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اینچندنفر
ژن خوب و نورچشمی درتزریق واکسن کرونا نداریم
باشگاه خبرنگاران جوان :ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
باید توجه داشت که واکسن باید عادالنه توزیع شود و ژن خوب و نورچشمی درتزریق واکسن کرونا نداریم و
طبقدستورالعمل اولویتبندیصورتمیگیردو کادربهداشتودرمانو افراد آسیبپذیردراولویتقراردارند
و درحوزه سالمت مبانی عدالت دردسترسی باید عملی شود .مسئوالن و رییس ستاد فرمان اجرایی امام اعالم
کردند ما برای تزریق واکسن کرونای ایرانی پیشقدم خواهیم شد و باید توجه داشت اگراعتماد نباشد هیچ کدام ازاین اقدامات موثرنخواهد بود

ی برای ایران دارد
ت خطرامنیت 
مشارکت پایین درانتخابا 
روزنامه شرق :سیدمحمد صدر گفت :مشارکت بسیارپایین مردم در انتخابات مجلس بهویژه در
تهران پیام خوبی به داخل و خارج نداد .اگرانتخابات ریاستجمهوری هم با همین درصد مشارکت باشد ،واقعا
میتوانم بگویم که ایران درخطرامنیتی خواهد بود .چون این تصوررا به خارج میدهد که مردم چندان طرفدار
نظام نیستند .اگر مردم از پشت این نظام کنار بروند ،اصولگرا و اصالحطلب در کار نخواهد بود و برای اینکه
انتخابات پرشوری برگزارکنیم باید جناحهای مختلف کاندیدا داشته باشند و هرکس رأی آورد درانتخابات سالم و قانونی و منصفانه انتخاب شود

کنایه معناداربه قالیباف
ایلنا :یکفعالسیاسی اصالحطلب گفت:باتوجهبه اینکهمردمنتیجهسکوتخودرادرمجلسیازدهممیبینند،
بعید است کهدرانتخابات آتیهم اینسکوتراتکرارکنند.محمودمیرلوحی گفت:مردممتوجههستند کهسکوت
آنها درانتخابات مجلس چه بازتابی داشته است و نتیجهاش این شده که آقای قالیباف با کمتراز ۲میلیون رای در
مقابلرییسجمهوری که ۲۴میلیونرای ازمردم گرفت ه است،میگویدمننمایندهمردمهستموبعیدهمنیست که
درانتخابات ۱۴۰۰ب ه عنوان مثال ۵میلیون رای کسب کنند و طی چهارسال پس ازآن بگویند که ما منتخب مردم هستیم و رای مردم را داریم.

خبر
عضو کمیته علمی ستاد کرونا

«یلدا» در خانه بمانید
ایسنا :عضو کمیته علمی ستاد کرونا با تاکید بر
اینکه حتی با وجود واکسن ،کرونا ریشهکن نمیشود و باز
هم باید نکات بهداشتی را رعایت کنیم ،نسبت به برگزاری
مهمانیها و دورهمیها هشدارداد .دکترمسعود مردانی با
اشاره به روند رو به کاهش بیماری درحال حاضردرکشور،
تاکید کرد :موارد ورودی به بیمارستان کاهش یافته است
و حتی در برخی بیمارستانها تعداد موارد جدید بیماری
به نصف رسیده است ،ولی این موضوع نباید باعث
سادهانگاری وغفلت ازنکاتی مانند فاصلهگذاری اجتماعی،
عدم حضور در تجمعات و ...شود .ما فکر میکنیم باید
این تجربه تاریخی دستیابی موقت به مدیریت بیماری در
اردیبهشتماه ،الگوی ما باشد .وی افزود :اگر واکسن
کرونا در اختیارجامعه قرار گیرد با رعایت نکات بهداشتی
و فاصلهگذاری اجتماعی میتوانیم به کنترل بسیارخوب
بیماری تا سال آینده امید داشته باشیم.
این متخصص بیماریهای عفونی با تاکید بر اینکه
در مورد کرونا به هیچ عنوان نمیتوان از واژه «ریشهکن

شدن» استفاده کرد ،تصریح کرد :بیماری کنترل خواهد
شد و سپس به شکل یک بیماری بومی مانند سینهپهلو
و ...درمیآید اما ریشهکن نمیشود .وی با اشاره به اینکه
دورهمیها یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس کرونا
هستند ،اظهار کرد :بر اساس بررسیها  ۵۰درصد افرادی
که اخیرا به کرونا مبتال شدند شرح حالی از شرکت در
دورهمی را ذکر کردهاند .البته سنت شب یلدا برای ما
ایرانیان بسیارمهم است بنابراین هرخانواده باید درمنزل
خودش خوراکیهای مخصوص این شب مانند انار،
هندوانه و ...را خریداری کرده و مراسم را با حضور اعضای
خانوادهبرگزارکند .ازطرفی اپلیکیشنهای ارتباطیمختلف
این امکان را به ما میدهند که با عزیزان و بزرگترهایمان
تماس تصویری برقرار کرده و دورادور این سنت حسنه را
انجام دهیم .شب یلدای امسال مانند  ۱۳بدر ،عید نوروز
و سایرمراسمات و آیینها باید متفاوت باشد و امیدواریم
مردم حداکثر همکاری را برای حفظ جان خودشان با ما
داشتهباشند.

