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مردم بعد از هاشمی به کسی رأی ندادند

خبرآنالین :ابراهیم فیاض ،جامعه شناس و تحلیلگر مسایل سیاسی نگاه مثبتی به رفتار و عملکرد اصولگرایان
و اصالحطلبان در شرایط فعلی ندارد و میگوید :من در زمان خاتمی گفتم که مردم بعد از هاشمیرفسنجانی دیگر
به کسی رای ندادند بلکه به ضد کسی رای دادند ،یعنی برای اینکه به ناطقنوری رای ندهند به خاتمی رای دادند.
موقعی که میخواستند به رفسنجانی در دور دوم رای ندهند ،به احمدینژاد رای دادند ،زمانی که خواستند به
قالیباف رای ندهند به روحانی رای دادند ،یا نخواستند به رییسی رای دهند باز به روحانی رای دادند .االن هم برای مردم هیچ چیزی روشن نیست.

ابراز نگرانی از ردصالحیتها

ایسنا :علی مطهری در بیانیهای پس از ردصالحیتاش نوشت :دیشب فرماندار تهران به من
خبر داد که شورای نگهبان صالحیت اینجانب را تایید نکرده است .از یک جهت خوشحال شدم
و از یک جهت نگران .از این جهت که پاسخی پیدا کردم برای مردمی که اصرار داشتند تو حتما
باید بیایی ،خوشحال ،اما از آن جهت که با این نگاه شورای نگهبان ،آزادی بیان محدودتر و نقش
مردمدرتعیینسرنوشتشانکمرنگترمیشود،برایآیندهانقالباسالمینگرانشدم.

ایلنا :رییس ستاد انتخابات کشور واجدین شرایط شرکت در انتخابات دوم اسفند ماه را ۵۷
میلیون و  ۹۱۸هزار نفر اعالم کرد و گفت ۲ :میلیون و  ۹۳۱هزار نفر رأی اولی محسوب میشوند.
جمال عرف گفت :کمیتهای ویژه در ستاد انتخابات کشور با حضور نمایندگان مرکز آمار ایران،
ثبتاحوال کشور و مشاورین متخصص جمعیتشناس تشکیل شد ،از کل واجدین شرایط شرکت
در انتخابات دوم اسفند  ،۹۸تعداد  ۲۹میلیون و  ۳۹هزار و  ۱۵۲نفر مرد و تعداد  ۲۸میلیون و  ۸۷۹هزار و  ۶نفر زن هستند.

با رد صالحیتها اصالحطلبان دچار آسیب شدهاند

ایسنا:نمایندهسابقمجلسشورایاسالمیگفت:بایدبپذیریماصالحطلبانبهخاطرردصالحیتدرنقاطمختلف
کشور دچار آسیب شدهاند و هنوز نتوانستند برای حضور درانتخابات آتی به جمع بندی برسند .من فکر می کنم در این
دور از رقابتها ،اصولگرایان بسیار راحتتر از اصالحطلبان خواهند بود .ابراهیم نکو گفت :تغییرات در درون دو جناح
اصلی در حال شکلگیری است .و این تغییر رویکرد میتواند برای آنان رایآور باشد .اگر اصالحطلبان با روش قبلی
در انتخابات آتی ظاهر شوند امکان موفقیتشان کمترخواهد بود .اصولگرایان نیز با ادامه روشهای گذشته نمیتوانند پیروزی چشمگیری داشته باشند.

خبر

سیرجان قهرمان اسکواش پسران استان کرمان شد

 پاسارگاد :مسابقات اسکواش قهرمانی استان
کرمان به مناسبت دهه مبارک فجر در تاریخ  11/11/98با
حضور60نفردریازدهگروهدرقالبتیمهاییازشهرستانهای
استان کرمان برگزار شد .
سعیدحلواییپور رییس هیئت اسکواش سیرجان با
اعالم این خبر افزود :تیم سیرجان با شانزده ورزشکاردر این

مسابقات شرکت که دررده پسران مقام اول ودررده بانوان
مقامسوماستانراکسبنمودند.
جوایز نفرات اول تا سوم هر جدول حکم ومدال توسط
مرادیمعاونمدیرکلورزشوجوانانودکترحسینیرییس
هیئتاسکواشاستاناهداگردید.
در رده آقایان :بزرگساالن محمدمهدی ایرانپور مقام
سوم ،زیر15سال؛ ابوالفضل ده یادگاری اول ،یاسین شبها
دوم ،کمیل روح اللهی سوم ،در رده زیر  19سال؛ محمد
بزاده اول ،ابوالفضل ابوطالبی دوم ،ابوالفضل اسفندیارپور
عر 
سوم،سیدطاهاحسینیمقامسومراکسبکردند.
در رده بانوان هم ستایش باسفهرجانی سوم و در رده
بزرگساالنفرنگیسطاهریمقاماولراکسبکرد

