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اینچندنفر
نسرین ستوده به مرخصی رفت
جماران:نسرینستودهباموافقتدادیارناظربرزندانزنانبهمرخصیرفت.ویچندیپیش ،بهدلیل
طی کردندورانمحکومیتدرجرایمعمومیبهزندانزنانمنتقلشدهبود.نسرینستودهبابتعنوان
مجرمانه اجتماعوتبانیبهقصد اقدامعلیه امنیت کشوربهپنجسالحبسوبابتفعالیتعلیهنظام
جمهوری اسالمیبهیکسالحبس محکومشد.همچنین اینمحکوم اخیرابهدلیلمحکومیتدر
یکی ازجرایم عمومی به ١٢سال حبس محکوم شده که محکومیت اخیرالذکربه تازگی قطعی و الزماالجرا شده است.

کنای همیرسلیمبهقالیباف
خبرآنالین :نمایندهتهراندرمجلسشورای اسالمیمیگوید:سرمنشأفرآیندهایفسادآفریندر
انحرافاتی است که درشهرداری تهران از 25سال پیش شروع شد و سپس به نقطه اوج خود رسید
ظهور
و کل کشوررا آلوده کرد.سیدمصطفیمیرسلیمپیشبینیمیکند کهدرشرایطفعلی احتمال ِ
زدگی رییسجمهوری ازعوامزدگی
یک پوپولیست درانتخابات ۱۴۰۰بیشتراست و معتقد استعوام ِ
چند نماینده مجلس خسارتبارترخواهد بود .او درعین حال دلیل بروزتندروی درمجلس یازدهم را هم مدیریت پارلمان می داند.

بعید میدانم شورای نگهبان درآستانه انتخابات تغییررویه دهد
خبرآنالین :رضا روستا آزاد ،ازچهره های سیاسی اصولگرا و عضو جمنا گفت :بنده بعید
میدانم شورای نگهبان درآستانه انتخابات ۱۴۰۰تغییررویه دهد.حتی اگراین اتفاق نیزرخ
دهد ،نگرش مردم به شورای نگهبان تغییرنخواهد کرد .روستا آزاد گفت :بعید است در
سال  ۱۴۰۰یک خانم درجایگاه ریاستجمهوری قراربگیرد .ضمن اینکه اصوال ورود زنان
به عرصه انتخابات نیزدر ادوارمختلف مطرح میشود و هردوره نیز این اتفاق رخ نمیدهد.

یادداشت

پایان یک آدم اشتباهی!
 مصطفی داننده :ترامپ به پایان کارخود رسید .او
تا  70روزدیگررییسجمهور آمریکاست و بعد از آن جو بایدن به
عنوانرییسجمهورجدید ایاالتمتحدهقدرترابهدستمیگیرد.
پایان ترامپ لبخند زیبایی را به لب جهان نشاند .چون ترامپ
اشتباه یترینرییسجمهورآمریکابود.مردموبوریکهتصمیماتش
همچون مشتهای بوکسورها به صورت جهان مینشست و آنها
را درشوک فرو میبرد .تقریبا  4سال مردم جهان درشوک ترامپ
بودندودلیلخوشحالی امروزآنهاهمبهخاطرهمین است.ترامپ
به اندازه تمام سران ایاالت متحده تصمیمات عجیب و غریب
گرفت .ازبرجامی که به هزارزحمت به دست آمده بود خارج شد.
مهمترین معاهدات بینالمللی را زیرپا گذاشت و هرکاری که دلش
میخواست انجامداد.
 4سال تمام فکر کرد که هنوز رییس هتلها ،شرکتها و
ساختمانهایاش است .اوبهمدیریتجهانیبهمثابهمدیریتیک
شرکت نگاه میکرد .ترامپ سالها به کارمندان خود دستورداده و
هرگونه که میخواست با آنها رفتارمیکرد .او با یک امضا به تمام
خواستههایخودمیرسید.ترامپبعد ازدیدننتایج انتخابات2020
آمریکا فهمید که دنیا همیشه آنگونه نیست که او میخواهد .در
تمام این سالها ،کشورهای بزرگ جهان تمام تالش خود را انجام

