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پيامك300099004806 :

اینچندنفر
درصورت مهارکرونا تعطیالت عید فطرافزایش مییابد
عصرایران :وزیرمیراثفرهنگی ،گردشگریوصنایعدستی گفت«:بهطورحتمخسارتهاو آسیبهایواردشده
به سه حوزه میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی درپساکرونا با جهش بیسابقه سفرجبران خواهد شد ».دکتر
علیاصغرمونسانبابیان اینکهبعد ازمهارکرونادرسفربه استانهایمختلف ازروندپروژههابازدیدخواهمکرد ،افزود:
«امسال باید سال تحول درگردشگری باشد ».او درادامه به پیگیریها برای افزایش تعطیالت عید فطراشاره کرد و
گفت«:اینموضوعرادنبالمیکنیمتادرصورتمهارکروناتازمانعیدفطر،تعطیالت اینعید افزایشیابدتافرصتیبرایسفرهموطنان فراهمشود».

فساد مانند موریانه به جان انقالب افتاده است
آفتاب :معاون اول رییس جمهوربا تاکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد درهمه مدیران
کشوربه مسئله اصلی تبدیل شود ،گفت :مدیری که بداند فساد درزیرمجموعه اش رخ داده اما فوراً

برخورد نکند ،درحالت خوشبینانه مدیری بی عرضه و درحالت بدبینانه مدیری آلوده است.اسحاق
جهانگیری گفت :مردم باید بدانند و خودمان نیزباید باورداشته باشیم که با فساد مخالف هستیم.
فساد درهرجا و توسط هرکس که باشد باید با آن مبارزه کرد چرا که فساد مانند موریانه به جان انقالب افتاده تا آن را ازپا درآورد.

کدخدایی به خاطرردصالحیتها دچارعذاب وجدان شده است
انتخاب :علی مطهری درکانال تلگرامی خود نوشت :واکنشهای آقای کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان نسبت به مسایل مربوط به انتخابات گذشته از حد متعارف خارج شده است .میتوان گفت
نسبت به این موضوع آلرژی و حساسیت پیدا کرده است به طوری که با کمترین بهانهای وارد این
گود میشود و ازخود دفاع میکند و بدون آنکه کسی از او سؤال کند ،بردرستی ردصالحیتها اصرار
میورزد .به نظرمیرسد که وی به خاطرردصالحیتهای بیحساب دچارعذاب وجدان شده و دنبال آرام کردن وجدان خویش است.

سازمان تعزیرات همچنان به دنبال سلطان لیموترش
تسنیم:سخنگوی تعزیرات گفت :رییس اتحادیه بارفروشان تهران اعالم کردند اسامی محتکران لیموترش را به
قوهقضاییه دادهاند اما طی صحبت رییس سازمان تعزیرات حکومتی با سخنگوی قوهقضاییه مشخص شد تا روز
گذشته هیچ اسمی داده نشده است .سید یاسررایگانی گفت :اواخرهفته گذشته همکاران ما با همکاری سازمان
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات در استان فارس ،هزار و  ۲۰۰تن لیموترش احتکارشده را در جهرم استان فارس
کشف کرده و انبارهای مربوطه را پلمب کردند و از امروزدرمیادین میوه و ترهبارشهرداریهای سراسر کشور انجام خواهد شد.

خبر
کتاب «گذر» به چاپ رسید
 پاسارگاد :کتاب
گذر «سرگذشت پیدایش
عکاسی در سیرجان» توسط
رضا سیوند به چاپ رسید.
این کتاب حاصل پژوهشی
شفاهی،اسنادیوکتابخانهایاست
که در 152صفحه در قطع وزیری
و سیاه سفید چاپ شده است.
طرح جلد کتاب را استاد فرزاد
ادیبی طراحی کرده و مقدمهایی
از تاریخ عکاسی در ایران توسط

استاد محمدرضا طهماسبپور
آورده شده است .کتاب ذکر
شده به معرفی هنرمندان،
عکاسان شاخص و عکاسخانهها،
آغازگرهای عکاسی در سیرجان
و کسانی که در این مسیر
نقش داشتند ،پرداخته است.
عالقهمندان جهت تهیه این
کتابمیتوانندبه کتابفروشیهای
فرهنگستان و مستطاب مراجعه
کنند.

