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اینچندنفر
افزایش وام ازدواج به خرید و فروش دختران دامن زده است
ایرنا :معاون رییس جمهوری درامورزنان و خانواده یادآورشد :افزایش وام ازدواج می تواند به طورناخواسته
سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مساله هستیم
که امیدواریم دراین زمینه هم ازهمکاری همه فعاالن بهره ببریم.معصومه ابتکاربا تاکید براینکه به دنبال
افزایشسن ازدواجنیستیم،تصریح کرد :ازنگاهما،رسیدنبهبلوغفکری ازدواج کافی است اماحقیقتازیر۱۳
سال کودک است و تبعات زیادی ازنظرجسمی و روحی روانی دارد .ضمن اینکه این فرد درقوانین ازهیچ حقوق اجتماعی برخوردارنیست.

ی روانپزشکی قراربگیرد
کاندیدای ریاستجمهوری باید مورد بررس 
جماران :محمدصدر،عضومجمعتشخیصمصلحتنظام گفت:بندهپس ازاینکهترامپدرآمریکابهقدرت
رسیدوقبل ازآنبامشاهدهرفتارآقای احمدینژادبه ایننتیجهرسیدم که کاندیدایریاستجمهوریقبل ازحضور
درانتخاباتحتمابایدموردبررس یروانشناختیوروانپزشکیقراربگیرند.درچنینشرایطی اگرکسیدارایمشکالت
شخصیتی یا نارسیسم باشد و به قدرت برسد آسیبهای جدی به جامعه خواهد زد .به همین دلیل نیزبا توجه به
شخصیتی که درطول چهارسال گذشته ازترامپ مشاهده شده احتمال اینکه وی بازی انتخابات معادالت را به بهانه تقلب به هم بزند ،وجود دارد.

حدود  23درصد جمعیت کشوردچاراختالالت روانی هستند
عصرایران :رئیس دفترسالمت روان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :حدود ۲۳درصد جمعیت
کشوربه نوعی دچاراختالالت روانی هستند و حدود ۶۶تا ۷۵درصد این افراد برای درمان به روانپزشکان ،روانشناسان و
متخصصان سالمت روان مراجعه نمیکنند .احمد حاجبی گفت :درایران به ازای هر ۴۵هزارنفریک روانپزشک داریم.
این میزان البته درکشورتوزیع مناسبی ندارد و میزان توزیع روانپزشک دربرخی مناطق کشورازاین میزان کمترو دربرخی
جاها بیشتراست .درایران حدود ۲۳درصد جمعیت به نوعی دچاراختالالت روانی هستند و البته دراین مورد استاندارد مشخصی دردنیا تعریف نشده است.

خبر
وضعیت سیرجان فوقالعاده بحرانی است
 پاسارگاد :بعد از گذشت  235روز از شيوع
كوويد 19در ايران ،پیک سوم این بیماری آغاز شده است
تختهای بستری بيمارستانها از ازدحام مبتاليان كوويد 19
بدحال و نيازمند مراقبت لبريز شده و هيچ فضاي جديدي
براي پذيرش بيماران جديد وجود ندارد .مردم همچنان اين
روزها ،خطر جدی سرايت ويروس كرونا را شوخی گرفتند و
فكر میکنند از این بیماری در امان هستند .مردمی كه در
اين ماهها نه تنها هيچ زحمتی جهت رعایت کردن به خود
ندادند بلكه با تمسخرهمه هشدارها ،دست خانواده و فاميل
را گرفتند و لبخند زنان ،راهي سفرهاي تفريحي شدند و در
بازگشت ،ابتال به كرونا را براي پزشكان و پرستاران خسته و ازپا
افتاده مراكز درماني سوغات آوردند .مردمي كه بدون ماسك
وارد کوچه و خیابان میشوند و در پاسخ به اعتراض افرادی
كه ماسك به صورت داشتند ،فحاشي میکنند.
حاالتعدادزيادي ازهمينمردم،رويتختبيمارستانها
افتادهاند و باقي شهروندان را هم قرباني بيمسووليتيهاي
خودشان كردهاند .وضعيت سیرجان ،امروز از بابت شدت
خطر شيوع كرونا ،در مرحله انفجار است .اما ظاهرا براي
بعضي افراد ،اين هشدارها هيچ فايدهاي ندارد .همین

