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اینچندنفر
واکسیناسیون کرونا ازسهشنبه آغازمیشود
ایرنا :وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با ورود اولین محموله واکسن اسپوتنیک وی از روسیه،
واکسیناسیون کرونا درایران ازسهشنبه ۲۱بهمن درکشوربا اولویت کادربخشهای آیسییو شروع میشود .سعید
نمکی گفت :همزمان با تالش برای تولید واکسن کرونا درداخل کشوریکی ازقولهای ما به مردم این بود که زودتر
واکسیناسیون را درداخل کشورشروع کنیم .برای این کاربا ارزیابی واکسنهای معتبردردنیا یکی ازکم عیبترین و
کمخطرترین واکسنها را که واکسن اسپوتنیک وی روسیه بود انتخاب و وارد کردیم .این تعداد واکسن برای هشت میلیون و ۴۰۰هزارنفرکافی است.

افزایش خودکشی کودکان و سالمندان
ایسنا :رییس سازمان اموراجتماعی کشورازکاهش  ۸.۸درصدی همسرآزاری و ۳.۶درصدی کودکآزاری در
۹ماهه سال جاری درمقایسه با سال قبل خبرداد .تقی رستموندی گفت :تغییرمعناداری درسال جاری درحوزه
خودکشی وجود ندارد و احتماال افزایش ساالنه چهارالی پنج درصد سالهای قبل درامسال نیزتکرارخواهد شد.
به این ترتیب درتعداد تغییرمعناداری نداریم اما تغییردرسن خودکشی که البته آن هم باید تا پایان سال برای
تحلیل قطعی صبرکنیم .تغییری درجابهجایی سن صورت گرفته و افزایش خودکشی درافراد زیر ۱۸سال و باالی ۶۰سال احتماال مواجه هستیم.

انتقاد محمود صادقی ازنمایندگان مدعی ریاستجمهوری
جماران:محمود صادقی ،نماینده تهران درمجلس دهم با اشاره به نمایندگانی که به فکر
شرکت در انتخابات ریاستجمهوری هستند در حساب شخصی خود در توییتر نوشت:
«تعداد قابل توجهی ازنمایندگان مجلس یازدهم ،ازجمله چند عضو هیئترییسه سودای
ریاستجمهوری را درسردارند .ازاین رو نگاهشان به مجلس مانند بنگاههای زودبازده است.
غافل از آنکه کارقانونگذاری نیازبه دانش ،مهارت ،صبرو حوصله و نگاه بلندمدت دارد».
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چهارمین کتاب مهدی ایراننژاد
به چاپ رسید
 پاسارگاد
چهارمین کتاب مهدی ایراننژاد نویسنده
همشهری به چاپ رسید .این کتاب با عنوان «لوطی
انترمرده» کتابی دوبیتی با گویش سیرجانی است که
درانتشارات
عصرمدرن
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ر سید ه
ا ست .
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دو سه سال پیش آغاز کردم و در ایام کرونا که
زمان بیشتری داشتم آنها را تکمیل و چاپ کردم.
او در پاسخ به این سؤال که چرا از قالب دوبیتی
برای سرودن اشعار استفاده کردهاید ،گفت :چون
دوبیتی وزن سادهتری نسبت به قالبهای دیگر
است و به راحتی میتوان یک موضوعی را در دو
بیت مطرح کرد .او با بیان اینکه اشعار این کتاب
در قالب طنز است گفت :سه کتاب قبلیام هم
اشعارشان طنزبود و با طنزبهترمیتوان موضوعات
را بیان کرد .وی افزود :این کتاب  167صفحه دارد
و در حال حاضر در کتابفروشیهای سطح شهر به
فروش میرود .نمونهای از اشعار آن به شرح زیر
است:
چرا ماتم زده ،افسرده هستی
چرا دلمرده و پژمرده هستی
چرا تو فکرمیری درنمیشی
مثه لوطیه انترمرده هستی

ولین موزه زنده گلیم و دستبافتههای روستایی و عشایری با حضورمسئوالن استانی درشهرستان سیرجان افتتاح شد .این موزه با تالش مریم افسری با هدف توسعه
صنعت گردشگری و شناساندن گلیم و فرهنگ مردم سیرجان راهاندازی شده است / .عکس:امین ارجمند | پاسارگاد

