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اینچندنفر
انتصاب جدید برای چهره قدیمی
پاسارگاد :میعاد ایراننژاد پاریزی ازچهرههای قدیمی عرصه رسانه و روابط عمومی
که پیش از این سمت رییس روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر را
برعهده داشت ،طی حکمی به سمت مدیرحوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت
توسعه آهن و فوالد گلگهرمنصوب شد.

تایید صالحیت دو عضو شورای شهرسیرجان
پاسارگاد :مصطفی اسفندیارپورو ابوذرزینلی خبرازتایید صالحیت خود جهت حضوردر
انتخابات شورای شهر دادند .براساس اظهارات این دو ،مشکل اولیه هر دو عضو فعلی شورا
عدم التزام ذکرشده بود که درنهایت ازطریق هیئت نظارت کرمان حل شد .ابوذرزینلی با تاکید
براینکه «به احدالناسی زنگ نزدم و پیگیری نکردم زیرا میدانستم اصل موضوع چیزخاصی
نیست و نمیخواستم مدیون کسی باشم و میدانستم ازلحاظ حقوقی و قانونی این دلیل ،دلیلی بررد صالحیتم ندارد».
طرح تشکیل استان کرمان جنوبی
پاسارگاد :اخیرا با نشرخبروصول طرح تشکیل استان کرمان جنوبی درمجلس دررسانهها ،باردگرامید
مردم سیرجان برای استان شدن به یاس تبدیل شد .صرفنظر از اینکه نتیجه طرح استان کرمان جنوبی از
سوی وزارت کشور به دالیل سابق رد شود یا اینبار سنبه مجلس پرزور باشد ،باید گفت این طرح به نظر
از حمایت تمام مسئوالن کرمانی و مسئوالن شهرهای جنوبی برخودار است .دقیقا برعکس استان شدن
سیرجان که فقط مردم این نواحی موافق آن هستند اما کرمان حاضرنیست عابربانک خود را به این راحتی از کف بدهد.

یادداشت

تعهد طلبی
*
 فرناز خانعلیزاده
در روزهـای ثبتنـام نامزدان
ریاسـتجمهوری بـه سـیاق
دورههـای پیشـین ،شـاهد
نمایشهـای سـرگرمکننده
کمنـور و شـور هسـتیم.
ادعاهایـی انشـاوار کـه گوینـده
آنهـا یـا از اختیارات رییسجمهورخبرنـدارد یا آنقدر
محـو ابعـاد سـرگرمیکننده ماجـرا شـده کـه فرامـوش
کـرده ایـن حرفهـا روزی بایـد اجرا شـود و این قولها
روزی بایـد بـه سـامان برسـند.
شـاید ایـن بـار مـا بایـد هـوش و گوشهایمـان
را نسـبت بـه شـعارهای غیرعملیاتـی ،سـخنوریهای
هـای
خوشآ 
ب ورنـگ ،وعدههـای انشـایی و کلیگویی ِ
غیرشـفاف ،بیدار و باز نگه داریم و به دنبال حرفهایی
چشـم بگردانیم که بوی عملپذیری و تعهد میدهند.
دولـت جدیـد بایـد با تعهد کامـل ،برنامهای روشـن
برای رفع اوضاع فعلی اقتصادی-اجتماعی کشـور ارایه

دهـد؛ وضعیتـی کـه اقتصـاد آن در دریایـی از رانتهـا،
بوکارهای کساد ،موقعیت ناپایدار
تورم ،تحریم ،کس 
بینالمللـی دسـت و پـا م یزنـد و تـا غـرق شـدن کامل
فاصلهی اندکـی دارد.
ایـن چیـزی اسـت کـه عمـوم مـردم باید نسـبت به
آن آگاه شـوند و ایـن بـار بـا دیـدی وسـیعتر و نگاهـی
ژرفتـر وعدههـای نامزدان را بررسـی کننـد .این آگاهی
نسـبی و بیـان یکصـدای مـردم از تعهـدات مـورد نیـاز
و از دریچـهی حقـوق اجتماعـی ،روشـنگر راه صحیح و
نشـانهای از درگاه مناسـب مطالبهگری اسـت که در پی
تاثیرگذاری بر آزادی بیان ،به سمت
آن عالوه بر تمرین
ِ
و سـویی از مطالبـهی کارایی اقتصـادی میرویم که در
درازمـدت تاثیـر بسـزایی بـر رشـد کشـور دارد .کالمم را
بـا نقـل قولـی از «جـان مینـارد کینـز» بـه پایـان میبرم،
آنجـا کـه میگویـد« :مسـئله سیاسـی بشـریت ترکیـب
سـه چیز اسـت :کارآیی اقتصادی ،عدالت اجتماعی و
آزادی فـرد».
* دانشجوی کارشناسی اقتصاد

تجمع اعتراضآمیز آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی برای بار پنجم در جلوی مجلس .معترضان نسبت به تعیین تکلیف نشدن وضعیت شغلی خویش در جریان
استخدامهای آموزش و پرورش ،صبح روز گذشته برای بار پنجم در جلوی مجلس دست به تجمع اعتراضی مسالمتآمیز زده و با سر دادن شعارهایی ،خواستار توجه
مجلس به وضعیت نامشخص شغلی خویش شدند / .عکس :ارسالی یکی ازمخاطبان هفتهنامه پاسارگاد

