صاحب امتیاز و مديرمسوول :دکتر علیرضا پورابراهیمی
نشانی :سیرجان ـ خيابان شريعتي ،چهارراه سپاه ،مجتمع زيتون ،طبقه چهارم
تلفن 42234806 :تلفکس 42200052 :سازمانآگهیها09134418832 :
پست الكترونيكpasargadnews@gmail.com :
چاپ و ليتوگرافی :مهدوی کرمان
هفتهنامه

دوشنبه  6اردیبهشت  | 1400شماره 650
 13رمضان  26 | 1442آوریل 2021

یادداشت
واکسن پولی()۱

@PasargadNews

هفتهنامه

@PasargadNews

پيامك300099004806 :

اینچندنفر
تمرکز بر واکسیناسیون سالمندان و بیماران خاص از امروز
ایسنا :وزیر بهداشت ضمن اشاره به وضعیت واکسیناسیون کرونا در کشور ،در عین حال درباره رعایت
پروتکلهای بهداشتی درکشور ،گفت :رنگ قرمزو نارنجی را داریم اما سطح پروتکلها همان رعایتی است که
درشهرزرد و آبی اتفاق میافتد و این نوع پروتک ل رعایت کردن سبب میشود همکاران من کف رودخانه جنازه
و زخمی جمع کنند.دکترنمکی گفت :فازدوم واکسیناسیون ما ازامروزآغازخواهد شد و غیرازکادربهداشت
و درمان ازفردا برروی واکسیناسیون سالمندان و بیماران خاص متمرکزمیشویم و ازخرداد شاهد مصرف واکسنهای داخل خواهیم بود.

تاجزاده برای انتخابات ۱۴۰۰اعالمکاندیداتوریکرد
خبرآنالین :سیدمصطفی تاجزاده فعال سیاسی با صدوربیانیه ای برای کاندیداتوری انتخابات ریاست
جمهوری اعالم آمادگی کرد .دربخش هایی ازاین بیانیه با اشاره به وضعیت زندگی مردم و شرایط اقتصادی،
اجتماعی و تاثیرات تحریمها و کرونا و عملکرد مسووالن دربرابراین مشکالت یادآورشده است که راهکار
اولویتدادن به دانش و توانایی ،بهجای سرسپردگی ،گفتوگوی آزاد و آشتی با خود و با جهان است .من
سیدمصطفیتاجزاده،شهروندی ازتبارمشروطهخواهانو اصالحگرانبرایتغییرو اصالحاتساختاری،رویکردیورفتاریمیآیم.

خوب نیست درهیات رئیسه مجلس چند نفرکاندیدا هستند
ایلنا :اسداهللبادامچیان گفت:درقانون آمده است کهشرط اولبرایرئیسجمهورشدنرجلسیاسیومذهبیبودن
است .درنتیجه باید کسی باشد که همه او را قبول داشته باشند و رجل باشد ،نه هرکسی که ازگرد راه آمده و تازه رسیده
است .درنتیجه خوب است که تفسیرشورای نگهبان ازاین عبارت «رجل سیاسی» روشن باشد .اینکه نماینده مجلس
کاندیدا میشود هرکسی اختیاردارد که کاندیدا بشود یا نشود اما نگاه من این است که وقتی یک نفربرای چهارسال از
ملتراینمایندگیمیگیرد،یکقراریباملتداردوبایدبهقرارخودعمل کند.خوبنیست که آدممیبینددرهیاترئیسهمجلسچندنفرکاندیداهستند.

یادداشت
فروپاشی مرزها
 رضا مسلمیزاده :مرزها برساختههای جعلی انسانها
هستندوگرنهدرطبیعتخداهیچدلیلونشانهایبهناممرزوجودندارد.
همهبندگانخداییموساکنانیکزمین امابیآنکهبخواهیموبدانیمدر
قفسهایخودساختهایبهناممرزگیرافتادهایم؛مرزهاییکهبرخیشان
با خون کشیده شدهاند .این قفسهای آغشته به خون درروزگاری که
انسان ازحدودفعلیفراتررود،نشانههایعقبماندگیبهحسابخواهند
آمد و آدمیان به مفهومی به نام مرزخواهند خندید .خندهای که ازگریه
غمانگیزتر است چرا که نسلهای بسیاری از آدمیان برای حفظ این
خطوط مصنوعی به جان هم افتادهاند و چه ددمنشیها که از آنها سر
نزده است .ازتصورجهان بدون مرزتا تحقق آن البته راهی طوالنی باقی
است اما طالیههای فروپاشی آن در جهان مجازی از هماکنون آشکار
است.شاهراهجهانیوبوشهرهایبینالمللیباجمعیتهایمیلیاردی
روزبه روزبه واقعیتی ملموس و آشکارترتبدیل میشوند .اگردرجهان
واقعی میتوان با خاکریز و سیم خاردار افراد را از هم جدا نگه داشت،
فیلترینگ ناتوانترین تالش برای خلق دوبارهی چنین فاصلهای درجهان
مجازیاست.
این روزها سرزمینی مجازی به نام کالبهاوس سربرآورده است و
درهرلحظهای درگوشهای ازاین سرزمین جدید معاشرت و مجالستی
درمیان است که تا پیش ازآن غیرممکن مینمود .فعاالن دانشجویی

که مصیبت گرفتن مجوزبرگزاری یک نشست محدود را بارها به جان
خریدهاند اکنون میتوانند بیدغدغه هرکس را که دلشان میخواهد به
کنفرانس دعوت کنند و هر کس که مشتاق باشد ،تنها با داشتن یک
گوشی تلفن همراه میتواند از هر نقطه به آن جمع بپیوندد .از عمر
پدیدهی اینترنت همگانی در ایران بیش از دو دهه نمیگذرد .شتاب
تحوالت اما در این عرصه آنقدر زیاد است که سخن گفتن از کارت
اینترنت و دیالآپ همانند سخن گفتن ازافسانههایی دراعماق تاریخ
دورودرازمینماید.عمرارایهخدمات اینترنتروی گوشیهایهوشمند
به مراتب کمترازتاریخ پیشین است اما این پدیده چنان با زندگی روزمره
مردمان درهمتنیده است که روزهای قطعی اینترنت را ایام اخالل
میتوان نام نهاد .آدم بیاینترنت و گوشی هوشمند موجودی سرگردان و
عجیبالخلقه است.رشدشتاباندنیایمجازیبهسرعتکالبهاوسرا
بهدیالآپملحقخواهد کردوما کهبیخبرازتحوالتنشستهو کاسهی
چهکنم به دست گرفتهایم ،حتا فرصت تاریخنگاری برای این تحوالت را
هم نخواهیم داشت .این پریرو تاب مستوری ندارد« ،در اربندی ،سر از
روزن برآرد ».کالبهاوس نیمهفیلترشده که اکنون به محل پرترافیک
کاندیدهاهای بالقوه و بالفعل ریاستجمهوری آینده ایران تبدیل شده
است ،جهان بیمرزمجازی را عریانترازپیش به نمایش گذاشته است.
مرزهایدولت-ملتهادرجهانمجازیدیریستکهفروپاشیدهاند.

محدودیتهای کرونایی سیرجان یک هفتهی دیگر تمدید شد تا کاسبان و بازاریان باز هم در خانه بمانند .براساس مصوبه ستاد کرونای
شهرستان و با توجه به وضعیت بحرانی سیرجان برای کنترل بیماری یک هفته دیگر تعطیلیها ادامه یافت و تا زمانی که رنگبندی
سیرجان تغییر نکند محدویتها ادامه خواهد داشت .عکس :امین ارجمند /پاسارگاد

روزانههای کامبیز

لباس خادمی

 احمدرضا تخشید
این روزها همهاش بحث انتخابات
ریاستجمهوری است و من هم مجبورم
روزهایم را با این بگو مگوها و بدهبستانها
بگذرانم که هیجان خودش را دارد .البته من که
ازهمین حاال به پیروی ازبرادرانعزیزمان درصدا
وسیما انتخاب خودم را کردهام .االن چندین ماه است که تلویزیون در
همهی بخشهای خبریاش یک خبرمفصل ازآقای رییسی و بعد ازآقای
قالیباف دارد .من بعد ازتجزیه و تحلیلهای بسیارسرانجام تصمیم خودم
را گرفتم.هرچندشایستگیهایمحمدباقرعزیزقابل کتماننیستولیبه
نظرم همان ریاست مجلس جایگاه خوبی برای ایشان است پس میماند
فقطجناب آقایرییسی.منحتیبعضی ازاعضای کابینهشانراهم ازمیان
عزیزانی که احتماال کاندیدای ریاستجمهوری خواهند شد انتخاب کردهام
تا کارشان کمی ساده شود؛ معاون اول ایشان با اجازه ازبرادربزرگوارمان آقا
محسنرضاییبایدسعیدمحمدباشد،چونشأنآقامحسنازاینحرفها
باالتراست و مطمئنا حاضرنیستند زیردست کسی باشند البته سنشان
هم کمی باال رفته .بهترین گزینه برای وزارت خارجه برادرعزیزمان سعید
آقای جلیلی است .ایشان زمانی که رییس هیئت مذاکرهکننده هستهای با
غربیهابود آنطورکهنمایندهفرانسهمیگفتسعیداشتهبامطرح کردن
بحثهای تاریخی و فلسفی ثابت کند که دارند اشتباه میکنند .حاال هم
اگر ایشان وزیر خارجه شود میتواند درست و حسابی همه خارجیها را
به راه راست هدایت کند و ما را به پیروزیهای بزرگی که درزمان مذاکرات
هستهای نتوانست ،حاال برساند .برای وزارت بهداشت هم که آقای نمکی
خودمان هست ،وزارت کشورهم باشد برای آقای متکی وزارت راه و مسکن

