بنای مارپیچی در سوئیس

از سوی سازمان آتشنشانی شیراز
صورت گرفت؛

خریداری  15دستگاه دمنده
هوا و  15دستگاه
فلکسی بک
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شماره 2877

که با الهام

روزنامه
روزنامه

بها  6000تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

از قسمتهای داخلی

ساعت طراحی شده!
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آدرس سایتwww.tolounews.com :

همراه با نمایش فیلم

معاون وزیر بهداشت:

همراه با تحلیل خبر

هر فرد کرونایی
در یک ماه
 ۴۳۰نفر را مبتال
میکند

خبر خوش برای هواداران محیط زیست؛

غرفه تحویل ضایعات الکترونیکی
در تهران راهاندازی شد
2

معاون استاندار فارس:

دولت تا آخرین لحظه ،پرتالش
در میدان خواهد بود
2

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

شتاب آموزشهای مجازی
با شیوع کرونا در این دانشگاه

حوادث

شهرستان

صفحه 1

صفحه 7

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

جانشین فرمانده نیروی انتظامی:

برخورد با اراذل و اوباش
از مهمترین اولویت های
پلیس است
صفحه 3
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نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی:

کالهبرداری اینترنتی به نام
«کمکهای مومنانه»

بحث کاالبرگ الکترونیکی
در بهارستان
کلید خورد

صفحه1

2

معاون وزیر بهداشت:

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر فرد مبتال به ویروس کرونا هیچ
نکتهای را رعایت نکند در یک ماه  ۴۳۰نفر را آلوده خواهد کرد ،گفت:
 ۱۰درصد بستریهای کرونا فوت میکنند.
به گزارش رویداد ۲۴ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت که در
برنامه تلویزیونی سالم صبح بخیر شبکه  ۳صحبت میکرد با بیان اینکه
کادر درمان و بهداشت کشور در شش ماه اخیر شبانه روز درگیر بودند و
لحظهای استراحت نداشتند ،گفت :عالوه به درگیری خود کادر درمان و
بهداشت خانوادههای این عزیزان نیز با مشکالت روحی و روانی بسیاری
درگیر شدهاند.
حریرچی با بیان اینکه در چند روز گذشته دختر  ۸ساله دو تن از بهترین
پزشکان اصفهانی بدون هیچ عارضه قبلی به علت مبتال به کرونا جان خود
را از دست داده است ،گفت :بر طبق آمار جهانی از هر  ۱۰نفری بستری
یک نفر فوتی ،از هر  ۲نفری که در  ICUبستری میشوند ۱نفر فوتی و
از هر  ۱۰نفری که مجبور به لوله گذاری در  ICUمیشوند  ۹نفر فوت
میکنند.
وی با انتقاد از سفرهای غیر ضروری مردم گفت :متأسفانه هر  ۰.۱افزایش
سفر ،آمار ابتال را  ۱.۹درصد افزایش داده و پیشبینی میشود آخر هفته
روزانه ۲میلیون تردد داشته باشیم .که به طور میانگین در هر خودرو ۳.۴
نفر سرنشین وجود دارد و خود این موضوع آمار بسیار خطرناکی را به
همراه دارد.
عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا با بیان اینکه دولت مجبور است در دوگانه
اقتصاد و معیشت تعادل را برقرار کند ،گفت :دولتها هم ممکن است
به خاطر این تعادل دچار اشتباه شوند کما اینکه اسپانیا به علت معیشت
و مشکالت اقتصادی مجبور به برداشتن برخی محدودیتها در سواحل
و شهرها شد که همین باعث موج دوم کرونا در این کشور شده است
تا آنجا که انگلیس و برخی کشورهای دیگر ورود از اسپانیا را با برخی
محدودیتها اعمال کردهاند.
حریرچی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت سفر در تعطیالت پیش رو را
ممنوع نکرد ،گفت :خیلی از استانهای ما اقتصادشان بر مبنای گردشگری