دادند تا درزمین ترامپ بازی نکنند .سابقه نداشته است که آمریکا
تصمیمی بگیرد و جهان دربرابر او بایستد اما درزمان ترامپ بارها
وبارها کشورهای مختلف ،مخالفت خود را با نظرات شاذ ترامپ
اعالم کردند .شاید اگرترامپ رییسجمهوریک کشورکمتاثیردر
جهانبود،اندازه«رودریگودوترته»رییسجمهورفیلیپیندیدهمیشد
امارییسجمهورآمریکابودنداستاندیگریاستکهرییسجمهور
ایاالت متحده هیچوقت آن را نفهمید .درنظربسیاری ازکشورهای
جهان از شرق تا غرب ،از شمال تا جنوب ،آمریکا یگانه ابرقدرت
جهان است .بسیاری ازاین کشورها همیشه درتصمیمات جهانی
خود ،نظرآمریکا را مدنظردارند .مردم آمریکا بعد از 4سال به ویژه
بعد ازاظهارنظرهای کرونایی ترامپ ،به این نتیجه رسیدند که دیگر
او نمیتواند سکاندار کشتی ینگه دنیا باشد .به خاطر همین در
برگههای رای خود نام بایدن را نوشتند و درصندوق انداختند و البته
پست هم کردند .تداوم ترامپ میتوانست برای جهان و جهانیان،
فاجعهبارباشد.رییسجمهورآمریکادراین 4سالنشانداد کهیک
ادپرستضدبشراست که کتوشلواربهتنداردو کرواتم یزند.
نژ
ِ
دوران بایدن ،عصرتازهای است ،چون حداقل رییسجمهور
جدید آمریکایک آدم اشتباهینیست.
*عصرایران

اینجا پیست پیادهروی قائم ،ساعت حدود  8صبح است و چند نفر ته ماندههای خار و خاشاک را در میان درختان اکالیپتوس آتش زدهاند .دودش
تمام فضا را پر کرده است .و دلیل کار مشخص نیست .اینکه چرا این اتفاق میافتد و درصورت آتشگرفتن درختان چه کسی پاسخگوست سازمان
فضای سبز شهرداری باید پاسخ دهد / .عکس:امین ارجمند -پاسارگاد

روزانههای کامبیز

انتخابات
 احمدرضا تخشید
روزهای پر از تالطمی را پشت
سر گذاشتم .حتما دلیلش را بهتر از من
میدانید منظورم انتخابات آمریکاست.
دارم از خودم میترسم .شبها خواب
ترسناک میبینم .از این میترسم که من
هم وادادهی اجنبیپرست و یاوهگوه شده
باشم.تقریباهمهیمسئوالنکشورگفتندانتخاباتآمریکاوانتخاب
هرکدام ازاین دو نفرهیچ تاثیری برکشورندارد حتی رییسجمهور
هم این حرف را زد .آن وقت من با اصول جاودانیام تحت تاثیرقرار
گرفتم .شاید دارم پیر میشوم .شاید از بس که این سازشکارهای
اجنبیپرست نق زدهاند من هم تحت تاثیرقرارگرفتم 8.صبح روز
بعد ازرایگیری وقتی اطالع پیدا کردم ترامپ دارد قله را فتح میکند
از خوشحالی روی پای خود بند نبودم و خدا را شکر میکردم که
 24دالر از 48دالری که چندوقت قبل خریده بودم نفروختم .حاال
داشتم دویست سیصد هزارتومان کاسب میشدم و این یعنی یک
پیروزی بزرگ .ولی بعد ازیکی دوساعت دچارشرایط کامبیزی شدم؛
ازیک طرف دلم میخواست ترامپ رای بیاره تا این سود بزرگ را از
دست ندهم و پول یکی دو کیلو گوشت برای یک ماه خانواده جور
شود ،از یک طرف فکر میکردم اگر ترامپ رییسجمهور شود و
قیمتهاهمینطورباالبروند،پدرهمهدرمیآیدو آرزو کردمبایدن
رای بیاورد .بعد یاد دوستان و برادران گرامی مخالف دولت افتادم که
وقتی ترامپ ازبرجام کنارکشید کم مانده بود بریزند توی خیابان و

