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روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

ما رفتیم
و گرانی نرفت

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

به بهانه افزایش میزان مرگ و میر ناشی از کرونا
دوستان در جلسه دیدگاههای مختلفی البته به
طنز و کنایه مطرح کردند.
یکی از همکاران گفت :دوستان ،کرونا هراسی و
مرگ هراسی نکنید که ما از هیچ چیز نمیترسیم
جز هراس افکنی! ( همه خندیدند) .اما هیچگاه
فکر نمیکردم که به صورت بیولوژيکی تهدید
شــوم .من به آن ویروس ملعون و هوشمند در
بیانی دیپلماتیک و هوشمند میگویم :این مردم
رنجدیده رنج محور بیش از حد ساده زیست را
تهدید نکن .آنقدر مرگ و نابودی برای مردم رقم
نزنای مرگ برتو کرونا!
دیگری گفـت :یک بار فکر کردم کرونا گرفتم
و حیاتم در خطر است .لذا به کرونا که ویروس
هوشمندیست گفتم :هیچوقت مرا تهدید نکن.
مردم به من نیاز دارند .میخواهم کاندیدا شوم.
حتما هم تایید صالحیت میشــوم .من امید
یک ملتم .یکی از دوستان گفت حتما تب ات
خیلی بــاال بوده که فکر کردی مردم به تو نیاز
دارند! (همه خندیدند ).اما ادامه داد :خوشبختانه
حالم خوب شد .االن هم مشغول خدمتگزاریام.
همانطور که برخی مســئولین پس از ابتال به
کرونا و بهبودی میگویند :حالمان خوب است
االن در دفتر کارمان مشغول خدمتگزاریم.
یکی از دوســتان گفت :یک بار که حس کردم
کرونا گرفتم حس کردم حیاتم در خطراســت.
در قرنطینه برایتان پیام دادم :مرا ببخشید بارها
به هر کدام از شــما که مخالف اندیشههای من
بودید گفتم مرگ برشما .کرونا برشما لطفا مرا
ببخشید! همه خندیدند.
یکی از دوستان گفت :اگر زبونم الل کرونا جانم
را ســتاند در حالی که من نتونستم حقم را از
زندگی بگیرم خیلی تاســف انگیز خواهد بود.
هر چند اگر از دنیا رفتم در بهشت یاد "بهشت
برجام" خواهم افتاد! اما از قول من پس از رفتنم
تیتر بزنید":ما رفتیم اما گرانی نرفت".
دیگــری گفت :اگرزبونــم الل از دنیا رفتم.اگر
انتخابات آمریکا هم طوری رقم خورد که برجام
احیا شــد ســام ما را به "برجام دوستان" و
"برجام ستیزان" برسانید.
جناب نفس کــش فریاد زد :آهای نفسکش،
مردیم از بس خسته شــدیم .خسته شدیم از
بس مردیم! خســته شــدیم از بس تقدیر مارا
تهدید کرد.کجایی ســهراب که گفتی" :به تن
خســته خود جامه اندوه مپوشان"؟ بیا ببین
چه جامــه اندوهی به چه قیمت گزافی به تنم
رفت؟ کجایی که گفتی ":زندگی رسم پذیرایی
از تقدیر است" .بنده پذیرای اینگونه تقدیر هم
نیســتم .آهای میخواهم زنده بمانم .مرگ بر
مرگ -مرگ بر کرونا.
همه خندیدند!

عزم دیدار تو دارد جان به لب آمده
باز گردد یا برآید چیست فرمان شما
تفسیر :حافظ این شــعر را در فراق روغن جامد که این روزها نایاب
شده سروده و نیازی به تفسیر ندارد!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :علم و دانش بسیار است ولی عمل کم است.

شنبه  10آبان 1399

| سال  | 21شماره 5865

سرقت خشن از علی دایی یک نشانه بود :همه در یک کشتی هستیم .فقر ،فقیر و غنی نمیشناسد به همه آسیب میزند

پیامهای یک سرقت

آفتاب یزد -گروه شبکه :بعد از ظهر چهارشنبه هفتم آبان،
علی دایی اسطوره فوتبال کشورمان درحالیکه از شرکت
خود در خیابان آصف زعفرانیه خارج شده و در حال سوار
شدن به خودروی خود بود ،توسط سارقان مورد سرقت قرار
گرفت آنهم در حالی که دخترش نورا همراه او بود .در جریان
اینسرقتمسلحانه،سارقانگردنبندعلیداییرادزدیدند.
فیلمی که از لحظه اینسرقتدر رسانههامنتشرشدهنشان
میدهد که یکی از سارقان با چاقو به علی دایی که همراه
دخترش است ،حمله میکند و پس از درگیری با او گردنبد
او را سرقت و با دیگر همدستش که بر روی موتورسیکلت
نشسته بود پا به فرار میگذارند .قطعا لحظات شوکآوری
را این اســطوره فوتبال تجربه کرده است چرا که عالوه بر
مراقبت از خودش باید از جــان دخترش نورا نیز در برابر
سارقی که با چاقو به سمت او حمله کرده محافظت میکرد.
از ســوی دیگر دایی هرچند توانست خود و فرزندش را از
این مهلکه سالم خارج کند اما بیشک این سرقت میتواند
تبعات ذهنی و روحی ســختی نیز برای آنها داشته باشد
مخصوصابراینورا.

کالوسی:
ارزشگردنبندمسروقهبهگفته
علی دایی حدود ۸۰میلیون تومان است
اما نکته این است که متاسفانه گردنبند او
کامال نمایان و قابل رویت بوده
درحالیکهیکیازهشدارهای
همیشگیپلیسایناستکه
شهروندان اقالم و اشیای قیمتی خود را
بهنمایشنگذارند

> جزئیات سرقت

به دنبال اعالم سرقت گردنبند طالی علی دایی در منطقه
زعفرانیه ،سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ
توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد .ســرهنگ محمد
کالوســی در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد« :حوالی ساعت
 ۱۸عصر روز چهارشــنبه ( ۷آبان ماه) علی دایی به همراه
فرزندش در حال خروج از دفترکارش در خیابان آصف بود
که ناگهان دو فرد سوار بر موتورسیکلت به او نزدیک شدند،
گردنبند طالی او را به سرقت بردند و متواری شدند ».وی
ادامه داد« :دقایقی بعد از این سرقت و با اعالم موضوع به
مرکزفوریتهایپلیسی،۱۱۰تیمیازماموراندرمحلحاضر
شدند و بررسی شواهد و اظهارات شاکی که علی دایی بود،
پرداختند .طبق گفته او و بررسی تصاویر دوربینهای محل،
دو نفر سوار بر موتورسیکلت از پشت به این فوتبالیست
سابق کشورمان نزدیک شده و در عرض چند ثانیه گردنبند
را از گردن آقای دایی کشیده و متواری شدند ».سرکالنتری
یکم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ درباره اینکه آیا دو
سارق ،علی دایی را شناسایی کرده بودند یا خیر؟ گفت« :با
توجه به اینکه دو سارق از پشت به دایی و دخترش نزدیک

شدند ،به نظر نمیرسد که آنان
از قبل شناسایی کرده باشند یا
حتی سارقان از این موضوع که
از چه کسی سرقت میکنند ،با
خبر باشند و قصد قبلی درکار
بوده باشد البته این موضوع در
حال بررسی است و فعال نمیتوان
به شکل قطعی درباره آن اظهار نظر کرد ».کالوسی درباره
ارزش ریالی گردنبند علی دایی نیــز اظهارکرد« :ارزش
گردنبندمسروقهبهگفتهعلیداییحدود ۸۰میلیونتومان
است اما نکته این است که متاسفانه گردنبند او کامال نمایان
و قابل رویت بوده در حالی که یکی از هشدارهای همیشگی
پلیس این است که شهروندان اقالم و اشیای قیمتی خود را
به نمایش نگذارند ».وی درباره وضعیت این پرونده نیز گفت:
«ماموران کالنتری اقدام به تشکیل پرونده کرده و با ثبت
اطالعات و مستندات ،پرونده را برای رسیدگی تخصصی به
پلیس آگاهی ارجاع داده اند».

> تاثیرمشکالتجامعهبرحوزهجرائم

اما نکته اینجاســت که سرقت
گردنبند علی دایی در روز روشن،
بیانگر شرایط ســخت زندگی
اجتماعــی حال حاضر اســت.
شرایطی که حاصل تورم ،گرانی و
بیکاریاست.مردمفقیرترشدهاند
و به ســختی روزگار میگذرانند اما در این میان متاسفانه
برخیها هم از روی ناچاری یا اینکه میخواهند ره صد ساله
را یک شبه طی کنند راه دزدی کردن را در پیش گرفته اند.
همینچندماهپیشسردارعلیرضالطفیرئیسپلیسآگاهی
تهران بزرگ گفته بود «:بیش از ۵۰درصد دستگیرشدگان در
حوزه ســرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این
نشان میدهد که این اتفاقات بیتاثیر از شرایط روز نیست.
اگر بگوییم مسائل و مشکالت مختلف جامعه در حوزه جرائم
تاثیری ندارد ،حرف بیهودهای است؛ یقینا مشکالت مختلف
به ویژه مشکالت اقتصادی در حوزه جرائم تاثیرگذار است».

کارفرمای چینی کارمندان شــرکتش را وادار
کــرد تا بخاطر کــم کاری خــود را بزنند .به
گزارش باشــگاه خبرنــگاران ،کارفرمای یک
شــرکت چینی پس از آنکه تصاویری از تنبیه
عجیــب کارمندانش در
فضــای مجازی منتشــر
شــد مــورد مواخــذه و
پیگرد مســئوالن محلی
قرارگرفت .در این تصاویر
آنها در حالی که زانو زده
و روی زمین نشســته بودند با شدت زیادی بر
ســر و صورت خود میزدند .این در حالی بود
که کارمندان رده باالی شرکت به عنوان ناظر
اجرای صحیح این تنبیه گمارده شــده بودند.

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان یزد
(نوبت دوم)

شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان یزد

شماره55/51/99/1690 :
تاریخ1399/08/06 :

شــركت خدمات حمایتی كشاورزی استان یزدوابسته به وزارت جهاد کشــاورزی در نظر دار انجام عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار3750تن انواع
نهادههای کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی استان به کلیه نقاط داخل و خارج استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای و در بستر سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد " از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
-1شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه 2099001249000003 :روز پنجشنبه مورخ 1399/08/08
 -2نام و نشانی مناقصه گزار :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد به آدرس یزد بلوار دانشجو کوچه شماره 14
-3هزینه خریداسناد مناقصه :مبلغ 500/000ریال میباشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام میگیرد.
-4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از روز پنجشنبه مورخ  1399/08/08لغایت ساعت 18روزچهارشنبه مورخ 1399/08/14
 -5آخرین مهلت ارائه پاکتهای پیشنهادی -بارگذاری در سامانه بصورت  pdfتا ساعت  18روز شنبه مورخ 1399/08/24
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
-6تاریخ گشایش پیشنهاد ها :روزیکشنبه مورخ  1399/08/25ساعت 11در سالن جلسات استان میباشد
-7میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ :دویست ودوازده هزاروچهارصدوشصت و هشت هزارو پانصد( )212468300ریال که به دو صورت
ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره ir 250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز  336039772263500650000000000008قابل ارائه میباشد.
-8آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار :اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع (الف)عالوه بر بارگذاری در سامانه،
میبایســتی بصورت فیزیکی و در پاکت دربســته و ممهور ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ  1399/08/24به دبیرخانه کمیسیون معامالت
مناقصهگزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت كسب اطالعات بیشتر میتوانید ضمن تماس با شماره تلفن  03538240143به آدرس اینترنتی شرکت  www.assc.irو آدرس پایگاه ملی
اطالعرسانی مناقصات  http://iets/mporg.irنیز مراجعه فرمائید.
-شماره تماس پشتیبانی سامانه ( 021-41934تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان یزد)

بنابراین تا زمانی که شــرایط جامعه بهبود نیابد نمیتوان
امیــدوار بود کــه جرائمی چــون ســرقت در جامعه
کاهشیابد.
> واکنش کاربران

تنبیهعجیبکارمندان
توسطکارفرمایچینی!

وزارت جهاد کشاورزی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

خوشبختانهدررابطهباسرقتگردنبندعلیداییپروندهایدر
کالنتری تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت
سارقان در جریان است .اما این بار اولی نیست که این اسطوره
فوتبال مورد سرقت قرار میگیرد .در اسفند ماه سال  91نیز
علی دایی و همسرش که به قصد انجام کارهای درمانی به
بیمارستان فرمانیه مراجعه کرده بودند ،مورد حمله چهار
سارق قرار گرفتند؛ سارقانی که با دو دستگاه موتورسیکلت
در تعقیــب وی بودند .آنها که قصد ربودن گردنبند دایی را
داشتند ،به وی حمله کردند اما او در برابر آنها مقاومت کرد
که در نتیجه ســارقان ناکام ماندند .حال اینبار که سارقان
موفق شــدند گردنبند علی دایی را به سرقت ببرند مورد
توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته و واکنشهای
آنها را در پی داشته است .یکی از کاربران در این مورد نوشته
است« :انشاءاهلل این کفتارها را میگیرن و به سزای عملشون
میرسانند.چقدر گستاخ بودند .باید مجازات شوند .مجازات
برای عبرت دیگران» دیگری نوشت«:این دقیقا همون چیزیه
که وقتی وضع اقتصادی خراب بشه ثروتمندان هم در خطرن
چون هممون داخل یک کشتی هستیم و اگر قرار به غرق
شدن باشه همه با هم میریم ته دریا» .کاربر دیگری گفته
است «:این ویدیوی حمله به علی دایی و دزدیدن گردنبندش
تو روز روشن چقدر ترسناکه» یکی دیگر ازکاربران اینطور
مینویسد« :وقتی جامعه به سمت شرایط بد اقتصادی بره ،تو
هم که اون وسطا یا باالها نشستهای در امان نیستی» .کاربران
دیگر نوشته اســت«:بنده خدا نصفه نیمه درگیر هم شد با
سارق .شانس آورد چاقو بهش نزدند» « ،شکاف اجتماعی
ارتباطمستقیمیباافزایشدزدیداره!میخوامبگمایناییکه
جزوسهدهکباالیجامعههستن،بایدبیشتراز اینوضعیت
هراس داشته باشن و به خودشــون بیان» « ،وقتی تو روز
روشن ،وسط خیابون ،جلوی دخترش ،با زور و کتک ،زنجیر
طالی علی دایی رو از گردنش پاره میکنن و میرن ،دیگه
ببین اوضاع چطور شده»« ،حمله با چاقو وسرقت و زورگیری
گردنبند علی دایی ،درحالیکه دخترش همراهش بود این
زنگ خطر برای همه هست».

انتشــار این تصاویر در شــبکههای اجتماعی
چین موجب شــد تا کارفرمای این شرکت به
سوءاســتفاده از کارمندانش متهم شــود .این
اتفاق روز چهارشــنبه در یکی از شرکتهای
فروش لــوازم خانگی در
شهر «دونگ گوان» واقع
در جنــوب چین رخ داد.
مسئوالن شــرکت پساز
انتشــار گســترده ایــن
کلیــپ  ۳۳ثانیهای تنبیه
کارمندان خــود را تکذیب کردنــد .آنها در
توضیحی عجیب اعالم کردند که کارمندان به
اراده خود و نه با اجبار شــرکت در حال انجام
یک نوع تمرین بودند.

دوقلوهایی به نام اوباما و پوتین
درافغانستان

پدر و مــادری در
شــهر نیلی واقع
در مرکــز والیت
دایکندیافغانستان
در اتفاقــی نــادر،
پسران دوقلویشــان را والدیمیر پوتین و باراک
حســین اوباما نامگذاری کردند و با همین نامها
برایشان تذکره (شناسنامه) گرفتهاند .به گزارش
فرارو ،غالمعلی پیمان پدر این پسران گفته است،
زمانیکه متوجه شد فرزندانش دوقلو به دنیا آمده،
بــه این فکر افتاد که نامهای آنها را چه بگذارد.
وی ادامه داد ،یکی از دالیلی که باعث شــد او و
خانمش برای پســران خود این نامها را انتخاب
کنند ،عالقهمندی خاص آنها به سیاستهای
باراک اوبامــا رئیسجمهور پیشــین آمریکا و
والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه بوده است.