امروز یکشنبه سه نفر دیگر در سیرجان فوت کردند تا آمار
فوتیهای ناشی از کرونا در سیرجان به عدد  55برسد.
دکترمحمد موقری سخنگوی ستادکرونا سیرجان میگوید
در حال حاضر حدود  170نفر در دو بیمارستان سیرجان
بستری هستند؛  110نفر در بیمارستان امام رضا و  63نفر
در بیمارستان غرضی .همچنین در حال حاضر  5بخش
بیمارستان امام رضا را به بیماران کرونایی اختصاص دادهاند.
او در پاسخ این سوال که وضعیت سیرجان چگونه است
میگوید :وضعیت خیلی خراب است تختهای بیمارستان
تکمیل شده است ،موارد سرپایی زیاد شدند ،مطب پزشکان
داخلی و عفونی پرازبیماراست ،گسترش ویروس خانوادگی
شده است ،و واقعا از مردم خواهش میکنم برای کارهای
غیر ضروری بیرون نیایند .واقعا اگر یک مدت رعایت کنند
بیماری کنترل میشود .او میگوید :شرایط فوقالعاده بحرانی
است ما خیلی درخواست ایجاد محدودیتها را داریم حتی
نامه مفصلی برای ایجاد یکسری محدودیتها تنظیم کردیم
و به فرمانداری دادیم ولی چون اختیارات شهرستانها یک
مقدارمحدود شده است و استانی باید تصمیم بگیرند گفتند
موارد را باید بررسی کنند.

 مهرداد اسکویی هرگونه استفاده ازعکسی را که سالها پیش از محمدرضا شجریان گرفته بود ،آزاد اعالم و آ نرا به مردم ایران اهداء کرد .او درباره این
عکس گفت :سال  ۱۳۷۷بههمراه پدرهمسرم ،مرحوم نصرت کریمی ،به منزل استاد رفته بودیم ،هنگام زمزمهی یک قطعهی آوازی ،این عکس را گرفتم.

روزگار کامبیز

روغن و بنزین

 احمدرضا تخشید

قبلازاینکهبخواهمروزانههایمرابنویسم
بایدبگویم اینمدت ازهرجامیخواهمبنویسم
آخرش پای برادران عزیزمان در مجلس میآید
وسط .خواستم بگویم یک وقت فکرنکنید من
به خاطرعالقهای که به اینعزیزان دارم این همه
مطرحشان میکنم تا چشم حسود بسوزد- .البته این درست است -ولی
علت اصلی جاننثاری و شوق خدمتگزاری این عزیزان است که فکرمیکنم
اگرمطرحنکنممدیونمیشوم .امروزمشاوررییسجمهورگفتهبود:سفرها
را چندماه زود شروع نکردهاید این سفرها برای دیدن است یا دیدهشدن؟ این
سفرها نظارتی است ،زیارتی است ،نمایشی است یا انتخاباتی؟ و درجا ،یکی
ازنمایندگان بزرگ مجلس با مشتی محکم جوابش را داد و گفت :اگر کار
نمیکنید و نگران زخم بسترخودتان و رنج مردم نیستید جای تعجب ندارد.
الاقلحرفمفتنزنیدومردمراعصبانینکنید .گمانمدعواسرمسافرتهای
محمدباقرعزیز است .و این وادادههای قافیه باخته فکرکردهاند همه مثل
خودشان هستند و کارتبلیغاتی میکنند .دیگرنمیدانند ما برای کم کردن
رنج مردم باید تا میتوانیم سفرکنیم .حق هم دارند بترسند و دق کنند آخر
محمدباقرما تا حاال سه چهاردفعهای کاندیدای ریاستجمهوری شده است
ولی به گمانم االن دیگرجایش خوب است البته به نظرمن اگردرلحظههای
آخرایشان احساس انجام وظیفه کرد خیلی نامردی است کسی جلوی این
احساس را بگیرد .امروزمصاحبهی آقای پژمانفرنماینده مجلس را دیدم با
مجری دوست و برادر در صداوسیما .وقتی مجری در مورد گرفتن ماشین
توسط نمایندگان پرسید آنچنان پاسخی داد که من دلم میخواست برای
مظلومیت عزیزانمان گریه کنم .مضمون حرف ایشان این بود که برادران ما
نهتنهارانندهندارندبلکهبایدپولروغنوبنزینماشینراخودشانبدهند.شما

