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اینچندنفر
اخالل در نظام سالمت مردم در حد افساد فی االرض است

ایسنا :محمدجعفرمنتظریدرنامهایخطاببهوزیربهداشتبرآمادگیدادستانیکلکشوردربرخوردبااخاللگراننظام
سالمت تاکید کرد .دادستان کشور گفت :اخالل در نظام سالمت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت
جسمانیافرادبرابرماده۲۸۶قانونمجازاتاسالمینهتنهاجرممحسوبمیگردد،بلکهمجازاتیدرحدمجازاتافسادفیاالرض
دارد.ازاینروی،مقتضیاستبهمسئوالنذیربطاعالمفرمائیدمواردمربوطاعمازاحتکار،عدمعرضهموادشوینده،ماسکوسایر
اقالمیکهدرجهتپیشگیرییادرمانمبتالیانبهکرونامؤثرهستندراباقیدفوریتبهدفتراینجانبارسالتانسبتبهپیگیریآنبصورتفوقالعادهاقدامگردد.

بیشترینوکمترینمیزانمشارکتاستانیدرانتخاباتمجلس

خبرآنالین :استان کرمان جز ده استان اولی است که مشارکت مردمانش در انتخابات باالی  50درصد بوده
است .در جزئیات آماری که امروز از سوی وزارت کشور درباره میزان مشارکت هر استان در انتخابات اعالم شد حکایت
از آن دارد که کهکیلویه و بویراحمد بیشترین میزان مشارکت را با  ۷۰.۶۶درصد به ثبت رسانده است و تهران هم با
 ۲۶.۲۴درصد ،کمترین میزان مشارکت را داشته است .میزان مشارکت در ده استان باالی ۵۰درصد بوده و ۱۶استان
هم مشارکت بین ۴۰تا ۵۰درصد داشته اند .کمترین میزان مشارکت نیز در استان های مرکزی ،اصفهان ،کردستان ،البرز و تهران به ثبت رسیده است.

آغاز مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی از روز شنبه 17اسفند

انتخاب :محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت :ثبت نام
مرحله دوم مسکن ملی از روز شنبه هفته آینده ( 17اسفند  )98انجام خواهد شد و متقاضیانی که
خود را واجد شرایط شناخته اند و حتی در مرحله اول ثبت نام کرده و انصراف دادهاند ،میتوانند
مجددا ثبت نام کنند .در مرحله دوم قرار است  160هزار نفر ثبت نام کنند و ممکن است یک سری
از این افراد واجد شرایط شناخته نشوند و حذف شوند .آورده متقاضیان مسکن ملی حدود  30تا  40میلیون تومان است.

پنهانكاري درباره آمار مبتاليان به كرونا وجود ندارد

اعتماد :يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه درباره ويروس كرونا
پنهانكاري صورت نميگيرد ،گفت«:آمار وزارت بهداشت درباره مبتاليان به كرونا بر اساس موارد بستري شده
در بيمارستانهاست حال اينكه احتماال برخي از مبتاليان با عاليم خفيف در سطح جامعه پراكنده هستند كه
طبيعتا در آمار وزارت بهداشت قرار نميگيرند ».بهروز بنيادي گفت :اين دسته افراد ناقل هستند لذا درباره
آمار مبتاليان پنهانكاري وجود ندارد اما وزارت بهداشت بايد بر اساس كار علمي اعالم كند كه احتماال چند ناقل در سطح كشور وجود دارد».

