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اینچندنفر
شاهد افزایش موارد بستری و مرگ و میرهستیم
ایلنا :سخنگویوزارتبهداشت گفت:درهفتهی گذشتهشاهد افزایشبستریمواردمثبتوبروزمرگومیر
درکشورنسبتبههفتهیسومشهریورماهبودیم».سیماسادات الری گفت:بیشترینمیزانبروزبستریموارد
مثبتدرهفتهیچهارمشهریورماهدراستانقموکمترینمیزانبروزدراستانهایسیستانوبلوچستانوفارس
گزارش شده است .همچنین بیشترین میزان بروزمرگ و میردرهفتهی چهارم شهریوربه ترتیب دراستانهای
قم،چهارمحالبختیاری ،اصفهانو کمترینمیزانبروزمرگومیردراستانهایخراسانجنوبیوسیستانوبلوچستان گزارششده است.

احمدینژاد شانس زیادی برای تایید درشورای نگهبان ندارد
خبرآنالین :عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری میگوید :شرایط کاندیداتوری برای احمدینژاد از
همیشهسختتراستچوندرسخنرانیهاییبه اصلوالیتفقیههمبا اشارهو کنایه ایرادوارد کرده است.
حسنغفوریفرد گفت :احمدنژاد گفتهمردمهرچهبخواهند،همان است،پسشرایطبرای ایشانباتوجهبه
این صحبتها و برای گزینش قطعا بدترشده و گرایش مردم هم ازقبل نسبت به ایشان کمترشده است،
ضمن اینکههنوزچندنفرازمعاونین ایشانمشکلوپروندهدارند.منفکرمی کنم که ایشانشانسزیادیبرایتاییددرشوراینگهبانندارد.

«علیرضا رزم حسینی» گزینه اصلی وزارت صمت
ایسنا:رییس مجمع نمایندگان استان کرمان از«علیرضا رزم حسینی» استاندارفعلی خراسان رضوی به
عنوان گزینه اصلی وزارت صمت خبرداد« .شهبازحسنپور» درباره معرفی وزیرپیشنهادی صنعت ،معدن
و تجارت گفت :یکی از گزینههای اصلی مطرح شده برای سمت وزارت صمت آقای «علیرضا رزمحسینی»
استاندار فعلی خراسان رضوی و سابق کرمان میباشد .او قائممقام فرمانده لشکر  ۴۱ثاراهلل کرمان (حاج
قاسم سلیمانی) وی جانشین عملیات قرارگاه خاتماالنبیاء ،ریاست ستاد فرماندهی سپاه هشتم صاحب الزمان (عج) دردوران جنگ است.

یادداشت
قوت حافظه گر راست نیاید
 رضا مسلمیزاده :امروزچه روزی است؟ چند شنبه
است؟ آهان! دوشنبه است؛ س یویکم
شهریورماه آخرین سال قرن چهاردهم
هجری .آخرینروزتابستانو اولینشب
پاییز و آغاز مدرسه که امسال ویروس
منحوس کرونا حال و هوایش را از
بین برده است .ازمدرسه چه به یادمان
ماندهاست؟کدامهمکالسیوکداممعلمها؟همکالسیهایشهید،
معلمهای درگذشته ،دوستان سفر کرده .فهرستی گنگ و ناقص که
حافظه زورش نمیرسد آن را کامل کند.
امروزچه اتفاقهایی افتاده است؟ به جزآغازتجاوزعراق به ایران
که به لطف تبلیغات رسانهها هنوزسالگردش درخاطرمان مانده هیچ
پیشکسوتانشهادتو
چیزدیگرییادمانمیآید؟ 40سالمیگذردو
ِ
خون درپیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شدهاند .ازآن
روزگارچهچیزهاییدرخاطرمانمانده است؟
معصومه ابتکارهم به یادمان آورده است که بیست و چند سال
پیش رییسجمهوروقت ایران درهمین ایام درسازمان ملل پیشنهاد
گفتوگوی تمدنها را داده است و  ۳۰شهریور در تقویم رسمی
جمهوری اسالمی ایران روزملی گفتوگوی تمدنها نامگذاری شد اما

