دلنوشته

دولت ناسزاگویان

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

در جلســه اخیر شــورا به موضــوع انتقادات
و برخــی ناســزا گوییها به دولــت روحانی
پرداختیــم .اولیــن نفر در این مــورد جناب
پرفســور بود که گفت :بنــده خودم به دولت
روحانی به قدری انتقاد دارم که حتی از رنگ
بنفش هم رویگردان شــدم .هر گاه نقاشــی
میکنم رنگ بنفــش بکار نمیبرم .اما با تمام
کدورتهای انباشته شــده همطراز مطالبات
انباشته شدهام ،به ناسزاگویان عرض میکنم:
ناســزاگویی یک واکنش اســت اما عالج درد
نیســت .همه خندیدند اما جناب "تندمزاج"
سکوت کرد.
همکار دیگرمان معروف به "روایتچی" گفت:
این روزها باب شــده هر کی میخواد خودی
نشون بده دولت را منبع القصورمی داند و چندتا
ناســزا به دولت میدهد .کی را دیدید با ناسزا
محبوب شود؟ خدا رحمتش کنه یه آقا کریم
تو محل بود از بس ناســزا میداد معروف بود
بــه "کریم دهن ول" اما محبوب نبود .یه روز
ننه جونم بهش گفت :مرد حسابی! دهنتو گل
بگیرند آنقدر بد دهنی نکــن .خدا رحمتش
کنــه آخرش هم دهنشــو گل گرفتند .یعنی
آدمیزاد وقتی فوت کنــه زیر خاک و گل که
رفت بــه نوعی دهانش هم زیر خاک بســته
میشــه .البته دور از جون بدهنهای امروزی!
همه خندیدند.
یکی از دوستان گفت :چندی پیش ازیکی از
نمایندگان که بیمار بود عیادت کردم چیزی
جز ناسزا گفتن از وی نشنیدم .به قول شاعر:
"هر که آید در عیادت پیش او -غیر فحش از
وی نیامد گفتگو" همه خندیدند.
دیگری گفــت :بنده با یکی از کارشناســان
اقتصادی دیدار و گفتگو کردم وی مرا به سمت
پشــت یه پرده هدایت کرد و گفت" :اســرار
پشت پردهای را پشت پرده باید گفت ،در خفا
باید گفت" .چه اسرار پشت پردهای برایم فاش
کرد! مثال گفت :گروههای ذینفعی هستند که
خودشون یه دولتند .به موازات هر مقام دولتی
یه همزاد در دولت در سایه زاییده شده و مانع
ســر راه دولت و بانک مرکــزی میزارند .دل
آقای همتی رئیس بانک مرکزی از دستشون
خون شــده .بنده خدا گفته :اگــه خاطراتم
را از دســت بعضی آدمای پشــت پردهای که
کارهای بدی میکنند (البته کار بد اقتصادی)
بنویسم و کتاب کنم پرفروشترین کتاب سال
خواهد شد.
لذا بنده به ناسزا گویان عرض میکنم حال که
اهل ناســزایید به آدمهای آن کتاب هم ناسزا
بدهید .هر چند حیف این کتاب چاپ نمیشود!
دیالوگ

فقــط اونایی میبرن که زندگی مجبورشــون
کرده که بجنگن!
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روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است
نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است
تفسیر :حافظ در این شــعر میگوید :چرا قصر آرزوهای مردم باید
سست بنیاد باشــد و آنها در رنج باشند؟ جای مردم این محنت گاه
نیست!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :تدبیر بد ،کلید فقر و ناداری است.
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تجمع مردان مقابل مجلس؛

نمی توانیم مهریه دهیم قانون را عوض کنید!

آفتابیزد-گروهشبکه:اینروزهاقیمتسکه
به طور باورنکردنی به16میلیون تومان رسیده
و شرایط را بیش از پیش برای عدهای از مردان
سختترکردهاست.مردانیکهمتارکهکردهاند
و با این قیمت ســکه که شاید درآیندهای نه
چندان دور باز هم دچار افزایش قیمت شود،
موظفبهپرداختمهریههمسرانشانهستند.
مهریهای که اکنون از پرداخت آن عاجزند .از
همینروصبحدیروزبسیاریازقربانیانمهریه
در راستای درخواســت برای اصالح قانون،
مقابل مجلس تجمع کردنــد .البته با اوضاع
کشور و این افزایش قیمت این تجمع که برای
اولین بار هم نیست زیاد دور از انتظار نبود.
> هشدارهایی که جدی گرفته نشد

در این خصوص بارها کارشناسان امر هشدار
داده بودند اما گویا گوشی برای شنیدن وجود
ندارد .حتی روزنامه آفتاب یزد طی گزارشی
تحت عنوان «با افزایش قیمت سکه تکلیف
مهریه چه میشــود؟» ضمن بررسی ماجرا
هشدارهایی را در این باره داده بود .در بخشی
از این گزارش محمد ملک ثابت وکیل پایه یک
دادگستریدرگفتگوباخبرنگارماگفتهبود«:با
تغییرقیمتناگهانیسکه،توازنمالیبینزوج
و زوجه به هم خورده است .در زمانی که قیمت
سکه  5میلیون تومان بود و کارگر یا کارمندی

گزارشــی که آفتاب یزد با افزایش قیمت سکه در مورد تکلیف مهریه
نوشتهبود

حقوق ماهانه ســه میلیون تومان دریافت
میکرد ،قاضی میتوانست رای به پرداخت
مهریه بدهد و زوج موظف میشد هر دو ماه
یک سکه به عنوان مهریه به زوجه پرداخت
کند .اگر این افراد امســال حتی  5میلیون
حقوق دریافتی داشــته باشند قیمت سکه
3برابر شده است و توازن قبلی از بین رفته
است .امروز در محاکم ،قضات برای حکم دادن
به پرداخت حتی یک ســکه ،باید به بررسی
استحقاق زن و تمکن پرداخت مرد بپردازند.
بر اساس قانون ،تنها از حقوق افراد در صورت

روز سیاه کرونا

مرگ 337نفر

آفتاب یزد -گروه شبکه:
وضعیت کرونا در کشــور به
بدترین حالــت ممکن خود
رسید به طوری که دیروز را
روز سیاه کرونا نامیدند .چرا
که طی 24ساعت (از  27تا
28مهرماه) متاسفانه 337نفر
از هــم وطنانمان بر اثر این بیمــاری جان خود را
ازدســت دادند .در این راســتا دکتر سیماسادات
الری ســخنگوی وزارت بهداشــت گفته اســت:
« از 27تا 28مهر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشــخیصی4 ،هزار و 251بیمــار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی شــد که یک هزار
و  ۹۴۸نفر از آنها بســتری شــدند .به این ترتیب
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵۳۴هزار
و  ۶۳۱نفر رسید .متاسفانه ۳۳۷ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان

این بیماری بــه  ۳۰هزار و
 ۷۱۲نفر رســید ».اکنون با
این آمار ،برای نخســتین بار
از شــیوع همهگیری کرونا،
کشــورمان در رتبه نخست
آمار مرگومیرهای جدید این
بیماری در جهان قرار گرفت.
در واقع رکورد دار مرگ و میر بر اثر کرونا شده ایم.
اما نکته اینجاست که  ،۳۳۷یک عدد نیست .قصه
جانکاه مرگ آدمهاست .قصه  ۳۳۷خانوادهای است
که داغدار شدند .اگر زنجیره ابتال را با همدلی هم
قطع نکنیم ،این اعداد وحشــتناک در آبان ماه به
 ۶۰۰نفر و در آذر ماه به  ۹۰۰نفر خواهد رسید.

