
ویترین آخر

ایسنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: مجلسی که شعار شفافیت و بهبود وضعیت 
بررسی  می خواهد  چرا  داد  مردم  به  کرامت  و  معیشتی 

طرح ساماندهی فضای مجازی را به تاریکی ببرد؟
مجتبی توانگر در جریان جلسه دیروز مجلس شورای 
لغو  درخواست  متقاضیان  نماینده  عنوان  به  اسالمی 
پایه  و خدمات  کاربران  حقوق  از  حمایت  طرح  بررسی 
قانون   ۸۵ اصل  براساس  مجازی  فضای  در  کاربردی 
این طرح  با تک تک طراحان  بنده  تاکید کرد:  اساسی 
نظام  دلسوزان  از  عزیزان  این  همه  و  کردم  صحبت 
با همفکری که داشتیم مصلحت نیست که  اما  هستند 

این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود.
وی ادامه داد: آنچه که در اصل ۸۵ پیش بینی شده 
اهمیت  دارای  اغلب  که  است  ضروری  موارد  به  مربوط 
در  کاربران  از حقوق  اما طرح حمایت  می باشد،  باالیی 

فضای مجازی از این اهمیت برخوردار نیست. 
زندگی،  است  ناپخته  هنوز  طرح  این  دیگر  سویی  از 
آموزش و کسب و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت 
تاثیر این طرح قرار می گیرد. ما نباید یک قرارداد با یک 
مقایسه  اینترنت  با  مردم  ارتباط  با  را  خارجی  شرکت 
کنیم. مجلسی که شعار بهبود معیشت و کرامت مردم را 
داده است چرا با تصویب این طرح به دنبال ایجاد نگرانی 

و دردسرسازی برای مردم است؟
در  طرح  این  تصویب  با  نباید  ما  کرد:  اضافه  وی 
کنیم.  اضافه  مردم  دوش  بر  باری  مشترک  کمیسیون 
که  است  مخرب  و  خام  چنان  این طرح  مواد  از  برخی 
تصویب و اجرای آن می تواند اخالل جدی در سازوکار 
این طرح حتی  در  کند.  ایجاد  فضای مجازی  بر  حاکم 
اهداف طراحان دلسوز آن نیز محقق نمی شود. این طرح 
اجرای کوتاه  و  از کشور می شود  فرار نخبگان  به  منجر 

مدت آن نیز آثار زیان باری به دنبال دارد. 
مجلسی که شعار شفافیت را داد چرا می خواهد بررسی 
فضای  ساماندهی  ببرد؟  پیش  تاریکی  در  را  طرح  این 
طرح  این  اما  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  مجازی 
ایراداتی دارد که نیاز به بازنگری اساسی است و اصالح 
آن نیز نیاز به مشارکت تمام نمایندگان دارد و لذا این 
و در صحن علنی مجلس  از اصل ۸۵  باید خارج  طرح 

شورای اسالمی بررسی شود.

آفتابنیوز:عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه پس از نشست با استانداران 
سراسر کشور درباره نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی، عنوان کرد: با توجه به اینکه 
در طلیعه ایام محرم قرار داریم موضوع رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور در 
شرایط خاصی قرار گرفته است. وزیر کشور افزود: ما هم دغدغه و نگرانی رعایت این 
پروتکل ها و هم اهمیت و احترام مناسک و اعمال ماه محرم را داریم. مردم همیشه 

این عزاداری ها را به شکل اعتقادی برگزار می کنند.

       گوناگون

وزیر کشور: مراسم عزاداری محرم برگزار شود

 آملی الریجانی اعتبارنامه رییسی را امضا نکرد

شمار  خدیر-  مهرداد ایران؛ عصر
قربانیان روزانۀ کرونا در ایران از ۵00 نفر 
در روز فراتر رفته و امروز )روز نگارش 
مطلب(- 1۸ مرداد 1400 خورشیدی- 
از  بیشتر  نفر  اعالم شد. 46  نفر   ۵۸۸
دیروز و هر دو را که جمع بزنیم از هزار 
بیشتر. 162 نفر از عدد تازه به مربوط به 

تهران است.
 از روز نخست نوشتیم آمار استان ها 
ایران  کنید. چون  اعالم  تفکیک  به  را 
کشور پهناوری است و مردم با عدد و 
رقم بهتر می توانند وضعیت منطقه خود 
را متوجه شوند و آمار کلی مشکلی را 
استان  می شد  گفته  اما  نمی کند  حل 
پرتلفات زیر انتقاد قرار می گیرد و کم 
تلفات یا بی قربانی پیام غیر مستقیم 
بیایید.  که  است  شهروندان  دیگر  به 
یا مردم کمتر  امان است  امن و  اینجا 
و خیال می کنند  رعایت خواهند کرد 
ایمن شده اند و ماسک ها را برمی دارند 
نفس  به  نفس  و  دورهمی می گیرند  و 