دلخوش
توسعه؟

به

کدام

برگزاری نمایشگاه سیمکس
ویژهیصنایعمعدنیدرسیرجان،
یافتگیسیرجان
نمایشتوسعه
هم ِ
ِ
بود و هم نشانی از عقبماندگی!
دلیلی دیگر بر این واقعیت که رون ِد توسعه در این شهرستان
«ناهمگون» است .وقتی در شهری که نه مرکز استان است
ونهیککالنشهر،نمایشگاهیدراینسطحبرگزارمیشود
نیسیرجان
کهمجالیاستبرایخودنماییشرکتهایمعد ِ
در کنار شرکتهای بزرگ کشوری ،یعنی سیرجان در
بحثِ توسعهی صنعتی ،حداقل بسیاری از مراکز استانها را
پشتسر گذاشته است .اما همین شهر شاخص در عرصهی
صنعت و معدن ،هنوز از داشتن یک سایت نمایشگاهی،
هتل  5ستاره و مراکز اقامتی مدرن محروم است .برگزاری
ِ
میانخاکهای
نمایشگاهیدراینسطح،ولیزیرچادرودر ِ
محوطهی دانشگاه آزاد ،نمایشی همزمان از دو چهرهی شهر
ما بود و عجیب اینکه آنچه بیشتر بهچشم آمد صورتِ
عقبماندهوتوسعهنیافتهیسیرجانبود.

اینچندنفر

 ۵۷میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات داریم

 ابوذر خواجویینسب

 نمایش کمدی«دِپوتات به دنبال دروغگو» تا پنجشنبهی این هفته در تاالر فردوسی ساعت  19بر روی صحنه میرود.
این نمایش کاری از گروه باران و کارگردانی آن بر عهده صابر سلطاناحمدی است  /.عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

خوشت نمیاد؟ پاشو برو!

امیدمحمودزادهابراهیمی
چند روز پیش در پمپبنزینی که یک
نازل آن برای خودروی چپ و راست کار میکرد
منتظر بودم تا نوبتم شود .سوختگیری آن
سمت تمام شد و مرد جوان نازل را سرجایش
گذاشت .من هم به رسم ادب کارت را از دستگاه
خارج کردم تا کارت خودم را وارد کنم که با
سالعمل شدید وی مواجه شدم .شاکی شده بود که چرا دکمه خروج را
عک 
نزده و کارت را خارج کردم و االن چندلیتر از سهمیه بنزینش را سوزاندهام.
سهمیهبندی بنزین برای اولین بار نیست که اتفاق میافتد .سال
 1386اولین سال آن بود که با شعارهای کاهش مصرف و سرمایهگذاری
برایبخشحم لونقلعمومیاجراشدکهمثلهزارانطرحدیگربهاهداف
خودنرسید.سالهابعدکهحسنروحانیبهقدرترسیدبنزیندونرخیرا
فسادزا خواند و آن را تکنرخی کرد و حاال دوباره به سال 1386بازگشتیم!
هیچ تفاوت عمدهای میان  1398و  1386وجود ندارد ،مگر در قیمت.
اما اتفاقاتی که در چندهفته اخیر و در خصوص کسر از سهمیه بنزین
به دالیل عجیب افتاد نشان داد که یک بحث جدی در خصوص عدم
رعایت حق مردم وجود دارد .م یدانیم که اگر یک ریال مبلغ یک قبض را
کمتر بپردازیم ،هیچ تسویهای به آن تعلق نگرفته و حتی نپرداخته قلمداد
میشود .دولت کسر یک ریال از حقوق خود را نمیتواند قبول کند .میزان
سهمیه بنزین هر خودرو 60لیتر بنزین 1500تومانی به صورت ماهیانه
معین شده که طبق اطالعیه سامانه هوشمند سوخت؛ با وارد کردن کارت
در کارتخوان جایگاه و مشخص شدن مقدار سهمیه ،ابتدا 3.99لیتر که
در این سیستم ،یک پیمانه تعریف شده است ،از سهمیه کسر میشود.
پس از آن ،سوختگیری آغاز می شود تا این که پیمانه اول به اتمام برسد.
یعنیاگر2لیتربنزینبزنید؛ 3.99لیترازسهمیهتانکسرمیشود.سهمیه

