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اینچندنفر
سیرجان و  13شهراستانکرمان در  وضعیت قرمزکرونایی
ایسنا :استاندارکرمانباتاکیدبرآنکه ۱۴شهراستاندروضعیتقرمزاست،تصریحکرد:شهرهایبافت،بردسیر،
جیرفت،راور،رفسنجان،زرند،سیرجان،فاریاب،قلعهگنج،کهنوج،کوهبنان،کرمانوارزوئیههماکنوندروضعیت
قرمزکرونایی هستند .دکتر«محمدجواد فدایی»گفت ۸۰:درصد تختهای بیمارستانی اختصاص داده شده به
بیمارانکروناییهماکنوناشغالشدهاندوفقط ۲۰درصدظرفیتخالیداریمضمنآنکهدربخشهایمراقبت
ویژه نیز ۹۵درصد تختها اشغال هستند .به لحاظ شاخصها دراستانکرمان ازهر ۱۰۰هزارنفر ۱۱.۵ ،نفربه علت ابتال بهکرونا فوتکردهاند.

واکنش ابتکاربه واگذاری بخشی ازکوه دماوند
عصرایران :معاون رییس جمهوردرتوییتی درواکنش به خبرواگذاری بخشی ازکوه دماوندگفت :براساس
قانون امکان واگذاری یا بهرهبرداری ازکوه دماوند به هیچوجه وجود ندارد .معصومه ابتکاردرصفحه شخصی خود
درتوییترنوشته است« :اثرطبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰هکتاردرسال ۱۳۸۱طی مصوبه شماره
 ۲۲۱مورخ ۳۱خرداد ۱۳۸۱شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط
زیست پیوسته است .اثرطبیعی ملی عالیترین رده حفاظتی استکه براساس قانون هیچگونه امکان واگذاری یا بهرهبرداری ندارد».

تعارف با این و آن راکناربگذارید
انتخاب :مسیحمهاجریخطاببهروحانیکهگفتهبود«برگزاریعزاداریهایمحرمبارعایتپروتکلهایبهداشتی
ً
قطعابرگزارمیشود»،.گفت:آقایرئیسجمهور!شمابهعنوانفرماندهکلستادمقابلهباکرونامسئولجانمردمهستید.
ً
ً
کامال روشن استکه تصمیمات جدید ستاد ،دقیقا همان بالئی را به جانها خواهد انداختکه لغو محدودیتهای
کرونائی با خود آورده است .به این واقعیت تلخ فکرکنیدکه با این تصمیمات ،پائیزسیاهی درانتظارکشورما خواهد
بودً .
لطفاتعارفبااینوآنراکناربگذاریدوباایجادمحدودیتهایالزمبهویژهدرزمینهتجمعات،کاریکنیدکهپائیزآیندهبرایمردمایرانشیرینباشد.

خبر

پیشبینی وجود  ۲۰۰۰مبتال به ایدز درکرمان
 ایسنا :مدیرکل بهزیستی استانکرمانگفت :متاسفانه در
استانکرمان پیشبینی میکنیمکه حدود  ۲۰۰۰نفربه  HIVمثبت
دچارشده باشندکه ازاین تعداد  ۷۰۳نفرآنها تحت پوشش سازمان
بهزیستی هستند ضمن آنکه پیشبینی می شودکه درکشوربیش از
 ۶۰هزارنفردچار HIVمثبت و ۱۸هزارنفربه ایدزمبتال باشندکه این
آمارنگرانکننده است" .عباس صاد قزاده" با تاکید براینکه متاسفانه
سواد اجتماعی جامعه دربرخورد با برخی ازمسائل و مشکالت بسیار
پایین است ،گفت :اکنون شاهدیم که سواد اجتماعی غیر از عوام
در بین خواص نیز پایین آمده که این مصیبتبرای جامعه است.
وی افزود :متاسفانه قشر تحصیلکرده ما در بحث سواد اجتماعی
فوقالعاده اشکاالتی دارند بهطوریکه درسازگاریها ،درمهارتها ،در
تابآوریها ،در فرزندپروریها و  ...به شدت آمارهای نگرانکنندهای
داریم.
مدیرکلبهزیستیاستانکرمانبهموضوعمخفینگهداشتنایدز
و ترس و انگ برخورد با این افراد اشاره و با تشریح تفاوت بین ایدزو
 HIVمثبت بیان کرد :ایدز مربوط به افرادی است که ویروس HIV
در آنها وجود داشته و عالیم آن آشکار است ولی افراد دچار HIV
مثبت ،در دوره کمون بیماری قرار دارند که این دوره از  ۶ماه تا ۱۲

