خبرچین

روحانی کجاست؟
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

با توجه به اینکه مدتیست از پایان دولت دوازدهم و
کنار رفتن آقای روحانی میگذرد از طرفی برخی از
افراد از وی انتقاد میکنند حتی خواهان محاکمه وی
هستند حتی کمپین شکایت راه انداختند خبرچین
در حیرت است چرا رئیس دولت قبلی از هیچ وسیله
رسانهای برای دفاع از خود استفاده نمیکند؟ اصال ما
دوست داریم بدانیم وی کجاست؟ از مردم در این
زمینه هم نظرسنجی کردیم برخی چنین گفتند:
من هم عالقمندم بدانم ایشان کجاست؟ چرا با وعده
میآیند بعد غیب میشــوند؟ یادشان رفته موقع
پیروزی انتخاباتی همه جا را بنفش کردند وعدههای
بنفش میدادند .من شب پیروزیش به هوای اینکه
بعد پیروزیش خوشبخت میشیم آنقدر تو خیابون
با جوونها رقص و پایکوبی کردم که صدای زنم هم
درآمد .بیاد جواب اون تکونهایی که از خوشــحالی
به خودم دادم و حاال پشــیمونم را بده و بره هر جا
دوست داره.
زمان آقای روحانی کمبود واکســن بود حاال سیل
واکسن سرازیر شــده باید آقای روحانی پاسخگو
باشــد .چرا میگفت تا  fatfتصویب نشود ما هیچ
کاری نمیتونیم بکنیم حتی واکسن بخریم پس چرا
سیل واکسن بدون  fatfبه راه افتاد؟ نکنه فشارهای
زندگی و گرانی هم به بهانه این قانون و تحریما بوده
نکنه تحریما بهانه بوده -ســو ء تدبیر شان بوده؟
نمیشه یک نفر ر ئیس دولت بشود وعدههای آتشین
بدهد بعد بگوید نشد میخواستیم اما مانع داشتیم.
من به عنوان یک قهرمان پــرش از مانع راه عبور
از موانع را بلدم چرا دولت از ما ورزشــکاران کمک
نگرفت؟ درسته که به طنز گفتم اما آقای روحانی
خودش میدونه چی بهش گفتم.
من دلم برای «به جهنم» گفتنش تنگ شده .یک
جا به مخالفان میگفت دستتان را میبوسم یه جا
میگفت :مخالفید بروید به جهنم .آخه آدم مخالفشو
به جهنم اعزام میکنه؟ این نماد اعتدال و تعامل بود؟
مــن کاری ندارم تو دولت قبلی چقدر ســیل آمد
این سیلها بالی طبیعی بود اما چرا سیل واکسن
تو دولت او اتفاق نیفتــاد؟ چرا در زمان وی واردات
واکســن در حد یک جریان رودخونه آرام و باریک
بود اما با رفتنش تبدیل به سیل شد؟ این تغییرات
آب و هوایی و زیست محیطی مثل سیل البته سیل
واکســن چگونه اتفاق افتاد؟ کجاست این بابا بیاد
چند تا سوال داریم همین!
مــن از معاونش آقای جهانگیری کــه گفت« :ما
نزاشتیم قحطی بشه» میپرسم اتفاقاقحطی شد
البته نه تو فروشگاهها بلکه تو خونه ما قحطی اومده
اونم بخاطر گرانی ارزاق .پس بیادجواب منو بده بره.
ولی دوست دارم بدونم کجا دوست داره بره؟
عرض بنده این اســت این «برجام» جنازه و میت
شده احتماال گوش شیطون کر داره احیا میشه اما
آقای روحانی قانون «حقوق شهروندی» شما حقیقتا
میت و جنازه شد .الفاتحه!
دیالوگ
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جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
پیاله گیر که عمر عزیز بیبدل اســت
تفســیر :رئیس مجلس گفته اند ۵ســال زمان نیازست تا به ثبات
اقتصادی برسیم .حافظ میگوید :عمر عزیز ما در پی وعدهها گذشت
لطفا حواله به  ۵سال دیگر ندهید!
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امام علی (ع) :میوه و ثمره حرص ،رنج و تعب است.
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ناهماهنگی عجیب مسئوالن در مورد تردد شبانه

