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اینچندنفر
به خاطرمردمقرنطینه کامل را تصویب کنید
عصرایران :نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نوشت :از دست دادن حتی  ۱نفر از
هموطنان خسارت جبران ناپذیر است؛ بخاطرمردمقرنطینه کامل را تصویب کنید .اقبال شاکری درصفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت« :از دست دادن حتی یک نفر از هموطنان خسارت جبران ناپذیر است؛ وای
به روزی که  ۴۰۰نفر فوت کنند .به تبعات آنفکر کنید! چند نفر از متوفیان نانآور خانواده بودهاند؟ چند
کودک یتیم بزرگ میشوند؟ بخاطر مردمقرنطینه کامل را تصویب کنید! تمام مسئولین ،از این تصمیم حمایت میکنند».

ابتالی میرحسین موسویو زهرا رهنورد به بیماری کرونا
ایلنا :میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به بیماری کرونا مبتال شدند.
یکی از افراد نزدیک به خانواده میرحسین موسوی با تایید این خبربه ایلنا گفت :درپی بروز
عالیم ،ازمیرحسین موسوی و زهرا رهنورد تست کوئید  ۱۹گرفته شد که نتیجه هردو آنها
مثبت اعالم شد .وی گفت :وضعیت عمومی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خوب بوده
و مراقبتهای الزم از آنها صورت میگیرد.

نماینده شهربابک درمجلس اعتصاب غذا کرد
ایسنا :نماینده مردم شهربابک درمجلس شورای اسالمی ازتحصن و اعتصاب غذا دردفترکاریاش خبر
داد و گفت :درحمایت ازمحتاجین به نان شب و گرفتاران و به خاطرعدم صداقت برخی مسووالن این
کارانجام میدهم .مصطفی رضا حسینی قطب آبادی گفت :مردم میگویند اقتصادشان موقعی رو به زوال
رفت که ربا وارد آن شد و دستورخدا ،قرآن و دین در آن نادیده گرفته شد .بانکها پول مردم را جمع کردند
و ازهمان پول به مردم وام دادند و سودهای کالن گرفتند و تاخیرو جریمه اخذ کردند درنتیجه هم اقتصاد خراب شد و هم اسالم بدنام.

هفتهی کتاب و کتابخوانی فرصتیست تا باردیگرازنو شروع کنیم .اینکه هیچوقت برای شروع مطالعه و کتابخوانی دیرنیست / .عکس :امین ارجمند /پاسارگاد

روزانه کامبیز

گرانی میرود
 احمدرضا تخشید

خبر
نخستین دوره جشنواره استانی
«پویش پایداری» برگزار میشود
پاسارگاد
جشنواره استانی«پویشپایداری»باهمکاری اداره ارشاد
و مجتمع گلگهر برگزار میشود .اختتامیه این جشنواره
قراراست 20اسفندماه برگزارشود و نویسندگان عالقهمند
میتوانند آثار خود را از 20آبان تا  20دیماه ارسال کنند.
همچنین مهلت داوری آثارپایان بهمنماه خواهد بود و در
اسفند مراسم
اختتامیهبرگزار
خواهد شد.
گفتنی ست
محو ر ها ی
این جشنواره
شا مل :
جلو ه ها ی
جدید فرهنگ
پایداری و
مقا و مت
اسالمی در

زندگی امروز ،اقتباس داستانی و نمایشی ازسیره و زندگی
شهدا و رزمندگان و آزادگان استان کرمان ،مدیریت جهادی
و مدافعان سالمت ،جهاداقتصادی و الگوسازی ازمشاهیر
پایداری در زمینههای ارتقا تولید داخلی و خودکفایی در
زمینههای اقتصادیبهخصوصدربخشصنعتیومعدنی
خواهدبود.
همچنین این جشنواره یک محور ویژه دارد و
عالقهمندان میتوانند آثار خود را در زمینه «روایتهای
مردمی از حضور در گلزار شهدای کرمان و مزار شهید
سلیمانی» به این جشنواره ارسال کنند .جشنواره در دو
ردهی آزاد و دانشآموزی برگزارمیشود و درهردو سطح به
سه اثربرگزیده تندیس و جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
نویسندگانمیتوانند آثارخودرابهنشانی
pouyesh.paydari@golgohar.com
ارسالکنندوبرایکسب اطالعاتبیشترباشمارهتلفنهای
دبیرخانه  09374637173واتساپ و تلگرام (ازساعت 8
تا  )14و شماره ثابت 03442230322 -03442207090
تماسحاصلفرمایند.