می شوند
آماری  تفکیک  بحث  جدابی   
تنها  را   )۵۸۸( عدد  این  هول ناکی 
از  یکی  یا  که  هنگامی درمی یابیم 
بستگان و نزدیکان و آشنایان ما خدای 
ناکرده درگیر ویروس کووید 19 شده 
که  را  کسی  درگذشت  خبر  یا  باشد 
می شناسیم بشنویم تا بدانیم دیگران نیز 
عدد نیستند و هویت و شخصیت دارند.

خدا نکند پیش آید ولی عمق فاجعه 
را هنگامی می توان دریافت که در ذهن 

ما در قالب تصویر نقش بندد.

  دو سه هفته پیش هم این حالت 
دوستان  از  یکی  فرزند  داد.  دست 
بود  هنرمندی  جوان  که  خانوادگی 
تسلیت  که شنیدم  را  درگذشت. خبر 
منتها  نیاوردم.  جا  به  دقیقا  اما  گفتم 
در روزی که اعالم شد سیصد و اندی 
درگذشته اند طبعا به عنوان یکی از آنها 
ملموس شد. تصویر او در مقابل خانه 
آمد  یادم  می کرد.  کوب  میخ  اما  شان 
می شناسم و صحبت هم کرده بودیم. 

پایم سست شد.
گویندۀ  وقتی  است.  آغازعدد  در    
خبر ساعت 14 ده، بیست دقیقه بعد 
از اخبار تبلیغاتی آمار را اعالم می کند، 
با تأسف سری تکان می دهیم. اما کافی 
است چند دقیقه بعد باخبر شویم که 
یکی از این قربانیان فالن فرد بوده است. 
از این پس، دیگر تنها عدد نیست و اگر 
بشناسیم یا نزدیک بوده باشیم درد را با 
تمام وجود حس می کنیم و به چشم 

عدد نگاه نمی کنیم.
فینال  تماشای  هنگام    دیشب هم 
جام حذفی از استادیوم خالی ترسیدم 
چون به اندازۀ گنجایش همان ورزشگاه 
در این 1۸ ماه هم وطنان ما جان باخته 
اند. وحشتناک است. نه؟ پس تصمیم 

دیگری باید گرفت.
  تعطیلی چند روزه که دوباره مردم 
شال و کاله کنند و به سفر بروند تنها 
شاید  می کند.  زیاد  را  درمان  کادر  بار 
تعطیلی اجباری جدی ترکار ساز باشد 
و قفل کردن. با همۀ نفرتی که از قفل و 
بستن و دیوار و سانسور و سد دارم در 

این فقره شاید مؤثر افتد و با پرهیزی 
که از اصطالحات خارجی و باز ناگزیر 
می توان گفت شاید چاره ای جز »الک 

داون« نباشد.
آدم  نیست.  عدد  یک  تنها   ۵۸۸   
چه  درگیرند؟  خانواده  چند  اند.  بوده 

باید کرد؟

 سرعت بیشتر واکسیناسیون و تهیۀ 
واکسن از هر جا که امکان دارد و حذف 
همه بودجه های غیر ضرور. هر سازمانی 
می تواند از خودش شروع کند. حقوق 
به  را  بقیه  و  کنند  تأمین  را  پرسنل 
واریز  واکسن  تأمین  یا  واردات  حساب 

کنند اگر مشکل بودجه است.
 تا اوضاع رو به راه است می توان در 
کشتی دربارۀ همۀ امور صحبت کرد اما 
توفان که می شود تنها نجات جان افراد 
اهمیت دارد و همۀ ما داستان سعدی را 
شنیده ایم که مردی نحوی ) زبان دان( 
او را سرزنش  با ناخدا بحث می کرد و 
می کرد که اطالعات دستوری و زبانی 
ندارد و می گفت: نیم عمرت بر فناست و 
وقتی توفان درگرفت و کشتی شکست و 
هر یک باید با شنا خود را نجات می داد 
از مرد نحوی پرسید شنا می داند و گفت 
نه و پاسخ شنید: تمام عمرت بر فناست.