 9سال بعد از آن ،به دلیل آنچه منقضی شدن زمان این مناسبت و
متولیخاصنداشتن آن اعالم کردند ،ازتقویمرسمی کشورحذفشد.
تا ازحافظهمان پاک شود.
 31شهریور روز مهمی است که بهتر است تالش کنیم آن را به
خاطربسپاریم .این به خاطرسپردن و به یاد آوردن بیش ازهمه برای
خودمان خاصیت دارد 31.شهریورروزجهانی آلزایمراست .امیدوارم
این یک مناسبت را هرگزفراموش نکنیم .آلزایمرمقدمهی زوال عقل
است و ای کاش هیچ انسانی به چنین دردی مبتال نشود.
مشهوراست که ما ایرانیان حافظهی تاریخی نداریم .و نیزمشهور
است؛ ملتی که حافظه تاریخی ندارد محکوم به تکرار آن است.
دردمندترین بیان این فقررا احمد شاملو اینگونه بیان میکند« :من
نمیگویم تودهی ملت ما قاصر است یا مقصر ولی تاریخ ما نشان
میدهدکهاینتودهحافظهتاریخیندارد،حافظهیدستهجمعیندارد،
بیاتعینیواجتماعیاشچیزینیاموختهوهیچگاه
هیچگاهازتجر ِ
ازآنبهرهاینگرفته استودرنتیجههرجا کاردبه استخوانشرسید،به
پهلوغلطید؛ازابتذالیبهابتذالدیگر.»...بهگمانممیتوانحافظهیملی
و تاریخی را به شکلی به آلزایمرپیوند زد و اگرما به چنین بیماری مبتال
شدهباشیم،بایدنگرانزوالعقلجمعیمانباشیم«.قوتحافظه گر
راست نیاید درفکرعمراگرصرف شود درسرتکرارچه سود؟»

 چوپانی که گوسفندانش را به کنار تانکرهای آبی که دارند آب قناتهای دولتآباد را به منطقه گلگهر منتقل میکنند ،آورده تا
از این سفره سهمی ببرد .عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

روزگار کامبیز
 احمدرضا تخشید

درهم برهم

امروز نفهمیدم باید خوشحال باشم یا
ناراحت .سخنگوی شورای نگهبان گفته بود شاید
سالهای آینده رییسجمهور زن داشته باشیم.
خبرخوبی بود برای بانوان ماها که درسیطرهشان
هستیم .اگروضع به همین نحو پیش برود بزودی
کشوررا هم درسیطره خود خواهند گرفت .البته یک خانمی هم گفته بود اگر
رییسجمهورخانم بود قطعا درمهارکرونا موفقتربودیم .که من نمیدانم چه
توضیحی به گفتهشان اضافه کنم .یک کارشناس خانم در تلویزیون گفته به
جای تبلت و گوشی به فرزندانمان خواهرو برادرهدیه بدهیم که البته چون ما
ملتیعجولهستیمو اینهدیه کمیزمانبراست احتماالپیشنهادشانچندان
جدی گرفته نشود .امروزیک نماینده مجلس هم گفته بود درحال حرکت به
سمت انقراض نسل هستیم بنابراین شاید بهترباشد حرف کارشناس تلویزیون
را جدی بگیریم و چندتا چندتا به بچههایمان بچه هدیه کنیم .این روزها ازهر
طرف میروم آخرش به تلویزیون میرسم .یکی ازمجریهای همفکرصداوسیما
که گویا برنامهاش را درشبکهی افق قطع کردهاند و به خاطرحرفهایش علیه
صداوسیما گرفتارشکایت هم شده است حاال بعد ازتاختن به دم و دستگاه
مربوطه گفته رییس سازمان بیکفایتترین رییس تاریخ صداوسیما است .باید
یکیباشدبه ایندوستان گوشزد کندهراتفاقی افتادهوحقباهرکسی کههست
برادرها که نباید اسرارحجله را جلوی دوست و دشمن جاربکشند .البته ایشان به
گمانمترمزشبریدهچوندرنوشتهاشگفتهبیکفایتترینرییستاریختلویزیون
یعنیبقیههمبیکفایتبودهاند.و اینیکی ازهمهبیکفایتتراست.یامینپور
عزیزکمی رعایت کنید .آقای جهانگیری گفته :امروزبه دستوررییسجمهوربه
علتگرانیتخممرغجلسهایبرایایجادهماهنگیبیندستگاههایذ یربطبرگزار
و تصمیمات الزم را گرفتیم که امیدوارم آثارمثبت آن درروزهای آینده روشن

