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اینچندنفر
چرا درباره رفع حصرخانگی محصوران صحبت کردهاید؟
انتخاب :علی مطهری دریادداشتی به درخواست روزنامه کیهان مبنی بربیان علل ردصالحیت خود ،پاسخ داد و
نوشت :اگربه آن حقوقدان شورای نگهبان میگفتم «درست میفرمایید ،من اشتباه کردم» ً
قطعا صالحیت من تأیید
میشد،ولیمنپاروی اصولنگذاشتمونخواستم اینرویهغلطیعنیردصالحیتبهخاطراظهارنظرادامهپیدا کندو
اینبالبهسردیگراننیزبیاید.منرابهخاطرسهجملهردصالحیت کردند؛«نهمدی اگرموجبتفرقهشوددیگریوماهلل
نیستبلکهیومالشیطاناست»«چراگفتهایدماباآقایابراهیمیزدیرفتارخوبینداشتیم؟»و«چرادربارهرفعحصرخانگیمحصورانصحبتکردهاید؟»

نوبلوچستانراشکست
فقر،قرنطینهسیستا 
ایرنا :نماینده مردم زاهدان درباره شدت گرفتن بحران کرونا در سیستا نوبلوچستان میگوید :قرنطینه
جواب داد ،اما وقتی افراد میبینند خانوادهشان بهخاطر بیغذایی دارد از هم میپاشد ،مجبورند کار کنند.
علیم یارمحمدی گفت :دراستان سیستا نوبلوچستان 74/5درصد ازمردم زیرخط امنیت غذایی قراردارند.
همچنین،غالب افراد کارگرهستند و مشمول هیچکدام ازطرحهای معیشتی دولت قرارنمیگیرند .او گفت:
 ۳۰۰هزارنفردراستانسیستانوبلوچستان ،آبشربغیربهداشتیمصرفمیکنند.

به جای کلمه تست ازکلمه آزمایش استفاده کنید
تسنیم :رییسفرهنگستانزبانو ادبفارسیدرنامهایبهرییسجمهوربرکاربردمعادلفارسیلغاتبیگانه
درحوزهسالمتتأکید کرد.دربخشی ازنامهغالمعلیحدادعادل آمده است؛«فراوانیوتنوعبرنامههایرسانهای
درباب کرونا سبب شده که بسیاری ازاصطالحات و لغات تخصصی که معادل فارسی هم دارند به همان صورت
فرنگیبه کارگرفتهشود کهممکن استدرآیندهبههمینصورتدرزبانفارسیرواجیابدوجوازیبرای استفاده از
سایرلغاتاصطالحاتخارجیمحسوبشود».مثالبهجای«:اپیدمیولوژی»کلمه«همهگیرشناسی»یابهجای«تست»کلمه«آزمایش»استفادهشود.

خبر

پاییز و زمستان خیلی سختی پیشرو داریم
 پاسارگاد :معاون درمان دانشکده علومپزشکی سیرجان
دراینستاگرام دانشکده گفت :خوشبختانه تا به امروزبه جزیک
نفرازپرسنلخدماتیفرددیگریدرکادردرمانیسیرجانبه کرونا
مبتال نشده و کلیه پرستاران و پزشکان در صحت و سالمت
هستند .دکترغالمرضا جهانشاهی گفت :ازهمان روزهای اول با
هماهنگیهایخوبیکهانجامشد،بهترینوسایلحفاظتفردی
و محلولهای ضدعفونی را خریداری و در اختیارپرسنل و مردم
قراردادیم.شایدیکی ازبهترین کارهادرجلوگیری ازتسریعپخش
ویروس کرونا درسیرجان تهیه سریع و به موقع وسایل حفاظت
فردی بود و از اپیدمی ناگهانی آن جلوگیری شد .از نظر دکتر
جهانشاهییکی ازمهمترین اصولدرپیشگیری ازبیماری کرونا با
توجه به سرعت سرایتپذیری آن رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
کونیمتادومتر
است؛«اینکههمهافراددرتعامالتشانفاصلهی 
رارعایت کنند ».اودرموردبازگشاییمطبهایدندانپزشکیهم
گفت« :در انجام خدمات دندانپزشکی با توجه به اینکه فاصله
بین بیمار و پزشک حدود نیم متر بیشتر نیست و آن فاصله
استاندارد رعایت نمیشود بنابراین در دندانپزشکیها فقط
اقدامات اورژانسی انجام میشود و باید اقداماتغیراورژانسی به
بعد ازاتمام دوره کرونا موکول شود .و دراین زمینه حوزه نظارت