   ۵۸۸ نفر فقط امروز جان باخته اند 
و وقتی چنین است هر بحث دیگری 
می دهد.  فنا  به  را  همه  و  است  فرعی 
داون.  و الک  اجباری  تعطیل  واکسن، 
شاید این قفل، قفل کرونا را باز کند! راه 

دیگری سراغ دارید؟

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،چهارراهموحدی،روبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335 نمابر:42231335سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42231335

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

ایامسوگواریحضرتاباعبدالهالحسینتسلیتباد.بازارچهاقاابراهیم

آفتابنیوز:حمید رسایی فعال سیاسی نزدیک به ابراهیم رییسی از عدم امضای 
اعتبار نامه ریاست جمهوری حجت االسالم ابراهیم رئیسی توسط آیت اهلل آملی 
الریجانی عضو فقهای شورای نگهبان خبر داد. حمید رسایی، نماینده سابق مجلس 
با اشاره به امضا نشدن اعتبار نامه رییسی نوشته است:  مطابق تصاویر منتشر شده 
در سایت شورای نگهبان، آقای آملی الریجانی اعتبارنامه رییس جمهور منتخب را 

امضا نکرده اند، با این کار نه به اعتبار آقای رییسی که به اعتبار خودش لطمه زده.

آفتابنیوز: گروه خودروسازی سایپا شرایط طرح جدید فروش و عرضه ۵ محصول 
خود را اعالم کرد. در طرح جدید فروش شرکت سایپا، ۵ محصول این خودروساز 
به بازار عرضه می شوند. در این طرح فروش مشتریان از ساعت 10 صبح 1۸ مرداد 
1400 به مدت 24 ساعت می توانند به وبسایت فروش محصوالت سایپا مراجعه 
کنند و در هنگام ثبت نام، پیش پرداخت اعالم شده را بپردازند. در این طرح فروش، 

محدودیت های ثبت نام و مراسم قرعه کشی وجود ندارد.

زوم

روزی 588؛ آدم اند، عدد نیستند!

ورود خودروی غیربومی به مشهد ممنوع
بهارنیوز: دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن اعالم اتمام حجت با مسئوالن 
و متولیان در این حوزه بیان کرد: با تصویب شورای تأمین استان دیگر هیچ 
خودرو غیربومی نباید تا اطالع ثانوی وارد خراسان رضوی و مشهد شود. قاضی 
درودی به مدت زمان اعمال این مصوبه هم اشاره و اعالم کرد: ممنوعیت شدید 
در ورود به استان و خروج از آن تا زمانی که شرایط کرونایی به حد مطلوب تر یا 

همان رنگ نارنجی کرونایی تغییر پیدا کند ادامه خواهد داشت.

دلتا در فضای باز هم منتقل می شود
ایسنا: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه سویه دلتا در 
صورت ۵ ثانیه تماس با فرد مبتال منتقل می شود، گفت: احتمال انتقال ویروس 
دلتا در فضای باز نیز وجود دارد. دکتر ساسان قربانیبا اشاره به سرایت پذیری باالی 
سویه دلتا، اظهار کرد: در مورد ویروس قبلی می گفتیم در صورت 1۵ دقیقه تماس 
با فرد بیمار، بیماری منتقل می شود اما در ویروس جدید در صورت ۵ ثانیه تماس، 

بیماری منتقل می شود.
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پیش فروش محصوالت سایپا بدون قرعه کشی

مجلسی که شعار کرامت داد چرا به 
دنبال ایجاد دغدغه برای مردم است؟

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

آگهي مناقصـــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/27/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عملیات احداث ساختمان کارگاه خط چهارم 
تولید کنسانتره آهن « خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه 
صالحیت پیمانكاری با رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی واگذار نمايد. 
لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و 
اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود 
نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/6/6 در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه 
روز شنبه مورخ 1400/5/30 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك 

از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـــه عمومـــي 
شمــاره  1400/30/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » طراحی، ساخت  و اجرای  سرسره خشک 
در مجموعه دهکده گردشگری « خود را واقع در كیلومتر 20 جاده سیرجان- شیراز از طريق برگزاري 
لذا  نمايد.  واگذار  مناقصه  موضوع  اجرای  سابقه  دارای  و  شرايط  واجد  پیمانكار  به  عمومي  مناقصه 
مراجعه    WWW.GEG.IR الكترونیكي  آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  توانند  می  متقاضیان 
مزايده  و  مناقصه  بخش  از  كنندگان  تأمین  ارزيابي  پرسشنامه  فرم  همراه  به  را  مذكور  اسناد  و 
محــل  در  مــورخ 1400/6/3  چهارشنبه  روز  الي 14   9 پاكات ساعت  تحويل  مهلت  نمايند.  دانلود 
دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1400/5/26 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر 

در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