است و حوزه گردشگری  ۱۳هزار میلیارد تومان خسارتدیده است و
متأسفانه استانهایی که هدف گردشگری هستند وضعیت قرمز دارند که به
مردم تأکید میکنیم که به آنجا سفر نکنند.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر فرد مبتال به کرونا هیچ نکتهای را
رعایت نکند در یک ماه  ۴۳۰نفر را آلوده خواهد کرد ،گفت :خوشبختانه
با وجود انجام پروتکلها و زدن ماسک در کشورمان آمار ابتال از هر فرد
کرونایی در چند ماه اخیر از  ۲.۵نفر به  ۰.۹۳نفر رسیده است.
معاون وزیر بهداشت گفت :موضوع کرونا موضوع عبرتهاست چرا که
برخی کشورها مانند انگلیس که قبله بسیاری در حوزه بهداشت و درمان
بودند در موضوع کرونا عملکردهای بسیار بدی داشتند.
وی در ادامه با بیان اینکه نباید به امید واکسن بود گفت :در پنجاه سال
اخیر تولید هر واکسن برای بیماریها متوسط هفت سال طول کشیده حتی
برای برخی بیمارییها مانند ایدز و ماالریا با وجود درگیری چند ده ساله
هنوز واکسنی کشف نشده است و لذا مردم باید خودشان رعایت کنند.
حریرچی در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سیاست دولت
همگانی شدن کرونا است ،گفت :همگانی شدن کرونا کار احمقانهای است
و سیاست دولت هم این نیست چرا که وقتی باز هم احتمال ابتالی مجدد
وجود دارد این کار عقالنی نیست.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم
ماشین فروشی شما
فیلم
ِ
فیلم منزل شما
فیلم جشن تولد خود ،فرزندان و نوه هایتان
و فیلم انواع آگهی های خود را
به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع
کنار متن ارسالی تان
به نمایش بگذاریم.
مطبوعاتی
روش نوین
تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
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فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای
سال  ۱۳۹۹از تاریخ  ۱۰آبان ماه آغاز میشود و به مدت حدود یک ماه
ادامه دارد.
به گزارش ایسنا؛ در راستای اجرای مصوبه هیئت عالی جذب که در
تاریخ  ۲۱شهریور ماه  ۹۹تصویب شد ،برنامه زمانبندی بیست و چهارمین
فـراخـوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیئت علمی (پـیمانی و طرح
سربازی) دانشگاهها و مـؤسسات آمـوزش عالی و پژوهشی کـشور
مـربوط بـه فـراخـوان شهریور  ۹۹اعالم شد.
بر این اساس دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ  ۱۵شهریور ماه
تا  ۱۷مهرماه سال جاری فرصت ندارند نیاز خود برای جذب هیئت علمی را
اعالم کنند .مرکز نظارت جذب هیئت علمی نیز از تاریخ  ۱۹تا  ۳۰مهرماه
فرصت دارند اعالم نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ظرفیتهای
جذب هیئت علمی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
همچنین تطبیق نیاز برای جذب هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی با تأییدیه مرکز نظارت جذب از تاریخ  ۳تا  ۹آبان ماه صورت
میگیرد و در نهایت فراخوان جذب هیئت علمی از  ۱۰آبان اعالم میشود
و متقاضیان تا  ۱۸آذر فرصت دارند در این فراخوان ثبت نام کنند.
بررسیهای اولیه پرونده متقاضیان جذب هیئت علمی و ارسال نتایج این
بررسیها به کمیتههای ارزیابی از تاریخ  ۲۲آذرماه آغاز میشود و فرایند
بررسی پروندهها  ۲۲اسفندماه سال جاری به پایان میرسد.
در نهایت بررسی وضعیت متقاضیان جذب هیئت علمی در هیئت مرکزی
جذب از  ۱۵فروردین ماه سال  ۱۴۰۰آغاز میشود و تا  ۳۰اردیبهشتماه

سال آینده ادامه مییابد در نهایت نتیجه نهایی بررسیهای تا اول تیر ماه
سال  ۱۴۰۰به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعالم خواهد شد.
متقاضیان فراخوان فوق در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی از سوی
کارشناسان مرکز جذب ،میتوانند پس از ورود به سامانه جامع جذب و
از طریق مرکز پیام پرسش خود را مطرح و پاسخ آن را ظرف مدت یک
روز کاری ،دریافت کنند.
هر داوطلب به محض ثبت نام از حقوق مکتسبه ثبت نام برخوردار است
ِ
شـرکت وی در رقابت فراهم شود و از
و باید شـرایط سـالم و عـادالنه
هرگونه تضییع حق و تعیین و یا محدود نمودن دایره انتخاب شوندگان ،قبل
از بررسی علمی و سایر صالحیتها خودداری کند .ضمن اینکه هرگونه
تضییع حق آحاد داوطلبان و برهم زدن شرایط رقابت عادالنه و مهندسی
حائزین شرایط موجب وزر و خسارت در دنیا و آخرت خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه گذار:دهیاری روستای مالی انبار بخش کوهمره شهرستان کوهچنار
موضوع :اجرای کانیو ،زیرسازی ،قیرپاشی و آسفالت کوچه شهید رجایی روستای مالی انبارشرح مختصر کار :اجرای کانیو وسط به متراژ  350متر ،زیرسازی ،قیرپاشی و آسفالت به متراژ  3800مترمربع مطابق با اسناد ،مدارک و
استانداردهای برگ مناقصه و نقشه جمعا به مبلغ 3/410/500/000ریال که پرداخت به صورت نقدی می باشد( .بیس ریزی به ضخامت  10سانتیمتر
با تراکم  100درصد و آسفالت  5سانتیمتر کوبیده)
 مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :ارائه ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب شماره  54296714372116/19نزد پست بانک بهنام دهیاری مالی انبار معادل  %5قیمت پیشنهادی
زمان فروش اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی به مدت  7روزمحل دریافت اسناد مناقصه :دهیاری روستای مالی انبار – مسئول امور مالی دهیاری آقای کیانینحوه خرید اسناد :واریز مبلغ  1/000/000ریال به حساب شماره  54296799853081/02به نام دهیاری مالی انبار نزد پست بانکمهلت و محل تحویل پیشنهادات :ازتاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به مسئول امور مالی دهیاری مالی انبار در محل دهیاری روستاتاریخ بازگشایی پاکات :حداکثر  1روز پس از پایان مهلت تحویل پیشنهاداتشرایط مناقصه:
الف-دارا بودن حداقل رتبه  5راه و ابنیه از مراجع ذیصالح و دارا بودن گواهی ارزش افزوده معتبر
ب-ارائه فیش واریزی خرید اوراق مناقصه
ج-پس از بازگشایی پاکات برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان  %10کل مبلغ قرارداد می باشد
د -در صورتی که نفرات اول تا سوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط و وصول می گردد.
چ-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد
به پیشنهادات فاقد مهر و امضا ،مخدوش فاقد رتبه معتبر ،فاقد فیش واریزی یا ضمانتنامه  5درصد و پیشنهاداتی که بعد از اتمام مدت مقرر در
مناقصه ارائه گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد و باطل می باشد.
ضمنا دهیاری در رد یا تایید پیشنهادات پیمانکاران اختیار کامل دارد .
کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه ،مالیات و ...و هزینه های نقشه برداری و آزمایشگاه به عهده پیمانکار می باشد.
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