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اینچندنفر
ظریف :کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰نیستم
عصرایران :وزیرامورخارجه گفت :کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰نیستم .محمد جواد ظریف دریک گفتوگوی
اینستاگرامی اعالم کرد :اگربخواهم به مردم خدمت کنم باید درهمین حوزه باشم .دراین دولت هم علی رغم
اینکهعالقهنداشتم،وزارتراانتخابکردم.وبعدازدولتبهدانشگاهبرمیگردم.ویافزود؛منسیاستمدارنیستم
من کارگزاردیپلماسیهستم،سیاستی کهدرابتدایدولتیازدهمودوازدهمبه کارگرفتیمتالشبرایتعاملبا
دنیابودکهدرداخلهمموافقانوهممخالفانیداشت.نفراولتعیینکنندهسیاستخارجیایرانبراساسقانوناساسی،مقاممعظمرهبریاست.

عاقبت نمایندهی مردم بودن
جماران :پروانهسلحشورینمایندهتهرانپس ازشکایتشاکیانمتعددو انجاممراحلتحقیقاتدر
دادسرایفرهنگورسانهمجرمشناختهشد.کیفرخواستویبا اتهامهاینشراکاذیببهقصدتشویش
اذهانعمومیوفعالیتتبلیغیعلیهنظامجمهوری اسالمیصادروجهترسیدگیبهدادگاههای انقالب
اسالمی و مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شد .پروانه سلحشوری درحساب توییتری خود با بازنشر
این خبرنوشت:عاقبت نمایندهی مردم بودن.

مخالفت رییسی با کاندیداتوری درانتخابات 1400
ایسنا :نایبرییسمجلسازمخالفترییسیباکاندیداتوریاشدرانتخاباتریاستجمهوری١۴٠٠
قاضیزادههاشمیدرصفحهشخصیخوددرتوییترنوشت«:سخنبرادرم آقای
خبرداد .امیرحسین 
امیرآبادیبرلزومحضورآیتاهللرئیسیدرانتخابات ۱۴۰۰جدیدنیست.وی افزود:جمعبندیبسیاری
ازانقالبیهاهمینبود کهمطرحهمشد اما ایشانبهشدتمخالفت کردندوضمنتاکیدبربرنامه۵
سالهخوددرقوهقضاییه،طرحبحثهای اینچنینیرا انحرافدرمسیرتحولیقوهوگفتمانمبارزهبافساددانستند».

خبر
افزایش تعداد کودکان کرونایی در کشور

روند صعودی کرونا در کرمان و  13استان دیگر
 ایسنا :بر اساس بررسیهای اپیدمیولوژی
صورت گرفته درمورد روند ابتال و گسترش ویروس
کرونا در ایران و جهان که از سوی وزارت بهداشت
منتشر شده ،تا روز ۲۴خرداد ،ایران رتبه دهم ابتال به
کروناویروس را به خود اختصاص میدهد.
بر اساس آمار اعالم شده از سوی وزارت بهداشت
تا  ۲۴خرداد ماه۱۸۴ ،هزار و  ۹۵۵نفر در کشور به
کرونا مبتال شدهاند که از این تعداد  ۸هزار و ۷۳۰
نفر جان خود را از دست داده و  ۱۴۶هزار و  ۷۴۸نفر
نیز بهبود یافتهاند .بر اساس بررسیهای صورت گرفته
بیشترین شناسایی موارد قطعی ابتال به این بیماری در
روز  ۱۵خرداد ماه بوده است .بر اساس گزارش اعالم
شده ازسوی وزارت بهداشت ،درروند کشوری بیماری،
تغییراتمختصرصعودیمشاهدهمیشود.روند ثبات
با تغییرات مختصر صعودی در دو استان کرمانشاه و
خراسان رضوی دیده شد .روند ثبات با تغییرات مختصر
در پنج استان خوزستان ،خراسان جنوبی ،سیستان