ـر دارد نســبت بــه فــروش عرصــه تعــداد ســه
ـیرجان در نظـ
ـهرداری سـ
شـ
جایــگاه ســوخت خــود بــا قیمــت پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات
منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــه نشــانی
( )setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099005674000002بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار آگهی99/07/21 :
مهلت دریافت اسناد مزایده 99/07/21 :الی  99/08/10ساعت 10:00
مهلت ارسال پیشنهاد 99/07/21 :الی  99/08/10ساعت 14:00
تاریخ بازدید 99/07/21 :الی 99/08/10
تاریخ بازگشایی 99/08/11 :ساعت 17:00
تاریخ اعالم به برنده 99/08/12 :ساعت 10:00
شرایط مزایده:
ســپرده شــرکت در مزایــده بابــت هــر جایــگاه ســوخت بایســتی بــه صــورت فیــش نقــدی
و واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه
صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر باشــد.
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سودوكو 624
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :623
سعید احمدی

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 مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و احداث سوله ورزشی شماره ( 2نوبت اول)

آگهی مزایده (نوبت اول)

(متر مربع)

ببینید چه اندازه ازخودگذشتگی در این مجلس وجود دارد که دردورههای
قبلوجودنداشته.من که کامبیزمویک کارمندجزءدراینمملکتهستم
پول بنزینم را خودم نمیدهم بلکه همیشه اول ماه حقوقم را میریزم به
حسابهمسرمو ایشاندرطولماهبهصورتقطرهچکانیبهمنپولتزریق
میکند و من بنزین ماشین را تامین میکنم .آن وقت برادران ما درمجلس
باید نه تنها پول بنزین که باید پول روغن را هم خودشان بدهند .اگرراستش
را بخواهید داشتم کمکم خودم را آماده میکردم دوربعد کاندیدا شوم ولی با
اینشرایطفکرکنم ازجایمتکاننخورمبهتراست .امروزدیدمرییسسازمان
صداوسیما برادرخانم خودشان را ازمعاونت صدا گذاشتهاند معاونت سیما.
این کار ازنظرمن جای تقدیرو تشکرویژه دارد کشور االن درتحریم به سر
میبرد و ما ازهرلحاظ درمضیقه هستیم بنابراین هرچه گستردگی ادارهها
کمتر باشد بهتر است .فرض کنید همهی کارمندان یک اداره قومخویش
باشند آن وقت دیگرالزم نیست برای تصمیمگیری جلسههای پرخرج برگزار
شودبلکهدرشبنشینیهاودورهمیهای آخرهفتهفامیلیمیتوانیمنهتنها
مشکالت اداره که همهی مشکالت کشوررا هم حل کنیم و به این ترتیب
میتوانیمهممشتمحکمیبهدهانجهانخوارانوارد کنیموهمپدرایادی
داخلیشان را درآوریم .حاال که همهی مسائل مملکت حل شد بد نیست
کمی هم به شهرخودمان بپردازیم .امروزبرای تهیه یکی ازمایحتاج زندگی
به چند مغازه مراجعه کردم خوشبختانه قیمتها این قدرمتغیربودند که
من خوشحال شدم از حق انتخابی که بالخره به دست آورده بودم و در
اینجا میخواهم تشکرویژهای بکنم ازبزرگواران نهادهای نظارتی اصناف که با
رها کردن کاسبها به حال خودشان ما را درانتخاب کاال آزاد گذاشتهاند .و
همچنینتشکرکنم ازعزیزانمغازهدارازخوردنی،نوشیدنیوپوشیدنیو...که
به این استقاللرسیدهاندکهخودشانقیمتهایمناسبرا انتخابمیکنند
وبهمشتریان ارایهمیدهند.به امیدپیروزیهایبیشتروبیشتر.

