
ویترین آخر

آفتابنیوز: روزنامه نیویورک تایمز درباره سفر گسترده 
ایرانیان به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا می نویسد: 
هزاران ایرانی پس از تحمل موج های پیاپی کرونا از توزیع 
واکسن در ایران ناامید شده اند. از طریق هوایی و زمینی به 
برابر کرونا  تا در  ارمنستان، کشور همسایه هجوم آورده اند 

واکسینه شوند و مصون بمانند. 
تایمز رسیده طی  نیویورک  به دست  داده هایی که  طبق 
دو هفته اخیر میانگین پرونده های روزانه ابتال به کرونا در 
هزار   ۱۶ از  بیش  به  و  داشته  درصدی   ۶۲ افزایشی  ایران 
مورد رسیده است. براساس داده های دانشگاه آکسفورد تنها 
برابر  در  ایران  نفر جمعیت  میلیون  از ۸۴  درصد   ۲ حدود 

کرونا واکسینه شده اند.
بریتانیا،  و  امریکا  ساخت  واکسن  واردات  ممنوعیت  با 
توسط چین  واکسن های ساخته شده  واردات  ایران منتظر 

و روسیه است.
دوز های  نفری،  میلیون  سه  کشوری  ارمنستان  مرز  در 
واکسن بیشتری برای افرادی که مایل به تزریق آن هستند 
به  توطئه  نظریه  که  است  آن  امر  این  علت  دارند.  وجود 
این  و  رایج شده  ارمنستان  طور گسترده در میان ساکنان 
ممکن  و  دارد  عوارض  واکسن  که  دارد  وجود  اشتباه  باور 
است مضر باشد و آنان تمایلی به تزریق واکسن ندارند. به 
همین خاطر، مقام های ارمنستان از ماه مه اعالم کردند که 
ارائه  خارجی ها  به  را  ثبت نام  بدون  و  رایگان  واکسن های 
می دهند. کلینیک های سیار در خیابان ها راه اندازی شده اند 

تا به راحتی برای گردشگران در دسترس باشند.
ویزا  دریافت  به  نیازی  ارمنستان  به  سفر  برای  ایرانیان 
ندارند و رانندگی از مرز تا ایروان پایتخت آن کشور حدود 
هفت ساعت به طول می انجامد. پروین ۵۳ ساله و همسرش 
حساب کردند که ماه ها طول می کشد که تا بتوانند در ایران 
واکسن تزریق کنند. در نتیجه، هفته گذشته، آنان از تهران 
به ایروان سفر کردند و اولین دوز واکسن را از آمبوالنس های 
پارک شده در خیابان در آن شهر دریافت کردند. آنان گفتند 
که تزریق واکسن حدود پنج دقیقه طول کشید و فقط نیاز 
آنان  از  دیگری  مدرک  هیچ  و  بود  خون  فشار  بررسی  به 
دوم  دوز  تزریق  برای  دیگر  هفته  چند  آنان  نشد.  خواسته 

واکسن به ارمنستان باز خواهند گشت.
ایرانیانی نیست  انتخابی ایده آل برای  پروین می گوید:این 
که مجبور به مسافرت و صرف هزینه زیاد هستند. ما نیز اگر 

مجبور نبودیم این کار را نمی کردیم.

ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب حجت االسالم محمد مصدق به عنوان 
معاون اول جدید این قوه خبر داد و گفت: بدنه قوه  از انتخاب حجت االسالم 
محسنی اژه ای خرسندند. معاون اول جدید تاکنون به عنوان رییس دیوان عدالت 
اداری مشغول بوده است.  غالمحسین اسماعیلی گفت: »از رهبر معظم انقالب 
کمال تشکر را دارم که بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده یکی از بهترین 
پیشکسوتان این مجموعه را به ریاست قوه قضاییه انتخاب کردند و بدنه قوه از این 

انتخاب خرسندند«

       گوناگون

محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه شد

 ژاپن ۲.۹ میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران هدیه می کند

دکترفردینعلیخواه-عصرایران
این روزها همانقدر که ثروتمنِد بی شرف 
به  بی شرفی  در  که  داریم  فقرایی  داریم 
مراتب بدترند و برای مثال با زخمی کردن 
دست کودکاِن گریان و هراسان طالی آنان 

را به سرقت می برند.
آلمانی-  شناس  جامعه  زیمل،  گئورگ 
جهان  از  چشم  بیستم  قرن  اوایل  در  که 
فروبست- از جمله جامعه شناسانی بود که به 
ساخت تیپ اجتماعی بسیار عالقه داشت. او 
در آثارش از تیپ خسیس، ولخرج، غریبه، 
ماجراجو و فقیر نوشت. در این نوشته کوتاه 
با تأثیر از میراث زیمل، تیپ اجتماعی » 

