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اینچندنفر
چنین است دولت نظامی
ی؛ سردبیر سابق کیهان در واکنش به سیلی زدن نماینده
عصر ایران :مهدی نصیر 
مجلس به صورت سرباز در حساب توییتری خود نوشت :سیلی به سرباز وطن توسط
نماینده مجلس انقالبی محصول نظارت استصوابی را میتوان پیشدرآمدی برشکلگیری
بناپارتیسم و دولت نظامیان دانست که قرار است با مشت آهنین مشکالت معیشتی
جامعه را حل کند و عمران و آبادی بیاورد.

آیا رییسی را هم احضارمیکنید؟
اعتماد :اینروزنامهبا اشارهبهماجرای احضاروزیرارتباطاتنوشت :اگربرایشکایتهرشهروندی ازیکمدیر
عال یرتبه دستگاه قضایی پرونده تشکیل دهد و او را احضارو بازجویی کند ،رویه خوبی در«برابری همه شهروندان
درقبال قانون» ایجاد خواهد شد اما سوال اینجاست که اگریک فرد ازآقای رییسی بابت فساد درقوه قضاییه یا
زندانهاازفرماندهنیرویانتظامیبرایچندموردارتشادرکالنتری،ازقالیبافبهخاطرزدوبندهایاحتمالینمایندگان
مجلس ،ازوالیتیبهخاطرتخفات آموزشیدردانشگاه آزادشکایت کند،برایرسیدگیبهشکایتیکشهروندعادیهمینرویهطیخواهدشد؟

ناباروریصنعتی
ایرنا :مدیرمرکزدرمانناباروری ابنسینادرگفتوگوباصداوسیما گفت:درشهرهایصنعتی
که آالیندهها و عوامل زیانآور محیطی بیشتر وجود دارد ،در افزایش میزان ناباروری آقایان
تاثیرمیگذارد .آمارها نشان میدهند که حدود ۲۰درصد اززوجهای ایرانی به مشکل ناباروری
دچارند ،یعنی یک زوج ازهرپنج زوج درسنین باروری .این آمارضرورت گسترش خدمات
درمان ناباروری درکشوررا مطرح میکند.

خبر
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

بازنگری درمحدودیتها؛ این هفته

 ایسنا :سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،ضمن
انتقاد ازعدم رعایت پروتکلهای بهداشتی دربرخی نقاط کشور
طی هفته گذشته و مشخص شدن تاثیر این عدم رعایت طی
روزهای آتی،گفت :این هفته احتماال جلسات دیگری درستاد
داریم و درباره بازنگری پروتکلها و محدودیتها صحبت
میکنیم زیرا با تغییررنگ شهرها و وضعیت مناسبتر ،شاهد
افزایشتجمعاتوترددهاهستیم.
دکتر علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه هم اکنون از نظر
وضعیت کرونا  ۱۹شهر نارنجی ۱۵۷ ،شهر زرد و  ۲۵۶شهر آبی
داریم ،گفت :این موضوع نشانه این است که تا حدی وضعیت
بهترشدهاست.ازمردمبرایرعایتپروتکلهاتشکرمیکنیم.اما
نبایددچارعادی انگاریشویم.خوشبختانهدیگرهیچشهرقرمز
کروناییدرکشورنداریم اما افزایشترددها ،افزایشموارد ابتالی
سرپایی وعادی انگاری مردم دربرخی شهرها نگران کننده است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد :تذکر جدی
کشورو درهفته گذشته شاهد
میدهم زیرا دربرخی ازمناطق 
عدم رعایت پروتکلها بودیم و موارد متعددی گزارش از
شهرهایمختلفداشتیم.

رشد ۴۷درصدی ترددها نسبت به اول دی ماه
وی افزود :یکی ازنگرانیها رشد ۴۷درصدی ترددها نسبت
به اول دی ماه است که  ۴۷درصد افزایش پیدا کرده است؛
این وضعیت نگران کننده است .هرگونه عدم رعایت پروتکل،
وضعیترابرمیگرداند .این افتخارکهمردمدرباره کنترلبیماری
آفریدندکمنظیراست؛اماازطرفیحتمابایدمراقبتکنیمزیرادر
غیراین صورت محدودیتها بازمیگردد ،کسب و کارها و همه
شهرها تحت تاثیرمحدودیتهای جدید قرارمیگیرند و دوباره
تعطیلیمشاغلراخواهیمداشت.
 ویروس کرونا قوی ترشده است
رئیسی تاکید کرد :خروج ازوضعیت قرمزبه معنای ضعیف
شدن یا ازبین رفتن ویروس نیست .برعکس ،ویروس درسطح
دنیا نه تنها ضعیف نشده بلکه جهش پیدا کرده و قویترشده
است.ویروس انگلیسیحدود ۶۰کشوردنیارادرگیرکرده است.
درآفریقای جنوبی هم ویروس کرونا جهش یافته و ۲۳کشوررا
درگیرکرده است .میدانیم ویروس جهش یافته قدرت سرایت
بیشتری دارد و جوانان را بیشتردرگیرمیکند .قدرت کشندگی و
میزانمرگومیرمبتالیانبهویروسجدیدنیزبیشتراست.

