
ویترین آخر

بهارنیوز: عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
کرد:  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان  اعالم  به  استناد  با 
تایید  غذا  و  از طریق سطوح  کرونا  بیماری  انتقال  نقش 
بیان  با  روز سه شنبه  مردانی  است. دکتر مسعود  نشده 
اینکه، اخیرا سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که 
پذیر  امکان  و غذا  از طریق سطوح  بیماری کرونا  انتقال 
نیست، افزود: سال گذشته همین موقع تمام مردم جهان 
نگران انتقال این ویروس از طریق سطوح و اشیا بودند، لذا 
برای خرید دستکش های یکبار مصرف و همچنین مواد 
ضدعفونی کننده به داروخانه ها هجوم آوردند و به همین 
دلیل این اقالم برای مدتی نایاب شد. وی افزود: حال پس 
از یک سال سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که انتقال 
ویروس از طریق سطوح امکان پذیر نیست و احتمال آن 

بسیار کم است. 
این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری گفت: 
باید توجه بیشتری به مساله انتقال ویروس از طریق هوا 
و دستگاه تنفسی کرد، یعنی باید به دستورالعمل استفاده 
از ماسک از خانه تا خانه توجه ویژه ای داشته باشیم و در 
واقع ضمن پرهیز از حضور در اماکن شلوغ و محیط های 

بسته، از برگزاری دورهمی ها نیز خودداری کنیم.
تصریح  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  علمی  کمیته  عضو   
کرد: سازمان بهداشت جهانی به تدریج به شواهد بیشتری 
دست یافته است که ویروس کرونا توسط ذرات ریز معلق 

در هوا بیشتر قابل انتقال است. 
باید در  این پس  از  آیا  این سوال که  به  وی در پاسخ 
استفاده از محلول های ضدعفونی کننده و الکل تجدیدنظر 
کرد یا خیر نیز اظهار کرد: البته شست و شوی دست ها 
هنوز هم جزو اصول اولیه پروتکل های بهداشتی محسوب 
باید  می شود و در صورتی که جایی آب موجود نیست 
کنیم. استفاده  کننده  الکل های ضدعفونی  و  از محلول 

بهداشت  سازمان  اعالم  واقع طبق  در  داد:  ادامه  مردانی 
انواع و اقسام  از  جهانی استفاده بیش از حد و وسواسی 
برای ضدعفونی کردن سطوح و  وسایل ضدعفونی کنند 
انواع  از  اعم  مشکالتی  که  گذشته  سال  همچون  وسایل 
مسمومیت ها را نیز ایجاد کرد به هیچ وجه مورد تایید 

نیست.
این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری تصریح 
کرد: حتی سازمان بهداشت جهانی به وضوح اعالم کرده 

است که غذا راه انتقال برای ویروس کرونا نیست

ایسنا: مدیرکل  پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به بارش های 
 پراکنده در استان های مختلف کشور، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی 
روز پنجشنبه )۱۴ اسفند( خبر داد. صادق ضیاییان گفت:  پنجشنبه )۱۴ اسفند( 
با ورود سامانه بارشی جدید از غرب و شمال غرب به کشور، در شمال غرب، غرب، 
جنوب غرب، استان های ساحلی خزر، شمال فارس، جنوب اصفهان و در اواخر وقت 

دامنه های جنوبی البرز بارش خواهیم داشت.

بهارنیوز: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در جلسه کمیسیون امنیت ملی آقای ظریف درباره پیشنهاد حضور 
ایاالت متحده در نشست اعضای برجام گفت که آمریکا تا تعهداتش را انجام ندهد، 
حق ندارد به برجام برگردد. ابوالفضل عمویی در توضیح پیرامون این جلسه افزود: در 
این جلسه وزیر امور خارجه در تشریح روند اجرای قانون اقدام راهبردی توسط دولت 

تاکید کرد که مواد مختلف قانون، بر اساس زمانبندی آن در حال اجراست.