خبر

افزایش سقف کارت به کارت به  5میلیون تومان

 عصرایران :بانک مرکزی به منظور پیشگیری
از شیوع ویروس کرونا ،اقدامات الزم برای کاهش مراجعات
حضوری مردم به شعب به صورت موقت را به شبکه بانکی ابالغ
کرد که بر اساس آن ،سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت به
 ۵۰میلیون ریال افزایش یافت .بر این اساس ،سقف مجاز انتقال
وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای
اینترنتی و خودپردازها از مبلغ  ۳۰میلیون ریال در هر شبانه
روز از مبدا هر کارت به  ۵۰میلیون ریال افزایش می یابد .میزان
کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال برابر با کارمزد
انتقال وجه سی میلیون ریالی است.سقف مجاز انتقال وجه
کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از  ۱۰میلیون ریال به
 ۳۰میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده

کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش
قابل افزایش است .با توجه به خطرات ناشی از سوء استفادههای
احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق ،افزایش سقف
انتقال وجه مجاز نیست .امکان تمدید تاریخ انقضاء کارتهای
بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه
از تاریخ انقضاء بالمانع است .ضروری است اقدامات الزم برای
احراز هویت غیرحضوری و اطالعرسانی به مشتریان صورت
پذیرد .طبق روال سالهای گذشته و به منظور کاهش مراجعات
مردم به شعب و دستگاههای خودپرداز افزایش سقف برداشت
نقدی درون بانکی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال بالمانع
است .تعداد تالشهای متوالی ناموفق رمز دوم درهر شبانه روز
به شرح دستورالعمل پیوست به پنج بار افزایش یابد.

 تماشای بازی استقالل و گلگهر از طریق تلویزیون در محیطکار که عصر پنجشنبه به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بدون
تماشاگر در ورزشگاه امام علی(ع) برگزار شد / .عکس :امین ارجمند|پاسارگاد

مجیدی بهترین بازیاش را به مجید باخت
 رضا مسلمیزاده
«مهرداد بشاگردی (زاده ۱۲
شهریور - ۱۳۶۳اهواز) یک بازیکن
فوتبال اهل ایران است که در باشگاه
فوتبال گلگهر سیرجان وی در بازی
استقالل یکتنه استقالل رو هشتبلکو
کرد ».این عبارتی است که میتوانید در
ویکیپدیا بیابید .درخشش فوقالعادهی دروازهبان دوم تیم فوتبال
گلگهر باعث شد تا استقالل تهران در ورزشگاه خالی از تماشاگر
امامعلی شهر سیرجان بازنده به رختکن برود« ،اما باالتر از او باید
سیدعلیرضا ابراهیمی را در صدر بهترین بازیکنان دانست .مدافع
بلندقامت گلگهر در بیشتر نبردهای هوایی برتری داشت .دو بار
دروازه تیمش را نجات داد .دفع توپهای به موقع او مانع از گلزنی
استقالل شد و مهمتر از همه یک گل سه امتیازی ارزشمند
به ثمر رساند تا ستاره زمین لقب بگیرد ».با نوشتهی ویکیپدیا
همداستان باشیم یا با نوشتهی «سایت ورزش ،»3فرقی نمیکند.
برد در برابر استقالل حاصل تالش همهی بازیکنان و مربیان و
مدیران این تیم است ،گیرم که بعضیها درخشش بیشتری

داشتهاند .تیمها بردهایشان را مدیون تالش و همدلی جمعی
هستند .باختهایشان را هم نباید گردن فرد خاصی انداخت،
حتا اگر یک اشتباه فردی مهلک آن را رقم بزند .تیمی که «تیم»
باشد ،اعضایش در لحظات سخت همدیگر را تنها نمیگذارند.
فرهاد مجیدی علیرغم باخت اعالم کرد که این بهترین
بازی استقالل در دورهی سرمربیگری او برای استقالل است .این
اعتراف سرمربی استقالل ارزش برد پنجشنبهی هفتهی گذشته
را دوچندان میکند .خودباوری و به دست آوردن شخصیت تیم
لیگ برتری بزرگترین مانع گلگهر بوده است و حاال با این برد
میتوان امیدوار بود که این خودباوری در حال شکلگیری باشد و
فاصله گرفتن از قعر جدول تداوم یابد.
پیروزی بر استقالل شایسته جشن و شادمانی است .حیف
و صدحیف که کرونا فرصت را از سیرجانیها گرفت تا شادی
ورزشگاه را به خیابانها بکشانند .گلگهر باید یادش باشد که چند
جشن خیابانی به این شهر بدهکار است و باید غم روزهای باخت
و مساوی که تماشاگران را مغموم راهی خانهها میکرد ،جبران
شود .پس این پیروزیها نیازمند تداوم است تا روزی که دیگر
کرونانباشد.

