دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

جزئیاتبرگزاریوطراحیسؤاالتآزمونورودیمدارسنمونهدولتی

آزمون ورودی پایه ده��م مدارس نمونهدولتی صبح روز جمعه ۱۵
مرداد برگزار میشود.به گزارش تسنیم؛ علیرضا کمرئی اظهار کرد:
آزم��ون ورودی پای��ه دهم مدارس نمونه دولت��ی دوره دوم آموزش
متوسطه با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،رأس ساعت  9صبح روز
جمعه  15مرداد ماه در سراس��ر کش��ور به صورت همزمان برگزار
خواهد شد.با هماهنگی انجام شده با وزارت بهداشت دانشآموزانی
که در آزمون وردی ثبت نام کردهاند ،میتوانند مطابق دستورالعمل
برگزاری آزمون ورودی که قبال به تمامی مدارس کش��ور ابالغ شده

اس��ت با رعایت پروتکلهای بهداش��تی در این آزمون
شرکت کنند.شایان ذکر است ،داوطلبان باید به 100
سوال آزمون در مدت  120دقیقه پاسخ دهند .سؤاالت
آزمون از کتابهای درس��ی آم��وزش قرآن و پیامهای
آسمان ،فارس��ی ،عربی ،مطالعات اجتماعی (جغرافیا،
تاریخ ،مدنی) ،زبان انگلیس��ی ،علوم تجربی و ریاضی پایه نهم سال
تحصیل��ی  1400-1399طرح میش��ود.مطابق ضوابط مندرج در
دستورالعمل ثبتنام آزمون ،پذیرش دانشآموزان در آزمون ورودی بر

اجتماعی

اساس میانگین نمره کل آزمون ورودی و معدل کتبی
ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت مساوی؛
(  50درص��د نمره آزم��ون ورودی و  50درصد معدل
کتبی ارزش��یابی پایانی نوبت دوم ) خواهد بود.شرط
محاس��به  50درص��د مع��دل کتبی ،ب��رای پذیرش
دانشآموزان در مدارس نمونه دولتی ،داش��تن حداقل معدل کتبی
 ،17ارزش��یابی پایانی نوبت دوم (معدل نمرات خرداد ماه پایه نهم
بدون اعمال نمرات تکوینی ) در سال تحصیلی  1400-1399است.
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در شرایطی که تنها  10درصد مردم ایران یک دز واکسن دریافت کردهاند

دنیابهدنبالتزریقدزسومواکسنکرونا
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nتزریق دز سوم واکسن

در ادامه هادی یزدانی پزشک و کارشناس در این باره به آفتاب یزد
گفت«:در برخی از نقاط دنیا تزریق دز س��وم مطرح شده است و در
هر منطقه این اقدام دالیل گوناگونی دارد.بعضی جاهایی که واکسن
س��ینوفازم را به مردم تزریق کردهاند این روزه��ا بحث دز یادآور را
مطرح کردهاند به این دلیل که دیده شد که آنتی بادیها سریع افت
کردند و نتایج مطلوبی به دس��ت نیامد .در آمریکا نیز در بررسیها
متوجه شدند بیماران سرطانی ،پیوندی و ...که فایزر و مدرنا تزریق
کردهاند امکان دارد نیاز به دز یادآور داش��ته باشند برای اینکه آنتی
بادی افت نکند و از آن پیشگیری بکنند.پس در هر جا به یک دلیلی
دز س��وم واکسن تزریق ش��د تا از تلفات موجهای جدید جلوگیری
شود .در یک مناطقی هم مسئله بسیار ساده است به نظر میآید که
آنها واکسن اضافه داشتهاند و به دز یادآور روی آورده اند» .

lهادی یزدانی :در توزیع واکسن و انجام
واکسیناس�یون عموم�ی ی�ک نابرابری و
ب یعدالتی بزرگ در سطح جهانی به وجود
آمد.این مورد همراه ش�ده است با چند
واریانت مختلف در این ویروس به نحوی
که سرایت پذیری و گس�ترش پذیری ویروس بیشتر
شده است و قابلیت باالی انتقال بین افراد را دارد

nبیشترین شیوع روزانه در این روزها

آمده اس��ت.هنوز دنیا در مورد تزریق دز س��وم تصمیمگیری نکرده
است و برخی از کشورها به این مورد متمایل شده اند» .

