
ویترین آخر

پایانعصرمرغُمسما
سالمبراشکنه

که  احمدی بیغش  محمود  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
مانند  خواسته  مردم  از  اظهار نظری  در  است  مجلس  نماینده 
گاندی ساده زندگی کنند تا تحریم ها قابل  تحمل شود . او گفته 
است:» مرحوم گاندی چگونه زندگی کرد؟ ما هم باید همینطور 
باشیم، اگر به سمت زندگی برویم که به خودمان متکی باشیم )با 
هزاران سختی که دارد( و تحریم ها را تحمل کنیم، می توانیم.«

خوب تکلیف معلوم شد. همین که دولت تازه از راه رسید و 
قرار است کمتر از یک ماه دیگر جناب رییسی بر کرسی ریاست 
دولت  در  مردم  زندگی  وضع  منتقدان  بزنند،  تکیه  جمهوری 

روحانی به مدافعان زندگی ساده بدل شده اند.
 همین افراد از دولت روحانی انتظار داشتند که هر روز بر سر 
ایرانی ها به سطح  سفره مردم مرغُ مسما باشد و سطح زندگی 
هیلز  بورلی  اهالی  ویژه  به  آمریکا  لس آنجلس  مردمان  زندگی 

برسد.
هیچ کس از مردم انتظار زندگی گاندی وار نداشت. می خواستند 
مردم مثل شیوخ عرب زندگی کنند. چون رئیس جمهوری که از 

جنس آنها نبود در راس قدرت بود.
این افراد تا از روحانی یک هواپیما برای هر ایرانی نمی گرفتند 
راضی نمی شدند و آن را نشان بی کفایتی دولت می دانستند اما 
حاال شاید در آینده سفر با چهارپایان را هم خالی از لطف ندانند.

حاال اما داستان فرق کرده است. دوباره باید به سمت روزهایی 
برویم که از تریبون های مختلف ما را دعوت به اشکنه خوردن 
می کردند. در سال 91 از خطبه های نماز جمعه مشهد خطاب به 
مردم گفته شد:» اگر مرغ در دسترس نیست آن را با یک ماده 
پروتئیني دیگر جایگزین کنید. مشهدي ها مگر اشکنه پیاز داغ 
را یادتان رفته و آن زندگي را فراموش کرده اید؛ مگر قرار است 

برنامه همان باشد که قباًل  بوده است.«
دیر نباشد که صداوسیما گزارش برود که در بی برقی به چه 
درجه های معنوی خواهیم رسید و به سلوک عرفانی دست پیدا 

خواهیم کرد.
بله، داستان سیاست این است. تا وقتی رقیب بر سرکار است 
به  دوست  وقتی  اما  برسد  خود  حد  باالترین  به  انتظارها  باید 

قدرت رسید، اشکنه هم غذایی دلچسب است.
اینکه بتوانیم با توجه به شرایطی اقتصادی که داریم، زندگی 
کنیم یک تصمیم درست است. اینکه بدانیم دخل و خرج مان 
چقدر است، اتفاق نکویی است اما شاید بد نبود در اوج تحریم های 
ترامپ علیه ایران هم کمی از این حرف ها می شنیدیم. کاش آن 

موقع هم برخی به یاد گاندی می افتادند.

جمع  در  تیر(  دوشنبه)1۴  روز  آلمان  خارجه  وزیر  ماس،  هایکو  آفتاب  نیوز: 
خبرنگاران در مادرید، با اشاره به مذاکرات وین، گفت: گمان می کنیم که مذاکرات 

به هدف خود برسد. فکر می کنم که مذاکرات در هفته های آتی به نتیجه برسد.
به گزارش ای اف پی، مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام درباره احیای 
توافق هسته ای، در وین و با حضور آمریکا در مقر مذاکرات در ماه های گذشته در 
جریان بوده است. آمریکا و ایران مذاکرات مستقیمی نداشته اند و نمایندگان دولت 

آمریکا با نمایندگان سایر اعضای برجام در این زمینه رایزنی می کنند.

       گوناگون

مذاکرات وین در هفته های آتی به نتیجه می رسد؟ 

 با چالش جدی در زمینۀ کمبود برق روبه رو هستیم 

بهارنیوز: در حالی که در اروپا مردم 
هستند،  یورو  مسابقات  هیجان  درگیر 
در حالی که اکثر کشور های خاورمیانه 
از واکسیناسیون  قابل توجهی  به سطح 
رسیده اند، در حالی که غالب نقاط دنیا 
ایران  در  بازگشته اند،  نرمال  زندگی  به 
شبکه های  محدودسازی  از  صحبت 
قحطی  کرونا،  اُِم   n پیک  اجتماعی، 
برق  و قطعِی گسترده  واکسن، کم آبی 
کاسبی ها،  غریب  و  عجیب  تعطیلی  و 
جاده ای  تصور  غیرقابل  محدودیت های 
و منع عجیب تردد شبانه، زندگی را بر 