شود .اگربخواهیم درمورد این نوشته معاون اول حرف بزنیم و بنویسیم فکر
کنمبشودسیچهلصفحهاینوشت .االنفهمیدمسطحپیشرفتمان ازحالت
عادی به محیرالعقول رسیده و درذهن نمیگنجد و کم مانده که بفهمیم اول
مرغبهوجود آمدیاتخممرغو اینمعمایتاریخیرارمزگشایی کنیم.همچنین
خوشحالشدم ازاینکهمسئوالنماتا اینحدپای کارهستندوبرایحلمشکل
تخممرغ همهی دستگاههای ذ یربط را به خط کردهاند .البته من کمی هم از
خودمخجالت کشیدمچونتابهحالفکرمیکردمتنهادستگاهدخیلدرفرآوری
تخممرغ ما تحت مرغ است .ولی نگو که این قصه سر دراز دارد .امروز یکی
دونفرازسخنرانان درست و حسابی کاسه کوزه رییس جمهوررا شکستند و حالی
دادند .چند روزقبل روحانی گفته بود شنبه یکشنبه خبرهای خوشی درراه است.
راستش را بخواهید من هم ترسیدم که دوباره چه اتفاقی میخواهد بیفتد .گویا
منظوررییسجمهورعدم همراهی کشورها با آمریکا برای همراهی بیشتراست.
البته ازحسنآقابعیدبود اینقدربهنفعمخالفانشدرکشوربازی کند.چونقبای
آمریکاستیزیبهسختیبرتن ایشانمینشیندو اگربه کسینگوییدخوددوستان
ما بودند که شرایط را به اینجا رساندند دراین میان کمی فکرم مشغول این یکی
دوسخنرانمحترم است.و امیدوارمدوستاندفترشانحالیشان کنند کهجریان
ازچه قراراست .و چی به چی هست .چون ازحرفهای یکیشان به نظرمیرسید
اصال نمیداند درمملکت چه خبراست .ولی میخواست خودش را همدرد مردم
نشان دهد .یکی هم انگارکینههایی دردل داشت و حاال چون فرصت را مناسب
دیده بود به رییسجمهور میتاخت که البته کار بسیار بجایی است و درعالم
سیاست ما باید ازهرفرصتی بهره حداکثری ببریم .حتی اگرشعاراصلی خودمان
اززبان دیگری بیان شد اگرامکانش بود استفادهمان را ببریم .و درست و حسابی
حالش را بگیریم و جوری نشان دهیم که ربطی به ما ندارد ولی باید مواظب باشیم
یک وقت ازهول حلیم توی دیگ نیفتیم چون روزگارچرخشهای زیادی دارد.
به امیدپیروزیهایبیشتر.