       گوناگون

ورود سامانه جدید بارشی به کشور از پنجشنبه

نگرانی اروپا درباره کاهش شفافیت برنامه هسته ای ایران 

روزهای  سیدی:  شیما  عصرایران؛ 
اسفندماه درحال سپری شدن است و فعاالن 
گردشگری همچون اسپند روی آتش، تقویم 
را باالوپایین می کنند. یک بار چشمشان را به 
سِر پایین نمودار مبتالیان و فوتی های کرونا 
وعده  به  را  دلشان  و  می دوزند  کشور  در 
برای سفر در  نصفه نیمه   مسئوالن کشور 
دیگربار  و  می کنند  خوش  نوروز۱۴00 
کرونای  پرسرعت  اخبار شیوع  با شنیدن 
انگلیسی و قرمزشدن شهرها و ممنوعیت 
ورود به استان ها، تصمیم می گیرند عطای 
سفر را تا قرن بعدی به لقایش ببخشند. 
عمرشان  بقای  به  بی شک  که  تصمیمی 
بهای  به  است  ممکن  اما  می کند  کمک 
پایان عمر بسیاری از مشاغل گردشگری 
تمام شود. مشاغلی که بعد از 2سال سخت، 
حاال دیگر ورشکستگی را پشت سر گذاشته  
و به مرز فروپاشی رسیده اند. از آن سو مردم 
هم بعد از یک سال سخت و پرفشار روحی، 

بیش از هر وقت دیگری به سفر نیاز دارند.
اما ناپایداری وضعیت کرونا در کشور و 
اظهارنظرهای متناقض مسئوالن کشوری 
و استانی، تصمیم گیری برای سفر نوروزی 
را بسیار سخت و همه را سرگردان کرده 
است. گزارش پیش رو نیم نگاهی نقادانه به 
اماواگرهای تصمیم ستاد ملی کرونا و مردم 

برای سفر در نوروز۱۴00 دارد.
 سفر درحال تغییر مسیر است

اوضاع سفر در نوروز۱۴00 پابه پای اخبار 
کرونا، هر لحظه درحال تغییر مسیر است. 
سفر  گردشگری،  و  فرهنگی  میراث  وزیر 
نوروزی را برای 2گروه مجاز می داند؛ گروه 
اول افرادی هستند که با تورهای مجاز زیر 

نظر دفاتر خدمات مسافرتی سفر می کنند، 
گروه دوم کسانی هستند که با هر وسیله ای 
در  اما  می کنند،  سفر  دارند  دوست  که 
مقصد، مراکز اقامتی مجاز را برای اقامت 
برمی گزینند. سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا نیز حرف وزیر گردشگری را تأیید 
این  درنهایت  اما  است،  کرده  تصویب  و 
مصوبه را قطعی نمی داند و همه چیز را به 
حال وهوای روزهای پایانی سال و وضعیت 
گردش کرونای انگلیسی در کشور موکول 

کرده است.
این لحظه چه کسی درباره سفرهای  تا 

نوروزی چه چیزی گفته است؟
علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی: برای سفرهای 
ملی  ستاد  در  سفر  3نوع  نوروزی۱۴00، 
مقابله با کرونا تصویب شده است. سفرهای 
تورهای  قالب  در  که  دوم  و  اول  نوع 
گردشگری یا اقامت ها در محل های مجاز 
گردشگری برگزار می شود، مدیریت شده 
است. نوع سفری که موجب نگرانی ماست، 

سفرهای انبوه و بدون برنامه است.
ملی  ستاد  سخنگوی  رئیسی،  علیرضا 
مقابله با کرونا: اگر روند نزولی  کرونا ادامه 
پیدا کند و تعداد شهرهای آبی و زردمان 
افزایش یابد، می توانیم اجازه دهیم سفرهای 
نوع یک و 2 انجام شود. اما اگر درگیر خیز 
چهارم بشویم، همه این برنامه ریزی ها باطل 

می شود.
سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس 
نوروزی  سفرهای  برای  2سناریو  راهور: 
وجود دارد، نخستین فرض این است که 
وضعیت کرونا با شدت بیشتر بیماری باقی 

