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اینچندنفر
فرقی نمیکند چه کسی رییس مجلس باشد
عصرایران :علی مطهری گفت :اگرکل نظام با مطلبی مخالف باشد ،درصورت تصویب
مجلس ،شورای نگهبان مصوبه را رد میکند یا مجمع تشخیص مصلحت تحت عنوان
مغایرت با سیاستهای کلی نظام آن را متوقف میکند .وی گفت :خیلی مهم نیست
که چه کسی ریاست قوه مقننه را برعهده میگیرد ،زیرا مجلس اختیارتصمیمگیری در
مسایل مهم را ندارد .به اعتقاد من فرقی نمیکند چه کسی رییس مجلس باشد.

آلودگی  45مرکزبهزیستی به ویروس کرونا
ایرنا:رییسسازمانبهزیستی کشورگفت :از ۲هزارو ۵۳۱مرکزنگهداریسالمندان،معلوالنومعتادان،
تاکنون ۴۵مرکزبهویروس کرونا آلودهشدهاند کهتا اینلحظه 55معلولوسالمندفوت کردهاند.وحید
قبادیدانا افزود :ازمیان مراکزسالمندان و معلوالن ۳۰،مرکزو مراکزسالمندان نیزاز ۳۰۵مرکز ۲۳مرکز
آلوده شدهاند .از ۵۵نفری که فوت شدهاند ۷۱،درصد سن باالی ۷۰سال و ۲۷درصد سن باالی ۹۰سال
داشتهاند .از ۱۰هزارکودکبیسرپرستوبدسرپرست کهدرمراکزماهستند،هفتموردمثبت ابتالبه کرونابودند کهبهبودیافتهاند.

مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند
خبرآنالین :مصطفی معین میگوید :مردم ما دیگر حوصله و تحمل دعوای بین
جناحهای سیاسی و یا جنگ قدرت مسئوالن را ندارند و اعتنایی هم به آنها نمیکنند.
مردم به دنبال رفع مشکل معیشت ،اشتغال ،زندگی شرافتمندانه و مطالبات اقتصادی و
اجتماعی خود هستند .اوگفت :علیرغم یکدست شدن تیپ فکری و سیاسی نمایندگان
مجلس که حاصل یک انتخابات استصوابی است ،پیشبینی من تشدید تنش میان دولت و مجلس نیست.

اعالم زمان ثبتنام مشمولین متقاضی امریه سربازی
ایسنا :زمان ثبتنام مشموالن متقاضی امریه سربازی درقوه قضاییه ،اعزامی تیرماه اعالم شد .بنا بر
اعالم اموراداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه ،درحال حاضرفقط مشموالن اعزامی تیرماه
مجازبه ثبتنامهستندوزمان ثبتناممتقاضی امریه اعزام 99/04/01ازامروزآغازوتاساعت 16:00بعد
ازظهرروزیکشنبه 99/01/31پایانمیپذیرد.متقاضیانواجدشرایطمیتواننددرتاریخمقرربامراجعهبه
سامانه ثبتناممشموالنمتقاضی امریهسربازیدرقوهقضاییهبهنشانی www.amrie.qazahrm.irنسبتبه ثبتنام اقدام کنند.

خبر

حسنپور :دولت برای جبران زیانهای بحران کرونا،
اصالحیه بودجه ارایه کند
 ایسنا :نماینده مردم سیرجان در مجلس
شورای اسالمی خواستار ارایه اصالحیه بودجه
از سوی دولت برای جبران ضرر و زیانهای
مادی بحران کرونا شد .شهباز حسنپور گفت:
موضوع اصلی پس از کروناست .کسب و
کارهایی است که در دو ماه گذشته به هر دلیلی
ً
قطعا بر اقتصاد کشور و تولید
تعطیل شدند و
ناخالص داخلی اثرگذار هستند یا بحث قیمت
لونقل از آن متاثر
نفت که شرکتهای بزرگ حم 
خواهند شد .وی افزود :به اعتقاد من دولت باید

هرچه سریعتر پیشنهادی را به عنوان اصالحیه
بودجه  ۹۹تهیه و به مجلس ارایه کند تا بتوانیم
ضمن اعمال تغییراتی در بودجه سال جاری،
از ظرفیتهای خالی برای جبران ضرر و زیان
مردم در بحران کرونا استفاده کنیم .حسنپور
خاطرنشان کرد :تمهیداتی که االن برای جبران
ضرر و زیانها در نظر گرفته شده امور موقتی
است ،ما باید برای جهش اقتصادی ،حرکتهای
جهادی را در دستور کار قرار دهیم تا بخشی از
فرصت از دست رفته جبران شود.

