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اینچندنفر
مواضعاخیرخودرااصالحکن
ایسنا :محسن هاشمیرفسنجانی درنامهای خطاب به خواهرش فائزه درباره محتوای سخنان وی درمصاحبه
اخیرش ،انتقاداتی را مطرح کرد .دربخشی ازاین نامه آمده ؛«میدانم که درسالهای اخیربرخوردهای نادرستی با تو،
خانواده و فرزندت شده است که شاید باعث کشاندن تو به تندروی و خارج شدن ازمشی میانهروی پدرگردیده ،ولی
این دلیل نمیشود که به رییس جمهورکشوربیگانه امید ببندی ودم ازاستقالل بزنی! لذا ازتو صمیمانه تقاضا دارم
صحبتهای خود را اصالح و ازاین موضع عذرخواهی کنی و مانع تخریب پدرازطرف تجدیدنظرطلبان خارجی وافراطیون داخلی شوی».

با واکسن آمریکاییکرونا  GPSدربدن ما میگذارند
باشگاه خبرنگاران :یک فعال سیاسی اصولگرا گفت :ما اگر بخواهیم واکسن های خارجی را تزریق
کنیم احتمال حمله بیولوژیکی هم وجود دارد .نباید دربرابردشمنان خود سادهاندیشی کنیم و این فرصت را
دراختیارآنها بگذاریم .حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا مدعی شد که دربرخی ازواکسنها اقدام
به تزریق چیپ الکترونیکی میکنند و جی پی اسی را دربدن ما کارمیگذارند تا به واسطه این واکسن کلیه
واکنش ها و حرکات مارا تحت کنترل قراردهند تا جایی که ما یک نوع آدمهایی آهنی خواهیم شد که کنترلمان دردست دیگران است.

مجموعه ایکه می داند دروغ است و برخوردی نمیکند
خبرآنالین :عباس عبدی با انتشارتوئیتی به ادعای جنجالی حجت االسالم کاظم صدیقی
درباره آیت اهلل مصباح یزدی و بازشدن چشمان او درهنگام غسل دادن واکنش نشان داد.
«سخنان آقای صدیقی  5وجه دارد؛  .1او که این ها را گفت .2 ،مجری که درتایید سرتکان
میدهد.3.رسانهای که پخش کرد .4 .عدهای که باوردارند .5 .مجموعهای که میداند دروغ
است و برخوردی نمیکند .پنجمی زیان بارترازهمه است زیرا بقای خود را درترویج دروغ و خرافه دیدن است».

خبر

پیر شدن  ۵میلیون جوان مجرد
عصرایران:دکتر«امیرمحمودحریرچی»جامعهشناس
و استاد دانشگاه ،با نگاهی به آمار مجردان قطعی در کشور
میگوید« :حداقل یک میلیون مجرد قطعی درکشورداریم ،اما
به اعتقاد من باید آمار زنان و مردانی را هم که طالق گرفته و
دیگر ازدواج نکردهاند ،به آمار مجردان قطعی اضافه کنیم که
با در نظر گرفتن آنها ،بیش از ۵میلیون نفر در کشور ما از
داشتن خانواده و همسرمحرومند ».او به آماری که مربوط به
«دههشصتیها» است ،اشارهمیکندومیگوید«:همان گروه۱۷
میلیون نفری کشورکه خاطرات تلخشان دردورههای مختلف
زندگی کم نیست حاال دربین مجردان قطعی هم رکورددارند و
باید این مصیبت را هم تحمل کنند .زیرا که یکچهارم پسران و
یکچهارمدختراندههشصتیمجردماندهاند کهبخشی ازآنها
جزومجردانقطعیبهحسابمیآیندوبرخینیزدرخطرتنهایی
همیشگی قراردارند ».طبق این آماردکترحریرچی ،ازحدود /۵
 ۸میلیون پسرو ۸/۵میلیون دختردهه شصتی ۲/۱،میلیون
پسرو ۲/ ۱میلیوندخترهنوزمجردند؛مجردهایی کهدربازههای
سنی  ۳۰تا  ۳۹سال قرارمیگیرند .دکترحریرچی درباره چرایی
ً
«طبیعتاهمهانسانهابهدلیلویژگیهای
مجردماندنمیگوید:
طبیعی ،اجتماعی و غریزی دلشان میخواهد تشکیل خانواده

