پاسخنامه به همراه دفترچه 

از داوطلبان گرفته می شود.
 حضور 9 داوطلب باالی 73 سال و 4 داوطلب ۱3 ساله 

در کنکور امسال
پورعباس رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور نیز با اشاره به 
مسن ترین ها و جوان ترین های کنکور ۱4۰۱ گفت: امسال ما دو داوطلب 
۸۱ ســاله، یک نفر ۷۸ ســاله، دو نفر ۷5 ســاله و سه نفر ۷4 ساله و 
همچنین یک نفر نیز ۷3 ساله به عنوان داوطلب کنکور داریم و چهار 
داوطلب نیز ۱3 ســاله هستند که این داوطلبان از شهرهای مختلف 
شیراز، تهران، کرج، آمل و اردبیل در رشته های مختلف تجربی، انسانی 

و ریاضی و زبان در آزمون شرکت کردند.

حضور 9 داوطلب باالی 73 سال و 4 داوطلب ۱3 ساله در آزمون سراسری
جزئیات برگزاری و مهم ترین تغییرات کنکور امسال 

اعالم شد

نخستین محموله صادراتی واکسن »برکت« به نیکاراگوئه رسید
از  نیکاراگوئه  ریاســت جمهوری  معاون 
دریافت نخستین محموله حاوی 200 هزار ُدز 

واکسن متعلق به شرکت برکت خبر داد.
به گزارش ایرنا، به دنبال تفاهم نامه میان ایران 
و نیکاراگوئــه بــرای صادرات واکســن »کووایران 
برکت« به این کشور آمریکای التین، معاون ریاست 
جمهوری نیکاراگوئه از دریافت نخســتین محموله 
حاوی ۲۰۰ هزار ُدز واکســن متعلق به این شرکت 

ایرانی خبر داد.

»روساریو موریو« از طریق رسانه های دولتی این 
کشور اعالم کرد: خدا را شکر که واکسن ها از طرف 
جمهوری اســالمی ایران امروز می رسد. ما عمیقا 
سپاسگزاریم. این ۲۰۰ هزار ُدز واکسن کووایران به 

منظور ادامه واکسیناسیون است.
این محموله بعد از ظهر )به وقت محلی( روز ۲۱ 
ژوئن )3۱ خرداد( به نیکاراگوئه رســید و با حضور 
»مجید صالحی« سفیر کشورمان و »مارتا رِیِس« وزیر 

بهداشت نیکاراگوئه، به این کشور تحویل داده شد.

آیین امضای تفاهم  نامه ارسال واکسن »کوویران 
برکت« به کشــور نیکاراگوئه ۲۶ اسفند ۱4۰۰ با 
حضور مدیران گروه دارویی برکت ســتاد اجرایی 
فرمــان امــام )ره(، ســفیر نیکاراگوئــه در ایران، 
نمایندگان وزارت بهداشت و امور خارجه برگزار شد.

سفیر نیکاراگوئه گفت: وزارت بهداشت نیکاراگوئه 
براساس آزمایش هایی که انجام شد، اجازه استفاده 
این واکسن را برای مردم نیکاراگوئه صادر کرد چون 

ما از امنیت تولید این واکسن اطمینان داریم.

»ایساک لنین براوو« افزود: من واکسن برکت را 
سال قبل دریافت کردم و هیچ عارضه جانبی برایم 
نداشــت و ایمنی بدن من در آزمایشی که سه ماه 
بعد انجام دادم، بســیار باال بود و این گزارش را به 

دولتم نیز ارائه دادم.
وی تاکید کرد: اطمینان دارم همبستگی ایران و 
گروه دارویی برکت برای ارسال واکسن به نیکاراگوئه 
نتیجه بســیار خوبی برای پیشبرد استراتژی مهار 

بیماری در نیکاراگوئه خواهد داشت.

دانشــگاه زابل در نظر دارد انجام خدمات مشروحه در جدول ذیل را در سال 1401 براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و این آگهی از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401-09

1- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1401/04/04 لغایت 
پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 1401/04/08 در محل مدیریت امور حقوقی، 

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

روز دوشنبه مورخ 1401/04/20.
3- محل تسلیم پیشــنهاد قیمت: مدیریت امــور حقوقی، قراردادها و 

رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل.
4- زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 10 صبح روز 
سه شــنبه مورخ 1401/04/21 در دفتر کار معاون اداری و مالی دانشــگاه به 

آدرس: پردیس جدید دانشگاه زابل- ساختمان والیت- طبقه دوم.
5- هزینه خرید اســناد: واریز دو میلیون ریال به شــماره حســاب 
2569110273 درآمدهای متفرقه و مهمانسرا دانشگاه زابل نزد 

بانک تجارت شعبه دانشگاه زابل.
6- مدت قرارداد: از تاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/12/29.