بی شرف« معرفی می شود.
همه  در  بی شرف  اجتماعی  تیِپ   
قابل ِ  پایین،  تا  باال  از  جامعه،  عرصه های 
شناسایی است و محدود به حرفه خاصی 

نیست.
»بی شرفی« در کردار، مهم ترین ویژگی 
اقتصاد، و  این تیپ است. در سیاست، در 
در فرهنگ می توان مصداق های بی شرفی 
را یافت. در عرصه اقتصاد، »آدم بی شرف« 
همواره خودش را آدمی زرنگ و فرصت ساز 
همه  بلکه  نیست  بی شعور  او  می داند. 
بکار  فردی  منافع  جهت  در  را  شعورش 
اگر جامعه گرفتار ویروس کرونا  می گیرد. 
با جاهای  و  برمی دارد  را  تلفن  او  می شود 
مختلف تماس می گیرد و در یک روز تعداد 
زیادی ماسک و مواد ضدعفونی کننده را به 
انبارها منتقل می کند و بعد با فروش آنها 

میلیون ها تومان به جیب می زند.
 او به فرصت سازی اقتصادی در پس هر بال 
یا مصیبتی می اندیشد. با بروز هر مصیبت، 

او از خوشحالی در پوستش نمی گنجد چون 
فکر می کند نردبانی برای صعود یافته است. 
به همین دلیل به هنگام رانندگی به شکل 
تحسین آمیزی در آینۀ ماشین، خودش را 
تماشا می کند و به خاطر شکار فرصت ها با 
چشمک زدن در آینه به خودش می گوید 

»مخلصیم قربان« و خرکیف می شود.
 سلبریتی هایی که در اوج هراس مردم 
تجاری  تبلیغ  به  کرونا  با  مواجهه  برای 
استاِد  می پردازند،  در انبار مانده  کاالهای 
پایان نامه  از  سطر  یک  حتی  که  داوری 
دفاع  جلسه  در  ولی  نخوانده  را  دانشجو 
پایان نامه  ضعف های  درباره  ساعت  یک 
علیرغم  که  مأموری  می کند،  پرحرفی 
تأکید فرمانده اش بر عدم برخورد فیزیکی 
با دانشجویان معترض، به دلیل ناکامی های 
شخصی اش در ادامه تحصیل، دانشجویان را 
کتک می زند، فردی که دو سال است در 
مقابل داروخانه ها می ایستد و با نشان دادن 
نسخه و جلب ترحم مردِم آشفته حال از آنان 
اّخاذی می کند، مقامی که صحبت هایش 
آغاز  سوره ای  خواندن  با  جلسات  در  را 
می کند و بعد در حالی که دندانش را خالل 
می کند به دوستانش می گوید راه پیشرفت 
در جمهوری اسالمی همین است، مّداحی 
که پس از مجلس ترحیم و پس از شمارش 
ولع آمیز اسکناس های داخل پاکت، آنرا به 
سمت پدر متوفی پرتاب می کند، پزشکی 
یک  بریدۀ  بیمارستان  راهروهای  در  که 
به  را  کارت  شماره  حاوی  مندرس  کاغذ 
می گوید  آنان  به  و  می دهد  بیمار  خانواده 
تا  و  ندارد  بیمارستان  و  بیمه  با  که کاری 
تومان  میلیون  بیست و هشت  واریز  پیامک 

را دریافت نکند عمل را آغاز نخواهد کرد، 
مسوولی که مستقیم به دوربین نگاه می کند 
و لبخندزنان به مردم دروغ می گوید، جوانی 
که چند سال است در مراسم درگذشتگان 
روزی  و  می شود  حاضر  زهرا  بهشت  در 
به  و  می کند  جمع  ساندیس  کارتن  چند 
از  نمونه هایی  می فروشد  همانجا  دکه های 

تیپ بی شرف اند.  
اجتماعی  شکاف های  ایران  جامعه 
شکاف  قومیتی،  شکاف  که  دارد  فراوانی 
مذهبی، شکاف طبقاتی، شکاف حکومت/

از  نسلی  شکاف  جنسیتی،  شکاف  مردم، 
مهم ترین  من  باور  به  ولی  جمله اند.  آن 
شکاف جامعه ایرانی در این روزهای سخت، 
است.  بی شرف«   / »شرافتمند  ابَرشکاف 
منظور آنکه در همه شکاف های اجتماعی 
این  یافت.  بی شرف  آدم  می توان  یادشده 
روزها همانقدر که ثروتمنِد بی شرف داریم 
مراتب  به  بی شرفی  در  که  داریم  فقرایی 
بدترند و برای مثال با زخمی کردن دست 
کودکاِن گریان و هراسان طالی آنان را به 