اثر پروانهای یک انتخابات

بوق بزنند و این پیروزی بزرگ را جشن بگیرند .خودم ازخوشحالی
یک شب تا صبح خواب نرفتم ،باالخره حسن روحانی یک شکست
بزرگ خورده بود .حاال که فکر میکنم میگویم درست که رقیب
سیاسیماحالش گرفتهشدومطمئنابرادرانعزیزودوستداشتنی
ما این دفعه رای میآورند و به این وسیله مشت محکمی به دهان
یاوهگویان کوبیده خواهد شد .ولی راستی راستی سختیهای زیادی
کشیدیم .یعنی من کارمند یکالقبا با یک حرکت ناگهانی ترامپ
نامرد ازمیانههای خط فقربه پایینترین نقطهی آن سرازیرشدم و
این سقوط همچنان ادامه دارد .پس کاش بایدن رای بیاورد ولی اگر
رای بیاورد و همهچیز ارزان شود آن وقت دوباره امکان دارد این
وطنفروشهای اجنبیپرسترایبیاورند.خودتانهمحتمامتوجه
شدید که چه شرایط کامبیزی دهشتناکی من را دربر گرفته است.
امروزفهمیدم چه من بخواهم و نخواهم بایدن به احتمال زیاد رای
میآورد ولی ترامپ نامرد هم باالی  70میلیون رای آورده است.
به گمانم بعد از این ما به جای اینکه بگوییم وقتی شعار مرگ بر
آمریکاسرمیدهیممنظورماندولت آمریکاست،بایدبگوییمداریم
به این مردم نفهم و بیشعورآمریکا لعنت میفرستیم که این همه
رای به این موجود دادند .البته االن راهحلی به نظرم رسید .اگر ما
بتوانیمیکبخشخبریقویمانندخبر 20:30درآمریکاراهبیاندازیم
دیگرمشکل حل است و با روشنگریهای برادران 20:30مردم نفهم
و نادان آمریکا حالیشان خواهد شد از چه موجود نفرتانگیزی
طرفداری میکنند و دیگربا خیال راحت میتوانیم بگوییم؛ مرگ بر
آمریکا.به امیدپیروزیهایبیشتر.

 امید محمودزاده ابراهیمی
از ابتدای آبانماه روند
کاهش قیمت بازارهای مالی
(ارز ،سکه ،طال و بورس) آغاز
شد .درست درهمان روزهایی
که بسیاری از آمریکاییها
رایهای پستی خود را برای
انتخاب رییسجمهور جدید ارسال میکردند تا
سهشنبه هفته گذشته که ماراتن رایگیری به پایان
رسید .پس از شمارش اولیه آرا ،بازارهای مالی ایران
در کش و قوس افزایش یا کاهش بودند و پس
از گذشت یک روز از اتمام انتخابات در آمریکا و
با افزایش گمان هزنی در خصوص رایآوری دونالد
ترامپ ،دالر که تا  26هزارتومان کاهش پیدا
کرده بود ،دوباره به مرز  30هزار تومان رسید .در
کمتر از  24ساعت پس از آن و افزایش رای جو
بایدن ،سکه و ارز و طال باز هم روند کاهشی به
خود گرفتند که دالر به  23هزارتومان رسیده و
سکه به زیر  12میلیون تومان سقوط کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کاهش بهای
بازارهای مالی را یادآور اتفاقات پس از قبول
قطعنامه  598و پایان جنگ میدانند که ارز و طال
در آن زمان هم سقوط آزاد قیمت را تجربه کردند.
البته این کارشناسان مشخص نکردند وقتی جو
بایدن هنوز قدرت را در کاخ سفید به دست نگرفته
و هیچ تحریمی علیه ایران لغو نشده ،این حجم از
کاهش نرخها نشاندهنده چیست؟ کدام توافق و
مذاکره صورت گرفته که این کاهش بها پدید آمده
است؟ سوال اصلیتر این است که این چه ساختار
اقتصادی است که کاهش یا افزایش قیمتهای

