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ونيکي دولت برگزار نمايد . کليه مراحل برگزاري  وحه ذيل را از طريق سامانه تدارکات الک�ت کت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه م�ش �ش
ونيکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام  ي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الک�ت مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشا�ي

کت در مناقصه محقق سازند . ونيکي را جهت �ش خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الک�ت
موضوع مناقصه : عمليات اجراي شبکه توزيــــع آب روستاي مقسم از توابع بخش تخت

مبلغ برآورد اوليه:  مبلغ  10.658.175.156  ريال  )ده ميليارد وششصد و پنجاه و هشت ميليون و يکصد و هفتاد و پنج هزار و يکصد و پنجاه و شش  ريال (
ن ميگردد (   ) اعتبار پروژه فوق تواما از طريق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي و نقد تام�ي

کت در فرايند ارجاع کار 532.900.000  )پانصد و سي و دو ميليون و نهصد هزار ريال (. ن �ش مبلغ تضم�ي
رتبه و رشته مورد نظر : رتبه  5 آب

مبلغ خريد اسناد : مبلغ  5.000.000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
ي دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 تاريــــخ 99/11/01  تا ساعت 14 تاريــــخ 99/11/08

مهلت زما�ن
ي ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ  99/11/25

مهلت زما�ن
ي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 99/11/28     زمان بازگشا�ي

ي پيشنهادها آزاد است . کت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يک نفر نماينده از طرف هر يک از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشا�ي ي : سالن کنفرانس �ش محل بازگشا�ي
ي خواهد گرديد. ي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم ) 65 ( بازگشا�ي

ي کي�ن ي الزم : پيشنهادات واصله پس از ارزيا�ب
امتياز کي�ن

ونيکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک  پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الک�ت
الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ايط در اسناد مناقصه درج شده است . ساير جزئيات و �ش
ي آدرس : بندرعباس    - بلوار نارص - جنب بيمارستان 

ي کي�ن  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيش�ت در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف و ارزيا�ب
ي
کت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشا�ن ي �ش ن�ت کت آب و فاضالب استان هرمزگان ) امور قراردادها (تلفن 87-86-33350582 سايت اين�ت ي – �ش يع�ت �ش

WWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دف�ت ثبت نام : 88969737 و 85193768  .

 فراخوان مناقصه عمومي  يک مرحله اي  

شناسه:1080496روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شرکت آریا اطلس کیش
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109                                      تلفن مرکز: 44461151-076                                     تلفن همراه: 0912-7057173

اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزود، حقوق و دستمزد

اختالف نظر دستگاه های مختلف کشور 
و سردرگمی دانش آموزان!

  در حالی که چند روز پیش مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر آغاز محدود آموزش حضوری بود، اما گویی هنوز این تصمیم قطعیتی ندارد.

گــروه علمی و آموزشــی -   
مخالفــت و موافقت بــا آغاز آموزش 
حضــوری دانش آمــوزان موضوعی 
کــه طی چنــد روز اخیر نُقــل و نَقل 
محافل شده اســت و دانش آموزان و 
خانواده هایشان در این میانه سردرگم 

مانده اند.
اوایل هفته گذشــته اعضای ستاد 
ملی مقابلــه با کرونــا زمزمه هایی از 
بازگشــایی مدارس را مطرح کردند و 
٢١ دی بود که آموزش و پرورشــی ها 
این موضوع را با تاییدیه مصوبه ســتاد 
ملی کرونا به طور رسمی اعالم کردند.

براساس آنچه ســتاد ملی کرونا 
تأیید کرده بود و محسن حاجی میرزایی 
وزیر آموزش و پرورش به آن اذعان کرد 
دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی 
و هنرجویــان رشــته های مهارتی در 
مناطق زرد و آبی همچنین دانش آموزان 
مناطــق آبی با جمعیت کمتر از ۵٠ نفر 
امکان آموزش حضوری دارند، اما این 
موضوع ســرآغاز حواشی بسیاری از 

سوی خانواده ها و مسئوالن شد.
اعــام آمادگــی آموزش و 
پرورش برای آموزش حضوری 

محدود
آغاز رســمی آموزش حضوری 
مدارس از اول بهمن اعالم شد و آنطور 
که رضوان حکیم زاده معاون آموزش 
ابتدایی گفته بود چگونگی اجرای کار و 
مدت زمان حضور در مدرسه تابع نظر 
شورای مدرسه خواهد بود ضمن آنکه 