باشد برای آقای نیکزاد و ...بسیارعالی خوب متوجه شدید که ما امسال
این قدر کاندیدا برای ریاستجمهوری از نیروهای خوب و عزیز داریم که
میتوانیم برای هروزارتخانه دو وزیربگذاریم و مثل مدرسههای دوشیفته
یکی صبحها بیاید سرکارو یکیعصرها و یک هفته درمیان هم جایشان را
عوض کنند .امروزآقای نیکزاد گفتهاند :درهیئترییسه افرادی هستند که
لباس خادمی درقامت ریاستجمهوری را میتوانند برتن داشته باشند و
میتوانندکاندیدابشوند...مابایدشکرگزارباشیمکهاینهمهخادمدرکشور
وجوددارد .امروزآقایسعیدمحمد گفتهاند:خودمرا اصلحمیدانم .امروز
آقایقاض یزادههاشمینمایندهمجلسگفتهاند«:ازمنپرسیدندرقیبشما
درانتخابات کیست گفتم رضاخان است چون نهاد اداره کشوربرخاسته از
رضاخان است و ادامه پیدا کرده است و آمدهام نهاد صدساله رضاخانی را به
هم بریزم ».من فقط دربرابراینعزیزان میتوانم تعظیم کنم و بگویم شکر،
شکرکهباالخرهدلیل اصلیمشکالترافهمیدند.بگذاریددیگرازانتخابات
عبور کنیم چون حرفهای جذاب زیاد است ولی جا کم .امروز معاون
اول گفته است :عملکرد سازمان بهشت زهرا دربحران کرونا افتخارآفرین
است انگاربرای حرفهای تاپزدن بین مسئوالن کشوررقابت در گرفته.
یک آدم بیسواد جاهل نادان که معاون ارتباطات ریاستجمهوری است
به صداوسیما اعتراض کرده و گزارش کاری یک روزعزیزان ما درسیما را
اینگونهنقدکردهاست؛گرفتنآنتنزندهیشبکهخبرعلیرغمهماهنگیها
پخشمستندعلیهبرجام ازشبکهسهبعد ازفوتبال_ انتشاراخبارغیرموثق
به نقل ازمنبع آگاهعلیه تیم مذاکرهکنندهی خودی ازپرستیوی .من فقط
به اینشخصنادانمیگویمشمامیخواهیما ازبرجامطرفداری کنیم؟ما
ازتیم مذاکرهکننده حمایت کنیم؟ کجای کاری عزیز؟ به امید پیروزیهای
بیشتر

«آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات ایاب و ذهاب

شهرســتان ســیرجان کــه دارای مجــوز پایانههــای اســتان میباشــند دعــوت بهعمــل م ـیآورد حداکثــر
تــا تاریــخ  ،1400/02/12پــاکات خــود را بــه آدرس منــدرج در اســناد مناقصــه ارســال نماینــد.
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد جهــت اطــاع از چگونگــی تنظیــم پیشــنهاد فنــی و مالــی شــرایط ،اســناد
و مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی  www.sjsco.irدریافــت
نمایند.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصــه( اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تمــاس تلفــن
ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت ،گواهــی
آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبط با موضــوع مناقصه.
(قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تا کنــون و مرتبط بــا موضوع مناقصه باشــد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
شرایط:

سودوكو 650
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :649
فریده حسامی

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.

«شماره فراخوان»EN -00-02-04
شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه شناســایی و
توســعه لیســت تامینکننــدگان خــود جهــت خریدهــای آتــی قراضــه شــردد کارخانــه
ذوب و ریختهگــری شــماره یــک خــود اقــدام نمایــد .لــذا از تولیدکننــدگان و
تامینکننــدگان معتبــر کــه دارای توانایــی مناســب ســوابق و تجــارب مــورد قبــول
میباشــند ،دعــوت بهعمــل میآیــد تــا ظــرف مــدت حداکثــر  7روز از تاریــخ چــاپ
آگهــی ،تمایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل
بــه آدرس ایمیــل SJS.salari@gmail.comارســال نماییــد.
الزم به ذکر است عقد قرارداد جهت خرید یکساله میباشد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی(ذکر آدرس ایمیــل شــماره تمــاس تلفــت ثابــت و همــراه
الزامــی اســت)
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتی(شــماره/ثبت کــد اقتصــادی و شناســه ملی.گواهــی
ثبــت .گواهــی آخریــن تغیــرات و)....
 -3رزومــه ســوابق فــروش و نمونــه قراردادهــا و توافقهــای انجــام شــده دو
ســال گذشــته