و بلوچستان ،چهارمحال و بختیاری و گیالن مشاهده
شد .روند صعودی یا شروع پیک در ۱۴استان هرمزگان،
لرستان ،کردستان ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،خراسان
شمالی ،قزوین ،مرکزی ،یزد ،البرز ،همدان ،مازندران،
گلستان و کرمان مشاهده شد .به نظرمیرسد دو استان
آذربایجان غربی و سمنان اخیرا پیک اپیدمی را تجربه
کردهاند .درهشت استان زنجان ،اصفهان ،ایالم ،بوشهر،
فارس ،قم ،کهگیلویه و بویر احمد و تهران ناسازگاری
دادهها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را
نمیدهد .باید مدنظر داشت که یک استان میتواند
چندین پیک منحنی را تجربه نماید .همچنین مسعود
مردانی عضو کمیته کشوری کرونا ،با اشاره به افزایش
تعداد کودکان مبتال به کرونا ،گفت :نسبت به اوایل
شیوع کرونا ،تعداد کودکان و نوجوانان درگیر به کرونا
بیشترشده است چون درحال حاضرحضور کودکان
درمکانهای اجتماعیبیشترشدهبههمیندلیلتعداد
مبتالیان به ویروس نیزافزایش یافته است.

استاد محمدعلی کشاورز ،بازیگرپیشکسوت سینما ،تئاترو تلویزیون ایران دیروزیکشنبه  ۲۵خرداد پس ازتحمل یک دوره بیماری در ۹۰سالگی
ازدنیا رفت .او نشان درجه یک فرهنگ و هنرداشت و برخی ازبهترین نقشهای تاریخ سینما و تلویزیون را در کارنامه پربارهنری خود ثبت کرد.

کامبیزنامه

کامبیز و رومینا
 احمدرضا تخشید
کامبیز در پیامش نوشته بود :در
قضیه رومینا در حق پدرش ظلم شد .به
نظرمن او با چشمهای اشکباردخترش را
کشتتابتواندجوابنگاههایتحقیرآمیز
مردم را بدهد .جواب دادم :متوجه
نمیشوم چه میگویی .ولی االن مسئلهی
اصلی جرج فلوید است و تو کمی از خبرهای روز دنیا عقبی.
کامبیز جواب داد :خودت و جد و آبادت عقبموندهاید .اتفاقا
من خبرهای جورج فلوید را ریز به ریز رصد میکنم و در جریان
کوچکترین تحوالتش هم هستم ولی خوشبختانه االن برادران
توچهارساعته درصحنه هستند و من میتوانم
صداوسیما بیس 
به مسایل درون کشور بپردازم .هر زمان احساس نیاز کردم ،در
مسایلیمانندقتلجورجواردصحنهخواهمشد.نوشتم:ببخشید
که من اشتباه کردم و زود قضاوت کردم .کامبیز جواب داد :از
شما انتظاری غیرازاین نیست .نگفتی نظرت درمورد جریان رومینا
چیه؟ نوشتم :راستش را بخواهی اینطوربه قضیه نگاه نکرده بودم
ولی در هر صورت به نظرم یک خورده زیادی روشنفکر شدی .پدر
زده دخترش رو کشته ،اون وقت تو برای پدر دل میسوزونی...
نمیدونم چی بگم .جواب داد :این مشکل شما آدمهای ظاهربین
است .تو میدونی این پدردرچه شرایطی دخترش رو کشته ،چقدر
اذیت شده ،چقدرگریه کرده! تو میدونی باید چه فشاری رو تحمل
کرده باشه تا دست به این کار بزنه؟ نوشتم :من هم آدمم و

آگهی مزايده عمومی شماره /99/2ز

فروش  55هزار تن كنسانتره آهن با عيار %66.2

شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در نظــر دارد «مقــدار  55هــزار تــن کنســانتره آهــن بــا
عيــار  66.2درصــد از اســکله شــهيد رجايي بــا شــرايط تــرم تحويــل  » FOBرا از طريــق مزايده
بــه فــروش برســاند .متقاضيــان میتواننــد بــه منظــور دريافــت اســناد مزايــده و همچنيــن اطــاع از شــرايط
مزايــده بــه ســايت  www.geg.irقســمت تامينکننــدگان و مشــتريان– مزايدههــا مراجعــه فرماينــد.
الزم بــه ذکــر اســت پــاکات پيشــنهادی ميبايد حداکثر تــا ســاعت  14:00روز دوشــنبه مــورخ 1399/04/02
بــه آدرس :تهــران ،خيابــان دکتــر فاطمــی ،روبــروی هتــل اللــه ،پــاک  ،273شــرکت معدنــی و صنعتــی
گلگهــر ،دبيرخانــه مركــزي تحويــل گــردد .تاريخ بازگشــایی پــاکات راس ســاعت  11:00مــورخ 99/04/03
خواهــد بود.