حراج کردن
کلکسیون ۶۰۰میلیون دالری

سخنان ضد ونقیض مسئوالن در مورد تردد شبانه باعث سردرگمی مردم و در نهایت جریمه برخی شد

آفتاب یزد -گروه شبکه :اظهارات
ضد و نقیض مسئوالن در خصوص
لغو یاعدم لغــو محدودیت تردد
شــبانه مردم را دچار سردرگمی
کرده است .چندی پیش علیرضا
رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله
با کرونا از لغــو محدودیتهای
تردد شبانه خبر داد و گفته بود:
«اعمال هــر محدودیتی با هدف
سالمت مردم بود و اگر منع تردد
شبانه ایجاد شــد برای این بود
که دورهمیها صــورت نگیرد و
بدنبال آن شیوع کرونا گسترش
نیابــد .با توجه بــه اینکه مراکز
واکسیناســیون افزایــش یافته
و مراکز شــبانه روزی هم ایجاد
شده است برداشتن و لغو منع تردد به این معنا نیست که
دورهمیها برگزار شود و خواهش ما از مردم این است که با
برداشتن منع تردد در خیابان نچرخند و فقط برای تزریق
واکسن کرونا از منزل خارج شوند».
> پلیس :ابالغ نشده است

اما بالفاصله بعد از اعالم این موضــوع ،معاون اجتماعی
پلیس راهنمایــی و رانندگی ناجا گفت کــه تاکنون این
موضوع به پلیس ابالغ نشــده اســت .سرهنگ عیناهلل
جهانی گفته بود« :تا به این لحظه هیچ ابالغی مبنی بر لغو
طرح منع تردد شبانه از سوی وزارت کشور به پلیس راهور
نشده است .در صورت ابالغ رسمی از سوی وزارت کشور
پلیس نیز همچون گذشــته ابالغیهها و دستورالعملهای
صادره را اجرا خواهد کرد ».از سوی دیگر جانشین رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت گفت« :هیچ ابالغیهای
در مورد لغو طرح منع تردد شــبانه بــه این پلیس ابالغ
نشده است» .سرهنگ ســیدابوالفضل موسویپور اظهار
کــرد« :هیچ نامه و ابالغیه مکتوبــی در این خصوص و از
سوی ســتاد راهور ناجا به پلیس راهور تهران بزرگ ابالغ
نشده است».
> منع تردد شبانه لغو نشده!

در نهایت رئیس کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد
ملی مدیریت با تاکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی برای منع
تردد شبانه تغییر نکرده اســت افزود« :منع تردد شبانه

تردد ملغی شــود اطالعات ثبت
شده از تخلفات اعمال نمیشود؛
بر همین اساس دیتاهای مربوط به
چند شبی که به دلیلعدم وصول
ابالغیــه ذخیره شــده بود پاک
میشود ».جانشین پلیس راهور
ناجا در پاسخ به دیگر پرسشی در
این خصوص که آیا لغو ممنوعیت
تردد شبانه فقط مختص شهرهایی
اســت که طرح واکسیناسیون
شــبانه روزی در آنهــا اعمال
میشود یانه؛ خاطرنشان کرد« :تا
زمانی که ابالغیه به پلیس واصل
نشــود نمیتوانیم در این زمینه
اظهار نظر و اطالعرسانی کنیم».
کماکان ادامه دارد ».حسین ذوالفقاری در تشریح موضوع
برداشته شــدن منع تردد شبانه گفت« :مصوبه ستاد ملی
مدیریت کرونا در این خصوص تغییر نکرده است و کماکان
منع تردد شــبانه اعمال خواهد شد .اما آنچه که در جهت
حل مشکل برای زدن واکسن افراد به صورت شبانه مدنظر
قرار گرفته است به این شکل است که هماهنگ شد افرادی
که برای زدن واکسن به مراکز شبانه روزی مراجعه میکنند
توسط وزارت بهداشت لیست آنها به راهنمایی و رانندگی
اعالم میشود تا اگر جریمهای اعمال شده نسبت به حذف
جریمه اقدام شود لذا از این منظر مشکلی وجود ندارد».
> تکلیف جریمهها چیست؟