> در بدترین شرایط هستیم

در این راســتا پیام طبرسی رئیس بخش عفونی
بیمارستان مسیح دانشوری در گفتوگو با ایلنا در

تجرد یک سوم و در صورت تاهل یک چهارم
میتوان برای پرداخت مهریه کم کرد .چون
مرد عالوه بر خرج زندگی خود باید نفقه زن
را پرداخت کند و عمال بیش از یک چهارم در
آمد فرد را نمیتوانند توقیف کنند .این افزایش
قیمتها باعث شده است تعداد مطالبات برای
مهریه افزایش پیدا کنــد ولی در عمل اکثر
مردان ایرانی توان پرداخت مهریه را ندارند .با
افزایشقیمتسکهمطالباتزنانبرایدریافت
آن بیشتر شده اســت اما به پرداخت آن از
سمت محاکم رای داده نمیشود .به نظر من در
مورد وضعیت بیمارستان در رابطه با شدت مراجع ه
بیماران کرونایی گفته است« :وضعیت بیمارستان
اصال خوب نیســت و میــزان موارد بســتری و
مرگومیر هم افزایش پیدا کرده است ،در واقع االن
در بدترین شرایط هستیم و امیدواریم بدتر از این
نشود .تعداد مراجعهکنندگانی که بیماری در آنها
شدت دارد ،بسیار بیشتر شده است که این میتواند
دالیل مختلفی داشته باشد ،یا به دلیل تغییر نوع
ویروس اســت که یک مقدار تهاجمیتر شده و یا
به این دلیل اســت که مردم دیرتر به بیمارستان
مراجعهمیکنند».
> کرونا سرایت پذیرتر از قبل

فرمانده مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران نیز با
اشاره به شاخصهای بســیار فزاینده بیماری در
استان تهران ،گفت « :طی نامهای به وزیر بهداشت
درخواست کردیم تا برای تعطیالت تجمیع هفته
آینده تدابیری در زمینه ایجاد مداخالت منعی برای
سفر و ایجاد مکانیزم جرایم اعمال شود .به گزارش
ایســنا ،دکتر علیرضا زالی اظهار کرد« :متاسفانه
تهــران در طول چند هفته اخیر هیچ تغییری در

اینجا معادله معکوسی وجود دارد و پروندهها
برای مطالبه مهریه نسبت به سالهای قبل
نتیجه معکوس میگیرند .امروز برای کاهش
آمار زندانیان ،قاضیان ما مامور به زندان زدایی
هستند بر اساس تجربیات من ،متضرر اصلی
این قضیه زنان هستند نه مردان» .
> واکنش کاربران

اکنوناینماجراباواکنشهایمتفاوتکاربران
شــبکههای اجتماعی روبه رو شده است.
برخیها معتقدند که اگر در زمان ازدواج همه
شاخصهای ابتال ندارد و تقریبا طی روزهای اخیر
میزان ابتال ،بســتری ،مراجعین سرپایی و میزان
مرگ و میر کماکان شــاخص بسیار فزایندهای را
نشان میدهد ».وی با بیان اینکه به نظر میرسد
که ما در تهران تماماً در پیک سوم اپیدمی به سر
میبریم ،تصریح کرد« :چند اتفاق در جریانات اخیر
افتاده که ما را از پیک دوم متمایز میکند ،اول اینکه
بیماران در شــرایط بدحالتری مراجعه میکنند،
دوم اینکه مدت اقامت بیماران در بیمارســتانها
نســبت به پیک اول و دوم ،حداقــل بین  1.2تا
2.3روز افزایش داشــته و طوالنیتر شده است».
زالی با بیان اینکه به نظر میرسد بیماری فراگیرتر و
سرایت پذیرتر از قبل در شهر تهران در حال جوالن
است ،تاکید کرد «:طبیعتاً تا زمانی که رفت و آمد و
تولید سفر در داخل شهر مدیریت نشود ،این روند
و چرخه ویروس منحوس در تهران اســتمرار پیدا
میکند و متاسفانه شاهد شهادت تعدادی از بهترین
فرزندان این مرز و بوم خواهیم بود».
> واکنش کاربران

از ســوی دیگر این تعداد مــرگ میر مورد توجه
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داراییهای زندگی به طوری مساوی بین زن و
مرد تقسیم شود و یا بسیاری از حقها از جمله
حق طالق به زنان داده شــود آنوقت گرفتن
مهریه از سوی زنان بیمعنی میشود .اما برخی
دیگر نسبت به این موضوع همچون قربانیان
مهریهاعتراضداشتند.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«به اینایی که دم مجلس تجمع کردن برای
اعتراض به مهریه بگویید باشه مهریه کنسل
ولی باید حق طالق ،حق سفر ،حق حضانت و
حق تقسیم اموال رو به زنت بدی»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد« :حق
طالق و حضانت بچه و پاسپورت رو بدین ،بعد
از ازدواج هر چی خریدین همون موقع۳دونگ
 ۳دونگ کنین اما مهریه ندین »
دیگری نوشت« :من موافق مهریه نیستم ولی
برای اینکه حق زنان ضایع نشود موافق اینم
که هنگام عقد مرد حق طالق و حق پاسپورت
و حق نگهداری فرزند را به زن بدهد این بنظرم
بهترینتوافقمیباشد»
امــا کاربرانی در انتقاد بــه پرداخت مهریه
نوشتهاند« :افراد زیادی رو میشناسم که به
دلیل پرداخت مهریه همه چیز و از دســت
دادند» «،قدیما مهریه از سر مهر بود و محبت
و عشــق ،بعد مهریه شد از سر ترس و شک
و استرس ،یکم که گذشت مهریه شد ضامن
بقای زندگی .االن مهریه شده منبع کاسبی،»...
«با سکه یک میلیونی و کمتر مهریه تعیین
کردن و زن گرفتن و حاال باید سکه۱۶میلیونی
مهریه بدن مهریــهای که میگفتن کی داده
و کی گرفته حاال اونا میگیرن و اینا هم باید
بدن».
کاربــران شــبکههای اجتماعــی قــرار گرفته و
واکنشهای آنها را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است «:آمار کرونا
رو میدیدم ،یاد اینایی افتادم که قبل کنکور میگفتن
تو پاییز کنکورو باید برگزار کرد».
دیگری نوشت «:آمار کرونا جوریه که انگار روزی یه
هواپیما داره سقوط میکنه ».
کاربر دیگری گفته اســت«:تو رو خدا یکی جواب
درســت به ما بده .چرا علی رغم رعایت دستورات
وزارت بهداشــت توســط مردم باز هم آمار کرونا
افزایشــی است؟؟!! شاید این دســتورات ناکارآمد
است».
کاربران دیگر نوشته اند «:باالخره یه جا هم ایران
باید اول شــه بله در آمار مرگ و میر روزانه کرونا
در جهان!» « ،باالخره رکورد زدیم ،اول شــدیم!
جدیدتریــن آمار مرگ و میر ناشــی از کرونا در
جهان « ،»...آمار کشتههای کرونا رسید به ۳۳۷نفر
بخاطر خودتونم که شــده مراعات کنید »« ،فکر
کن دوتا هواپیما بهم بخورن و تموم سرنشینانش
بمیــرن این تعداد رو بعالوه  ۱۷کن میشــه آمار
تلفات امروز کرونا».

آگهی دعوت سهامداران شرکت ناب سرام نوید قائم سهامی خاص
ثبت شده به شماره  14842و شناسه ملی 14004134980
جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه
مجمع عمومی عــادی به طــور فوقالعاده که ســاعت  18مورخ
 1399/08/12در محل قانونی شــرکت تشــکیل میگردد حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

هیئتمدیرهشرکت

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد
اوليه(ريال)

واگذاري حجمي
بازديدهاي ادواري
سرويس هاي
صنعتي و كنترل
كيفيت منطقه يزد

7/571/333/867

شماره مجوز در سامانه ستاد2099091523000011 :

مبلغ تضمين
شركت در فرآيند
ارجاع كار(ريال)

379/000/000

مهلت دريافت اسناد از
سامانه ستاد از تاريخ
چاپ آگهي نوبت اول
تا تاريخ
99/08/07
ساعت 18

متقاضیان می توانند بعداز انتشار این آگهی از تاریخ  99 /07/30نسبت به دریافت اسناد این
مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیك دولت (ستاد) اقدام نمایند .الزم به ذكر است
كلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصهگران
و بازگشــایی پاكات از طریق درگاه ســتاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
تلفن تماس035-35227993:
الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی،در سایت مذكور ثبت نام نموده و نسبت به
دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمایند.

= تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر
باشد و مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه (به غیر از تضامین صادره توسط پست بانك)
ارائه گردد.
شرایط متقاضیان:
 -1اساسنامه شركت پیمانكاری باید موید ارتباط رسته كاری پیمانكار با وظایف محوله باشد.
 -2ارائه تصویركلیه صفحات اساســنامه شــركت وكارت ملی وشناسنامه مدیرعامل واعضای
هیئت مدیره شــركت وتصویرثبت آگهی شركت به همراه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
وكداقتصادی وشناسه ملی الزامی است.
 -3دارابودن وارائه گواهینامه تایید صالحیت كارمعتبراز اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
استان محل فعالیت
 -4دارابودن وارائه گواهینامه تاییدصالحیت ایمنی معتبرازاداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی

زمان جلسه
توجيهي

99/08/11
ساعت 8

مهلت بارگذاري
پاكات در سامانه
ستاد تا تاريخ

99/08/17
ساعت 18

نوبت اول

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  -منطقه یزد
روابط عمومی

مناقصه گزار  :شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  -منطقه یزد

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی بصورت فشرده

آگهی مزایده ملک مازاد بر نیاز پست دامپزشکی قرنطینه عقدا

اداره کل دامپزشکی استان یزد در نظر دارد مزایده فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.
تاريخ بازگشايي
اوليه پاكات

99/08/21
ساعت 8

تاريخ
بازگشايي پاكات
الف و ج

99/08/24
ساعت 8

استان محل فعالیت
 -5احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی HSE
 -6احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی كیفی(حداقل50امتیاز)
 -7نیروهای بكار گرفته شــده توسط پیمانكاردارای حداقل مدرك كارشناسی در رشته های
مهندسی شیمی باشند.
 -8اولویت در شرایط یكسان با انتخاب پیمانكاران بومی واستانی وهمچنین بكارگیری نیروهای
بومی واستانی با اولویت محل سكونت نزدیكتردر شرایط برابراز نظر علمی وتجربی می باشد.
 -9كلیه مستندات ارائه شده اصل ویا برابر اصل باشد.
 -10قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد(خرید كاالی خارجی
كه مشابه تولیدداخلی دارندممنوع می باشد)
 -11تكمیل و بارگذاری كلیه مستندات ارزیابی كیفی مطابق توضیحات مشروحه برگ راهنما
درج شده در سامانه ستاد مورد تاكید و الزامی می باشد.
 -12كلیه پیمانكاران می بایســت حداقل تا  48ســاعت قبل از تحویل پاكات صورتجلسه
توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی كامل اعالم نرخ نمایند.
تاریخ چاپ نوبت اول1399/07/30 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1399/08/01 :
شماره مجوز وزارت نفت1399.4036:

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقـــه یزد

1

نوع مزایده

عمومی یک مرحلهای

2

شرايط اوليه

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه نسبت به ارسال پيشنهاد از طرق سامانه ستاد اقدام نمایند.

3

زمان دريافت اسناد

از تاريخ  1399/7/30لغايت 1399/8/15

4

نحوه دريافت اسناد و ثبت نام در سامانه

واجدین شرایط میتوانند اسناد را از سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.irدریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره تلفن  021-41934تماس حاصل نمایید.

5

قیمتپایه(کارشناسی)

پانزده میلیارد و هشتصد و چهل و شش میلیون و نهصد هزار ریال
 15.846.900.000ریال

6

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ودیعه)

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ودیعه) در اسناد مزایده درج شده است.

7

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

ساعت 24روز پنج شنبه مورخ 1399/8/15

8

زمان گشایش پیشنهادها

ساعت 11روز شنبه مورخ 1399/8/17

9

تسلیمپیشنهادها

مزایدهگران باید پیشنهادات خود را با توجه به مفاد اسناد مزایده و الحاقیههای صادره احتمالی و
به شرح مندرج در بند  7دستورالعمل شرکت در مزایده تکمیل و ارسال نمایند.

10

نشانی و شماره تماس دستگاه مزایدهگزار

یزد ،میدان امام حسین ،بلوار دانشجو ،اداره کل دامپزشکی استان یزد.
امور مالی ،تلفکس 035-36248335

11

توضیحات

سایر مشخصات در اسناد مزایده درج شده است .در ضمن به پیشنهادهای مبهم،
مشروط ،مخدوش ،فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد

