خبرچین

تصمیمات سخت یا
حماسهآفرینی مسئولین

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری
طنزنویس

مســعود نیلی اقتصاددان گفته است« :از نظر
تــورم ،هیج زمانی را به انــدازه امروز خطرناک
نمیبینم .متوقف کردن رونــد تورم در گروی
اتخاذ تصمیمات ســخت اســت» .خبرچین
هم فــورا این موضــوع را در فضای مجازی به
نظرسنجی گذاشت که برخی چنین گفتند:
*من هم معتقــدم هیچوقت اوضاع به خیطی
امروز نبوده .کار به جایی رســیده که شوهرم
یه لیســت از تمام خوراکیهایی که مدتهاست
نتونستیم بخریم نوشته و روی یخچال چسبانده.
بهش گفتــم این کار چه معنــی داره؟ گفت:
«معنیــش را بعدا میفهمی .صــداش بعدا در
میاد ».بعد فهمیدم تصویر این لیست خوراکیها
رو تــو فضای مجازی پخش کرده .چقدر الیک
خورده و برخیها کامنت گذاشتند و به لیست
خوراکیها گفته بودند« :لیست مفقودیها» یا
لیست آرزوها .آیا باید لیست مواد غذایی برای
مردم لیست مفقودی یا لیست آرزو باشه؟ خیلی
تراژیکه.
* اوضاع خوب نیســت .تو فضای مجازی یک
فردی پیام گذاشــته« :اگر کسی گمشده مرا
پیدا کند مژدگانی بــه او میدهم .تصویری از
گمشدهام ندارم اما نام آن خوشبختی است».
*با توجه به سخنان این اقتصاددان که گفتهاند:
مســئولین باید برای متوقف کردن روند تورم
تصمیمــات ســخت بگیرند .منظورشــون از
تصمیمات سخت چیه؟
*اوضاع برای ما طبقه فقیر خیلی سخت شده
اما من دقت کردم تا حاال هیچ مسئولی نگفته:
در جنــگ اقتصادی ما هم فقیر شــدیم .بنده
میپرسم جنگ اقتصادی چرا فقط برای ماست؟
قادر به خرید هیچ چیز نیستیم حتی یه کاسه
ماســت!؟ من دیگه نمیخوام تو جنگ شرکت
کنم .مســئولین یه تصمیم سختی بگیرند که
مجبور به جنگ نباشم!
واقعا در این شرایط سخت باید تصمیمات سخت
گرفت مثال با سالطینی مثل سلطان گوشت و
مــرغ و ...جنگید .مبارزه با ســلطان گوجه هم
خیلی سخته ،خبر دارین گوجه چند شده؟
من پیشــنهاد میدم با توجه بــه اینکه روز به
روز طبق آمارها ما داریم «فقیر تر» میشــویم
واین جزو قول و قرارهامون نبود مسئولین باید
تصمیم سخت بگیرند .این همه مردم تو صفها
حماســه آفریدند حاال نوبت مسئوالن است .به
قول یه ضرب المثل قدیمی« :یه طرفه که نباید
غش کرد»!
تــورم کاری با ما کرد که اگر از من بپرســند
اهل کجایی؟ با الهام از مرحوم سهراب سپهری
میگویم :اهل فقرستانم! روزگارم بد نیست ،هر
چند چیزی سر سفره ما نیست! جز تکه نانی-
خرده پنیری و دیگر هیچ.
دیالوگ

کاپیتان جک اوبری :هیچ وقت فکر نمیکردم
مطالعه طبیعت بتونه باعث پیشرفت علم جنگ
دریایی بشه

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :از کمال حماقت تکبر در حال نداری و فقر است.

