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اینچندنفر
 ۱۵۸شهرستان دروضعیت قرمز کرونا
ایرنا :سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :درحال حاضر ۱۵۸شهرستان دروضعیت
قرمزکرونا هستند و این افزایش ابتال و بستری بهعلت کووید ،۱۹کامال با کاهش استفاده ازماسک و رعایت
پروتکلهایبهداشتیمرتبطاست.سیماساداتالریگفت:فقطاستانسیستانوبلوچستانباخطرمتوسط
کرونا روبرو است .استانهای فارس ،هرمزگان ،کردستان و خوزستان دروضعیت هشداریا پرخطرقراردارند
و بقیه استانها دروضعیت قرمزکرونا هستند .وی ادامه داد :تعداد شهرستانهای قرمزکرونا درکشوراز ۱۰۹به ۱۵۸شهرستان رسیده است.

اینترنت  5Gبرای کاربران خانگی تا پایان سال فعال می شود
عصرایران :وزیر ارتباطات گفت :تا آخر اسفند امسال اینترنت نسل پنجم ارتباطات برای کاربران خانگی به
صورت نقطهای فعال خواهد شد« .محمدجواد آذری جهرمی» گفت :تا پایان دولت تصمیم داریم سایتهای
فعلی را به اینترنت نسل پنجم مجهزکنیم و آن را به صورت نقطهای برای اینترنت خانگی ارتقا بدهیم .مجوزهای
مربوط به این کاردرکمیسیون تنظیم مقررات صادرشده است .برای توسعه دراین بخش نیازبه سرمایهگذاری
دولت نیزاست .تمام سعیمان این است که اینترنت نسل پنجم تا اسفندماه برای کاربران بخش خوبی ازمناطق پرتراکم کشورقابل ارائه باشد.

حصرفعلی شبیه زندان و حتی بدتر اززندان است
مدآرا :فرزند مهدی کروبی به گفت :شرایطی که در حصر برای محصورین در این سالها به وجود آمده
است هیچ شباهتی به حصرندارد .من خودم با فرزند مرحوم آیت اهلل منتظری که صحبت می کردم ،احمدآقا
میگفت :پدرمن 5سال درحصربود ولی شرایطی که آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد دارند هیچ شباهتی
به حصرندارد ،چون ازروزاول همه اقوام می توانستند به دیدن مرحوم منتظری بیایند .حتی دراین بین برخی از
دوستان هم می توانستند با ایشان دیدارکنند اما این حصر(آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد) ً
کامال شبیه زندان و اززندان هم بدتراست.

خبر
آب خلیج فارس به سیرجان رسید
 ایسنا
نماینده مردم سیرجان از ورود اولین پمپاژ آب
به مخزن  ۴۵هزار متر مکعبی گلگهر خبر داد و
افزود :این کوچکترین هدیه به همشهریانم و دیار
کریمان است و خدا را از این بابت شکرگزارم.
توگو با ایسنا ،در
"شهباز حسنپور" در گف 
تشریح جزییات این آبرسانی گفت :وقتی یک
دهه پیش مجوز طرحهای فوالدی را میگرفتم،
منتقدین میگفتند فوالد ،آب میخواهد و شما
چرا سنگ بزرگ میزنید!؟ طبیعتا حق هم با آنها
بود و تنها جوابی که آن روزها دادم این بود
که اگر از ماه هم شده ،آب میآوریم و صنعت
خامفروشی را اینجا تعطیل میکنیم.
وی افزود :این پروژهای است که از یک
کارگر ساده که در مسیر خط لوله کار میکرد
تا مهندسان ،پیمانکاران ،مدیران شرکتهای
سرمایهگذار و مسئولین به نحوی در تحققش
نقش داشتند و باید صمیمانه از همه تشکر