هیچ الزامی برای حضور نیست.
عبدالرضــا فوالدونــد مدیرکل 
آمــوزش و پرورش تهــران هم اعالم 
کرده بود که مــدارس پایتخت تا اول 
بهمن خود را برای حضور در مدارس 
آماده می کنند ضمن آنکه به جز پایه های 
اول و دوم ابتدایی و هنرستانی ها سایر 
پایه ها به هیچ وجه اجازه حضور ندارند 
همچنین هشــدار جدی بــه مدارس 
غیردولتی داده شــد تا این چارچوب 

قانونی را زیر پا نگذارند.
امــا و اگر هــای رعایــت 
شــیوه نامه های بهداشــتی در 

مدارس

از ابتدای شیوع کرونا مصوبه های 
ســتاد ملــی کرونا و بخشــنامه های 
بهداشتی وزارت بهداشت مبنای عمل 
دســتگاه ها و نهاد های مختلف کشور 
شده اســت، بر همین اساس هم آغاز 
بازگشایی آموزش حضوری مدارس 
اعالم رسمی شد و وزارت بهداشت هم 
بخشنامه ای برای اجرای این کار صادر 
کرد که به موجب آن حضور حداکثری 
١٠ دانش آموز در هر کالس درس و ١۵ 
هنرجــو در هر کارگاه آن هم با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی الزامی شد.
در این مورد محمد محسن بیگی 
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی 
وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار 
آموزش و پرورش گفت که مشــکلی 
بابت تامین ســرانه بهداشتی مدارس 
وجود ندارد و با توجه به اینکه مدارس 
از ابتدای شــروع سال تحصیلی مدت 
زمان زیادی بازگشایی نشدند بنابراین 

اقالم بهداشتی باقی مانده است.
او ادامه داد: طبق بخشنامه ارسالی 
وزارت بهداشــت هم شیوه نامه های 
بهداشتی به مدارس ابالغ شده است تا 
برای همین تعداد محدود دانش آموز با 
رعایت تمام شیوه نامه ها حضور چند 

ساعته دانش آموزان انجام شود.
آنطــور کــه پیشــتر محســن 
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 
اعالم کرده بود برای تأمین ســالمت 
دانش آمــوزان و بهداشــت مدارس 
از ابتدای شــیوع کرونا تا آغاز ســال 
تحصیلی جــاری ٢۴٠ میلیارد تومان 
اعتبار در اختیار مدارس قرار گرفته بود.

زنگ خطر بی عدالتی آموزشی در 
مناطق محروم و آموزش مجازی

روی دیگر ســکه بازگشــایی 

مــدارس ضمــن جبران نیــاز دانش 
آمــوزان ابتدایی به حضــور چهره به 
چهره با معلــم، توجه به دانش آموزان 
مناطق کمتر توسعه یافته بود و حتی در 
این مورد ســید جواد حسینی معاون 
وزیر آمــوزش و پرورش گفته بود که 
٣٠ درصــد دانش آموزان یعنی حدود 
پنــج میلیون نفر  از این نوع آموزش بی 
بهره هستند و برای جبران آن ١٢ هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت، بر این 
اساس بازگشایی مدارس در مناطق با 

خطر کم شیوع کرونا دور از ذهن نبود 
و حتی حکیم زاده گفت که با تایید این 
مصوبه برخی افراد از مناطق محروم از 

آن استقبال کردند.
به دنبال این موضوع ســید علی 
موســوی رئیس فراکســیون مناطق 
محروم مجلس ضمن موافقت مشروط 
با بازگشایی مدارس در مناطق محروم 
با توجه به شرایط خأل های زیرساختی 
در مناطق نیازمند توسعه گفت که این 
آموزش حضوری نباید سالمت دانش 

آمــوزان را به مخاطره بیاندازد و در غیر 
این صورت به عنوان نمایندگان مردم در 
مجلس ورود کرده و نقش نظارتی خود 
را بر حســن اجرای کار انجام خواهیم 
داد. او تصریــح کرد که البته باید برای 
تامین زیرساخت های آموزش مجازی 
دانش آموزان مناطق کمتر توسعه یافته 
تمهیداتی جدی اندیشیده شود و به به 

مرحله اجرا برسد.
واکنش دیرهنگام مســئول 
ســامت کشور و اســتعانت از 

روایات صدر اسام
بعــد از زمزمه هــای نگرانــی 
کارشناســان بهداشــتی از تعجیل در 
بازگشایی مدارس، اما ستاد ملی کرونا 
و آموزش و پرورشــی ها همچنان بر 
تصمیم خــود بودند و جزئیات کار به 
تدریــج در حال طی شــدن بود که در 
نهایت پنج شــنبه ســعید نمکی وزیر 
بهداشت بعد از چند روز تاخیر از اعالم 
مصوبه بیان کرد که مخالف بازگشایی 

مدارس هستیم.

