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اینچندنفر
توصیه به ناامن کردن جامعه برای بدحجابان برطبل خشونت کوبیدن است
ایسنا :یکوکیلدادگستریبا اشارهبه اظهاراتیدرارتباطباناامن کردنفضایجامعهبرایبدحجابها گفت:
اساسا توصیه به ناامنی برطبل خشونت کوبیدن است و درجامعهای که مردم دچارانواع و اقسام مشکالت
اقتصادیهستندحداقلدلخوشیشانداشتن امنیت است اگرقرارباشد این امنیتهم گرفتهشودتبعات
بسیاربدیخواهدداشت.عبدالصمدخرمشاهی گفت:مانمیتوانیمدرهرمقامولباسی کههستیمجلوتراز
قانون حرکت کنیم و باید به تمکین به قوانین توصیه کنیم و اگردغدغه چیزی را داریم باید با لحنی که جاذب باشد نه دافع آن راعنوان کنیم.

دولت عمال بازارمسکن را به حال خود رها کرده است
ایرنا :عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :براساس آمارها ،روند افزایشی قیمت مسکن درچند ماه اخیر
به دلیل اشباع قیمتها آهسته ترشده است ،حال به نظرمی رسد که بازارمسکن درماه های آینده درصورت
مدیریت بازارمصالح و کنترل دالالن به ثبات و آرامش خواهد رسید .صدیف بدری  ،با اشاره به آینده بازارمسکن،
گفت :متأسفانه دولت عمال بازارمسکن را به حال خود رها گذاشته و به جای اقدامات اساسی و زیربنایی برای
مدیریتبازار،بهدنبالطرحهایتبلیغاتیمانند افزایشتسهیالت 400میلیونی است.

۶۰درصد جمعیت ایران دارای اضافهوزن و چاقی هستند
فارس:معاونتربیتبدنیوسالمت آموزشوپرورششهرتهران گفت:تحقیقاتعلمیدرکشورنشانمیدهد
 ۶٠درصد جمعیت دارای اضافه وزن و چاقی هستند .حسن محمدی گفت :زنگ خطرچاقی دانشآموزان  ۶تا ۱۷
ساله به صدا درآمده است.تحقیقات علمی در کشور نشان میدهد  ۶٠درصد جمعیت دارای اضافه وزن و چاقی
هستند و به سمت سبک زندگی کم تحرک میروند .وی ادامه داد :میزان شیوع اضافه وزن و چاقی دردانش آموزان
درسن ۶تا ١٧سال حدود ٢١درصد برآورد می شود که اگرآن را جدی نگیریم هزینههای مستقیم و غیرمستقیم بسیاری برجامعه تحمیل خواهد شد.

خبر
وضعیت کرونا قطعا در پاییز و زمستان بحرانی خواهد شد
 پاسارگاد :کرونا جدی است و به هیچ عنوان
شوخی بردارنیست .این را اکبراسدی رییس گروه بیماریهای
دانشکده علومپزشکی سیرجان میگوید .او به پاسارگاد
گفت:کرونا درحال حاضر به شکل خانوادگی درحال بروز
است .یعنی پدر خانواده مبتال و بستری است ،تست دختر

خانواده مثبت شده است ،تست عروس خانواده مثبت
و بستری شده است .پس زنگ هشدار به صدا درآمده و
متاسفانه درخانوادها جدی گرفته نمیشود.
او با بیان اینکه کل موارد مثبت تا یکشنبه شب ۲۲۳۴
نفر است و تعداد فوتیها ۴۹نفراست ،گفت :از اول مهرماه

تاکنون  13مورد مرگ ناشی از کرونا در سیرجان اتفاق افتاده
است یعنی یک چهارم کل مرگهای کرونا از آغاز تاکنون در
این 13روز اتفاق افتاده و این یک هشدارجدی است.
او با تاکید به اینکه سن فوتیهای ناشی از کرونا درحال
کاهش است ،گفت :در کل کشور و شهرستان سن
فوتیهای ناشی از کرونا  ۵سال کاهش پیدا کرده
است ،بطوریکه درسیرجان مرگ جوان  ۳۰و  ۲۰ساله
نیز داشتهایم که هیچ بیماری زمینهای خاصی هم
نداشتهاند .وی افزود :با توجه به شروع فصل برداشت
پسته ترمینالداران و باغداران پسته باید خیلی مراقب
باشند چون هشدار جدی است وخطر انتقال بیخ
گوششان است .اسدی گفت :هرچه هوا سردتر
شود جمعیت به سمت محیطهای سربسته سوق
پیدا میکنند وخطر انتشار ویروس سرماخوردگی و
آنفلوآنزا بیشتر میشود و میتواند پیش مقدمه کرونا باشد.
همشهریان عزیزلطفا پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنید با
توجه به افزایش موارد بستری و فوتیها شاید فوتی بعدی من
و یا شما باشیم پس به خود بیایم و شیوهنامههای پیشگیری
را جدی بگیریم.

 موج تازهای ازهمهگیری ویروس کرونا کشوررا فراگرفته است و همین امرباعث شده است دولت دستورلغو پیادهرویهای اربعین و تجمعات را بدهد.
حال با توجه به فرارسیدن اربعین حسینی همهی ما باید سعی کنیم امسال با ماندن درخانه دینمان را ادا کنیم .عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

روزگار کامبیز

این چند روز انگار خبرهایی بود

 احمدرضا تخشید

این چند روز انگاردرگلگهرخبرهایی
بود که صدایش به من هم رسید .احتماال
دعوایی چیزی پیش آمده بود و آنها که
دستشان به جایی نرسیده بود سروصدا راه
انداختند .اینجانب کامبیز اعالم میکنم از
سی ،چهل سال گذشته که کار معدن رواج پیدا کرد و بده بستانها
شروع شد هیچ نفع و هیچ ارتباطی با گلگهر نداشتم و تنها ارتباطم
همینسیستمفاضالبشهری است کههنوزراهنیفتاده است.بنابراین
صادقانه بگویم نمیدانم حق با کیست و اسمهایی که آورده میشود
چه ارتباطی با مسئله دارند؛ یکی حرف ازنماینده کرمان م یزند ،یکی از
رییس دفتررییسجمهور .یکی پای نماینده شهررا وسط میکشد یکی
پای وزیرو ...هرکسی چیزی میگوید .من فقط با آشنایی که با روحیهی
مردم و مسئوالن خدمتگزاردارم میدانم هرجا پول بیشتری باشد شوق
انجاموظیفهوخدمتگزاریهمبیشتراست.بنابراین امیدوارم اینبحث
و سروصداها خدشهای درخدمترسانی عزیزان جان نثارپیش نیاورد که
اگربیاوردمنیکی ،ازسرتقصیرشاننمیگذرم.تاهمیندوروبرهستیم
جا دارد تشکری هم بکنم ازمسئوالن مبارزه با کرونا درسطح شهرچون
به نظر میرسد به یافتههای جدیدی در ارتباط با این ویروس مزاحم
دست یافتهاند و فهمیدهاند اگرمزاحمش نشوند رویش کم میشود و
میگذارد و میرود .به همین دلیل بیخیال رسیدگی شدهاند و نانواییها،
سوپریها،شیرین یومیوهفروشیهاو...تقریباهمهجارابهحالخودرها
کردهاند .امروزدیدم آقای حداد عادل گفته قیمت خودرو ،گوشت و...
چه ارتباطی با تصویب یاعدم تصویب الحاق ایران به پالرمو دارد؟ این که
دولتسختشدنمعیشتمردمرابهپالرموو FATFمنوط کندنوعی

فرافکنی است .واقعا لذت بردم از مشت محکمی که ایشان به دهان
تمامییاوهگویان کوبیدند.واقعا ایندولت،دیگرپرروییرا ازحد گذرانده
استومیخواهد ازآب گلآلودماهیبگیرد.بهجایی کهخودشانبروند
دالرتولیدکنندانتظاردارنددوستانمابنشینندوالیحهایراتصویبکنند
و آن وقت آنها از طریق بانکها بتوانند پول وارد کنند .این کار که از
عهدهی یک بچه ده ساله هم برمیآید .درود برتو ای حداد عادل با مشت
محکمی که کوباندی .یکی ازسخنرانها هم گفته مردم مثل گیاهان با
فتوسنتزتغذیه کنند؟ آن ازبورس ،آن ازوضعیت سکه و طال و ارز ،با
این بیبرنامگیهای اقتصادی عدم توان درکنترل بازارمردم منتظردالر
پنجاه هزار تومانی باشند .ایشان هم در ادامهی مشت کوبندهی حداد
عادل عزیز ضربهای کوبنده بر پیکر تقریبا بیجان مسئوالن وارد کردند
واقعا اینها تا کی میخواهند درخواب باشند چرا بلند نمیشوند سوار
هواپیما بشوند و بروند و مقداری دالر و سکه و طال وارد کنند .به نظر
شما کاری ازاین راحتترهم وجود دارد .آخرما که نمیگوییم پای پیاده
بروید به روستاهای دورافتاده و زلزلهزده و سیلزده سربزنید .بیمروتها
شما حاضرنیستید با هواپیمای مفتی هم بروید و کاری انجام دهید .تا
گرهای ازمشکالت مردم هم بازشود .شما که عرضهی فروختن دولیتر
نفت ندارید برای چه چسبیدهاید و رها نمیکنید  ،شما که نمیتوانید دوتا
واکسن آنفلوانزا وارد کنید به چه درد میخورید؟ هی میگویید تحریم،
تحریم مرز به این طوالنی خب چهارتا بسته واکسن .یک خورده دالر
بریزید توی ساک و وارد کشور کنید .حداقل از نمایندگان مجلس یاد
بگیرید که قرارشد احتماال خودرو نگیرند ولی همچنان سفت و سخت
مشغول خدمترسانی هستند و یکیشان گفته :قرهباغ سرزمین اسالم
استوبدستجوانانشیعهتحتلوای ابوالفضلالعباسباید آزادشود.
با آرزویپیروزیهایبیشتر

متولیان امنیت،سکوت نکنند
مهرداد خدیر
امام جمعۀ اصفهان در دیدار با جانشین معاونت اطالعات و
امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان اصفهان
گفته است« :نباید اجازه داد به راحتی در خیابانها و پارکها
هنجارشکنی کنند .باید فضای جامعه را برای زنانی که کشف حجاب
میکنندناامنکنید».
به بهانۀ سخنان ایشان میتوان چند نکته را یادآور شد با این
تأکید که این نوشته ای دربارۀ «حجاب» نیست .دربارۀ کلمۀ «ناامن»
درسخنان آقای امام جمعه است .آن هم دردیداربا متولیان تولید
امنیت:
 .1این «باید» و «نباید» را ازکجا آوردهاند؟ ازجایگاه شرعی یا عنوان
امامجمعه؟توصیهمیکنندیادستورمیدهند؟ آیاهرامامجمعهای
میتواند به پلیس دستوردهد یا ستاد کل و نیروی انتظامی سلسله
مراتب خود را دارد؟
 .2اگرفجایعی مثل اسیدپاشی با توجیه ناامن کردن و اجرای
فرمان امام جمعه تکرار شود آیا جناب ایشان مسؤولیت آن را
میپذیردیابعد ازفاجعهخواهد گفت:منظورم ایننبود؟
 .3هرچند حجتاالسالم یوسف طباطبایینژاد به سبک سلف
خود -حجتاالسالم محمد تقی رهبر -بحث دربارۀ حجاب را درهر
خطبهتکرارمیکندآیاچونتوصیههایعمومیراکمنتیجهدانستهیا
نمازجمعهتعطیل استودرزمانبرقراریهمشمارشرکتکنندگان
مانندقبلنیستبهپلیسروی آوردهاند؟
 .4پلیس ،مجری قانون است .قانون ،جریمۀ بیحجابی را
مشخص کرده و دربارۀ ُشلحجابی و کمحجابی هم قانون نداریم.
قانون را مجلس وضع میکند و حال که مجلس دراختیارهمفکران
آقای امام جمعه است میتوانند ازنمایندگان بخواهند مبلغ جریمه
را زیاد کنند .ناامنسازی یعنی چه؟ مگر از«مسؤول برقراری امنیت»
میتوان«نقض امنیت»راخواست؟
 .5احتماال گفته خواهد شد از نگاه جناب حجتاالسالم
طباطبایینژادپلیسبایدبهخانمبدونروسریمثلدزدو کیفقاپو
قاتل نگاه کند و منظورازناامنسازی همین است .یعنی همان گونه

 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :622
متین رهنما

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.