ما دندانپزشکیها را رصد میکند و در صورت تخلف با آنها
برخوردمیکند.
به گفته جهانشاهی درمان قطعی برای کرونا شناخته نشده
است؛«اگربیماری فرد درحد متوسط و ضعیف باشد ،یک دوره
یکهفتهای درخانه قرنطینه میشود و اگرشدید باشد یک دوره
دو هفتهای دربیمارستان بستری میشود که هردو گروه پس از
طی دوره درمان باید حداقل یک دوره دو هفتهای درخانه بمانند
و پس از آن از بیمار تست گرفته میشود که در صورت منفی
بودن آزمایشبیمارمیتواندبهجامعهبازگردد .اودرپاسخبه این
سوالکهفرقبینبیمارمشکوکبهکروناوبیمارقطعیچیست،
گفت :بیماران مشکوک کسانی هستند که تستشان منفی
درآمده است اما جواب سیتیاسکنشان مثبت یاعالیمشان از
نظرپزشکنشاندهنده کرونا است .امابیمارقطعی کسی است
که جواب آزمایشش مثبت درآمده باشد .او معتقد است پاییز
و زمستان خیلی سختی را پیشرو داریم .چون با سرد شدن هوا
بروزهمزماندوبیماریتنفسی آنفلوانزاو کروناراخواهیمداشت
و باید خودمان را برای آن زمان آماده کنیم .درنهایت باید بگویم
نباید گول منطقه سفید و قرمزرا بخوریم و همچنان باید اصول
بهداشتیرارعایت کنیموفکرنکنیم کروناتمامشده است.

امروز 29-اردیبهشت -مصادف است با  18می روزجهانی موزه و میراثفرهنگی .اگرچه درسیرجان دوسه تا موزه بیشتروجود ندارد اما حال
همینها هم خوب نیست / .عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

کامبیزنامه

االن کار دارم
 احمدرضا تخشید
کامبیز بدون هیچ مقدمهای در
آخرینپیامشبرایمنوشتهبود:باسرنگونی
دولت روحانی دریک سال آینده؛ مملکت
از این بیچارگی و بدبختی درآمده و تبدیل
به کشور گل و بلبل خواهد شد .من که
ازپیامش تعجب کرده بودم جوابی ندادم
ولی او یک ربع بعد دوباره همان پیام را گذاشت و ده دقیقه بعد
تکرارش کرد .باالخره برایش نوشتم :آخرشبی چه طورت شده؟
داری باز هور ماهور میبافی؟ سی ثانیه نگذشته دوباره پیامش را
گذاشت .جواب دادم :مرد حسابی دولت روحانی یک سال دیگه
سرنگون نمیشه بلکه مدتش تموم میشه و طبق قانون رایگیری
میشه و یک دولت دیگه جایش میاد ،همانطور که سال  92و
سال  96رایگیری شد و روحانی به عنوان رییسجمهور انتخاب
شد .کامبیزنوشت :فکر کردی خیلی فهمیدهای و من ازهیچ چیز
سر در نمیآرم؟ ولی این دولت این جایگاه را غصب کرده ،اشغال
کرده و شما اراذل سیاسی شانس آوردین که کرونا پیدایش شد
وگرنه دوستان ما در صدا و سیما به همراه برادران دلواپس خیلی
وقت پیش از این ،طومار این دولت لیبرال جوجهکش ماشین
گرونکن را درهمپیچیده بودند .جواب دادم :خونهتون چه خبره؟
چه کانال تلویزیون رو داری نگاه میکنی که مثل ابتدای انقالب
شعارمیدهی؟ نوشت :من دیگه ازاین گرونیها و پدرسوختگیها
جانم بر لب رسیده و تا سرنگونی این دولت بیریشه یعنی تا 1400

آگهی تجدید مزایده عمومی
فروش مقدار تقریبی  3،533تن
(سه هزار و پانصد و سی و سه تن) میلگرد

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر

در نظر دارد فروش مقدار تقریبی  3،533تن (سه هزار و پانصد و

سی و سه تن) میلگرد در سایزهای مختلف را از طریق مزایده عمومی
به فروش برساند .لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآيد جهت

اخذ اسناد مزایده از تاریخ  1399/02/28به سایت این شرکت به

آدرس www.geg-area.com :مراجعه نمایند.