مردم دشوار کرده.
واکسیناسیون دنیا ِکی شروع شد؟ 

اوضاع ما چگونه است؟
در تاریخ ۲۴ آذر 99 با تزریق نخستین 
واکسن کرونا در شهر نیویورک به یک 
کووید  عمومی  واکسیناسیون  پرستار، 
19 در آمریکا شروع شد. توزیع صد ها 
هزار دوز واکسن کرونا تولیدی شرکت 
فایزر، تنها ساعاتی پس از صدور مجوز 
اضطراری آن از سوی سازمان غذا و دارو 
اف دی ای آغاز شد و پس از آن بسیاری 
از  را  کرونا  واکسیناسیون  کشورها  از 
بهمن ماه سال گذشته آغاز کردند. اما 
در ایران نازل بودن میزان واکسیناسیون 
زمانی روشن می شود که نگاهی به آمار 

دیگر کشور های منطقه بیاندازیم.
ترکیه 1۰۰ برابر ایران تزریق واکسن 
داشته است و تا کنون در امارات متحده 
عربی بیش از هشت میلیون دوز واکسن 
کنون  تا  اسرائیل  و  شده  تزریق  کرونا 
موفق به واکسینه کردن بیش از نیمی 

از جمعیت خود شده است و کشورهای 
عربستان سعودی و مراکش و بنگالدش 
واکسیناسیون  ایران  آمار  از  بیش  هم 

داشته اند.
 ۵ واکسیناسیون  در  ایران  وضعیت 
کشور های  با  قیاس  در  کرونا  درصدی 
منطقه بهتر از کشور افغانستان گزارش 
کوچک  شیخ نشین  حتی  است.  شده 
عمان حدود سه برابر ایران تزریق واکسن 
کرونا داشته است. آمار کشور های عراق، 

سوریه و لیبی منتشر نشده است.
میانگین قطعِی برق در دنیا؟ در ایران؟

چهار  از  دنیا  مختلف  کشورهای 
»اصالح  برق«،  »سهمیه بندی  روش 
و  مشترکین  با  »ارتباط  برق«،  تعرفه 
لوازم  با  برقی  خانگی  لوازم  جایگزنی 
کم مصرف تر«، برای مقابله با بحران برقی 
اما در کشور ما هنوز  استفاده کرده اند 
تابستان آغاز نشده بود که برای بیش از 
۲۲ استان ایران جدول قطع برق برای 
هفته دوم خرداد ماه منتشر شد. پیش 
از آن قطع برق بیشتر بدون اعالم قبلی 
برنامه و جدول قطع  رخ می داد. اعالم 
برق همچنان ادامه دارد و با گرم تر شدن 
و  نوبت  مصرف،  افزایش  و  هوا  دمای 
مدت خاموشی نیز در بسیاری از شهر ها 

افزایش یافته است. 
براساس پیش بینی وزارت نیرو تا 1۵ 
روزانه  خاموشی  احتمال  شهریورماه 
این  و  دارد  وجود  خانگی  مشترکان 
مسئله ممکن است تا پایان شهریور هم 
اساس  برق در  یابد. چرایی قطع  ادامه 
مربوط  مصرف  و  تولید  موازنه  عدم  به 

می شود، اما در عمل متغیر های بسیاری 
می توانند در این فرآیند تاثیرگذار باشد.

تشدید  برق  گسترده  قطعی  با 
دستگاه های  فعالیت  به  خاموشی ها 
برق  شبکه  بر  فشار  و  رمزارز  تولید 
توانیر  داده شد در همین حال  نسبت 
از مصرف کنندگان خانگی خواسته که 
وسایل پرمصرف برقی مثل اتو، جاروبرقی 
یا ماشین لباسشویی را به ساعات ابتدایی 
یا پایانی روز موکول کنند و کولر ها را 

روی دور کند قرار دهند. 
بحران آب در ایران، خشک شدیم

پس از دو سال تجربه بارش خوب در 
سراسر ایران به ویژه در جنوب و جنوب 
امسال  هم  باز  خشک،  همیشه  شرق 
خشکیده  نیزار های  و  وارونه  قایق های 
کنار تاالب ها، چشمه های از نفس افتاده 
از بازگشت  و رودخانه های کم آب خبر 

دیو خشکسالی می دهد.
تغییر اقلیم حتی نظم دوره های ترسالی 
توالی  به هم ریخته و  را  و خشکسالی 
و کم باران،  پرباران  تاریخی هفت سال 
در  پیش بینی ناپذیری  به  را  جای خود 

آب و هوا داده است. 
سال  پربارش ترین  پیش،  سال  دو 
آبی را در ۵۰ سال اخیر تجربه کردیم 
و امسال در حال سپری کردن یکی از 
سال های  بی باران ترین  و  خشک ترین 
نیم قرن اخیر هستیم. این شکنندگی 
وخیم  وضعیت  همراه  به  هوایی  و  آب 
منابع آبی، دوباره موضوع کم آبی و بیم 
و امید های پیرمون آن را به صدر اخبار 

آورده است.
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تابلو خسته !!!