بماند یا با موج چهارم کرونا روبه رو شویم، در 
این صورت از ورود به شهرهای مسافرپذیر 
جلوگیری می شود. در سناریوی دوم، اگر 
داریم  آمادگی  شود،  کم  کرونا  فوتی های 
مدیریت سفرهای نوروزی را مانند سال های 

گذشته انجام دهیم.
مینو محرز، عضو کمیته علمی  دکتر   
ستاد ملی مقابله با کرونا: در هیچ شرایطی 
نباید در تعطیالت عید زمینه و مقدمات 
در  سفر  کرد.  فراهم  را  شهروندان  سفر 
وضعیتی که گونه جهش یافته انگلیسی هم 
سر برداشته و در کل کشور چرخیده است، 
به قیمت جان هم وطنان مان تمام می شود.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور: 
بهتر  عید  تعطیالت  از  مردم  اینکه  برای 
گردشگری  هدف  مقاصد  کنند،  استفاده 
استان های کشور  از  بیشتری  تعداد  به  را 
توسعه می دهیم تا تراکم جمعیت در شمال، 

مشهد، اصفهان و شیراز کمتر شود.
این اظهارنظرهای متناقض نه تنها برای 
تصمیم گیری، به مردم و فعاالن گردشگری 
پیش  از  بیش  را  آن ها  که  نکرده  کمکی 

سرگردان کرده است.
سال گذشته که ما نمی دانستیم کرونا چه 
به روزمان می آورد، مردم تور رزرو کردند، 
برای  دولت  شد،  ممنوع  سفرها  که  بعد 
بدون  گفت  آژانس ها  به  مردم  از  حمایت 
را پس بدهید.  گرفتن جریمه پول مردم 
اما امسال برعکس این سیاست اعالم شده، 
یعنی به مردم گفته شده است اگر شما هتل 
و تور رزرو کردید و خدایی نکرده وضعیت 
دوباره قرمز شد و موج چهارم راه افتاد و شما 
هتل و تور را لغو کردید، باید جریمه بدهید.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

تیر برق وسط کوچه )سر نبش(- خیابان ولی عصر کوچه نرسیده به چهارراه ابوذر

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه با انتشار گزارشی مدعی شد که بریتانیا، فرانسه و 
آلمان در نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس، پیش نویس یک قطعنامه را علیه 
ایران را در میان اعضای حاضر در نشست توزیع کرده اند که در آن نسبت به کاهش 
شفافیت برنامه هسته ای ایران و امتناع از ارائه گزارش شفاف در مورد دلیل وجود 
ذرات اورانیوم در سه سایت هسته ای این کشور که پیشتر از سوی آژانس مورد سوال 

قرار گرفته، به شدت ابراز نگرانی شده است.

آفتاب  نیوز :سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت وگوی دیپلماتیک را بهترین مسیر 
برای واشنگتن و تهران دانست و گفت ما درباره شکل و قالب گفت وگوی ۵+۱ تعصبی 
نداریم. ند پرایس درباره پاسخ ایران به نشست و تاکید بر اینکه ابتدا باید تحریم 
برداشته شود اضافه کرد: ما با شرکای ۵+۱ رایزنی خواهیم کرد تا بهترین مسیر برای 
پیشرفت را طی کنیم. آمریکا آماده مالقات با ایران است تا مسیر بازگشت متقابل به 

برجام را مورد توجه قرار دهد.

زوم

سفر روی هواست!

در  اسالمی  شورای  مجلس  در  آزادگان  دشت  مردم  نماینده  ساعدی  قاسم 
گفت وگو با خبرگزاری فارس، گفت: جمعی از نمایندگان با صدور بیانیه ای مخالفت 
خود را با پیوستن ایران به کنوانسیون های FATF اعالم کردند. وی افزود: این 
بیانیه تاکنون به امضای ۱70 نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن رو به افزایش 
است. نماینده دشت آزادگان اظهار داشت: نمایندگان در این بیانیه مخالفت خود را 

صراحتا با پیوستن ایران به کنوانسیون های FATF اعالم کرده اند.