اصطالحاً پیشخور میشود .سپس با گذرکردن میزان سوختگیری از
سقف پیمانه اول ،مجدد  3.99لیتر دیگر از سهمیه کم میشود و با ادامه
سوختگیریاینفرآیندبهصورتپیمانهایتاانتهایسوختگیریتکرار
خواهد شد .پس اگر می خواهید یک لیتر از سهمیهتان کسر نشود باید
براساسضریب 3.99بنزینبزنید!
خبری که احساس میشد یک دروغ خندهدار باشد ،به یک واقعیت
عجیبتبدیلشد.بسیاریازرسانههاهمبهاینموضوعپرداختنداماگویی
کک هیچ مسوول دولتی نگزیده و گویی اصوالً حق مردم این نیست که
اگر 60لیترگرفتندهمانرابیک موکاستدریافتکنند.اینکهچهمنطقی
پشت این قضیه است ،مشخص نیست .عمده مسئوالنی که درباره این
موضوع اظهارنظر کردهاند بر «وجود» چنین موضوعی صحه گذاشت هاند اما
توضیحی برای «چرایی» آن ندادهاند .این سهمیهبندی با نمونه سال1386
آنچهتفاوتیدارد؟ایدهسوختگیریبراساسپیمانه 3.99لیتریچرااجرا
میشود؟ آیا قرار است مردم بابت بنزین1500تومانی اذیت و تنبیه شوند؟
اینکهبنزینرابهقیمت1500تومانو 60لیترماهانهعرضهمیشود،منتی
بر سر مردم است؟ همین مردم سال 1393تکنرخی شدن بنزین از700
به1000هزارتومان(تقریباً50درصد)راباقیدافزایشمتناسبکرایهوسایل
بنزینی و با چش مانداز امید برای آینده بهتر پذیرفتند .هیچ اعتراضی هم به
وجود نیامد .اما چرا بدون هیچ توضیحی این طرح اجرا میشود و کسی
داد از حق مردم نم یزند؟ در چندماه اخیر و پس از اتفاقات آبانماه و ساقط
شدن هواپیما و کشته شدن چندین نفر در تشییع جنازه سردار سلیمانی
یک مسئله به وضوح خودش را نشان داد؛ «مردم حقی ندارند که بدانند».
هیچکسپاسخگویحقآنهانیستوزیرلفظیگفتهمیشود؛همینیکه
هست! خوشتان نمیآید؟ بفرمایید بروید به همان جایی که این چیزها
اهمیتدارد.مضمونحرفیکهزینبابوطالبیمجریشبکهافقزد،عصاره
رفتارامروزبامردمبودهوچندانموضوعغریبینیست.

تالش برای نجات منبرسنگی

در کنار خرابههای قلعهی سنگ ،منبری سنگی وجود
سیرجان قدیم است.
دارد که اثری بهجای مانده و مهم از
ِ
همان شهری که تا قبل از غروب کردن آفتابِ اقبالش و به
اعتبا ِر سخن «مقدسی» از جغراف یدانان بزرگ جهان اسالم،
ازشیرازهم،آبادتروزیباتربوده.اینمنبرباهمهیاهمیتیکه
برای سیرجان دارد ،سالهاست بهحال خود رها شده است.
جویندگانگنج
درسایهیاینبیتوجهیهمازسودجویانو
ِ
زخمخورده ،و هم از انسانهایی که در اوج نادانی ،با روشن
کردن آتش در پایِ منبر ،باعث شدند تا با نفوذ آبِ باران و
سنگی منبر ت ََرک
سرمای زمستان در این اثر تاریخی ،بست ِر
ِ
بردارد! حاال قرار است برای آنکه راهکاری برای نجات این

منبر پیدا شود ،جلسهای در روز سهشنبه ،به همت انجمن
ادیفوباحضورمدیرکلمیراثاستانومسئوالنشهرستان
برگزار شود .افسوس که دیر بهفکر افتادهایم و بخشی از این
سخن پیر ِان
منبر را از دس 
ت دادهایم .اما دلخوشیم به همان ِ
قدیم که جلوی ضرر را از هر جا بگیریم ،منفعت است .دریغا
سخن استاد ایرج افشار ،ایرانشناس بزرگ هم
که حتی به ِ
بیاعتنا بودیم .او که سالها پیش درباره تخریب این اثر زیبا
هشدار داده و نوشته بود« :آیا نباید میراث فرهنگی ،چنین
گوهریرابهموزهیاوسطیکیازمیدانهایسیرجانمنتقل
کند .هرچه از این سنگ کاسته و خراب شود گناه اخرویش
متوجهرؤسایمیراثفرهنگیسیرجاناست».
سالگیمرتضیفرهادی
بهافتخارهفتادوپنج
ِ

