
ویترین آخر

چرا هر وقت این مردم می خواهند از ته قلب یک لحظه 
شاد شوند، به هوا بپرند و غریو شادی سر دهند، شما باید 

آنرا پاره کنید و کاری کنید که فقط حال مان بد شود؟
عصر ایران؛ کاوه معین فر - شب یکشنبه 6 مهر 1399 
بازی حساس پرسپولیس - السد قطر ، دقیقه 89 و حساس 
ترین زمان بازی، عالیشاه ضربه کرنر را می زند توپ باالی 
سر عیسی آل کثیر است و او به سمت دروازه السد ضربه 
می زند توپ کنار دست دروازه بان السد و  قطع تصویر به 
صحنه ای بی ربط ... گزارشگر بازی داد می زند که توپ گل 
... ولی  بله گل برای پرسپولیس و  شد؟ نه؟ آره گل شد، 

بیننده تلویزیون تصویری از این لحظه حساس نمی بیند.
دلیل هم با فاصله چند ثانیه ای معلوم می شود آل کثیر 

بعد از زدن گل پیراهنش را در آورده است!
انتقاد  مورد  بسیار  قضیه  این  اجتماعی  شبکه های  در 
صفحه  در  سینما  منتقد  ارشاد  فکری  مازیار  گرفت.  قرار 

اینستاگرامش با انتشار عکسی از عیسی آل کثیر نوشت:
قحطی  و  نگرانی  و  غم  همه  این  میانه  در  که  کسانی 
خبر خوب، لحظه ای از گرفتن حاِل مردم و بیرنگ کردن 
یک  اتفاق  ترین  مهم  نیستند.  غافل  ما  ای  لحظه  شادِی 
مسابقه حساس که دو طرفش غم یا شادی حتی زودگذر 
میلیون ها نفر است باید حذف شود، مبادا خشک مغزان 
و متحجرها از اعالم حضور و نظارت فرساینده خود ثانیه 

ای عقب بمانند.«
و  اطالعات  انفجار  از  اصال  صداوسیمایی  دوستان  انگار 
ارتباطی زمانه حاضر هیچ خبری ندارند! جناب ناظر پخش 
ندهی  نشان  ندادن هر چه شما  و  دادن  نشان  یا مسئول 
بیشتر هم دیده  البته  و  را دید  بعد می توان آن  2 دقیقه 

می شود. 
اگر با معیار شما نباید آن صحنه را نشان داد کمی صبر 
کنید تا توپ وارد دروازه شود بعد آنرا سانسورکنید؟ )واقعا 

این پیشنهاد زیبا نیست؟!(
باید چنین  را  ایرانی  از هول تان لحظه شادی میلیون ها 

تباه سازید؟
چرا هر وقت این مردم می خواهند از ته قلب یک لحظه 
شاد شوند، به هوا بپرند و غریو شادی سر دهند، شما باید 

آنرا پاره کنید و کاری کنید که فقط حالمان بد شود.
چرا باید همواره قطع کننده و سانسورچی لحظات شاد 

باشید؟

 ایلنا: علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور  و سخنگوی دولت در نشست 
خبری خود گفت تاکنون ۵/1 میلیون دوز واکسن آنفوالنزا وارد کشور شده است. این 
تعداد برای گروه های در معرض خطر با ریسک باال و خانم های باردار به مراکز بهداشتی 
و درمانی دولتی تحویل داده شده که بر اساس پرونده های موجود به طور رایگان توزیع 
خواهد شد. وی بیان کرد: تا اواخر مهرماه یک میلیون دوز دیگر به مراکز بهداشتی 

توزیع خواهد شد. 

اقتصاد۲۴:  دولت در ضوابط تدوین بودجه سال 1۴۰۰ دستگاه های دولتی را 
از پیش بینی اعتبار برای خرید خودرو و ساختمان جدید به جز در برخی موارد 
استثنائی منع کرده است. بر اساس این ضوابط پیش بینی اعتبار برای خرید 
خودرو های سواری داخلی )به استثناء دستگاه های جدید التاسیس با رعایت 
مفاد بند 9 و با جایگزینی با خودرو های فرسوده( و خودرو های خارجی برای 

کلیه دستگاه های دولتی را ممنوع اعالم کرده است.

