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اینچندنفر
انتقاد موالوردی ازممنوعیت نوشتن اسم زنان دراطالعیههای ترحیم
جماران :شهیندخت موالوردی فعال سیاسی با یادآوری خاطرهای به ممنوعیت نوشتن اسم زنان
در اطالعیههای مجالس ترحیم واکنش نشان داد .این فعال سیاسی نوشت :درزمان درگذشت مادر
خدابیامرزم ،زمانی که درآگهی ترحیم دیدم نام تنها خواهرم جزو فرزندان درج نشده ،ابتدا تصورکردم از
قلم افتاده.بعد با کمال تعجب متوجه شدم چاپخانهها ممنوعیت دارندو مدیرچاپخانه شهرمان لطف
کرده و ازفرزندان دخترفقط نام من را آن هم با مسئولیت خودش درآگهی منتشرکرده است!

اختالف قیمتها مردم را آزارمیدهد
جماران :محمد مخبرمعاون اول رییسجمهوری دررشته توییتی نوشت :مقررشد جهت جلوگیری از
قیمتگذاری سلیقهای فروشندگان ،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرفکنندگان فهرستی از
مهمترین کاالهای ضروری و اقالم پرمصرف خانواررا احصاء و قیمت گذاری کرده و دراختیارمردم و بازرسان
قراردهندتافروشندگانمتخلفشناساییوبهسازمانتعزیراتحکومتیمعرفیشوند.
اولین دوره مسابقات سازههای ماکارونی توسط روابط عمومی و اموربینالملل شرکت گلگهر با حضور 140نفر ازفرزندان  8تا  18سال کارکنان شرکت گلگهر هفته گذشته
برگزارشد  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

برخی خانههای تاریخی محل سگ وگربه شدهاند
عصرایران :وزیرمیراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با انتشارویدیویی با عنوان «میراث فراموششده»
در صفحه شخص ی خود نوشت :به تدریج در بازدیدهایی که از ابنیه تاریخی مرمتنشده دارم ،به این نتیجه
میرسم که بخش قابلتوجهی از میراث ارزشمند ما درحال نابودی کامل است .عزتاهلل ضرغامی با انتشار
پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت :به دالیل مختلف و برخی سوتفاهمها کارها نیمهکاره رها شده و
جسارت تصمیمگیری ازمدیران مربوطه سلب میشود .یکسری ابنیه تاریخی هستند که نابود و سالهاست محل سگها و گربهها شدهاند.

خبر
رییس جهاد دانشگاهی استان اعالم کرد

عضویت  ۵۰۰۰نفر در بانک خون بند ناف کرمان
 ایسنا
دکتر«مهدی بازمانده» رییس جهاددانشگاهی کرمان
با بیان اینکه  ۲۴آبانماه روز جهانی بانک خون بندناف
است ،گفت :بانک خون بندناف جهاددانشگاهی استان
کرمان در تیرماه  ۱۳۸۷با همکاری بانک خون بندناف
رویان فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون دارای سه شعبه
در شهرهای رفسنجان ،سیرجان و جیرفت و کارشناس
نمونهگیر آموزش دیده در شهرهای زرند ،بم ،بافت ،راور
و شهربابک است .وی به درمان بیماریهای العالج با
استفاده از سلولهای بنیادی اشاره و تصریح کرد :نظر
به اینکه ذخیرهسازی این نوع خون میتواند فواید بسیار
زیادی داشته باشد لذا باید اقدامات بیشتری برای ترغیت و
تشویق مردم جهت ذخیرهسازی خون بندناف انجام داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابطعمومی جهاد
دانشگاهی کرمان ،بازمانده گفت :از جمله پیوندهای
انجام شده با استفاده از نمونههای بانک سلولهای
بنیادی خون بند ناف رویان میتوان به درمان تاالسمی،

آنمی آپالستیک ،آنمیفانکونی،فلجمغزی،بیماریهای
نقص ایمنی اولیه ( ،)SCIDلوسمی حاد لنفوبالستیک
( ALLیکی از شایعترین سرطانها در کودکان و
گاهی در بزرگساالن هم دیده میشود) و لوسمی حاد
میلوئیدی ( AMLاز انواع سرطان خون) اشاره کرد.
رییس جهاددانشگاهی استان کرمان به یکی از موارد
درمان با استفاده از خون بند ناف در کرمان اشاره و
تصریح کرد :در کرمان میتوان درمان کودک  ۱۰ساله
مبتال به تاالسمی ماژور(انجام درمان با استفاده ازخون
بند ناف خواهر) را ذکر کرد .وی ادامه داد :حفظ و
نگهداری سلولهای بنیادی خون بندناف برای استفاده
احتمالی درآینده ،انتخابی است که امروزه تعداد زیادی
از پدران و مادران در سراسر جهان برای فرزندان خود
مورد توجه قرارمی دهند.
بازمانده گفت :خون بندناف خونی است که پس از
تولد دربند ناف و جفت باقیمانده و دورریخته می شود در
حالیکه این خون غنی ازسلولهای بنیادی است.