 صف دریافت سیم کارت تلفن همراه برای ثبتنام وام یک میلیونی / .عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

غیبت آدم مشهورها در عصر کرونا
 مصطفی داننده
وظیفه آدم مشهورها دربحرانهای مثل کرونا چیست؟
شاید بپرسید آدم مشهورها چه کسانی هستند؟ همان
سلبریتیهای خودمان .همانهایی که مردم برای دیدنشان
صف میکشیدند .همانهایی که دنبالکنندگان فضای
مجازیشان سربه فلک میگذارد.
آدم مشهورهای خارج از ایران به شدت این روزها فعال
هستند .آنها میدانند شهرت برای آنها یک وظیفه اجتماعی به
همراه دارد .نمیشود خیلی ساده از کنار بحرانهای اجتماعی
گذشت و ساکت بود.
آدم مشهورهای خارج در روزهای کرونایی با کمکهای
مادی و معنوی خود به کمک جامعه کرونا زده آمدهاند .در
ایران اما آدم مشهورها البته جز چند نفر مثل هدیه تهرانی،
علیرضا جهانبخش و برخی خوانندگان ،تقریبا هیچ کاری
نمیکنند به جزاستوری گذاشتن.
آدم مشهورها درآمد بهتری نسبت به دیگر افراد جامعه
دارند .آنها میتوانند بخشی از درآمد خود را به بیمارستانها
و افرادی که درگیر کرونا هستند اختصاص دهند .این کمک
میتواند به شهری که در آن متولد شدهاند باشد .شاید آدم
مشهورها بگویند ،ایران که خارج نیست .ما پولهایمان را به
موقع نمیگیریم یا به اندازه خارجیها پول نمیگیریم .همین
که بتوانیم زندگی خودمان را بچرخانیم هنرکردهایم.
ما هم به عنوان آدمهای معمولی این جامعه حرف آنها
را قبول میکنیم .اوضاع اقتصادی کشورخوب نیست ،اوضاع
جیب شما هم خوب نیست .اما میشود این سوال را جواب

«آگهی مزایده فروش پسته»

شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد در نظــر دارد حــدود  400تــن انــواع پســته از محصــول
تولیــدی خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند .بدینوســیله از اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی کــه تمایــل بــه خریــد دارنــد ،دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت رویــت نمونــه محصــوالت ارایــه
شــده بــرای فــروش و اخــذ بــرگ شــرایط شــرکت در مزایــده حداکثــر تــا تاریــخ 99/02/07
همــه روزه بــه جــز ایــام تعطیــل در ســاعات اداری بــه دفتــر شــرکت واقــع در ســیرجان-بلوار
ســیدجمالالدین اســدآبادی -شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفنهــای
 034 - 42304403 - 42305430واحــد بازرگانــی شــرکت و شــماره همــراه 09131456552
مدیــر بازرگانــی تمــاس و یــا بــه ســایت  www.pistachio-tooka.irمراجعــه و پیشــنهادات خــود
ـورخ  99/02/08تحویــل دبیرخانــه شــرکت نماینــد.
ـنبه مـ
ـاعت  14روز دوشـ
را حداکثــر تــا سـ
ـاعت  15در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت
ـنبه  99/02/08راس سـ
زمــان برگــزاری مزایــده روز دوشـ
میباشــد.

ضمنا لیست اقالم پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ 99/01/28
در سایت درج گردیده است.

