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 پاسارگاد
«سیرجان قرمز شده اما باز هم هیچکس عین
خیالش نیست .این همه میگویند آمارفوتیها باال
رفته و درخان هبمانید اما بازهم همه بیرون هستند».
صحبت زن جوان تمام نشده ،مرد میانسالی که
ً
«حتماشکمت
جلویتاکسینشستهاستمیگوید:
سیر است! بمانیم در خانه چه کسی میخواهد
برایمان پول بیاورد؟ مگرمیآیند دم درخانه برایمان
رزق و روزی میآورند ».زن دوباره میگوید« :خب،
منظورم این است که برای کارهای غیرضروربیرون
نیایند ».مرد؛ «دوباره معلوم است که من و شما برای
کار بیرون آمدهایم وگرنه دلمان که نمیخواهد در
این اوضاع قرمزکرونایی مریض شویم و خودمان و
خانوادهمان را اسیردوا و درمان کنیم...».
سر چهارراه موحدی پیاده میشوم و پیاده
خیابان نصیری را طی میکنم .خیلی از مغازهها
بسته هستند .تعدادی هم باز و نیمهباز یا با چراغ
کم داخل مغازهشان نشستهاند .زنی مسن دم
مغازه لوازم آرایشی منتظردخترش ایستاده است،
دو ماسک روی هم زده و دستکش دستانش را
درست میکند و میگوید« :یکی نیست بگوید که
فقط اعالممیکنیدتعطیل است؟ امادرعملهمه
جا باز است ».او سپس میگوید« :همه اینها بازی
است .اگر میخواهند جلوی شیوع را بگیرند باید
اول ازهمه ادارهها و سازمانها و بانکها را تعطیل
کنند .وقتی همه ارگانهای رسمی باز و دایر است،
معلوم است رفت و آمد ادامه دارد .چرا که کارهای
روزمره اصلیتعطیلبردارنیست».زن ادامهمیدهد:
«مثال خود من دارم برای کارهای ساختمانی منزلم به
شهرداری میروم .از آنجا باید به بانک بروم ،بعد به
دارایی .خب معلوم است امثال من تردد درشهررا
ادامه میدهند چه برسد به آنها که باید صبح تا عصر
سر کارباشند» .به مسیرم ادامه میدهم؛ باد خنکی
میوزد .دوست دارم ماسکم را بردارم و عمیق نفس
بکشم اماعبورعابرانپیاده ازکنارممنصرفممیکند.
از زنی که دست دو فرزندش را گرفته و جلوی

این یک سالی که کرونا آمده ،مدام گفتند شما
مغازهتان را ببندید دولت از شما حمایت میکند.
کو این حمایت؟ کدام اجاره مغازه بخشیده شد؟
کدام چک برگه نشد؟ کدام بسته حمایتی به ما
داده شد؟ خب چطوری شکم زن و بچهمان را سیر
کنیم؟ میدانید مسئوالن کشور ما تبحر زیادی در
پاک کردن صورت مسئله دارند .به جای آنکه راهحلی
برای مشکل بیاندیشند »...مرد جوانی که به همراه
خانمش به خیابان امام آمده است ،میگوید :من تو
معدن گلگهرکارمیکنم فقط دلم میخواهد یک
باربیایید ببینید آنجا چه خبراست؛ تجمع جمعیت
باال بدون رعایت مسایل بهداشتی! مدام میگویند
ظرفیتسرویسهارانصفمیکنیم اماهیچخبری
نیست.منخودمیکبارکرونا گرفتهامومیترسمباز
هم کرونا بگیرم .او گفت :االن ازمطب دکترمیآیم
فقط کاش سری به مطب پزشکان میزدید و ازدحام
جمعیت را میدیدید .جالب است خود پزشکان از
همه آگاهترند اما در مطبهایشان کمتر مسایل
بهداشتیرعایتمیشود».
زن جوان دیگری که در حال خرید است
میگوید« :این داستانها تا انتخابات است .ببینید
زمان انتخابات چطورهمهجا سبزمیشود و آمارها
پایین میآید تا مردم بروند رای بدهند .او میگوید
همین امروز برای انجام کارهای وامم در بانک
ملی بودم کاش بودید و شلوغی آنجا را میدیدید.
زورشان به معدن و بانکها و ادارات نمیرسد سریع
مشاغل خرد را تعطیل میکنند» .اگرچه بحران
چهارم کرونا آغازشده و راهی جزاعمال محدودیت
نیست اماداستانتعطیلیکسبهداستانغمانگیزی
است که تا االن هیچیک از مدیران شهری و
کشوری به آن توجه نکردهاند و بدون هیچ حمایتی
فقط دستوربه تعطیلی میدهند .اینکه چه تعداد
بوکارها در این مدت تعطیل شدند ،چقدر
از کس 
ورشکست شدند داستان طویلی است که بعدها
آثارش را خواهیم دید.

