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اینچندنفر
بسیارمتاسفم
ایسنا :وزیرامورخارجه کشورمان درواکنش به صحبتهای دیروزمقام معظم رهبری مطلبی را منتشرکرد .به
عنوان یک کارگزارروابط خارجی ،همواره باورداشتهام برای قوام این مرزو بوم ،سیاست خارجی باید موضوع وفاق
و انسجامملیباشدو ازباالترینسطحمدیریتوهدایتشودوبراین اساسپیروی ازنظراتوتصمیماترهبری
ضرورتیغیرقابل انکاراست .بسیارمتأسفم که برخی نقطهنظرات شخصی که صرفا برای انتقال تجربیات و بدون
قصدبود،دزدانهمنتشروبهصورت گزینشی دستمایهخصومتورزیبدخواهان گردیدو اسبابتکدرخاطرشریفمقاممعظمرهبریرافراهم آورد.

اسامی نامزدهاییکه به جبهه اصالحات ایران معرفی شدهاند
جماران :آذرمنصوری،سخنگویجبه ه اصالحات ایران ،گفت:فهرست افرادی کهتوسطحداقل ۱۰عضومجمع
عمومی جبهه اصالحات ایران برای ارزیابی نامزدی ریاستجمهوریشان درجبهه اصالحات ایران به دبیرخانه مجمع
پیشنهادشدهاند ازاینقراراست(بهترتیبتعدادپیشنهاددهنده:جوادظریف( ۳۷پیشنهاد) اسحاقجهانگیری(۳۵
پیشنهاد)مصطفیتا جزاده(۳۲پیشنهاد)مسعودپزشکیان(۲۵پیشنهاد)محمدرضاعارف(۲۱پیشنهاد)محسنهاشمی
(۲۰پیشنهاد)محمدشریعتمداری(۱۹پیشنهاد)مصطفیکواکبیان(۱۵پیشنهاد)محمدصدر(۱۳پیشنهاد)محمودصادقی(۱۲پیشنهاد)و...

سخنان ظریف اجحاف درحق شهید سلیمانی نبود
ایلنا :اشرف بروجرد عضو شورای مرکزحزب اتحاد ملت با بیان اینکه به نظرمن سخنان دکترظریف نه تنها اجحاف در
حقشهیدسلیمانینبودبلکهایشانراتکریمکردند،گفت:همهمامیدانیمکهسیاستخارجیجمهوریاسالمیبدوناذن
رهبری و سپاه رخ نمیدهد و شاید بتوان گفت این حلقه واسط بین رهبری و سیاست خارجی ،آقای سلیمانی بودند .آقای
ظریفدراینفایلصوتیتمامحرفشان اینبود کهرویکردی کهمنجربه این اتفاقاتدرکشورمیشود ً
نهایتابا اذنرهبری
ووساطت آقایقاسمسلیمانیبوده است؛ اینتوهینبهشهیدسلیمانیتلقینمیشودکهعدهای اینموضوعرابزرگنمایی ودرحالسوءاستفاده ازآنهستند.

یادداشت
مردم قربانی کدام دعوا هستند
 امید محمودزاده ابراهیمی
در یادداشت قبلی اشاره
شد که جامعه ایران با زخمهای
اقتصادی گستردهوشدیدترشدن
شکاف طبقاتیوجود واکسن
پولی را خالف عدالت میداند.
میدانیم که چنین اتفاقی فقط
قرار است در ایران صورت بگیرد ،در حالی که در همه
ً
حتما
جای دنیا واکسیناسیون رایگان انجام شده است.
شما هم از گوشه و کنار از آنهایی که هماکنون در دهه
ششم زندگیشان هستند ،شنیدهاید که ما انقالب کردیم
برای برابری و عدالت و قراربود مقام انسانیت پاس داشته
شود اماچهشد کهبه اینجارسیدیم؟ اگرچنین گالیههایی
را به گوش دولتیها برسانید  ٪100آنها از تحریم و آثار آن
برای شما قصهسرایی میکنند و ترامپ و پمپئو را مقصر
میدانند کما اینکه رییسجمهورروحانی روزچهارشنبه در
جلسه ستاد ملی کرونا عنوان کرد که دشمن قصد داشت
کاررابهجاییبرساند کهمامرغتولیدنکنیم .البته اینکه این
موضوعات چه ربطی به هم دارند باید ازخودشان پرسید.

