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اینچندنفر
آبیکه ازخوزستانگرفتیم ،معادل نیازآب شرب۷۸میلیون ایرانی است!
جماران :دکتر محمد درویش ،فعال محیط زیست گفت :آبی که از خوزستان گرفتهایم ،معادل نیاز آب شرب
۷۸میلیون ایرانی است!مطابقمعاهدههایبینالمللی تنهازمانی کههیچراهیبرایتامین آبشربمردموجودنداشته
باشد ،دولتها مجازند تا ازابزارمخرب و گرانی به نام طرحهای انتقال آب بینحوضهای استفاده کنند .آیا ً
واقعا هفتاد و
هشت میلیون ایرانی درمضیقه آب شرب بودند که به چنین عملیات مخربی با این ابعاد و صرف بودجههای کالن چراغ
سبزنشان دادیم؟ ما با چنین تفکری نیازبه دشمن نداریم .یک دشمنعاقل فقط کافی است انتظاربکشد تا ما خود ،میخ آخررا به تابوت تابآوری وطن بزنیم.

خبرازدواج  ۷۳۱۷دختربچه  ۱۰تا  ۱۴ساله فاجعه است
جماران :شهیندخت موالوردی ،معاون سابق رییس جمهور ،درحساب توییترخود نوشت« :ازکناراین خبر
بسادگی نگذریم! درشرایطی که بسیاری ازجوانان درسن ازدواج و باالتر از آن امکان یا فرصت تشکیل خانواده
را نمییابند وقوع ای ن تعداد قابل تامل ازدواج دراین سنین! چه معنا و پیامی میتواند داشته باشد ،جزفاجعه
کودک همسری؟!» گفتنی است که طبق آخرین گزارش منتشره مرکز آمار ایران درحالی  ۷۳۱۷دختربچه ۱۰
تا  ۱۴ساله درپاییز ۹۹ازدواج کردهاند که درهمین بازه سنی و زمانی  ۱۹۲ازدواج به طالق ختم شده است.

پروندهی محکومان آبان ۹۸دوباره بررسی میشود
ایسنا :رئیس قوه قضاییه به دادستانی تهران مأموریت داد پرونده افرادی که درجریان ناآرامیهای آبان ۹۸دستگیر
شدهاند را مورد بررسی مجدد قراردهد تا افراد واجد شرایط ،مشمول عفو ،بخشودگی و یا آزادی شوند .محسنی اژهای
دردیداربا تعدادی ازخانوادههای محکومان ناآرامیهای آبان  ۹۸گفت :تعدادی ازخانوادههایی که امروزدر این دیدار
مردمی با آنها مالقات کردیم شرایط برخورداری ازعفو و بخشودگی را دارند .همچنین وی درتماس تلفنی با رئیس
کل دادگستری استان خوزستان دستورداد هرچه سریعترزمینه آزادی کسانی که درجریان اتفاقات روزهای اخیرتحت نظرقرارگرفتهاند را فراهم نماید.

یادداشت
رئیسی تکلیفش را با این قبیل توصیههای مشکلآفرین روشنکند
 احمد زیدآبادی
احمد زیدآبادی ،فعال سیاسی درکانال اطالع رسانیاش
نوشت :روزنامهی کیهان و سید احمد خاتمی امام
جمعهی موقت تهران خواستار «بومی کردن اینترنت» در
ایران شدهاند .اگر از آنها پرسیده شود که آیا منظورشان از
این حرف« ،محدود کردن اینترنت و دسترسی عموم به
آن» است ،فوری تکذیب میکنند و مدعی میشوند که:
ً
کامال به عکس! منظورمان تسهیل دسترسی عموم
نخیر!
به اینترنت است! افکارعمومی اما منظور آنها را بهتردرک
میکند! آنها خواهان محدودسازی شدید دراین زمینهاند تا
نظر آن بخش از اصالحطلبانی را که میگفتند در صورت
یکدستشدنقدرت ،اصولگرایان ابتدا اینترنترامحدودو
به تدریج پیادهروها را نیزبرای تفکیک زن ازمرد ،دیوارکشی
میکنند،بهاثباتبرسانند!
این نوع حرفها و توصیهها اگرتاکنون نشانی ازجنگ
قدرتدربینجناحهایحاکمداشت ،ازاینپسعوارضش
دامن دولت سید ابراهیم رئیسی را خواهد گرفت؛ دولتی
که با اقیانوسی از معضالت و گرفتاریهای خرد و کالن

