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به فدراسیون فوتبال اعتماد نکنید

 ناصرصبحی

اینچندنفر
پاسخ یک فعال اصولگرا به تهدید علم الهدی
جماران :بعد ازصحبتهای روزجمعه علم الهدی امام جمعه مشهد که گفته بود« :بازگوکنندگان حرفهای
دشمندرمطبوعاتوفضایمجازی،لشکردشمنهستندوبایدتحتتعقیبقضاییقراربگیرند .اینهادشمنو
عامل نفوذی دشمن هستند و دردنیا اینها را محاکمه صحرایی میکنند ».پس ازآن محمد مهاجری فعال اصولگرا
درحسابتوییتریخودنوشت«:آقایعلم الهدیدرلفافه،منتقداندولترابهمحاکمهصحراییتهدید کرد .اما اگر
ماندگاری ایران ،به خون منتقد نیازدارد حتی بدون محاکمه صحرایی گردنم را می گذارم .امتحان کنید».

جا دارد به عنوان بیت شهید مطهری ازشوراینگهبان شکایتکنیم!
جماران :علی مطهری در نامه ای به آیتاهلل جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت :باور نمیکنم که شما متن
نامه دالیل ردصالحیت علی الریجانی را خوانده و امضا کرده باشید.در این نامه به خانواده آقای الریجانی و بیت
استاد مطهری جفای عظیم شده است .عجیب است ،به جای آنکه ازهمسرجناب الریجانی و فرزند استاد شهید
مطهری تجلیل شود که درچهل سالی که آقای الریجانی سمتهای مهمی داشته است حتی یک سفرخارجی
و داخلی همراه ایشان نرفته است این گونه پاداش او را میدهید! جا دارد که ما به عنوان بیت شهید مطهری از شورای نگهبان شکایت کنیم.

افزایش شیوع مصرف موادمخدردردهه ۹۰
ایسنا :دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشوربا بیان اینکه اکنون منشاء بسیاری ازطالقها و
جرائم و سرقتها مواد مخدر است ،گفت :یعنی اگرمواد مخدرساماندهی شد ،بسیاری از این
آسیبها هم به تبع آن ساماندهی خواهد شد .سردار اسکندر مومنی گفت :با نگاهی به ۴۰
سال گذشته و بلکه  ۶۰سال گذشته ،از دهه  ،۴۰تنها در دهه  ۶۰کاهش شیوع مصرف مواد
مخدر را داشتیم و دهه  ۷۰ ،۵۰ ،۴۰و  ۸۰و  ۹۰افزایش شیوع مصرف را داشتیم.

خبر

تعطیلی نامحدود
بخش تزریقات درمانگاه متخلف
پاسارگاد
باالخره رای درمانگاهای که در هفتههای اخیر
به دلیل فوت دو همشهری در آن رسانهای
شده بود ،صادر شد .به گزارش روابط عمومی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی سیرجان؛ پس از فوت دو همشهری
بعد از تزریق آمپول در یک درمانگاه خصوصی
در سیرجان ،هیأت بدوی نظام پزشکی با اتمام
تحقیقات و بررسی های نهایی ،رأی به تعطیلی
نامحدود بخش تزریقات درمانگاه مذکور را
صادر کرد.
رییس نظام پزشکی سیرجان در این باره گفت:
این درمانگاه خصوصی در دو پرونده فوت ،به
صورت  ١٠٠درصد مقصر شناخته شد.
در پرونده فوت مرحوم فاطمه شهریاری٣٠ ،
درصد پزشک و  ٣٠درصد بخش تزریقات
درمانگاه و مسوولین درمانگاه هم  ۴٠درصد
مقصر شناخته شدند.

پیام ناخواسته فدراسیون فوتبال به باشگاهها در پی ماجرای بازیکن خارجی گلگهر

در پرونده فوت مرحوم احسان گلزاری نیز ٨٠
درصد مسوولین درمانگاه و  ١٠درصد پزشک
و  ١٠درصد بخش تزریقات درمانگاه مقصر
شناخته شدند.
دکتر سید محمد رضوی نسب افزود :پس
از اعالم رأی در خصوص این دو واقعه تلخ،
هیأت بدوی نظام پزشکی از مدیریت غذا
و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی سیرجان خواست نسبت به
جمع آوری کلیه داروهای بیمارستانی از سطح
داروخانههای سطح شهرستان سیرجان اقدام
کرده و همچنین خواستار تشدید نظارت ها بر
مراکز درمانی از سوی مدیریت درمان دانشکده
علوم پزشکی سیرجان شد.
شایان ذکر است که رأی صادر شده قابل
اعتراض بوده و این پرونده نیز از سوی هیأت
بدوی نظام پزشکی به قوه قضاییه ارسال شده
است.