آستان مقدس امامزاده احمد که در این روزهای کرونایی خلوتتر ازهمیشه است / .عکس :امین ارجمند /پاسارگاد

یادداشت

تو باید خجالت بکشی آقای مجری ،نه دختری که پدرش راننده تاکسی است!
 مصطفی داننده :خانوادگی دربرنامه آشپزی شبکه یک
تلویزیون به نام دستپخت شرکت کردهاند .شغل پدر ،راننده تاکسی است.
مجری مسابقه آشپزی ازدخترشرکتکننده میپرسد « :اینکه شغل پدرت
رانندهتاکسی استجلویدوستانتناراحتتنمیکند؟»خوشبختانهدختر
شرکتکننده با سری باال گفت« :این هم یک شغل است و مگر همه
شغلها باید دکتر و مهندس باشند؟» آفرین به این دختر و افسوس به
آن مجری! چرا باید یک فرد در قامت مجری تلویزیون آنقدر از جامعه
فاصله داشته باشد که فکر کند ،راننده تاکسی بودن خجالت دارد .باید به
این مجری گفت که احتماال درآمد راننده تاکسی ازخیلی ازمشاغل دیگر
بیشتر است .درآمد آن هم بیشترنباشد ازحیث استقالل و اتکای فرد به
خود و آزاد بودن وقت و ارتباط گسترده با الیههای مختلف اجتماعی و
یک جانشین نبودن بربرخی مشاغل دیگربرتری دارد.
جمله این مجری نشان میدهد گاهی برخی از ما چقدر ازفرهنگ
کاردورهستیم .متاسفانه درجامعه ما برخی ازمشاغل ،فحش محسوب
میشوند .نمونهاش ،حمال .در حالی که حمال یا باربر ،انسان شریفی
است که برای گذران زندگی خود ،کار میکند .از صبح که بیدار میشود،
بارمردم را به دوش میکشد تا وقتی که صدای پایین کشیدن کرهکرههای
دکانها به گوش میرسد .جمله اگر «درس نخوانی باید حمال بشوی»،
باعث میشود فرزندان این سرزمین مدینه فاضله خود را در دانشگاه
ببینند .او را میترسانیم که اگردانشگاه نرود باید کار کند .باید ازصبح تا
شب زحمت بکشد .گویی عادت کردهایم کار نکنیم و پول در بیاوریم.
حافظ آورده است« :دولت آن است که بیخون دل آید به کنار» کاش
مانند حمالهای شریف جامعه ،با وجدان کار میکردیم و حق مردم را

نمیخوردیم و نان حالل به سفره زن و بچهمان میبردیم .همانهایی که
حمالی یا راننده تاکسی بودن را مایه خجالت میدانند درخلوت خود ببیند
چقدرکارمیکنند و حقوقی که میگیرند چقدرحالل است؟
یک لحظه خود را جای فرزند راننده تاکسی یا کارگری بگذارید که
پدرش مشغول این شغلهای شریف است ،با دیدن دیالوگ این مسابقه
یا رفتارزننده ما درجامعه ،دچارچه حس تلخی میشود .نگاه این کودک
به پدرش چگونه خواهد بود؟ بدا به حال ما که اگر این فرزند به خاطر
این جمالت ازپدرش خجالت بکشد.
درکشورهای پیشرفته ،بسیاری ازخانوادهها ،کودکان خود را وادار
به کارکردن میکنند .حتی خانوادههایی که به قول معروف پولشان از
پارو باال میرود .آنها فرزندان خود را از کودکی با کار آشنا میکنند تا آنها
بدانند کارکردنعیب نیست .آنها خجالت نمیکشند بچهشان چمنهای
خانههای ثروتمندان را هرس کند .کار کردن خجالت ندارد .کسی که
برای خرج زندگیاش کارمیکند و عرق میریزد باید سرش را باال بگیرد نه
اینکه خجالت بکشید .کسی باید سرش پایین باشد که اهل خوردن مال
مردم و فرار از کار است.
بهتر است تلویزیون به جای حذف سارا و نیکا از پایتخت آن هم
به خاطر پخش شدن عکسهای یواشکیشان دراینترنت ،فکری به حال
برنامههای تولیدیاش کند که رسما در حال آموزش تنپرروی است.
همین برنامهها باعث میشود جوانان این کشوربه جای تالش و کاربه
دنبال سایتهای شرطبندی بروند .همین حرفها باعث میشود که همه
میخواهند ره صد ساله را یک شبه بروند.