7- محل اجرای قرارداد: پردیس جدید، پردیس قدیم دانشگاه زابل.
8- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن: دانشــگاه می تواند تا ســقف 25 
درصــد مبلغ پیمان را به عنوان پیش پرداخت در قبــال اخذ ضمانتنامه بانکی 

معتبر صادره از یکی از بانکهای رایج کشور به پیمانکار پرداخت نماید.

9- تضمین حسن اجرای تعهدات و نحوه استرداد آن: پیمانکار ملزم 
اســت هنگام عقد قــرارداد ضمانتنامه بانکی تحت عنوان تضمین حســن اجرای 
تعهدات معادل ده درصد مبلغ پیشــنهادی خود، صــادره از یکی از بانکهای رایج 
کشور تهیه و یا معادل ریالی آن را به صورت نقدی به حساب سپرده دانشگاه واریز 
و اصل آنرا تحویل امور مالی دانشگاه نماید. این تضمین پس از طی مراحل قانونی 
و رعایت مفاد آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه زابل به ذینفع مسترد خواهد شد.

10- سایر موارد:
10-1- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی براساس درصد کسر یا 
اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
10-2- صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
تکلیف و یا ســلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب 
ضوابط و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هریک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.
10-3- کلیــه هزینه های مربوط به چــاپ آگهی های مناقصه از 

برنده مناقصه دریافت می شود.
10-4- ســایر شــرایط و مشــخصات موضوع مناقصه در محــل مدیریت 
امور حقوقی، قراردادها و رســیدگی به شکایات دانشــگاه زابل موجود است؛ 
مناقصه گران می بایســت یک نســخه از آن را دریافت و با قید این جمله که 

»مورد قبول است« امضا و به همراه پیشنهاد قیمت خود، تسلیم نمایند.

دانشگاه زابل

شماره 
مبلغ برآورد موضوع شرح مختصر موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مناقصه )ریال(

انجام خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات 09
37/119/200/000مکانیکی و برقی پردیس جدید و قدیم دانشگاه زابل

1/855/960/000 ریال
واریز به شماره حساب 2569108910 تمرکز وجوه سپرده جاری 
دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر از 

بانکهای رایج کشور

فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی 
فراجا از کشــف بیش از ۱9۱ تن کاالی اساسی 
 احتکار شــده و دســتگیری ۱۸9 متهم طی 

4۸ ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار غالمرضا 
رضائیان گفت: با عنایت به اینکه سوداگران اقتصادی 
برای دستیابی به ســود های کالن اقدام به احتکار و 
خودداری از عرضه اقالم و کاال های اساسی مورد نیاز 

مردم می کنند، تشدید اجرای طرح های مقابله با قاچاق، 
احتکار و اخالل در تولید و توزیع کاال های اساســی و 

معیشت محور در کشور به صورت جدی ادامه دارد.
رضائیان با اشــاره به بررسی های میدانی از روند 
فعالیت های اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا کاال های 
اساسی و معیشــت  محور در کشور افزود: کارآگاهان 
این پلیس با تشــکیل هزار و 5۱۷ گروه مشترک طی 
4۸ ســاعت از دو هزار و ۷۹4 مرکز و انبار نگهداری و 

توزیع اقالم و کاال های اساسی بازدید و بازرسی کردند.
وی بیان داشــت: در این مدت کارآگاهان پلیس 
امنیت اقتصادی با اقدامات تخصصی پلیســی، محل 
دپو و احتکار کاال های اساســی و ضروری را شناسایی 
و در بازدید و بازرســی از آنهــا ۱۹۱ تن انواع کاالی 
اساســی از قبیل برنج، گنــدم و آرد، روغن خوراکی، 
انواع لــوازم خانگی و بیش از 3۱ هزار عدد انواع دارو 

و... را کشف کردند.

فرمانده قــرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی با 
اشاره به اینکه کارشناسان در برآورد های اولیه ارزش 
اقالم و کاال های مکشوفه را ۷۹۹ میلیارد ریال برآورد 
کرده انــد، ادامه داد: در این خصوص ۱۲۱ دســتگاه 
خــودرو توقیف و ۲۰ باب اماکــن مرتبط با این امر 
پلمب و ۱۸۹ متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به مراجــع قضائی معرفی و خودرو ها 

روانه پارکینگ شدند.

پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعالم کرد

کشف بیش از ۱۹۱ تن کاالی اساسی احتکاری و بازداشت ۱۸۹ متهم مرتبط طی 2 روز

رئیس کمیتــه امداد با اشــاره به 
زکات  تومان  میلیارد   750 جمع آوری 
ابتدای سال جاری،گفت:  در سه ماهه 
سال گذشته هزار و 720 میلیارد تومان 

زکات جمع آوری شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته 
امداد، چهل ودومین جلسه شورای مرکزی 
زکات بــا حضــور رئیس شــورای مرکزی 
زکات کشور، عضو شــورای مرکزی زکات، 
رئیس کمیته امداد و دبیر شــورای مرکزی 
زکات، رئیس شــورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه و معاون توسعه مشارکت های مردمی 

کمیته امداد برگزار شد.
رئیس کمیته امداد در این جلسه ضمن 
ارائــه گزارش فعالیت های اجرایی زکات در 
ســطح کشور در ســال ۱4۰۰ گفت: سال 
گذشته با تالش همه اعضای شورای زکات و 
ترویج و تبلیغ این امر واجب، شاهد رشد قابل 
توجهی در پرداخت زکات در کشور بودیم.

ســیدمرتضی بختیــاری با اشــاره به 
جمع آوری هــزار و ۷۲۰ میلیــارد تومان 
زکات در ســال گذشته افزود: میزان زکات 
جمع آوری شــده در سال ۱4۰۰ نسبت به 
ســال پیش از آن 3۲ درصد رشــد داشت. 

از این میــزان هزار میلیــارد تومان زکات 
مستحب، حدود 3۰۰ میلیارد تومان زکات 
مال و 4۰۰ میلیارد تومان شــامل فطریات، 

کفارات و رد مظالم بوده است.
وی از جمــع آوری ۷5۰ میلیارد تومان 
زکات در سه ماهه ابتدای سال جاری خبر 
داد و تاکید کرد: براســاس مصوبه شورای 
مرکزی زکات دســت کم۶۰ درصد از زکات 
باید سر ســفره نیازمندان قرار گیرد که در 
حــال حاضر به دلیل مشــکالت اقتصادی 
بیش از ۸۰ درصد از زکات صرف معیشــت 

نیازمندان می شود.

رئیس کمیته امداد خبر داد

جمع آوری 750 میلیارد تومان زکات در سه ماهه سال جاری
مشاور رئیس ســازمان سنجش کشــور درباره منتشر 
 نشدن نتایج آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش توضیح 

داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا کریمیان با بیان اینکه 
نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش از ابتدای خرداد آماده شده 
اســت، گفت: به استناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و 
بر اساس مندرجات صفحه 5 دفترچه راهنمای ثبت نام نهمین دوره 
آزمون استخدامی و به تبع آن آزمون استخدامی اردیبهشت ۱4۰۱ 
وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده است به ازای تاهل و نیز هر فرزند 
۲ درصد و مجموعا حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز مکتســبه آزمون 
کتبی داوطلب اضافه شود. اختصاص این امتیاز مشروط به این مسئله 
اســت که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، 

باالی دو و نیم درصد نباشد.
کریمیان افــزود: نظر به اینکه تاکنون چگونگی احتســاب این 
امتیازات و نرخ باروری شهرستان ها به سازمان سنجش اعالم نشده 
لذا این سازمان در طی یک ماه گذشته مکاتبات و مذاکراتی با سازمان 
اداری و اســتخدامی و وزارت آموزش و پرورش داشته است. حسب 
پیگیری به عمل آمده، اخیرا ســازمان ثبت احوال کشور نرخ باروری 

شهرستان ها را برای سازمان اداری و استخدامی ارسال کرده است.
وی ادامه داد: به محض تأیید این گزارش از طرف سازمان اداری 
و اســتخدامی و ارسال رسمی آن به سازمان سنجش در کوتاه ترین 
زمان ممکن نتایج آزمون اســتخدامی آمــوزش و پرورش نهایی و 

منتشر می شود.

چرا نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
منتشر نمی شود؟

وزیر کشــور گفت: بحث متروپل شامل چند بخش است، 
در ابتدا مهم تریــن موضوع بحث بحــران آن بود که اکنون 

پایان پذیرفته است.
احمد وحیدی در گفت و گو با خبرگزاری مهر ادامه داد: برای بررسی 
به تخلفات ســاختمان متروپل گروه سه نفره ای تشکیل شده است که 

این گروه متشکل از دستگاه های نظارتی هستند.
وحیدی افزود: این افراد و گروه سه نفره وظیفه دارند تا به تخلفات و 
بی انضباطی های رخ داده در متروپل رسیدگی و نتیجه آن را به سیستم 
قضائی اعالم کنند تا سیستم قضائی بررسی های الزم را انجام و نتیجه 

آن را اعالم کند.
وی بیان داشت:جست وجوها به پایان رسیده است و تمامی پیکرها 
از زیر آوارها به بیرون کشیده شده اند و هیچ موردی از مفقودی در این 

حادثه نداشته ایم.

وزیر کشور خبرداد

تعیین گروه ۳ نفره از دستگاه های نظارتی 
برای بررسی تخلفات متروپل

استان  حکومتی  تعزیرات  مشترک  گشت های  سرپرست 
تهران از جریمه چهار میلیــارد تومانی یک نانوایی به علت 

توزیع خارج از شبکه آرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدرضا محمدی گفت: 
بر اســاس گزارشــی که اداره غله و نان اســتان تهران داده بود، این 
نانوایی تافتون، تعداد هشت هزار و ۶۸۶ کیسه آرد دریافت کرده، اما 
هیچ نانی پخت نکرده اســت و بهانه وی اجرای تعمیرات در نانوایی 

بوده است.
محمدی با بیان اینکــه هیچ آثاری در این واحد صنفی مبنی بر 
تعمیرات مشــاهده نشده است، افزود: برای این نانوایی، تخلف عرضه 
خارج از شــبکه تنظیم شده و برابر قانون با این واحد صنفی برخورد 

می شود.
وی بیان داشــت: با توجه به قیمت مصوب اداره غله و نان تهران 
برای هر کیسه 4۸ هزار تومان، میزان ارزش ریالی تخلف این نانوایی، 
4۱۶ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان است که به میزان ۱۰ برابر آن، )بیش 
از چهــار میلیارد و ۱۶۹ میلیون تومــان( جزای نقدی در حق دولت 
محکوم می شــود. بعد از بررســی های نهایی، این واحد صنفی پلمب 

هم خواهد شد.

جریمه ۴ میلیارد تومانی یک نانوایی 
به علت توزیع آرد خارج از شبکه

یــک هواپیمای مســافربری با ۱2۶ 
مسافر پس از فرود در فرودگاه بین المللی 
میامی دچار نقص فنی در ناحیه چرخ ها 

شد و سپس آتش گرفت.
به گــزارش ایرنــا از گاردیــن، مقام های 
آمریکایی اعالم کردند مســافران این هواپیما 
همه ســالم هســتند. به گفته ایــن مقام ها، 
آتش ســوزی پس از شکسته شدن چرخ های این هواپیما هنگام فرود بر روی 
باند فرودگاه میامی رخ داده است. یک سخنگوی فرودگاه میامی گفت: پرواز 
شــرکت رد ایر از جمهــوری دومینیک وارد فرودگاه میامی شــده بود. این 
هواپیما ۱۲۶ مسافر داشت که سه نفر از مسافران دچار جراحت سطحی شده 

و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

حریق
یکهواپیمایمسافربری

با۱۲۶سرنشین

آمریکا

معاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه سالمت ایران از 
افزایش پوشــش بیمه درمان نابــاروری مراکز خصوصی در صورت 

تصویب شورای عالی بیمه خبر داد.
مهدی رضایی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اینکه در بسته خدمات 
بیمه ای درمان ناباروری تعریف شــده ویزیت، خدمات دارو، آزمایشــگاهی، 
تصویربــرداری و... تا ۹۰ درصد در مراکــز دولتی و عمومی غیردولتی تحت 
پوشــش بیمه پایه است، گفت: البته اخیرا پیشنهاداتی هم مطرح شده است 
که ان شــاءاهلل اگر فرآیند تصویب آن در شــورای عالــی بیمه صورت گیرد 
درصــدی از تعرفه های درمان ناباروری در بخــش خصوصی و خیریه ها هم 

تحت پوشش بیمه خواهد آمد.
رضایی افزود: تاکنون تعرفه بخش دولتی و عمومی در درمان ناباروری تا 
۹۰ درصد تحت پوشــش بود اما قصد داریم پوشش خود را در سایر بخش ها 

هم گسترش دهیم.
وی دربــاره هزینه هر ســیکل درمان ناباروری، اظهارداشــت: در مراکز 
خصوصی میانگین پرداختی متفاوت است اما در بخش دولتی میزان پرداختی 

از یک تا ۷ میلیون تومان متغیر است.

افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری در مراکز خصوصی 
منتظر تصویب شورای عالی بیمه