این حجم از آلودگی که مخلوطی از آالیندههای صنعتی و گرد و غبار محیط اطراف است این سوال را ایجاد میکند که در صورت
توجه نداشتن به پروتکلهای زیستمحیطی و سالمت افراد ،چه بر سر ریههای کارکنان منطقه گلگهر که هر روز در این مکان
نفس میکشند میآید؟!  /عکس :ناصر صبحی | پاسارگاد

روزانههای کامبیز

مجلس خوب

 احمدرضا تخشید :من ارادت خاصی نسبت به این
مجلس عزیزو گرانقدر احساس میکنم.
آرزویی که امیدوارم باالخره برآورده شود
این است که تمام نهادها و ارگانها و قوا
درراستای مجلس عزیزمان قرارگیرند تا ما
با سرعتی بیش از موشکهای فضاپیما
سنگالخهای عقبماندگی را پشت سر
بگذاریم و تحریم برود ،گرانی برود و همه چیز آن قدر خوب شود
کههمهیدنیا ازما الگوبگیرندوبروندمجلسیمانندمجلسمابرای
خودشان درست کنند .برای ادای احترام به این عزیزان ازنایبرییس
محترمشروعمیکنیم .ایشان امروزجوریحرفزدهاند کهیعنی کل
دولتجریاننفوذی استوگفتهاند اینجریاننفوذیطرفدارانرابطه
با آمریکا هستند و کوشش میکنند تا با ایجاد نوعی هماهنگی در
داخل و خارج از کشور ،مسئلهای را دامنزده و درعین حال خود
را قهرمان حل آن مسئله جا بزنند .آقای قاض یزاده درادامه واقعا من
را ازاین نفوذیها ترساندند و به من فهماندند چقدرنفوذشان پرنفوذ
است .چرا که گفتند واکسن ایرانی میتوانست ازمهرماه سال جاری
وارد فاز انسانی خود شود .درحالی که برخی آقایان این مسئله را تا
امروزمعطل نگاه داشتند تا هم اولین تولیدکننده واکسن دردنیا
نباشیم و هم این که حفظ جان مردم درنیازکشوربه خارج ازمرزها
دانسته شود .باید گفت مرگ براین وادادههای اجنبیپرست خائن و
البته جای شکرش باقی است که هرحرفی بزنیم کسی کاری ندارد.
برادردیگرمان درمجلس آقای کریمیقدوسی درطرح سوال خود
ازظریف گفته :برجام مرده ،مجلس انقالبی بوی گند او را با قانون

«آگهی مناقصه عمومی خرید ورق گالوانیزه ،ورق کربن
استیل و نبشی» (یک مرحلهای)

انقالبیدفعکرد.درادامهکریمیقدوسی اندک اشتباهیکردهوسوتی
دادهوقتی ازظریفپرسیدهیکهفتهقبل ازشهادتسردارسلیمانی
چرابابرگمنمالقات کردید؟وظریفپاسخدادهیکهفتهقبلنبود
بلکهیکسالونیمقبلبودوبرای آزاد کردنیکسلیمانیدیگریعنی
دکترمسعود سلیمانی .واقعا این آقای ظریف هم پررویی را ازحد به
در کرده است .اوال شما به چه اجازه جواب برادرعزیزما را میدهید
ثانیا چه طورحاضرمیشوید او را درغگو کنید واقعا به گذرزمان نگاه
کنید ده سال مثل یک روز میگذرد آن وقت شما میگویید یک
هفتهقبلنبودویکسالونیمقبلبود .اینروزنامههاهمهبیسواد
و نادان و خائن شدهاند امروزیکیشان گیرداده به محمدباقرعزیزما
و دلیل آورده که رییسجمهورنظامی نباید داشته باشیم .چون جان
ما محمدباقردرمورد مشکل بورس گفته :مجلس نمیتواند به این
گونه به ضررو زیان گسترده مردم دربورس بیتفاوت باشد برهمین
اساس وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی
احضارشدهاندودرصورتی کهسومدیریت آنهابراینمایندهمحترم
احراز شود ،مجلس قاطعانه با آنها برخورد خواهد کرد .نویسنده
مطلب درادامه گفته به جای «احضارشدند» عبارت «دعوت شدند»
و به جای «برخورد خواهد کرد» عبارت «مطابق قانون رفتار خواهد
کرد» مناسب هستند .ببینید اینها چقدرسوسول و ادا و اطواری
هستند آن وقت میگویند میخواهند کشوررا نجات دهند .من در
همینجاقاطعانهاعالممیکنم؛نهتنهابایدبرخوردقاطعانهکردبلکه
باید با مشت محکم آن چنان به دهان این یاوهگویان واداده کوبید
که حداقل تا بعد ازانتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ازجایشان بلند
نشوند .درود برما و به امید پیروزیهای بیشتر.