زورخان ه گهرزمین
 ناصرصبحی

«فعال به صالح شرکت و
شهرستان نیست که مصاحبه
داشته باشم .البته به شفافیت
اعتقاد دارم و برای اهالی رسانه
احترام قائل هستم و در آینده
نزدیکباشماگفتوگومیکنم».
آنچه خواندید ،خالصهای از سخنان وحید میرزایی؛
مدیرعاملجدیدگهرزمیندرهفتهگذشتهوپاسخبهتقاضای
پاسارگادجهت انجاممصاحبهبود .اما او اینهفتهنیزحاضربه
پاسخگویینشد کهشایدبایددلیلرادرتغییراتهیئتمدیره
گهرزمینجست.تغییراتیکهبرخیازگمان هزنیهاآنرابهقصد
تغییریامحدودکردنمدیرعاملپادرهوای اینشرکتتفسیر
میکنند.ماجرایگهرزمینمدتهاستکهازروالعادیخارج
شده و بدل به میدان زورآزمایی میان دولت با دولت (واعظی و
جهانگیری) و مجلس با دولت (پورابراهیمی و جهانگیری) شده
است .نکتهای که صبا آذرپیک؛ خبرنگارآزاد به آن اشاره دارد.
در این میان آنچه برای سیرجانیها مهم است ،چرایی
دخالت محمدرضا پورابراهیمی؛ نماینده کرمان در انتصاب
مدیرعاملگهرزمیناست.سیرجانیهاایندخالترابرنمیتابند
و این موضوع باعث شده پای نماینده سیرجان نیزبه ماجرا باز
شود.برخی ازحسنپورگالیهدارند کهچرادرمقابلدخالتهای
پورابراهیمی سکوت کرده اما نگاهی به روبط این دو ،پاسخ
روشنی به این ماجراست .ازطرفی حسنپورکه هفته گذشته
و در پاسخ به درخواست مصاحبه پاسارگاد ،گفته بود «روزه
سکوت گرفته» و «درحال نوشتن یک بیانیه درمورد اتفاقات
اخیراست»،وعدهدادپس ازانتشاربیانیهبهرسانههاپاسخدهد
اما این اتفاق نیفتاد و درمقابل ،روزیکشنبه سخنانی درایسنا به
نقل از او منتشرشد که کانال خبری نشریه نگارستان نیز آن را
بازنشرکرد.برایناساس،حسنپورگفتهکهرزمحسینی؛استاندار
سابق کرمان گزینه اصلی برای وزارت صمت است.

این خبر به ظاهر کوتاه ،خبر خوبی نیست .نکته اول
این است که با توجه به قانون تجارت که مصوب مجلس
است ،انتخاب مدیرعامل برعهده هیئت مدیره است و از
این نظر ،دخالت پورابراهیمی اقدامی غیرقانونی و دهن کجی
به مجلسی است که او خود ،یکی از نمایندگانش است .در
این میان ،مطرح شدن نام رزمحسینی بهعنوان گزینه صمت،
این احتمال را در اذهان متبادرمیکند که برخی ازنمایندگان
کرمان و احتماال درراس آنها پورابراهیمی به دنبال وزیرشدن
رزمحسینی دروزارت صمت هستند تا افسار این وزارتخانه
دردستشان باشد و مجبورنباشند مانند ماجرای نامهنگاری
برایمدیرعاملیگهرزمین،علنادستبهاقدامیفراقانونیبزنند.
در این میان مطرح شدن نام رزمحسینی ازسوی حسنپور،
هرچند به نظرصرفا یک خبر است اما ازهمراهی احتمالی او
با این طرح خبر میدهد و به این ترتیب ،آب پاکی بر روی
سیرجانیهایی که منتظر واکنش حسنپور به دخالتهای
پورابراهیمی داشتند ،ریخته خواهد شد .بدون شک انتصاب
رزمحسینی برای پورابراهیمی وکرمانیها خوشایند است .او در
دوارن استانداری خود در کرمان ،به دلیل توجه بیش ازحد به
این شهر ،به کنایه فرماندارکرمان نامیده میشد و طبیعتا در
وزارت صمت نیزبرهمان منوال عمل خواهد کرد اما سوال
این است کهتکلیفسیرجانیهاچهخواهدشد؟
در این میان یک نکته دیگر میتواند بیش از پیش،
حمایتهایپورابراهیمی ازپوریانی؛مدیرعاملقبلیگهرزمین
و البته سکوت همراهگونه حسنپور را زیر سوال ببرد و آن،
اثبات ادعاهای میرزایی؛ مدیرعامل فعلی و قانونی گهرزمین
دروجود تخلفات عدیده دراین شرکت است .اگراین ادعاها
صحیحنباشند،همچنانایرادهایقبلیبرایندواستوارهستند
اما اگر ادعاهای میرزایی صحیح باشند ،بدون شک کمترین
توقعمردم ازپورابراهیمیوحسنپور،توضیحدلیلحمایتو
سکوت ایشان خواهد بود و اقناع مردم ،اینباراصال کارراحتی
نخواهدبود.

سودوكو 621
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :620
فرید نوری

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