سرقت می برند. 
به دلیل بحران های اقتصادی و اجتماعی 
گسترده، وسوسه های گوناگونی به سراغ مان 
می آید. وسوسه هایی که تحقق آنها با پایمال 
فردی  منافع  نفع  به  جمعی  منافع  کردن 
میسر است. در نتیجه شرافتمند ماندن در 
ایرانی  هر  برای  سخت  آزمونی  روزها  این 
است. تصور جامعه ای که در آن بی شرفی 
ثانویه پاندمی شود تصوری ترسناک است.  
بی شرف،  اقلیت  شاهد  نه  دیگر  که  روزی 

بلکه شاهد جامعه ای بی شرف باشیم.
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پلعوضی!!

وزیر امور خارجه ژاپن اعالم کرد که دولت این کشور ۲.۹ میلیون دوز واکسن 
آسترازنکا ساخت این کشور را در قالب کواکس به ایران اهدا می کند.

به گزارش کیودو، »توشیمیتسو موتگی« روز سه شنبه اعالم کرد که در مجموع ۱۱ 
میلیون دوز واکسن آسترازنکا ساخت ژاپن را از طریق کواکس به کشورهای مختلف 
اهدا می کند. از این تعداد ۲.۹ میلیون دوز واکسن که مقدار قابل توجهی است به 

ایران اهدا خواهد شد.

بازگشت به  امور خارجه آمریکا گفت این کشور آماده  ایسنا:سخنگوی وزارت 
مذاکرات با ایران پیرامون احیای برجام است. به گزارش »تابناک« به نقل از مهر از 
رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای بازگشت به مذاکرات 
غیرمستقیم با ایران پیرامون احیای برجام خبر داد. »ند پرایس« سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا در نشستی خبری مدعی شد که ایاالت متحده به روشنی بر آمادگی 

خود برای انجام دور هفتم مذاکرات وین تاکید کرده است.

زوم

دراوصاف»بیشرفان«

 برق اماکن استخراج کنندۀ غیرمجاز رمزارز قطع می شود 
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:کمیسیون فرهنگی گروه تروریستی طالبان که 
این روزها خود را »امارت اسالمی افغانستان« می نامد، با انتشار اعالمیه ای به عوامل 
خود در والیات و شهرهای افغانستان دستور داد اسامی دختران ۱۵ سال به باال و 
زنان بیوه ۴۵ سال به باال را فهرست کنند و به کمیسیون فرهنگی این گروه ارائه 
نمایند تا آنها را به ازدواج تروریست های طالبان و به تعبیر خودشان »مجاهدین« 

درآورند. )چیزی شبیه جهاد نکاح داعش(

قبض های مالیات خانه های خالی از مرداد صادر می شود
ایرنا: وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه تاکنون حدود ۳ میلیون خانوار اطالعات 
خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت کردند، گفت: طبق قانون سازمان امور 
مالیاتی موظف است از مردادماه اخذ مالیات را آغاز کند.  وی افزود: با استفاده از 
تقاطع داده های موجود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی را شناسایی کرده ایم 
و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده ایم و از مردادماه باید از آن ها مالیات 

اخذ شود.
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آمریکا: آماده بازگشت به مذاکرات با ایران هستیم

موجپنجمکروناوصفایرانیاندر
ارمنستانبرایواکسن

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات
 مناقصه عمومي شماره 1400/18/ع

» عملیات احداث ساختمان اداری  پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر«از طريق برگزاري مناقصه عمومي، به آگاهی می رساند، مهلت 

تحويل پاکات مناقصه از روز يکشنبه مورخ 1400/4/27 به روز يکشنبه مورخ 1400/5/3 

موکول گرديد. همچنین برآورد اصالح شده و اسناد مناقصه از وب سايت اين شرکت به آدرس 

WWW.GEG.IR از بخش مناقصه و مزايده قابل دانلود می باشد.

 شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/04/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/05/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز دوشنبه  تاریخ 1400/05/11 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 25 دستگاه خودروی 
سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه
)شرح مختصر:تامین 25 دستگاه  شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه( به 

شماره 2000005674000060 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/04/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/05/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/05/11 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه خودروی 
سواری هایما اس 7 توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:خرید دو دستگاه 

خودروی سواری هایما اس 7 توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو( به شماره 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 1
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/04/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/05/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز دوشنبه  تاریخ 1400/05/11 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای فاز یک سینمـــا

مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

سامانه  طریق  از  را   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 2 شماره  به   ) سینما  یک  فاز  اجرای  و 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