جوبایدنوهمسرشیکشنبهشب(بهوقتمحلی
پایتخت آمریکا) در رستوران «فیونا ماره» قوانین
مربوط به الزامی بودن ماسک زدن را نقض کردند.
به رغم تاکیدهای مکرر جو بایدن به مردم آمریکا
برای ماســک زدن در اماکن عمومی به منظور
مقابله با همهگیری ویروس کرونا ،ماسک نزدن
خودش و همسرش در یک رستوران جنجال به پا
کرد .به گزارش فارس ،فیلمی از لحظه خروج جو
بایدن رئیسجمهور و همسرش جیل بایدن از یک
رستوران ایتالیایی در واشنگتن دیسی منتشر
شده که در آن ،رئیسجمهور و بانوی اول آمریکا
ماسک بر صورتشان ندارند .رئیسجمهور آمریکا
ماه گذشته یک سری دستورالعملهای گسترده
برای مقامهای فدرال و شــرکتهای خصوصی
در خصوص زدن ماســک را اعــام کرد .بنا بر
گزارش این رسانه ،استفاده از ماسک صورت در
رستورانهای واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا
اجباری است و آمریکاییها در صورتعدم رعایت
قوانین ،جریمه میشوند .به رغم این مسائل ،جو
بایدن و همسرش یکشنبه شب (به وقت محلی
پایتخت آمریکا) در رستوران «فیونا ماره» قوانین
مربوط به الزامی بودن ماسک زدن را نقض کردند.
در فیلمی که از لحظه خروج آنها در شبکههای
اجتماعی منتشر شــده است ،نیروهای امنیتی
و محافظان شــخصی رئیسجمهور و همسر او
همگی ماسک به صورت دارند .مخالفان عمدتا
جمهوریخواه جو بایدن رئیسجمهور دموکرات
آمریکا بارها او را به دلیل سختگیریها در زمینه
ماسک زدن در اماکن عمومی و اجبار آمریکاییها
به واکســن زدن ،به اتخاذ مواضع افراطی متهم
کردهاند .بایدن در ســخنرانیهای متعدد خود
درباره مقابله با ویروس کرونا بارها از مردم خواسته
ماسک بزنند و ماسک زدن را یک عمل «میهن
پرستانه» خوانده است.
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چالش اصولگرایان در بهشت

آفتاب یزد -گروه شبکه :روز یکشنبه گذشته
در جلسه شورای شهر تهران قرار بود علیرضا
زاکانی شــهردار تهران ،شهرداران مناطق را
معرفی کند که به دلیلعدم حضور زاکانی در
جلسه ،این موضوع منتفی شد .در خصوص
اینعدم حضور برخی از اعضای شورای شهر
تهران از جمله مهدی چمران رئیس شورای
شــهر تهران گفته بود که علیرضا زاکانی به
دلیل نداشتن شرایط جسمی مناسب روانه
بیمارستان شــده و هفته آینده با سالمتی
شهردار تهران ،این جلسه برگزار میشود .این
در حالی است که عنوان میشد که شهردار
تهران به دلیل درگیــری لفظی با ناصرامانی
عضو شورای شهر تهران آنهم به خاطرانتخاب
شهرداران مناطق ،در این جلسه حضور پیدا
نکرده است.
> درگیری صحت ندارد

البته بعد از انتشــار این خبر مهدی چمران ،این درگیری را
تکذیب کرده و گفت« :اینکه در فضای مجازی اعالم شــده
اختالفات و درگیریهای لفظی بین اعضای شورا و شهردار
تهران پیش آمده صحت ندارد ،چنین مسئلهای نبوده و کام ً
ال
مباحث مطرح شده بیمورد است ».مهدی چمران در مورد
روند انتصابات در شهرداری تهران ،گفت« :شهردار پایتخت
مسئولیت انتصابات را برعهده دارد که در این زمینه میتواند
با اعضای شــورا مشورت داشته باشد ،ولی اینکه به صورت
جداگانه با هریک از اعضا شــهردار بخواهد مشورت کند
چندان عملی نیســت .ما تاکنون چندین جلسه با شهردار
تهران برگزار کردهایم و اعضای شورا نیز مباحثی را مطرح
کردند و شهردار هم در مورد روند انتصابات توضیحاتی به
اعضای شورا داده است ».همچنین ناصر امانی ،عضو شورای
شــهر تهران در واکنش به شایعه درگیری لفظی با شهردار
تهران در توییتی نوشــت« :بعد از انتصاب شهردار محترم
تهران هیچ جلســه خصوصی با ایشان نداشته ام ،صرفا در
دو جلسه هم اندیشی به اتفاق تمامی اعضای شورا میزبان
ایشان بوده و هرگونه بحث و جدل و . .که در فضای مجازی
منتشر شده صحت نداشته و تکذیب میشود».
> تا به کار مسلط شوند ،دوره مسئولیتشان پایان مییابد!

اگرچه شورای شهریها درگیری با شهردار تهران را تکذیب
کردهاند امــا آنطور که از صحبتهای ناصر امانی بر میآید،
او از انتخابات زاکانی در خصوص شــهرداران مناطق راضی
نیســت .از همین رو بعید به نظر نمیرسد که روز یکشنبه
چالشی میان آنها در این باره شــکل گرفته باشد .به هر
حال این عضو شورای شــهر تهران در واکنش به انتخاب
برخی شــهرداران مناطق تهران از استانهای دیگرگفت:
«کسی که تهران و مناطق تهران را نمیشناسد و با فرهنگ

شورا مشورت داشتهاند ،افزود« :خیر ،ایشان
رسما هم اعالم کردند که انتصابات نسبتی با
شواری شهر ندارد .این حرف درست است و
بنابر قانون جزو اختیارات ایشان است ،اما به
عنوان عضو شورای شهر میتوانیم بر عملکرد
این افراد نظارت کنیم و اگر اشکالی بود درباره
آن تذکر دهیم».

> نتیجه انتخاب افراد بر مبنای ژن خوب یا روابط
فامیلی «فساد» است

رفتاری و سازمانی شهرداری آشنا نیست ،حتما مدت زمانی
طول میکشــد تا بخواهد به کار مسلط شود و وقتی آماده
کار و فعالیت میشود دوره مسئولیتی او به اتمام میرسد».
ناصر امانی عضو شورای شــهر تهران در گفتوگو با ایلنا
درباره انتصاب شهردار منطقه  ۱۲تهران که با حاشیههایی
همراه بــود ،اظهار کرد« :ما هم تعجب کردیم و حتما باید با
فرد صحبت کنند و موافقت قطعی او را بگیرند و بعد حکم
بزنند ».او ادامه داد« :متنی که آقای قاری قرآن نوشته بود،
معلوم میکرد که انگار با او صحبت نشده و به صورت غیابی
برای او حکم شــهردار منطقه را زدهاند .از این متن اینگونه
برداشت شــده است و فکر میکنم بدین صورت نباشد .ای
کاش ایشان بیانیه این چنینی نمیدادند .حکم آقای یزدی
هم به عنوان شهردار منطقه  ۱۲امضا و تمام شده است ».او
در پاســخ به این سوال که از شهرداری دیگر کالنشهرها به
عنوان شهردار مناطق تهران حکم صادر شده است ،در حالی
که از روز اول به این مساله تاکید داشتید ،شهرداری تهران
آنقدری بالغ شده است که بتواند مدیرانش را از بدنه خودش
تامین کند ،اظهار کرد« :اکثر شهردارانی که برای آنها حکم
زده شده است از بدنه شهرداری تهران هستند و تنها دو نفر
از آنها از استانهای دیگر است ».امانی در واکنش به اینکه
اشراف به مناطق شهرداری تهران نکتهای است که به نظر
در این انتصابات دیده نشــده و چطور فردی از استان دیگر
میتواند به شهرداری مناطق که اقدامات جزئیتر است و از
کلیات شهری فاصله گرفته نظارت کند ،اظهار کرد« :کسی
که تهران و مناطق تهران را نمیشناسد و با فرهنگ رفتاری
و سازمانی شــهرداری آشنا نیست ،حتما مدت زمانی طول
میکشد و وقت شهر و شهرداری را هزینه میکند تا بخواهد
به کار مسلط شود و وقتی آماده کار و فعالیت میشود دوره
مسئولیتی او به اتمام میرسد و به نظر میرسد باید درباره
آن تجدیدنظر صورت گیرد ».عضو شــورای شهر تهران در
پاسخ به این سوال که شهردار تهران با شما به عنوان عضو

کشف استخوان انسان در عربستان

به تازگی محققان عربستانی در یک غار مقادیری استخوان از حیوان
و انسان کشف کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به تازگی گروهی از محققان وارد غار
زیگزاگ درام جرسن عربستان شده و مقدار زیادی استخوان انسان و
حیوان کشف کردند .این غار یک گذرگاه زیرزمینی به طول ۴۹۰۰
و عرض  ۲۶تا  ۲۹فوت بوده که توسط رودخانههای گدازه با دمای
حداکثر  ۲۰۰۰درجه حفر شــده است .گفته شده محققان تصور
میکنند که هزاران کفتار در این مکان سکونت داشتند ،زیرا پیش

از این نیز دانشــمندان بیش از  ۱۹۰۰نمونه اســتخوان از االغ ،بز،
شــتر ،سگ و قطعات جمجمه انســان را کشف و آنها را تجزیه و
تحلیل کرده بودند.
کارشناسان میگویند کفتارها الشههای شکار خود را در یک چاله
زیرزمینی کشانده و میبلعند و از انواع مختلف موجودات از جمله
انسان تغذیه میکنند .گروه دیگری از محققان معتقدند که بخش
عظیمی از استخوانهای کشف شده متعلق به گرگها بوده و آنها
این مکان را النه گرگ نیز نامیدند.