چه اتفاقی افتاده که شرکتهای ایرانی خصوصی
میتوانند واکسن وارد کنند اما دولتیها برای واردات
واکسن روضه تحریم میخواندند؟ اگرنظردولت را فرض
بگیریم و قساوت دشمنان را مبنا قراردهیم برای دشمن
دولت و شرکت خصوصی ایرانی چه فرقی دارد؟ هنوز
یک هفته ازخبرصدورمجوزواردات واکسن برای بخش
خصوصی نگذشته بود که عضو اتاق بازرگانی تهران اعالم
کرد در فاز اول  6میلیون دوز واکسن وارد میشود .پس
تحریم چه شد؟ اگر بخش خصوصی میتواند واکسن
وارد کند ،چرا دولت را کنارنگذاریم و بخش خصوصی را به
جایش نگذاریم؟ محمدجواد ظریف بارها تاکید داشت که
بخشداروتحریم استودشمنانمیخواهند ازاینجبهه
به ما فشاروارد کنند.اکنون باید ازایشان پرسید چه اتفاقی
افتاده است؟ هنوزهیچ تحریمی لغو نشده و مذاکره ادامه
دارد و ازآن سو گفته میشود که دموکرات و جمهوریخواه
فرقی ندارند و هردو درحق ایران قساوت دارند .مردم وقتی
این تناقضها را میبینند چه فکری درباره حرفهای شما
میکنند؟ آیامشکلفقطپولواکسنهابود؟تمامدعواها
سرهمین است؟ مردم ایران قربانی کدام دعوا هستند؟

این هفته به نام هفتهی کار و کارگر نامگذاری شده است ،هفتهای که هرسال فقط نامش برای کارگران است و نه مزایایی برایشان
دارد و نه تغییری در زندگیشان ایجاد میکند .عکس :امین ارجمند /پاسارگاد

روزانههای کامبیز

من هم کاندیدا میشوم

 احمدرضا تخشید
امروز به این نتیجه رسیدم که باید
لباس خادمی ملت را بپوشم مگرمیشود
همه دنبال خدمت به خلق باشند و من
بیکار و بیعار دست روی دست بگذارم و
بعد به این نتیجه رسیدم تنها راه خدمت و
خاکپابودنرییسجمهورشدن است .البتهمنوقتیمشغولتفکر
میشومذهنمبهراههای گوناگونیمیرودومسایلمتفاوتیرازیرورو
میکنداالندهبیستنفریکهازنمایندگانمجلسمیخواهندرییس
جمهورشوند و ده بیست نفری رییس روسا و دیگرانی که میخواهند
رییسجمهورشوند همهشان حداقل یک حقوق بخورو نمیردارند
ولی من فقط یک حقوق بخوربمیردارم پس چقدرخوب میشود که
اینبزرگواران کمی احساسهمدلی کنندوبگذارندمنمحتاجلباس
خادمیملترابپوشمدرهرصورتمن که اقدامبه ثبتناممیکنمتا
ببینم این کاندیداهاچقدرحاضرندبهیکنفرازملتی کهخدمتگزارش
هستند لطف کنند .امروزبازهم به تعداد کاندیدای ریاستجمهوری
افزودهشدهوباعثمسرتوشعفزایدالوصفیشد.مخصوصاوقتی
برادرمان آقا محسن رضایی اعالم کاندیداتوری کرد و برادردیگرمان
محمد باقر تلویحا اعالم آمادگی کرد .بدین وسیله از برادرمحسن
تشکر میکنم که چندین چهار سال است که زحمت میکشند و
کاندیدا میشوند و باعث میشوند تنور انتخابات گرم شود .شما در
نظربگیرید آقا محسن حدود دویست سیصد هزاررای دارد وقتی در
کناردیگرعزیزانی که سی نفری هستند که میخواهند رییس جمهور
شوند قرار بگیرد ،اگر به هر کدامشان سیصد هزار رای بدهند یک
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معاون ترم دمری کل و رئیس اداره صنعت ،معدن و
تجارت شهرستان سیرجان