میگویند تاریخ شب یلدا و قدمت آن به حدود هفت هزارسال (یا بیشتر) بازمیگردد و تا به امروزیکی ازباستانیترین رویدادهای ایران است ،هرچه که
هست یلدا بهانهای است برای دورهم جمع شدن ،اما با توجه به ورود نوع جدید ویروس کرونا حواسمان به دورهمی امسال باشد /.عکس :ایرنا
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نمایندههای محترم؛ جامعه را دو قطبی نکنید لطفا!
 مصطفی داننده*
این دو اظهار نظر را بخوانید:
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی« :رویههای
سختگیرانه بهکارگیری نیروهای انقالبی باید رفع شود .اگر
قرار باشد بهکارگیری آنها منوط به داشتن رزومه و سابقه
ً
مطمئنا کارها پیش نخواهد رفت».
کاری باشد
روحاهلل ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن« :با
مخالف واکسیناسیون اجباری،
اللهی
ِ
جوانان والیتمدارحزب ِ
برخورد چکشی و قضایی نکنید».
میبینید نمایندگان مجلس انقالبی به طرزشگفتاوری
در حال ایجاد دو قطبی در جامعه هستند و به دنبال ایجاد
شهروند درجه یک و درجه دو در کشور هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به راحتی میگوید
که چشم خود را به روی تخصص آدمها ببندیم و ازنیروهایی
که خود را انقالبی مینامند استفاده کنیم .یعنی هرکسی که
در ظاهر و یا باطن خود را انقالبی میداند یا میخواند بدون
هیچ سابقه کارمشخصی میتواند استخدام شود و احتماال
متخصصین باید پشت دربمانند چون انقالبی نیستند.
عضو کمیسیون صنایع تنها حق اعتراض را به جوانان
حزباللهی میدهد و حتی از برخورد با آنها انتقاد میکند
و این درحالی است که احتماال همین نماینده ،هیچ حق
اعتراضی برای دیگران قائل نیست.
این دو قطبی سازی انقالبی و غیر انقالبی ،حزباللهی

و غیر حزباللهی به شدت خطرناک است .این رفتار باعث
میشود که آدمهای معمولی جامعه فکر کنند که سهمی
از این کشور ندارند و پشت سر انقالبیها و حزباللهی
ایستادهاند.
این دو قطبیسازی« ،ریاکاری» را افزایش میدهد.
جوانان برای اینکه بتوانند استخدام شوند در ظاهر و جلوت
انقالبی میشوند که بیا و ببین اما در خلوت هر کاری که
دلشان میخواهند میکنند .معموال این افراد یک صفحه
اینستاگرام شخصی دارند و یک عمومی که در آن تمام
مواضع انقالبی میگیرند و در صفحه شخصی روی اصلی
خود را نشان میدهند.
این دو قطبیسازی ،به جوانان کشور یاد میدهد که
تخصص داشتن یعنی کشک ،یعنی احتیاجی نیست زیاد به
خودتان زحمت دهید و کار یاد بگیرید؛ کافی است انقالبی
باشید تا کارهایتان پیش برود.
مهاجرت؛ شاخ و دم ندارد .وقتی یکی از این
متخصصها پشت دریکی از انقالبیهای بیتخصص بماند،
عزم فرنگ میکند .میرود جایی که تخصص او را پذیرا
باشند .همه ترک وطن کردنها به خاطرمشکالت اقتصادی
نیست .گاهی نبود عدالت اجتماعی باعث میشود بخشی از
مردم چشم خود را به روی عالیقهایشان از جمله خانواده
و وطن ببندند و راهی غربت شوند.
* عصرایران