       گوناگون

۵ میلیون دوز واکسن آنفوالنزا وارد کشور شده است

ممنوعیت خرید خودرو و ساختمان توسط دستگاه های دولتی در ۱۴۰۰

استفاده از ماسک به ۵۸ درصد کاهش یافته است

بهداشت  وزارت  کل  معاون  بهارنیوز: 
و  پاییز  اینکه  به  نسبت  هشدار  ضمن 
زمستان سختی در پیش داریم، در عین 
حال با انتقاد از قیمت های متفاوت ماسک 
مردم  ترغیب  لزوم  بر  کشور،  سطح  در 
تاکید  پارچه ای  از ماسک  استفاده  جهت 
کرد. به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی، 
درخصوص وضعیت کرونا در کشور، گفت: 
استان های  اکثر  و  تهران  در  متاسفانه 
کشور وضعیت قرمز و هشدار وجود دارد 
و متاسفانه ماه هاست که آمار مرگ و میر 
ناشی از کرونا سه رقمی شده و اکنون نیز 
با شیب فزاینده، مرز 1۷۰ مرگ روزانه را 

رد کرده است.
سازمان  اعالم  براساس  افزود:  وی   
مداخله  وقت  اکنون  جهانی،  بهداشت 
رسیده و باید در تمام کشور ها مداخالت 
جدی در تمامی سطوح استراتژیک انجام 
تمهیدات  جمله  از  اقدامات  همه  شود. 
بهداشتی و پیشگیرانه، استفاده از ماسک، 
آزمایش های  اجتماعی،  گذاری  فاصله 
و  ردیابی  و  مشکوک  افراد  از  متناوب 
شناسایی بیماران، مراقبت و درمان بیماران 
باید انجام شود و همه این ها باید در یک 
مجموعه بهم پیوسته و منظومه ای انجام 
شود.اگر هریک از این موراد ناقص باشد، 
سیستم دچار مشکل شده و در سال دوم 
اپیدمی نه تنها مرگ ها دو برابر می شود، 
بلکه احتمال گسترش بیشتر این ویروس 
در اکثر کشور های جهان وجود دارد. گاهی 
گفته می شود مرگ یک نفر یک تراژدی 
آمار  نفر، صرفا یک  اما مرگ هزار  است، 
است.حریرچی بیان کرد: هرکدام از افرادی 

که فوت می کنند پدر، مادر، همسر و فرزند 
یک خانواده هستند. باید دقت کنیم که در 
حال حاضر افراد جوان نیز درگیر بیماری 
می شوند و این بیماری دیگر تهدیدی برای 
رده سنی خاصی نیست. حتی دیده شده 
وخیمی  و  عمیق  عوارض  جوان تر ها  در 
وزارت  کل  است.معاون  شده  گزارش  نیز 
کرونایی  بیماران  اینکه  بیان  با  بهداشت 
پس از بهبودی تا ماه ها عوارض شدیدی 
را تجربه خواهند کرد، گفت: گاهی ممکن 
است عوارض با فرد باقی بماند، مثال ممکن 
دیده  قلبی  عوارض  مدت  دراز  در  است 
شود و باید اقدامات دراز مدتی را تدوین 

و اجرایی کنیم.
آسان گیری و عادی پنداری بزرگترین 

آفت مبارزه با کووید ۱۹ است
وی با بیان اینکه آسان گیری و عادی 
کووید  با  مبارزه  آفت  بزرگترین  پنداری 
این  متاسفانه  کرد:  تصریح  است،   19
موضوع دامن گیر مردم و مسئوالن است 
پایان  به  بیماری  که  شود  تصور  نباید  و 
رسیده است و برعکس، این ویروس تمام 
عزم خود را جزم کرده تا انسان را بیمار 
کند و در هر تجمعی که بیش از دو نفر 
حضور داشته باشند و پروتکل ها و فاصله ها 
را رعایت نکنند، از طریق صحبت کردن، 
سرفه، عطسه و حتی غذاخوردن در مکانی 
درخصوص  می شود.وی  منتقل  سربسته، 
چرایی بازگشایی مدارس گفت: بازگشایی 
مدارس با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل 
ها، موضوعی جهانی است، تعطیلی اماکنی 
مانند مدارس ممکن است در کوتاه مدت 
قابل قبول باشد، اما در دراز مدت پذیرفتی 

نیست و چنانچه ویروس بیش از یک سال 
ماندگار باشد باید سایر فعالیت ها را از سر 
هم  و  باشند  زنده  هم  باید  مردم  گرفت. 
زندگی کنند و معیشت و اقتصادشان تامین 
شود، درحال حاضر در بسیاری از کشور ها 
بیش از ۵۰ درصد اقتصادشان در خدمات 
است. اما نکته اینجاست که بازگشایی ها 
باید هوشمندانه صورت گیرد و با حداقل 
رعایت دستورالعمل ها  عوارض و حداکثر 

باشد. 
ترغیب مردم به استفاده از ماسک پارچه ای

استاندارد  استفاده  بر  تاکید  وی ضمن 
از ماسک، خطاب به مجریان صدا وسیما، 
پارچه ای  ماسک  از  استفاده  کرد:  اظهار 
مفید است و فرهنگسازی خوبی به همراه 
دارد، چراکه از یک طرف قیمت 12۵۰ و 
13۰۰ تومانی ماسک در همه جای کشور 
یکسان رعایت نمی شود و از طرف دیگر، 
متاسف هستیم که بگوییم با همین قیمت، 
تهیه ماسک برای بسیاری از مردم مقدور 
از  استفاده  به  را  مردم  بنابراین  نیست، 

ماسک پارچه ای ترغیب کنید.
تاکید بر نذر ماسک

معاون وزارت بهداشت با تاکید بر اقدام 
ویروس  کرد:  بیان  ماسک،  نذر  پسندیده 
خودنمایی  باشد  تجمعی  هرجا  کرونا 
که  کنم  توصیه  مردم  به  باید  و  می کند 
اماکن پرازدحام  از حضور غیرضروری در 

خودداری کنند.
ضرورت رعایت ۱۰۰ درصدی مردم

وی افزود: اگر می خواهیم ویروس کرونا 
را شکست دهیم، 1۰۰ درصد مردم باید 
رعایت کنند، درحال حاضر در مترو ها این 
پروتکل ها به خوبی رعایت نمی شود و مردم 
بر ایجاد ازدحام دامن می زنند، زدن ماسک 
و رعایت فاصله اجتماعی از ضروریات است.
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بازدید خبرنگاران سیرجانی از نهمین نمایشگاه بین المللی ساالنه معدن و صنایع معدنی ایران 

ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسالمی به علیرضا رزم حسینی برای تصدی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند. بررسی برنامه و صالحیت علیرضا رزم حسینی 
برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار جلسه علنی دیروز )سه شنبه( 
مجلس شورای اسالمی قرار داشت که پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و دفاع 
وزیر پیشنهادی از خود، نمایندگان با 1۷۵ رای موافق، 8۰ مخالف و 9 رای ممتنع، به 

وی اعتماد کردند.

 سخنگوی دولت با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم، 
تاکید کرد که در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گرفته شده با عدم رعایت ها برخورد 
شود. سخنگوی دولت در نشست خبری گفت بازهم دستور کار دولت کرونا بود و 
متاسفانه باید بگویم شاهد کاهش رعایت پروتکل ها هستیم و در برخی از استان ها 
حساسیت ها کاهش پیدا کرده است. رعایت پروتکل های بهداشتی 8۵/6۵ درصد 

کاهش پیدا کرده است، مشاهده می کنیم استفاده از ماسک رو به کاهش است.
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رزم حسینی وزیر صمت شد

کابینت تاپس
Tops Cabinet

 بیش از 25 سال سابقــه کار

طراحی و اجرای بهترین و به روز ترین متد کابینت و دکورا سیون 

 خیابان مالک اشتـر، چهارراه فاطمیه، روبروی بیمه ما - 09139473273 )مختـار شهـدادی(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

» اجرای خط انتقال آب از انشعاب مخزن 45000 متر مکعبی خلیج فارس

 به کارخانــه جدیــد هماتیـت در محدوده منطقه گل گهر سیرجان«
را  به  شرکت های پیمانکاری رتبه 3 خطوط انتقال آب، واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت 

اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/07/08 به سایت این شرکت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمایند.

1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/07/19
2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه : 247، 3،726،849 ریال
4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجــــــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیــــــــراز
شرکت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوك 5 

)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛
» ایمن سازی محور شیراز- سیرجان محدوده 11 کیلومتر منطقه گل گهر«

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به شرکتهای پیمانکاری دارای گرید  مورد تایید از اداره ایمنی راهداری و حمل و 
نقل و جاده ای استان کرمان ، واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 

1399/07/08 به سایت این شرکت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمایند.
1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/07/16

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه : 000، 959،000 ریال

4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجـــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیـــــراز،شرکت معدني وصنعتـــي گل گهر 
ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛
» ایمن سازی بلوار آزادی واقع در منطقه گل گهر)خرید و نصب تابلوها و عالئم ترافیکی معبر آزادی منطقه گل گهر(«

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به شرکتهای پیمانکاری دارای گرید  مورد تایید از اداره ایمنی راهداری و حمل و 
نقل و جاده ای استان کرمان ، واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 

1399/07/08 به سایت این شرکت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمایند.
1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/07/16

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه : 518، 705،334 ریال

4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجـــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیـــــراز،شرکت معدني وصنعتـــي گل گهر 
ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(
 دمرییت امور حقوقی   و رقار داداه

 دمرییت امور حقوقی   و رقار داداه

 اقتصادآنالین به نقل از فارس: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات 
طرح تامین کاالهای اساسی موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی دیروز )سه شنبه 8 مهر( مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی 
تامین کاالهای اساسی کلیات این طرح را تصویب کردند. از 2۴2 نماینده حاضر 
در صحن پارلمان، 213 نماینده رأی موافق، ۵ نماینده رأی مخالف و 6 نماینده 

رأی ممتنع به این طرح دادند.

موافقت مجلس با کلیات طرح تامین کاالهای اساسی

پاییز و زمستان سختی در پیش داریم