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

اطالعیه استخدام کارشناس سیستمها و روشها

یک شرکت مشاوره معتبر در حوزه سیستمهای مدیریت ،جهت کار تمام وقت
درمنطقه سیرجان ،از افراد دارای شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید :
جنسیت  :آقا
تحصیالت  :کارشناسی مهندسی صنایع  /مدیریت صنعتی
مهارتها  :توانایی پیاده سازی و نگهداری سیستمهای مدیریت ،مدیریت
فرایندهای کسب و کار و برنامه ریزی
تجربه  :حداقل  1سال مرتبط
مزایا  :بیمه و سایر مزایای قانونی ،تجربه یادگیری موضوعات سیستمی
متنوع و نوین در یک شرکت معظم و پویا
جهت مشاهده جزئیات و نحوه ارسال درخواست و رزومه به آدرس
سایت اینترنتی  www.qmacademy.irمراجعه شود.

 امید محمودزادهابراهیمی
واتساپ را که
باز میکنم یکی از
دوستان جوک جدید
فرستاده است .البته اسم
این یکی را جوک تلخ باید
گذاشت« .ما هی زنجیر کرونا
رو قطع میکنیم بعد روحانی شده عمو زنجیرباف».
یک هفته ازبازشدن بازارها و فعالیتها میگذرد.
پرسنل پزشکی همچنان میگویند وضعیت عادی
نیست و در خانه بمانید و از سوی دیگر بازارها با
قانونهایی که هر روز تغییر میکنند باز و بسته
میشوند .بانک مرکزی قول داده بود که اقساط
وامهای کسر شده به مردم برگردد .بعضی از آنها
برگشت و بعضی هم نه .اداره گاز پیامک داده که
هیچ چیزی را نبخشیدیم .کل هزینه قبوض اسفند
ت را باید خرداد یکجا بپردازید.
و فروردین و اردیبهش 
از سوی دیگر وام یک میلیون تومانی با هزار منت
بابت نگرفتن کارمزد به مردم پیشنهاد میشود.
وامی که البته مشخص نیست چطور ،چقدر و
چه زمانی از یارانه افراد کسر شود .برای دریافت
آن هم شرایطی معین شد که پستبانکها را از
بازارها شلوغترکرد.
واضح است وقتی هزینهها کم نشده و اقدام
جدی درخصوص رفاه حال شهروندان انجام نشده
است؛ آنها خواهان بازگشت کسب و کارهایشان
میشوند .وقتی چنین پالسهایی ازسوی نهادهای
رسمی کشورارسال میشود .پس «درخانه بمانیم»
ً
عمال بیمعناست .در خانه بمانیم و آن وقت
هزینهها را چه کسی میدهد؟ چکهای برگشت
خورده را چه کسی پرداخت میکند؟ بسیاری
اعتقاد دارند نمیتوان تا زمان کشف واکسن در

دهید که آیا کمک معنوی هم خرج دارد؟
مثال چه اشکالی دارد بازیگران در فضای مجازی که
قدرتاش را به همگان ثابت کرده است ،نمایش خوانی کنند،
تئاتر یک نفره بازی کنند ،خاطرات فیلمهایشان را بگویند ،با
مخاطبان خود حرف بزنند .اینها که آنچنان هزینهای ندارد ،دارد؟
مثال چه اشکالی دارد ،آنهایی که دستی به طنز دارند،
استندآپ کمدی برگزار کنند و مردم را بخندانند .کار سختی
نیست،هست؟
مثال چه اشکالی دارد تا پایان عصر کرونا ،مشاغل مردم را
درصفحههای اجتماعیشانتبلیغ کنندبدون اینکه ازآنهاهزینه
دریافت کنند .مثال چه اشکالی دارد ،ورزشکارها در خانه زمان
ورزش بگذارند و ازمردم و طرفدارهایشان بخواهند با آنها ورزش
کنند .این که دیگربه حقوق عقب مانده ربط ندارد ،دارد؟
اینهانمونهای ازکارهایی است که آدممشهورهامیتوانند
به عنوان وظیفه اجتماعی انجام دهند .رفتار آدم مشهورها در
زمان کرونا به یادمان میماند .خیلی از آنها در این زمان تقریبا
هیچ کاری نکردند .قدمی برای بهترشدن حال جامعه برنداشتند.
مردمهمانگونهکهازحاکمانخودانتظاردارندشرایطجامعه
را به گونهای فراهم کنند که آنها بتوانند زندگی آرامی داشته باشند،
از آد م مشهورهای زندگیشان انتظاردارند درشرایط حساس مثل
کرونا به داد آنها برسند و سعی کنند حال جامعه را خوب کنند.
یا مشهورنشوید یا به وظیفه اجتماعی مشهوربودن عمل
کنید تا به واسطه این رفتار محبوب شوید .آدمی به یاد این
تعبیر می افتد که بعضیها مشهوراند به این که شهرت دارند!

خانه نشست و کار نکرد .درست هم هست و
تعطیلی نمیتواند طوالنی باشد اما دستورات و
رعایت پروتکلها باید دقیق بوده و اجرا شوند و
این درحالی است که میبینیم هرروزیک دستور
اجرا میشود .رعایت پروتکلها به نظارت جدیتری
نیازدارد.
آمارها میگویند کشتهشدگان روزانه
کم شده است30 .ام فروردینماه این
عدد به  74نفر رسید .بسیاری این آمار
را باور نمیکنند و از سوی دیگر آمار مبتالیان و
قربانیان شهرها به تفکیک شهرها ارایه نمیشود.
تجربه میگوید به زودی بازارشایعات داغ میشود.
باز هم باید شاهد ویدیوها و صداهایی باشیم که
گومیردربیمارستانها میگویند و مقامهای
ازمر 
رسمی هم هر روز آن را تکذیب و منتشرکنندگان
را به برخورد قانونی تهدید کنند .بسیاری در
بیمارستانها به دلیل بیماری حاد تنفسی جان
خود را از دست دادهاند .مردم هنوز ارتباط یا
عدم ارتباط این بیماری را با کرونا را نمیدانند و
هیچکس هم توضیح نمیدهد چرا بیماری حاد
تنفسی 4برابر بیشتر از کرونا انسان کشته است.
دالیل ابتال به آن چیست و چگونه در برابر آن
میتوان ایمن بود؟
مسئوالن اعتقاد دارند مردم باید به
آنها و آماری که ارایه میشود اعتماد
کنند اما حلقه مفقوده نحوه اعتمادسازی
است .توضیح شفاف و بدون واسطه به همراه
حضوررسمی و قوی درشبکههای اجتماعی و ارایه
صحیح اطالعات میتواند افکارعمومی را نسبت
به آمارهای رسمی قانع کند .نشود که فردا به مانند
چین بگوییم بد شمردیم و آمار 50درصد بیشتر
بود.
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سودوكو 601
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :600
رضا ایراننژاد

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.

*عصرایران

آگهی تمدید زمان ارایه پاکات و پیشنهادات

مناقصه عمومی

تهیه و دوخت لباس فرم اداری کارکنان شرکت
توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر
پیــرو برگــزاری مناقصــه عمومــی شــرکت توســعه ،عمــران و
مدیریــت منطقــه گلگهــر مبنــی بــر تهیــه و دوخــت لبــاس فــرم

اداری کارکنــان خــود بــه اســتحضار میرســاند آخریــن زمــان

ـاعت
ـا سـ
ـورخ  1399/02/10تـ
ارایــه پاکتهــا و پیشــنهادات مـ

 13:30میباشــد .لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآیــد

جهــت اطالعــات بیشــتر بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس:
 www.geg-area.comمراجعــه نماینــد.
-1صالحیــت مــورد نیــاز جهــت شــرکت در مناقصــه :کلیــه
نماینــدگان و تولیدکننــدگان مجــاز البســه
-2شــركت در قبول یا رد پيشــنهادات مختار اســت.
-3ســپرده شــركت در مناقصه 212/600/000 :ریال

-4هزينــه درج آگهــي به عهد هی برنده مناقصه ميباشــد.
-5كليه مشــخصات الزم در اســناد مناقصه ذكر گرديده اســت.
-6محــل تحويــل اســناد ،پيشــنهادات و بازدیــد :ســيرجان،

كيلومتــر  50جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و
صنعتــي گلگهــر ،ســاختما نهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك
( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
تلفــن جهت هر نــوع هماهنگي:
 09131420642آقــاي بلوردي (به غیر از ایــام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