این چند روز هم مثل روزهای
هفتهی قبل درگیر انتخابات آمریکا
بودم و دیگر داشتم کمکم به خودم
شک میکردم و از خودم ناامید
میشدم که چقدر زندگیام را وابسته
به انتخابات آمریکا میدانم ولی
خوشبختانه هرچه اجنبیپرستهای واداده برای انحراف
افکارم از راه درست سعی و تالش کردند ،برادران عزیز در
صداوسیما ازبرنامههای خبری گرفته تا برنامههای خانوادگی
و آشپزی به باد فنا دادند .این عزیزان به من و همهی ملت
غیوربا مصاحبههایی که انجام دادند حالی کردند انتخابات
آمریکا و رییسجمهورشدن هرکدام ازدو نفربایدن یا ترامپ
هیچ نقشی درزندگی ما ایرانیها ندارد و به این وسیله مشت
محکمی به دهان یاوهگویان و خودفروختهها کوبیدند.
نمیدانید من چه لذتی میبرم وقتی میبینم دوستان ما
تقریبا درهمهی برنامهها اشاره میکنند به این که سکه فقط
سه چهار میلیون ارزان شده و دالر سه چهار هزارتومان .و
میگویند دیدید انتخاب هرکدامشان برای کشور تفاوتی
نداشت .این عزیزان واقعا راست میگویند فقط زمانی
میتوانیم بگوییم انتخاب این یا آن در کشورما تاثیرداشته
است که دولت بیاید در خانهمان و به هر نفر حداقل یک
سکه مجانی بدهد و نفت را هم بیاورد سر سفرهمان .حاال

آگهی تجدید مزایده (نوبت اول)
شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه فــروش عرصــه تعــداد ســه
جایــگاه ســوخت خــود بــا قیمــت پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جرئیــات
منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــه نشــانی
( )setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099005674000003بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار آگهی99/08/24 :
مهلت دریافت اسناد مزایده 99/08/24 :الی  99/09/15ساعت 10:00
مهلت ارسال پیشنهاد 99/08/24 :الی  99/09/15ساعت 14:00
تاریخ بازدید 99/08/24 :الی 99/09/15
تاریخ بازگشایی 99/09/16 :ساعت 17:00
تاریخ اعالم به برنده 99/09/17 :ساعت 10:00
شرایط مزایده:
ســپرده شــرکت در مزایــده بابــت هــر جایــگاه ســوخت بایســتی بــه صــورت فیــش نقــدی
و واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه
صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر باشــد.
مساحت عرصه

قیمت کل عرصه
1997/97/

ردیف

شرح

1

عرصه جایگاه سوخت بلوار قائم

91/5715

2

عرصه جایگاه سوخت انتهای بلوار ابن سینا

1918751

111517726

7

عرصه جایگاه سوخت جاده تهران -ورودی جاللآباد

7/21728

95126798

(متر مربع)

(میلیون ریال)

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــهمراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (ودیعــه) ،ارســال قیمــت و
اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگــذاری در اســنادمزایــده موجــود میباشــد.
 عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــیالکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نمایند .مرکــز پشــتیبانی و راهبردی
ســامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