بدهند و از زندگی کنار همسرشان لذت ببرند؛ این طور نیست
که بگوییم جوانان ما تمایلی به ازدواج ندارند ،اما وقتی به شرایط
اقتصادی و اجتماعی جامعه نگاه کنیم ،متوجه میشویم چرا
آنها ازازدواج گریزانند».
اگر برای ازدواج جوانان فکری میشد ،این افراد تشکیل
خانواده میدادند ،صاحب فرزند میشدند و در نتیجه بخشی
از بحران کاهش جمعیتی که امروز کشور با آن مواجه شده
نیز برطرف میشد .پیمایشهای مرکز آمار در سالهای  ۹۳و
 ۹۴نشان دادهاند که میانگین سن دلخواه ازدواج در زنان و
مردان پایینتر ازسنی است که ازدواج میکنند .درنتیجه افراد
نمیخواهند ازدواج را به تأخیربیندازند و تجرد بالی ناخواستهای
استکهدامنگیرشانشدهاست.طبقآخرینسرشماریایراندر
سال ،۱۳۹۵حدود ۱۲میلیون دخترو پسرمجرد ۱۵تا ۳۰ساله
در ایران زندگی میکنند که شرایط ازدواج را دارند ،اما نمیتوانند
زندگی خود را شروع کنند ،این آماردرزمان حاضربه حدود ۱۴
میلیونمجردافزایشپیداکردهاست؛گرچهسختگیریهادراین
زمینهبیتأثیرنیست،بااینحالعدماجرایقوانینحمایتکننده
ازازدواج به موقع جوانان ازمهمترین دالیل افزایش سن ازدواج
درکشوراست.

هفته گذشته حجتالسالم دانشمند درمهدیه سیرجان با انتقاد ازوضعیت آسفالت خیابانها گفته بود؛«کافیست یک چرخ بزنید ببینید چه وضعی کوچهها و خیابانها دارد »
موضوعی که مورد گالیه بسیاری ازمردم سیرجان است و آنها به شدت به روال ُکند حفاریها و آسفالت خراب معابر انتقاد دارند .عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

تشویش؛ بدون مجازات
 امید محمودزاده ابراهیمی

یک سال پس ازفاجعه بویینگ اکراینی و
کشته شدن  176مسافرو خدمه و کشته شدن
تعدادی از مردم در مراسم خاکسپاری سردار
سلیمانی در کرمان ،اظهارنظرهای متفاوتی در
خصوص این دو رویداد ابراز شد و واکنشهای
بسیاری برانگیخت .وجه مشترک این دو رویداد
این است کههنوزهیچمقصریبرای آنهاپیدانشده و افکارعمومیهمچنان
منتظرنتیجهپیگیریهاهستند.
غالمعباس ترکی؛ دادستان نظامی تهران روز 18دیماه خبرداد« :در
فرآیند تحقیق ،افرادی به عنوان مقصر ازجهت بیاحتیاطی و بیمباالتی و
عدمرعایتنظاماتومقررات،متهمشناختهشدندو اکنونتنهایکمتهم
در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد
شدهاند ».درخصوص کشتهشدگان مراسم خاکسپاری سردارسلیمانی نیز
سردارحسینمعروفیفرماندهسپاهثاراهللکرمانخبرداده«:دیهجانباختگان
درحال پرداخت است و حقوق و خدمات خانواده آنها مانند خانواده شهدای
دفاع مقدس خواهد بود» .ابراهیم حمزهای ،برادریکی ازجانباختگان این
حادثه درخصوص پیگیری خانوادهها برای اعالم مقصران حادثه و نتیجه
پیگیریها گفته«:دربارهمقصرحادثهماهمنفهمیدیمولیفکرکنمنردههاو
داربستهامقصربودندکهقابلپیگیرینبود».
یکی ازوجوه این دو رویداد اظهارنظرهای مسئوالن در آن زمان بود.
علی عابدزاده؛ رییس سازمان هواپیمایی کشوردر آن زمان و حسن رضایی
سرپرست دفتربررسی سوانح سازمان هواپيمايی كشوری به شدت ساقط
شدن بویینگ را تکذیب میکردند و پس ازآن مسئوالن دولتی و کانالهای

خبری دولتی و نیمهدولتی نیزبا آنان همراهی میکردند و کاربه جایی رسید
کهگفتهشدبامنتشرکنندگانویدیولحظهبرخوردموشکباهواپیمابرخورد
صورت میگیرد .درخصوص واقعه کرمان نیز انتشارتصویر گواهی فوت
و دلیلی که علت مرگ ذکر شده بود ،خشم افکار عمومی را برانگیخت و
همین امرباعث شد به سرعت گواهیها تغییریابند .دراین خصوص هم
تاکنون کسیعذرخواهینکرده است.هیچکس ازبرگزارکنندگانمراسمنیز
پاسخگو نبودند .حاال یک سال از آن وقایع تلخ گذشته و علی عابدزاده به
دلیل تخلفات گسترده مالی و اداری در خصوص حواشی پرونده سقوط
هواپیمای  ATRپرواز تهران-یاسوج از ریاست سازمان هواپیمایی عزل
شده اما تکلیف تنفرایجاد شده توسط سخنان کذب ایشان درتریبونهای
سراسری و امثالهم چه میشود؟
خبرنگاران ایرانی با اتهام «تشویش اذهان عمومی» آشنایی ویژهای
دارند .اگرمطلبیبنویسند کهبهمذاقعدهایخوشنیایدبایددادگاهیشوند
و متهم میشوند به سیاهنمایی و تشویش اذهان عمومی و جرمهای مرتبط
دیگراما گویی این جُ رم فقط مختص خبرنگاران است و مسئوالنی که ً
علنا
با دروغهای خود این جرم را مرتکب شده و افکارعمومی را دچارخدشه و
تشویش و حتی کشوررا دچارخسارتهای فراوان میکنند ،ازپاسخگویی و
محاکمه مُبرا هستند .افکارعمومی ایران سال گذشته درخصوص این دو
رویداد آماج دروغهای متعددی بود که اگرعدل واقعی وجود داشت باید
تمامی آنهایی که عمداً زبان به دروغگویی بازکردند ،امروزدردادگاه به جرم
دروغگویی محاکمه میشدند اما چنین نیست و فقط ازخاطرمردم حذف
میشوند ،حتی اگرسابقه خوبی داشته باشند .مثل کاپیتان شهبازی که به
گفته خودش با 35سال سابقه و اقدامات افتخارآمیزپروازی ،هماکنون در
سیاهترینسابقهخاطره ایرانیانجایدارد.

 امین شول سیرجانی
در سالهای اخیر
«مسئولیت
اصطالح
اجتماعی شرکتها» بیش
از پیش وارد ادبیات عمومی
شده و باال رفتن تب آن
باعث گردیده تا رویههای
غلط زیر عنوان زیبای مسئولیت اجتماعی قرار
بگیرند .به طور خالصه مسئولیت اجتماعی
شرکتی ،مجموعه اقداماتی را شامل میشود که
شرکتها به صورت داوطلبانه و بر اساس اسناد و
راهبردهای مشخص برای پایداری اقتصاد ،جامعه
و محیط زیست انجام میدهند .با مد شدن این
مفهوم در شهرهایی مانند سیرجان ،شاهدیم که
گروههای نزدیک به جریانهای قدرت هر گاه به
فکر استفاده از رانت میافتند ،تالش میکنند با
تحمیل طرحهای عجیب و غریب به شرکتها
زیر پوشش مسئولیت اجتماعی از آنها امتیاز
بگیرند .اقدامهایی که نه تنها در چارچوب اصول
توسعه پایدار نمیگنجد ،بلکه در پارهای موارد
محل توزیع رانت و فساد است .شفافیت یکی
از پایههای مسئولیت اجتماعی است .اگر یک
شرکت صنعتی قصد دارد که به مسئولیتهای
اجتماعیاش عمل کند ،قبل از هر چیز باید
مدیران آن شرکت این مفهوم را درک کنند .پیشتر
هم در یادداشتی اشاره کردهام که «پول پاشی» در
میان نورچشمیها مسئولیت اجتماعی نیست و
نتیجهای جزتشدید نارضایتی عمومی درپی ندارد.
مسئولیت اجتماعی راستین آن دسته از اقداماتی

سودوكو 637
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :636
رضا تاجآبادی

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.

دوست و همکار گرامی

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي تجديد شده (نوبت دوم) شماره /99/35ع

پیــرو درج آگهــی مناقصــه عمومــی بــا موضــوع « خدمــات مهندســي ،تاميــن کاال،
ســاخت و نصــب تجهيــزات بــه صــورت تــوام و  EPCبــه منظــور احــداث ســاختمان
جديــد کنتــرل كارخانــه گندلهســازی شــماره یــک شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر»
بــه آگاهــی میرســاند ،مهلــت تحویــل پــاکات مناقصــه از روز دوشــنبه مــورخ  99/10/22بــه روز
سهشــنبه مــورخ  99/10/30موکــول گردیــد .كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه
بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه
ارزيابــي تامينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .محــــل تحویــل پــاکات مناقصــه
دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و احداث میدان و آبنمای پارک بلوار قائم (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیه مصالـح و احداث
میـدان و آبنمـای پـارک بلـوار قائـم) بـه شـماره  2099005674000123را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1399/10/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/11/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/11/05
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

