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اینچندنفر
سهميه بنزين نوروزی دركارنيست
اعتماد :فاطمه كاهی،سخنگویشركتملیپخشفرآوردههاینفتی ابرازكرد:باتوجهبهشرايط ادامهشيوع كرونا
در كشورو مخاطرههايی كه سفرهای نوروزی میتواند ازنظر گسترش شيوع ويروس كرونا برای مردم داشته باشد،
بعيد بهنظرمیرسد كه شاهد تخصيص سهميه نوروزی بنزين باشيم .وی اعالم كرد :تا اين لحظه ،هيچ تصميم يا
مصوبهای درباره تغييردرسهميهبندی بنزين برای سال 1400ابالغ نشده است و اگردرايام باقيمانده ازسال نيزدراين باره
مصوبهای تازه ابالغ نشود ،با آغازسال نو سهميه بنزين فروردينماه ،مطابق ماههای گذشته دركارت سوخت خودروها و موتورسيكلتها شارژمیشود.

نازنین زاغری آزاد شد
عصرایران :وکیلمدافعنازنینزاغریمتهم ایرانی-بریتانیایی ازآزادیموکلشخبرداد.حجت کرمانی
گفت:موکلممحکومیتقبلی کهداشته امروزبهپایانرسیدوپابندشبازشدزیرا اویکسالباپابندبیرون
بود که امروزبازشد .وی افزود:همچنینزمانرسیدگیبهپروندهدومموکلمبه اتهامفعالیتتبلیغیعلیه
نظام  ۲۴اسفندماه دردادگاه انقالب تعیین شده است .زاغری درنوروز 95برای دیداربا خانوادهاش به
همراه دختر 5سالهاش به ایران آمد و ۱۵فروردین ۱۳۹۵به هنگام خروج ازایران به مقصد انگلستان دستگیرشد.

كانديدای اصالحطلبان را جبهه اصالحات مشخص میكند ،نه خاتمی
اعتماد :جواد امام ،كنشگر سياسی اصالحطلب درباره نظارت خاتمی بر روند فعاليت اصالحطلبان
گفت« :اينكه برخی از چهرههای سياسی درباره نظارت بر عملكرد اصالحطلبان از سوی برخی بزرگان اين
جريان ازجمله آقای خاتمی مباحثی را مطرح میكنند ،قطعا اظهارنظر اين افراد است اينكه آقای خاتمی
بخواهندورودونظارتیبرعرصه انتخاباترياستجمهوریداشتهباشند،رويكردمحرزینيست.بحثتعيين
كانديداهای اصالحطلبان درانتخابات رياستجمهوری  ۱۴۰۰با جبهه اصالحات است و فكرنمیكنم خاتمی دراين راستا فعال ورود كند.

خبر

سال  1400چند روز تعطیل دارد؟
 همشـهری آنالیـن :سـال  ۱۳۹۹بـه خاطـر
کرونا سـالی متفاوت از هر سـال بود اما اگر امیدوارانه
نـگاه کنیـم ،سـال  ۱۴۰۰بـا گسـترش واکسیناسـیون
میتوانـد عادیتـر از امسـال باشـد ،مـرور تقویـم سـال
آینده نشـان میدهـد از هماکنون بایـد  ۷۴روز از۳۶۵
روز سـال را به عنوان تعطیل رسـمی از تقویم روزهای
کاری کنار گذاشـت.
لحظه تحویل سـال  ۱۴۰۰سـاعت  ۱۳و  ۷دقیقه و
 ۲۸ثانیـه روز شـنبه  ۳۰اسـفند اسـت یعنـی از االن دو
هفته دیگر.
اگـر میخواهیـد بدانیـد روز کاری در سـال آینـده از
چـه روزی آغـاز میشـود باید بدانید امسـال هفتـه اول
سـال را کال باید تعطیالت حسـاب کرد و برخی ادارات
روز شـنبه  ۷فروردین نخسـتین روز کاری سـال خود را
تجربـه می کنند.
جـز فروردیـن که مثل هر سـال تعطیالت مفصلی
دارد ،مـرداد و مهـر هـر کـدام بـا  ۳روز تعطیـل غیـر از
جمعهها پرتعطیالتترین ماههای سال  ۱۴۰۰هستند.