شاهین و طالبیگی
مصیبــت وارده را خدمــت شــما بزرگــواران
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد
متعــال بــرای آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت
الهــی و همنشــینی بــا اولیــااهلل و بــرای شــما
و ســایر بازماندگان صبر و شــکیبایی مســئلت
مینمایــم.

سجاد کوچکزاده

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خریــد ،نصــب و راهاندازی و تســت
شــبکه ســاختمان آمــوزش شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در دانشــگاه پیــام نــور» را از طريــق
برگــزاري اســتعالم عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتوانند جهت
اخــذ اســناد اســتعالم 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.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــــورخ  99/07/28در محــــل دفتر كميسيون معـــامالت مجتمع
و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز دوشــنبه مــورخ 99/07/21
بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر
یــک یــا تمــام پیشــنهادات واصلــه بــدون آنکــه محتــاج بــه ذکــر دلیــل باشــد مجــاز اســت.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

*منبع:عصرایران
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خانوادههای محترم

آگهي استعالم عمومي شماره/99/11س

کهدزدانومتجاوزانبایدبترسندخانمهایی کهروسریندارندهمباید
بترسندو اینترسرابایدپلیستولید کند.
ایشان اما روحانی است و قراربود روحانیون ترس ازخدا را تولید
کنند و گرنه تولید ترس با پلیس که هنرنیست و طبعا وقتی نباشد
برمیدارند.بهتعبیرمهدینصیریمدیرمسؤولسابقروزنامۀ کیهان،
پلیسی کردن موضوع را از«التزام» به «الزام» تبدیل کرده است.
امام جمعه وظیفه دارد از تقوا بگوید .تقوا یعنی ترس از خدا.
برخی از آقایان اما آن قدرغرق در قدرت و مناسبات قدرت شدهاند
که مأموریت اصلی را فراموش کرده اند که ترساندن ازخداست نه
ازپلیس.
 .6وقتی پلیس دنبال دزد راه میافتد مردم نیزهمکاری میکنند.
چون برسرجرم بودن سرقت درهمه جای جهان و نزد همۀ مردمان و
این که پلیس وظیفۀ برخورد با سارق و قاتل را دارد اتفاق نظرهست.
ایننگاهرا اماهمۀمردمدرقبالنوعپوششندارندونظرسنجیها
نشان میدهد اعتقاد به حجاب شرعی مساوی با باوربه اجباری بودن
حجاب نیست و با تغییر نسل ،شمار زنان و دختران و مردانی که
پوشش را امری عرفی میدانند افزونترشده است .باوربه عرفی بودن
به این معنی است که نمی توان یک روپوش واحد را هم تن بچه
هشت سالۀ دبستانی کرد و هم از زن  60ساله با  5تا نوه خواست
همان جوربپوشد و دختر 20ساله نیز .درنگاه عدهای آنگاه این دیگر
تقلیل یونیفورم از حجاب شرعی برای مصون نگاه داشتن زنان از
تعرضبهیونیفورم اجباریوحکومتیباپشتوانۀزورپلیس اشت.
کما این که می توان تصورکرد فردی که  100سال پیش و مثال
درسال 1299درگذشته اگرامروززنده شود و دختران و زنان را با مانتو
در حال رفت و آمد وذیل نظام اسالمی ببیند شگفت زده شود و
آن را حجاب نداند .زیرا در طول  100سال نوع پوشش زنان در ایران
تغییر کرده است و ازدهۀ  50شکل تازه و بی سابقۀ مانتو که گویا
ابتکاردکترشریعتی برای حضوراجتماعی زنان و شکستن دو گانۀ زن
مطبخی /زن عروسکی بوده رایج شده است و دیگرمنحصربه چادر
یا اشکالخاصنیست.

جناب آقای

دکتر علیرضا زینلی
ریاست محترم دامپزشکی
شهرستان سیرجان

فــرا رســیدن  ۱۴مهــر مــاه روز دامپزشــکی را بــه
جنابعالــی و همــکاران محترمتــان کــه در جهــت ارتقــای
ســامت شــهروندان میکوشــید ،تبریــک میگوییــم.
در پرتــو الطــاف حضــرت دوســت موفــق و پیــروز
باشــید.
معاونت خدمات شهر شهرداری و رییس سازمان ساماندهی

مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری سیرجان