فرش قرمز برای شایعات پهن نکنیم
 امید محمودزاده ابراهیمی
اوایل آذرماه خبری منتشر
شد در خصوص بازداشت
متصدی یک داروخانه در
سیرجان که داروی رمدسیور
(که برای درمان بیماران کرونا
استفاده میشود) را به صورت
غیرقانونی و گرانتربه فروش میرسانده که با وصول
گزارشهای مردمی این فرد دستگیر شده است .در
بازرسی از محل این داروخانه مقادیر بیشتری نیز
از این دارو کشف و ضبط شده است .الزم است
ً
صرفا
بدانید رمدسیور عرضه داروخانهای نداشته و
در بیمارستانها توزیع میشود .آنهایی که تاکنون
در خانواده خود با مریض بدحال کرونایی سر و کار
داشتهاند خوب میدانند که بیمارستانها در موارد
بسیاری همراهان بیماررا به تهیه این دارو ازبازار آزاد
ُهل میدهند که قیمت آن تا  15میلیون تومان هم
گزارش شده است.
البته این موضوع محدود به داروی رمدسیور
نیست و آمپول تقویتی ویتامین ث نیز با شدت
گرفتن بیماری کرونا درکشورجزو اقالم نایاب دربازار
شد .سال گذشته قیمت این آمپول  8هزارتومان
بود که امسال قیمتی در حدود  300هزارتومان هم
پیدا کرد .در این رابطه هم تاکنون چندین نفر در
کل کشور به دلیل احتکار و گرانفروشی دستگیر
شدهاند.
دو روز پیش هم خبری در رسانههای سیرجان از
قول پایگاه خبری پلیس منتشر شد که فردی که با
جعل مدرک اقدام به راهاندازی مطب دندانپزشکی در
سیرجان کرده بود که با وصول گزارشهایی دستگیر

شده است .پلیس در خبر ارسالیاش به رسانهها از
ذکر جزییات و مشخصات این فرد خودداری کرد.
در موارد فوق افرادی دستگیر شدهاند که همگی
«مُ جرم» بودهاند و جرمی را مرتکب شدند که
به صورت مستقیم با جان عموم مردم سر و کار
داشته اما هیچ اثر و نشانهای از افراد دستگیر شده
در اخبار نمیبینیم .حتی از حروف اختصاری اسم و
فامیل آن مجرم نیز خبری نیست .در اطالعرسانی
چنین مواردی ابتدا دادستانی و سپس پلیس باید
مشخص کنند که عدم افشای جزییات خبر به چه
دلیل و بر اساس چه قانونی بوده است .آن چیز که
تاکنون مشخص بوده این است که «متهم» تا زمان
ً
کامال
اثبات جرم نامش محفوظ میماند که اقدام
درستی است اما در این موارد که نوع جرم در ارتباط
مستقیم با جان شهروندان است ،عدم افشا فقط
منجر به ایجاد شایعه در جامعه میشود .شایعه
زمانی ایجاد میشود که اطالعرسانی صحیح و دقیق
از یک رویداد وجود ندارد .به عنوان مثال ممکن
است شایعه شود فالن داروخانه درسیرجان فروش
ً
احتماال با
غیرقانونی رمدسیور را انجام میداده و
پرداخت جریمه دارد به کار خود ادامه میدهد و
یا ممکن است بالعکس به شخصی تهمت ناروا
وارد شود .اگر داروخانهای در سیرجان به صورت
غیرقانونی دارویی را گرانتربه نیازمندان آن فروخته و
عملی غیرقانونی مرتکب شده ،افشای نام آن موجب
میشود دیگران از این اقدام برحذر شوند .افشای
نام و مشخصات شخصی که با مدرک غیرقانونی
مشغول به حرفه پزشکی بوده ،موجب میشود زین
پس از این دست موارد کمتر ببینیم و همچنین از
آبروی سایرپزشکان جامعه حراست میشود.

سودوكو 633
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :532
عباس نورمندی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

منبع:عصرایران

آگهي استعالم عمومي شماره /99/15س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر(ســهامي عــام) در نظــر دارد « عملیــات قرائــت و محاســبه
صورتحســاب ،بازرســی ،تســت و نصــب کنتورهــای بــرق» را از طريــق برگــزاري اســتعالم عمومــي
بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد
اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي
كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود
نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ  99/10/03در محــــل دفتــر
كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .ضمنا بازديــد از محــل اجراي
پــروژه روز شــنبه مــورخ  99/09/29بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي
و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پيشــنهادات واصلــه بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و
بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