این روزها داستان بازیکن خارجی
گلگهرو حکمعجیب کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال نقل محافل شده
است .در این بحث چند نکته به ذهن
نگارنده میرسد که با خوانندگان با
اشتراکمیگذارد.
)۱برای رد این حکم یک دلیل محکم وجود دارد و آن امضای
حمیرا اسدی؛ مسئول دپارتمان بینالملل فدراسیون فوتبال است.
اسدی سوابق ارسالی گلگهررا تایید کرده و کارت بازی بر این اساس
صادرشده است .حرف بسیارساده است :اگر گلگهرتخلف کرده،
اسدی نیزمرتکب تخلف شده و باید مجازات شود اما نادیده انگاشتن
نقش اسدیموجبمیشودتا اجرایدلبخواهیقانونتوسط کمیته
انضباطی و رای هدفدار کمیته بحث روز گردد .نمیشود گلگهر را
محکوم کرد و ازاسدی گذشت .جمالت او درذیل امضا کامال شفاف
است و مبنی بر تایید مدارک و گلگهر بر همین اساس از بازیکن
خارجی خود استفاده کرده است.
)۲فدراسیون میگوید که مسئولیت تهیه مدارک معتبربرعهده
باشگاهها است .این مورد نیز دارای ابهام است .فرض کنید چنین
باشد؛ پس مسئولیت دپارتمان بینالملل چیست؟ نکته دوم اینکه
درلیگ ۱۶تیم وجود دارند .اگرمسئولیت تایید بازیکن را ازدپارتمان
بینالملل بگیریم ،چه اتفاقی میافتد؟ فرض کنید گلگهریا هرتیم
دیگری یک بازیکن خارجی گرفته است .در این صورت  ۱۵تیمی که
با گلگهریا آن تیم فرضی بازی دارند ،باید جداگانه با ارسال ایمیل به
فدراسیون فوتبال کشوری که بازیکن خارجی تابعیت آنجا را دارد،
صالحیت او را تایید کنند .آیا چنین امری امکانپذیراست؟
)۳گلگهرمیگوید باشگاهها امکان مکاتبه با فیفا یا فدراسیون
کشوری که بازیکن خارجی تابعیت آنجا را دارد ،ندارند.
بنابراین نه گلگهرتوان گرفتن استعالم بازیکن خارجی خود را
دارد ،نه درفرض شماره  ،۳آن  ۱۵باشگاهی که اشاره کردیم .بنابراین
فدراسیون باید به طورشفاف بگوید راه ارتباطی باشگاهها با فدراسیون
کشورهایمختلفبرایگرفتنتاییدیهچیست؟
)۴بدون شک دراین اتفاق گلگهرنیزسهمی دارد .اما سوال این
است که کار گلگهربه سهو بوده یا به عمد؟ برای عمد بودن اتفاق
ذکرشده ،گلگهر ،افراد یا فردی دراین مجموعه باید ذینفع باشد .در
حقیقت یکی ازنکات مهم ارتکاب جرم ،داشتن منافع است .سوال
این است که برای گلگهرچه منافعی در این ماجرا میتوان متصور
شد؟ حداقل به ذهن نگارنده چیزی نمیرسد!
)۵برای فرض اطالع گلگهر از مشکل بازیکن گابنی و اصرار به
جذب او دو فرض را میتوان متصور شد :بازیکن تاثیرگذار است یا
داللی رخ داده .در مورد فرض تاثیرگذاری بازیکن ،باید گفت نحوه
استفاده از او نشان میدهد گلگهربه این فرد به چشم یک بازیکن
تاثیرگذارنگاه نکرده .که اگرغیر از این بود دربازیهای حساس این
بازیکن باید ازابتدا حضورمیداشت که چنین نشده است.
)۶درموردفرضداللینیزرقمبه کارگیریبایناما آنقدرپائین است
که ازابتدا این فرض باطل میشود .دریافتی وی طبق شنیدهها حدود
 ۳۰هزاردالر است .رقمی معادل بازیکنان درجه  ۲ایرانی .اگردریافتی
او غیرعادی بود ،میشد فرض داللی را برای جذب وی درنظرگرفت.