امید محمودزاده ابراهیمی
این یادداشت را زمانی
شروع میکنم که انبوه
خبرهای بد و ناامیدکننده
ذهن ایرانیها احاطه کرده
است .در بخش فرهنگ یک
گوهر ناب بنام محمدرضا
ِ
شجریان را از دست دادیم و در بخش اقتصاد
هرروز وضعیت سیاهتر از قبل میشود .افزایش
بیسابقه قیمت مایحتاج زندگی و افزایش
قیمت همه چیز اعم از سکه ،ارز ،زمین ،اجارهبها
ما را تبدیل به میلیونرهای فقیر کرده است.
به ما میگویند به مردم امید بدهید و مثبت
بنویسید .چشم! اما شما به من یک نقطه سفید در
میان این همه سیاهی نشان بده تا مثبت بنویسم.
یکی از شمول منتقدبودن هم این است که پس
از انتقاد ،راهکار نشان داد اما اگر راهکار اجرا نشد
آنوقت چه باید کرد؟ اگرگوش شنوایی نبود چه؟
ما کشوری هستیم که هیچوقت ،هیچ مشکلی را
حل نکردیم و فقط از آن عبور کردیم و به زمان
سپردیم .نتیجهای هم ازآن نگرفتیم .ما هنوزبرسر
اینکه آالت موسیقی را درصدا و سیما نشان بدهند
یا نه مشکل داریم و  42سال است این مشکل
حل نشده .بله؛ از نظر شما و من این موضوع به
نسبت موضوع سر و سامان نداشتن اقتصاد و
معیشت مردم بیاهمیت است اما مقصود این
است ما ُعرضهی حل همین مسئله پیشپاافتاده را
همنداشتیم،چطورانتظارداشتهباشیممیخواهیم
برای مسایل بزرگتر تصمیم بگیریم؟ زمانی که
سحر خدایاری بر سر موضوع ورزشگاه رفتن زنان

خودسوزی کرد ،بسیاری از ملیجکان توییترنشین
تراستی میگفتند این مسایل بزرگنمایی
دس 
میشود تا مسایل اقتصادی و مشکالت دیگر به
چشم نیاید .آنها وعده دادند که مجلس انقالبی
میآید و چنین میکند و چنان میکند و دیدیم
که اولین موضوع مورد بررسی در این مجلس
بحث فیلترینگ اینستاگرام بود .آنهم درزمانی که
اقتصاد در سراشیبی قرار گرفته بود و دالر و سکه
و مسکن و تورم رکوردهای پیدرپی میزدند .بعد
از آن هم که مجلسیها دنبال امتیازات دویدند و
خودروی شاسیبلند طلب کردند و همین حاال هم
ساکتتریننهاددربحبوحهمشکالتکشورهستند.
از تمامی چیزهایی که از ده سال پیش بدین سو
دیدهام ،متوجه شدم که هیچکدام از چپ و
راستیهایی که تابهحال درصحنه سیاست حضور
داشتند ،توان حل مشکالت را ندارد و اشتباه است
ما دخیل به آنها میبندیم .سردار و خلبان و دکتر
و حقوقدان هم ندارد .کیفیت سیاستمداران
ما بسیار نازلتر از آن چیزی است که به نظر
میرسد .در زمان سختی و مشکل و تحمیل
تحریم به کشور ،همه آنها شبیه هم میشوند و
شعارهایی میدهند که برای مردم جوک است.
اینکه ما تاوان چه چیزی را میدهیم را نمیدانم
اما به خوبی از روی تجربه میتوان فهمید که
در روی این پاشنه نخواهد چرخید و متاسفانه
سرنوشت ایرانیها بیشتربه رایدهندگان آمریکایی
بستگی دارد تا نمایندگانشان در ایران! این حرف
تکراری است اما اصالحات اساسی و بازگشت
به منافع مردم و کشور باید سرلوحه قرار بگیرد و
تکلیفی مشخصترازاین دیگروجود ندارد.

(میلیون ریال)
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ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــهمراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (ودیعــه) ،ارســال قیمــت و
اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگــذاری در اســنادمزایــده موجــود میباشــد.
 عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــیالکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نمایند .مرکــز پشــتیبانی و راهبردی
ســامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
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شـهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :تهیه مصالح و احداث سوله
ورزشـی شـماره  )2به شـماره  2099005674000080را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگـران و
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام
خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/07/21میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/07/30
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/08/10
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/08/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 –41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
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