کنم و به همت بلند دست اندرکاران این پروژه
غرورآفرین تبریک بگویم.
حسنپور ادامه داد :دوستانی که از دخالت
نمایندگان در امور معدنی سخن به میان میآورند،
ای کاش از تالش همین نمایندگان مردم در
استان کرمان به ویژه رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس که در تحقق بودجه هزاران میلیاردی این
پروژه صادقانه گام برداشتند و همراه و همگام با
بنده در کمیسیونهای بودجه و اقتصاد مجلس
و در بانکهای مختلف بدنبال تامین بودجه این
طرح عظیم تالش کردند ،نیز قلم بزنند.
رییس مجمع نمایندگان استان کرمان در ادامه
گفت :رؤیای شهر صنعتی سیرجان به عنوان
شهری که زنجیره فوالد را از کلوخه آهن تا ذوب
و شمش داراست ،اینک با ورود آب به منطقه به
واقعیت تبدیل شده است و با شروع طرحهای
صنعتی باالدستی فوالد در شهرک صنعتی جدید
گلگهر تکمیل و نهایی خواهد شد.

 هیئت مدیره شرکت گهرزمین ،علیاکبرپوریانی را به سمت سرپرستی این شرکت انتخاب کردند .همچنین در این جلسه امیرعلی طاهرزاده؛ عضو
هیئت مدیره گهرزمین نیزبرکنارو به جای او ،محمد فالح انتخاب شد .انتخاب پوریانی به عنوان سرپرست درحالیست که مدتی قبل ،هیئت مدیره وقت
شرکت گهرزمین ،وحید میرزایی را به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب و پوریانی را برکنارکردند .عکس :پاسارگاد

روزگار کامبیز

چقدر آدم باید خوار و ذلیل باشد

 احمدرضا تخشید

چند روز گذشته این وادادههای
خودفروخته فرصت را غنیمت شمردند و
هرچه توانستند به برادران و خواهران ما در
مجلس انقالبی تاختند .حتما شما هم در
جریان قرارگرفتید .بهانهشان هم گرفتن یک
ماشین بدون نوبت توسط عزیزان ما بود .من واقعا حیران شدهام .آخر
چشمتنگی و نفهمی تا چه اندازه .میخواستم بنویسم مگرشما خودتان
خواهرومادرندارید.ولیمثل اینکه ازشدتعصبانیتکمیقاطیکردهام
و اینجاجایشنیست.داشتممیگفتم:چقدرآدمبایدخواروذلیلباشد
که نتواند یک همچین مطلب سادهای را درک کند .آخر شما به چه
قیمتمیخواهیدبررقیبخودبتازید.معلوممیشودخیلیسوختهاید
که رای نیاوردهاید .آخربفهمید این عزیزان ما با پای پیاده که نمیتوانند
بروند و خدمت کنند .باالخره باید وسیلهای زیرپایشان باشد .تازه مثل
شماخودفروختههاهمنیستندکهخودرویخارجیسوارشوند.گذشت
کردهاند و حاضرشدهاند خودروی تمام وطنی سوارشوند .حاال به عزیزان
ما چه ربطی دارد اگرفرق بین نوبتی و بازار آزاد دویست سیصد میلیون
است؟ این دولت واداده باید جوابگو باشد .درکل باید کسی باشد جلوی
اینسیاهنماییهارابگیرد،چندوقتپیشهم آشوب کردند کهدویست
میلیون به حساب نمایندهها ریختهاند و بعد معلوم شد آن هم برای
کارهای ضروری بوده و یاوهگویان تودهنی خوبی خوردند .آخرنماینده با
بادهوا کهنمیتواندخدمترسانی کندوباید ازحداقل امکاناتبرخوردار
باشد .امروزدرادامه بحث دیروزلذت بردم ازپاسخ یکی ازنمایندگان که
گفت من دنا نمیخواهم بلکه برای خدمترسانی به شاسیبلند نیازدارم
و اینگونه مشت محکمی به دهان مخالفان کوبید .اصال باید بگویم