شما خودتان بگویید هیچکدام ازاین اتفاقها افتاده است؟
بنابراین نتیجه میگیریم که حرف عزیزان ما درصدا و سیما
و دیگر جاها کامال درست است و مو الی درزش نمیرود.
من فقط نمیدانم چرا هنوزعدهای نفهم دراین مملکت فکر
میکنند نتیجهی انتخابات آمریکا تاثیری در کشور ما دارد.
به این خودفروختههای اجنبیپرست میخواهم چندتا بد
یراه بگویم ولی برای رعایت ادب اینجا نمینویسمشان.
وب 
در این میان برادر حسین از روزنامه کیهان مشت محکم
دیگری بر دهان یاوهگویان زد تا پروندهی انتخابات آمریکا
در کشور برای همیشه بسته شود .وی گفته؛ «اول تمام
تحریمها لغو شود ،ثانیا داراییهای بلوکه ایران باز گرداننده
شود و ثالثا خسارتهای وارده جبران شود و صدالبته ترامپ
قصاص شود ».در ادامه برادر محسن رضایی هم همراهی
کرده و گفته« :رییسجمهور جدید آمریکا اول باید از ملت
ایران بهخاطر تحریمهای اخیر عذرخواهی کند و سپس
خسارتهای اقتصادی حاصل از تحریم را جبران کند».
من این پیروزیهای پیدرپی را به خودم و شما و همه
هموطنان تبریک میگویم .در این میان حرف آخر را در
مورد وادادههای داخلی کریمی قدوسی نماینده مشهد زده
و گفته است« :چندماه دیگررییسجمهور که برود ،تحریف
میرود و بعد از آن تحریم میرود .سحر میشود و گرانی
هم میرود ».من این پیروزی بزرگ را به همه به ویژه خودم
تبریک میگویم .به امید پیروزیهای بیشترو بیشتر

 امید محمودزاده ابراهیمی
پس از باالرفتن آمار مبتالیان
و فوتیهای کرونا در  40روز اخیر
دولت تصمیم گرفت مراکز تجمع
را تعطیل کند .دستورالعمل بر این
مبنا بود که بانکها ،ادارات و اصناف
منهای صنوف تامینکننده معاش
به مدت یک هفته تعطیل باشند .در سیرجان و دو روز پس
از اجرای این طرح خبر آمد که بانکها از روز شنبه آغاز به
صبح شنبه در حالی که بازار سیرجان بنا بر همان
کار میکنندِ .
دستورالعمل قبل به صورت خودجوش تعطیل بود ،پیامکی
برای صنوف ارسال شد که خبر ازبازشدن بازاربا رعایت مقررات
بهداشتی و فقط تا ساعت  18میداد! این حد ازناهماهنگی در
حالی بود که ستاد کشوری کرونا در همان روز تصمیم گرفت
که ازشنبهی اول آذرماه ،مقررات بهداشتی شدیدتری اخذ شود.
مشخص نیست اگرقرار است هفته بعد دوباره دستورتعطیلی
صادرشود ،پس حکایت بازشدن آنها چیست؟
آن طور که خبرها را دنبال میکردم ،در این تصمیم اتفاق
جدیدی نیفتاده و قراراست همان پروتکل تعطیلی هفته گذشته
با شکلی دیگراجرا شود .همزمان با این تصمیمات خلقالساعه،
مسئوالن وزارت بهداشت و رییس شورای شهرتهران ازتعطیلی
صنوف درساعت  18انتقاد کردند و آن را موجب تشدید شلوغی
و ازدحام و درنهایت افزایش آمارمبتالیان دانستند.
یکی از اساسیترین اشتباهات دولت ،گرفتن تصمیمات
غیرکارشناسی و تغییر مداوم آنهاست .در  9ماه اخیر ،هیچ
سیاست پایهای اخذ نشده و همه تصمیمها موقت و قابل دور
زدن بودهاند .به طور مثال اگر از ابتدای کرونا یک کمیته ویژه
مسئولیت مییافت که کلیه بانکهای کشور را زیرنظر بگیرند
که خدمات اینترنتی خود را باال ببرند و هربانکی که میتوانست
بیشترین مراجعات اینترنتی را داشته باشد ،مورد تشویق قرار