به خاطرگرانی ها عدهای به دره فقرسقوط میکنند
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عکاسیحرفهای
توسط زن نابینا!

درگیری در شورای شهر میان شهردار و عضو شورا در مورد انتصابها تکذیب شد اما...

ناخدا و فرمانده  -پیتر ویر

اقدام جنجالی بایدن و همسرش
در یک رستوران

ســاقیا برخیــز و در ده جام را
خاک بر ســر کن غــم ایام را
تفسیر :یک اقتصاد دان گفته :اوضاع تورم خطرناک است مسئولین
باید تصمیمات ســخت بگیرند .حافط هم در شــعر میگوید :باید
برخیزند ،با تصمیمات سخت راهی برای از بین بردن غمها بیابند.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

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( -)2تلفن66283242 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

پیشــتر هم یکی دیگر از اعضای شــورای
شهر تهران خواستار توضیح شهردار تهران
درخصوص انتصابات در شــهرداری شــد.
جعفربندی شــربیانی گفته بــود« :با توجه
به مصاحبه آقای ســروری در  ۲۸فروردین
 ۱۴۰۰همگان بدانند ما مدل ســهم خواهی را
برنمیتابیم .لیست تهران برای شورای ششم نشان داد جریان
انقالب بر اساس شایسته ساالری انجام میشود ».او با بیان
اینکه مردم شهرتهران و تمام کسانی که به ما رای دادند بر
اســاس همین چارچوب و معیارها یعنی شایسته ساالری،
تخصص و نه سهم خواهی بوده است ،گفت« :ما برای رسیدن
به این اهداف و قرار گرفتن دراین چارچوب کمیتهای تشکیل
دادیم برای ارزیابی کاندیداهای نیروی انقالب که صاحب نظر
شهری بیطرف بودند ».شربیانی خطاب به زاکانی گفت« :حال
انتظار میرود که شــخص آقای زاکانی که به عنوان شهردار
خادم مردم تهران هستند از این مدل کاری و چارچوب اصلی
ما که خود طبق آن انتخاب شدند پیروی کنند و شاخصها و
معیارهای انتخاب خود را اعالم کنند تا بر همه روشــن شود
همکاران ایشان چطور و با چه ارزیابیها و شاخصهایی انتخاب
شده اند؟» او با بیان اینکه مدل انتخاب شورای پنجم که مردم
از آن خسته و روی گردان شدند نقطه مقابل روند طی شده
شورای ششــم بوده است گفت« :افراد بر اساس ژن خوب یا
روابط فامیلی یا صرفا به علت پیروزی حزبشان انتخاب شدند
که حاصل این شکل کار ناکارآمدی و رانت و فساد بوده است».
شربیانی سپس  ۵سوال از شهردار تهران مطرح کرد و گفت:
«با توجه به توضیحات ارائه شــده اینجانب از شخص آقای
زاکانی شهردار منتخب تهران  ۵سوال دارم :اول ،شاخصها
و معیارهای انتخاب مدیران و معاونان به افکار عمومی ارائه
شود .دوم ،اسامی و رزومه تیم ارزیاب به اصحاب رسانه و افکار
عمومی ارائه شود .سوم ،مسیر ارسال رزومه افراد مشخص
شود؛ آیا همه فرصت برابر برای ارسال رزومه داشتهاند؟» او
ادامه داد« :چهارم ،چه تعداد رزومه ارسال شده است و چگونه
مورد بررسی قرار گرفته است و پنجم ،کانون ارزیابی افراد به
چه صورت عمل کرده است و آیا این فرآیند محتوایی بوده
است؟» شربیانی تاکید کرد که این حق مردم است که با آنها
شفاف برخورد شود بار شهر تهران بار سنگینی است و باید با
هماهنگی همکاری و همدلی برداشته شود.