گزارش پاسارگاد از نظرات مردم درخصوص اعمال محدودیتهای کرونا

کاسهی چهکنم با رنگ قرمزکرونایی
یکی از مغازهها ایستاده
میپرسم :مگر خبر
ندارید که وضعیت قرمز
است؛ چرا برای خرید
بیرون آمدهاید؟ خودش
را جمع و جور میکند
و به اینور و آن ور نگاه
کرده و با تعجب به من
میگوید« :این همه آدم
توی خیابان هستند ،آن
وقت دیواری کوتاهتر
از من گیر نیاوردید؟»
میگویم :نمیخواستم
ناراحتتانکنم .فقط
میخواهم دلیلتان را
بدانم؟ با بیحوصلگی عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
میگوید« :خب معلوم
است آمدهایم خرید .هیچکس در خانه نیست کسی میدهد؟» زن ادامه میدهد« :چندباری که
که بچهها را کنارش بگذارم ».زن که انگار چانهاش محدودیت گذاشتندوهمهجارابستند،هیچ کسی
گرم شده باشد میگوید« :من نمیدانم شما چقدر نیامد بپرسد که از کجا میآورید میخورید .درست
گومیر است اما وقتی
حقوق میگیرید اما من و شوهرم با دو بچه و حقوق است که کرونا هست و مر 
ماهی سه تومان باید هم کرایه خانه را بپردازیم و هم مجبورباشی باید درهرشرایطی کارکنی».
یکی از مغازهداران که جز گروه صنفی دو است
شکمشان را سیر کنیم ».زن دل پری دارد« :به جای
این سؤالها درگزارشتان بنویسید خانواده کارگرها و مغازهاش باز است ،میگوید« :به خدا میدانم
ل یا تبلت شرایط بحرانی است اما اگرمغازهام بسته باشد چه
چطوری برای هر بچهشان یک موبای 
بخرند؟ ازکجا بیاورند؟ هیچ کس به فکرما نیست ».کسی میخواهد خرج زندگیام را بدهد؟ به خدا برای
زن که آرامتر شده ،خودمانیتر میگوید« :خیلیها عید یک عالمه جنس آوردم و خیلی از چکها را
به نان شبشان محتاج هستند .اگر بمانند خانه و برای آخر فروردین دادم ،االن اگر ببندم چه کسی
بیرون نیایند ازکجا میخواهند بیاورند و شکم زن و چکهای من را پاس میکند؟ اصال دولت ما کسبه
بچهشان را سیرکنند .شوهرخودم کارگرساختمانی را میبیند؟ آنهایی که چنین تصمیماتی میگیرند
روزمرد است .اگرروزی کارپیدا نکند خرج ما را چه کسانی هستند که خودشان حقوقبگیر هستند

و سر ماه حقوقشان
به حسابشان واریز
میشود و اگر یک
روز حقوقشان عقب
بیافتد زمین و زمان را
به هم میدوزنند .آنها
نفسشان از جای گرم
بلندمیشود».
زن جوانی داخل
مغازه در حال خرید
است ،میگوید« :مگر
میشود که کارشان را
تعطیل کنند .اینها هم
زن و بچه دارند .آقایان
نفسشان از جای گرم
بلند میشود.پسرخودم
کافیشاپ دارد در
این یک سال فقط ضرر و زیان داده است ».زن با
ناراحتی ادامه میدهد« :اجاره مغازه را بدون هیچ
درآمدی هر ماه باید پرداخت کنند .مالیات هم
که سرجای خودش است .یکی نیست بگوید اگر
تعطیل میکنید بیایید پول اینها را هم بپردازید .یک
کاسب بیچاره از کجا بدون مشتری پول دربیاورد و
خرج اجاره و مالیات را بپردازد .مگر اینها زن و بچه
ندارند؟» وارد خیابان امام میشوم .خیلی ازمغازهها
هم بازهستند یکی از کسبه میگوید« :دولت فقط
میگوید تعطیل کنید ،رییس صنف پیام میدهد
اگربازباشید پلمپ میکنیم اما چرا هیچکس درد
ما را نمیفهمد؟ اگر کسی محتاج نباشد یا مشکل
نداشته باشد هیچوقت خودش را توی دردسر
نمیاندازد و از تعطیالت استفاده هم میکند .در