سال ممکن است طول بکشد.
صاد قزاده با اشاره به اینکه این آمارهای شناسنامه دار بوده و
آمارهای واقعی غیرازاین خواهد بود ،بیانکرد :متاسفانه نتوانستیم
بسترالزم برای افرادیکه به  HIVمثبت مبتال هستند را فراهمکنیم
که می تواند این موضوع برای جامعه نگران باشد
وی برخورد جامعه با این افراد را بسیارموثردانست و ادامه داد:
بهطورمثال یک خانم به بنده مراجعهکرد وگفت :همسرم زندانی بوده
و به ایدز مبتال شده و از همسرم  ۲سال است که دچار ایدز شدهام
و در این دو سال مشکالت دندان پزشکی ،مشکالت جراحی و ...
داشتهام .درابتدا پیش خودم میگفتم این ظلم به مردم استکه به
دندان پزشک ازبیماریم نگویم اما به محضیکه به دندان پزشک اعالم
میکردم ،داندان پزشک مرا ازمطب خود بیرون میکرد .به دو دندان
پزشک دیگرنیزمراجعهکردم و آنها نیزهمین برخورد را با من داشتند
و درنهایت وقتیکه ازدرد دندان بیطاقت شدم دیگربه دندان پزشک
چهارم مراجعه و مشکلم را اعالم نکردم.وی با اشاره به طرق ابتال به
 HIVاظهارکرد :درگذشته اولین عامل ابتال به  HIVاعتیاد ازطریق
تزریق بوده اما متاسفانه در دو سه سال گذشته ،ارتباطات جنسی
محافظت نشده بیشترین فراوانی را درابتال به HIVدارد.

ـماره99/5 :
آگهی مناقصه شـ

جمعه این هفته روز سعید عید قربان است ،در این روز مسلمانان جهان با قربانی گوسفند آداب این روز را به جا میآورند .با توجه به اینکه عید
قربان امسال با دورانکرونا مصادف شده است ،پاسارگاد درصفحه  6گزارشی دراین زمینه نوشته استکه آن را بخوانید .پیشاپیش این عید را
همشهریان تبریک میگوییم /.عکس:امین ارجمند | آرشیو پاسارگاد

روزانههای کامبیز

چیز رایگان
ِ

 احمدرضا تخشید
کامبیز دو پیام پشت سر هم برایم
فرستاد .در اولی نوشته بود؛ «از آنجا
که شمای زبان نفهم ،اجنبیپرست به
هیچ صراطی مستقیم نیستی و از آنجا
که حرفزدن با امثال تو همانند میخ
در سنگ کوبیدن یا فریاد در باد زدن
توگوی ما یکطرفه خواهد بود.
است بنابراین از این هفته گف 
من مینویسم و تو میخوانی و نشر میدهی به دوستان هیچی
نفهمت .اینها یادداشتهای روزانه من هستند .همین ابتدا بهت
اخطار میکنم اگر دست در مطالب من ببری به نحوی برخورد
میکنم که از کرده خود پشیمان شوی ».بالفاصله پیام دوم را
فرستاد .من دست درنوشتههایش نبردم فقط برایکوتاهترشدن
مطلب نوشتههای بعضی از روزها را که خصوصیتر بود حذف
کردم .حاال روزانههایش را بخوانیم :امروز طبق معمول چند روز
گذشته با دغدغهی دالر و سکه از خواب بیدار شدم و دلشوره
داشتم .خودم هم نمیفهمم یعنی چه ،من که نه یک دالر در
جیب دارم و نه یک سکه ،چرا باید این اندازهگرفتارقیمتش باشم؟
اصال اینها به من چه ربطی دارد ،من نه میخواهم بروم خارج نه
میخواهم جنس خارجی بخرم نه چیزی دیگر .قیمت نان و ماست
هم که زیر نظر دولت است .خدایا این دلشورهی نحس را از من
دورکن .امروز با خبر شدم که کرهایهای نامرد چندین میلیارد از
پول کشور را به ما نمیدهند ،فکرکردم به چه روشی باید پدرشان

