
ویترین آخر

گروه سیاسی: روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: همان هایی 
حساب  به  هم  را  مترقبه  غیر  حوادث  سابق  دولت  در  که 
بی عرضگی دولت می نوشتند، امروز جوری دامن برمی چینند 
از قبول مسئولیت و می گویند امتحان الهی که انگار کارمند 

واحد امتحاناتند!
قصه  بفرمایند  لطفا  الهی،  امتحان  کارشناس  آقایان  خب، 
تامین  بازنشستگان  افزایِش حقوق  معیوِب  اجرای  و  پُرغصه 
اجتماعی هم در جدوِل امتحانات الهی قرار دارد؟ بی توجهی 
به قانون و نظِر مجلس ازسوی دولت وناشنیده گرفتن فریاد 
امتحانات است؟  این هم در شمار  آیا  صاحبان حق چطور؟ 
خرداد که ماه امتحانات بود جایش را به تیرماه داد. آیا باز هم 
بازنشستگان در این ماه گرم باید در کف خیابان باشند؟ این 

هم البد امتحان عملی است، نه؟!
خدا واقعا به این دولت شانس داده است. این را حتما به آنها 
بگوید هرکس صدایش را می شنود. بگوید، شانس آورده اید که 
با مردمی در نهایت نجابت طرف هستید و اال اگر مثل مخالفان 
روحانی بودند که قصه ۹۶ و ۹۸ تکرار می شد! اما خدا را شکر 
که نجیبند صاحبان حق که داد خود را در آرامش مطالبه 
می کنند. احترام بگذارید به اجرای قانون و وفق مصوبه شورای 
عالی کار و تامین اجتماعی، حق را به صاحب حق برگردانید 

اگر امتحانات تا شهریور ادامه ندارد!
کمیسیون تطبیق مجلس هم مصوبه دولت را غیر قانونی 
اعالم کرد. می شود بفرمایید پافشاری بر مصوبه غیر قانونی 
یا  می دهند  امتحان  دولتی ها  است؟  الهی  امتحان  هم 
بازنشستگان؟شما که "عالم السر والخفیات" هستید و به امور 
غیبی آگاه، می شود بفرمایید کاهش ارزش پول ملی "از اآلن 
با یک  این که  آیا؟  امتحانات هست  تا اآلن" هم در جدول 
رقم مشخص، در ماه قبل چقدر قدرت خرید داشتیم و امروز 
چقدر هم محاسبه می شود در بارم بندی نمرات یا خیر؟ یک 
سؤال دیگر؛ آیا تأیید نکردن مصوبه تامین اجتماعی و افزایش 
معکوس حقوق، مصداق منع مردم از دسترسی به اموال شان 
شمرده نمی شود؟ هرکس به اندازه ای که حق بیمه پرداخته 
توقع دریافت دارد و حق هم با اوست چطور پلکان را از جیب 

دیگران معکوس می کنید؟
راستی وقتی امسال دارید به نرخ روز حق بیمه می گیرید 
آن هم با رقِم پایه ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان چرا به نرخ 
پارسال حقوق می دهید می شود بفرمایید متر و معیار شما برای 
پرداخت چرا با دریافت میزان نیست؟ آیا این ها همه امتحان 
الهی است؟ جوابش را شما می دهید یا باید از فرشتگان خدا 

بگیریم البد!

       گوناگون

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم 
تزریق دز یادآور واکسن کرونا در تمام افراد 
گروه سنی باالی ۱۸ سال که شش ماه از 
است،  گذشته  قبلی شان  دز  تزریق  زمان 
گفت: اینکه پلتفرم یا نوع واکسن تزریقی 
در دز یادآور چه چیزی باشد، نباید سبب 
تاخیر یا تعلل در انجام واکسیناسیون دز 
یادآور شود و همچنان بهترین واکسن، در 

دسترس ترین واکسن است.
گفت وگو  در  زهرایی  محسن  دکتر 
و  آمار  رصد  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا،  با 
کرونا  موارد  که  می دهد  نشان  اطالعات 
در کشورهای همسایه بویژه عراق و ترکیه 
طی سه هفته اخیر افزایش قابل توجهی 
می تواند  موضوع  این  گفت:  است،  داشته 
کشور  داخل  به  بیماری  انتشار  از  نگرانی 
مردم  از  خیلی  زیرا  دهد؛  افزایش  هم  را 
سبب  این  و  کنند  سفر  است  ممکن 

جابه جایی بیماری بین کشورها می شود.
در داخل کشور نیز آمارها نشان می دهد 
در  بیماری  موارد  اخیر  هفته  دو  که طی 
افزایش  این  اگرچه  است؛  افزایش  حال 
موارد  افزایش  همانند  ما  کشور  در  آمار 
کشورهای  در  نیست.  عراق  و  ترکیه  در 
افزایش  بر  دال  گزارشاتی  نیز  اروپایی 