توسط شورای فرهنگ عمومی شهرستان و با مشارکت شرکت گلگهر؛

نهمین دوره طرح نسیم نهجالبالغه برگزار میشود
طرح نسیم نهجالبالغه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان امسال،
در نهمین دوره متوالی توسط شورای فرهنگ عمومی شهرستان
سیرجان برنامهریزی و اجرا شده و شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
نیز در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی و توجه به شعائر
دینی در این طرح معنوی مشارکت میکند.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی

گلگهر ،این طرح معنوی که سال گذشته به دلیل شرایط شیوع
بیماری کرونا به صورت کامال مجازی برگزار شد ،امسال به دو
صورت مجازی و حضوری با تدریس کتاب گرانقدر نهجالبالغه توسط
 ۵۰نفر از اساتید روحانی شهرستان در طول ماه مبارک رمضان
برگزار میشود و در نیمه دوم ماه رمضان با برگزاری آزمون نهایی و
اختتامیه همراه خواهد بود.

گفتنی است در پایان این دوره از طرح به  ۳۱۳نفر از برندگان این
طرح معنوی ،جوایز از جمله  ۵سکه بهار آزادی و  ۳۰۸جایزه ارزنده
دیگر اهدا میشود.
عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت
کتاب به ائمه جماعات مساجد مراجعه و یا با ورود به سایت nahjo.
 irضمن کسب اطالعات بیشتر ،فایل کتاب را نیز دریافت کنند.

یادداشت

پدر فرزندی
 رضا مسلمیزاده

«سیاست ،آشنا
را غریبه میکند».
مرور تاریخ شواهد
زیادی را برای درستی
این گزاره پیش روی
ما میگذارد .ماهیت
قدرت آن را به یکی از کثیفترین بازیهای
تاریخ تبدیل کرده است و سیاست ابزاری
برای بازی قدرت است .بازی که در آن
کسی به کسی رحم نمیکند و انسان را
به خونخوارترین موجود جهان بدل
میسازد .چه بسیار قدرتطلبانی که
پس از به حجله رفتن با عروس دنیا،
نزدیکترین یاران خویش را به مسلخ
فرستادهاند .روزی که محمدشاه قاجار
چشم از جهان فروبست ،ولیعهد جوان
او پایگاهی لرزان در پایتخت داشت و
اگر نبود درایت میرزاتقیخان امیرکبیر
او کجا میتوانست سلطان صاحبقران
ممالک محروسه ایران شود؟ سه سال
از حکمرانی شاه جوان نگذشته بود که
بزرگترین یاور خویش را به کاشان
فرستاد و در شبی سیاهمست فرمان
قتلش را مهر کرد و چون مستی از سرش
پرید کار از کار گذشته بود و این اولین و
آخرین باری نبود که تاجداری کمر به قتل
تاجبخش خویش بست.
بیرحمی و خونریزی و شقاوت دنیای
قدرت البته فراتر از این است .چه بسیار
اسیران قدرتی که برای حفظ آن برادران
و فرزندان خویش را از دم تیغ گذرانده
و یا میل بر چشمانشان کشیدهاند تا
هوس طمع قدرت در دلشان نیفتد و
تختگاه ایشان متزلزل نشود .از سوی
دیگر قدرتمداران بسیاری بودهاند که برای
تداوم حکومت در نسل خویش ،دست به
جنایت زدهاند .بسی توطئهها چیدهاند تا
حکمرانی در حیطهی خانواده باقی بماند و
گهگاه هم موفق بودهاند .در جمهوریهای
مادامالعمر خاورمیانه این سنت در تداوم
رییسجمهوری فرزندان رییسجمهورهای

مادامالعمر اما به جز یک مورد .به ثمر
نرسید .نه معمر قذافی باقی ماند تا
سیفاالسالم را قبای حکومت بپوشاند
و نه حسنیمبارک موفق شد جمال
مبارک را رییسجمهور مصر کند .فرزندان
صدامحسین هم که از جهان زیرین
نظارهگر حاکمان بغداد شدهاند بیآنکه
شربتی از لعل لب قدرت بچشند.
دنیای سیاست و قدرت بیرحم است
اما گاهی نه بدان حد که بند تعلقات
عاطفی میان پدر و فرزند را بگسلد .نقد
منصفانه رفتار سیاسی پدر برای فرزندان
سیاستمداران کار سادهای نیست .انتظار
چنین رفتاری از آقازادههای سیاسی
چندان معقول نیست .هفتهی گذشته
در کالبهاوس نشستی مجازی برگزار
شد که در آن فائزه هاشمیرفسنجانی
حرفهای جنجالی فراوانی بر زبان آورد.
گروهها و افراد مختلفی درباره این
نشست  6ساعته اظهارنظر کردهاند.
عدهای از آنها به دفاع فائزه از حکمرانی
پدرش اختصاص داشت .اینکه چرا فائزه
هاشمیرفسنجانی چرا پدرش را همانند
دیگر ارکان و افراد حاکمیت جمهوری
اسالمی نقد نکرده ،توقعی است که
سوگیری عاطفی را در محاسبات خویش
دخیل نمیکند .و این موضوعی نیست
که در میان فرزندان سیاستمداران
جمهوری اسالمی در تملک فائزه هاشمی
باشد .کدامیک از فرزندان دولتمردان
از اول جمهوری اسالمی را میشناسید
که باالی چشم پدران خود ابرویی دیده
باشند؟ این تنزه اخالقی و حرمت پدر
را رعایت کردن مربوط به روی دیگر
سکهی قدرت و سیاست است .فرزندان
علیاکبر هاشمیبهرمانی پدر خود را بسیار
عزیز میداشته و میدارند ،چندانکه آن
مرحوم هم علقهی عاطفی قدرتمندی با
فرزندانش داشت و دنیای سیاست هرگز
نتوانست این علقه را ضعیف سازد .در
نزاع عاطفه و اخالق و قدرت ،برنده و
بازنده از پیش معینی وجود ندارد.

«فراخوان مزایده عمومی
فروش  ۲۴قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان» (نوبت اول)

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مهــدی روحاالمینــی وکیــل آقــای ســعید خواجویینــژاد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  193ســیرجان مدعی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ پالک  2757فرعی
از  2310اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای ســعید خواجویینژاد ثبت و ســند مالکیت
صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لذا به دســتور تبصــره یک
اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ
انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس
از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهد
شــد 991 .م.الــف تاریــخ انتشــار1400/01/30 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

دهیاری باسـفهرجان در نظر دارد  24قطعه زمین تحت اختیار خـود را از طریق مزایده عمومـی و با جزئیات مندرج
در اسـناد مزایـده بـا بهرهگیری از سـامانه تداراکات الکترونیکـی دولـت ( )www.setadiran.irو با شـماره مزایده
 2000093173000001را بـه صـورت الکترونیکی به فروش برسـاند.
تاریخ انتشار مزایده1400/01/30 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1400/02/15ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1400/01/31 :تا تاریخ 1400/02/16
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1400/01/31ساعت  9:00تا تاریخ  1400/02/16ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکتها 1400/02/18:ساعت9:00
تاریخ اعالم به برنده 1400/02/19 :ساعت 9:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت میباشـد و کلیه مراحـل فرآیند مزایده
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)،
ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایدهگران محترم از این طریق امکانپذیر میباشـد.
 -2کلیه اطالعات امالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده
قابل مشاهده ،بررسـی و انتخاب میباشد.
 -3عالقهمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبتنام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شمارههای
ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 – 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سـایر اسـتانها در سـایت سـامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبتنام /پروفایل
مزایدهگر» موجود اسـت.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