او ادامــه داد: نگرانیــم که دوباره 
با عادی انگاری به تله اردیبهشــت و 
خردادمــاه بیفتیم. اگــر این بار گرفتار 
شویم، موج و شدت خیز جدید کرونا 
در کشور شاید بیشتر باشد و نیرو های 
ما ممکن اســت توان مقابله چندباره با 
موجی جدید را نداشته باشند همچنین 
با یــادآوری واقعه ای از صدر اســالم 
اضافه کرد که عمده ترین دلیل شکست 
مسلمانان در جنگ احد، مغرور شدن به 
پیروزی بود تا جایی که پیامبر اسالم را تا 
حمراءاالسد تعقیب کردند و آنجا دوباره 
لشــکر آرایی جدیدی شــد. واکنشی 
عجیب و غریب از وزیر بهداشــت که 
بار دیگر نمایــش چند پرده ای برگزار 
شــدن یا نشــدن کنکور سراسری در 
بهار و تابســتان امسال با توالی تایید و 
تکذیب های مختلف را به ذهن متبادر 
می کرد. مدیرکل دفتر ســالمت و امور 
تندرســتی وزارت آموزش و پرورش 
هم در این مورد گفت که هسته اصلی 
ستاد ملی کرونا وزارت بهداشت است 
و موضوع بازگشایی طبق توافق با همه 
اعضای ستاد و موافقت آن ها بوده است.

او تصریــح کرد که وزیر آموزش 
و پــرورش به عنــوان یکی از اعضای 
ستاد کروناست و نظراتی در کارگروه 
تخصصی داشته، اما در نهایت با اتفاق 
آرا مصوبه تایید و تصویب شده است.

جدال دســتگاه ها برای به 
کرسی نشاندن نظر!

حمیــد ســوری رئیــس کمیته 
اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا 
معتقد اســت که به آثار مخرب روانی، 
اجتماعی، اقتصادی و آموزشی این وضع 
واقفیم، ولی نگران تصمیمات عجوالنه 
و نســنجیده برای لغو محدودیت های 

سفر، تشکیل اجتماعات، کم توجهی به 
موازین محافظتی و بازگشایی مدارس 
هم هستیم. او تاکید کرد که معلوم نیست 
پشتوانه علمی و تحقیقاتی جناب وزیر 
آمــوزش و پرورش مبنی بــر این که 
بازگشــایی مدارس در این مقطع تاثیر 
تعیین کننده ای بر شــیوع کرونا ندارد 
چیست؟ همچنین با اشاره به مخالفت 
وزارت بهداشــت برای بازگشــایی 
مدارس گفت کــه همانگونه که مردم 
اختیار تربیت فرزندان خود را به وزارت 
آموزش  وپرورش ســپرده اند آیا بهتر 
نیست تصمیم گیری در حوزه سالمت 
را به عهــده متولیان اصلــی آن یعنی 
وزارت بهداشت و متخصصان حوزه 
ســالمت واگذار کنیم و متواضعانه به 
تصمیم کارشناسان بهداشتی و درمانی 

احترام بگذاریم و به آن تن دهیم؟
این موضوع و اختالف نظر ها در 
حالی مطرح می شود که هم آموزش و 
پرورش و هم وزارت بهداشــت یکی 
از اعضای ســتاد ملی کرونا هســتند 
و در نهایــت هم قرار بر این اســت که 
نظرات همه اعضای این ستاد متشکل از 
دستگاه های مختلف کشور بعد از بحث 
و بررسی یکپارچه شده و مبنای عمل 
قرار گیرد، اما نظر مســئوالن بهداشتی 
نشان می دهد که گویی مسیر راه تغییر 
کرده و کشــمکش دستگاه ها بر سر به 
کرسی نشــاندن نظرشان اولویت پیدا 
کرده و در این میانه بالتکلیفی خانواده ها 
و جامعه ثمره این اختالف نظرهاست.

آنچــه باعــث شــده اســت تا 
ســردرگمی خانواده ها دوچندان شود 
ضمن نگرانی از سالمت فرزندان این 
یک بام و دوهوای تصمیم گیری است 
که هر دستگاه بی توجه به مصوبه ستاد 
کرونا و بدون اتمام حجت در این ستاد 
ســاز خودش را کوک می کند و معلوم 
نیست در نهایت مبنای عمل کدام نهاد 

است؟!
اندکی به موعد اعالم شــده آغاز 
آموزش حضوری مدارس باقی مانده 
است، اما مسئوالن تصمیم گیر همچنان 
در کش و قوس انذار و استدالل تصمیم 

هستند.