روبروست .بنابراین اگر آقای رئیسی عالقهای به اسیرشدن
ً
نهایتا بیحاصل و بینتیجه ندارد،
در این قبیل چالشهای
بهتر است در همین ابتدای کار ،تکلیفش را با این قبیل
توصیههایمشکلآفرینروشنکند.
بارها گفته شده است که ستیز و مقابله با تکنولوژی
بیثمر است و در حکم نبرد با آسیاب بادی است! جهان
به زودی شاهد توسعهی اینترنت ماهوارهای خواهد بود،
پدیدهای که نه کنترلپذیر و نه قابل محدودسازی است.
بنابراین ،تجربهی تلخ و زیانبارمقابله با نوارکاست ،دستگاه
ویدئو ،دیش ماهواره...و سرانجام تن دادن به همهی آنها
پسازتحمیلهزینههایسنگینروانیوفرهنگیبهجامعه
و برانگیختن خشم عموم را درمورد اینترنت تکرار کردن،
نشانیجزتداوملجبازیبهقصدتخریب اعصابملتندارد!
افزون بر این ،درحالی که اعتراضات مردمی به عوارض
ناشی ازبیبرنامگی و ناشیگیری درامرتوسعه ،این روزها در
شهرهایمختلفکشورجریاندارد،توصیهبهمحدودکردن
اینترنتجزریختنبنزینبرآتشخشمعمومتفسیردیگری
هم دارد؟

در چارچوب هفته بیست و نهم مسابقات لیگ برتر ،دو تیم نفت مسجد سلیمان و گلگهر سیرجان در ورزشگاه شهید بهنام محمدی به مصاف
یکدیگررفتند.گل گهرموفق شد با دو گل سعید صادقی به جایگاه چهارم درجدول جام حذفی قراربگیرد /.عکس :اسماعیل خورتن | خبرگزاری مهر
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ما و سلبریتیها

 رضا مسلمیزاده
دعوای فقر و ثروت و دارا و ندار
حکایتی اگرنه ازلی است ،قدمتی دارد الاقل
ی روزی که نخستین انسان بر روی
به اندازه ِ
زمین خدا خطی کشید و برمحدودهی درون
خط ادعای مالکیت کرد؛ جدالی که هر روز
به اقتضای روزگار چهرهای خاص به خود
میگیرد .مالکیت البته به تملک زمین خدا و ثروت مادی محدود
نماند و به مرورابعادی نو یافت« .شهرت» هم ازجملهی موقعیتهای
برتریطلبانهی انسانبرانسانهایدیگراست.مناسباتسرمایهمدارانه
توانسته درجهان امروزبه ظهورو بروزطبقه و گروهی جدید ازآدمیان
منجرشود که به آنها «سلبریتی» میگوییم؛ بتهای انسان نو .انسانی
که روزبهروز از درون خالی میشود و به جبران آن بیرون را نمایشیتر
میسازد .هنرمندان ،ورزشکاران ،کارآفرینان افسانهای ،صاحبان
ثروتهای کالنوسیاستمدار ِانبلندآوازهبتهاییهستند کهدرغیاب
معنویت پرستیده میشوند و «فن» و «کراش»های ما را میسازند .آنها
نماد آرزوهای ازدسترفتهویابهدستنیامدهایهستند کهعمرماندر
تمنایبهدست آوردنشانتلفمیکنیم.
علیرضای حقیقی دروازهبان اسبق تیم ملی که فصل کنونی
فوتبالدرتیمگلگهرسنگربانیمیکند،یکی ازهمینسلبریتیهاست
که در هفتهی گذشته خبرساز شد .متاسفانه خبرگزاریها به شکل
مفتضحانهای به کپیکاری از روی دست هم عادت کرده و اکثر آنها
خبر را ناقص بازگو کردهاند .ما نیز در این شرمساری خبری شریکیم.
این شیوهی خبررسانی چنان بیخبرانه است که باید به افواه و شایعات

دقایق دلهرهآور

مراجعه کنیم و دریابیم حضرت سلبریتی ،علیرضاخان حقیقی لطف
فرموده و یکی از اهالی سیرجان را به لقب «دهاتی» مشرف فرموده
است .حاشیهای بیاهمیت که البته چیزی ازارزشها و موفقیتهای
گلگهرنمیکاهد.
حاالعدهایراهافتادهاند کهچراحقیقیبهماتوهین کردهوعدهای
هم میگویند؛ دهاتی توهین نیست .این دوستان نمیدانند که نه تنها
دهاتی ،بلکه «شهرستانی» هم درنظام زبانشناسی محاورهای امروزایران
نشانهیتحقیراست.پایتختنشینان،مادورافتادگانازمرکزراشهرستانی
میخوانندودرماهمچونبردگانوفرودستانوعقبماندگانمینگرند.
حاال اگراینمرکزنشینسلبریتیهمباشد،حقیقتاحقداردماراهرچه
میخواهد بفرماید ،مخصوصا اگر که حقیقی هم باشد ،حکم از آن
اوست.
درنظام بتوارگی نو ،سلبریتیها نقطهی پرگاروجودند و اگرما
را ازمدارشان حذف کنند ،حرجی بر ایشان نیست .مرا با او چه نسبتی
میتواندباشد،هنگامیکهدستمزددریافتیاشدریکفصلبایکعمر
سگدو زدن من برابری میکند؟
سلبریتیهای پایتختنشین هر دو هفته یک بار نزول اجالل
میفرمایند و قدم بر تخم چشمان ما دهاتیها و شهرستانیهای
سیرجانی میگذارند و برای فوتبال کردن زمین چمن را به قدوم خویش
مزین میکنند .حاال اگر در البهالی تفقدهایشان ،خشمی هم در
ایشان جنبیدن گرفت ،بر ماست که برای آن خشم جنبیده اگر شد
قربانی نثارکنیم .باشد که این قهرو خشم فروبنشیند و فصل آینده در
قراردادهایشانحقتوحش ازماطلبنکنند که اگربکنند ،کسانیبرای
تقدیم آن ازهماکنون آماده و دمجنباناند.

 زهرا خواجویینژاد
ساعت یک و نیم بامداد
شنبه است .اورژانسبیمارستان
امام رضا بسیار شلوغ است.
آنقدر که برای تشکیل پرونده
باید در صف بایستی .هرکسی
برای کاری به بیمارستان آمده
است؛ خانمی کیست دارد و ازدرد به خود میپیچد ،پسر
نوجوانی با موتور زمین خورده است و دست و پاهایش
زخمی و خونآلود است ،مرد جوانی میگوید تب دارد و
حالتسرماخوردگیدارد،دیگریدستششکسته استو
ازدرد به خود میپیچد و....
مرد جوانی با صدای بلند درحال حرف زدن با تلفناش
است که سرپرستار اورژانس بلند میگوید؛ آقا اینجا
اورژانس است ترمینال که نیست ،آن هم ساعت دو
نصف شب .مرد آرامترحرف م یزند و مکالمهاش را تمام
میکند .سرپرستاربا متانت و آرامی میگوید مردم هنوز
درک درستی از اورژانس ندارند .او بسیار صبور است و با
حوصله و ادب خاصی با بیماران حرف م یزند آنقدر که
استرس و نگرانی آدم کم میشود .با خودم میگویم هنوز
هم پرستاران صبور و خوشاخالق در این جامعه وجود
دارد .ما که برای شکستگی سر به بیمارستان آمدهایم
سریع پرونده تشکیل میدهیم و بیمارمان در اورژانس
بستری میشود .دکتراورژانس خانم جوانی است که پس
از معاینه و انجام سیتیاسکن بیمارمان را برای بخیه به
اتاق عمل میفرستد .بعد از یکی دو ساعتی نوبت بخیه
میرسد و بیمارمان را به اتاق عمل اورژانس میبرند و هنوز
چند دقیقه نگذشته است و پزشک درحال تزریق آمپول
بیحسی است که فریادهای چند نفر لرزه به تن همه
میاندازد .جلو میروم و چند مرد خونآلود را میبینم که

یکی ازآنها روی تخت خوابیده و مدام میخواهد ازروی
تخت پایین بیاید و برود یک نفررا که مدام اسمش را صدا
م یزند،بکشد.مدامفحشوناسزامیگویدوهمهبیماران
بسیارترسیدهاند .پرستاران گوشهای دور ایستادهاند و او را
نظاره میکنند .خانم دکترمیخواهد باالی سر او برود اما
یکی ازپرستاران مرد اجازه نمیدهد و میگوید من میروم.
خانم دکتراورژانس میگوید واقعا خسته شدهایم ،بسیار
شغل سخت و دلهرهآوری داریم .یکی از همراهان بیمار
به من میگوید؛ خانم جلو نروید ،بیایید این پشت قایم
شوید ،اینجماعتبههیچکسرحمنمیکند.تمامراهرو
اورژانس پرازخون است .یکی ازهمراهان بیمارمیگوید؛
این آقا تازهداماد است و دیشب عروسیاش بوده است
و امشب دریک مهمانی او را چاقو زدهاند .خانم جوانی با
کفشهایپاشنهبلندوظاهریشبیهنوعروساندواندوان
میرود .یکی دیگرازهمراهان بیمارمیگوید او همسرش
است ،بیچاره نوعروس است مثال .هرچه که هست
ماموران انتظامی سریع اوضاع را کنترل میکنند و آرامش
برمیگردد .درهمین حین چشمم به بنرها و کاغذهایی
بازدارندهای میخورد که در صورتی کسی در اورژانس
مشکل ایجاد کند فالن مجازات درانتظارش است.
خوب که فکر میکنم اگر در چنین لحظاتی چنین
بیمارانی به کادر درمان یا بیمار دیگری ضربه بزنند هیچ
مجازاتی نمیتواند حال آدم را خوب کند و نمیتواند
استرسی را که در آن لحظات به کادردرمان و بیماران وارد
شده است را جبران کند.
واقعا در این اوضاع کرونا که شهر و کشور شرایط
سختی را پشت سرمیگذارد و پرستاران و پزشکان و کادر
درمان شرایط دشوارو خستهکنندهای را میگذارنند ،کاش
حداقل با چنین رفتارهایی بار روی دوششان نشویم و
استرس به آنها و سایربیماران وارد نکنیم.
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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.

ت وروب معابر و
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای انجام عملیات تنظیف و رف 
جمعآوری زباله در محدوده منطقه یک شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :انجـام عملیات
ت وروب معابـر و جمـعآوری زبالـه در محـدوده منطقه یک شـهرداری سـیرجان)
تنظیـف و رفـ 
بـه شـماره  2000005674000065را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید .کلیه
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها
از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهد
شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت
گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/28میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
سهشـنبه مـورخ 1400/05/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه مورخ 1400/05/17
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 تمدید (نوبت دوم) مهلت تحویل پاکات
مناقصه عمومي شماره/1400/18ع

پیــرو درج آگهــی و انتشــار اســناد مناقصــه جهــت اجــرای پــروژه «عملیــات احــداث ســاختمان
اداری شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر» از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي ،بــه آگاهــی
میرســاند ،مهلــت تحویــل پــاکات مناقصــه از روز یکشــنبه مــورخ  1400/5/3بــه روز یکشــنبه
مــورخ  1400/5/10موکــول گردیــد .همچنیــن الحاقیــه اســناد مناقصــه از وبســایت ایــن شــرکت
بــه آدرس  WWW.GEG.IRاز بخــش مناقصــه و مزایــده قابــل دانلــود میباشــد .شــركت معدني
و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون

جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر  

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و احداث مسیر دوچرخه محور بهشت (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالح و
احـداث مسـیر دوچرخـه محـور بهشـت) بـه شـماره  2000005674000063را از طریـق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه مورخ 1400/05/17
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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره /1400/19ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «ارائــه خدمــات راهبري ،نگهــداري ،تعميــر واحد

پايلــوت پلنــت و آزمايشــگاههاي مدیریــت تحقیقــات و فنــاوری» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي به

پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس

الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكنندگان

از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ
 1400/5/13در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .ضمن ًا

بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ  1400/5/6مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و

صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت

مختــار ميباشــد.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر  

