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اینچندنفر
بایدتکلیفمسئلهحصررامشخصکنید
جماران :علی مطهری درنامهای به محسنی اژهای رییس قوه قضاییه نوشت :حل مسئله حصرخانگی آقایان
مهندس موسوی و حجتاالسالم کروبی و خانم زهرا رهنورد به عهده قوه قضائیه است نه شورای عالی امنیت ملی.
شورایعالی امنیتملیدرهمانچندماه آشوبحقتصمیمگیریداشته است،پس ازآنقوهقضائیهبایدتکلیفرا
مشخص میکرد؛ یا آزادی آنها و یا تشکیل دادگاه علنی و صدورحکم قضایی .وضعیت فعلی خالف قانون اساسی
و عدالت است .همچنین حبس منتقدانی مانند آقای نوریزاد چه فایدهای به حال نظام دارد ،درحالی که حرف آنها ازداخل زندان درمردم مؤثرتراست.

 ۱۶سوالکنکور ۱۴۰۰خارج ازکتب درسی بود
ایلنا :رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت ۱۶ :سوال کنکور ۱۴۰۰خارج از کتاب درسی بوده است
و باید کارشناسان ذیربط توضیحات الزم را در این زمینه بدهند« .حسن ملکی» درواکنش به سختی سواالت کنکور
و اشتباه بودن برخی سواالت بیان کرد :تعداد سواالت خارج از کتاب در رشته ریاضی  ۸سوال ،در رشته تجربی ۲
سوال و در رشته انسانی هم  ۶سوال بوده است .تعداد سواالت اشتباه در رشته ریاضی یک سوال و در رشته تجربی
 ۲سوال بوده است .باید درسازمان سنجش برای بررسی این موضوع کارگروه تشکیل شود و کارشناسان ذیربط با حضوردر آن توضیحات الزم را بدهند.

چرا با دختران بدحجاب برخورد میشود اما با متلکگویان نه
ایلنا :معصومه ابتکارمعاون رئیسجمهوردرامورزنان و خانواده گفت :متاسفانه رویکرد ما نسبت به حجاب
سخت افزاری بوده است .متاسفانه این برداشت شده که مخاطب حجاب ً
صرفا زنان هستند اما مردان و
زنان هردو باید مخاطب شئونات اخالقی ،اسالمی و حفظ احترام به طرف مقابل باشند .باید بیشترین برخود
با آزاردهندهها باشد ،اما بعضا برعکس برخورد شده و بیشتربرخوردها را با دختران کردیم .با کسی که متلک
میگوید چه برخوردی میشود؟ ما باید بیشتربه نسل جوان اجازه دهیم که دغدغههایش را بیان کند و بیشتراجازه دهیم گفتوگو شکل بگیرد.

یادداشت
ماسک بزنید!
 مصطفی داننده
درخیابانهایشهرهایمختلفایرانقدمبزنی،انگاربسیاری
ازمردم واکسن زدهاند .با خیال راحت ماسک را ازروی صورت
برداشتهاند و لبخند خود را تحویل دیگران میدهند ،انگارکه ما
کشتهومردهخنده آنهاییم!
این همه بیاحتیاطی که البته باید نامش را بیاعتنایی
گذاشت در نزدن ماسک بینظیر است .در روزهایی که کرونا
لباس هندی به تن کرده است ،بعضی از آدمها که متاسفانه
تعداد آنها درحال افزایش است درخیابان و مکانهایعمومی
از ماسک استفاده نمیکنند .حاال که هنوز ما فقط در حال
ساخت واکسن هستیم و به مرحله تزریق نرسیدم چرا باید
ماسکها را از صورت برداریم؟ فعال هم که به وزیر بهداشت
نمیشود گفت باالی چشمت ابروست چون به او برم یخورد و
ازگالیه کسانی که او را سردارخطاب میکنند ازانتقادها سخن
بهمیانمیآورد.
وضعیتفعلیکشورهمین است.عدهایبهخارج ازکشور
میروند و واکسن م یزنند .آنهایی که سنشان باالی  70سال
است هم حداقل یک واکسن را دریافت کردهاند و ما هم که
میان این دو هستیم باید صبرکنیم و ببینم داستان سازندگان

واکسن به کجا خواهد رسید و باالخره کدام ازیک واکسنهای
ساخته شده سهم ما خواهد بود .دراین وضعیت روی هوا باید
ماسک بزنیم و این تنها راه درامان ماندن ازکروناست .به عنوان
کسی که هم خودش کرونا گرفته است و هم نزدیکانش دچار
اینویروسشدهاند،میگویمتحملماسکدرگرمایتابستان
بهترازتحملدرد کروناست.
کرونا بیماری است که در بهترین حالتش هم آدمی را
حسابی اذیت میکند ،چه برسد به زمانی که راهی بیمارستانت
کند .باید به فکرخودمان باشیم و تنها سالحی هم که دراختیار
داریم همین ماسکهایی است که صورت مردم را از یادمان
برده است.همینماسکهایی کهفقطچشمهارابهماننشان
میدهد .در این روزهای سخت ،گرم و کرونایی مجبوریم برای
کسبلقمهاینانبهدلخیابانبزنیم.مجبوریممتروو اتوبوس
سوارشویم .مجبوریم به بازاربرویم ،پس حداقل ماسک بزنیم.
هم خودمان درامانیم و هم باعث میشویم دیگران درمعرض
خطرنباشند .آقایی که سیگاربه لب داری و ماسک نم یزنی ،تو
میتوانی کرونا را به بسیاری از کسانی که در اطراف تو هستند
منتقل کنی .خانمی که به خاطرخراب نشدن آرایشت ماسک
نم یزنی ،تو میتوانی جان مردم را به خاطربندازی/.عصرایران

آمار بیماران سرپایی و بستری در سیرجان هر روز در حال افزایش است .روابطعمومی بیمارستان امام رضا میگوید آمار نسبت به هفته گذشته
افزایش یافته است /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

یادداشت

تلخکامی حلوای فرهنگ

 رضا مسلمیزاده
میگویند انتخابات در سیرجان به
تدریج در حال تبدیل شدن به مزایده است.
میگویند هرکس که بخواهد ورود کند ،باید
هزینه کنار بگذارد .اما این موضوع قابلیت
اصالح دارد .بخشی به عهده ماست و بخشی
به عهده اصحاب رسانه .ما باید سطح آگاهی
و فرهنگ مردم را باال ببریم .نکته دوم ،خواهشی است که ازهیئتهای
نظارت داریم تا بر اساس استعالمهای مراجع چهارگانه حرکت کنند...
وقتی که این مراجع نظر منفی دادند ،شما هم رد صالحیت کنید... .
فردی که میخواهد برای بار اول وارد شورا شود و پرونده تخلف دارد،
اصال نباید مجال داشته باشد که به عرصه انتخابات و کاندیداتوری
برسد ...وقتی فردی در مرحله ثبتنام رد صالحیت شود ،کمهزینهتر
است تا اینکه بخواهیم یک آدم متخلف را در بحبوحه انتخابات رد
صالحیت کنیم کههزینهبسیاربیشتریدارد.
اینها بخشی ازگفتههای معاون سیاسی امنیتی فرماندارسیرجان و
مشتی است نمونهی خروار ازذهنیت حاکم برمدیران میانی این جامعه
که میخواهند از این طریق جامعه را به نیکبختی و سعادت برسانند .به
مصداق شاعرشیرینسخن شیراز؛ «تو خود حجاب خودی ازمیان برخیز»
گیر این مملکت الاقل دربخشی ازمشکالت عدیده جامعه ناشی از این
طرزتلقیهاست.
اینکه انتخابات شورای شهرهردوره دریغ ازدورهی پیش میشود،
نیازبه مطالعهی بیشتری دارد و کاری عمیقترطلب میکند .کاری که از
حوصلهی تنگ و پرمشغلهی مدیران بیرون است و آنها همین که بتوانند

مالهای بکشند و عملکرد خویش را درخشان جلوه دهند ،برایشان کافی
است .متاسفانه نیروهای سیاسی و اجتماعی هم برخالف تصورپیشین
چنان بیحس و بیحالاند که شخصا دربود و وجودشان تردید دارم .اینکه
تعدادی آدم هستند که دربزنگاه انتخابات سرو کلهشان پیدا میشود و
درستادی حضوربه هم میرسانند و تا بساط انتخاباتی دیگرعلم شود ،به
غیبتمیروند ،ازایشانفعالسیاسی اجتماعینمیسازد.
فرهنگگرایی به شکلی که گهگاه اززبان مدیران شنیده میشود،
در واقع تالش برای پنهان کردن عجز و ناتوانیشان در حل مشکالت
اجتماعی است.حوالهدادن اصالح اموربه اصالحاتفرهنگیشانهخالی
کردن ازبارمسئولیتی است که قبایش برای این مدیران گشاد است اما
پوشیدنشراترجیحمیدهند.
بزرگترین آفت انتخابات خرید و فروش رأی است که اولین بار
در انتخابات مجلس بروز کرد و از آنجا به انتخابات شوراها سرریز کرد.
سازمانی که در هر انتخاباتی برای جابجایی آرا قدعلم میکند ،بخشی از
شبهمافیای حاکم برمناسبات این شهراست و بعید است منتفعان ازاین
شیوهی انتخابات ازرهاورد آن دست بردارند و سالمت انتخابات را پاسداری
کنند .حواله دادن اصالح این وضعیت به روزی که با کارفرهنگی اوضاع
بسامانشود ،آدرسیبهناکجاآباد است.ثانیامعلومنیست کسانی که ازکار
فرهنگیدمم یزنند ،کدام کارفرهنگیرارقمزدهاند.شعارکهنشد کار.تقریبا
همهی مدیران درنقطهی استیصال به شعاری به نام «اصالح فرهنگ» روی
میآورند و هرگزیک بارنشده بگویند خودشان چه کارمشخص فرهنگی
انجام دادهاند .فرهنگ همان یتیمی است که هزارولی و سرپرست دارد.
همه خودشان را قیم و لی آن میدانند بیآنکه کاری برایش انجام دهند .با
حلوا حلوا زدن کی دهانی شیرین خواهد شد؟

 هوشنگ نادریپور
اگرتقویم را ورق بزنیم و به هفتم تیرماه که میرسیم،
میبینیم که گوشه تقویم نوشته شده :سالروزشهادت دکتر
بهشتی و  72تن از یارانش .هفت تیر روزی بود که بهترین
یاران انقالب اسالمی و امام و بهترین خدمتگزاران انقالب به
دستمنافقینبهشهادترسیدند.درقسمتی ازگلزارشهدای
هفت تیربه خاک سپرده
شهرما سیرجان ،یکی ازشهیدان ِ
شده است؛ شهید مهدی نصیری الری درسال  1340بعد از
طی تحصیالت عالی راهی سیرجان شد .تا پیروزی انقالب به
دلیل فعالیتهای انقالبی و روشنفکرانه انفصال ازخدمت و
بازنشستهشد.پسازپیروزیانقالبمدتیمتصدیفرمانداری
سیرجانبودوبعد ازآنتوسطمردم الرستانبهعنواننماینده
شهر معرفی گردید .وی عضو کمیسیون اقتصاد و دارایی
مجلس شورای اسالمی بود .سرانجام این مرد ادیب ،شاعر،
عارف و مبارز در 7تیر ماه 1360در سن  48سالگی همراه
 72یار ازیاران حسین زمان شربت شهادت را نوشید .جسم
این شهید واال مقام علیرغم اصرار و تالش مردم الرستان
با کوشش مسئوالن وقت و شاگردانش در استان کرمان به
شهرستان سیرجان حمل و درگلزارشهدای این شهربه خاک
سپرده شد .حال بعد از آن واقعه ما هستیم که بایستی یاد،
نام و خاطره این شهید بزرگ را گرامی بداریم و تقدیری درشأن
آن بزرگوارداشته باشیم .حال باید دید که مسئوالن این شهر
را چه شده که سالها ازپی هم میگذرند
و آنها ازاین روزباشکوه که میتواند نقطه
عطفیبرایجریانهای انقالبی،سیاسیو
فرهنگیشهرباشدبابیتفاوتیتمامعبور
میکنند.
شهید مهدی نصیری الری معلم
مجاهدسیرجانیبود کهجزوپیشگامان
انقالب در سیرجان و استان کرمان
محسوب میشد .شهید قبل از انقالب
دبیردبیرستانهایپسرانه اینشهرستان

بود که رسالت خود را به خوبی انجام میداد و دانشآموزان
بزرگیراتربیت کرد کههماکنونمسئولیتهایمهم کشور
راعهدهدارهستند.
شوپرورش برای الگوسازی از
آیا شایسته نبود که آموز 
شخصیتوسیرهزندگیشهیدقدمیبردارد؟
شهید نصیری در سالهای بعد از پیروزی انقالب در
مسئولیتهای مختلفی ازجمله فرمانداری سیرجان به مردم و
نظام اسالمی خدمت کرد و نام خود را به عنوان اولین فرماندار
این شهربه ثبت رساند .آیا شایسته و بایسته نبود که مسئولین
فرمانداریشهرجهتتقدیروتشکروزندهنگهداشتننامشهیدی
که اینمسئولیتخطیررادراوایل انقالبداشتندحرکتیدرخور
انجامدهند؟
وی پس از فرمانداری ،در کسوت نمایندگی مردم در
مجلس شورای اسالمی و به عنوان عضو حزب جمهوری
اسالمی مشغول خدمت شد .آیا شایسته نبود نماینده
محترم شهرستان درمجلس شورای اسالمی جهت تجلیل
ازمقام شامخ آن شهید و زنده نگه داشتن نام ایشان حداقل
مقالهایدرروزنامههاوفضایمجازیداشتهباشند؟
آیا مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران ،دفتر امام
جمعهمحترمومسئولینسپاهپاسدارانانقالباسالمی
جهت ترویج فرهنگ ایثارو شهادت و زنده نگه داشتن
یاد و نام شهید و بزرگداشت شهدا در این روز تکلیفی
نداشتند؟
در پایان از نهادها و سازمانهای
مختلف از جمله مسئولین محترم
دادگستری،دادسراینظام،هالل احمرو
ثبت اسنادو امالک کهباحضوردرگلزار
شهدا و فرماندهان محترم نیروی دریایی
جمهوری اسالمی و مسئولین محترم
دادسراینظام کهبابرپاییهمایشیادو
خاطرهآنشهیدرازندهنگهداشتندتشکر
و قدردانی میگردد.
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 .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.
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و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/21میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
مـورخ 1400/04/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/09
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز یکشنبه مورخ 1400/05/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

آگهي مزايده عمومي تجدید شده شماره /1400/3ز
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد« :اقــام ضایعاتــی موجــود در
انبارهــای» مجتمــع خــود را از طريــق مزايــده عمومــي واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مزايــده بــه وبســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی   www.geg.ir
بخــش مناقصــه و مزایــده مراجعــه و اســناد مذکــور را دریافــت نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات
ســاعت  9الي 14روز شــنبه مــــورخ  1400/5/2در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع
و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمن ـ ًا بازديــد از اقــام مربوطــه روز شــنبه
مــورخ  1400/4/26مقــرر شــده اســت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

کارت دانشجویی صادره از دانشگاه بوعلی
همدان به نام یاسر احمدی مکیآبادی به
شماره ملی 3060529027 :مفقود گردیده
است .از یابنده تقاضا میشود در صورت پیدا
شدن به کد پستی پشت کارت ارسال نماید.
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم   
09132797295

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر  

ضایـعات و
آهـنآالت
    09133456403
09132456684

نقــاشی
ساختمان

09223194846

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