این ناهماهنگیها در حالی اســت که بسیاری از مردم بنا
به گفته علیرضا رئیســی مبنی بر اینکه طرح تردد شبانه
لغو شده است درخیابانها در ساعتهای منع تردد شبانه
حضور یافتهاند و از آنجا که نمیدانستند این طرح همچنان
پابرجاست مشمول جریمه گشته اند .حال سوال این است
که تکلیف این جریمهها چه خواهد بود؟ در این راســتا
سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور ناجا در
پاسخ به این سوال که اگر بر فرض مثال  ۲۵شهریور ابالغیه
به پلیس واصل شود تکلیف تردد مردم در روزهای گذشته
که به واسطه خبر لغو محدودیت تردد از سوی ستاد کرونا
در خیابانها تردد داشتهاند چه میشود؟ به فارس گفت:
«به طور مثال اگر ابالغیه  ۲۵شهریور به پلیس واصل شود
و در ابالغیه قید شــده باشد که از  ۲۰شهریور قاعده منع

مجموعهای شــامل آثار «اندی وارهول»« ،پابلو
پیکاســو»« ،مارک روتکو» و دیگر هنرمندان
بنام تاریــخ ،با ارزش تخمینــی  ۶۰۰میلیون
دالر ،پاییز امسال در نیویورک چکش میخورد.
به گزارش ایرنا ،کلکســیون هنری هری مکلو
میلیــاردر آمریکایی و همســرش ،لیندا ،پاییز
امســال در رویدادی که بســیاری هنردوستان
انتظارش را میکشــیدند ،طــی دو مرحله در
ســاتبیز نیویورک به مزایده گذاشته میشود.
این کلکسیون شــامل  ۶۵اثر هنری است که
ازجمله مهمترین آنها میتوان به شاهکارهای
سای تومبلی ،مارک روتکو ،پابلو پیکاسو ،اندی
وارهول و آلبرتو جاکومتی اشــاره کرد .مرحله
اول حراج  ۱۵نوامبر امســال ( ۲۴آبان )۱۴۰۰
برگزار خواهد شد و مرحله دوم مه سال ۲۰۲۲
(اردیبهشــت -خرداد  .)۱۴۰۱ارزش تخمینی
این کلکســیون  ۶۰۰میلیون دالر برآورد شده
است؛ براساس ارزیابیهای صورت گرفته ،تابلوی
۹مرلین ( )Nine Marilynsوارهول از مرلین
مونرو و تابلوی بینــام ( )Untitledتومبلی از
گلهایی قرمز روی زمینه سفید یک بوم بیلبورد
شــکل هر کدام بین  ۴۰تــا  ۶۰میلیون دالر و
نقاشی چشمانداز دریا ( )Seestückاز گرهارد
ریشتر آلمانی بین  ۲۵تا  ۳۵میلیون دالر فروخته
خواهند شد .از دیگر هنرمندانی که آثارشان در
این دو حراج چکش میخورد ،میتوان به بریس
ماردن ،اگنس مارتین ،جف کونز و زیگمار پولکه
اشــاره کرد .همچنین پیشبینی شده تابلوی
شماره هفت ( )۷ .Noروتکو و مجسمه برنزی
بینی ( )Le Nezاثر جاکومتی از این کلکسیون
به دو مــورد از گرانترین آثار به فروش رفته در
بازار حراج امسال تبدیل شوند؛ ارزش تخمینی
مجســمه جاکومتی و نقاشــی روتکو هر کدام
حدود  ۷۰میلیون دالر برآورد شده است .چارلز
استوارت مدیر حراجی ساتبیز در یک کنفرانس
خبری ضمن اطالعرســانی دربــاره این حراج
بزرگ گفت :این کلکســیون طی چند دهه و با
نگاهی بینظیر جمعآوری شده است و مزایده
آن به عنوان یکی از لحظــات به یادماندنی در
بازار هنر تاریخ ساز خواهد شد .حراج کلکسیون
مکلو رکورددار باالترین ارزش تخمینی برای یک
کلکسیون در تاریخ حراجهای هنری است و با
کلکسیون راکفلر که در سال  ۲۰۱۸در حراجی
کریستیز به قیمت تخمینی  ۵۰۰میلیون دالر به
مزایده گذاشته شد اما  ۸۳۲میلیون دالر گردش
مالی داشت ،رقابت خواهد کرد .ماجرای حراج
شدن این کلکسیون از آن جا شروع شد که هری
و لیندا تصمیم به جدا شــدن گرفتند و قاضی
دادگاه نیویورک در ســال  ۲۰۱۸حکم داد این
 ۶۵اثر هنری را به حراج گذاشته و درآمد حاصل
از آن را با هم تقســیم کنند .وقتی روند طالق
این زوج که  ۵دهه باهم زندگی کرده بودند به
مشکل خورد و به درازا کشید ،یک دالل هنری
به نام مایکل فیندلی به عنوان متصدی این آثار
انتخاب شــد تا بر روند حراجی نظارت کند ،اما
این مزایده به دلیل شیوع ویروس کرونا تا امروز
به تعویق افتاد .هری و لیندا در دهه  ۵۰میالدی
شــروع به جمعآوری این کلکســیون کردند.
ساتبیز موفق شد با کنار زدن رقیب دیرینش،
کریستیز ،روی این کلکســیون دست بگذارد.
آثار این کلکســیون قبل از آن که در نیویورک
به حراج گذاشــته شوند ،در تایپه ،هنگ کنگ،
پاریس و لندن به نمایش درخواهند آمد.