میگرفت ،یکی از معضالت مرتبط با کرونا یعنی حضور مردم
در بانکها کمتر میشد .اینترنتبانک باید به عنوان یه کارمند
24ساعته فرض شود که متاسفانه این دیدگاه درسیستم بانکی
ایران وجود ندارد .مشابه چنین سیستمی نیز باید در ادارات
پایهریزی شود تا دیگر نیاز به مراجعه حضوری نباشد .در واقع
میتوان یکی ازدرسهای کرونا را بهینهسازی سیستمهای اداری
دانست که میتواند کارها را سریعترو با صرف انرژی کمتر انجام
دهد .پس از پایان کرونا با یک مقیاسگیری کشوری مشخص
میشود با پیادهسازی این سیستمها میلیونها لیتر در مصرف
سوخت ،میلیونها برگ کاغذ و میلیونها دقیقه در زندگی
شهروندان این کشور صرفهجویی شده و در حفظ سالمت آنها
هم موفقیت حاصل شده است.
از دیگر مشکالت اساسی در مواجهه با کرونا ،نبود یک
تصمیمگیرو تمامکننده است .ستاد ملی کرونا به صورت اسمی
همهکاره خوانده میشود اما تجربه این  9ماه ثابت کرد این
ستاد فقط یک ستاد مشورتی و درخواستکننده است نه بیشتر.
وجود نهادهای مختلف با قدرتهای موازی در ساختار کشور
موجب شده یک مقام تصمیمگیر در کشور نتواند سیاست
واحدی را اخذ کرده و به اجرا بگذارد .نوع برخورد کجدار و مریز
دولت با قوانینی که خودش پایه آن را گذاشته است از دیگر
مشکالت است .به عنوان مثال دولت هیچ عزم جدی برای
محدودیت تردد بینشهری پس ازدستورالعمل تعطیالت ندارد
و انتظار دارد همه در خانه بنشینند و رعایت کنند .البته این
سیاست تاکنون به سود دولت بوده و مردم را مقصرهمهگیری
کرونا جلوه داده است اما این یقهگیری و اتها مزنی چه مشکلی
را حل کرده؟ اگر مردم رعایت نمیکنند ً
حتما ریشههایی در
بیاعتمادی و همچنین آموزش دارد اما حاال نیاز داریم با یک
سیاست واحد کشور و مردم را نجات دهیم وگرنه در اعماق
دره سیاهی و مرگ پرت خواهیم شد .خروج از وضعیت فعلی
نیازمند تغییرنگرش مدیریتی و حاکمیتی است.

سودوكو 629
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :628
علیرضا عتیقی

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 آاقی

مهندس علی عباسلو

م عض هیئ مج
تمدریه تمع جهانفوالد سیرجان
مدریعا ل و و 
درودی خالصانــه و ارادتــی خاضعانــه محضــر شــما ســرور ارجمنــد که مظهر مهر و بخشــش
هســتید .نیکاندیشــی و خدمــات صادقانــه جنابعالــی و مجموعـهی تحــت مدیریــت شــما
در رفــع نیازهــای مجموعهی بهداشــت و درمان شهرســتان ســیرجان در اوج بیمــاری کرونا
خصوصــا تامیــن اکســیژن مــورد نیــاز بیمارســتانهای امامرضــا(ع) و غرضــی بــه صــورت
رایــگان عــاوه بــر رضــای الهــی و تاثیــرات ملمــوس در رونــد ارائ ـهی خدمــات ،موجــب
اعتــای جــو معنــوی و ارتقــای روح همبســتگی بــوده و ســرمایهی اجتماعــی با ارزشــی تلقی
میگــردد .لــذا بــر خــود الزم میدانیــم از اقدامــات خداپســندان ه شــما مراتــب تشــکر و
ســپاس خــود را ابــراز داشــته و از درگاه ایــزد منــان طــول عمــر باعــزت بــرای حضرتعالــی
مســئلت مینماییــم.
رییس و هیئترییسه دانشکده علومپزشکی شهرستان سیرجان
و مجموعهی کادر درمان بیمارستانهای امامرضا(ع) و غرضی

جناب آقای مهندس امید علیرضازاده
مدیر اجرایی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرستان سیرجان

ـان
بــا نهایــت تاســف و تالــم درگذشــت اخــوان گرامیتــان مرحومـ
محمدعلــی و علــی علیرضــازاده را بــه جنابعالــی و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض میکنیــم .در ســوگ آن عزیــزان مــا
شــریک کوچــک انــدوه بــزرگ شــما هســتیم .از خداونــد متعــال
بــرای آن عزیــزان ســفر کــرده طلــب مغفرت نمــوده و برای شــما و
ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت مینماییــم.

همکاران اتاق بازرگانی