بازارهای مالی آن وابسته به انتخاب شدن یا
نشدن یک فرد در هزاران کیلومتر آنسوتر است؟
بهنظر میرسد این اهالی میشیگان و
پنسیلوانیا و ویسکانسین هستند که ساختار
اقتصادی ایران را با رای خود تغییر میدهند نه
شهروندانی که در این کشور زندگی میکنند.
شهریور سال  1397محمدجواد ظریف در یک
برنامه تلویزیونی و در پاسخ به این پرسش که چرا
شهروندان ایرانی از زبان مسئوالنشان میشنوند که
ی ایران هست و باید تبعات
همیشه فشارخارجی رو 
آن را تحمل کنیم؟ گفت« :ما خودمان انتخاب
کردیم اینطور زندگی کنیم» .البته ایشان اشارهای
به جزییات این انتخاب ایرانیها و زمان رفراندوم
چنین عقیدهای اشارهای نکرد .آیا ایرانیها انتخاب
کردند که قیمت پوشک فرزندانشان به جهتگیری
سیاسی ساکنان کاخ سفید بستگی داشته باشد؟ این
ساختار اقتصادی است یا تاثیرگیری از اثرپروانهای؟
بسیاری از مشکالت کشور ریشه در عدم مدیریت و
بیکفایتی مدیران دارد و ارتباطی به خارج از ایران
ندارد اما در کنار آن باید این را هم قبول کنیم
که آشوب در روابط خارجی هیچ عایدی برای کشور
نداشته و نمیشود برای همیشه با تنش زندگی کرد.
به تجربه تاریخی بقیه کشورها نگاه کنیم و درس
بگیریم .هیچ رشد اقتصادی و پیشرفتی با تحریم
و نابهسامانی در روابط خارجی یک کشور به دست
نیامده است.
اثر پروانهای= تغییری کوچک(بال زدن پروانه)
در یک سیستم در آن سوی دنیا میتواند باعث
تغییرات شدید (وقوع طوفان در آنسوی دیگر
دنیا) در آینده شود.

سودوكو 628
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :627
فرهاد عماد

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 مناقصه عمومی حمل ضایعات از انبار ضایعات کارخانه ذوب
به سبدهای فوالدسازی (درمحوطه داخلی مجتمع)»
«دومرحلهای» (شماره -99-30خ)

ـیرجان در نظــر دارد نســبت بــه حمــل ضایعــات از
ـوالد سـ
ـع جهانفـ
ـرکت مجتمـ
شـ
انبــار ضایعــات کارخانــه ذوب بــه ســبدهای فوالدســازی (در محوطــه داخلــی مجتمــع)
خــود اقــدام نمایــد؛ در ایــن خصــوص بــه ماشــینآالت جــدول زیــر نیــاز اســت:
ردیف
1

2

3
4

5

6

7

نوع ماشین

تعداد (دستگاه)

بیل مکانیکی زنجیری چنگک دار

دو

کامیون دهچرخ

دو

بابکت

یک

لودر 424

یک

بولدوزر

یک

وانت دوکابین

یک

باالبر

یک

شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و اسناد موضوع مناقصه را ازطریق مراجعه به آدرس اینترنتی
 WWW.SJSCO.IRدریافت نمایند.

لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت بــا ســابقه کار در زمینــه مشــابه دعــوت میشــود تا ظــرف مدت
حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،تمایــل خــود را به صــورت مکتوب همــراه با تصویر اســناد
و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل  SJS.TENDER1400 @gmail.comارســال نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصــه (اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تمــاس تلفــن
ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت ،گواهــی
آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع مناقصه.
(قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  94تــا کنــون و مرتبــط با موضــوع مناقصه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشینآالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
شرایط:
 -1محــل اجــرا :کارخانــه ذوب و ریختهگــری شــماره یــک مجتمــع واقــع در ســیرجان ،کیلومتــر 50جــاده
شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی گلگهــر میباشــد.
 -2تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ  4.000.000.000ریــال (چهــار میلیــارد ریــال) ضمانتنامــه
معتبــر بانکــی بــدون قیــد شــرط و بــه نفــع کارفرمــا ،دارای اعتبــار حداقــل ســه ماهــه میباشــد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد( .پاســخگویی در
ســاعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/45ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «تجهيــز و
قفسـهبندي ســوله انبــار مغــزه حفــاري» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه
پيمانــكار واجــد شــرايط و داراي رتبــه حداقــل  4در رشــته ابنيــه واگــذار نمايد .لذا كليــه متقاضيان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و
اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از بخــش مناقصــه -مزايــده
دانلــود نماينــد .مهلت تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  99/09/03در محــــل
دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکــزی تهران ميباشــد .ضمنــا بازديد از
محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز يكشــنبه مــورخ  99/08/25مقــرر شــده اســت .شــركت معدني
و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون
جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/44ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « بهرهبــرداري،
ســرويس ،نگهــداري و تعميــرات ترانســفورماتورها و تجهيــزات پســت  230/20كيلــو ولت
و تاميــن بــرق مــورد نيــاز و مطمئــن مجتمــع» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه
پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا مناقصهگــران ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه
آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از بخــش مناقصــه و مزايــده
دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پاكات ســاعت  9الي  14روز چهارشــنبه مــــورخ  99/08/28در محــــل
دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد
از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/08/24مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و
صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران
خســارت مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