گروه علمی و آموزشی - نمونه 
اولیــه ای از قطار »مــگ لو« در چین 
ساخته شده اســت که سرعت آن به 
٣۸۵ مایل برساعت می رسد. این نوع 
قطار با نیروی الکترومغناطیس حرکت 

می کند.
محققان چینی از نمونه اولیه یک 
قطار َمگ لِــو )maglev( رونمایی 
کردند که ســرعت آن بــه ۴٠٠ مایل 
برساعت می رسد. مگ لو قطاری است 

که هنگام حرکت، به طور شناور در هوا 
و در فاصله کمی از ریل قرار می گیرد، 
در حالی که تنها با هوا اصطکاک دارد. 
این نوع قطار با نیروی الکترومغناطیس 

حرکت می کند.

نمونه اولیه این قطار که روی یک 
ریل کوتاه به نمایــش درآمد، ابزاری 
برای حمل و نقل بین دو شــهر فراهم 
می کند. ســرعت قطار به اندازه یک 
جت است. البته این قطار قبل از عرضه 

عمومی بایــد ارتقا یابد، اما اتکای آن 
به فناوری جدید ابررسانا سبب شده 
سریع تر، سبک ترو کارآمدتر از سایر 

نمونه های َمگ لِو باشد.
محققــان دانشــگاه جیاتونگ 

نمونه اولیه را ساخته اند و ادعا می کنند 
ســرعت آن به ٣۸۵ مایل برســاعت 
)۶٢٠ کیلومتر برساعت( می رسد. البته 
طبق تخمین آنها، این قطار ۶ سال دیگر 
برای استفاده تجاری آماده خواهد بود 

و ســرعت آن به ۴۹۷ مایل برساعت 
)۸٠٠ کیلومتــر برســاعت( خواهد 

رسید.
محققان در این بازه زمانی روی 
کاهش وزن قطار کار می کنند و برای 

این کار واگن های آن نیز از جنس فیبر 
کربنی ساخته می شوند. هدف نهایی 
ســاخت قطاری است که سبک تر از 
همتایان خود باشــد تا هزینه ساخت 

ریل ها، تونل ها و پل ها کاهش یابد.

قطار برقی با سرعت ۴۰۰ مایل برساعت در چین ابداع شد
با رونمایی از نمونه اولیه؛

گــروه علمی و آموزشــی - 
شرکت سامســونگ در سری جدید 
گوشی های Galaxy S21 کاربران 

خود را سورپرایز کرده است.
شرکت سامسونگ جدیدترین 
گوشــی های هوشــمند خــود را 

رونمایی کرده است. 
این شــرکت در ســری جدید 
خانواده گلکســی، یک ســورپرایز 
داشــت و آن هم قیمت این گوشــی 
بود. S21 و S21 + تقریبا ٢٠٠ دالر 
ارزان تر از گوشی هایی هستند که قبل 

از آن ها عرضه شده اند. 
همانطور کــه پیش از این گفته 
 S21 و Galaxy S21 شــد قیمت
+ بــه ترتیب ۸٠٠ و ١٠٠٠ دالر کمتر 
از قیمــت آیفون ١٢ و آیفون ١٢ پرو 

هستند.
در یک مقایسه بسته به اولویت 
سیســتم عامــل تلفن همراه شــما، 
ممکن است گوشی های سامسونگ 
در رتبــه اول قــرار بگیرند. ســری 
S21 با ارزان ترین پیکربندی )١٢۸ 

گیگابایــت در S21 در مقابــل ۶۴ 
گیگابایت در آیفــون ١٢( با فضای 
ذخیــره ســازی بیشــتری عرضه 
می شــود، در حالی که هر دو گوشی 
جدیــد دارای صفحــه نمایش ١٢٠ 
هرتزی هســتند، ویژگــی ای که اپل 
هنــوز در هیچیک از تلفن های خود 

از آن استفاده نکرده است.
گرچه خبر خوبی نیســت، اما 
هر دو مــدل S21 و + S21 دارای 
صفحه نمایــش با وضوح پایین تری 

نســبت به مدل هــای قبلی خود 
هستند. اگر مایل به صرف هزینه 
بیشــتری هستید، ســطح باالی 

