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اینچندنفر
کار دولت را سلب میکنند و زندگی مردم را گروگان میگیرند
آفتاب :اسحاق جهانگیری گفت :از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام گله داریم؛
موضوعاتی را برای حل مشکل مردم ارجاع دادهایم اما شش ،هفت سال است که بالتکلیف مانده،
آن وقت برای ما قصه تعریف میکنند .او گفت :مردم کارو زندگی خود را ازدولت توقع دارند و
اموراجرایی برعهده دولت است با دخالتهای خود به زندگی مردم آسیب نزنید .جهانگیری گفت:
کاردولتراسلبمیکنندوزندگیمردمرا گروگانمیگیرندبعدمدعیهستندچرادولت کارنمیکند.چرازیادهخواهیمیکنیم؟

رضا صادقی خواستارعفو حمید صفت شد
ایسنا :رضا صادقی ،خواننده موسیقی پاپ دریک پُست اینستاگرامی ،خواستاربخشش حمید صفت (رپر) از
حکمقصاصشد .اونوشت :امروزخبریشنیدم از"قصاص" کهدعامیکنمصحتنداشتهباشه....خانوادهمرحوم
ریش سفیدی که
کامال حق دارن قلبشون شکسته باشه و خشم داشته باشن ،اما به عنوان یه کمترین اهل هنرو ِ
دارم ،التماسمی کنم ازاینخانوادهداغدیده،بابخششوبزرگیشون کاممردمروشیرین کنن ،ازهمهمردمعزیزم
بخصوصهنرمندانخواهشدارم،برایحمیدتقاضایبخشش کنن،یهجوون که آیندهمیتونهجلوراهشباشهبا کلی اتفاقخوب..

 1/7میلیون مرد درایران بیکارند
ایسنا :ازجمعیتحدوددومیلیونو ۴۰۰هزارنفریبیکارانبیش از ۱.۷میلیوننفرمردهستند .اخیرامرکزآمار
ایران گزارشی ازوضعیت اشتغال و بیکاری را منتشرکرد که نشان داد جمعیت فعال به حدود ۲۵.۶میلیون نفر
میرسد که ازاینتعداد ۲۳.۱میلیوننفرشاغلو ۲.۴میلیوننفربیکارند.با اینحالنرخبیکارینسبتبهزمستان
سال گذشته حدود ۰.۹درصد کاهش و به ۹.۷رسیده است .دربین زنان جمعیت بیکار ۶۸۵هزارنفربا نرخ۱۶.۵
است ولی درسال گذشته زنان بیکار ۸۱۲.۹میلیون نفربا نرخ بیکاری ۱۷.۲بوده اند ،بنابراین ازجمعیت زنان بیکار ۱۲۶.۹هزارنفرکم شده است.

یادداشت
حاال حاالها منتظرنباشيم
 روزنامه اعتماد :وزير بهداشت از موج جديد
كرونا خبر میدهد و وضعيت اكثر شهرها نگرانكننده
است .با اين حال ستاد ملی مبارزه با كرونا اعالم كرده كه
تا مهرماه خبری ازواكسيناسيون عمومی نيست .كاربران
توييتر فارسی كه هرروز درگير اخبار مربوط به كرونا و
واكسنهستند،ازاينخبرهاهمسادهنگذشتندوهشتگ
«واكسن» را داغ كردند .آنچه درادامه میخوانيد منتخبی از
اينتوييتهاست.
«من يه سوال داشتم از شما .مگه اعالم نكرديد كه
آخرخرداد كارآزمايی واكسن تمام میشود و توليد انبوه
ماهانه 12ميليوندوزانجاممیدهيد؟پسچراستاد كرونا
اعالممیكندمهرماهواكسيناسيونعمومیانجاممیشود
چون آن زمان واكسنهای ايرانی آماده میشوند؟ حرف
چه كسی را بايد باور كنيم ما مردم؟» ،«رنگ آبی هم ارايه
دادند .خدايا چرخه رنگ رو خالی كردند روی ما .بابا واكسن
بزنيم خالص بشيم ديگ ه»« ،تعداد واكسن تزريق شده در
دنيا پانصد و شصت ميليون دوز؛ سهم مردم معمولی
ايران صفردوز»« ،سربازها چون صدنفره در يه آسايشگاه
میخوابند و پروتكلهای بهداشتی براشون خيلی زياده و

حقوقیكهدريافتمیكنندخيلینجومياست؛پسگروه
پرخطرحساب نمیشوند و واكسن برای آنها الزم نيست،»
«االن قضيه واكسن چی شد؟ دارند واكسن روسی تزريق
میكنند؟فقطبهكادردرمان؟«،»میخواستندكنكوردكتری
رو بندازند فروردين و ارديبهشت كه شرايط امنترباشه و
همه واكسن زده باشند .وضع به زودي از زمستان بدتر
میشود و واكسن هم حداقل  6ماه ديگه ارايه میشود.
هيچوقتبه اميدبهترشدنشرايطنبايدصبركردياچيزی
رو تعويق انداخت»« ،حاال حاالها نبايد منتظر باشيم كه
اوضاع كرونا درست شه»«، ۸۰ميليون نفرجمعيت داريم،
 ۴تا كارخونه داروسازی دارن برای ما واكسن كرونا درست
میكنند 7-8 .ميليون دوزهم كه قراره تا اون موقع وارد
كنند .خط توليد مشترك واكسن اسپوتنيك هم قراره
وارد بشه .دنيا هم كه واكسن ايرانی نمیخره يا اگر بخره
نمیتونه پول را پرداخت كنه .واقعا چرا اين همه هزينه
میكنند؟ »و «قطعا موج جديد را میاندازن گردن مردم
كهرعايتنمیكنند.نمیگويندببخشيدمانتونستيمجلوی
ورودكرونایانگليسیرابگيريم.نمیگويندببخشيدواكسن
نمیتونيمبخريم.میگويندتقصيرمردماست!»

هرسال در روزهای پایانی سال شهرداری اقدام به نصب المانهای نوروزی در میادین و بلوارهای شهر میکند ،المانهایی که به
گفتهی بسیاری از شهروندان بسیار مبتدی هستند و یا از روز المانهای جاهای دیگر کپی شدهاند .این افراد معتقدند شهرداری
باید دقت بیشتری در ساخت المانها کند تا هزینهها هدر نروند / .عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
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خانم حجاوی در روز بازدیدش از شهر سیرجان و روستای
دارستان گفتهبود«:اشتیاقی که اینجادیدیمراتاکنونجایدیگری
ندیده بودیم .ما درسیرجان ابتدا ازخانههایی دیدن کردیم که بافت
گلیم در آن به شکل سنتی انجام میشد .شما روی سنت تأکید
کردید و اینکه چگونه این سنت ازنسلی به نسل دیگرانتقال پیدا
کرده است .ما مادران ،دختران و مادربزرگها و نوههایی دیدیم که
گلیم میبافتند .شما مناطقی را به ما نشان دادید که  ۳۰۰خانواربه
شکل یک خانواده بزرگ ،در کنار هم زندگی میکردند و همه یک
شغل داشتند؛ گلیمبافی .شما حتی یک قدم فراترگذاشتید و بعد
ازدیدن فضای سنتی ما را به جایی بردید که بهصورت رسمی ،گلیم
تولیدمیکردند .آنهاحتیمواد اولیهراخودشانرنگمیکردندو این
خیلیتاثیرگذاربود .کارگاههایشخصیرادیدیم کهخودخانوادهها
میگرداندند .درواقع سلسل ه مراتب تولید گلیم ازسنتی تا مدرن را

«آگهی مناقصه عمومی حمل آهن اسفنجی از شرکت توسعه
آهن و فوالد گلگهر به شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان»
«شماره -99-49خ» (دو مرحلهای)

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه حمــل  70.000تــن آهــن
اســفنجی از شــرکت توســعه آهــن وفــوالد گلگهــر بــه محــل مجتمــع اقــدام نمایــد؛ لــذا از
شــرکتهای بومــی شهرســتان ســیرجان کــه دارایــی توانایــی مناســب و ســوابق و تجــارب مــورد
قبــول میباشــند ،دعــوت بهعمــل میآیــد حداکثــر تــا ده روز کاری از تاریــخ چــاپ آگهــی ،پــاکات
خــود را بــه آدرس منــدرج در اســناد مناقصــه ارســال نماینــد.
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد جهــت اطــاع از چگونگــی تنظیــم پیشــنهاد فنــی و مالی شــرایط،
اســناد و مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی www.sjsco.ir
دریافــت نمایند.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصــه (اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تماس
تلفــن ثابــت و همــراه الزامی 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
مناقصــه( .قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصه باشــد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
شرایط:
 -1محــل اجــرا؛ از ســایت شــرکت توســعه آهــن و فــوالد تــا مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع
در شهرســتان ســیرجان ،کیلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی
گلگهــر میباشــد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

سطح توقع ازرییسجمهور
 امید محمودزادهابراهیمی
کمتر از سه ماه دیگر
رییسجمهور بعدی ایران
مشخص میشود و دو ماه بعد از
آن دولت جدید مستقر و آماده
به کار میشود .تاکنون چند نفر
به عنوان کاندیدا خودشان را
معرفی کردهاند :حسین دهقان؛ وزیرسابق دفاع ،مسعود
پزشکیان؛ نماینده سابق مجلس ،سعید محمد؛ فرمانده
سابق قرارگاه خاتم االنبیا ،کواکبیان؛ نماینده مجلس و
چند چهره غیرآشنای دیگر .هنوز بحثها برای حضور
چهرههای شناختهشدهتر در کارزار انتخابات جریان دارد
و در یکماه آینده به احتمال زیاد چند چهره جدیتر
معرفی خواهند شد .در سوی دیگر در سطح عمومی
جامعه همچنان فضای سردی حکمفرماست و
تنها نقطه امید گرم شدن آن ،انتخابات شورای
شهر است .برای تخمین میزان مشارکت هنوز
زود است اما شدت مشکالت اقتصادی کشور
به حدی است که تصورمیشود ازداخل صندوق
انتخابات خردادماه فقط یک ناجی میتواند بیرون
بیاید .ازکاندیداهای فوق هیچکدام تاکنون برنامه
و سخن محوری را بر زبان نیاوردهاند و مشخص
است اینبار هم مثل انتخاباتهای گذشته قرار
است همهچیزدرلحظات آخرمشخص شود.
حاال که برنامهای برای اداره کشوروجود ندارد و همه
میخواهند خود را ناجی شرایط کنونی جا بزنند بهتراست
ازهمه کاندیداها سواالتی بپرسیم.
آقای رییسجمهوربعدی ،منافع ما مردم چقدربرای
شما اهمیت دارد؟ حدود کارهایی که میتوانید انجام

بدهید چیست؟ آیا شرایط فاجعهبار اقتصادی سامان
مییابد و دیگرخبری ازتحریم نخواهد بود؟
آقای رییسجمهور بعدی ،برای منافع مردم و
کشور تا چه حد میتوانید از خودگذشتگی و صداقت
نشان دهید؟ آیا احترام به حق مردم را فقط برای دوره
انتخابات بلدید و بعد از آن ما خس و خاشاک و آشوبگر
و فریبخورده خطاب میشویم؟
آقای رییسجمهور بعدی ،همتای سابق شما
نتوانست حتی جلوی فیلتر شدن یک ابزار موبایلی که
40میلیون استفاده کننده داشت را بگیرد .آیا شما هم
جا پای او میگذارید؟ اگر شما نمیتوانید یک توقع
کوچک را برآورده کنید ،ما چطور انتظار داشته باشیم
ناجی سعادت یک مردم میشوید؟
آقای رییسجمهور بعدی ،ما تحریم نمیخواهیم.

پیشرفت و ثبات میخواهیم .میتوانید تضمین بدهید
بدون افزایش تنش با دنیا این کاررا انجام بدهید؟
اگررییسجمهورتدارکاتچی است بهتر است توسط
مدیران انتخاب شود و این حجم از هزینه برای انتخاب
یک تدارککننده انجام نشود.

سودوكو 647
به ما نشان دادید ».خانم حجاوی بارها درگفتههایش تاکید داشت
که در بحث گلیمبافی به هر دو دو بُعد اقتصادی و اجتماعیاش
توجهشود.
بادرگذشتغادهحجاوی،صنایعدستی ایرانو گلیمسیرجان
یکی از بزرگترین حامیان خود را از دست دادند .بهقول پویا
محمودیان معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور ،روحیه،
انگیزه و پشتکاراو مثال زدنی و همکاری صمیمانه و تالشهای او
برای ارتقای جایگاه صنایعدستی جمهوری اسالمی ایران درجهان
بسیار ارزشمند و قابل تقدیربود .او قلبا و عمیقا به صنایعدستی
ایران باورداشت و درسفرهایی که به ایران داشت عمده وقتش را
با هنرمندان و صنعتگران میگذراند و بسیار ایران و هنرمندان این
کشوررا دوست میداشت ،صد دریغ و افسوس که دیگرنیست.
چهره بشاش و لبخند همیشگیاش ازیادمان نخواهد رفت و نام
او همواره به نیکی درخانواده صنایعدستی ایران باقی خواهد ماند.

 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :645
ابوالفضل عضدی

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 عمومی شناسایی تولیدکنندگان
آهک کربنات کلسیم»

ـیرجان در نظــر دارد نســبت بــه شناســایی و
ـوالد سـ
ـع جهانفـ
ـرکت مجتمـ
شـ
توســعه لیســت تامینکننــدگان آهــک کربنــات کلســیم مــورد نیــاز خــود اقــدام
نمایــد؛ لــذا از تولیدکننــدگان و تامینکننــدگان معتبــر کــه دارای توانایــی مناســب ،ســوابق و
تجــارب مــورد قبــول میباشــند ،دعــوت بهعمــل میآیــد تــا ظــرف مــدت حداکثــر  7روز از تاریــخ
چــاپ آگهــی ،تمایــل خــود را بهصــورت مکتــوب همــراه بــا تصویر اســناد و مــدارک ذیل بــه آدرس
ایمیــل  SJS.salari@gmail.comارســال نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی( .ذکر آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت،
گواهــی آخریــن تغییــرات و ) ...
 -3رزومــه ،ســوابق فــروش و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده بــا موضــوع تامین
اقالم موضــوع مناقصه.
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5رضایتنامه از مشتریان و یا کارفرماهای قبلی
شرایط:
 -1ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -2شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان بــرای ورود بــه ونــدور لیســت خــود براســاس مــدارک
اشــاره شــده تصمیمگیــری خواهــد کــرد و در رد یــا قبــول شــرکتها مختــار میباشــد.
 -3جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09140170709تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -4شرایط آهک مورد نیاز به شرح ذیل میباشد.