 امید محمودزاده ابراهیمی
علی الریجانی ،رییس
سابق مجلس چندی پیش
در گفتوگویی با سایت مقام
معظم رهبری که با عنوان
«حرف قطعی» منتشر شده
است ،عنوان کرده که استقالل
اقتصادی بدون مراوده خارجی ممکن نیست .وی دراین
گفتوگو اظهارداشت« :یک وقتی میگوییم ما اصال به
مراودهخارجینیازنداریم .اینحرف،حرفدقیقینیست،
چون شما هرچقدرهم درداخل تولید کنید ،تولیدتان را
باید با خارج مبادله کنید که ثروت ایجاد شود .بهنظر
من باید قبول کرد که مراوده خارجی مهم است .بنابراین
ابزارش هم مهم است و باید تحریم برداشته شود ،چون
درتحریم بانکها نمیتوانند کارکنند و درمراوده خارجی
مشکل ایجاد میشود .اصل این است که ما روی
استقالل اقتصادی خودمان کار کنیم و برای استقالل
اقتصادی احتیاج به مراوده خارجی هم داریم و برای اینکه
مراوده خارجیمان شکل بگیرد ،باید تحریمها برداشته
شود ».وی همچنین افزود« :گاهی تصور میشود که
استقالل اقتصادی معنیاش این است که ما درهایمان
را روی کشورهای دیگرببندیم .این تصورغلطی است».
از علی الریجانی به عنوان یکی از کاندیداهای
ریاستجمهوری سال آینده نام برده میشود .غرض از
استناد به صحبتهای وی این است که به نظرمیرسد
کشورماهمچنانبرسراینکهمراودهخارجیخوب است
یا نه بر سر دوراهی است و اگر اینطور نبود امثال آقای
الریجانی و روحانی بر این موضوعات تاکید نمیکردند.
نمونه واضح این دوراهی هم اظهارات چندی پیش

حجتاالسالمسعیدی امامجمعهقمدرخطبههاینماز
جمعه این شهر است که گفته بود« :نباید به گشایش
اقتصادی از سوی دشمن دل بست و درصدد مذاکره
با آنها برآمد ،بر اساس آیات قرآن کریم قطع ارتباط با
بیگانگان نه تنها مانع فقرمیشود ،بلکه ما را بینیازهم
میکند ،ملت ایران درتجربه چهلساله خود درمواجهه با
مکرو خدعه و تالش دشمن برای وابستهسازی کشور ،به
این جمعبندی رسیدهاند که تنها راه رشد و تعالی مادی و
معنوی و غلبه برتنگناهای اقتصادی توکل برخدا ،قطع
نزا است».
وابستگی اقتصادی و اقتصاد درو 
اگرسال آیندهعلی الریجانیکرسیریاستجمهوریرا
تصاحب کند،همچنان ازتریبونهایمختلفمتعلقبه
نظریه دوم ،عنوان میشود که سیاست اقتصادی دولت
اشتباه است و افکارعمومی را به سمت مخالفت با آن
جلبمیکنند.
براساس اصول اقتصادی آکادمیک هیچ کشوری
در روزگار کنونی نمیتواند تنها برای خودش اقتصاد
داخلی داشته باشد و همه نیازهای کشورازداخل تامین
نزای مورد اشاره ،اگر سمت و سوی
شود .اقتصاد درو 
مراوده با بیرون نداشته باشد به شکست میانجامد.
باید بدانیم که اقتصاد ،دستورپذیر نیست و قواعد
خودش را دارد .مطالعه روشهای اقتصادی کشورهای
توسعهیافته میتواند دراین زمینه چارهسازباشد .چین
باحاکمیت کمونیستیبرایدستیابیبهتوسعهورهایی
جمعیتعظیمش ازفقر ،سیاست درهای بازاقتصادی
را پیش گرفت و اگر مثل ما همچنان بر سر دوراهی
تصمیمگیری مانده بود ،امروزبه ویرانهای بزرگ تبدیل
شده بود .به جای کشمکشهای بیهوده ازتجربه دیگران
درسبگیریم.