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان عضو هیئتمدیره

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر را تبریک عرض نموده ،توفیقات

روزافزون و سالمتی شما را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان -دفتر سیرجان

آگهي استعالم عمومي شماره /400/03س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اعمــال کنترلهــای دورهای بــه
منظــور نگهــداری و حفــظ کارایــی سیســتم حفاظــت کاتــدی مجتمــع و شــهر» را از طريق برگزاري اســتعالم
عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل
ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از قســمت -مناقصــه و
مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  1400/02/27در
محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديــد
از محــل اجــراي پــروژه روز دوشــنبه مــورخ  1400/02/20بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم بــه ذكــر
اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پيشــنهادات واصلــه بــدون
نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني وصنعتي گلگهر

چیزیحدودنهمیلیونرایمیشودو انتخاباتپرشورترمیشود .البته
من یک پیشنهاد به برگزارکنندگان دارم چطوراست که ما درفوتبال
تیم پیشکسوتها را داریم ،میتوانیم برای رییسجمهورهمعالوه بر
رییسجمهور اصلی یک پیشکسوت ریاستجمهوری با یک کابینه
پیشکسوت داشته باشیم که تشکیل شده باشد از افرادی که طی
چهل سال گذشته میخواستهاند به این مقام برسند ولی نرسیدهاند.
امروز گویا یک فایل صوتی از آقای ظریف پخش شده است که
هرچند من نشنیدهامش ولی به گمانم حرفهای خیلی خوبی درآن
زده است که دوستان ما میتوانند ازآن استفاده کنند و یکجا نه تنها
کارظریف را برای انتخابات بسازند بلکه کل این جریان خبیث جاهل
نادان واداده را به یک جا به زبالهدان تاریخ شوت کنند و باعث شوند
که ما مردم دم دست فریب نخوریم و تا آخرعمرمان رییسجمهوری
خوب و درجه یک انتخاب کنیم .امروزدرارتباط با دیروزاحمد بیغش
نمایندهمجلس گفتهظریفخود گاندوست .اما کروکدیلهازیرآب
کدرکمین کردهاند و ما فهمیدیم نمایندگان مجلس هم سریالهای
تلویزیون را تماشا میکنند و طول میکشد تا ازجو فیلم خارج شوند.
در ادامه امروز یک نماینده دیگر هم گفته«بهتر است خود وی-
ظریف -عاقالنه استعفا دهد درغیراین صورت استیضاح و برکنارش
میکنیم .احسنتبراینخادممردم .امروزدویستوبیستنماینده
مجلسکه ازاعضایقوهمقننههستندنامهنوشتهاندکه آقایرییسی
که رییس قوه قضاییه است رییس قوه مجریه شود و این واقعا جای
تشکردارد به نظرمن هم آقای رییسی ببینند اگرمذاکرات وین خوب
پیشمیرودکاندیداشوندوگرنهبا اینشرایطدلیلیبرایکاندیداشدن
وجودندارد.به امیدپیروزیهایبیشتر

در مامایی جای کوتاهی و غفلت نیست
 نجمه محمودآبادی
مامایی یکی اززیرمجموعههای علوم پزشکی است
که خدمات بهداشتی را به زنان اعم از مشاوره ،مسایل
دوران بارداری ،زایمان و مراقبتهای بعد از زایمان را ارایه
میکند.ماماییشغلپرمسئولیتی است کهباجاندونفر
سرو کاردارد :مادرو نوزاد .همین امر اهمیت این شغل
را دوچندان میکند« .تمام دیشب را درگیر مادری بودیم
که فرزندش به دنیا نمیآمد .تمام تالشمان را کردیم که
مادرزایمان طبیعی داشته باشد اما درنهایت مادربه اتاق
عمل رفت ».این را لیلی اسداهللپورمیگوید .او امسال به
عنوان مامای نمونه انتخاب شده است .اسداهللپور27
سالسابقهی کارداردودربیمارستان امامرضا(ع)مشغول
به کاراست.
 چه شد که به عنوان مامای نمونه انتخاب
شدید؟
با توجه به اینکه شغل مامایی یک شغل پرمسئولیت
است هر سال یک نفر به عنوان مامای نمونه انتخاب
میشود تا از این حرفه قدردانی بهعمل آید .البته نظر
لطف مسئوالن و همکاران عزیز امسال بنده انتخاب
شدم .ما همه خدمتگزار
هستیم .نمونه و الگوی
واقعی همهی ما حضرت
فاطمه(س)هستند.
 مامایی عالقه
شخصیشمابود؟
خیر .اما وقتی وارد این
حرفهشدمسعی کردمتمام
تالشم را انجام دهم تا در
این امرمهم موفق باشم.
 ماما چقدر به

سالمتمادرانباردارکمکمیکند؟
ماما درهرلباس و مکانی که باشد هدفش کمک به
مادران باردار و بانوان و ارتقا سالمت آنها است زیر ارتقا
سالمت مادران ،فرزندان سالمی را به جامعه تحویل
میدهد که پایهگذاراجتماعی سالم و آیندهای روشن برای
کشورعزیزمان است.
 خاطرهای ازدوران کاریتان تعریف کنید؟
زمانی کهطرحمرادرسیستانوبلوچستانمیگذراندم
هیچگونه سونوگرافی وجود نداشت .پزشکمان هم اهل
هند بود و یک مادر دیابتیک داشتیم که ضربان قلب
جنین را هیچکس با گوشی معمولی نمیتوانست بشنود
چون بیمارخیلی چاق بود .ولی من میشنیدم .دکترگفت
اگر او را به اتاق عمل ببریم و جنین قلب نداشته باشد تو
مسئولی .گفتم مسئولیتش با من .دکتربیماررا سزارین
کرد و نوزاد سالم و زنده متولد شد.
ازسختیهایکارتانبفرمایید؟
درست است که کار ما سخت است اما در مقابل
سختی آن آرامشی که به دنبال کمک به انسانها نصیب
مامیشودبسیارخوشایند است البتهمعضالت اجتماعی
و مشکالت زندگی که در اینجا مجال
گفتن آنهانیستمزیدبرعلت است که
گاهی مشکالت ما را دو چندان می کند.
 مامای خوب چه خصوصیاتی
دارد؟
در این حرفه نمیتوان خوب نبود
باید مسئولیت پذیرفت ،باید مادرانه
محبت کرد و خالصانه درراه خدا تالش
نمود زیرا اینجا جای کوتاهی و غفلت
نیست .اگرخوبباشیخوبیبهخودت
واجتماعتبرمیگردد.

سودوكو 651
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :650
فریده حسامی

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.

جناب آاقی محمدرضا خواجویی

مح
ریاست ترم اداره صنعت ،معدن و تجارت
شهرستان سیرجان

با کمال مسرت انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان عضو هیئتمدیره
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر را تبریک عرض نموده ،امید است در
پرتو الطاف حضرت حق ،بیش از پیش موفق و پیروز باشید.
عباس مطهرینژاد

مدیرعامل شرکت پاریزپیشرو صنعت توسعه

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي تجدید شده شماره/99/60ع
پیــرو درج آگهــی و انتشــار اســناد مناقصــه جهــت اجــرای پــروژه «طراحــی ،تأمیــن و
اجــراي خــط رينــگ لولــه آب زهكشــي و ملزومــات مربوطــه در معــدن شــماره  1شــرکت معدنــی
و صنعتــی گلگهــر» بهصــورت  EPCو از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي ،بــه آگاهــی
میرســاند ،مهلــت تحویــل پــاکات مناقصــه از روز دوشــنبه مــورخ  1400/2/13بــه روز دوشــنبه
مــورخ  1400/2/27موکــول گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت ،اســناد مناقصــه از وبســایت ایــن شــرکت
بــه آدرس  WWW.GEG.IRاز بخــش مناقصــه و مزایــده قابــل دانلــود میباشــد .ضمنـاً بازديــد
مجــدد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  1400/2/18مقــرر 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.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

