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اینچندنفر
قیمت فعلی خودرو ساختگی و دست چند نفراست
عصرایران :رئیس شورای رقابت با تاکید براینکه قیمتهای کاذب خودرو شکسته خواهد شد ازمردم
خواست ازبازارآزاد هیچ خریدی را انجام ندهند .رضا شیوا گفت :ازبهمن سال ۱۳۹۷تاکنون قیمت خودرو
درکارخانه افزایش نداشته و افزایش کنونی قیمت بازار ،ساختگی است .تعدادی دالل وارد بازارشدند که از
قوهقضاییهمیخواهیمواردشودوتکلیفرامشخصکند.همهقیمتهایفعلیساختگیودستچندنفر
است و اگرقوه قضاییه وارد شود و این چند نفررا بازخواست و خودروهای دپو شده را وارد بازارکند قیمتها  ۳۰تا ۴۰درصد کاهش مییابد.

بیش ازیک میلیون تلفنهمراه وارد کشورشد
ایرنا« :محمدجواد آذری جهرمی» درپاسخ به کاربری که درباره آشفتگی دربازارموبایل کشوراز
ن موضوع را میپرسم ،اما احتماال به دلیل
او پرسیده بود ،در توییتر نوشت :از وزیر صنعت ای 
تعطیلی کارخانههای تولیدی درکشورهای تولیدکننده مثل کره جنوبی و چین ،واردات کاهش
یافته است .وی افزود« :البته تا دو روزپیش ،آمارواردات نشان میدهد که یک میلیون و ۴۰۰هزار
دستگاه گوشی همراه وارد شده که روشن نشده است .شاید کمی هم احتکارشده باشد که البته دراین مورد اطمینان ندارم».

درصورتی که فردی متهم نیست نباید برای وی پروندهسازی کرد
خانهملت:نایبرییسمجلسگفت:داوطلبانانتخاباتبایدحقپیگیریوشکایتداشتهباشندتاکسی
نتواندبهراحتیبهآنهاتهمتبزند.مسعودپزشکیاندرواکنشبهاظهاراتدبیرشوراینگهبانمبنیبر«بیخاصیت
کردن احرازصالحیت داوطلبان» با اصالح قانون انتخابات ،اظهارداشت :درصورتی که فردی متهم نیست و در
دادگاه پرونده ندارد نباید با پرسوجو ازمحله یا یکی ازرقبای انتخابات برای وی پروندهسازی کرد و به او اتهام
رانتخواری یا دزدی زده شود و هیچ قضاوتی درباره وی دردادگاه نشود .و باید فرد ازحق شکایت برخوردارباشد تا آبروی مسلمانی ریخته نشود.

خبر

نمونه  23نفر از نزدیکان مبتال به کرونا مثبت شده است
 پاسارگاد :هفته گذشته 10نفردرسیرجان به کرونا مبتال
شدند .آمارعجیبی که فقط دریک هفته اتفاق افتاد .اززمان شروع
کروناتا االنهفتهسپریشدهجزومحدودهفتههاییبود کهشیوع
درآن افزایش و تقریبا دراکثرروزهای آن مورد مثبت داشتیم .حال
درروزهایی کههمهدرسیرجانفکرمیکردندشهربهقولمعروف-
سفید -است و مسائل بهداشتی را دست کم میگرفتند یکدفعه
وضعیت تغییر کرد و سیرجان در جرگه شهرهای قرمز به گفته
سخنگوی ستاد کرونای شهرستان قرارگرفت .بطوریکه ازیکشنبه
هفته گذشته تا یکشنبه این هفته مجموعا  15نفردرسیرجان به
کرونا مبتال شدند .به سیرابتال دریک هفته گذشته نگاه کنید:
یکشنبه  14اردیبهشت 3 :نفر
دوشنبه  15اردیبهشت 1 :نفر
سهشنبه  16اردیبهشت 2 :نفر
چهارشنبه  17اردیبهشت  2نفر
جمعه  19اردیبهشت  5نفر
یکشنبه  21اردیبهشت  2نفر
این آمار یعنی کرونا هنوز در سیرجان مهارنشده و زمانی یک
زن باردار و یک کودک  5ساله در دام آن افتادهاند بطور قطع این
ویروس درصورت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی تکتک ما