نماینده بدون ماشین مثل مرغ بیبال و پر است .شما از مرغ بیبال
و پرانتظارتخم گذاشتن دارید؟ امروزآقای علمالهدی گفتند«قطعنامه
در زمان جنگ که توسط امام پذیرفته شد در زمانی بود که ما پیروز
جنگ بودیم ...اگر آن روز جنگ ادامه پیدا میکرد و صدام را براندازی
میکردیم آمریکا بر عراق مسلط نمیشد و مردم عراق گرفتار جنایات
نابکارانهآمریکاییهانمیشدند»گفتههایایشانهیچتوضیحیالزمندارد
فقط من کمی احساس رشادت کردم و پیشنهاد میدهم حاال که صدام
به درک واصل شده و خود آمریکای بیحیا با پرویی درعراق حضوردارد
چه اشکالی دارد که وارد جنگ بشویم و پدرشان را در بیاوریم و آرزوی
آقای علمالهدی را برآورده کنیم .قول میدهم اگر یکی از ما را بکشند
ده نفر از آنها را بکشیم .من کال از ایشان خوشم میآید چون هرکس
هرچه بگوید ایشان حرف خودش را م یزند حتی اگربزرگان نظام چند روز
قبل حرف دیگری زده باشند .امروزدیدم یک مرد هندی که پنج دختر
داشته شکم هفت ماهه همسرش را پاره کرده تا ببیند فرزندش دختر
است یا پسر .به این میگویند مرد .اما درمملکت ما همین دوسه روز
قبل آمدهاندوزنهبرداریقدرتیرابرایخانمها آزاد کردهاند.یعنیبزرگواران
میخواهندشانس کوچکترینعکسالعملراهم ازمابگیرندبلندشوم
بروم هند .چند روزی است درسایتها خبرکرونا گرفتن یکی ازبازیگران
سینما و تلویزیون نشرمیشود و به لحظه لحظهی روند بیماری ایشان
پرداختهمیشودبدینوسیلهمیخواهم ازهمهیخبرگزاریهاتشکرکنم
که با پوشش دادن وضع و حال هنرمندان عزیزما را درجریان می گذارند
و ازنگرانیعمیقی کهدچارشهستیممیرهانند.چونشخصمنهیچ
مشکلیندارمبهجزاینکهبدانمحال اینعزیزاندرچهحالیهستندفقط
کاشمیشدبهجایروزیدوبارساعتیدوبارخبررسانیمیکردند.به امید
پیروزیهایبیشتر

عباس عبدی
ده ماه پیش پیشنهاد انتخابات زودرس ریاست جمهوری را
دادم ،اصولگرایان که در خلوت خود از این ایده قند در دلشان
آب میشد ،به علت تناقضات فکری و تحلیلی ،درجلوت با آن
مخالفت کردند و حتی مخالفت شدیدی کردند! و این ازعجایب
سیاست درایران است که جناح غالب سیاست درآن نیزبه علل
روشنی که ناشی ازتناقضات فکری و رفتاری آنها است ،دوگانه
برخوردمیکند.دوگانگیبرخوردبرخی ازمنتقدانتاحدیقابلفهم
است،چونبایدمالحظهخیلی ازخطراترابنمایند،ولیدوگانگی
شدیدجناحصاحبقدرترافقطبایددرایراندید.بگذریم.با آغاز
به کارمجلس جدید ،وضعیت روحانی برای آنان مثل استخوانی
شد که درگلو گیرکرده ،نه میتوانند آن را قورت دهند و اگرقورت
هم دهند نمیتوانند هضم کنند ،و نه میتوانند آن را باال بیاورند.
به همین دلیل مدعی شدند که او را تحمل میکنند .ولی این
تحمل ازروی ناچاری است و نه اختیار .به همین علت درتیرماه
یادداشتینوشتمکه«تحملالزمنیستاستیضاحشکنید»،ولی
اجازه این کاررا نیزندارند یا توانش را ندارند.
تا اینجا و آنچه که به دعوای جناح حاکم و دولت برمیگردد،
برای مردم اهمیتی ندارد ،ولی مشکل اینجاست که دود این
وضعیتبهچشممردممیرود.نیازیبهتوضیحجزییات این ادعا
ووضعیتنیست.طیدهماه گذشتههیچمشکلیحلنشده که
برمشکالت اضافههمشده است.درایندهماه کدامچشماندازی
تیرهبودکهتیرهترنشده است.بنابراینعاقالنهنیستکه اینوضع
ادامه یابد .از سوی دیگر این روزها اخبار جسته و گریختهای از
گفتگوهایرسمییاغیررسمیمیاننمایندگان ایرانو کاخسفید
مطرح میشود .اگرچه براساس شواهد و تحلیل شخصی خودم
به این اخباراطمینانی ندارم ولی درهرصورت این مسیری است
کهدیریازودبایدبرگزید،ومهمترینعاملی کهمیتواندبرآنموثر
باشد ،انتخابات آمریکا و ویژگی صاحبان قدرت درایران است.
برای انتخابات آمریکاسهحالتمتصوراست .اول اینکهبدون
دردسرو با قاطعیت ترامپ رأی بیاورد .دوم اینکه بایدن رأی بیاورد