Ultra S21 بــا وضوح و میزان 
بروزرســانی بــاال، در کنار ویژگی 

تصویربــرداری بــا چهــار دوربین 
اصلــی، با قیمت مناســب می تواند 

متفاوت باشد. 
این مدل با همه ویژگی ها ١٢٠٠ 
دالر اســت. اکنون هر سه تلفن برای 

پیش سفارش آماده شده اند.
Galaxy S21 سامســونگ 

شارژر ندارد
ســری جدیــد گوشــی  های 
گلکسی سامســونگ در جعبه خود 

فاقد شارژر هستند.
همانطور که انتظــار می رفت، 
 Galaxy  S21 گوشی های جدید
سامسونگ با شارژر در جعبه عرضه 
نخواهند شــد. هر گوشــی با کابل 
بــه USB-C شــارژ   USB-C
می شــود، اما شما باید شارژر خود را 

تهیه کنید.
سامســونگ برای جبــران این 
واقعیت، قیمت آداپتور برق ٢۵ وات 
خــود را به ٢٠ دالر یعنی کمتر از ٣۵ 
دالر، کاهش داده است؛ همچنین الزم 
اســت به خاطر داشته باشید که خط 
تولید پرچمدار این شرکت امسال از 
۸٠٠ دالر شروع می شود این در حالی 
است که قیمت Galaxy S20 سال 

گذشته ١٠٠٠ دالر بوده است.
ایــن حرکــت مشــابه اقدام 
شرکت رقیب آن یعنی اپل 
است. سال گذشته 
این شــرکت برای 
جدید  دستگاه های 
و   Apple Watch
iPhone ١٢ آداپتور و 
شارژر عرضه نکرد. مانند 
اپل، سامســونگ نیز دلیل 
قــرار ندادن آداپتور برق در 
جعبــه را نگرانی برای 
محیط زیست عنوان 

کرد.

سورپرایز سامسونگ برای سری جدید گوشی های گلکسی

گروه علمی و آموزشی - مدیر 
کل امور دانشــجویی دانشــگاه آزاد 
گفت: دانشجویان دوره های کاردانی و 
کارشناسی که در حین تحصیل ازدواج 
می کننــد، از پرداخت شــهریه معاف 

می شوند.
علیرضا صامــت، مدیرکل امور 
دانشــجویی دانشــگاه آزاد اسالمی 
درباره جزئیات تخفیف شــهریه ١٠٠ 
درصــدی به دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد اظهــار کرد: بر اســاس آئین نامه 
دانشــگاه آزاد یک شرط برای تخفیف 
شــهریه ١٠٠ درصدی وجود دارد که 
شــامل دانشجویانی می شــود که در 
حین تحصیــل ازدواج کنند.  مدیرکل 
امور دانشجویی دانشــگاه آزاد افزود: 
دانشــجویان دوره هــای کاردانــی و 
کارشناسی که در حین تحصیل ازدواج 
می کنند، در همان ترم از تخفیف ١٠٠ 

درصدی برخوردار و دانشجویان مقطع 
دکتری تخصصی شــامل ۵٠ درصد 

تخفیف شهریه می شوند.  
او بــا بیــان اینکه ایــن تخفیف 
شــامل شــهریه ثابت و متغیر است، 
گفت: براســاس آیین نامه، ١۶ شرط 
برای تخفیف شامل دانشجویان ممتاز، 
حافظان قرآن، قهرمانان ورزشــی و ... 

وجود دارد که می توانند از این تخفیف 
استفاده کنند.

صامــت درباره دانشــجویان با 
شــرایط خاص نیز گفت:  دانشجویان 
تحت پوشش بهزیستی نیز از تخفیف 
٢٠ درصــدی شــهریه برخــوردار 

می شوند.
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه 

آزاد دربــاره شــرایط نقــل و انتقال 
دانشــجویان متاهل نیــز توضیح داد: 
دانشجویی که بعد از قبولی در دانشگاه 
ازدواج کنــد، واحــد مربوطه )مبدا و 
مقصد( فقط مدارک را بررسی می کند 
و در صورت صحــت مدارک، نقل و 
انتقال انجام می شــود؛ این امر منوط به 

موافقت این واحدها نیست. 
او گفت: در رشته های پزشکی و 
پرستاری به دلیل محدودیت امکانات 
بیمارســتانی با نقل و انتقال به سختی 
موافقت می شــود زیرا آن واحد برای 
پذیرش دانشجوی دیگر باید امکانات 

داشته باشد. 
مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه 
آزاد افزود: دانشجویان مقطع کارشناسی 
که با ســوابق تحصیلی در دانشــگاه 
پذیرش شــده باشــند، نمی توانند از 

فرصت نقل و انتقال استفاده کنند. 

دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد از پرداخت شهریه معاف می شوند
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