اســراء اســماعیل ،زن نابینایی است که در
کمــال تعجب به حرفه عکاســی مشــغول
اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،اسراء
اســماعیل معروف به «عکاس نابینا» با تاکید
بر اینکه عاشــق حوزه رسانه است و همیشه
میخواست وارد عرصه عکاسی شود ،جزئیات
نحوه کار کردنش در زمینه عکاســی را فاش
کرد .وی در مصاحبهای گفت« :میخواســتم
به مردم ثابت کنم که عکاســی کار ســختی
نیســت و در عوض خیلی آسان و البته فوق
العاده اســت ».او اظهار داشــت زمانی که به
ســمینارهای مختلف میرفته همه نسبت به
توانایی او در زمینه عکاسی تعجب میکردند
و واکنش نشان میدادند .به خصوص هنگامی
که آنها کیفیت تصاویــری که او گرفته بود
را میدیدند .اســماعیل افزود« :من با دوربین
معمولی و با اتکا به حس شــنوایی و المســه
عکاسی میکنم و وقتی مردم عکسهای من
را میبینند ،واکنشهایشان جالب است ».وی
ادامه داد« :من نابینا متولد شدم ،اما از طریق
حواس دیگری مثل المسه و شنوایی میتوانم
عکاســی کنم .برای مثال با استفاده از صدای
یک شخص میتوانم قد و جهت ایستادن او را
متوجه شوم».

ازدواج دختر بیل گیتس
با عقد اسالمی

«جنیفر گیتس» دختر ۲۵ساله «بیل گیتس»
مالک شرکت «مایکروســافت» روز شنبه در
نیویورک با نامزد مصــری تبارش ازدواج کرد.
به گزارش عصرایران ،مراسم عروسی دختر بیل
گیتس بعد از ظهر شــنبه در خانه گیتس در
«وسچســتر» نیویورک با حضور  ۳۰۰مهمان
برگزار شد .روز جمعه نیز یک مراسم خصوصی
بــرای عقد نــکاح این زوج بر اســاس قوانین
اسالمی در باغ  ۵۷هکتاری خانواده گیتس در
محله «سالم شمالی» در نیویورک برگزار شده
است .جنیفر گیتس با «نایل نصار»  ۳۰ساله،
اســب ســوار مصری -آمریکایی ازدواج کرده
است .جنیفر و نایل هر دو در دانشگاه استنفورد
آمریکا تحصیل کرده اند .مراســم عروسی این
زوج هزینــهای بالغ بر  ۲میلیون دالر داشــته
اســت .بیل و ملیندا گیتس که در تابســتان
امســال پس از  ۲۷ســال زندگی مشترک به
طور رســمی از یکدیگر جدا شــدند؛ در این
مراسم برای نخســتین بار پس از جداییشان
در کنار یکدیگر به عنــوان پدر و مادر عروس
دیده شدند.

آگهی فراخوان جهت ارزیابی کیفی
پیمانکاران

نوبت دوم

شــرکت ســهامی بیمــه ایــران در نظــر دارد خدمــات نظــارت عالیــه بــر اجــرای عملیــات بهســازی و
بازســازی (تعمیــرات) ســاختمانهای تملــک خــود در ســطح کشــور  -ناحیــه مرکــزی یــک (حســب
مــورد و ابــاغ)  ،بــا ســطح زیربنــای تقریبــی  ۵۷،3۹۷متــر مربــع (بــرای ۴3ملــک) ،در پنــج اســتان
بــه نــام هــای تهــران ،البــرز ،قزویــن ،همــدان و قــم (شــامل فعالیــت هایــی از قبیــل تخریــب،
نخالــه بــرداری و حمــل آن ترمیــم وتکمیــل بــا اجــرای اســکلت ،ســفتکاری ،نــازک کاری،نماســازی،
تاسیســات برقــی و مکانیکــی و محوطــه ســازی) از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه
شــرکت مهندســین مشــاور واجــد شــرایط ا واگــذار نمایــد  ،مــدت زمــان اجــرای پــروژه  3۱مــاه
شمســی و تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ  ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریــال مــی باشــد
لــذا از شــرکت هــای مهندســین مشــاور واجــد شــرایط کــه دارای گواهینامــه تشــخیص صاحیــت
شــده حداقــل بایــه  3رشــته معمــاری و شهرســازی ( تخصــص ســاختمانهای مســکونی ،تجــاری،
اداری ،صنعتــی ،نظامــی) تاییــد شــده ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور دعــوت مــی گــردد جهــت
دریافــت داده الکترونیکــی اســناد ارزیابــی کیفــی حداکثــر تــا روز ســه شــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه و پــس از تکمیــل مــدارک و اســناد درخواســتی ،
مطابــق شــرح اعــام شــده در اســتاد ارائــه شــده اقــدام الزم را انجــام فرمائیــد.
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