یادداشت

مدرک و استعداد برای ما؛
ُپستها برای فرزندان و دامادها
 مصطفی داننده
روزنامه جوان در دفاع از انتصابهای فامیلی در دولت
ً
«اصطالحا از لپلپ بیرون نیامدهایم
سیزدهم نوشته است:
که پیشینه همدیگر را نشناسیم .سؤال اساسی این است که
باید فرزندان منتسبین به جمهوریاسالمی چه کارکنند؟ آن که
تحصیلکرده است باید چگونه مورد استفاده قرارگیرد؟ محروم
کردن جوانان آینده کشوربه جرم انتساب به مسئوالن جمهوری
اسالمی ظلم به آنان است»
آدم بعد از خواندن این سطور ،دلش برای فرزندان،
دامادها ،اقوام و آشنایان مسئوالن کشور میسوزد که این
همه مورد ظلم قرارگرفتهاند .واقعا چقدرما بیرحم هستیم که
اینگونه بیگناهانی را مورد آزارقراردادیم.
از شوخی گذشته باید خدمت این روزنامه و همه آنهایی
که مدافع استفاده ازآشنایان درپستهای دولتی هستند عرض
کنم که این رسمش نیست که مسئولیت از پدران به پسران،
دختران و دامادها برسد.
خیلی ازجوانان این سرزمین دردانشگاههای معتبردرس
خواندهاند و سابقه بسیاربلند باالی کاری دارند و تنها منتظریک
فرصت هستند تا ایدههای خود را به مرحله اجرا دربیاورند اما به
واسطه این فامیلبازی ازرسیدن به مسئولیتها محروم شدهاند.
چه اشکالی دارد که فرزندان ،دامادها و اقوام حضرات
مسئولین درکشورهم مثل دیگران روی پای خود بایستند .مثل

جناب آقای

مهندس حمید کیانی
خاطرات تالشهای شما همواره در خانواده بزرگ
گلگهر که در جایجای آن اثر قدمها و پشتکار و
همت شما بر آن موج میزند ،به یادگار خواهد ماند.
بدینوسیله بر خود الزم میدانیم از زحمات و
تالشهای صادقانه و موثر جنابعالی که توسعه صنعت و معدن را به همراه
داشته است ،تقدیر و تشکر نمائیم .امید است در سایهی الطاف الهی
همواره سالمت ،سربلند و سعادتمند باشید.
هیئتمدیره ،مدیرعامل و پرسنل شرکت گهرروش
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این دیگر ابرتورم است

همه ما جوانهای این سرزمین که برای رسیدن به یک شغل
ساده ،استرس کشیدیم و تالش کردیم.
البته این وضعیت تنها در مسئوالن کشور رواج ندارد .به
طور مثال ما در صنعت سینما هم میبینیم که کاگردانهای
محترم ،خیل جوانهای با استعداد کشوررا پشت سد فرزندان
خود نگه میدارند و اجازه نمیدهند هنر آنها دیده شود.
اینکه بخشی از جوانان کشور از ناامیدی و عدم
شایستهساالری در کشورحرف م یزنند ،به خاطرهمین رفتارها
و تصمیمهاست .ناامیدی؛ باران پاییزی نیست که ناگهان ببارد و
بعد قطع شود ،این حس حاصل تصمیماتی است که گرفته
میشود.
وقتی کسی که از دانشگاه معتبر مدرک گرفته است و
یا سابقه خوبی در کار دارد ،میبیند به جای اهمیت به سابقه
او ،مسئولیتها به پسرها و دامادها میرسد یا فارغالتحصیالنی
از دانشگاهی خاص عهدهدار پستهای مهم کشور میشوند،
تصمیم میگیرند به جای ماندن در کشور و دیدن آقازادهها،
چمدان خود را ببندند و راهی فرنگ شوند.
این انتصابها و بعد دفاع بد مثل مظلوم خطاب کردن
کسانی که به واسطه خویشاوندی با مسئوالن به پست و مقامی
میرسند ،تنها این حس را به جوانان این کشور القا میکند
که هرچه بدوند راه به جایی نخواهند برد و قرعه اقبال به نام
فامیلهامیافتد/.عصرایران