سودوكو 639
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :638
فرید محسنی

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 آقای مهدی محتشم

مدیر محترم گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

فرارسیدن ششم بهمن ماه ( 26ژانویه)روز جهانی گمرک را به جنابعالی و کلیه پرسنل محترم و پرتالش گمرک سیرجان تبریک
و تهنیت عرض مینمایم .در پرتو الطاف الهی موفق و پیروز باشید.

حسین صالحی ،مدیرعامل شرکت تراکتورسازی

«شماره -99-25م»

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه خریــد ورق گالوانیــزه،

ورق کربــن اســتیل و نبشــی مــورد نیــاز کارخانــه خــود را بــه شــرح ذیــل از طریــق مناقصــه
عمومــی اقــدام نمایــد؛ لــذا از تولیدکننــدگان و تامینکننــدگان معتبــر کــه دارای توانایــی
مناســب ،ســوابق و تجــارب مــورد قبــول میباشــند ،دعــوت بــه عمــل میآیــد از تاریــخ چــاپ
ایــن آگهــی تــا تاریــخ اعــام شــده در اســناد مناقصــه ،پاکات پیشــنهاد خــود را از طریــق صندوق
پســتی  78185445بــه واحــد خریــد شــرکت مجتمــع جهانفــوالد تحویــل نماینــد.
ردیف

نام کاال

مقدار

واحد

1

نبشی استاندارد  DIN 1028کربن استیل گرید  ST37ابعاد 50x50x4 mm

6400

متر

2

ورق گالوانیزه سفید کرکره ذوزنقهای 1 mm

950

مترمربع

3

ورق کربن استیل گرید  ST37صاف ضخامت 1 mm

720

مترمربع

4

ورق مستطیلی کربن استیل 100x60x5 mm

760

ورق

شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق
مراجعه به آدرس اینترنتی  www.sjsco.irدریافت نمایند.

شرایط:
 -1تضمیــن شــرکت در مناقصــه معــادل  350،000،000ريــال (ســیصد و پنجــاه میلیــون
ریــال) ،ضمانــت معتبــر و بــدون قیــد و شــرط و بــه نفــع خریــدار و دارای اعتبــار حداقــل ســه
ماهــه بــه نــام شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان و بــه شــرح اعــام شــده در اســناد مناقصــه
میباشــد.
 -2شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4هزینه چاپ آگهیها ،به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09162777544تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)

واحد خرید و تدارکات شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

آگهی مزایده عمومی(یک مرحله ای)
شماره  99/11/1/1ز

ـر دارد حــدود  12000کیلوگــرم (معادل
ـیرجان در نظـ
ـرکت آب و فاضالب سـ
شـ
بــا  10000دســتگاه) کنتــور آب (حجمــی) مســتعمل خــود را از طریــق مزایــده
عمومــی بــه فــروش برســاند .لــذا از کلیــه عالقهمندان شــرکت در مزایــده دعوت
ـخ 99/11/04
بــه عمــل میآیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مزایــده از تاریـ
لغایــت ســاعت  14روزشــنبه مــورخ  99/11/11بــا در دســت داشــتن فیــش
بانکــی بــه مبلــغ  200/000ریــال بــه حســاب جــاری  3400318188بانــک ملت
بــه نــام شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت آب و
فاضــاب ســیرجان واقــع در خیابــان قــدس مراجعــه نماینــد.
 مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار( 480/000/000 :چهارصــد وهشــتاد میلیــون) ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــه نفــع شــرکت آب و
فاضــاب ســیرجان و در قالــب اوراق بهــادار بانکــی با شــماره ســریال و دارای مهر
و امضــا پرفــراژ بانــک صادرکننــده (منحصــرا و الزامــا مطابــق بــا فــرم پیوســت
مصوبــه هیئت وزیــران به شــماره /123402ت  50659ه – مــورخ )94/4/22
یــا رســید بانکــی واریــز وجــه مزبــور بــه حســاب شــماره  3400318188بــا
شناســه واریــز  260198024868172بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی بــه
نــام شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان
 تاریــخ تحویــل پیشــنهاد قیمــت تــا پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ 1399/11/23در محــل دبیرخانــه شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان میباشــد.
 تاریخ بازگشــایی پاکات پیشــنهادی :ســاعت  9روز شــنبه مورخ 1399/11/25میباشــد.
 هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد. -سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب شهرستان سیرجان