 -1آخرين زمان ارائه پاكتها و پيشنهادات :ساعت  13:30مورخ
1399/03/06

هرروز این پیام را تکرارمیکنم .من که دیدم کامبیزفقط حرفش
را تکرارمیکند ،این بارنوشتم :فرض کن هرچی تو میگی درست
باشه و روحانی دلیل اصلی این شرایط باشه اصال فرض کن ،االن
سال  1400است و دولتی که تو دوستش داری راس کارقرار گرفته،
چه طورمیخواهی وضع کشوررا خوب کنی؟ نوشت :مثل دورهی
احمدینژاد باز به مردم یارانه میدهم به جای  45هزار تومان 450
هزار تومان میدهم .به هر نفر هم یک مسکن میدهم .همه
بیکارها رو هم میبرم سرکار .نوشتم :به نظرم درخواب خوش فرو
رفتهای االن دیگه نفت صددالرو صدو پنجاه دالرنیست بلکه زیر
سی دالره .خزانهی مملکت خالیه .دو ساله تحریم هستیم و درآمد
ارزی به حداقل رسید .حتما میدونی به دلیل تحریم کمتر کاالیی
رو میشه صادر و وارد کرد .با این شرایط دولت مورد نظر تو چه
طوری میخواهد کشور را گل و بلبل کند؟ چند دقیقهای کامبیز
پیامی نفرستاد و بعد نوشت :االن یک کاری برایم پیش اومده بعد
جوابت رو میدهم .ولی اگر بخواهم مختصر و مفید بگویم اول
از همه باید بگم امیدوارم تو و دار و دستهات کرونا بگیرید ...البته
حیف کرونا است .امیدوارم بیماری حاد تنفسی بگیرید و همهتون
سر به نیست بشوید تا یک آب خوش از گلوی ملت پایین برود.
نوشتم :چرا کرونا نه ،بیماری حاد تنفسی بگیریم؟ نوشت :چون
کرونا برای خودش کالس داره .هرروزلیست فوتیها رو هم اعالم
میکنن ولی اگربیماری حاد تنفسی بگیرید بی هیچ اسم و رسمی
خاکتون میکنن و طلبکارکسی هم نمیتونید بشوید .حرفی برای
گفتن نداشتم بنابراین جوابی ندادم.

 امید محمودزادهابراهیمی
روزنامه دنیای اقتصاد را
ً
تقریبا تمامی اخبار
باز میکنم.
ن روزهای
مربوط به هیجانات ای 
بازار طال ،بورس ،سکه و دالر
است اما یک نکته مشترک در
میان اخبار وجود دارد؛ «حضور
دالالن دربازارهای مختلف».
در خبر مربوط به فشار به گلوی تولید؛ حمیدرضا
غزنوی ،سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان
لوازمخانگی ازقیمت باالی خرید مواد اولیه برای تولید
محصوالت خبر میدهد .وی میگوید« :تهیه ورق
فوالدی ازبورس برای واحدهای تولیدی بسیارمشکل
شده است .بهگونهایکه دالالن بیشترین منفعت را
میبرند .ورقهای فوالد با قیمت  ۲برابر نرخ بورس
در بازار آزاد توسط دالالن به فروش میرسد و این
موضوع موجب زیان تولیدکنندگان شده است .برخی
از افراد بدون داشتن کارخانه ،در سایت بهینیاب به
عنوان تولیدکننده اقدام به خرید ورق میکنند و دربازار
آزاد آن را به فروش میرسانند».
رسول علیمحمدی فعال بورسکاال هم میگوید:
«ماهیت بازارفوالد و آهن براساس داللی شکل گرفته
است و خرید و فروش آن نیازی به جواز کسب ندارد».
در صفحات بعدی سخنگوی انجمن صنفی تایر هم
گالیه مشابهی میکند و از حضور دالالن در بازار مواد
اولیه انتقاد میکند .چندسال پیش هم یکی ازمدیران
فوالدسازی کشور از حضور عدهای بینام و نشان در
عرصه این صنعت خبر داد و هشدار داده بود که این
افراد محصوالت را به قیمت در کارخانه میخرند و
سپس با لحاظ سود داللی خودشان به مصرفکننده
اصلی میرسانند .در انتهای همه این گالیهها از «عدم