بیماری وجود دارد.
دریافت  از  که  مدتی  از  بعد  افزود:  وی 
واکسن یا بهبودی ابتالی طبیعی به کرونا 
افراد کاهش  بدن  ایمنی  می گذرد، سطح 
کم  کم  افراد  بدن  نتیجه  در  و  می یابد 
درصد  و  شده  بیماری حساس  به  نسبت 
می شود.  تقویت  بیماری  به  آنها  ابتالی 

رخ  ویروس  در  تغییراتی  دیگر  سوی  از 
می دهد که جهش های ژنتیکی سویه های 
جدید به وجود می آید و این سویه ها پاسخ 
سیستم ایمنی بدن فرد را نسبت به ابتالی 
قبلی یا واکسن تزریق شده  قبلی کاهش 
ابتالی  افزایش  سبب  همین  و  می دهد 

افراد به بیماری می شود.
ما باید سیستم ایمنی بدن را فعال نگاه 
داریم که برای این کار یا بایستی مجددا 
به بیماری مبتال شده و رنج و خطر ابتال به 
کووید۱۹ را تحمل کنیم یا اینکه با تزریق 
دز یادآور واکسن، خود را در برابر ویروس 

محافظت کنیم.
افراد  پرخطرترین  نزده ها؛  واکسن 

برای ابتال به کرونا
او تاکید کرد: از این رو توصیه شده است 
یا  افراد باالی ۱۸ سال که ۶ ماه  تا همه 
واکسن شان  قبلی  نوبت  تزریق  از  بیشتر 
گذشته است حتما برای تزریق دز یادآور 
واکسن به مراکز بهداشتی مراجعه کنند. 
دز  تا  بودند  تعلل  در  که  کسانی  همه 
اول یا دوم واکسن را تزریق کنند اکنون 
پرخطرترین افراد برای ابتال به بیماری یا 
ما  اکید  توصیه  پس  هستند  آن  عوارض 
از  دسته  این  برای  واکسیناسیون  انجام 

افراد است.
چه کسانی دز یادآور واکسن کرونا 

را تزریق کنند؟
گروه های  کدام  اینکه  درباره  زهرایی 
واکسن  یادآور  دز  دریافت  به  مجاز  سنی 
کرونا هستند؟، تصریح کرد: در گروه سنی 
۵ تا ۱۸ سال تاکید داریم دو نوبت واکسن 
تزریق شود. گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سالی که 

کننده سیستم  تضعیف  بیماری  به  مبتال 
ایمنی هستند هم می توانند یک نوبت دز 

یادآور واکسن )دز سوم( تزریق کنند.
توصیه  بهداشت  وزارت  این  از  پیش 
کرده بود تا افراد باالی ۷۰ سال، کسانی 
کارکنان  و  دارند  زمینه ای  بیماری  که 
مراکز بهداشتی درمانی پس از گذشت ۶ 
ماه از تزریق دز آخر واکسن برای تزریق 
دز یادآور مراجعه کنند. طی روزهای اخیر 
نیز به تمام افراد گروه سنی باالی ۱۸ سال 
قبلی شان  واکسن  تزریق  از  ماه  که شش 
برای  که  کرده ایم  اعالم  باشد،  گذشته 
تزریق دز یادآور مراجعه کنند. کسانی که 
پیش از این دز سوم را تزریق نکرده بودند 
دز یادآورشان همان دز سوم و کسانی  که 
قبال دز سوم را تزریق کرده بودند نیز دز 

یادآور فعلی شان، دز چهارم است.
دسترس ترین  در  واکسن،  بهترین 

واکسن است
اینکه همچنان بهترین  بر  با تاکید  وی 
است،  واکسن  دسترس ترین  در  واکسن، 
یادآور  دز  برای  که  واکسنی  نوع  درباره 
مهم ترین  کرد:  اظهار  می شود،  تزریق 
درحال  است.  واکسیناسیون  انجام  نکته 
حاضر عموم واکسن های در دسترس برای 
داخلی  واکسن های  یادآور،  واکسیناسیون 
مانند برکت، اسپایکوژن، نورا، پاستوکووک 
خوب  بسیار  که  است   ... و  کووپارس  و 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  و  هستند 
به تعداد مناسب توزیع شده است. اینکه 
پلتفرم یا نوع واکسن تزریقی در دز یادآور 
چه چیزی باشد نباید سبب تاخیر یا تعلل 

در انجام واکسیناسیون دز یادآور شود.

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

چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191
 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام                   sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

بلوار ادامه دار...