راتهدیدمیکند.
اکبراسدیدبیرفنیستاد کرونامعاونتبهداشتیشهرستان
میگوید :به تمامی خانوادهایی که مورد مثبت و مشکوک و یا
حتی مرگ مشکوک در آنها اتفاق افتاده است توصیه جدی
کردیم به مدت دوهفته کامل درمنزل بمانند چون این چرخه
با عدم مراقبت این افراد گستردهتر میشود .وی افزود :در
همین راستا با تالش شبانه روزی همکاران وکارشناسان حوزه
بهداشتوبیماریها کلیه اعضایخانوادههایدرگیراینبیماری
یا مشکوک مورد بررسی قرار گرفتند و طی یکماه گذشته از
بررسی۱۸۰نفرازافرادی که درکناربیمارکرونایی بوده و یا تماسی
با فرد مثبت داشتهاند تعداد۲۳نفر نمونهشان مثبت درآمد و با
این اقدام توانستیم این موارد را شناسایی و جلوی این چرخه را
بگیریم .او از افرادی که نمونهشان مثبت بوده و درحالحاضر
درمان وترخیص شدهاند خواست :باز هم نکات بهداشتی را
رعایت کنند وحداقل تامدت حدود سه هفته ماسک بزنند
ورعایت فاصله دومتررا حتما داشته باشند زیرا۸۰درصد موارد
مبتالیی به کرونا بدون عالمت وناقل این بیماری هستند .مردم
سیرجانمیتواننددرصورتهرگونهسوالپیرامونبیماریکرونا
با تلفن ۴۲۲۶۲۰۸۰ویا ۴۲۲۶۲۵۷۷تماس حاصل نمایند.

حال و روز این روزهای مردم درشرایطی که گفته میشود سیرجان ازلحاظ کرونا وضعیت خوبی ندارد .اگرچه برخی از افراد هنوزهم مسائل
بهداشتی را رعایت میکنند و از دستکش و ماسک استفاده می کنند برخی به این موارد اعتقادی ندارند  /عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

کامبیزنامه

خط کشتیرانی سیرجان -بندر
 احمدرضا تخشید
گمانم کامبیز دلتنگ شده بود
که برایم پیام فرستاد :یادش بخیر.
چه روزهای خوبی بود .میایستادم
در پیادهروی فلکهی شهرداری و با
هرکه عبور میکرد دست میدادم و
میبوسیدمش .لعنت بر تو ای کرونا.
مرگ برتو ای کووید  .19برایش نوشتم :نهایت با ده ،بیست نفر
دست میدادی و یکی دو نفر که زیاد آشنا بودند میبوسیدی.
پیام داد :تو به دوست و رفیقهای من هم حسودیت میکنه.
چی فکر کردی همین پیام باال رو تا حاال حداقل برای پانصد
نفرفرستادم .چون تو مثل همیشه سازمخالف کوک میکنی
ُ
ش
مجبورم همین ابتدا حالت رو بگیرم .لیبرال جوجهک ِ
ماشینگرونکن .نوشتم :دوباره شروع کردی به گفتن هرچه
که به سر زبانت میآید ولی من در دام تو گرفتار نمیشوم.
و برای اینکه فضا رو عوض کنم ادامه دادم :چند روز قبل
دیدی چه بارون خوبی اومد؟ راستش را بخواهی همهاش یاد
چند سال قبل و طرح باشگاه قایقرانی تو افتادم .هنوز پیام را
نفرستاده جواب داد :تو باید ازهمه بهتربدانی توی این مملکت
حق من و امثال من پایمال میشه .ماها همیشه طرحهای
ابتکاری میدهیم که مو الی درزش نمیره ،ما تواناییهایی را
یادآوری میکنیم که در حال فراموشی است .آبگرفتگی چند
روز قبل نشان داد که اگر این کار با برنامهریزی انجام شود ما

برادر عزیزم ،داشتنت یکی از بزرگترین نعمتهای این دنیا
بود .اگرچه امروز در کنارمان نیستی اما بدان که در طول این
زمان سنگین و سخت نبودنت ،لحظهای بدون یادت نگذشت.

مهندس حاجاصغر معینالدینی

در ششمین سالگرد عروج ناباورانه برادر عزیزمان

پنجشنبه  99/02/25بر سر مزارش گرد هم میآییم و
یاد و خاطرهاش را گرامی میداریم.

دهش

یک باب مغازه واقع در خیابان
نصیری شمالی اجاره داده میشود.
09131401530

قرانی داشته باشیم بلکه میتوانیم
نه تنها میتوانیم باشگاه قای 
خط کشت یرانی افتتاح کنیم .و یک جورهایی سیرجان را به
آبهای آزاد جهانی متصل کنیم .جواب دادم :دل پُر ازشعاری
هم داشتی .چقدر خودت رو تحویل گرفتی .من میخواستم
بگم مسئولین شهر چیکار دارند میکنن که اگر چند سال
قبل همچین بارونی میاومد حداکثر چند تا خیابون مشکل
آبگرفتگی پیدا میکردن ولی اگر االن یک نفر یک سطل آب
اون سر شهر خالی کنه تقریبا تمام خیابانهای این طرف پر از
آب میشه .تازه جالبه این چندوقته داشتند جویها رو درست
میکردند و ما خوشحال بودیم که دیگه مشکلی نیست.
کامبیز که انگاربهش برخورده بود که گفتم دوست داره شعار
کش
بده ،جواب داد :این مسایل به شما لیبرالهای جوجه ِ
ماشینگرونکن ربطی نداره ،شما منفیبافها نمیتونید درک
کنید شاید اینها برنامهریزیشده باشه .همین آبگرفتگی
میدونی باعث میشه درختها سیراب شوند ،میدونی باعث
میشه سفرههای آب زیرزمینی تقویت بشوند ،تو چی سر در
میآری که چه تاثیرات دیگهای برمحیطزیست ما میذاره .فقط
باید بگم تو خودت تنت میخاره که به من میگی شعارمیدم و
خودم رو تحویل میگیرم .شما اراذل سیاسی رو خودم آخرش
سوار خط کشت یرانی سیرجان بندر میکنم و میریزمتون توی
اقیانوسهای دور ازکشور.
من که دیدم کامبیز حسابی جوش آورده دیگر چیزی
نگفتم و تا روزبعد جرات نکردم گوشی را نگاه کنم.

زیبایی ریال؛ حباب خودرو
 امید محمودزادهابراهیمی
بکشو خوشکلم کن
با تصمیم هیئت دولت
و تصویب مجلس« ،ریال»
به زودی چهار صفر خود را از
دست خواهد داد و با عمری
کمتر از صد سال از دنیای پول
ایران خداحافظی میکند .سالهاست که ریال فقط در
مکاتبات رسمی و حسابداری جای دارد و مردم در امور
روزمره خود با تومان کار میکردند .پس از حذف ریال،
هزارتومان فعلی به یک تومان تبدیل میشود و هرتومان
صد ِقران .در اقتصاد دنیا حذف صفر ازپول ملی معموال
مرحله آخر اصالحات اقتصادی است و دولتها پس از
طی کردن تمامی روندها درنهایت ممکن است چند صفر
از جلوی پول ملی خود بردارند تا از آن تاریخ یک نقطه
عطف اقتصادی ساخته و شروع تازهای در اقتصاد انجام
داده باشند .در ایران سیاستهای اقتصادی هیچوقت
پیروی منطق خاصی نیستند .اگر اصالح سیاستهای
اقتصادی را یک جراحی فرض کنیم؛ برداشتن صفر از آن
آخرعمل است که حاال اینجا درمرحله
مانند بخیه زدن ِ
اول انجام شده است .به نظرمیرسد این طرح که تا سه
سال آینده به اجرای کامل میرسد به قول رییسجمهور
روحانی فقط برای زیبایی پول ملی است و قرار نیست
اقتصاد بیمارایران خوب شود .با ادامه سیاستهای فعلی
اقتصادی در چندسال آینده باز هم دولتی دیگر میتواند
بدون اینکه اصالحات خاصی انجام دهد فقط صفر از
جلوی پول بردارد تا ظاهررا حفظ کند.
حبابهایتمامنشدنی
هرچندسال یک بارکه قیمت خودرو به لطف انحصار
مردمان مسئولی از
بازار و تحریم و تورم اوج میگیرد،
ِ
سرزمین پارس برمیخیزند و آن را حباب میدانند و به
مردم میگویند مقصرشمایید که میخرید! بازارخودروی