بابک قرائی مقدم پزشک و کارشناس در این باره به آفتاب یزد گفت:
«حدود  10درصد جامعه ما دز اول واکسن را تزریق و زیر  5درصد
جامعه دز دوم واکسن دریافت کرده اند .این میزان با توجه به اینکه
جامعه به شدت خس��ته شده است و رعایت پروتکلهای بهداشتی
بس��یار پایین آمده است ،اصال قابل توجه نیست .از سوی علی رغم
تمام توصیههای گفته شده مهمانیها و ارتباطات خانوادگی برگزار
میش��ود زیرا از لحاظ روانی و روحی جامع��ه دیگر توانایی رعایت
پروتکلها را ندارد .به همین دلیل ما شاهد بیشترین شیوع روزانه در
این پیک و این روزها هستیم .باالی  30هزار مبتال در روز بیشترین
میزان روزانه ابتال اس��ت.اگر افراد باالی  70سال در طول این مدت
واکسینه نمیشدند به نظر من میزان مرگ و میر روزانه به  500نفر
میرس��ید .همچنین افرادی که واکسن دریافت کردهاند و حتی هر
دز واکسن به آنها تزریق شده است بازهم به کرونا مبتال میشوند
اما میزان خطرات ناش��ی از ابتال در افرادی که واکسن زدهاند بسیار
پایینتر اس��ت .ما حتی در میان پزش��کان نیز شاهد مرگ و میر و
بستری هستیم.شاید این مورد به این دلیل باشد که این افراد واکسن
را زودتر دریافت کردهاند و احتماال میزان آنتی بادی هایشان پایین

nوضعیت بسیار حاد و اسفناک

وی ادام��ه داد«:االن وضعیت بیمارس��تانها به خصوص در ش��هر
تهران بس��یار حاد و اسفناک اس��ت .به این صورت که پزشکان هم
چه در بیمارس��تانهای خصوصی و چه در بیمارس��تانهای دولتی
برای اق��وام درجه یک نمیتوانند جا برای بس��تری پیدا کنند.االن
در بیمارس��تانهای دولتی به کرات دیده میشود که بستریها در
حیاط و راهروها انجام میش��ود .االن زمانی است که دولت در حال
تغییر پیدا کردن است و این تغییرات تا حدودی مشکالت مدیریتی
را پررنگتر میس��ازد .ما این خواهش را داریم که مس��ئله بستری
بیماران حل شود زیرا این خطر وجود دارد که بیماران چون امکان
بس��تری در بیمارس��تانها را پیدا نمیکنند جان خود را از دس��ت
بدهند .ما در گروههای مختلف مثل کودکان و جوانان شاهد ابتال به
این بیماری هستیم .پس ما از مسئولین ذی ربط خواهش میکنیم
ای��ن کمبودها را جبران کنند و این خطر را از بین ببرند .از س��وی
دیگر مردم باید مراعات کنند زیرا تزریق هر دو دز واکسن دلیلی بر

دادن "پول توی جیبی" به کودکان؛ آری یا خیر؟

یک روانش��ناس با بیان اینکه بهتر اس��ت دادن پول توی جیبی به
فرزندان را از کودکی آغاز کنیم ،گفت :با این کار والدین به طور غیر
مستقیم اعتماد به نفس ،حرمت نفس ،مدیریت و مسئولیت پذیری
را به کودک خود میآموزند ،والدین باید بدانند پول توی جیبی حق
فرزند اس��ت و به جای تنبیه و تش��ویق نباید از آن استفاده کرد ،به
ط��وری که حتی اگر از دید والدین فرزند کار مثبتی هم انجام نداده
اس��ت باید پول توی جیب��ی به او پرداخت شود.ش��بنم طلوعی در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :از زمانی که کودک شمردن را آموخت
میتوان به او پول توی جیبی داد .والدین میتوانند پول توی جیبی
کودک را در ابتدا روزانه ،سپس هفتگی ،پانزده روز یکبار و در نهایت
ابتدای هر ماه به فرزند خود بدهند و حتی میتوان با افزایش س��ن
فرزند و هر سال در روز تولدش مقدار پول توی جیبی را افزایش داد.
وی با بیان اینکه فرزندان حق دارند خودش��ان برای خرج کردن این
پ��ول تصمیم بگیرند ،در عین حال این را هم گفت که اگر پول توی