قالیباف به ازبکستان می رود
تابناک به نقل از مهر: غالمرضا نوری قزلجه در جمع خبرنگاران درباره سفر رئیس 
مجلس شورای اسالمی به ازبکستان گفت: این سفر با دعوت همتای ازبکستانی 
قالیباف عصر سه شنبه آغاز می شود و نشان دهنده اهمیت ارتقای روابط پارلمانی 
با کشورهای حوزه آسیای میانه است. وی افزود: دیدار با رؤسای مجالس ازبکستان 
و گفتگو با تجار و بازرگانان و نیز بازدید از برخی ظرفیت های فرهنگی برای ارتقای 
روابط دو کشور از جمله برنامه های رئیس مجلس و هیئت همراه در ازبکستان است.

زوم

برای »ُدز یادآور« از کدام واکسن های کرونا تزریق کنیم؟
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آمریکا  که  شد  مدعی  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان  مهر: جیک 
اطالعاتی مبنی بر آماده سازی ایران برای ارسال پهپاد به روسیه جهت استفاده 
در اوکراین در اختیار دارد. وی همچنین ادعا کرد که ایران در حال آماده سازی 
برای آموزش استفاده از این پهپادها به روس هاست و مشخص نیست هم اکنون 
قابلیت حمل سالح  از  و  می رسد  فروند  به صدها  آنها  تعداد  که  پهپادها  این 

برخوردارند را در اختیار روسیه قرار داده است یا خیر.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، روز دوشنبه ۲۰ تیرطی سخنانی در 
نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به روز ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، اظهار 
کرد: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش ها و مسووالن ذیربط اعم از دادستان، 
قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این 
زمینه نمی خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، 

مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.

طعنه روزنامه جمهوری اسالمی
 به حامیان دولت

تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه

رئیس قوه قضاییه: برای حجاب کار هیجانی نکنید

وزیر جهاد کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت
مهر: نمایندگان مجلس شورای اسالمی در صحن علنی دیروز مجلس در 
او  از توضیحات  نژاد وزیر جهاد کشاورزی  از سیدجواد ساداتی  جریان سوال 
قانع نشدند و با ۷۹ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع 
۲۲۶ رأی به او کارت زرد دادند. گفتنی است محسن صفایی نماینده مردم 
گناباد عملکرد او درباره مدیریت در تعاون روستایی را مورد پرسش قرار داد 

اما از توضیحات او قانع نشد.

اسکوچیچ از هدایت تیم ملی برکنار شد
فوتبال سمت خودش  فدراسیون  از سوی  ملی  تیم  کروات  سرمربی  ایلنا: 
برکنار شد. پس از حرف و حدیث های چند وقت اخیر پیرامون سرنوشت نیمکت 
تیم ملی و مخالفت جدی با حضور اسکوچیچ روی نیمکت تیم در جام جهانی، 
فدراسیون فوتبال در نشستی که در محل فدراسیون برگزار شد تصمیم به 
برکناری اسکوچیچ از هدایت تیم ملی گرفت. قرار است به زودی گزینه های 

هدایت تیم ملی در جام جهانی مشخص و با آنها مذاکره شود
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصهتا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1  ( 
2001005674000044  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصهتا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 2 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 2  ( 
2001005674000043  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهــي مناقصــه عمومــي
 شمــاره 1401/18/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد؛
 » خدمات طراحی مهندسي، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان 
خط چهار تولید کنسانتره« مجتمع خود را بصورت توأم )EPC( از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد 
شرايط و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نمايد. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 

را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/05/15 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 
مورخ  يکشنبه  روز  مناقصه  موضوع  اجراي  محل  از  بازديد  باشد. ضمناً  مي  تهران  مركزی  دفتر  دبیرخانه  يا  و 
1401/05/02 مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت 
در مناقصه بايستی عیناً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتـي گل گهر در 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي فراخـوان شمـاره  1401/01/ف
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: 

 )NSX(تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبكه و فایروال مجازی
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به شناسايی، ارزيابي كیفي و انتخاب پیمانکاران 
واجد شرايط و دارای گواهینامه شورای عالی انفورماتیك با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط )تولید و ارايه 
رايانه های غیر Main Frame يا شبکه داده های رايانه ای و مخابراتی( به منظور دعوت به شركت در مناقصه با 
موضوع تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی)NSX( ، با شرايط مندرج در اسناد 

پیوست فراخوان اقدام نمايد.
 لذا واجدين شرايط می توانند به وبسايت اين شركت به نشانی www.geg.ir  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و 
نسبت به دريافت، مطالعه و تکمیل فرم های ارزيابی كیفی و مدارک و فرم های درخواستی همراه با مستندات الزم 
اقدام و حداكثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1401/05/02 پاكات پیشنهادی خود را در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و يا رد 

هريك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