ایران تنها بازاری است که سالهاست از انحصار رنج
میبرد و تالشهای صورت گرفته برای حل این معضل
به نتیجه ملموسی نرسیده است .دلیل آن هم مشخص
است .سیاستگذاران اصلی اقتصاد قصد ایجاد بازار
رقابت در این بخش مهم را ندارند چون سود آنها به
خطر میافتد .به خاطر دارم که رییسجمهور روحانی در
سال اول رسیدن به قدرت در اجالس جهانی اقتصاد در
داووس سوییس از واگذاری سهام خودروسازی ایران
صحبت به میان آورد .صحبتهایی که نویدبخش یک
جهش و اصالح اساسی ساختاربود اما پس ازبازگشت از
سفرتمامی آن صحبتها به فراموشی سپرده شد .البته
نباید فقط رییسجمهور را مقصر بدانیم .آنهایی که در
اقتصاد ایران کار کردهاند میدانند که اصالحات اساسی
اقتصادی باید از درون و همین قوانین دست و پا گیر
اقتصادی و ایجاد فرصت برای سرمایهگذاری و تثبیت
اقتصاد فارغ ازهرگونه هیاهوی سیاسی انجام شود .فقط
با حرف و دعوت نمیشود یک ساختاررا اصالح کرد.
خودرو در بازار ایران حباب ندارد .مقصر مردمی هم
ندارد .قوانین نابجا باعث میشود هر چندسال یک بار
معجزاتی از جنس پراید  90میلیونی در این بازار ببینیم.
در سال  1396و در همین دولت قانون قیمتگذاری
محصول براساس میانگین نرخ بازار تصویب شد .اما
از کدام بازار صحبت میکنیم؟ چند برند جهانی در ایران
حضوردارند و کدام رقابت شکل گرفته است؟ مسئوالن
باید بدانند که نیاز ساالنه خودرو در کشور چقدر است.
ً
قطعا گرانی پیامد آن
وقتی عرضه به اندازه تقاضا نیست
است .با قانون قیمتگذاری فعلی هم باال رفتن قیمت
بازاردرنهایت به نفع خودروساز است که دوباره میتواند
تقاضای افزایش قیمت بدهد .بهتر است به جای دعوای
بیجهت ،کمی تاریخ بخوانیم و سرنوشت سیاستهای
اقتصادی را ببینیم .در هرجایی که رقابت برای خدمات
بهترشکل گرفته ،مردم سود اصلی را بردهاند.

سودوكو 604
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :603
فرهاد ملکشاهی

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 مهندس منصور پورسینا
کل َم ْن َعلیها َفان َو َ
ُّ
واالکرام
ذوالجالل
یبقی َو ْجهُ َر َّبک
ِ
ِ

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض
نمــوده ،بــرای آن مرحومــه از خداونــد متعــال مغفــرت و بــرای
بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت داریــم.
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

جناب آقای مهندس رضا بلوردی

درگذشــت پدربــزرگ گرامــی جنابعالــی همــه مــا را اندوهگین ســاخت.
بــا اظهــار تاســف و تالــم مصیبــت وارده را خدمــت شــما و خانــواده
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال بــرای روح پــاک آن
مرحــوم علــو درجــات و مغفــرت الهــی و بــرای ســایر بازمانــدگان صبــر
جمیــل آرزومندیــم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده (نوبت دوم) شماره /98/11ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «انجــام خدمات مشــاوره و
اجــراي ســامانه  GISحقوقــي و امــاك و مســتحدثات شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر»
خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت مشــاور واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه
متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكنندگان
از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14روز چهارشــنبه
مــورخ  99/03/ 07در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران
ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز یکشــنبه مــورخ  99/02/28بــراي 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