جیبی کودک و نوجوان زودتر از زمان تعیین ش��ده تمام شد ،نباید
والدین پول بیش��تری به بچهها پرداخت کنند و یا اینکه در صورت
پرداخ��ت پول بیش��تر میتوانند همان مق��دار را از پول توی جیبی
بعدی فرزند کم کنند .اینگونه والدین مدیریت مالی را به آنها خواهند
آموخ��ت .باید به فرزند نحوه جمع کردن و مدیریت و پس انداز پول
را بیاموزیم .والدین بدانند که ندادن پول توی جیبی به فرزند آنها را
محبور میکند که خودشان به این نیاز پاسخ دهند و متاسفانه اولین
راه حل برداش��تن مخفیانه پول از حساب یا کیف پول والدین است.
دریافت پول از والدین از حقوق کودک و نوجوان محس��وب میشود.
ب��رای آموزش مدیریت مالی به فرزندان میتوان ش��رایطی را فراهم
ک��رد که فرزند در قبال انجام کار خاصی از والدین دس��تمزد بگیرد.
والدی��ن میتوانند به ازای برخی کارها که وظایف کودک اس��ت اما
انجام نمیدهد و والدین آن کارها را انجام میدهند حق ماهیانه پول
توی جیبیاش را کم کنن��د .والدین باید اصالح الگوی مالی و نحوه

nمیزان کشندگی ویروس تغییر نکرده است

این کارشناس در ادامه درباره چرایی افزایش میزان فوتیها در دنیا
گفت«:از ابتدای همهگیری کرونا این بحث مطرح ش��د که پاندمی
و همهگیری با کمک همه کش��ورهای دنیا و س��ازمانهای جهانی
و در همه کش��ورها باید کنترل ش��ود .اما متاسفانه در عرصه عمل
دیده ش��د که کشورهای ثروتمندتر واکسیناسیون جامعه خود را با
س��رعت باال انجام دادند و میزان دز باالیی از واکسنها را خریداری
کردند .در توزیع واکسن و انجام واکسیناسیون عمومی یک نابرابری
و بیعدالتی بزرگ در س��طح جهانی ب��ه وجود آمد.این مورد همراه
ش��ده اس��ت با چند واریانت مختلف در این وی��روس به نحوی که
سرایت پذیری و گسترش پذیری ویروس بیشتر شده است و قابلیت
ب��االی انتقال بین افراد را دارد .افزایش س��رایت پذیری ،تهاجمیتر
ش��دن ویروس و بیعدالتی در توزیع واکس��نها شرایط امروز را در
جهان به وجود آورد .از سوی دیگر ناتوانی شرکتها در پایبند ماندن
ب��ه قولهای خود در تولید واکس��ن همراه با دو م��ورد دیگر باعث
افزایش تعداد بیمار و به تبع آن افزایش میزان فوتیها شد .در قدرت
کش��ندگی ویروس تغییری ایجاد نشده است زمانی که تعداد افراد
بیش��تری با بیماری درگیر ش��وند طبیعتا تعداد افراد باالتری فوت
میکنند.از این منظر باید بگویم که متاس��فانه م��ا از روز اول مدام
از کش��ندگی این ویروس صحبت کردیم ولی مردم در عمل دیدند
که اطرافیانی که درگیر بیماری ش��دند فوت نکردند و حس کردند
که این بیماری خطری ندارد و باورهایش��ان را از دس��ت دادند .در
نتیجه همین اهمال کاری در رعایت پروتکلهای بهداش��تی ،عدم
انجام واکسیناسیون گسترده در دنیا و در ایران و قدرت انتقال بیشتر
واریانتهای جدید ویروس باعث ش��ده است که ما با پیک پنجمی
مواجه باشیم که روزی چند صد نفر را به کام مرگ میبرد» .

خرج کردن و پس انداز کردن را از خود ش��روع کرده و بودجهبندی
پ��ول را به فرزندان بیاموزن��د ،باید هماهنگی الزم بین گفتار و رفتار
والدین برقرار باش��د.صحبت کردن در خصوص مش��کالت مالی در
حضور فرزندان با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان درک درس��تی
از مشکالت مالی ندارند و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را به دست
نیاورده اند ،میتواند اضطراب ش��دیدی را در آنها ایجاد کند .بهجای
مطرح کردن این مسائل در حضور کودکان و نوجوانان ،مدیریت مالی
را به آنها آموزش دهید.طلوعی همچنین خاطرنشان کرد که به جای
مطرح کردن مسائل روز جامعه و مشکالت مالی در حضور کودکان و
نوجوانان ،نحوه مدیریت مالی و چگونگی خرج کردن پول ،اهمیت و
جایگاه پول در زندگی را آموزش دهید.باید دقت کنید حرفهایی مثل
باال رفتن تورم و یا کاهش قدرت خرید بار منفی زیادی در ذهن فرزند
میگذارد .کودک و نوجوان با ش��نیدن این کلمات متوجه میش��ود
اتفاق بدی در حال رخ دادن است و دچار تنش و اضطراب میشود.

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000005066000026 :
ردیف شمارهمناقصه

1

شرحمناقصه

1400/115/603
انجام فعالیتهای اصالح و
بهینه سازی در حوزه عمل
مدیریت امور برق سه یزد 1400

تضمین شرکت در مناقصه (ریال )

700.000.000

 -1ضمانت نامه بانکی
-2فیش واریز وجه نقد
 -3مطالبات.

ساعت  13دوشنبه
مورخ 1400/05/25

بهبودیافتگان 3348363:نفر
بیماران بدحال 5384 :نفر
واکسن تزریق شده دز اول9366290 :
واکسن تزریق شده دز دوم2652358 :
مجموع واکسن تزریق شده12018648 :

معاون توس��عه مدیریت و منابع اس��تاندار تهران
با اش��اره به اینکه در استان تهران ساعت حضور
کارکنان تا آخر مردادماه ازساعت  ۷تا  ۱۳است از
هشدار قطع برق به  ۲۲۲دستگاه دولتی در تهران
خبر داد.غالمرضا عباس پاشا در گفتوگو با ایسنا،
در تشریح روند فعالیت ادارات با توجه به شرایط
قرمز کرونایی در ته��ران گفت :فعالیت کارکنان
ادارات ع��ادی به صورت  ۷۰درص��د دورکاری و
فعالیتهای ادارات با کارهای ضروری ،به صورت
 ۵۰درصد دورکاری خواهد بود .در حقیقت با توجه
به وضعیت قرمز تهران ،حضور کارکنان ادارات و
دستگاه ها ،به صورت ۷۰درصد دورکاری میباشد.
وی درباره وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی از
سوی کارکنان ادارات و دستگاهها دولتی نیز گفت:
رعایت پروتکلهای بهداش��تی از سوی کارکنان
دستگاهها باالی  ۷۵درصد است و مهم اصناف و
مردم هس��تند که تا چه حد این پروتکلها و نیز
فاصل��ه اجتماعی را رعایت کنند.پاش��ا ادامه داد:
حضور کارکنان در ادارات تا آخر مردادماه از ساعت
 ۷تا  ۱۳میباشد و توصیه میکنیم که همچنان
مردم رعایت پروتکلهای بهداش��تی ،استفاده از
ماس��ک و فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند
تا پیشگیری مناسبی نسبت به این بیماری داشته
باش��یم.معاون اس��تاندار تهران در بخش دیگری
از صحبتهای خود به تاکیدات اس��تاندار تهران
و مصوبه ش��ورای اداری اس��تان مبنی بر صرفه
جویی مصرف برق به ویژه در دستگاههای دولتی
و ادارات اشاره کرد و افزود :رعایت صرفه جویی در
مصرف برق در دستگاهها و ادارات دولتی به جهت
جلوگیری از قطع ب��رق مصارف خانگی ضروری
اس��ت.وی تاکید کرد :در راستای اجرای صحیح
صرفه جویی ،به صورت متناوب بازدید و نظارت از
دستگاهها به عمل میآید که بر این اساس به ۲۲۲
دس��تگاه دولتی که الزامات الگوی مصرف برق را
رعایت نمیکردند ،اخطار قطع برق داده شده که در
صورت عدم رعایت ،برق این دستگاهها قطع خواهد
ش��د .دستگاههای مزبور مکلف به صرفه جویی و
رعایت الگوی مصرف برق و یا اس��تفاده از ژنراتور
جهت تامین برق مورد نیاز خود شدند تا خللی در
ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نشود.

بهداشت

افزایش ۲۱درصدی
فوتیهایکرونادرجهان

سازمان جهانی بهداش��ت ( )WHOاعالم کرد:
موارد مرگ و میر جهانی ناشی از بیماری کووید۱۹-
افزایش  ۲۱درصدی داشته و ممکن است در مدت
دوهفتهآمارمبتالیانبهاینبیماریاز ۲۰۰میلیون
نفر فراتر رود.به گزارش ایس��نا ،س��ازمان جهانی
بهداشت اعالم کرد :طی هفته گذشته آمار قربانیان
شیوع کروناویروس در جهان ۲۱درصد افزایش پیدا
کرده اس��ت و روند گسترش سویه دلتا همچنان
ادامه دارد.در گزارش این سازمان آمده است :بیشتر
 ۶۹هزار مورد فوت ناشی از بیماری کووید ۱۹-در
قاره آمریکا و جنوب شرق آسیا بوده است.همچنین
مجموعآمارمبتالیانبهکووید ۱۹-درسراسرجهان
افزایش هشت درصدی داشته و طی هفته گذشته
بهطورمیانگینآمارروزانهمبتالیانحدود ۵۴۰هزار
نفر بوده است .سازمان جهانی بهداشت هشدار داده
استکهدرصورتتداوماینروندمجموعمواردابتال
در جهان در مدت دو هفته آینده از ۲۰۰میلیون نفر
فراتر خواهد رفت.طی هفته گذشته ،بیشترین آمار
مربوط به مبتالیان جدید کووید ۱۹-از کشورهای
ای��االت متحده ،برزیل ،اندون��زی ،انگلیس و هند
گزارش شده است.

ضرب و شتم مأمور
منابع طبیعی علی آبادکتول

مأم��ور مناب��ع طبیع��ی عل��ی آبادکتول در
هنگام تذکر ب��ه دامدار متخلف ،مورد ضرب
و شتم قرار گرفت.مامور اداره منابع طبیعی
شهرستان علی آبادکتول (واحد کبودوال) در
حین انجام وظیفه توس��ط دامدار متخلف و
متجاوز به منابع ملی مورد ضرب و شتم قرار
گرفت.به گزارش رکن��ا ،این دامدار متخلف
در روس��تای زرین گل اق��دام به تعلیف ۲۳
راس از گاوه��ای خ��ود در جن��گل زرینگل
و ش��اخه زنی و قطع ش��اخههای سه اصله
درخت جنگلی ک��رده بود با تذکر جنگلبان
عصبانی و اقدام به ضرب و ش��تم جنگلبان
واحد کبودوال کرد.متخلف با س�لاح س��رد
(تبر) یک ضربه به س��ر و یک ضربه به پای
قرقبان زد که منجر به شکستن سر و صدمه
به پای وی ش��د.طی هماهنگی سرجنگلبان
کبودوال با مراجع قضائی و کالنتری  ۱۱علی
آبادکتول ،فرد ضارب که دارای سوابق تخلف
در منابع طبیعی شهرستان داشت دستگیر
ش��د.جنگلبان مص��دوم هم پ��س از انجام
مراقبتهای اولیه و عکسبرداری از س��ر ،از
بیمارستان مرخص شد.

مرگ وحشتناک مادر و پدر
 24ساله و دختر  6ساله شان
در بوشهر

مسئول اورژانس  ۱۱۵شهرستان دیر گفت:
ب��ر اثر برخ��ورد رو در رو دو خ��ودروی پژو
پارس با موتورس��یکلت در شهر دوراهک ۳
نفر کشته شدند.حس��ین ناظمیانپور اظهار
داشت :این تصادف مرگبار ساعت  ۱۹و ۳۸
دقیقه در شهر دوراهک رخ داد که در آن یک
دستگاه خودروی پژو پارس و موتورسیکلت
به ص��ورت رو در رو با هم برخ��ورد کردند.
به گ��زارش رکنا ،وی افزود :پ��س از اطالع
به مرکز پیام اورژانس  ۱۱۵شهرس��تان دیّر،
بالفاصله تی��م فوریتهای پزش��کی با یک
دس��تگاه آمبوالنس از پایگاه اورژانس ۱۱۵
دوراهک به محل حادثه اعزام شد.وی اضافه
کرد :در این تصادف مرگبار متأسفانه دو نفر
از سرنشینان موتورسیکلت آقایی  ۲۴ساله و
خانم  ۲۳س��اله به علت صدمه به اندامهای
حیات��ی در دم ف��وت و سرنش��ین دیگر که
دختر بچهای  ۶س��اله آنها نیز از ناحیه سر،
دست ،پا و قفسه س��ینه دچار صدمه شد و
علی رغم انتقال توسط کارشناسان عملیات
اورژان��س  ۱۱۵پایگاه فوریتهای پزش��کی
دوراهک به بیمارس��تان ام��ام خمینی (ره)
کنگان متأسفانه فوت کرد.مسئول اورژانس
 ۱۱۵شهرس��تان دیر ادامه داد :علت دقیق
تصادف مرگبار توس��ط کارشناسان و پلیس
راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق در نظر دارد یک واحد آپارتمان مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند:

ش�ركت توزيع نيروي برق اس�تان يزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مش�روحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با
ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه میتوانند از تاريخ  1400/05/09لغايت 1400/05/14
از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.irنسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه
به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبير خانه
اين ش�ركت تحويل نمايند .ضمن ًا به پيش�نهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضا ء مدت و بارگذاری نشده در سامانه  ،ترتيب اثر داده
نخواهد شد  .كارفرما نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
نوعضمانتنامه

کل مبتالیان 3851162 :نفر
کل قربانیان 90344 :نفر

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان چ��رداول از
م��رگ جوان  ۲۱س��اله چرداول��ی در حین
ماهیگیری غیراصولی در این شهرستان خبر
داد.مظفر مهدی خانی اظهار داش��ت :در پی
اع�لام فوریتهای پلیس  ۱۱۰مبنی بر برق
گرفتگی یک نفر در رودخانه روستای چشمه
کبود بالفاصله مأموران انتظامی برای بررسی
موضوع به محل اعزام شدند.به گزارش رکنا،
وی افزود :در بررسی اولیه ماموران انتظامی
مش��خص ش��د  ۲نفر از اهالی مح��ل برای
صید ماهی از موتور برق اس��تفاده کردند که
یک نفراز آنان دچار برق گرفتگی میش��ود.
فرمانده انتظامی شهرس��تان چرداول با بیان
اینک��ه فرد مص��دوم به علت ب��رق گرفتگی
ش��دید در بیمارس��تان ف��وت ک��رد ،گفت:
تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

آگهی مزایده عمومی

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای )
شركت توزيع نيروي برق استان يزد

زمان تحويل پاكتها

مبتالیان جدید 24715 :نفر
قربانیان جدید 270 :نفر

مرگ هولناک جوان  ۲۱ساله
ماهیگیر در ایالم

اعالمساعتحضورکارکنان
تا آخر مردادماه

ابتال نیست و باید مردم مسائل بهداشتی را رعایت بکنند.خوشبختانه
در طول روزهای اخیر ما شاهد افزایش میزان واکسیناسیون روزانه
هس��تیم و همچنان برای رسیدن به ایمنی باید حدود  70درصد از
جمعیت واکسینه شوند و ما با این درصد فاصله طوالنیای داریم» .

 lبابک قرائی مقدم :افرادی که واکسن
دریافت کردهاند و حتی هر دز واکسن به
آنها تزریق ش�ده اس�ت بازهم به کرونا
مبتال م یش�وند اما می زان خطرات ناشی
از ابتال در افرادی که واکسن زدهاند بسیار
پایینتر است

کرونا خبر

حوادث

استان

قرائی مقدم پزشک :وضعیت بیمارستانها به خصوص در شهر تهران بسیار حاد و اسفناک است .به این صورت که پزشکان هم چه در بیمارستانهای
خصوصی و چه در بیمارستانهای دولتی برای اقوام درجه یک خود نمیتوانند جا برای بستری پیدا کنند.االن در بیمارستانهای دولتی به کرات
دیده میشود که بستریها در حیاط و راهروها انجام میشود.
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا :علی رغم شیوع دو ساله بیماری
کرونا همچنان کووید و مقابله با آن یکی از بزرگترین دغدغه دولتها
و ملتها است .زیرا این بیماری هنوز در حال نشان دادن رفتارهای
جدیدی از خود اس��ت .گواه این مدعا اخبار جدید در خصوص این
بیماری در سراسر جهان است .برای مثال این روزها سازمان جهانی
بهداشت خبر از افزایش  21درصدی فوتیهای ناشی از این بیماری
را داده و در س��وی دیگر س��ناریوی تزریق دز س��وم واکسن مطرح
ش��ده است .این درصورتی اس��ت که از ابتدا تنها امکان تزریق دوز
کمکی مطرح بود و خبری از تزریق دوز سوم در خصوص این بیماری
وجود نداش��ت .از سوی دیگر آمار کل مبتالیان در کشور حدود سه
میلیون و  ۸۵۱هزار و  ۱۶۲نفر است و حدود  ۱۲میلیون و  ۱۸هزار
و ُ ۶۴۸دز واکسن تزریق شده است .شاید این امیدواری وجود داشت
که ب��ا این آمارها تا حدودی از میزان مبتالیان و فوتیهای ناش��ی
از این بیماری کاس��ته ش��ود اما روزانه حدود  24هزار نفر در ایران
درگیر این بیماری میش��وند و آم��ار فوتیها باردیگر به باالی 200
نفر رسیده است .بعد از گذشت چهار پیک در پیک پنجم همچنان
امکانات درمانی کش��ور قادر به پاس��خگویی نیاز بیماران نیس��ت و
تختها مملو از بیماران هستند و راهروهای بیمارستانها به محلی
برای درمان بیماران تبدیل شده است.مجموع این آمارها بازهم این
فرضیه را در ذهن قوت میبخش��د که ش��اید دنیا دیگر هیچگاه به
زندگی قبل از کرونا باز نگردد زیرا این ویروس بس��یار هوش��مندانه
کمر به کش��تن انسانها بسته اس��ت .ما درباره این آمارها و اوضاع
کش��ور در پیک پنجم کرونا با کارشناسان صحبت کردهایم و از هم
وطنان خود خواستهایم که این روزها که واکسن به صورت گسترده
در دسترسشان قرار ندارد و بیمارستانها جایی برای بستری بیماران
حاد ندارند بیش از پیش مراقب رعایت پروتکلهای بهداشتی باشند.

3
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زمان بازگشایی پاكتها

ساعت  10شنبه
مورخ 1400/05/30

 -1مدت اجرا  :چهار ماه
 -2هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -3به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  035-36248989 :امور تدارکات و  36243111امور مهندسي و نظارت
تماس حاصل نمايند .
شركت توزيع نيروي برق استان يزد

آدرس ملک

یک واحد آپارتمان واقع
در تهران -میرداماد -کوچه قبادیان
شرقی -انتهای کوچه

سند

دارد

نوع ملک

مسکونی

متراژ

126/5

توضیحات

طبقه همکف همتراز پارکینگ با قدرالسهم
از عرصه و سایر مشاعات

 -1زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده :متقاضیان میتوانند حداکثر  10روز بعد از درج آگهی ،پیشنهاد خود را به آدرس پستی« :یزد -کیلومتر
 3جاده خضرآباد -کدپس�تی -8917113113 :صندوق پس�تی – 89175-565 :شرکت بنیاد بتن جنوب شرق» ارسال یا به دفتر این شرکت
واقع در آدرس مذکور تحویل نمایند.
 -2تاریخ بازگشایی اسناد مزایده :پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ  1400/5/25در محل دفتر شرکت بنیاد بتن جنوب شرق توسط کمیسیون
معامالت بازگش�ایی و برنده مزایده با توجه به ش�رایط و باالترین مبلغ پیشنهادی انتخاب و معرفی میشود و هیئت مدیره شرکت بنیاد بتن
جنوب شرق در رد کلیه پیشنهادها و یا قبول هر کدام از پیشنهادها مختار خواهد بود.
 -3میزان س�پرده ش�رکت در مزایده :میزان سپرده ریالی الزم جهت ش�رکت در مزایده مبلغ  5/000/000/000ریال میباشد که میبایست به
صورت چک تضمینی بانکی و یا ضمانتنامه بانکی در وجه ش�رکت بنیاد بتن جنوب ش�رق تهیه گردد( .به اس�ناد فاقد سپرده و سپردههای
مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد)
ضمن�ا س�ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اس�ناد مزای�ده تعیین گردیده ک�ه جهت دریافت اس�ناد مزایده به آدرس مذکور یا به س�ایت
 www.bonyadbeton-jsh.comمراجعه شود .تلفن هماهنگی:
 035-37229922و 09133511752
(ساعت بازدید 8 :الی )18

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق

