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اینچندنفر
بنایی برای دخالت درانتخابات 1400نداریم
جماران :نایبرییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تصمیم قطعی تشکل
سیاسی متبوع خود بر عدم دخالت در انتخابات سال  ۱۴۰۰خبر داد .آیتاهلل
مرتضی مقتدایی در رابطه با نقش «جامعتین» در هدایت اصولگرایان در آستانه
انتخابات سال  ،۱۴۰۰گفت :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بنا ندارد تا در
انتخابات ریاستجمهوری سال آینده دخالت کند.
شرط سنی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری :بین  ۴۰تا  ۷۰سال
عصرایران :سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از بررسی
جزییات طرح اصالح قانون انتخابات ریاستجمهوری خبرداد و گفت :براساس مصوبه
کمیسیون افرادی میتوانند درانتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کنند که بین ۴۰تا۷۰
سال سن داشته باشند .علی حدادی گفت :عالوه بر شرایط سنی میزان سوابق اداری
از ۸سال به  ۶سال تغییر کرد .همچنین استانداران نیز امکان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری را دارند.

سیداحمد خاتمی به عضویت شورای نگهبان منصوب شد
ایسنا :بهدنبال کنارهگیری آیتاهلل یزدی از عضویت شورای نگهبان به علت
عوارض جسمی و کهولت ،حضرت آیتاهلل خامنهای در حکمی ،حجتاالسالم
والمسلمین سیداحمد خاتمی را به عضویت شورای نگهبان منصوب کردند .در
بخشی از حکم رهبرانقالب ازسالها حضورشیخ محمد یزدی درمسئولیتهای
گوناگون و عضویت در شورای نگهبان تشکر شده است.

روزانه کامبیز

برای مردم
 احمدرضا تخشید

یادداشت
تصمیمی پر ابهام
ناصر صبحی :حضور نام
سیرجان در طرح آزمایشی استانداری
که از روز یکشنبه در حال اجراست ،از
احتمالیقابل اعتنادرتأثیراعتراضهای
کسبه سیرجانی خبر میدهد .در
حقیقت هرچند مسئوالن استانی به
صراحت اقرارنکردهاند اما به نظرمیرسد برانگیخته شدن اعتراض
کسبه ،آنهارامتوجهغیرکارشناسیبودنمصوبهقبلی کرده است.
وگرنه وضعیت سیرجان ازلحاظ گسترش شیوع کرونا ،اگربدتراز
شهرهایی نظیررفسنجان و بردسیرنباشد ،فاصله چندانی نیزبا این
شهرها ندارد .نکتهای که به راحتی نشان میدهد مسئوالن استانی
از مشکل ناتوانایی در مواجهه با بحران رنج میبرند .در حقیقت،
آنها ابتدا تصمیمهای غیرکارشناسی میگیرند و پس از مواجه
شدن با عواقب این تصمیمات و درپی یافتن راهکاری برای جبران
اینعواقب ،به دلیل نداشتن مهارت مواجهه با بحران ،تصمیمهای
پرازابهامی میگیرند که ممکن است نتایج بدتری به دنبال داشته
باشد .نمونه آن ،انتخاب سیرجان به عنوان پایلوت طرح آزمایشی
جدید است .اولین سؤال پیرامون این طرح مبهم این است که
مسئوالنچگونهمیخواهندظرففقط 2روز،رعایتپروتکلهای
بهداشتی را در شهری با گستردگی سیرجان مورد نظارت و بررسی
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قرار دهند؟ یادتان باشد ،وقتی بحث بازگشایی تاالرهای پذیرایی
پیش آمد ،مصوب شد برای رعایت پروتکلهای بهداشتی ،این
تاالرها مورد نظارت مستقیم بازرسان قرار گیرد اما اولین مشکلی
که با آن مواجه شدند ،بحث کمبود نیرو و دومین مشکل،
ناکارآمدی این نوع نظارت که گواه آن ،انتشار پیاپی عکسهای
مراسم عروسی و عیان بودن رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی
بود .این موضوع آنچنان غیرقابلانکاربود که عالوه برمسئوالن
سیرجانی،مسئوالن استانینیزدرجلسههفته گذشتهستادمقابله
با کرونای استان به آن اذعان کردند .حال ،مسئوالنی که به دالیل
اشاره شده ،قادرنیستند برتعداد معدودی تاالرنظارت کنند ،مدعی
هستند نه تنها برتمام صنوف شهرستان نظارت خواهند کرد ،بلکه
ظرف 2روز ،میتوانند موفقیت یا عدمموفقیت طرح را نیزمعلوم
نمایند .آیا پاسخی برای این تناقض وجود دارد؟ نکته دیگراینکه
همانطورکه اشاره شد ،اگرچه وضعیت سیرجان بدترازرفسنجان
نیست اما فاصله چندانی نیز ندارد .به گفته مسئوالن استانی،
رفسنجان به دلیل حضورداشتن درنقطه فوقبحران ،از این طرح
کنارگذاشته شده است .حال سؤال این است :درکجای دنیا یک
طرح آزمایشی که با جان و سالمت انسانها سرو کاردارد ،برروی
شهری اعمال میشود که فقط یک قدم با رسیدن به نقطه فوق
بحران فاصله دارد؟