)۷همانطورکه اشارهشد ،گلگهردراینبابتقصیراتیبه گردن
دارد و نمیتوان فرضهای باال را دلیل برکامال بیتقصیربودن باشگاه
دانست .اما با استناد به موارد ذکرشده ،میتوان تقصیر گلگهررا به
بی یا کمتوجهی در جذب اریک بایناما کاهش داد .یعنی فرض را
بر کاهلی برخی عوامل جذب این بازیکن گذاشت .این موضوع به
خصوص وقتی پررنگ میشود که یاد تذکرمیثاقی دربرنامه فوتبال
برترطی بحث با حیدرافسری بیفتیم .اینکه چرا تذکرمیثاقی موجب
ایجاد حساسیت درعوامل مرتبط با جذب بازیکن درباشگاه گلگهر
نشد ،جای سوال است .هرچند باشگاه به نامه فدراسیون استناد
میکند اما شایسته بود که حرفهای میثاقی حتی اگر نخ دادن به
باشگاه استقالل بود ،ازسوی عوامل مرتبط درباشگاه گلگهرمورد
راستیآزماییقراربگیرد .اماحرف گلگهراین است که آنهابهتاییدیه
فدراسیون اعتماد کردهاند و دراین میان تالش فدراسیون برای سلب
مسئولیت ازخود ،گفتن این جمله به زبان ب یزبانی است که تائیدیه
فدراسیون فوتبال هیچ محلی از اعراب ندارد و باشگاهها نباید به
فدراسیونفوتبالاعتمادکنند.
)۸حقیقت این است که سخن نگفتن اریک بایناما یا مدیر
برنامههای او برای شفافسازی نیزمحل ابهام است .آیا آنها با توجه
به اطالع ازقوانینفدراسیونفوتبال،سرباشگاه گلگهرکاله گذاشته
و جعل سابقه کردهاند؟ متاسفانه تاکنون هیچ واکنشی ازدو فرد ذکر
شده بروز نکرده تا موضوع مبهمتر شود و گلگهر بیشتر در مظان
اتهامقرارگیرد.
)۹این میان ،دخیل بودن تیم استقالل نیزبر ابهام ماجرا افزوده
است .تیمی که خود ماجرای مشابهی را بدون مجازات اعمال شده
درمورد گلگهردرسابقه دارد .ورود استقالل باعث ورود پرسپولیس
به موضوع شده است .امری که میتواند با توجه به قدرت رسانهای و
تعداد زیاد طرفدران این تیم ،برای گلگهرموثرواقع شود اما مشکل
اینجاست که درمورد پرسپولیس نیزماجرای طارمی مطرح است و
باز ابهام افزون میگردد .درمورد ورود پرسپولیس ،حرف مدیرعامل
این تیم نیزدرمورد دیداربا رئیس فدراسیون و اظهارتعجب عزیزی
خادم جای ابهام است.
)۱۰رای کمیته انضباطی برای گلگهر ازطرف افراد بسیاری مورد
ایراد قرار گرفته که شاید مهمترین ایشان ،هوشنگ نصیرزاده باشد
که از موضع حقوقی به موضوع پرداخته است .نصیرزاده به موارد
صحیحی اشاره میکند که اگر عمل به مر قانون هدف فدراسیون
فوتبالباشد،بدونشکحکم گلگهرتغییرخواهد کرد.
)۱۱حتی اگر فرض را بر گناهکار بودن گلگهر بگذاریم ،قانون
فدراسیونمیگوید کهبازیکنمتخلفباید ازانجامبازیمنعشود.دراین
قانونهیچ اشارهایبهمجازات کسرامتیازنشدهوبنابراینچنینحکمی
جای تعجب دارد زیرا اصل بر این است که قانون ضمن درج عمل
خالف ،مجازات را نیزتعیین میکند که دراین مورد ،ممنوعیت بازیکن
ازانجام بازی است و نه کسرامتیازازگلگهرو افزودن امتیازبه حریفان.
)۱۲ظرفیت باشگاه استقالل و نادیده انگاشتن قانون در مورد
تخلفات سابق این باشگاه و ازسویی مجازاتعجیب باشگاه گلگهر
بسیارشائبهداراست وعدالت کمیت ه انضباطیرا شدیدا زیرسوالبرده
است اما گویا ایشان هیچ ابایی از واقعه رخداده ندارند که همین
مسئلهموجبشدهتا افکارعمومی؛جزحامیانتیم استقالل،عدالت
کمیته انضباطیرازیرسوالببرند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و تکمیل دیوار(نما) و اتاقک
نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و
تکمیـل دیوار(نمـا) و اتاقـک نگهبانـی مجتمـع سـازمانی و ترمیـم دیوارهـای سـطح شـهر) بـه
شـماره  2000005674000093را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نمایـد .کلیه مراحل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/09/29میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
مورخ 1400/10/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/10/18
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه مورخ 1400/10/19
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

آگهيمناقصهعموميشماره/1400/66ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد اجرای «عملیات جابجايي و گسترش
انبار کارخانجات گندلهسازي از سايت شماره  1به سایت شماره  »2مجتمع خود را از طريق برگزاري
مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  5در
رشته ابنيه از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد
مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه
ارزيابي تأمينكنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي 14
روز شنبه مــورخ  1400/10/18در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران ميباشد .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/10/06
مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گلگهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر
دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/63ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد  «عملیات احداث کانال جمعآوری
آبهای سطحی سایت شماره  »2مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد
شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر با رتبه حداقل  ۳در رشته آب و یا رتبه حداقل
 ۳در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واگذار نماید .لذا متقاضيان ميتوانند جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمينكنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات
ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1400/10/12در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع
و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران ميباشد .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه
مورخ  1400/10/5مقرر شده است و الزامی میباشد .شركت معدني و صنعتي گلگهر در رد يا قبول
هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