تبعیض در سختگیری

را در بیاوریم .ولی خداروشکر الزم نشد زیاد خودم را خسته کنم.
چراکه یکی ازنمایندگان مجلس تیررا به هدف زده بود،گفته بود؛
مسئولین صداوسیما دربارهی پخش سریالهایکرهای تاملکنند.
کیفکردم .این ضربهی مهلکی است به اقتصاد و هنرکره ،درنظر
بگیرید هیچ فیلم و سریال کرهای از تلویزیون پخش نشود ،چه
میشود .فقط ساعتهای نمایشکه خالی میشود را نمیدانم چه
باید بکنند .عجالتا پیشنهاد میکنم سخنرانیهای دوستان را پخش
کنند تا ببینیم چه پیش میآید .من البته چند قدم ازاین نماینده
عزیز جلوتر هستم و بنابراین پیشنهاد میکنم فیلم و سریالهای
آمریکایی و اروپایی را هم پخش نکنند ،تا بدینصورت آنها هم
حساب دستشان بیاید .البته یک پیشنهاد دیگر هم دارم ما
میتوانیم به جای پخش فیلم و سریالهای این متجاوزین نامرد
از فیلم و سریالهای کشور دوست و برادر چین استفاده کنیم،
از آنجایی که مردمان این دو کشور شباهت زیادی به هم دارند،
کسی هم متوجه قضیه نخواهد شد .ما که همهی وارداتمان از
چین است فیلم و سریال هم رویش ،امروز مصاحبهای پخش
شد که کارشناس راههای حفظ ارزش پول ملی را توضیح میداد.
به نظر من ارزش پول ملی کم نشده بلکه ارزش دالر زیاد شده
است ،دوستان درخبرگزاریها باید دقت بیشتری بکنند .امروزیکی
از نمایندگان گفته بود به دلیل ضعف نظارت ،قیر رایگان به بازار
آزاد میرسد و به خارج صادر میشود .این خبر هرچند عجیب و
ناراحتکننده بود ولی از جنبهای برای من شادیآفرین بود چرا که
فهمیدم هنوزدراین مملکت چیزرایگان پیدا میشود.

 امید محمودزادهابراهیمی
آمار مبتالیان به کرونا و
فوتشدگان و بستریها باال
میرود و در اولین تصمیم
رستورانها
باشگاهها،
و کافیشاپها تعطیل
ی این
میشوند .دلیل تعطیل 
ن هم تجمع متمرکز در یک مکان ثابت
اماک 
اعالم شده است.
طبق پایشی که چندماه پیش توسط وزارت
ارتباطات انجام شد ،بیشترین مراکز شیوع
کرونا سوپرمارکتها و پمپبنزینها
تشخیص داده شدند اما هیچوقت
دستور تعطیلی این مراکز به دلیل
مهم بودن در بحث استراتژیک داده
نشد .تجمع در یک کارخانه و شرکت
تولیدی نیز وجود دارد.
به نظر میرسد مشکل اصلی عدم
نظارت کافی ،عدم سختگیری در
همه موارد ،تبعیض و سیاستهای
نامشخص در این خصوص است .اگر تجمع در
یک باشگاه یا کافیشاپ ممنوع است باید در
یک مجلس عروسی یا عزا هم ممنوع باشد.
ملک خصوصی دست نهاد
گفته میشود قانون ِ
نظارتی را از توقیف مجالس داخل منازل کوتاه
کرده اما با توجه به همه مواردی که ما به یاد
داریم این بهانه کمی عجیب نیست؟ خیلی دور
نیست خاطراتی که صدای موسیقی داخل یک
مجلس شادی خانگی ،حضورنیرویهای انتظامی

و تعطیلی کل آن مراسم را موجب شده است.
دولت در مقام تصمیمگیر برای عموم عمال
به یک توصیهگر خشک و خالی تبدیل شده
و نمیخواهد از توان نظارتی و اجرایی خود
استفاده کند .در حالی که مراسم حج امسال
به دلیل شیوع کرونا لغو شده ،رییسجمهور بر
برگزاری آیین عزاداری ماه محرم تاکید میکند.
دولتی که اینچنین در نظارت لنگ میزند و
همه تقصیر کرونا را گردن مردم و کارهای
آنها انداخته ،پس از برگزاری این مراسمها و
شیوع احتمالی هرچه بیشتر کرونا میخواهد

مسئولیت را متوجه چه کسانی بداند؟ اینکه
فقط در کالم بگوییم «با رعایت پروتکلهای
بهداشتی انجام شود» کافی است؟ چه نهادی بر
رعایت پروتکلهای بهداشتی در سرتاسر کشور
نظارت خواهد کرد؟ تجمع ،عامل اصلی شیوع
کرونا است .باید از هرکاری که شیوع را بیشتر
میکند خودداری کرد و تبعیض قائل نشد .برای
شکست کرونا نیاز به سیاستهای واحد بدون
تبعیض داریم.

سودوكو 614
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :613
سمیرا ایزدی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايد
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.

شرکت معدنکاری اولنگ

شـرکت معدنـکاري اولنگ در نظـر دارد «انجـام سـرویسهاي ایـاب و ذهـاب کارکنان خـود در
مسـیر رفسـنجان بـه معـدن مس سرچشـمه و بالعکس -مسـیر سـیرجان و پاریز بـه معدن مس
سرچشـمه و بالعکـس» را بـه پیمانـکار واگـذار نمایـد .کلیـه خودروهـا بایـد مینیبـوس از نـوع
هیوندایـی مـدل بـاال( 90بـه بعـد) باشـد و وفـق برنامههـاي شـرکت ارائـه سـرویس نمایند.
مسیرها :
 -1رفسنجان (یک دستگاه)
 - 2سیرجان و پاریز (یک دستگاه)
موسسـات و یـا اشـخاصی کـه تمایـل بـه همـکاري با ایـن شـرکت دارند میتواننـد بـراي دریافت
اسـناد مناقصـه بـه محلهاي زیـر مراجعـه فرمایند:
 -1کارگاه شرکت واقع در دو راهی رفسنجان -سرچشمه
 -2دفتـر شـرکت واقـع در کرمـان -بلـوار جمهوري -خیابان والفجـر -کوچه شـماره  -4پالک 86
متقاضیـان میتوانند از تاریـخ  99/05/04لغایت  99/05/08از سـاعت  8الی  14جهت دریافت
اسناد مراجعه نمایند.
روابطعمومی شرکت معدنکاري اولنگ

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/19ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد  «طراحــي ،تهيــه مــواد
و تجهيــزات و اجــراي اليــن اطفــاء حريــق آبــي كارخانههــاي امواليــت شــماره 1و »2خــود
را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايد .لــذا كليــه متقاضيان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعه و اســناد
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكنندگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز يكشــنبه مــــورخ 99/05/19
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .ضمناا
بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/05/11مقــرر شــده اســت و الزامــي
ميباشــد .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه
ذكــر دليــل و جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/18ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد  «خریــد لــوازم و
اجــرای عمليــات آبیــاری قطــرهاي پــارك مركــزي» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه
عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه
فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود
نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز يكشــنبه مــــورخ  99/05/19در محــــل دفتــر
كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل
اجــراي موضــوع مناقصــه روز يكشــنبه مــورخ  99/05/12مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتي
گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و جبــران خســارت مختار
ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