و ترامپ نیزبه راحتی تمکین کند .سوم اینکه بایدن رأی بیاورد و
ترامپ تمکین نکند و آمریکا وارد چالش جدی سیاسی شود .به
نظرمیرسد که هیچکدام ازاین سه حالت درصورتی که تغییری
در ایران رخ ندهد ،نفعی برای ما ندارند .حتی بهترین حالت ازسه
حالت فوق که به نظرمیرسد ،آمدن بیسرو صدای بایدن است،
اگردرایران تغییری رخ ندهد ،به سود ایران نیست و چه بسا ازدو
حالتدیگرنیزبدترباشد.
بجزادامه وضع موجود تغییری که درایران میتواند رخ دهد،
دو حرکت متفاوت است .اول به سوی یکدست شدن بیشترو
دوم افزایش حضورو مشارکت سیاسی واقعی و نه صوری مردم
است .منظور از افزایش مشارکت واقعی ،به رسمیت شناختن
همه نیروهای سیاسی و اجتماعی و احترام گذاشتن به آنان و حق
حضورشاندرعرصهسیاست است .ازمیان ایندوحالت،بهظاهر
ارادهای برای تحقق حالت دوم وجود ندارد یا حداقل اینکه بنده
نمیبینم .البته این بهترین راه است ،ولی اگرامیدی به تحقق این
راهنیست،تداوموضعیتوشکافموجودجزتضعیفبیشترو
ازدست دادن فرصتهای سیاسی برای کاهش مشکالت نتیجه
دیگری نخواهد داشت .از این رو حاال که اصولگرایان غالب،
قدرت و اراده استیضاح را ندارند ،پیشنهاد میکنم که روحانی
شخصا دست به کارشود .کناررفتن نه به معنای اعتراض ،بلکه
به معنای گشودن راه برای حل ماجرا .متأسفانه در ایران استعفا
هم به سرنوشت طالق دچار شده است .هر زوجی که طالق
میگیرندً ،
حتمابایدبادشمنیونفرتو کینهورزیوبدگوییحتی
زد و خورد و دعوا همراه باشد ،درحالی که میتوان دوستانه هم
طالق گرفت ،اگردو نفرمتوجه شدند که به هرعلتی نمیتوانند
با یکدیگرزندگی کنند میتوانند دوستانه و مدنی ازیکدیگرجدا
شوند.استعفایدیویدکامروننخستوزیربریتانیارابهیادبیاوریم.
هنگامیکهرفراندومبرگزیترأی آورد،خیلیراحتومدنی استعفا
دادوخانمترزامیجانشین اوشد .این استعفاها اعتراضینیست،
بلکهراهگشااست.
منبع:روزنامه اعتماد

سودوكو 622
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :621
فریبا سلطانی

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.

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/38ع

ـات نظـ ِ
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خدمـ ِ
ـدس
ـارت مهنـ ِ
مشــاور جهــت پروژههای عمرانــي» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصه عمومي به شــركت مهندســين
مشــاور واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ  99/07/16در
محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديد از
محــل اجــراي موضــوع مناقصــه و شــركت در جلســه پرســش و پاســخ روز چهارشــنبه مــورخ  99/07/09مقرر
شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نياز بــه ذكر
دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