پاسارگاد را آنالين بخوانيد
w w w. p a s a r g a d n e w s . i r

آچمز شده شفافیت توأم!
 امیدمحمودزاده ابراهیمی
فرض کنید کرونا گرفتید.تب؛
سرفه خشک و تنگی نفس دارید.
باید به کجا مراجعه کنید؟ اعالم
شده که بیمارستان امام رضا(ع)
سیرجان به عنوان بیمارستان پایه
برای بستری کردن موارد مشکوک
به کرونا درنظر گرفته شده است .این بدان معناست که باید
از مراجعه به درمانگاهها خودداری کرد .با توجه به اینکه عالئم
کرونابا آنفوالنزا یکی استپس احتماالهرکسیکه این عالیم
راداشتبهبیمارستانمراجعهکردهودرخواستبستریشدن
و تست کرونا را میدهد .از طرف دیگر میگویند به مراکزی که
احتمال آلوده بودن آنها هست تا آنجایی که میتوانید مراجعه
نکنید(رییسسازماننظامپزشکیمشهددرگفتگوباایسنا).
تست کرونا و نتایج آن حداقل سه روز طول میکشد و در این
مدتاینکهبیماربایددربیمارستانبستریشودیابهمنزلبرود
مشخصنیستچونرییسمجتمعبیمارستانیامامخمینی
درگفتگوباایسناگفتهاست95درصدمبتالیانبهکروناراپس
ازدرمانسرپایی؛مرخصمیکنیم.بهنظرمیرسدکروناآجری
است که بر سر یکی خورده و درمان سرپایی مشکلش را حل
میکند!ایناظهارنظرهایگوناگونازطرفمسوولینبیشتربه
اضطراب جامعه کمک کرده است تا آرامش آن.
کرونا هم مانند دیگر موضوعات؛ دچار نقصان اطالعرسانی
شفافشدهاست.درحالیکهدراوایلاسفندماهایرجحریرچی؛
معاونوزیربهداشتمدعیبودمیزانمبتالیانوفوتشدگان
اینبیماریدرقم،رقمناچیزیاستواگرغیرازاینبود؛استعفا
میدهد؛احمدامیرآبادیفراهانی؛نمایندهمردمقممدعیشدتا
روزهایاولشیوعکرونا 53نفرفقطدرقمبهدلیلابتالبهکرونا
فوت کردهاند .وی از حریرچی درخواست کرد که استعفا دهد.
پس از این مشاجره ،دبیر شورای عالی امنیت ملی از دادستان
کل کشور درخواست کرد ادعاهای نماینده قم را بررسی کند
و پس از آن . .سکوت کامل خبری! کانال تلگرامی امتداد هم

ازقولغالمعلیجعفرزادهایم نآبادینمایندهرشتنوشتهبود
«آمار قبرستانها از کرونا بسیار زیاد است و مسووالن را قسم
میدهمکهحقیقترابهمردمبگویند».گفتههایویدرهیچ
خبرگزاری رسمی کشوری منتشر نشد و البته ایم نآبادی هم
آنراانکارنکرد.براد ِردکترمحمدموالیی،عضوشورایمرکزی
انجمناسالمیجامعهپزشکیایران؛اولینقربانیکرونادرایران
بود .دکتر موالیی پس از این اتفاق مدعی شده بود که «در
روزهای گذشته(بهمنماه) عده دیگری در قم با عالئم مشابه
فوت کرده بودند بدون اینکه تست کرونا از آنها گرفته شده
باشد» .واضح است کسی که روز یکم اسفند فوت کرده و از
هفته قبل از آن در بیمارستان بستری بوده؛ پرستاران و کادر
پزشکیبااوبهمانندیکبیمارعادیرفتارمیکردند.بدونهیچ
پوشش و حفاظت وی ژهای .افراد بیشتری هم احتمال داشته
بستری باشند و این خود بخشی از شیوع را رقم زده است.
وزیربهداشتبهصراحتمیگویدهمکارانشاینبیماران
دارای عالئم مشابه را طبق پروتکل در رده بیماران کرونایی قرار
نم یدادند .سوال اینجاست؛ چه کسی است که کرونا را از ماهها
قبل جدی نگرفته؟! مردم یا مسوولین؟این نادیده گرفتنها و
التهابهاوسکوتهاچهتاثیریروی«اعتماد»مردممیگذارد؟
ما از مردم گالیه میکنیم چرا کرونا را جدی نمیگیرند اما این
رفتاربایداولازکجاشروعشود؟ازدیماهشیوعاینبیماریدر
چین حاد شد اما آن زمان چه کسی جدی گرفت؟ کدام پرواز
لغو شد؟ از چه زمانی تست گرفتن شروع شد؟ چرا آمادهباش
الزم برای ماسک و پد الکلی از همان زمان و جزو پروتکل
پیشگیریانجامنشدکهامروزبهکمبودنیفتیم؟
و در آخر ،کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت
گزارش سه روز پیش یک رسانه خارجی که در آن به نقل
از منابع بیمارستانی ادعا شده بود تاکنون 210نفر در ایران
بر اثر کرونا درگذشتهاند را رد کرد و گفت« :شفافیت و
اطالعرسانی وزارت بهداشت مثال زدنی است و همه را
آچمز کرده است».
#بویینگ #بعدـ ازـ چهارـ روزـ انکار #آچمز !

سودوكو 597
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :595
رضا منصوری

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

مناقصه عمومی

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
چلومرغ زعفرانی با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
استانبولی
بـــزقــورمه
شام:
ساندویچ کباب یک و تک
کباب کوبیده هر سیخ
چلوکباب استخوانی(بدون برنج)

 20/000ت
 19/000ت
 16/000ت
 12/000ت
 12/000ت
 20/000ت
 19/000ت
 19/000ت
 22/000ت
 11/000ت
 15/000ت
 14/000ت
 8/000ت
 15/000ت

با برنج هندی  19/000ت
با برنج هندی  18/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  11/000ت
با برنج هندی  11/000ت
با برنج هندی  19/000ت
با برنج هندی  18/000ت
با برنج هندی  18/000ت

«کیفیت»
رمز مانداگری ماست

ـه
ـت منطقـ
ـران و مديريـ
ـعه ،عمـ
ـركت توسـ
شـ
گلگهــر در نظــر دارد «مطالعــات و طراحــی مرحلــه دوم مســیر
حــد فاصــل پايانــه ريلــی گلگهــر تــا پرديــس اداری و حــد فاصــل
مســیر دسترســی بــه شــهرک صنعتــی تــا پرديــس اداری» را بــه
شــركتهای مشــاور در گــروه راه و ترابــری دارای حداقــل پايــه
 3تخصــص راهســازی واگــذار نمايــد .لــذا از مهندســین مشــاور
واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل میآيــد جهــت اخــذ اســناد
مناقصــه از تاریــخ  1398/12/11بــه ســایت ایــن شــرکت بــه
آدرس www.geg-area.com :مراجعــه نماینــد.
 -1آخريــن مهلــت دريافت اســناد مناقصه از ســايت :ســاعت 15:00
مورخ 1398/12/17
 -2آخريــن زمــان ارائــه پاكتهــا و پيشــنهادات 15:00 :مــورخ
1398/12/21
 -3شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -4مبلغ سپرده شركت در مناقصه 212/413/264 :ریال
 -5هزينه درج آگهي به عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -6كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -7تاريخ بازديد از پروژه1398/12/14 :
 -8محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر 50
جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر،
ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه،
عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -9تلفــن جهت هــر نوع هماهنگــي 09131420642 :آقــاي بلوردي
(بــه غیــر از ایــام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