امروز و با طلوع آفتاب ،استاد مرتضی فرهادی،
هفتادوپنجسالهشد.مردمشناسوجامعهشناسیبرجستهکه
چندینسالازعمرخودراصرفِ مطالعهدر فرهنگوادبیات
عامیانهی مردم سیرجان ،بهویژه روستانشینان و عشایر این
منطقهکردهاست.کتاب«موزههایبازیافته»اثردکترمرتضی
فرهادی ،پژوهشي است در فرهنگ آ 
بوهوايي و دامداريِ
روستاييان سيرجان و چند شهر مجاور ما ،كه در
عشاير و
ِ
دودفترسامانيافتهوبرایهمیشهبهعنوانیکاث ِرارزشمند
برای مردم و پژوهشگر ِان سیرجانی به یادگار مانده است.
محمد درویش ،کنشگ ِر سرشناس محیطزیست دربارهی
وی میگوید :مرتضی فرهادی از جمله اندک انسانهای
واالگوهری است که پیشون ِد استادتمام چیزی به ارزشها،
فرهیختگان ایرانی
وقار ،اعتبار ،منزلت و احترامش در نزد
ِ
نمیافزاید.او ِ
شناسانایرانیاست؛
بزرگبزرگهاوچکا ِدمردم
ِ
امان
مردی که هر مقاله و کتابش حادثهای ممتاز در حوزه تو ِ
جامعهشناسی ،مردمشناسی ،تاریخ ،هنر ،میراث طبیعی،
ادبیاتومحیطزیستاست.دلیلنوشتنمازاوفقطیکچیز
است :اینکه جوانان ایرانی ،با افتخار خود را هموطن مرتضی
فرهادی بدانند و بنازند به اینکه میتوانند با زبان مادری ،آثار
پرشمارویگانهاشرابخوانند.

سودوكو 591
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :590
فرهاد موسوی

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.

«آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیشارزیابی

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/64ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تهيــه مــواد ضــد حريــق و
اجــرای پوشــش ضــد حریــق كابلهــا و ســيني كابلهــاي کارخانــه گندلهســازی شــماره »1
اخــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه
متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و
اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان
از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ
 98/12/03در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد.
ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز شــنبه مــورخ  98/11/26بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم
بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/63ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خریــد دو دســتگاه تســت
اســتحكام اتومــات گندلــه آهــن پختــه  CCS of Pelletsبــه همــراه راهانــدازي و خدمــات
آمــوزش عملكــرد دســتگاهها» را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق برگــزاري مناقصــه
عمومــي بــه شــركت فروشــنده واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم
پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد.
مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  98/12/05در محــــل دفتــر كميســيون
معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد
يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

شرکتهای تامینکننده انرژی»
شماره 98-55

شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در نظر دارد ،نسبت به شناسایی و پیشارزیابی
شرکتها و تامینکنندگان واجد صالحیت جهت «خرید  ۴۰مگاوات توان اکتیو پایه
و حداکثر  45مگاوات توان اکتیو متغیر؛ با سطح ولتاژ  400کیلوولت» اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط و مورد تایید توانیر و شرکتهای برق
منطقهای ،دعوت به عمل میآید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی،
تمایل خود را به صورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل
 DKMSJSCO@gmail.comارسال نمایند.
اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع فراخوان( .ذکر شماره تماس تلفن ثابت
و همراه و ایمیل الزامی است).
 -2مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی ،شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین
تغییرات و) ...
 -3گواهیهای مجوز فروش توانیر و یا برق منطقهای.
 -4مجوز فروش میزان انرژی.
 -5رزومه ،سوابق و نمونه قراردادهای انجام شده با موضوع فوقالذکر( .سوابق و
روزمههای ارسالی میبایست مربوط به سال  94تاکنون و با موضوع مرتبط باشند).
 -6گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوقالذکر.
 -7مدارک و مستندات توان مالی.
توضیحات:
 -1محل سایت شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان؛ کیلومتر  50جاده سیرجان -شیراز،
کیلومتر  2جاده اختصاصی گلگهر میباشد.
 -2موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتما باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.
 -3ارایه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس  034 - 42273806حاصل نمایید.

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