نظارت» سخن به میان میآید.
سوال اینجاست؛ آیا با نظارت این مشکالت قابل
حل است؟ در اوجگیری قیمتها همیشه «داللها»
پای ثابت گالیه صنوف قرار دارند .در خصوص بازار
خودروی این روزها هم همین مطلب بارها تکرارشده
است .سالطینی هم در چندسال گذشته بازداشت و
حتی اعدام شدهاند اما ترمز هیچ گرانی کشیده نشده
است .با این حساب مشخص است نبود نظارت تنها
بخش کوچک مشکل است و مشکل اصلی را باید در
بخش سیاستگذاری جستجو کرد .وقتی درخصوص
خودروسازی انحصارحفظمیشود،نبایدتوقعداشت از
آن فسادی بیرون نیاید .تجربههای کشورمان درزمینه
سهمیهبندی ،انحصار و تحریم کم نبوده است .هرجا
این سه اتفاق افتاده ،فسادی عظیم درپی آن راه افتاده
است .موبایل را به خاطردارید؟ اگرانحصاریک شرکت
برای عرضه سیمکارت حفظ میشد آیا امروزشاهد این
حجم از گستردگی ارتباطاتبودیم؟ اگر آن وضعیت
ادامه مییافت احتماال سیمکارت هم با محدودیت و
حتی قرعهکشی عرضه میشد و در بازار آزاد تا صدها
میلیون تومان به فروش میرسید اما وجود چند
شرکت دیگر باعث شد قیمت پایین آمده و خدمات
باال برود.
سیاستگذاری بدین معناست که حتی با نبود
نظارت هم موضوعی به نام احتکار و انحصار به وجود
نیاید .در بحث خودروسازی اگر  20برند خودرویی در
کشور مشغول به فعالیت و رقابت باشند ،هر توقف
تولید برای باال بردن قیمت منجر به از دست دادن
مشتری و بازارو زمینه ایجاد زیان برای سهامداران است.
پس هیچگاه شرکتی دست به زیان به خود نم یزند و
رقابت واقعی شکل میگیرد .ریل ثبات اقتصادی از
همین اصالحات اساسی ساخته میشود

سودوكو 605
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :604
اعظم صادقی

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.

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/6ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد  «انجــام خدمــات
مشــاوره بــراي امــور طراحــي عمرانــي» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه
شــركت مشــاور واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از
قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت
 9الي  14روز يكشــنبه مــــورخ  99/03/11در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع و يا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز
چهارشــنبه مــورخ  99/02/31مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا
قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 22/500/000/000 :ریال
 -4هزينه درج آگهي به عهدهی برنده مزایده ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مزایده ذكر گرديده است.
 -6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجان ،كيلومتر 50
جاده محور سيرجان -شيراز ،شركت معدني و صنعتي گلگهر،
ساختمانهاي هلدينگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ،5شركت توسعه،
عمران و مديريت منطقه گلگهر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي:
 09131420642آقاي بلوردي (به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/5ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خریــد و آمــوزش
یــک دســتگاه گازکروماتوگرافــی از برنــد   Agilentآمریــکا مــدل   7890 B
مخصــوص روغــن ترانــس بــه همــراه متعلقــات مربوطــه» مــورد نيــاز خــود را بــه شــرح
منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت فروشــنده 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 شــنبه مــــورخ  99/03/17در محــــل دفتــر
كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