Notice Of tender for export sale No1-99-z
GolGohar Mining and Industrial Company
Hereby Golgohar Mining & Industrial Co. announces selling and export
55000 metric tons of Iron Ore Concentrate (%Fe:66.2) on basis of F.O.B
at Rajaee Jetty Bandar Abbas- Iran. Interested bidders should find
tender documents at Golgohar website: ww.geg.ir. All bids on conformity
to tender instructions must be submitted no later than 14:00 P.M. on
22. June.2020 to the foreign trade department of the seller located
at No.273, Opposite of Hotel Laleh, Dr. Fatemi Ave., Tehran, Iran.
Bidders are invited to the central secretariat of the seller with an introduction letter
of interested buyer and personal identification of the representative. Tender
resultsshallbeannouncedat11:00A.M.on23.June.2020 attheofficeoftheSeller.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

چرا مردم باور نمیکنند؟

توی همین مملکت زندگی میکنم ولی کشتن یک نفر اون هم
نزدیکترین فرد همچین کار آسونی نیست .چرا طرف خودش
رو نکشته؟ چرا دوستپسردخترش رو نکشته؟ و خیلی چراهای
دیگر ...کامبیز نوشت :این شرایطی است که جامعه بر این مرد
تحمیل کرده .تو نباید نقش جامعه و شرایط فرهنگی اجتماعی
رو کوچک کنی .اینها باعث میشوند آدم رفتارهایی بکند که
خودش هم نفهمد چه کار کرده .نوشتم :کامبیز جان هرچه تو
میگویی درست ،ولی اینجا پای یک انسان دیگر در میانه .یک
نفر به خودش حق داده یک نفر دیگر رو بکشد .حاال میخواهد
تحت تاثیر جامعه بوده باشد یا فرهنگی که در آن پرورش یافته،
یا هرچیز دیگری .این کار توجیهپذیر نیست .شاید این نوع نگا ِه
ما به زنهاست .هرچند همهمان به نحوی و در سطوح متفاوت
زنذلیل هستیم ولی نگاهمون به زن نگاه ازباال به پایینه .نگاه مالک
و بنده است .شاید قانون پُررومان کرده یا برداشت اشتباهمان
از شرع مقدس باعث شده به خودمان اجازه بدهیم هر رفتاری
با زنان جامعه خواستیم انجام بدهیم .کامبیز نوشت :به گمانم
خانمت کنارت نشسته و از ترس داری این حرفها را مینویسی.
ولی من صادقانه اعالم میکنم؛ حداقل همانقدر که دلم برای
رومینا میسوزد ،برای پدرش هم میسوزد .نوشتم :هرکسی هرجور
دوست داره فکر میکنه و در مورد اتفاقها نظر میده .کامبیز
نوشت :االن دیگر داریم به پایان مطلبت میرسیم ولی من هنوز
دو سه تا فحش و بد و بیراه آبدار نثارت نکردهام و این روی دلم
سنگینی میکنه .نوشتم :خداحافظ کامبیزو رفتم بخوابم.

 امید محمودزادهابراهیمی
وضعیت کرونا در
سیرجان به گفته سرپرست
فرمانداری به سطح قرمز
رسیده و این بدان معناست
که طی دو هفته اخیر
متوسط میزان بستری روزانه
(به ازای هر صدهزار نفر جمعیت) باالی  ۳نفر بوده
است .از ابتدای شیوع کرونا مکرراً در یادداشتها
و مطالبی تذکر میدادیم که باید در مقابل این
بیماری همهگیر متحدانه برخورد کنیم .نمیشود
یک مسئولی بیاید و بگوید دارید پیاز داغش را
الکی زیاد میکنید؛ هیچ تغییر واضحی در رفتار
مسئولین ،افتتاحها ،همایشها و عملکرد آنها
شکل نگیرد اما از آن سو به مردم بگوییم کرونا
را جدی بگیرند .آیا از خود پرسیدهایم چرا در
چندماه اخیر سطح حساسیت جامعه نسبت به
شیوع کرونا کم شده است؟ آیا رفتار مسئوالن
در عادیانگاری این بیماری نقش داشته است؟
دکتر موقریپور سخنگوی ستاد کرونای
سیرجان ابتدای اردیبهشتماه از آمار مبتالیان
و قربانیان بیماری حاد تنفسی (که همان کرونا با
تست منفی است) پرده برداشت .آمار  293نفر
مبتال و  32فوتشده ،هشداری جدی بود برای
آنهایی که با تکیه به آمارهای تکرقمی و شایعات
فضای مجازی کرونا را تمام شده تصور میکردند.
با کاهش محدودیتها ،بازگشت ساعات کاری
اداری به قبل و غربالگری و بیماریابیهای انجام
شده ،میزان مبتالیان کرونا افزایش محسوسی
یافت اما مشاهده کردیم که جامعه توجه
آنچنانی نشان نداد .دولت بسیار واضح مسئولیت

را به گردن مردم انداخته و نقش خود را به یک
توصیهگر خشک و خالی تنزل داده است .این
در حالیست که بسیاری از طرحهای دولتی در
همین چندماه اخیرموجب تجمع غیرضرورمردم
در ادارات مختلف شده است.
چرا اغلب مردم کرونا را جدی نمیگیرند؟
از دیدگاه جامعه زمانی یک مسئله جدی تلقی
میشود که نمود عینی آن لمس شود .به طور
مثال اگر فردا بگویند خیابان شریعتی هر آن
ممکن است فرو بریزد اما خیابان را برای مردم
و ماشینها باز بگذاریم و فقط به گفتن توصیه
بسنده کنیم ،مشاهده خواهید کرد که حتی
کامیون هم در آن خیابان میرود و برایتان بوق
میزند اما زمانی که خیابان را ببندید و با استقرار
نیروهای پرشمار تحت هیچ شرایطی اجازه تردد
ندهید ،در نگاه جامعه این اقدام یک نمود عینی
و جدی تلقی شده و عمق آن هشدار را نشان
میدهد .در چندماه اخیر هیچکدام از ادارات
سیرجان از مراجعهکنندگان خود تبسنجی
نکردند ،الزام جدی برای گذاشتن ماسک نداشتند
ً
صرفا با یک برگه  A4توصیه نوشتند .مسئوالن
و
هم که فقط تقاضای عاجزانه از مردم دارند .آیا
با این سیاستهای ُشل و وارفته انتظار داریم
مردم این بیماری را جدی بگیرند؟ دولت در مقام
سیاستگذار وظیفه دارد جامعه را به سمت
درست هدایت کند .اگر قرار باشد همه چیز به
ً
اساسا دولت برای چه وظیفهای
مردم سپرده شود،
تشکیل میشود؟ پنهان کردن آمار از رسانهها
هم نه تنها کمکی به حل مشکل نکرده بلکه به
بیتوجهی جدی جامعه به این بیماری میانجامد.
جان مردم اهمیت داشته باشد!
البته اگر ِ

سودوكو 608
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :606
سمیرا ایزدی

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.

آگهی مزايده عمومی شماره /99/1ز

فروش  150هزار تن كنسانتره آهن با عيار %66.2

شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در نظــر دارد «مقدار150هــزار تــن کنســانتره
آهــن بــا عيــار  66.2درصــد از اســکله بارکــو را بــا شــرايط تــرم تحويــل  »FOBاز
طريــق مزايــده بــه فــروش برســاند .متقاضيــان میتواننــد بــه منظــور دريافــت اســناد مزايــده
و همچنيــن اطــاع از شــرايط مزايــده بــه ســايت  www.geg.irقســمت تامينکننــدگان و
مشــتريان– مزايدههــا مراجعــه فرماينــد.
الزم بــه ذکــر اســت پــاکات پيشــنهادی ميبايــد حداکثــر تــا ســاعت  14:00روز دوشــنبه مــورخ
 1399/04/02بــه آدرس :تهــران ،خيابــان دکتــر فاطمــی ،روبــروی هتــل اللــه ،پــاک ،273
شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر ،دبيرخانــه مركــزي تحويــل گــردد .تاريــخ بازگشــایی پــاکات
راس ســاعت  11:00مــورخ  99/04/03خواهــد بــود.

Notice Of tender for export sale No1-99-z
GolGohar Mining and Industrial Company
Hereby Golgohar Mining & Industrial Co. announces selling and
export 150.000 metric tons of Iron Ore Concentrate (%Fe:66.2) on
basis of F.O.B at Barco Jetty Bandar Abbas- Iran. Interested bidders
should find tender documents at Golgohar website: ww.geg.ir. All bids
on conformity to tender instructions must be submitted no later than
14:00 P.M. on 22. June.2020 to the foreign trade department of the seller
located at No.273, Opposite of Hotel Laleh, Dr. Fatemi Ave., Tehran, Iran.
Bidders are invited to the central secretariat of the seller with an introduction
letter of interested buyer and personal identification of the representative. Tender
results shall be announced at 11:00 A.M. on 23. June.2020 at the office of the Seller.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