> تعجب از این همه هماهنگی!

از سوی دیگر در حال اجرای واکسیناسیون شبانه هستیم
حال با توجه به اینکه با محدودیت تردد شــبانه روبه رو
هستیم ،بیشــک مردم از زدن واکسن در شب خودداری
خواهند کرد آنهــم در حالی که یکی از مهمترین راههای
مصون ماندن در برابر ویروس کرونا ،واکسیناسیون است.
با این اوصاف به نظر میرسد که پول حاصل از جریمههای
این طرح بیحاصل به مذاق برخی از مسئوالن خوش آمده
که حاضر به لغو آن نیســتند .کما اینکه کاربرانی در این
مورد نوشته اند« :متاسفانه این وضعیت کنونی کرونا برای
همه مردم بد بوده ولــی برای دولت خیلی هم خوب بوده
کلی جریمه بابت تردد خودروها باز بودن مغازهها و خالصه
از هر جایی که تونستن جریمه کردن مردم رو .خدایی که
انصاف نیســت این حق مردم سختی کشیده نیست»« ،تا
جایی که یادمان هست رئیس ستاد ملی کرونا وزیر کشور
است ضمن اینکه ایشان جانشین فرماندهی کل در نیروی
انتظامی کشــور نیزمی باشد عجیب است که ناهماهنگی
بهچشم میخورد!؟»« ،خب چرا ستاد ملی مقابله با کرونا
با پلیس راهنمایی و رانندگی هماهنگ نمیکنه؟»« ،مردم
با این کارها اعتمادشــون کم میشه؟»« ،حکایت این هم
دارد میشود مثل برگ سبز خودرو بیچاره مردم چهگیری
کردند»« ،آدم متعجب میشــه از این همــه هماهنگی
دستگاهها واقعا باید این موفقیت رو به جهان صادر کرد»،
«من به خاطر اعتماد به حرف آقای مسئول ساعت ۱۰:۳۰
بیرون رفتم اونم تا داروخانه و جریمه شدم».

واکسن چینی برای دختران ایران دردسر ساز شد

ســعی کن همیشه راســت بگی ،حتی وقتی
داری دروغ میگی!
صورت زخمی  -برایان دی پالما

«طبخ پاستا با تریاک» راز جذب
مشترییکسرآشپزچینی!