است که در چارچوبی شفاف ،غیرفسادزا ،مبتنی
بر اصول جهانی توسعه پایدار و مبتنی بر فرهنگ
جامعه محلی و ذینفعان و ...از سوی یک بنگاه
اقتصادی تدوین و به اجرا میرسد.
برای مثال اگر شرکتی به واسطه فعالیتش
هوا را آلوده میکند ،عالوه بر مسئولیتهای
قانونیاش برای کنترل آلودگی ،مسئولیتهای
اجتماعی هم بر عهده دارد .هم در برابر سالمت
کارکنانش مسئول است و هم باید با اقداماتی
واقعی و غیرتبلیغاتی آسیبهای وارد آمده به
محیط زیست را تا حدی جبران کند .حاال اگر
همین شرکت به بهانه این آلودگی ،طرحی
غیرشفاف اجرا کند و مثال مدعی شود  10هزار
درخت کاشته چگونه باید ادعایش را ارزیابی
کرد؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این طرح
واقعا اجرا شده و نتیجه بخش بوده است؟
آیا این شرکت باید بر گردن مردم شهر منت
بگذارد و بارها در بوق و کرنا کند که من درخت
کاشتهام؟ مسئولیت اجتماعی یعنی اقدامی
که بتواند موجب پایداری سرزمین و پایداری
فعالیت بنگاه شود .به زبان ساده یعنی؛ کاری
که نفعش به خود بنگاه اقتصادی هم میرسد.
شرکتها در اصول جهانی پایداری باید بابت
انجام تعهدات اجتماعیشان پاسخگو باشند ،از
طریق این طرحها نابرابری را بازتولید نکنند و
بین نزدیکانشان رانت توزیع نکنند و البته بدانند
که این اقدامات کار خیریه نیست ،مسئولیت
است .در سیرجان کجای کار قرار داریم؟ باز هم
مینویسیم.

جناب آقای رضا ویژه اسدی
درگذشــت پــدر ارجمنــد شــما
را تســلیت عــرض مینماییــم.
مدیریت و پرسنل شرکت
فلزات تزئینی آروین

سرکار خانم

دکتر مرضیه آتشیپور
انتخاب رساله دکترای سرکار عالی را به عنوان رساله
برتر سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد
(مهمترین و ارزشمندترین جایزه ملی در ادبیات
داستانی ایران) که نشان از پشتکار و زحمات شما در
این حوزه بوده است ،صمیمانه تبریک و تهنیت عرض
مینماییم .با آرزوی موفقیتهای روزافزون برای شما
خانوادههای حسینی سبزواری و آتشیپور

شرکت آب و فاضالب سیرجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی(یک مرحله ای) شماره  99/10/11/2م

ـر دارد «پــروژه بازســازی شــبکه توزیــع آب و لولهگــذاری
ـیرجان در نظـ
ـاب سـ
ـرکت آب و فاضـ
شـ
پراکنــده در روســتاهای حومه شــمالی ســیرجان» را با بــرآورد ( 20/279/868/295بیســت میلیارد
و دویســت و هفتــاد و نــه میلیــون و هشــتصد و شــصت و هشــت هــزار و دویســت و نــود و پنــج) ریال
از محــل اعتبــارات داخلــی از طریــق برگــزاری مناقصه(ارزیابــی – مناقصــه) و براســاس فهرســت بهــای
شــبکه توزیــع ســال  99بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نماید .لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانکاری
دارای مــدارک گواهــی صالحیــت انجــام کار در رشــته آب دعــوت میشــود از تاریــخ  99/10/22تــا
ســاعت  14روز سهشــنبه مــورخ  99/10/30مبلــغ ( 500/000پانصــد هــزار) ریــال بــه عنــوان
هزینــه خریــد اســناد مناقصــه در وجــه شــرکت آبفــای ســیرجان نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی
بــه شــماره حســاب  3400318188بــا شناســه واریــز  260198024570112پرداخــت و ضمــن
ارائــه رســید واریــزی بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت ،اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد.
 مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار( 1/014/000/000 :یــک میلیارد و چهــارده میلیون)ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب  3400318188در وجــه
شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی
 آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای الــف ،ب ،ج بــه دبیرخانــه شــرکت :ســاعت  14روز سهشــنبه مورخ1399/11/14
 افتتاح پاکتهای الف و ب :ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 افتتاح پاکتهای ج :بعد از ارزیابیآدرس :سیرجان -خیابان قدس -شرکت آب و فاضالب سیرجان
ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