 محدثه کاظمی
این روزها افزایش سرسامآور قیمتها ،اقشار
مختلفجامعهراتحتفشارهایسنگینزندگیقرار
داده است که صدای اعتراض اکثر مردم را در پی
داشته است .مرکز آمار ایران اوایل آبانماه با انتشار
گزارش جدیدی از نرخ تورم اعالم کرد که افزایش
قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در کشور طی ۱۲
ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به دور مشابه
پارسال (تورم ساالنه) ۶۱.۴درصد بوده که رکورد
جدیدی در تورم اقالم خوراکی محسوب میشود.
این تورم و این رقم چیزی شبیه به «ابرتورم» است
و ازمرزهای تورم عادی عبور کرده است .دالری که
از مرز 28هزار تومان گذشته است یعنی
زنگ خطری که باید صدایش شنیده شود.
افزایش سطح عمومی قیمتها در یک
بازه زمانی ،خدمات بدون پشتوانه و بدون
برنامهریزی ،کاهشقدرتخریدمردم،تورم
را ایجاد کرده است .جدای ازهزینه مسکن
و اجارهبها که بیش ازنیمی ازدرآمد خانوار
را میبلعد و کمر مستاجران را خم کرده
است ،خطر این ابرتورم پیشرو بیشتر از
همه درسفرههای مردم پدیدارشده است
که کماکان نیز ادامه دارد .سفرههایی که هر روز
کوچک و کوچکتر شده است .قیمتهای مواد
خوراکیباسرعتیغیرقابلپیشبینی کهعدم انطباق
مصرفکنندهرابرایخریددرپیندارد،مقابلچشمان
همگان ظاهرمیشود .مردم منابع مهم تغذیهای را
ازسفره خود قلم گرفتهاند .گوشت قرمزو گوشت
مرغ که مدتهاست ازسبد غذایی خانوارها حذف

شده و حاال در پی گرانی لبنیات و تخممرغ ،در
مصرف این اقالم نیزمحدودیت ایجاد شده است.
دیگرکیفیت غذا اهمیتی ندارد ،فقط چیزی خورده
میشود تا حد امکان گرسنگی را رفع کند و کیفیت
آن اصال مهم و مدنظر نیست و این یعنی ناقوس
خطر! سفرههایی که فاقد منابع پروتئین و لبنیات
است یعنی ارکان اصلی هرم غذایی را ازدست داده
و این امردربلندمدت میتواند هزینههای درمانی و
سالمت هنگفتی را برای کشورایجاد کند .جمعیت
بیماری که با انواع کمبودهای غذایی دست و پنجه
نرم خواهد کرد ،خسارات مالی زیادی را برای کشور
درپی خواهد داشت.

دولت رییسی با تورم بیسابقهای که با آن درگیر
است امکان آزمون و خطا را به هیچوجه ندارد و
باید ساختار سیاستهای مالی و پولی رابه صورت
عمیق ریشهیابی و راهحلهای مناسبی را درنظر
بگیرد و اما باید دید تیم اقتصادی رییسی موفق
به شکست این تورم سنگین خواهد شد یا خیر؟!
روزنامهاعتماد

سودوکو 677
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قید
قرعه هدیه دریافت کنید.
برنده سودوکو :676
فرامرز اسماعیلی

قانونهای حل
جدول سودوکو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بایــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بدیهی اســت که هیــچ عددی
نباید تکرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتیجه
هیچ عددی نباید تکرار شود.

جناب آقای

مهندس علی محمودآبادی
توسعه معدن و صنعت مدیون تالش مدیران و متخصصانی
است که با تالش و ازخودگذشتگی ،واژهی گرانبهای
«خواستن ،توانستن است» را معنا بخشیدند.
ضمن تقدیر از تالش و زحمات خالصانه شما در دوران
مدیرعاملی شرکت گهرروش سیرجان ،انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان
مدیرعامل شرکت نظمآوران صنعت و معدن تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزونتان
را در تمامی مراحل کار و زندگی از خداوند متعال مسئلت داریم .امید است در
پرتو الطاف الهی بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

هیئتمدیره ،مدیرعامل و پرسنل شرکت گهرروش
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شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر (ســهامی عــام) در نظــر دارد «تأمیــن تجهیــزات و اجــرای
لولهکشــی گاز اکســیژن دســتگاههای آنالیــز ســولفور» مربــوط بــه آزمایشــگاههای مجتمــع خــود را از طریــق
برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری بــا رتبــه
حداقــل  5در رشــته تأسیســات از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ،واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان
واجــد شــرایط میتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــی WWW.GEG.IRمراجعــه
و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزیابــی تأمینکننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود
نمایند .مهلت تحویل پاکات ســاعت  9الی  14روز یکشــنبه مــــورخ  1400/9/7در محــــل دفتر کمیســیون
معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران میباشــد .ضمنـاً بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع
مناقصــه در روز یکشــنبه مــورخ  1400/8/30مقــرر شــده اســت .شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در رد
یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار میباشــد.

شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر (ســهامی عــام) در نظــر دارد «خدمــات طراحــی و مهندســی
پایــه و تفصیلــی ( Basicو  ،)Detailedتهیــه اســناد مناقصــه و مــدارک فنــی مربوطــه جهــت اجــرای
پــروژه احــداث پایلــوت پلنــت فــرآوری و گندلهســازی» مجتمــع خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومی
بــه شــرکت مهندســین مشــاور واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان میتواننــد جهــت اخــذ اســناد
مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــی WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از بخش مناقصــه و مزایده
دانلــود نماینــد .مهلــت تحویل پاکات ســاعت  9الی  14روز چهارشــنبه مــــورخ  1400/9/10در محــــل دفتر
کمیســیون معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران میباشــد .ضمناً بازدیــد از محــل اجرای
موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه مــورخ  1400/8/30مقــرر شــده اســت .شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهر در
رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار میباشــد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

