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ایرنا :اولین محموله واکسن آسترازنکای ارسالی به ایران ،شامگاه روز دوشنبه ۱۶
فروردین وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد .به گزارش ایرنا ،یونیسف اعالم کرد:
جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در سازوکار
کوواکس ،با استفاده از منابع مالی خود ،اولین محموله از واکسن کرونای آسترازنکا
را که در شرکت اس.کی .بایوساینس ( )SK Bioscienceکره جنوبی ساخته
شده است ،به تعداد هفتصد هزار و هشتصد دوز از طریق کوواکس دریافت کرد.

آم ریکا :ای ران به برجام بازگردد ،تمامی تح ری مهای اعمالی
ت رامپ لغو م یشود

آفتابنیوز « :جلینا پورتر» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک جلسه
توجیهی درباره برجام به خبرنگاران گفت :در نشست وین درباره تسهیل برخی
تحریمها بحث و بررسی خواهد شد .رابرت مالی هم گفت :در صورتی که ایران به
برجام بازگردد بیش از  500تحریمی که دولت ترامپ پس از خروج از برجام علیه
ایران اعمال کرد ،برداشته خواهد شد.

غرضی ب رای انتخابات  ۱۴۰۰اعالم کاندیداتوری کرد

مشرق نیوز :محمد غرضی از تصمیم خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست
جمهوری  1400خبرداد .وی با بیان اینکه از جوانی در فضای اداره کشور بودم گفت:
قطعا با هدف خدمت به کشور در موعد قانونی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست
جمهوری  1400ثبت نام میکنم .محمد غرضی در انتخابات سال  92نیز کاندیدای
پست ریاست جمهوری شده بود که در آن رقابتها446 ،هزار و  15رای آورد که
یک درصد آرای اخذ شده بود.

نگ رانی وزیر بهداشت از موج چهارم کرونا

مشرق نیوز :وزیر بهداشت ضمن ابراز نگرانی از اینکه با یکی از سهمگینترین
امواج کرونا مواجه هستیم ،تصریح کرد :برای نظام سالمت ایام پرچالشی را میبینم؛
اما میتوانستیم به این مرحله نرسیم؛ اتفاقی که در خوزستان افتاد به ما نشان داد
که مدیریت این ویروس ،کار بسیار سخت و مشکلی است و سختیهایی که کادر
بهداشت و درمان در کنترل مسایل خوزستان متحمل شدند از تالشهای  ۱۲ماهه
برای کل کشور سختتر و سنگینتر بود.

احتمال توافق ای ران و کره در مورد آزادسازی دارای یهای ای ران

ایرنا :روزنامه «کوریا هرالد» در گزارشی با اشاره به سفر «چانگ سیه کیون»
نخست وزیر کره جنوبی به تهران ،نوشت که این سفر ممکن است نشان دهد دو
دولت در مورد آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران به توافق موقت رسیده باشند.
وی یاداوری کرد :چانگ نخست وزیر کره ظرف چند روز آینده برای مذاکره در مورد
آزاد سازی نفتکش توقیف شده کره جنوبی و ناخدای آن به ایران سفر می کند.