روزانههای کامبیز

روزهای طالیی

 احمدرضا تخشید
این روزها ،روزهای طالیی برای من
هستند .االن برادران عزیزمان در مجلس
مشغول خدمترسانی هستند و من با
یادآوری خدماتشان میتوانم یکی دو
صفحهی کامل از نشریه را پر کنم .روزهای
طالییتر البته در راهند .وقتی این دولت
واداده اجنبیپرست ازکاراخراجشودوچنان کهدوستانماهدفگذاری
کردهاند ،یک دولت عزیزو برادردرسال  ۱۴۰۰سرکاربیاید ،آن وقت من
باید به این ستوننویس بیسواد نادان نشریه به صورت تهاجمی برخورد
کنم و بگویم حداقل باید چهارصفحه را در اختیارمن بگذاری وگرنه با
آن تعداد از کسانی که همپالکی تو هستند به قول آن مجری گرانقدر
سیما می فرستمتان جایی درخارج از کشورو مملکتی را ازدستتان
آسوده خواهم کرد و ازآنجا که این ستوننویس جاهل همانند بقیه
دوستانشترسومیباشد،مطمئنااولینتشرراکهبزنمماستهاراکیسه
خواهد کرد و نه چهارصفحه که همه صفحههای نشریه را تحت اختیار
من و برادران عزیزم قرارمیدهد .بگذریم هرچند این خیالپردازی بسیار
شیرین و لذتبخش است ولی اگر بخواهم همین طور ادامه بدهم
دیگرنمیتوانم به خدمات عزیزانم درمجلس و جاهای دیگربپردازم و
همچنین دست بعضی ازصاحبان قدرت را که اشتباهی جایگاهی پیدا
کردهاند رو کنم .امروزبرادرمان محمدباقربعد ازرد شدن طرح شفافیت
آرای نمایندگان درمجلس نوشتند؛ به طرح شفافیت رای موافق دادم و
متاسفانه سه رای کم آورد و تصویب نشد .خواستم بگویم؛ خاطرتان
جمع باشد! محمدباقرما اهل شفافیت است و ازهمه بیشتربه درد

تصوراشتباه ما

رییسجمهوری میخورد .در این میان یکی ازرسانههای نامرد بیسواد
واداده دست به توطئه زد و حرفهای آقای پناهیان را پخش کرد که
ایشان در دوره قبل که مجلس پر از غیرخودی بود گفتهبودند «ای
مجلس شورای اسالمی آدم باش! کی به شما گفته شفاف رای ندهید؟
بگو چه غلطی دارید میکنید؟ بگو چه چیزی را دارید از مردم مخفی
میکنید؟» البته آقای پناهیان جوابی دادند و مشت محکمی به دهان
یاوهگویان کوبیدند .ایشان اولبهمجلس اعتراض کردندو گفتند ازرشد
سیاسی کافی برخوردارنیست ...و بعد پای کسانی را به میان کشیدند که
هرچندمعلومنیستکیهستندولیمشخصاستهرجااتفاقیخالف
میلماودوستانمامیافتد،همینهاهستند کهدارندتوطئهمیکنند
و موش میدوانند .ایشان گفتند« :چه کسانی درمجلس میخواهندبه
عنوان مجلس انقالبی لطمه بزنند؟ این با شهامت یک مجلس انقالبی
سازگارنیست».درودبرشماجنابپناهیانبامشتمحکمنامشخصی
که زدید .من اصال دلم نمیخواهد وقتی پای عزیزانمان درمیان است
و میشود هزارصفحه درباره خدماتشان نوشت و همچنان حق آنها
را ادا نکرد ،پای رییسجمهوررا وسط بکشیم ولی ایشان انگاردردنیای
دیگری سیرمیکنند و همچنان ازواقعیت فراری هستند .امروزایشان
گفتهاند«:اصالتحریمرادرنظرنمیگیرند.وقتیچیزی گرانمیشودیک
فحشبهآمریکانمیدهندتازهبعضیهاشانخیلیهمضدآمریکاییاند.
فحشفقطمخصوصدولت استوشخصرییسجمهوری»...
واقعاتعجبمیکنم ازاینحرفها.یعنیشماواقعادوستدارید
ما شما را ول کنیم و به دوستانمان فحش بدهیم؟ االن خود شما به
حرفی که زدهای کمی فکرکن تا متوجه شوی هرچه زودترباید دورهات
تمامشود.به امیدپیروزیهایبیشتر