FATF بیانیه 170 نماینده مجلس در مخالفت با پیوستن به

ویروس کرونا
 از طریق سطوح سرایت نمی کند

ظریف: آمریکا فعال حق بازگشت به برجام را ندارد!

آمریکا: مذاکره برای جزئیات بازگشت به برجام ضروری است
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تج آگهی تجدید مزایده
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری و بر اساس 
بند 1 صورتجلسه شماره  بند 2 صورتجلسه شماره 98/1617/س ح مورخ 1398/05/06 هیئت مدیره سازمان و 
98/1651 س ح  مورخ  1398/05/07 شورای سازمان و صورتجلسه شماره 99/74560/ س د مورخ 1399/03/21 
شورای شهر سیرجان نسبت به فروش اقالم ذیل بر اساس بهاء و قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی کارشناس 

دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید.
تاریخ انتشار آگهی در سایت: 1399/12/13 ساعت 10:00 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکات: 1400/01/15 ساعت 9:15

مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 14:00
تاریخ اعالم برنده: 1400/01/15 ساعت 12:00

تاریخ بازدید: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 08:00 الی 13:00

قیمت مجموع کلقیمت پایه )ریال(تعدادشرح دستگاهردیف
)ریال(

سپرده شرکت 
)ریال(

بی سیم خودرویی 1
و متعلقات

دستگاه  60 عدد هر 
30/000/001/800/000/000

92/000/000

40/000/00040/000/000 1 عددبی سیم  مادر2

شرایط شرکت در تجدید مزایده:
1-سپرده شرکت در مزایده )پنج درصد قیمت پایه ( بابت مجموع بی سیم ها می بایست به صورت ارائه ضمانت 
نامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان به شماره حساب 0113463401009 بانک ملی و یا 

پرداخت الکترونیکی صورت پذیرد.
2-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان 

ضبط می گردد.
3-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
5- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

»ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد«
برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران، بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
6-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گوهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس 
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تج آگهی تجدید مزایده
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری و بر اساس 
بند 1 صورتجلسه هیئت مدیره سازمان به شماره 5694/س ح مورخ 1398/12/11  و بند 1 صورتجلسه شورای 
سازمان  به شماره 5705 و صورتجلسه بند 2 مصوبه 1932 شورای اسالمی شهر پارکینگ های عمومی تحت نظارت 
خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی)واجد الشرایط( در قالب عقد اجاره با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به نشانی:  www.setadiran.ir   و با شماره به اجاره  برساند.
تاریخ انتشار آگهی در سایت: 1399/12/13 ساعت 10:00 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 12:00
تاریخ بازگشایی پاکات: 1400/01/15 ساعت 9:00

مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 14:00
تاریخ اعالم برنده: 1400/01/15 ساعت 12:00

تاریخ بازدید: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 08:00 الی 13:00

شرایط شرکت در تجدید مزایده:
1-سپرده شرکت در مزایده )پنج درصد قیمت پایه ( بابت مجموع پارکینگ ها  می بایست به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر 
و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان به شماره حساب 0113463401009 بانک ملی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و 

یا پرداخت الکترونیکی صورت پذیرد.
2-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد.

3-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

5- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد«

برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران، بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
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6-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گوهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس 
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مبلغ اجاره بها شرح مال االجارهردیف
ماهیانه )ریال(

مجموع اجاره بها 
سالیانه )ریال(

مبلغ سپرده )ریال(

خیابان امام خمینی، 1
پشت بازارچه کوثر

به ازاء هر ماه
 یکصد و چهل 

میلیون ریال
 جهت مجموع 

پارکینگ ها

سالیانه 
یک میلیارد و ششصد 
و هشتاد میلیون ریال

هشتاد و چهار 
میلیون ریال خیابان امام خمینی، 2

پشت بانک سپه

بلوار دکتر صادقی، 3
پشت پاساژ کندو