عکس :سید محسن فروزنده

اولین محموله واکسن «آست رازنکا» وارد ای ران شد

دستهای خالی روحانی
بهارنیوز با نگاهی به کارنامه دولت دوازدهم و مقایسه گذرای
آن با دولت اول حسن روحانی میتوان به این نتیجه رسید
که ظاهرا هر چه در دولت اول سبب حمایت جامعه از دولت
شده بود در دولت دوم از میان رفته است و حاال بر خالف
اردیبهشت ۹۶نه تنها دست روحانی برای ایجاد اقبالی عمومی
برای خود و دولت پر نیست بلکه با اقدامات و سیاستهایی
نادرست با دستهای خالی رییسجمهور مواجه هستیم.
با نگاهی به رقابتهای انتخاباتی سال  ۱۳۹۶به یاد میآوریم
که سه موضوع برجام ،کاهش تورم و طرح تحول سالمت سه
مسئلهای بود که در سه حوزه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
سبب افزایش قدرت روحانی در مناظرهها بوده است و با نگاهی
به نظرسنجیهای صورت گرفته در آن روزها هم میتوان به این
نتیجه رسید که از مهمترین دالیل رای مجدد مردم به روحانی
در کنار حمایت اصالحطلبان از او ،این سه موفقیت در دولت اول
روحانی نیز نقشی ویژه و غیرقابل انکار داشته است.
امروز اما این چهار مورد در وضعیتی غیرقابل قبول قرار گرفته
است .توافق هستهای میان ایران و کشورهای  ۵+۱موسوم برجام
با خروج دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا از توافق و بازگشت
مجدد تحریمهای نفتی و بانکی عمال ناکارآمد شده است و
مذاکرات ایران و اروپا نیز در عمل نتوانسته است اثری بر احیای
برجام بگذارد.
با وجود آن که مقامات دولتی دلخوش به آنچه «انزوای
آمریکا» و پیروزی سیاسی در نهادهای بینالمللی میخوانند
هستند اما آن چه در عمل شاهدش هستیم بازگشت شرایط
کشور به دوران سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۲است .در حوزه
اقتصادی نیز روند کاهشی نرخ تورم چندین ماه است که متوقف
شده و جای خود را به افزایشی با شیب تند داده است .سرعت
افزایش نرخ تورم به قدری زیاد است که برخی آمارهای رسمی
حکایت از آن دارد که در همین ماههای اخیر نرخ تورم نقطه به
نقطه به بیشتر از چهل درصد ،یعنی همان تورمی که در اواخر
دولت احمدینژاد شاهدش بودیم رسیده است.
مقایسه این تورم افسار گسیخته با آنچه در چهار سال ابتدایی
دولت روحانی شاهدش بودیم نیازی به هیچ شرح و توضیح
بیشتری ندارد و به سادگی میتوان تفاوتها را مشاهده کرد .در
حوزه حمایتهای سیاسی نیز شاهد شکاف عمیق میان مردم
و جریان اصالحطلبی به عنوان جناح حامی دولت و اختالفات
شدید دولت و اصالحطلبان هستیم که نمایانگر وضعیت
نامطلوب دولت روحانی در سپهر سیاسی کشور و از آن مهمتر
در سطح جامعه و در میان مردم است.

شلنگ آب و وسایل ورزش

نگاهی روانشناختی به مرگ دلخراش مجری تلویزیون

نگران صدها هزار آزاده نامداری باشیم

عصر ایران؛پارسا بهمنی (روانشناس)-
اینک ،شاید از مرگ تاملبرانگیز آزاده
نامداری بتوان برداشت دقیقتری کرد؛
برداشتی که در میان اظهارنظرها درباره
زندگی او گم شد؛ و شاید پرسش اصلی
از یاد رفت که "چرا" خانم نامداری باید
به چنین کاری دست میزد.
داستان خانم نامداری تا زمان بودنش
روی آنتن ،داستان دختر جوانی است که
از شهری کوچک در استان کرمانشاه به
پایتخت میآید و فرصت بالیدن مییابد.
او خود را در میانه میدان پرمجادلهترین
مسائل اجتماعی ایران قرار میدهد .اما
وقتی که رفتاری مخالف آنچه تبلیغش
کردهبود از او سر میزند ،متهم به
ریاکاری می شود .اجراهایش هم اغلب
حاشیهساز است و حرف و حدیث زیادی
ایجاد میکند .در مواردی هم دست به
کارهایی میزند همچون به میان کشیدن
مسائل خصوصی زندگیاش و ادعای
خشونت خانگی همسر پیشینش .در طی
این حاشیهسازیها و در صدر خبرهای
زرد ماندن ،احتماالً خانم مجری دچار
یک سو ِء برداشت می شود؛ اینکه تصور
میکند همه این مباحثهها و مجادلهها
بر سر او است؛ شاید خیال میکند آن
قدر مهم است که همه مردم دربارهاش
حرف میزنند .واقعیت اما این است که
کسی درباره نامداری صحبت نمیکند؛
این همه مجادله در باره حجاب و صدا
و سیما و موضوعاتی از این دست ،در