فردای کرمان: وزیر کشور با بیان این که در زمینه ی کمبود برق با چالش جدی روبه رو 
هستیم از استانداران سراسر کشور خواست زمان بندی مناسب برای خاموشی در نظر 
بگیرند تا فشار کمتری به مردم وارد شود. وی خشکسالی، خارج شدن نیروگاه های 
برق آبی از مدار و افزایش مصرف را از دالیل اصلی این چالش بیان کرد. رحمانی فضلی 
بیان کرد:    »وزارت نیرو مسئول این امر است و با تمام توان تالش خود را می کند، اما 

این مساله ای است که با همراهی مردم و مسئوالن ذیربط باید جلو برود«.

مهر: کرامت ویس کرمی گفت: با توجه به برنامه ریزی و اقدام های در حال انجام، 
بی وقفه و شبانه روزی مجموعه عوامل در زنجیره تولید، انتقال، ذخیره سازی و توزیع 
فرآورده های نفتی در شرکت های پاالیشی، خطوط لوله و مخابرات، به ویژه ستاد شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی و مناطق عملیاتی ۳۷ گانه، خوشبختانه مشکلی در زمینه 

تأمین فرآورده های نفتی و بنزین در کشور وجود ندارد.   

زوم

قطعِیبرقوبیواکسنی؛اینجاایران،آخرالزمان!

دانشجویان نو ورود مهرماه، از آذر ماه واکسینه می شوند
ایرنا: معاون آموزشی وزیر علوم درباره زمان واکسیناسیون دانشجویان ورودی 
جدید که از مهرماه 1۴۰۰ وارد دانشگاه می شوند، گفت: وزارت بهداشت تعهدی 
برای واکسیناسیون دانشجویان ورودی جدید در ابتدای سال تحصیلی پیش رو 
نداده است. وی افزود: واکسیناسیون دانشجویان ورودی جدید از آذرماه به بعد 
با اولویت بندی انجام می شود و ترم نخست تحصیلی آنها از مهرماه به صورت 
مجازی برگزار خواهد شد. وی زمان شروع کالس های حضوری این دانشجویان 

را در صورت انجام واکسیناسیون از نیمسال دوم سال تحصیلی آینده اعالم کرد.

هجوم ایرانیان به ارمنستان برای واکسیناسیون رایگان 
آفتاب نیوز: واکسیناسیون رایگان در ارمنستان حتی برای گردشگران بهانه ای 
شده تا مسافران از سراسر دنیا به ویژه از کشورهایی مانند ایران که از برخی دیگر 
کشورهای جهان از نظر واکسیناسیون عقب تر هستند، به سمت این کشور هجوم 
بیاورند. همین مساله سبب شده تا اتوبوس ها و هواپیماهای این مسیر پر باشد 
و حتی دفاتر مسافرتی و گردشگری برنامه های تور خود را از اواخر تیر ماه برای 

داوطلبان ارائه دهند؛ چرا که تا آن زمان بلیت ها رزرو و فروخته شده است.   

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

مشکلی برای تأمین فرآورده های نفتی و بنزین در کشور وجود ندارد

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

» احداث شبکه توزیع آب شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر«
از  ، واگذار نماید. لذا  با حداقل رتبه 3  را  به  شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای رشته تاسیسات مکانیک 

متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/04/13 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1400/04/26

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه : 840، 5،925،287 ریال

4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_ تاریخ بازدید از پروژه: شنبه مورخ 1400/04/19

7_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجــــــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیــــــــراز

شرکت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــر بر تپـــه، بلـــوك 5 

)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

8_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

شرایط شرکت در مناقصه:

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

» احداث شبکه توزیع برق شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر«
را  به  شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای رشته تاسیسات برق با حداقل رتبه 3 ، واگذار نماید. لذا از متقاضیان 

آدرس  به  این شرکت  به سایت   1400/04/13 تاریخ  از  مناقصـــــه  اسنــــاد  اخذ  آید جهت  به عمل می  دعوت 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1400/04/26

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه : 206، 11،173،865 ریال

4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_ تاریخ بازدید از پروژه: شنبه مورخ 1400/04/19

7_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجــــــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیــــــــراز

شرکت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــر بر تپـــه، بلـــوك 5 

)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

8_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

شرایط شرکت در مناقصه:


