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اینچندنفر
درمیان بانوان درکشورنیروهای نخبه بسیارزیادی وجود دارد
خبرآنالین :عضوجامعهروحانیتمبارز:اگرشوراینگهبانبانوانرادرزمره«رجلسیاسی»بپذیرد،ایناحتمال
وجوددارد کهیک کاندیدای انتخاباتیخانمنیزدرسال ۱۴۰۰بهمیدانرقابتپابگذارد.حجتاالسالموالمسلمین
حسین ابراهیمی ،گفت :بانوان نیمی ازجامعه را تشکیل میدهند و شاید همین بانوان با مشارکت باالی خود
یک رییسجمهورزن را انتخاب کنند .بنده معتقدم درمیان بانوان درکشورنیروهای نخبه بسیارزیادی وجود
دارد و امیدوارم یک روزیک خانم را درجایگاه ریاست جمهوری اسالمی ایران ببنیم و ثابت کنند که دراموراجرایی همانند مردان توانمند هستند.

 ۵۰میلیون ایرانی مستعد ابتال به کرونا هستند
ایرنا :معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت که جمعیتی نزدیک به ۵۰
کزاده»
میلیوننفردرکشورباویروس کروناتماسینداشتهاندومستعد ابتالبه اینعفونتهستند.دکتر«رضامل 
گفت :مطالعه ای جدیدی درحال اجراست تا مشخص شود به طورتقریبی چند درصد مردم مبتال به این بیماری
شدند .تخمین ما این است مبتالیان به بیماری که ً
قبال بین ۱۷تا ۱۸درصد بود ۲برابرشده است .تا یک سال آینده
با بیماری کرونا به طورجدی مواجهیم ومردم باید پروتکلهای بهداشتی به خصوص زدن ماسک را جدی بگیرند.

روحانی نازکنارنجی شده است!
برنا :ازجمله نمایندگانی که رییس جمهوررا مورد اهانت قرارداد« ،علی اصغرعنابستانی» است .نماینده مردم
سبزواردرمجلس ،درمورد اظهارات رهبری که توهین به مسئوالن را حرام دانستند ،گفت :قطعا توهین به
رییسجمهوربد است اماروحانینازکنارنجیشده است!رهبری کهمصداقبرای اینتوهینهاتعییننکردهاند.
عنابستانی بیان کرد :حرف درمصداق است که چه کالمی هتک حرمت محسوب میشود یا نمیشود .توییت
خود به روحانی را توهین نمیدانم .انشااهلل همه با هم تمرین کنیم تا احترام یکدیگررا نگه داریم.

روزانه کامبیز

راز بقا
 احمدرضا تخشید

خبر
اکران فیلم«بچهی مردم» در سایت هاشور
پاسارگاد :فیلم کوتاه «بچهی مردم» از 13مهر درسایت
هاشور اکران شد .جواد ستودهنیا نویسنده و کارگردان این فیلم
به پاسارگاد گفت :فیلم بچهی مردم اقتباسی از داستان معروف
جاللآلاحمد است .این داستان را دردوران نوجوانی در اوایل دهه
 70زمانی که درسیرجان بودم خواندم و ازهمان زمان تاثیربسیاری بر

فیلم کوتاه «بچهی مردم» ساخته فیلمسازهمشهری ،جواد ستودهنیا را میتوانید درفضای مجازی و سایت «هاشور» مشاهده کنید  /عکس :پیمان گرزم

روی من گذاشت .و همیشه دوست داشتم فیلمی با این مضمون
بسازم .وی افزود :تا اینکه سال  97تصمیم گرفتم فیلم کوتاهی
بسازم که در بین چندین داستان ،این موضوع را انتخاب کردم.
ستوده ادامه داد :پس از این تصمیم فیلمنامه را برای نادر فالح
فرستادمو ازآنجایی کهنادرفالحفیلمنامهرادوستداشتپذیرفت
درفیلم بازی کند .توماج دانش بهزادی هم ازبازیگران تراز اول تئاترو
سینمای کشورازدیگربازیگران فیلم است .ستوده گفت :این فیلم
سال  98درجشنواره بینالمللی فیلم تهران دردو بخش مسابقه
ایران و بخش سینما و ادبیات اکران شد و مورد استقبال قرارگرفت.
پس ازآن با توجه به شیوع کرونا و کنسل شدن برنامه اکران فیلمها
درسینماها تصمیم گرفتم این فیلم را ازطریق سایت هاشور که
یکی ازسایتهای خوب و مرجع فیلمهای کوتاه است اکران کنیم
و درنهایت از 13مهرماه اکران آن آغازشد و همچنان هم ادامه دارد.
وی هدف خود را از اکران در فضای مجازی گفت :دوست داشتم
مخاطبان ازهمهجاحتی ایرانیانخارج ازکشورنیزبهدیدن اینفیلم
دسترسی داشته باشند و تا االن بازخورد خوبی داشتهام و به مرورنیز
بیشترخواهدشد.وی افزود:بچهمردمپنجمینفیلمکوتاه داستانی
من است و اولین فیلم کوتاه داستانیام به نام «خشتی میافتند از
دیوار» درسیرجان و به تهیهکنندگیعباس کوششی تهیه شد.