 پیست بلوار چمران در روزهای شیوع کرونا /.عکس  :امین ارجمند| پاسارگاد

كرونا تا پاييز
 مسعود مردانی
شلوغی اين روزها ،نه برای من ،بلكه برای هيچ
متخصص اپيدمولوژيستی خوشايند نيست .ما در
مرحله اول اپيدمی هستيم و وضعيت فعلی تهران
و تدابير انديشيدهشده نشان میدهد كه فعال درگير
اين ويروس خواهيم ماند و همانطور كه وزارت
بهداشت اعالم كرده ،تا پاييز كرونا از كشور ما رخت
برنخواهد بست .با اين حال ،شلوغی تهران حتی
میتواند اين وضعيت را تشديد كند .اگرحضور در
مجامع انسانی بيشتر شود ،زنجيره انتقال ويروس
شدت بيشتری پيدا و افراد بيشتری را گرفتار میكند.
اگر روزی برسد كه عمده جمعيت ساكن در تهران
به بيماری دچار شوند و ديگر مورد جديدی به ثبت
نرسد ،آن وقت است كه میتوانيم بگوييم دوران
شيوع به انتها رسيده است؛ اما تا آن زمان ،اين
بيماری میتواند تا آخرين نفر شهروندان را مبتال كند
و خطرناک باشد .به همين دليل ما استدعا میكنيم
از مردم كه اگر خارج از خانه كار ضروری ندارند،
از محيط امن خانه خارج نشوند و زنجيره انتقال
ويروس را گسترش ندهند .ما هنوز هم بايد در خانه
بمانيم ،هرچقدر هم اين خانهمانی خالف عادت و
ميل ما باشد .كرونا برای تكتك افرادی كه تا بهحال
گرفتار نشدهاند ،خطرناك است .برای اينكه اين روند

جناب سرهنگ علی دستوری
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان فرمانده

ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سیرجان که
بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای
برجسته شما برادر گرامی در صحنههای خدمت
صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تبریک عرض نموده ،موفقیت و
سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابطعمومی شرکت آرمانگهر سیرجان
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای :انجام عملیات تنظیف ،نگهداری و
تاسیسات کشتارگاه صنعتی دام (نوبت اول)

سـازمان سـاماندهی مشاغل شـهری و فرآوردههای کشـاورزی شهرداری سـیرجان در نظر دارد
تجدیـد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :انجـام عملیـات تنظیـف ،نگهـداری و تاسیسـات کشـتارگاه
صنعتـی دام) بـه شـماره  2099090872000001را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار
نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی
پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرسwww.setadiran.ir :
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت
مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ  1399/01/25میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :سـاعت  11:00روزپنجشـنبه تاریخ 1399/02/04
مهلت زمانی ارایه پیشـنهاد :سـاعت  12:00روزیکشـنبه تاریخ 1399/02/14
زمان بازگشـایی پاکتها :سـاعت  9:00روز دوشنبه تاریخ 1399/02/15
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سـیرجان -بلوار شـهید زندینیا -مجتمع سـازمانی تلفن034 - 42330055 :
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتـر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

صعودی شيوع بيماری را كم كنيم ،بايد فاصلهگيری
اجتماعی را به نحو احسن رعايت كنيم .متاسفانه
اين روزها ادارات گشايش يافتهاند و همين امر،
اين شبهه را به وجود میآورد كه اوضاع به روال
عادی بازگشته است .در صورتیكه چنين نيست.
اگر شلوغی خيابانها ادامه يابد ،بيم اين میرود
كه بيماری تا دیماه ادامه داشته باشد و حدود 30
تا  70درصد مردم را مبتال كند و باالخره از تبوتاب
بيفتد و مثل ساير بيماریهای بومی كشور بشود.
در اين صورت ما نگرانی نداريم اما تا آن روز فاصله
بسيار است و فشاری كه بر كادر درمانی و پزشكی
كشور وارد میشود ،فراوان .يكی از اساسیترين
اصول مقابله با اپيدمیهای بيماریهای عفونتهای
ويروسی ،از جمله كرونا ،همين راهكار ساده در
خانه ماندن است .اگر مردم كار ضروری ندارند بايد
در خانه بمانند ،اما اگر مردم مجبور هستند سر كار
حاضر شوند ،بايد با نهايت دقت فاصلهگذاری را
رعايت كنند .ادامه اين روند میتواند حتی ما را
تا پايان سال  99با اين بحران همراه كند ،البته به
ياری خداوند اميدواريم ،اما مردم نيز نبايد اهميت
توصيهها را فراموش كنند و وضعيت امروز را ،يك
وضعيت معمولی بدانند.
*روزنامه  اعتماد

سر به مهر چشمبادامیها
 امید محمودزادهابراهیمی
پرده اول:کیارشجهانپورسخنگوی
وزارت بهداشت درتوییتی ازرفتاردولت
چین در ارایه اطالعات از ویروس کرونا
انتقاد کرده و آمارهای این کشوررا یک
شوخی تلخ با دنیا میداند .ساعتی بعد؛
چانگ هوا سفیرچین درتهران درتوییتی پاسخ میدهد« :وزارت
بهداشت چین هر روز نشست خبری دارد .پیشنهاد میکنم برای
حصول نتیجه ،اخبار آن را با دقت بخوانید» .این دوئل توییتری با
پاسخجهانپورمواجهمیشود«:مباحثعلمیراهیچگاهنهمیتوان
و نه باید با سیاست آمیخت ،همه محافل آکادمیک دنیا برپایه
اطالعاتاپیدمیولوژیکوگزارشمحققانچین،حداقلآنفلوآنزای
تیپ Aرا از ویروس نوپدید کرونا وخیمتر قلمداد کردند ،امروز
یافتهها خالف این را نشان میدهد ،به یافتههای خودی اطمینان
بیشتری داریم» .سفیر چین هم در پاسخ مینویسد« :آقای عزیز،
بنابراین امیدوارم که شما به حقایق و تالشهای بزرگ مردم چین
احترامبگذارید».
پرده دوم :درمیانه دعوای لفظی سخنگوی وزارت بهداشت و
سفیرچین ،سخنگوی وزارت امورخارجه ظاهرمیشود و با توییتی
ازسفیرچین دلجویی می کند« :دولت و ملت چین پیشگام مبارزه
باویروس کروناو اعطای کمکهایسخاوتمندانهبهسایرکشورها
در اقصی نقاط جهان است .شجاعت ،تعهد و حرفهایگری چین
درمهارکرونا شایسته تبریک است .ایران همواره قدردان چین در
این شرایط دشواربوده است» .جهانپورهم درتوییتی مینویسد که
سوءاستفادهکنندگان(ازاینجداللفظی)خوشحالنشوند؛اما...
پرده سوم :کاربران توییتر در موافقت و مخالفت با کیارش
جهانپور آتشبازی رسانهای راه میاندازند .عدهای که خود را کاربران
ارزشی میدانند خواستارعزل جهانپورمیشوند .آنها اعتقاد دارند
سفیرچین دلخورشده و باید جبران شود .چین درتحریمها به ما
کمک کرده و نباید کمتر ازگل بگوییم که ناراحت شوند .ازسوی
دیگرمتنی ازسوی یکی اززیرمجموعه های یک نهاد نظامی منتشر
میشود و سخنگوی وزارت بهداشت را آماج حمالت قرارمیدهد و