طبق تقویم عید فطرروزپنجشنبه ۲۳ ،اردیبهشت،
اسـت و خـرداد هـم یک تعطیلات  ۳روزه از جمعه تا
یکشنبه به مناسبت ایام ارتحال امام در پیش خواهد
بـود و در سـال آینـده دومیـن تعطیالت بلندمـدت باز
هم به مدت سـه روز به مناسـبت تاسـوعا و عاشـورا از
چهارشـنبه  ۲۷مرداد تا جمعه  ۲۹مرداد اسـت.
پنجشـنبه با  ۶تعطیلی و سهشـنبه با  ۵تعطیلی را
مـی تـوان تعطیلتریـن روزهـای هفتـه درسـال آینـده
لقب داد و عالوه بر این در سـال آینده  ۴تعطیلی هم
در روز یکشـنبه به چشـم می خورد که قاعدتا میتوان
تعطیلی شـنبههای قبـل از آن را هـم از االن پیشبینی
کرد هر چند مشـخص نیسـت بساط سـفرهای دو سه
روزه بـه پا باشـد چون هنـوز نمیدانیم محدودیتهای
تـردد بینشـهری در سـال  ۱۴۰۰هـم برقـرار اسـت یا نه!
سال آینده شهریور و آذر منتظر هیچ تعطیلی نباشید.
سال  ۱۴۰۰که با اعیاد شعبانیه از جمله تعطیلی نیمه
شـعبان آغـازمـی شـود بـا همین مناسـبت هـا خاتمه
خواهد یافت.

همیشه دو هفته پایانی اسفند شور و حال عجیبی دارد انگار زمان سرعت زیادی میگیرد .امسال اما با وجود کرونا مردم سعی کردهاند با رعایت پروتکلهای بهداشتی
ی و کارهای عقبافتادهشان را انجام دهند / .عکس امین ارجمند -پاسارگاد
خریدهای نوروز 

روزانههای کامبیز

بدون هماهنگی

 احمدرضا تخشید
مشت اول امروز را آقای سلیمی
نماینده مجلس به دهان یاوهگویان و
دوستداران FATFکوبید .ایشان گفتهاند:
«اگر  FATFصادق است اطالعات ترور
یزاده را به ما
سردارسلیمانی و شهید فخر 
بدهد» و این گونه برگ زرینی بریافتههای
جهانی ما افزودند و به وادادههای اجنبیپرست فهماندند که ما کاری
نداریم کی چه کاره است و چه مسئولیتی دارد .درادامه نایبرییس
مجلس هم به ما فهماندند که چرا مجلس با تصویب لوایحFATF
مخالف است البته دلیلش همانطورکه ایشان گفتهاند این است
که نمایندگان مردم دربرابرحقوق مردم کوتاه نمیآیند و این واقعا
لذتبخش است که هرکاری که درمملکت انجام میشود بخاطر
مردم استحاال اگرمردمخودشان اینچیزهارانمیفهمندبهعزیزان
ما درمجلس و دولت و جاهای دیگرهیچ ربطی ندارد .امروزفهمیدم
آقایدهقانحتمامیخواهدکاندیدایریاستجمهوریبشود.ایشان
گفتهاند« :توان موشکی ایران دردوره روحانی به سرعت توسعه پیدا
کرد ».چند روزقبل هم برادرمان قالیباف گفتند درمدت کوتاهی به
تولید اورانیوم رسیدیم و اینگونه داریم کمکم میفهمیم که هیچی
نمیفهمیم .کاشبرادرانعزیزدرجاهای گوناگونمادوستدارانشان
را توجیه کنند که کدام حرفشان را باید جدی بگیریم و کدام را
شوخی .من االن متوجه نمیشوم که باالخره برجام انرژی هستهای
و توان موشکی ما را نابود کرد یا سروسامان داد البته این را میدانم
ما به عنوان کسانی که میخواهیم خیلی خیلی به مردم خدمت

کنیم به همه بفهمانیم این دولت واداده خیلی به دردنخور است و
هرچه زودترباید کارش ساخته شود تا ما با قدرت بیاییم و به مردم
خدمت ندید خدمت کنیم .امروزرییسجمهورگفته است :قیمت
هیچ کاالیی بدون هماهنگی ستاد اقتصادی افزایش نمییابد .من
تا حدودی خوشحال شدم و فهمیدم قیمتها دلشان میخواهد
افزایش پیدا کنند و اگر بخواهند افزایش پیدا کنند باید به ستاد
اقتصادی بگویند ولی وقتی به مغازهها مراجعه کردم دیدم مثل
اینکه ازاین خبرها نیست و این قیمتهای نامرد بدون اطالعرسانی
خودشان باال میروند واقعا این حرکت زشتی است و باید یک ستاد
دیگردرست کنیم که به ادب و تربیت قیمت بپردازد .شما همین
قیمت مرغ را درنظربگیرید ازرییسجمهورتا رییس مجلس ازباال
تا پایین دارند میگویند باید بیایی پایین ولی این نادان بیسواد این
حرفها حالیاش نیست و مشغول کار خودش است .به صورتی
که االن تاقچه باال گذاشته و ما حتی ازپشت ویترین هم نمیتوانیم
به دیدارش برسیم .امروزبرادرمان محسن رضایی درمورد جبههگری
و مخالفت بعضی با رییسجمهور شدن نظامیها گفتهاند« :من
عمده این ترس را ناامنی اززدوبند اقتصادی و رانتخواری میدانم.
چون اگرنظامیان برسرکاربیایند دست دزدها را قطع میکنند و تا
آخرینقطرهای که ازبیتالمالرفتهبهخزانهبازمیگردانندوبهدست
مردم میرسانند ».من فقط میگویم درود برمحسن عزیزما .امروز
ازهمکاری عزیزان راهنمای ی ورانندگی با مردم بسیارخوشحال شدم
خیابانهاشلوغ استوجایپارکنیستومردمفهمیمدوبلهوبلکه
سوبله و بلکه چوبله و هرجا که برسد ماشینشان را پارک میکنند و
کسی کاریندارند .آفرین .احسنت.به امیدپیروزیهایبیشتر.

بفرمایید داخل ،تعارف نکنید!
 امید محمودزادهابراهیمی
محمدجواد آذریجهرمی،
وزیر ارتباطات چند روز پیش از
حذف بستههای شبانه اینترنت
به دلیل ابالغیه مراجع فرهنگی
خبر داد .وی در توضیح این
دلیل گفت که مراجع فرهنگی
تذکر دادهاند که بستههای شبانه اینترنت موجب
میشود دانشجویان تا دیروقت بیدار بمانند و نتوانند
سرکالسها به خوبی حاضرشوند.
ً
واقعا باید برای مراجع فرهنگی این کشور متاسف
بود که فقط دانشجویان و دانشآموزان را منشأ این
تصمیم اعالم کردهاند و فکرنکردهاند که دراین کشور
 85میلیونی شغلهای24ساعته و وابسته به اینترنت
هم وجود دارد .آیا این نهادها اطالع دقیقی از کار
24ساعته و شیفتهای سهگانه کاری دارند؟ درک
چنین موضوعی سخت نیست و حتی با یک پرسش
از کارشناسان وزارت کار هم به راحتی میتوان متوجه
آن شد.
مورد تاسفآور بعدی این است که اگر چنین
بستههایی وجود دارند ،بنا به «انتخاب» کاربر مورد
استفاده قرار میگیرند و مداخله در تصمیم فردی
کجای وظایف مراجع فرهنگی ماست؟ پرسش
اصلی اینجاست که این مراجع محترم چرا فقط
به اینترنت شبانه و بستههایش کار دارند؟ برای آنها
کیفیت تحصیل دانشآموزان و دانشجویان ،استادان،
کالسهای درس ،کیفیت غذا و خوابگاه مهم نیست؟
کیفیت همان اینترنت دریافتی چطور؟ آیا به نتیجه
تصمیم خود فکر کردهاند؟ عملکرد کلیه نهادهای
فرهنگی تابه حال جایی اعالم شده؟ چرا این نهادها

فقط به جنبههایی که مربوط به اینترنت و ارتباط
جمعی است کاردارند؟
قرار بود با تشکیل شورای عالی فضای مجازی
تمامی تصمیمات از این نهاد صادرشود اما درنهایت
یک بازپرس متخلف حکم فیلترینگ یک پیامرسان با
 45میلیون کاربر را داد و اجرا شد و نهادهای فرهنگی
هم بسته اینترنت حذف میکنند .تا چه زمانی قرار
است این شلختگی تصمیمگیری در کشور وجود
داشتهباشد؟
حذف بسته شبانه اینترنت ابداً موضوع مهمی در
این حجم از مشکالت بزرگ امروزه مردم نیست اما
دخالت در تصمیمهای فردی ولو هرچقدر کوچک
مقدمه دخالتهای بزرگتراست .امروزبسته اینترنت
حذف میشود ،فردا تعیین میکنند چه ببینید ،چه
بخورید ،چه بپوشید و در آیندهای نه چندان دور به
خصوصیترین موارد زندگی یک شهروند هم کاردارند
و برایش توصیه الزامآورو بخشنامه تهیه میکنند .این
رفتارها متعلق به جامعه امروزی نیست و باید آنها را
کنار گذاشت .باید بدانیم و درک کنیم که فرهنگ ،با
فیلتر ،سانسورو حذف درست نمیشود.

سودوكو 645
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :644
رضا موسیپور

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.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید دو دستگاه مینی غلطک دوچرخ آهنی کمرشکن (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
مینـی غلطـک دوچـرخ آهنـی کمرشـکن) بـه شـماره  2099005674000153را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز چهارشـنبه تاریـخ
1400/01/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز شنبه تاریخ 1400/01/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  5سال ( 1399نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
جدولگذاری معابر سـطح شـهر شماره  5سـال  )1399به شـماره  2099005674000151را از
طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا 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 عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنجشنبه تاریخ 1400/01/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1400/01/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
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