گرفته .تا زمانی که خانم نامداری
خود را در معرض دید و توجه مردم
میبیند ،حالش خوب است ،اما همین
که خانهنشین میشود ،آتش افسردگی
زبانه میکشد .این وضعیت من را یاد
ویژگیهای افراد دارای اختالل شخصیت
نمایشی (Histrionic personality
 )disorderمیاندازد.
در کتاب ارزشمند خالصه روانپزشکی
کاپالن و سادوک ،ترجمه استاد فرزین
رضاعی ،تصریح شده که در افراد
«نمایشی» مادامی که در معرض دیده
شدن و توجه هستند ،افسردگی و اضطراب
به اعماق ناهشیارشان رانده میشود .به
عبارت دیگر ،این دیده شدن برای افراد
دارای اختالل شخصیت نمایشی ،یک
کژکارکرد دارد؛ آن ها تا وقتی سرگرم
دریافت توجه دیگران هستند ،افسردگی
و اضطرابشان بروز نمی کند .اما همین
که این فرصت از دست رفت ،تازه دیو
مشکالت روانشناختی سر بر میکشد.
البته نمیخواهم خانم نامداری را متهم
به داشتن «اختالل شخصیت نمایشی»
کنم؛ این کار حرفه ای نیست .اما به
نظر میرسد فرصت دیدهشدن در فضای
مجازی کژکارکردیای دارد که نه تنها
خانم نامداری بلکه میلیونها فعال
صفحات جهان مجازی را هم به خود
درگیر کرده است.
پیش از این تصور میکردم انبوه
کسانی که انواع صفحات دابسمش ،طنز

آگهی مناقصه عمومی حمـل آهن اسفنجــی

آگهی فراخوان عمومی

به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شناسایی و ارزیابی پیمانکار

دو مرحلــه ای « شمـــاره -99-49خ »

« شمـــاره -99-54خ »

از شرکت توسعه آهن وفوالدگل گهر

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به حمل  70.000تن آهن اسفنجی از شرکت توسعه آهن

وفوالدگل گهر به محل مجتمع اقدام نماید؛ لذا از شرکتهای بومی شهرستان سیرجان که دارایی توانایی مناسب و
سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید حداکثر تا ده روز کاری از تاریخ چاپ آگهی ،پاکات
خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط ،اسناد و مشخصات

موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.

اسناد و مدارک:
-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و
رزومه ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

شرایـط:
-1محل اجرا؛ از سایت شرکت توسعه آهن وفوالد تا مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان،
کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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واحد رخیدخدمات ع جهان والد رجان

و ...را در برنامههایی همچون اینستاگرام
دنبال میکنند ،از مشکالت روزمره خود
میگریزند .مرگ خانم نامداری اما باعث
شد این فرضیه را هم در ذهن خود طرح
کنم که چه بسا برای منتشرکنندگان
ویدیوهای توجهبرانگیز نیز ،دیده شدن
و الیک گرفتن مرهمی باشد برای
گریختن از تألماتشان .درست مانند
نمونه خواستگاری نامتعارف مردی از
نامزد جوانش.
از آنجا که این ویدیوها خیلی زود
برای مخاطبان تکراری میشوند،
تولیدکنندگان ویدیو ناگزیرند مدام آنها
را هیجانانگیزتر کنند؛ باز هم مانند
همان خواستگاری کذایی .تولیدکنندگان
این ویدیوها که به «نمایش دادن خود»
و «دیده شدن» در فضای مجازی اعتیاد
پیدا کردهاند ،در واقع دارند مشکالت
دیگرشان را از چشم خود و دیگران
پنهان میکنند.
مسأله نگران کننده اینکه تعداد این
افراد کم نیست و باید راهی یافت برای
بهتر شدن حالشان .چاره کار هم البته
نیازمند ریشهیابی و علتزدایی است که
بعید به نظر میرسد حوزه علوم انسانی
کشور از پس آن بر آید؛ حوزهای که این
چنین درگیر مسائلی پیش پا افتاده شده
و حرفش خریدار ندارد .این است که
شاید باز هم برخی از مرگ خانم نامداری
دچار تحلیلهای اشتباه شوند و برای
نمونه بگویند« :زنی که کشتیدُ ،مرد».

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به « انجام تعمیرات سیستم تزریق کربن و آهک کارخانه
ذوب وریخته گری شماره یک» خود اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت با سابقه کارمشابه
در کارخانه های فوالدسازی که دارای نمایندگی از برندهای معتبرسیستم تزریق آهک وکربن میباشند،
دعوت بعمل می آورد حداکثر تا هفت روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی ،نامه اعالم آمادگی خود را به همراه

مدارک زیر به آدرس ایمیلSJS.TENDER1400@GMAIL.COM
اسناد و مدارک:

ارسال نمایند.

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه(اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است).

-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و
رزومه ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته(صورتهای مالی سه سال اخیر)
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

شرایـط:
-1محل اجرا؛ شهرستان سیرجان،کیلومتر  50جاده شیراز ،کیلومتر دو جاده اختصاصی گل گهر ،شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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