بعد از گزارشــاتی مبنی بر اعتیــادآور بودن
یک پاســتا در رســتورانی در چیــن ،پلیس
راز طبــخ آن را با مواد مخدر فــاش کرد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،پلیس چین بعد از
دریافت گزارشاتی مبنی بر اینکه ممکن است
یک رستوران در شــهر «جیانگ سو» از مواد
غیرقانونی برای خوشــمزهتر شدن غذای خود
اســتفاده کند به این رستوران رفته و صاحب
رستوران را دستگیر و راز پاستاهای اعتیادآور
آن را فاش کــرد .بر اســاس اعترافات «لی»
صاحب رســتوران ،از اواخــر مردادماه از مواد
مخدر خشخاش (تریاک) برای طبخ پاستاهای
رستورانش استفاده میکرده است .او وقتی لو
رفت که پلیس فیلمهای رســتوران را بازبینی
کــرده و فهمیــد «لی» پودری مشــکوک بر
روی پاستاها میریخته اســت .نتایج بررسی
نمونههایی از ظروفی که مواد پاســتا روی آن
باقی مانده بود نشــان میداد این مواد حاوی
مقادیــر باالیی «پاپاورین» و ســایر ترکیبات
غیرمجازی بودند که مشتقات تریاک هستند.
پلیس چین نیز در بیانیهای اعالم کرد توانسته
اســت ترکیب پودر خشخاش را با سس فلفل
چیلی پیدا کند و به همین دلیل بوده است که
پاستاهای این رستوران اعتیادآور و برای بدن
به شــدت مخرب و خطرناک بودهاند .صاحب
رستوران هدف خود را از این کار جبران کردن
خسارت ناشــی از شیوع بیماری کووید ۱۹-و
از دست دادن بیشتر مشتریهای خود عنوان
کرد .رســتوران لی با این کار به سرعت رشد
کرد و ســود روزانه آن سه برابر شد ،اما بعداز
رســیدن گزارشــاتی مبنی بر اعتیادآور بودن
پاستاهای این رســتوران ،راز خطرناک پشت
این پاستاها فاش شد و حاال صاحب رستوران
پشت میلههای زندان است.

تیم ملی هندبال زنان ایران در شــرایطی از امروز
کارش را در رقابتهای آسیایی شروع میکند که
به دلیل تزریق واکسن چینی سینوفارم نتوانسته
تدارکات خوبی داشته باشد .به گزارش فرارو ،تیم
ملی هندبال دختران ایران از امروز در اردن و در
چارچوب رقابتهای قهرمانی آسیا به مصاف رقبا
میرود به این امید که بتواند ســهمیه حضور در
رقابتهای جهانی آنهم برای اولین بار را به دست
بیاورد .از دل این رقابتها  ۶تیم برتر طبق وعده
قبلی میتوانند کسب ســهمیه کنند و دختران
ایران امیدوار هستند در نهایت در بین  ۶تیم برتر
قرار بگیرند تا بتوانند راهی رقابتهای جهانی این
رشته شــوند .البته کار آنها سخت است ،چون
در گروهی قرار گرفتهانــد که هم ژاپن به عنوان
یک تیم قدرتمند حضور دارد و هم اردن میزبان.
این در حالی است که دختران ایران نتوانستهاند
تدارکات خوبی هم داشته باشــند .این موضوع،
اما در نوع خود جالب اســت؛ طبق گزارشــی که روزنامه شــرق
نوشته آنها به دلیل تزریق واکســن سینوفارم از سوی قطریها
پذیرفته نشــده اند .در بخشی از این گزارش آمده است« :دختران

هندبالیست ایرانی در شرایطی رؤیای جهانیشدن را در مصاف با
رقبای آسیایی خود در سر میپرورانند که نتوانستند برای شرکت
در رقابتهای قهرمانی آســیا ،تدارکات مناســبی داشته باشند.

آگهي تمديد مناقصه عمومي

پل حضرت موسی(ع) در هلند

در یکــی از روســتاهای هلند ،پــل عجیب
و غریبــی وجــود دارد که بــه «پل حضرت
موسی(ع)» معروف شده! پلی که با شکافتن
آب ،مردم را به بخش دیگر روســتا میرساند
اما این روزها به عنوان یک جاذبه گردشگری
در دنیا شناخته میشود.
به گــزارش برنا؛ پل حضرت موســی(ع) که
برای دیدن آن باید به روستای هالسترین در

استان برابانت شمالی ،در جنوب کشور هلند
بروید ،از چوب مقاوم به باکتری ساخته شده
و میتواند برای مدت طوالنی فشار و رطوبت
آب را تحمل کند.
پل حضرت موســی(ع) که به پل معجزه یا پل
غرق شــده هم معروف است ،در کنار یک قلعه
باستانی مربوط به قرن  ۱۷میالدی ساخته شده
و با حال و هوای این قلعه تناسب خوبی دارد.

فدراسیون هندبال تالش کرد که تیم چند بازی
تدارکاتی و حتی اردویی در قطر داشته باشد ،اما
کرونا این فرصت را گرفــت .اتفاق ناراحتکننده
اینجاست که ملیپوشان کشورمان باوجود اینکه
از مدتها قبل برای شــرکت در این مســابقات
واکســینه شــده بودند تا بدون هیچ محدودیتی
در این میدان شــرکت کنند ،اما قطریها جواب
رد به برگزاری اردو و تورنمنت مشــترک با آنها
دادند .پاسخ منفی فدراسیون هندبال قطر به تیم
ملی ایران به خاطر واکسن سینوفارم چینی است.
قطریها به دلیل اینکه واکســن چینی کرونا را
قبول ندارند و بر این باورند که این واکسن ،ایمنی
کامل را در بدن افراد ایجاد نمیکند ،حاضر نشدند
میزبان ایرانیها باشــند ».این اتفاق در شرایطی
برای دختران هندبال ایران رخ داده که تیم ملی
فوتسال ایران هم در جام جهانی لیتوانی به مشکل
برخورده اســت .مسئوالن برگزاری این تورنمنت
گفتهاند واکسن سینوفارم مورد تایید اتحادیه اروپا نیست و با وجود
واکسینه شدن ملیپوشــان ایرانی آنها مجبور هستند هر  ۲روز
یکبار تست کرونا دهند!

پيرو آگهي مناقصه عمومي شماره /1400/22/7007ص مورخ 1400/06/10موضوع عمليات مشروحه ذيل آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت 14
مورخ 1400/07/03تمديد مي گردد .پاكت هاي مناقصه گران توسط كميسيون مناقصه اي كه در ساعت  10صبح  1400/07/06در محل اتاق جلسات كارفرما،
واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي گردد ،بازگشايي خواهد شد .بديهي است ساير شرايط و مفاد مناقصات مذكور به قوت خود باقي خواهد بود.
رديف

موضوع عمليات

برآورد اوليه (ريال)

مدت
اجرا

تضمين شركت در
فرايند ارجاع كار (ريال)

نوع گواهي صالحيت
پيمانكاري

1

عملیات اجرای خط آبرسان از مخزن صفائیه
به بلوار دهه فجر (قسمت دوم و سوم)

146.068.162.884

 6ماه

6.822.000.000

رشته آب توام با
سابقه كار مشابه

2

عمليات ساخت ،مرمت و مرئي سازي
حوضچههاي شيرفلكه آب منطقه يك يزد و
روستاهاي تحت پوشش

6.879.172.992

 8ماه

344.000.000

رشته ابنيه توام با
سابقه كار مشابه

3

عمليات لوله گذاري شبكه جمع آوري فاضالب
خيابان اميرالمومنين(ع) به انضمام نصب
انشعابات فاضالب مربوطه در شهر حميديا

12.023.689.518

 2ماه

601.200.000

آب

4

عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه
فاضالب شهر یزد و سایر فضای سبز پراکنده
واقع در محدوده شهر یزد

5.629.452.102

 12ماه

281.500.000

کشاورزی

5

عمليات اصالح ،بازسازی و احداث حوضچه
و نصب و تعویض شیرآالت کنترل فشار و
جریان در سطح شهر تفت

3.197.203.096

 2ماه

160.000.000

آب

شرکت آب و فاضالب استان یزد
سهامیخاص