 امید محمودزاده ابراهیمی
در هفتههای اخیر فوت دو
تن از چهرههای مطرح فوتبالی
باردیگرفضای عمومی جامعه را
تحتتاثیر خود قرار داد .مهرداد
میناوندوعلی انصاریان کههمین
یکماهپیشدرویژهبرنامهمربوط
به دربی استقالل و پرسپولیس در کنار هم بودند ،حاال
در آرامگاه ابدی هستند .میناوند سابقه بیماری زمینهای
داشت اما انصاریان بدون سابقه بیماری بود.
ک هفته پس از مهرداد
علی انصاریان به فاصله ی 
میناوند جان خود را از دست داد و پس از آن بود که
شایعاتی با پشتوانه رسانههای کمکیفیت جان گرفتند که
فوت این دو نفرعمدی و برای تهییج افکارعمومی برای
وارد کردن واکسن بوده است .اما چرا چنین شایعهای
برای بخشی از جامعه قابل پذیرش میشود؟ ریشهیابی
چنین موضوعی به یک عقبه تجربی برمیگردد .طبیعی
است آن زمانی که آمارهای متناقض از میزان شیوع
کرونا داده میشد ،پروتکلها توسط نهادهای رسمی
زیرپا گذاشته میشدند و دروغهای عجیب و شاخداردر
خصوص واکسن خارجی گفته میشود و هر شخصی
در هر مقامی اطالعات غلط درباره دارو و واکسن نشر
میدهد و برخوردی با آن انجام نمیگیرد ،دیگر جریان
رسمی نشر اطالعات اعتبار خود را نزد مردم از دست
میدهد و اینجاست که شایعه راه خود را باز میکند و
نهادینهمیشود.
دکتر هاشمیان که پزشک معتمد هر دو خانواده
انصاریانومیناوندبود،دریکبرنامهتلویزیونیتوضیحات
کاملی در خصوص روند بیماری این دو ملیپوش سابق
ذکر کرد .وی علت اصلی وخیم شدن وضعیت این دو

چهره مطرح را «دیر اقدام کردن» برای بستری شدن در
بیمارستانعنوان کرد .دکترهاشمیان درآن برنامه تصریح
کرد که میناوند از حضور در بیمارستان مسیح دانشوری
به دلیل اینکه اعتقاد داشت آنجا آلوده است ،سر باز زد
وخامت شدیدی
و تنها سه روز بعد ،وضعیت او رو به
ِ
گذاشت که درنهایت به مرگ وی منجرشد .درخصوص
علی انصاریان نیز اتفاق مشابهی افتاد و دیر اقدام کردن
او موجب شد درمانهای اولیهای که هماکنون بسیاری
از افراد بستری شده را نجات میدهد ،دیگر کارسازنباشد
و کار از کار بگذرد.
در خصوص واردات واکسن از راههای مختلف نیز
تاکنون کارهای بسیاری انجام شده و تصمیمگیری دراین
خصوص احساسی نیست .هماکنون20هزاردوزواکسن
اسپونتیک ساخت روسیه وارد شده و به مرورواکسنهای
ساخت هند ،سوئد و سبد کوواکس هم وارد خواهند شد
اما فرض اشتباه اینجاست که فکرمیکنیم همین االن
میلیونها دوزواکسن وارد میشود و همه آن را م یزنند و
همه چیزبه روال قبل برمیگردد .حقیقت این است که
تامین نیازواکسن یک کشوربه جمعیت ایران به سادگی
نیست و همین مقادیری که هماکنون وارد شده ابتدا باید
مورد استفاده کادردرمان و گروههای سنی مشخص شده
قرار گیرد .پس تا زمان واکسیناسیون عمومی ،همه ما
موظفیمهمچنانپروتکلهارارعایت کنیم .اشتباه است
اگرفکر کنیم با پایین آمدن آمار کشتههای روزانه کرونا،
اوضاع عادی شده است.
علی انصاریان و مهرداد میناوند اگر پروتکلها را
رعایت میکردند ،بیخیال ماسک نمیشدند و درصورت
ً
سریعا به بیمارستان مراجعه میکردند ،حاال در کنار
ابتال
خانوادهشان بودند و ما باز هم با خندههای آنها شاد
میشدیم.

سودوكو 641
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :640
سعید سلیمانی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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ـامی موجــب تاثــر و تاســف خانــواده
ـدی اسـ
ـادروان حاجمهـ
ضایعــه درگذشــت برادرخانــم گرامیتــان شـ
گهرزمیــن گردیــد .از خداونــد متعــال میخواهیــم روح آن مرحــوم مغفــور را بــا ائمــه اطهــار محشــور نمایــد
و بــه جنابعالــی و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی عنایــت فرمایــد.

شرکت سنگ آهن گهرزمین

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /99/54ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « تهیــه لــوازم و اجــراي
چاههــاي ارت مــورد نيــاز ( 60چــاه ارت)» واقــع در مجتمــع خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه
عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای رتبــه حداقــل  5در رشــته نیــرو واگــذار نمايــد .لــذا
كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از بخــش مناقصــه
و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز یکشــنبه مــــورخ 99/12/3
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا
بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه مــورخ  99/11/26مقــرر شــده اســت .شــركت
معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون
جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
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شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /99/52ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه ی بــا موضــوع
«عملیــات اجرایــی حفــاری اکتشــافی بــه میــزان  40،000متــر و ایجــاد جادههــای
دسترســی» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای رتبــه
حداقــل  4در رشــته کاوشهــای زمینــی از ســازمان برنامــه و بودجــه واگــذار نمايــد .لــذا مناقصهگــران
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد
مذکــور را از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز
سهشــنبه مــــورخ  99/12/5در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکزی
تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه مــورخ 99/11/26
مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون
نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
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