امروز لذت بردم از حرف یکی از
نمایندگان .امیدوارمهمیشهمجلسبرقرار
باشد و همیشه برادران و عزیزان خودمان
رای بیاورند تا ما همیشه کیف کنیم و
در ضمن مشت محکمی هم به دهان
یاوهگویان بکوبیم .این نماینده عزیزپس از
توصیهبهعدمهتکحرمترییسجمهورگفتهروحانینازکنارنجی
شده و حرفهای من مصداق توهین نیست .واقعا راست میگوید
کی گفته اگربه کسی بگویی وقیح توهین است .ما باید به همه
ثابت کنیم کمتر ازفحش خواهرو مادرمصداق توهین نیست.
یک درخواست هم من ازعزیزانمان دارم االن که شرایط اقتصادی
کشور به هم ریخته است ما باید هرچه میتوانیم به دولت گیر
بدهیم و هر مشکلی در چهل و چند سال گذشته وجود داشته
است بگوییم تقصیر روحانی است .درواقع تا تنور گرم است ما
باید نانمان را بچسبانیم و استفاده ببریم .البته باید حواسمان به
محمد باقردوستداشتنی باشد که زیاد برای مردم تالش نکند و
مابایدزیادتالش کنیمتا ایشان کمتراحساسوظیفه کنند.درسته
که ایندفعه کرونای خفیف گرفتند اما اگر دفعهی دیگر کرونای
شدید بگیرند آنوقت ما ملت محتاج خدمت چه خاکی برسرمان
بریزیم .درادامهی حضورهمیشه درصحنهی برادران مجلس امروز
هم عزیزی دیگر ما را خوشحال کردند و همهی جهانیان را غرق
حیرت.حاجیباباییگرانقدردرتوضیحچگونگیپرداختیارانههای

جدیدی کهدرمجلستصویبشده گفته است؛تمام اموالدولت
و حکومت برای مردم است ازهمین ساختمان مجلس گرفته تا
ساختمان ریاستجمهوری برای مردم است .از اینرو برای تامین
مایحتاج مردم حتی باید این ساختمان هم به فروش برسد تا
ن حرفها مشت بسیار
مردم درمضیقه نباشند .حاجیبابایی با ای 
محکمی به دهان یاوهگویان خودی و غیرخودی کوبانده است که
به گمانم حداقل سه چهارتا دندان را هم خورد کرده باشد .ما فقط
برای اینکه این منابع دردسترس پس ازپرداخت یکسال یارانه به
اتمام نرسند باید طرحی بریزیم که تولید مثل خود به خودی بکنند
و اگراینجماداتنتوانندبهتکثیرخودشانبپردازندمطمئناتقصیر
دولت واداده اجنبیپرست است .امروزوقتی خواب بودم به گمانم
جنگ شده بود چون صداهای وحشتناکی به گوشم میخورد و
هیچعکسالعملینمیتوانستم انجامدهمنمیتوانستمفرارکنم.
وقتی از خواب بیدار شدم بعد از کمی گوش دادن متوجه شدم
سگهای ولگرد شهر در کوچه سربه سر هم میگذارند و باهم
تمرین صدا میکنند بدین وسیله میخواهم ازمسئولین مربوطه
خواهشکنم فکری بکنند چرا که این حیوانات تا چند روزدیگر
تعدادشان هماندازهی نفوس شهر خواهد شد .از آنجا که برخورد
قهرآمیزدرستنیستمیتوانیم ازکشوردوستوبرادرچین کمک
بگیریموبگوییمببرندشانچینوبا استفاده ازتکنولوژیهایجدید
نگهشان دارند .البته من هم به عنوان کامبیز با عزیزان چینی وارد
مذاکرهمیشومو ازآنهاقولمیگیرمچندوقتیقیدخوردنسوپ
سگ را بزنند تا ما وجدان درد نگیریم .به امید پیروزیهای بیشتر.

 امید محمودزاده ابراهیمی
باالخره بعد از شدت
پیدا کردن کرونا و باالرفتن
آمار ،تصمیم بر آن شد که
محدودیتهایی در بسیاری
از شهرها وضع شود .البته
برای تعطیلی اصناف و بازارها.
گاهی اوقات فکرمیکنم تصمیماتی که درستادها
اخذ میشود؛ بر پایه محاسبات درست گرفته
نشده است .اگر بیاییم و بررسی کنیم که میزان
ابتال از چه کانونهایی آغاز شده و شدت پیدا کرده
ً
قطعا به اصناف نمیرسیم .درست است که
است؛
پراکندگی آنها زیاد بوده و عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی خودش میتواند کانونی ازبحران را توسط
آنها درست کند اما با بررسی این مورد که  3و  6ماه
پیش که آمارکرونابسیارپایینترازحاالبود؛همه این
اصناف و فروشگاهها باز بودند؛ پس چرا در آن زمان
آمار بیشتر نشد؟ پس مشکل جای دیگری است.
بررسی پیکهای بیماری کرونا در سیرجان نشان
میدهد که پس از هر مناسبت مذهبی که با خود
تعطیلی در پی داشته و تجمع برای مراسمهای
مرتبط با آن صورت گرفته است و همچنین به
موازات آن میزان مسافرتهای برون شهری افزایش
یافته؛ شدت بیماری کرونا افزایش پیدا کرده است
ً
دقیقا همان مطلبی است که وزارت بهداشت
و این
هم بر آن صحه میگذارد .محصول و نتیجه پیک
کنونی کرونا ناشی از جدی نگرفته شدن هشدارها
در خصوص تعطیلیها و مراسمهایی بود که در
تقویم و بیلبوردهای خیابان میتوانستیم ببینیم
و به عنوان یک مسوول برای آن تصمیم بگیریم

اما فرصتسوزی شد و غفلت کردیم .دیگر حتی
فرصتی برای یقهگیری و مقصریابی نیست .فایدهای
هم ندارد .تنها راهی داریم این است که دیگر
تصمیمات غلط قبلی را تکرار نکنیم .هم برای
مردم و هم برای مسوولین خوب است که نگاهی
به عملکرد  7ماهه خود از فروردین تا مهرماه
بیاندازند و به تصمیمهایی که گرفتند فکر کنند.
کدام درست و کدام غلط بود .چند روز پیش تولد
کوروش کبیر بود و چند عکس و فیلم از بسته
شدن جادههای منتهی به آرامگاه وی منتشر شد
که البته ربطی به کرونا نداشت اما ای کاش چنین
عزمی برای کنترل را برای مقابله با کرونا میدیدیم.
یکی از مشکالت اصلی شاکله تصمیمگیری در
کشور هم همین است .در حالی که مشکل اصلی
جای دیگریست؛ برای بخش بیاهمیت دیگری
تصمیم گرفته میشود و نتیجهای هم در پی ندارد.
فردا ،سهشنبه نیزبه مناسبت تولد رسول اکرم(ص)
تعطیل رسمی است و امیدواریم هیچ دعوت به
مراسم عقد و عروسی و یا جلسهای مذهبی برای
شادی برای آن تدارک دیده نشود .عصر روز گذشته
هم معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور
بخشنامهای برای وضع محدودیت عبور و مرور
در مراکز  25استان منتشر کرد که اگر شبیه به
رویکرد این نهاد در تعطیالت قبلی باشد؛ به گفته
ً
عمال جادهای
وزیر بهداشت کامال بیاثر است چون
بسته نشد .عقل سلیم میگوید ازتجربه دیروزدرس
بگیر و آن را برای آینده به کار ببند .به نظر میرسد
کنترل بیماری کرونا به شدت نیازمند تصمیمات
عاقالنه بدون درنظرگرفتن استثناهاست تا واکسن
و پروتکل.

سودوكو 627
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :626
رسول موسوی

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.

قابل توجه شهروندان محترم
بـا توجـه بـه شـروع فصـل سـرما و بارندگیهـای سـالیانه
جهـت پیشـگیری از بـروز خسـارت بـه سـاختمانها ،تاسیسـات و ...بـه اطلاع
میرسـاند کلیـه مالکیـن و ناظریـن سـاختمانهای در حال سـاخت یـا نیمهکاره
ملـزم بـه محصور نمـودن زیرزمین در جهت جلوگیری از ورود آبهای سـطحی
و سـیالب و سـقوط افـراد بـه داخـل آن میباشـند.
ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید دو دستگاه خودروی حمل متوفی با تجهیزات کامل (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
خـودروی حمـل متوفـی بـا تجهیـزات کامـل) بـه شـماره  2099005674000089را از طریـق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نماید .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی،
مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1399/08/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریـخ 1399/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ1399/09/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 17:00روز یکشنبه تاریخ1399/09/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

