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اینچندنفر
باید شبیه آیت اهلل هاشمی بسازیم
خبرآنالین :عضو شورای مرکزی حزب کارگزان می گوید :ما قطعا هاشمی نداریم ولی میتوان
چهرهای شبیه به او را با مدیریت بسازیم .محمد عطریانفرگفت :االن هم باید مشابه او را بسازیم.
البته قطعا هاشمی تکرارنشدنی است .االن دراین زمان بسیاری شاخصها تنازل پیدا کرده و همه
چیز دچار تنزل شده و آن صداقت سابق و آن حجم از اخالصی که در سطوح عالی قدرت آن
زمان بود االن وجود ندارد .ما باید این را به یک رقابت کامال معنادارتبدیل کنیم .خاتمی و ناطق نوری .یک مدل این گونهاند.

این بازی ها را به عرصه عمومی نیاورید
کفعالسیاسیو اقتصادیمیگوید :اگرکسی ازدوستانمادردولتفکرمی کند کهداردزنبیلش
خبرآنالین :ی 
رابرایصفبعدیقدرتمیگذارد،یقینمیدهم که اشتباهمیکندوهیچدولتبعدیبهرفتارهایغیروفادارانهروی
خوشنشاننخواهدداد.سعیدلیالزگفت:چون اواخرعمردولتدوم آقایروحانی است ،کسیداردزنبیلخودشرا
درسایرجاهایحکومتجاسازیمیکندکهدرچیدماندولتهای آیندهجاییبرایخودشدستوپاکند ایننهایت
بی اخالقی استو اگرفقطوفقطبحثهای کارشناسی است،جای آنبههیچعنواندرمحلمناظرههاودرمناظرعمومینیست.

واکسن پولی و خارج ازنوبت نداریم
میزان :معاون وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفته بود برای برخی افراد که عجله دارند واکسن را
دریافت کنند ،ستاد ملی مقابله با کرونا مجوزداده تا افراد و یا شرکتها با ارزنیمایی ،واکسن وارد کنند تا افرادی
که نمیتوانند طبق سند ملی واکسیناسیون ،منتظردریافت واکسن باشند ازواکسنهای وارد شده توسط این
افراد استفاده کنند و پول آن را نیزپرداخت کنند .درمقابل دکترکیانوش جهانپورگفت :وزارت بهداشت هرگونه
سیاستموازییادورزدن اینبرنامهملیتحتهرعنوان اعم ازپرداختهزینهواکسنرا کهناقضبرنامهملیواکسیناسیونباشدراتکذیبمیکند.

یادداشت
چه زود ،چه ناگهان
 رضا مسلمیزاده
سالهای  ۶۳،۶۴بود .قرار بود نمایشی در ارشاد کار
بشود اما فقط یک نسخه از نمایشنامه وجود داشت.
اسمش را یادم نمیآید و خیلی هم اهمیتی ندارد .محمود
ستوده گفت« :دادی ازخدمت آمده و قرارشده با ماشین
تایپ روی برگههای استنسیل نمایشنامه رو تایپ کنه و
بعدتکثیرشکنیم ».اولینبار«دادی»راپشتماشینتایپ
توی سالن انتظار اداره ارشاد سابق دیدم ،همان جایی که
حاالشده استسالن انتظارتاالرفردوسی .کنارشنشستم
و از روی نمایشنامه خواندم و او تایپ کرد .از بچههای
گروه آزاد بود و تئاتر را با آنها شروع کرده بود .در نمایش
«سلمان؛ آوای ایمان» همبازی شدیم؛ البته او نقش اول
بود و من سیاهی لشکر .نمایشمان برای جشنواره استان
پذیرفته نشد اما خودمان را برای تماشای بقیه کارها به
جشنواره دعوت کردند .در هتل ناز همسفر و هماتاق
شدیم؛ محمود ستوده ،دادخدا قاسمي ،احمد زیدآبادی،
محسن رادفرو من.
سال بعد درنمایش «روایت فتح» نقش اسیرجنگی
را بازی کرد که گرفتار موج انفجار شده بود و باز همبازی

شدیم همراه محسن رادفر ،شهرام اسدی و ...بعد هم
جنگ بهمن و« ...بازگشت لوکوموتیوران» نمایشی بود
به کارگردانی محمود ستوده و بازیگری دادخدا قاسمی و
حسن شهسواری که بهد از یک دهه سیرجان را مهمان
جشنواره تئاتر فجر کرد .منصور ستاری که به جامعهی
کوچکتئاترسیرجانپیوست،دورهیتازهایازفعالیتبرای
دادخدا شروع شد .حاصل آن دوره سه یا چهارنمایش بود
و آشنایی با خانم بیرمی که همبازی او بود و به ازدواجشان
انجامید .تئاتربرای آدم نان و آب و شغل نمیشود .دادخدا
مدتی مسئول کتابفروشی ارشاد درچهارراه اشکذری شد و
بعد هم به گلگهررفت .مدیرروابطعمومی شد و...
دلم نمیخواهد آخرین تصویر دیدارمان را به خاطر
بیاورم .دلچسبترین تصویر دادخدا برای من همان
«دادی» است با موهای خرمایی لخت و خندههایی که
چشمانش را کوچک میکرد .برای بدرقهی او اشکی نمانده
است .مدتهاست که با حسرت و بغضی که نمیترکد
خبرسفردوستانو آشنایانراعزاداریمیکنم.بایدبیصدا
و آرام بار و بندیل جمع کنم .در بهشتزهرا آشنایان
بیشتریدارم.

دادخدا قاسمی یکی از پیشکسوتان تئاتر چند روز پیش پس از طی یک دوره بیماری به دیار باقی پیوست .در همین صفحه رضا
مسلمیزاده یادداشتی به همین بهانه با عنوان«چه زود ،چه ناگهان» نوشته است که خواندن آن خالی از لطف نیست .عکس باال نیز
مربوط به دهه  80جشنواره تئاتر است .که توسط محمدجواد شمسزاده در اختیار نشریه قرار گرفته است.

روزانههای کامبیز

تبریک به خودمان

 احمدرضا تخشید :امروز
طبق معمول چند وقت گذشته دنبال مرغ
میگشتم واقعا این جناب مرغ اگرمیدانست
چنینجایگاهیدراجتماعداردحتماخیلیوقت
قبل تاقچه باال میگذاشت .بعد که آمدم خانه
خبری دیدم که میگفت حقوق ناظران شرعی
مرغ برای واردات ازترکیه ماهیانه  ۲۵۰۰یورو یعنی بیش ازهفتاد میلیون
تومان است البته بخاطرسختی کارهزینه اسکان و پذیرایی و...جداگانه
پرداختمیشود .ازفردابایدبگردمودوستو آشناییدرقسمت کشتارگاه
مرغ پیدا کنم شاید بتوانم دستم را بند کنم .امروز باز این عزیزان ما در
مجلس بند را آب دادند و گل به خودی زدند آقای زاکانی پس ازحادثه در
نطنز گفت :بخش عمده امکانات غنی سازی کشور ازدست رفت و ایران
به بهشت جاسوس ها تبدیل شده .وی گفت :چندین هزارسانتریفیوژما
آسیب دیده و ازبین رفته است .من که درایامعید هرشب سریال گاندو رو
نگاه میکردم به نظرم میرسد این عزیزم درمجلس دارد زیادهروی میکند.
همچنین برادرمان محسن رضایی گفتند پیش ازدو انفجارو ترورامسال
اسناد به کلی سری هستهای ما را سرقت کردند البته ایشان فوری پای دولت
را وسط کشیدند و گفتند آلودگی امنیتی پیدا کردهایم و سالمسازی امنیتی
باید یکی ازبرنامههای مهم دولت آینده باشد و این گونه یک حال اساسی به
ما دادند و خیالمان راحت شد که هرچه هست تقصیرخودباختگان واداده
بیسواد جاهل است .امروزفکرکنم حسن جان روحانی با خودش مشکل
داشته که گفته :باید همه تالش کنیم جنگ اقتصادی را قطع کنیم .برخی
میگویند دست ظلم باید قطع شود ولی در اردیبهشت و خرداد کراهت
دارد.بگذاریدبهتیرماهو اینهابرسیمبعد .ایشانواقعاخیال کردهانددوستان

ما بیکارنشستهاند که ایشان بتواند سرو سامان به اقتصاد بدهد و چهارروز
دیگرموقع انتخابات مردم عزیزدچار اشتباه شوند و هرچه ما در این سه
چهارسال رشتهایم پنبه شود؟ امروزصبح رییسجمهوردرمورد کرونا یک
چیزهایی گفت و بعدظهرنمکی عزیز کامال خالفش را گفت و درست و
حسابی جوابش را داد واقعا وزیری با این قدرت را باید برای چند وزارتخانه
دردولت بعدی کنارگذاشت ما باید همیشه ازنیروهای توانمند خودی به
خوبی استفاده کنیم .امروزباخبرشدم که تعدادی ازمسئوالن شهرداری
آبادان به جای رفتگران واکسن زدهاند گفتم شما هم بدانید امروزمحمد
باقرخودمان توییت کرده که سازمان انرژی اتمی ایران دیشب به اورانیوم
غنی شده  ۶۰درصدی دست پیدا کرد .آقا محسنمان هم توییت کرده
که من دو ماه پیش گفتم غنیسازی  ۶۰درصدی را شروع کنید بعد یک
آدم که حتی فامیل درست و حسابی هم ندارد و گویا مشاورحسن جان
است گفته االن سند ۶۰درصد را به نام چه کسی بزنند به نام اولین نفری که
پیشنهاد داده یا نفر اولی که اطالعیه داده است واقعا این مشاوررا باید از
کاربرکنارکرد .یک سایت خبری امروزگفته اعضای ستاد انتخاباتی رییسی
به ستاد سعید جلیلی کوچ کردهاند شواهد و قرائنی وجود دارد که جلیلی
آمدنی است بدین وسیله من به خودمان تبریک میگویم که امکان یک
انتخاب واقعی داریم و باید ازبین چهل پنجاه نفربه کاندیدای مورد نظرمان
برسیم بیچاره این وادادههای اجنبیپرست که حتی یک کاندیدای درست و
حسابی ندارند که بخواهند مطرح کنند .امروزیکی دیگرازنمایندگان عزیز
گفته :درحال حاضرمتاسفانه ما حاکمیتی برفضای مجازی  ،موتورهای
جستجوگر ،پیامرسانهای اجتماعی نداریم و برای ما بسیارحائز اهمیت
است کهباهمکاریچینیهابتوانیمبرفضایمجازیخودحاکمیتداشته
باشیم .احسنت.به امیدپیروزیهایبیشتر

«فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار»

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

سودوكو 649
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :648
سعیده شهسواری

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.

جهت «حقالعملکاری صادرات کاالهای شرکت

کاالهای وارداتی» «شماره -99-55خ»

نمایند.
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 ،گواهی ثبــت ،گواهی
آخرین 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 مرتبط با موضــوع مناقصه
باشد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی (صورتهای مالی سه سال اخیر)
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 -6دریافــت ،تکمیــل وارســال فــرم خوداظهــاری تامینکننــدگان از ســایت اینترنتــی SJSCO.IR
قســمت خریــد و فــروش
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1داشتن کارت حقالعملکاری حقوقی معتبر به نام شرکتکننده در مناقصه
 -2دارا بودن دفتر در بندرعباس و تهران با ارائه کپی سند یا اجارهنامه
 -3دارا بودن سابقه در زمینه ترخیص تجهیزات شرکتهای فوالدی
 -4شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نمایید( .پاســخگویی
در ســاعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

 امید محمودزادهابراهیمی
هفته گذشته البهالی
همه اتفاقات ریز و
درشتی که روزانه در
شبکههای اجتماعی داغ
میشود ،خبری خواندم
از مجلس انقالبی که
باز هم قابل توجه بود .عدهای از نمایندگان
مجلس شکواییهای را امضا و تحویل قوه
قضاییه دادند که حسن روحانی ،رییسجمهور
باید بابت تصمیمات ستاد کرونا و کاهش
محدودیتها در نوروز سال جاری و باال رفتن
آمار مبتالیان و فوتیها محاکمه شود .نفس
چنین حرکتی ً
ذاتا خوب است که نمایندگان
«هزینه» تصمیمات رییس قوه مجریه را
دیدهاند و اکنون به سختترین شکل ممکن
قرار است با وی برخورد کنند .اگر فرض
ً
مثال
کنیم این خبر را در ایران نخواندهایم و
در مجلس کره جنوبی چنین تصمیمی گرفته
ً
قطعا حرکتی تحسینآمیز است اما
شده،
وقتی در مقیاس ایران آن را میبینیم ،بیشتر
به جای تشویق نمایندگان به آنها میخندیم.
تقصیر هم از ما نیست و مجنون نیستیم.
مشکل اینجاست که تصمیمهای هزینهزا
در تمامی قوا توسط تمامی مسئولین گرفته
میشود و هزینهاش نیز تاکنون از جیب مردم
پرداخت شده است .لذا چنین شکواییهای
در حد یک جوک و شوخی فرض میشود.
مجلسی که یکی از نمایندگان ،خودش به

مامور قانون سیلی زده و حاال شخص نماینده
از سرباز شکایت کرده ،چطور میخواهد
رودرروی تصمیم هزینهزای رییسجمهور
بایستد؟ این مجلس اگر قصد اصالح روند
دارد باید ابتدا از خودش شروع کند .در یک
سالی که از شروع به کار این مجلس گذشته
است ،چیزی جز لجاجت و حرفهای قلمبه
برای کسب شهرت ،از نمایندگان این مجلس
ندیدیم .خوب است این مجلس انقالبی
فقط به دوران حال نگاه نکند و تصمیمهای
هزینهزای دیگر را هم مدنظر قرار داده و با
مسببان آن برخورد کند .مثال قضیه گرانی
بنزین که پس از یک سال و نیم از آبان،98
همگان معترف هستند که تغییر یکشبه
قیمت کار اشتباهی بوده و آن همه افرادی
که در اعتراضات مرتبط با آن دچار خسران
و خسارت شدند ،جان خود یا عزیزانشان را
از دست رفت و ....چوب اجرای غلط آن
سیاست را خوردند .اگر قرار به محاکمه است
و تصمیم مجلس برای آن جدی است ،بهتر
است شکواییهای برای آن مورد هم ترتیب
بدهد .نیک میدانیم چنین نیست و این
شوی جدید مجلس ،همین حاال رنگ باخته
است .این کشور و مردم روزی نیست شاهد
تصمیم ،حرف یا عمل هزینهزایی نباشند و
کارهای
همین هدررفتهای سرمایهها بابت
ِ
اشتباه کسانی که به اشتباه بر مسند کار قرار
گرفتهاند ،تاکنون نتیجهای عقبماندگی برای
این کشور نداشته است.

«فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار»

جهت «انجام فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص قطعی
شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه «انجــام فرآینــد ثبــت
ســفارش تــا ترخیــص قطعــی کاالهــای وارداتــی» خــود از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد .لــذا
از پیمانــکاران معتبــر کــه دارای توانایــی مناســب و ســوابق و تجــارب مــورد قبــول میباشــند ،دعوت
بهعمــل میآیــد حداکثــر تــا هفــت روز کاری از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،نامــه اعــام آمادگــی خــود
را بــه همــراه مــدارک زیــر بــه آدرس ایمیــل  SJS.TENDER1400 @gmail.comارســال

مجلس نمایشی
ِ

مجتمع جهانفوالد سیرجان» «شماره -99-59خ»
شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه برونســپاری «حقالعم ـلکاری
صــادرات کاالهــای شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان» از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد
لــذا از پیمانــکاران معتبــر کــه دارایــی توانایــی مناســب و ســوابق و تجــارب مــورد قبــول میباشــند،
دعــوت بهعمــل میآیــد حداکثــر تــا هفــت روز کاری از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،نامــه اعــام آمادگــی
خــود را بــه همــراه مــدارک زیــر بــه آدرس ایمیــل SJS.TENDER1400 @gmail.com
ارســال 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 ،گواهی
آخرین 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 مرتبط با موضــوع مناقصه
باشد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی (صورتهای مالی سه سال اخیر)
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 -6دریافــت ،تکمیــل و ارســال فــرم خوداظهــاری تامینکننــدگان از ســایت اینترنتــی SJSCO.IR
قســمت خریــد و فــروش
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1داشتن کارت حقالعملکاری حقوقی معتبر به نام شرکتکننده در مناقصه
 -2دارا بودن دفتر در بندرعباس و تهران با ارائه کپی سند یا اجارهنامه
 -3شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نمایید( .پاســخگویی
در ســاعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