 -1محــل اجــرا؛ از شهرســتان ســیرجان تــا ســایت شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع در

 -4مدارک و مستندات توان مالی

کیلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی گلگهــر و بالعکــس

 -5رضایتنامه قبلی از مشتریان یا کارفرماهای قبلی

 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نمایید( .پاســخگویی در
ساعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

که تعداد باالیی از واکسنهای وارد شده را
خریداری کرده و بعد آن را با قیمت نجومی
در بازار میفروشند و از این راه پول خوبی به
ً
قبال هم در زمینه
جیب میزنند .این اتفاق
سکه اتفاق افتاده بود و بانک مرکزی با تبدیل
طالهای خود به سکه و عرضه به بازار باعث
به وجود آمدن سالطین سکه شد و قس علی
هذا .در خصوص واکسن هم منتظر سلطان
واکسن ،پاسکاریهای قوه قضاییه و ...باشید
اما همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و
خوب است قوه قضاییه از همین حاال وارد
گود شود و از فسادی که عیان است جلوگیری
کند.

قراضه شردد»

«یک مرحلهای» «شماره -99-46ت»

کارکنــان کارخانــه احیــاء» خــود اقــدام نمایــد؛ لــذا از کلیــه شــرکتهای بومــی واجــد صالحیــت در

 امید محمودزادهابراهیمی
باالخره بعد از چندین
ماه کشمکش تکلیف
و
واکسن
واردات
مشکالت پیرامون آن هم
مشخص شد؛ بحث پول!
ماه ها بود که در
شبکههای اجتماعی هشتگ #واکسن_بخرید
داغ شده بود .کاربران این شبکهها دولت را
موظف میدانستند که باید هرچه زودتر و
سریعتر واکسن مناسب را وارد کند .دولت
نیز با اجازه دادن به شرکتهای خصوصی
در خصوص واردات واکسن کرونا پاسخ
این کمپین را داد که حاال شمایی که پول
داری بیا واکسن بخر و اگر نداری صبر کن
تا واکسیناسیون رایگان عمومی آغاز شود!
طبق این امکان جدید ،دولت به شرکتهای
خصوصی ارز  4200تومانی میدهد تا آنها
هم برای خودشان و هم برای دولت واکسن
وارد کنند .پس از واردات سهم دولت جدا و
سهم شرکت خصوصی با ارز نیمایی تسویه
میشود و قیمتها مشخص میگردد .قیمت
واکسن برای مردم و بازار هم بین  250تا 300
هزارتومان تعیین شده است .البته دولت
این اقدام خود را منطقی میداند و تاکید
دارد که واکسیناسیون عمومی رایگان خواهد
بود اما ممکن است کسانی عجله یا مشکل
پزشکی داشته باشند ،پس آنها میتوانند با
پرداخت هزینه واکسن را دریافت کنند .از

نظر جامعه اما چنین چیزی منطقی نیست
و خالف عدالت عمومی است .این شکل از
واکسیناسیون شکاف دیگری به شکافهای
کنونی فقیر و غنی در کشور اضافه میکند
و محمل دیگری میشود برای فخرفروشی و
ارزشمند بودن مفهوم «پولدار بودن» .تحلیل
چنین موضوعی سخت نیست که تبعات
ً
قطعا از ذات آن
اجتماعی چنین برخوردی
حرکت بیشتر خواهد بود .جامعه ایران با
چنین رفتاری رودرروی یک تفکر بدون رحم
قرار میگیرد که «یا پولدار باش و نجات پیدا
کن یا بمیر» .از دیگر تبعات اقتصادی و
اجتماعی این حرکت ایجاد پتانسیل دیگری
نظم کمتر داشته اقتصادی
برای اخالل در ِ
کنونی است.
ً
احتماال فرد یا شرکتهایی پیدا میشوند

«فراخوان عمومی شناسایی و توسعه لیست تامینکنندگان

کارکنان کارخانه احیاء شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان»
شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه «انجــام خدمــات ایــاب و ذهــاب

فرش قرمزبرای سلطانها

شرایط:
 -1ارائــه اســناد و مســتندات مذکــور هیچگونــه حقــی بــرای متقاضیــان ایجــاد
نمیکنــد.
 -3جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09140170709تماس حاصل نمائید.
(پاسخگویی در ساعات اداری)

واحد خرید و تدارکات مجتمع جهانفوالد سیرجان