روزبدی را شروع کردم .من به سوی
دریا هم بروم باید آفتابه با خودم بردارم .یک
ماه باال و پایین کردم و آخرش به همراه
مشورت با خانواده تصمیم گرفتیم دالر
بخریم .یک ماهی هم صرفهجویی کلی
انجام دادیم و چند جا خودم را بدهکارکردم
و آخرش توانستم چهل و هشت دالربخرم .خانوادگی تالطم بازار
را دنبال میکردیم و من شبها دچارهیجان و درنتیجه بدخوابی
میشدم وقتی میدیدم قیمت دالررفته باال و امروزناگهان همهی
آرزوهایم برباد رفت .هرچه سود کرده بودم داشت تبدیل به ضرر
میشد .تا شب حدود دویست و سی و پنج هزارتومان ضرر کرده
بودم .درواقع پول دو کیلو گوشت مثل آب خوردن ازدستم پریده
بود .صبح اول وقت رفتم و نصف دالرها را فروختم آن وقت دوباره
ایادی استکبارشروع کردند با باال بردن قیمت ،دیگرداشتم دیوانه
میشدم .یعنی اگرفقط کمی صبرکرده بودم این ضررهنگفت را
نمیکردم .لعنت برپدرو مادرش که دیگردالربخرد .درادامهی روند
بدبیاریهای من یکی ازمسئولین اعالم کرد ما پولی ازچین طلب
نداریم .به درستی یا نادرستی حرفش کاری ندارم ولی به گمانم این
وادادهها و خودفروختهها چون دیدند من اعالم آمادگی کردهام
بروم و با چین مذاکره کنم دست به یک حرکت انتحاری زدند و
کاری کردندیکی ازنیروهایخدومنتواندبرودومشکلی ازمشکالت
مملکت را رفع و رجوع کند .امیدوارم هرچه سریعتر همهی

نتیجه تصمیمهای اشتباه

بدخواهان کشوربهسزای اعمالشانبرسند .امروزاعالمشدبرنامهی
راز بقا در تلویزیون بیشترین رضایتمندی را داشته است .در اینجا
باید به برادران صدا و سیما تبریک بلندباالیی بگویم که با این وسیله
مشت محکمی بردهان تمام یاوهگویان داخلی و خارجی کوبیدند.
درخواستمیکنمحاال کهمردم اینهمه ازدیدنحیواناترضایت
دارند ،آنها هم به جای هربرنامهای رازبقا نشان بدهند .چون هم
خرجش کمتراست و فقط یک نفرمینشیند و حرف م یزند و دیگر
نه مجری ،نه کارشناس ،نه بازیگرو ...میخواهد ،هم حرف تویش
در نمیآید و دیگر کسی نمیتواند به برادران ما ایراد بگیرد که چرا
این را گفتید و آن را نگفتید .هرچند روزهای بدی را گذراندم ولی
امروزبا مشاهدهی زیرو رو کردن یکی ازخیابانهای شهرواقعا لذت
بردم چون این خیابان محل عبورستوننویس واداده نشریه است.
همچنینمحلزندگی ایادیدشمندوستیک ی ازنشریههایشهر.
امیدوارم تا وقتی جویها درست میشوند حداقل سه چهاردفعهای
زمین بخورند .من واقعا لذت میبرم وقتی میبینم هنوز خیابان
شریعتی درست نشده شروع میکنند به خرابکردن جدولها و
بازسازی خیابانهای فرعی .این نشان مدیریت کالن حاکم برشهر
است .یک پیمانکارمیآید میکند و مدتی طول میکشد تا بیاید
و درستش کند .البته این نشاندهنده هماهنگی هم هست .یک
تشکرویژه باید از این عزیزان بکنم که سطح پیادهرو را آنقدرباال
میآورند کهخانههاومغازههایمردمنیممتریپایینترقرارمیگیرد
و به این وسیله باعث ایجاد کاربرای بیکاران شهرمیشوند .با آرزوی
پیروزیهایبیشتر.

امید محمودزاده ابراهیمی
تصمیم گرفته بودم دیگر
از کرونا ،پروتکل و انتقاد از
اینکه چرا تصمیم درست در
خصوص کنترل این بیماری
اخذ نمیشود ،چیزی ننویسم
چون گوش شنوایی برای آن
ندیدم .کسینمیخواهدتصمیمصحیحرابگیردو اجرا
کند .هر روز خبرهایی میشنویم که چیزی جز تاسف
برای آن نداریم .علیرضا رییسی ،معاون وزیربهداشت از
 45شهرستان نام میبرد که وضعیت بحرانی دارند .دو
روز بعد  45تبدیل به  43میشود و سیرجان با این
آمار باال که تا  6فوتی در روز هم داشته ،داخل لیست
دیده نمیشود .دلیل؟ اهلل اعلم! دیگر معاون وزیر
بهداشت همین چند روز اخیر به استان کرمان سفر
کرده و میگوید وضعیت شهرهای کرمان ،سیرجان و
رفسنجان ازلحاظ کرونا نگرانکننده است اما درلیست
 43شهر ،نام بافت ،بردسیرو کرمان دیده میشود! روز
ستاد مشورتی کرونا سیرجان مصوباتی را در
گذشته
ِ
خصوص ایجاد محدودیتهای شدیدتر ابالغ میکند.
دراین مصوبهها باشگاههای ورزشی که تابهحال بسته
بودند ،دوباره بسته اعالم میشوند و محدودیت برای
رستورانها و کافیشاپها اعالم میشود و تاالرهایی
که چند روزپیش بازشده بودند ،دوباره بسته میشوند.
در این مصوبهها اعالم شده کلیه تجمع و مراسمهای
مذهبی نیزباید تعطیل شوند اما بنا به مشاهدات ً
عمال
چنین اتفاقی نمیافتد .آمارکرونا درسیرجان درمهرماه
به  4برابر میزان میانگین قبل خود رسیده است .آیا
این بدان معنا نیست که سیاستهای اعمال شده با
کلیدواژه «برگزاری مراسم با حفظ پروتکل بهداشتی»

اشتباه بوده است؟ چرا اصرار داریم کاری که نباید
ً
حتما انجام دهیم و بابت آن فشار
انجام شود را
مضاعف به کشور و کادر درمان وارد شود؟ آیا تبعات
تعطیل نشدن کلیه مراسمها و تجمعها اعم ازمذهبی
و غیرمذهبی و عدم اعمال جریمه و نبستن جادهها
چیزی جزباال رفتن آماربوده است؟ پافشاری بر اجرای
یک سیاست اشتباه قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؟
ازروز اول گفتیم و نوشتیم که کنترل یک اپیدمی
بدون روحیه و برخورد سفت و سخت و وحدت رویه
در اجرای سیاستها ممکن نیست و هر راه میانهای
برای آن جز هزینه جانی برای مردم نخواهد داشت.
ً
قطعا مدیران باالدستی کشور توان فهم این موضوع

را داشتهاند اما مشخص نیست چرا به آن وقعی
نگذاشتند که حاال آمار فوتیهای کشور به باالی 300
نفردرروزبرسد .آن هم درحالی که عضو شورای عالی
نظام پزشکی کشور روز گذشته اعالم کرد آمار واقعی
براساس دفنهای انجام شده  3تا  4برابر آمار رسمی
است.
چند روزپیش وزیربهداشت دریک جلسه ازوقوع
بحران شدید که خارج شدن از آن سخت و جانکاه
خواهد بود ،سخن میگوید و گالیه میکند که همان
پروتکلها و تعطیلیهای نیمبند هم اجرا نشده و روزی
نام کسانی که مانع اجرای سیاست درست شدهاند را
خواهد گفت .آقای نمکی! برادر عزیز! آن روز گفتن
چند اسم و نهاد چه دردی ازجامعه دوا میکند؟ مردم
بیشتر ازشما میبینند و درک میکنند که تصمیمهای
جزیرهای نهادها دراین کشورچه بحرانهایی را تاکنون
ایجاد کرده است .تا دیر نشده تصمیم درست را
بگیرید .مردم نباید قربانی لجاجت عدهای معدود در
این کشورباشند.

سودوكو 626
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :625
نادر اعتمادی

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 استعالم عمومي تجدید شده شماره /99/11س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خریــد ،نصــب و راهانــدازی
و تســت شــبکه ســاختمان آمــوزش شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در دانشــگاه پیــام
نــور »1399را از طريــق برگــزاري اســتعالم عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا
كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخذ اســناد اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان
از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ
 99/08/19در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد.
ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز دوشــنبه مــورخ  99/08/12بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم
بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پیشــنهادات واصلــه
بــدون آنکــه محتــاج بــه ذکــر دلیــل باشــد مجــاز اســت.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /99/39ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «بكارگيــري
ماشــينآالت ســنگين جهــت انجــام كارهــاي زيربنايــي و جابجايــي مــواد و مصالــح» واقع
در مجتمــع خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
لــذا پيمانــكاران ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينـد .مهلــت
تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز شــنبه مــــورخ  99/08/17در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع
مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/08/10مقــرر 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.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /99/40ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «بارگيــري
محصــوالت» واقــع در مجتمــع خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا پيمانــكاران 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  9الــي  14روز شــنبه
مــــورخ  99/08/17در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکزی
تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ 99/08/10
مقــرر 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.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