خواستارجبران اینخسارتمیشود .ازطرفدیگربرخینمایندگان
مجلس پای ظریف را وسط میکشند و ازرفتارمغرورانه سفیرچین
انتقادمیکنندووزارتخارجهرابهسستیمتهممیکنند .آنها اعتقاد
دارند سفیرچین باید به وزارت خارجه احضارمیشده و بابت این
رفتارتذکردریافت میگرفته است .علی مطهری و محمود صادقی؛
ازشاخصترین نمایندههای مجلس به شدت ازرفتارسفیرچین
انتقادمیکنند.کاربرانفضایمجازیهمچنانمشغولمتهمکردن
یکدیگربهغربزدگی و شرقزدگی هستند.عکس سردروزارت امور
خارجهمر ً
تبابهاشتراکگذاشتهمیشود«.نهشرقینهغربیجمهوری
اسالمی» .انتقاد ازرفتارسفیرچین درگفتارو توییتهایی ازسران
جناح راست هم دیده میشود.عزت اهلل ضرغامی سرآمد آنهاست.
او دریک توییت به کنایه مینویسد« :امشب تو سریال "نون خ" ،
آقاخانی به دخترش میگه ،به چینی جماعت پول قرض نده! چون
همه به هم شبیهن .بعد نمیدونی ازکی باید پس بگیری! نمیدونم
ازسفیرچین،برای اینمطایبه اجازه گرفتنیانه؟!».یکپزشکهم
دریکبرنامهتلویزیونیازصادقنبودنچینیهابادنیاسخنمیگوید
وتصریحمیکندکهمااجازهنمیدهیمبهسخنگویماتوهینشود.
یکاقتصاددانمیگویدمیلیاردهادالرپولنفتایراندرچینبلوکه
بوده و پرداخت نشده است.
پرده آخر :یک اظهارنظر درباره ماهیت یک بیماری و عدم
اطالعرسانیصحیحازطرفکشوراشاعهدهندهتوانستعمیقترین
شکافهایسیاسیوعقیدتیرادرایرانبهنمایشبگذارد.عمق این
فاجعه آنجایی خودش را نشان میدهد که به خاطر یک خارجی
بسیاری حاضرهستند یکدیگررا به بدترین شکل ممکن ازصحنه
حذف کنند.چینسالهاست که ازکشتارمسلمانان اویغوردست
برنداشته و سیاستهای نژادپرستانه را درآن منطقه ازکشورش به
اجرا میگذارد اما ایران که کوچکترین مشکل مسلمانان جهان
را مشکل خود میداند ناچاراً باید در اینباره سکوت کند که مبادا
تهماندهروابطخارجیومنافعبهخطربیفتد .اینبحثوجدلنشان
داد باید تجدیدنظری اساسی درسیاستهای کشورمبتنی برحفظ
سرمایه اجتماعیوسیاسی اتخاذشود .البتهبهمانندهمهتذکرهای
پیش ازفاجعه؛میدانیم اینموردهمنادیده گرفتهمیشود.

سودوكو 600
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :599
سعید ستوده

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.

جناب آقای عدالت زیدآبادی

درگذشــت عمــوی گرامیتــان را تســلیت عــرض میکنیــم .از
خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه طلــب مغفــرت
کــرده و بــرای شــما ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل مســئلت
مینماییــم.
روابطعمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر زیدآباد

جناب آقای یاسر زیدآبادی و حاج منصور آذرمی

درگذشــت محمــد آذرمــی را خدمــت شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض میکنیــم .از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز از
دســت رفتــه طلــب مغفرت کــرده و برای شــما و ســایر بازماندگان
صبــر جمیــل مســئلت مینماییــم.
روابطعمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر زیدآباد

همکارگرامی

جناب آقای سعید خاتم
ضایعــه درگذشــت بــرادر گرامیتــان را بــه شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض میکنیــم.
از درگاه خداونــد متعــال غفــران الهــی بــرای آن
عزیــز از دســت رفتــه و صبــر و اجــر بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان مســئلت مینماییــم.
رییس و کارکنان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و

فرآوردههای کشاورزی شهرداری سیرجان