روزانههای کامبیز

مصلحت

 احمدرضا تخشید
امروز هم روز بدی بود و هم روز
خوبی بود .بد بود چون آخرین روزثبتنام
کاندیداهای ریاستجمهوری بود و منی که
خاک پای ملتم ،منی که آفریده شدهام که
لباسخادمیرابرتن کنم ،اینجادرسیرجان
نشستهام و دارم اخبار ثبتنامها را دنبال
میکنم ،به جای اینکه تهران و دروزارت کشورو درصف کاندیداها برای
نامنویسی باشم .به خودم میگویم چرا اینگونه شد و آخرش با باال و
پایینکردنهایفراوانقبولمیکنمتقصیرخودمبود.بعد ازگذشت
بیش ازچهل سال ازعمرم هنوزدارم تجربه کسب میکنم .آخرمرد
حسابی چه دلیل دارد که همهی مسایل زندگی را با همسرو بچهها
درمیان بگذاری .از دوسه روز قبل وقتی خانمم متوجه شد من دارم
دنبال شناسنامه و سوءپیشینه و ...میگردم فهمید قصد جدی برای
نامنویسی دارم .اول بهم تذکرداد ،بعد صحبت کرد که منصرفم کند
و دیروزوقتی دید دارم میروم بلیط بخرم ،پتو و بالشی را که همیشه
استفادهمیکنمبههمپیچیدو گذاشتجلوامو گفت؛تماممایملک
تو در این خانه همین است ،اینها را هم با خودت ببر که دیگه الزم
نباشه برگردی به خانه .گفتم :چی داری میگی همسرم؟ چرا شوخی
میکنی؟ گفت :تو زبان آدمیزاد سرت نمیشه .تو همین خونه را
مدیریت کنی کافیه .االندوسهسالهمنوبچههاتیکغذایدرست
و حسابی نخوردیم .اونوقت میخوای بروی به کل مردم مملکت
خدمت کنی؟ من هم دیدم توان برخورد با او را ندارم ،کوتاه آمدم.
اما خوبی امروز از آن جهت بود که آقای رییسی هم اعالم کردند که

کاندیدای ریاستجمهوری هستند و من االن ازخوشحالی درپوستم
نمیگنجم .ازهمینفرداتحریممیرود ،گرانیمیرودوشرایطسیاسی
اقتصادی و اجتماعی و کال همهی شرایط خوب خواهد شد .من البته
بسیار خوشحال شدم که آسیدابراهیم به توصیه من کمترین هم
توجه کردند .چون اگریادتان باشد من دو هفته است دارم میگویم
ببینید اگر مذاکرات وین خوب پیش میرود ،کاندیدا شوید .چون
اگرتحریمها برداشته شود ،میشود نفت فروخت و به راحتی جنس
ط جان میدهد برای رییسجمهورشدن .البته
صادرو یا وارد کرد و شرای 
بعضی از این یاوهگویان اجنبیپرست بیسواد جاهل نق میزدند که
آقای رییسی رییس قوه قضاییه است و به کارش هم وارد است و
اگرمیخواهد کاری بکند خب همینجا انجام دهد .ولی این نفهمها
نمیفهمند که رییسجمهوری چیز دیگری است و به نظر من اگر
ایشان دلشان هم نمیخواست کاندیدا شوند ،باید به خاطرتالشهای
بیچشمداشت این چند ساله عزیزان ما در صداوسیما که سعی
میکردند هرروزحداقل یکیدو خبر از ایشان پخش کنند و تعریف
کنند کاندیدامیشدند .البتهوقتیهمهیشرایط آماده استوتنها کار
باقیمانده نامنویسی است ،واقعا اشتباه است که آدم لباس خادمی
مردم را برتن نکند .من ضمن تبریک به خودم و به تکتک هموطنان
عزیز ،امیدوارم هرچه زودتر دولت کنونی سرنگون شود و ما شاهد
پیشرفتهایروزافزونباشیم.البتهبراینشاندادناینپیشرفتهابه
رسانه نیازاست که خوشبختانه بچههای صداوسیما خودی هستند و
همچنان سنگ تمام خواهند گذاشت .فقط حیف که برادرمحسن و
برادرمحمدباقربایدغزلخداحافظیرابخوانند .امیدوارم ایشان ازبرادر
سعیدجلیلیودیگربرادران استفاده کنند.به امیدپیروزهایبیشتر!

 رضا مسلمیزاده
«خدا سرما را گنج لباس
میدهد« ».گنج» (به ضم
گاف) در این ضربالمثل
محلی واژهای متروک اما
زیباست که واژهی گنجایش
نسب از آن میبرد .احتماال
بسیاری از خوانندگان این مطلب این ضربالمثل
را از زبان بزرگترها شنیدهاند .این طرز نگاه فلسفی
به جهان که به تناسب درد و درمان ،کمبود
و تحمل انسان و ...اشاره دارد ،آرامشی برای
باورمندان به آن ایجاد میکند که باعث شده است
ساکنان این سرزمین از انبوه بالیا سربلند برآیند و
میراث به آیندگان بسپارند .چند روز پیش در این
فکربودم که اگر کرونا درروزگاری که ما به مدرسه
میرفتیم ،جهانگیر شده بود چه اتفاقی میافتاد؟
در آن دوره بسیاری ازما حتا تلفن خانگی نداشتیم
و ارتباطمان با دیگران صرفا از رویارویی و حضور
در مکان و زمان واحد میسر میشد .خوشبختانه
«خدا سرما را گنج لباس میدهد» و پاندمی کرونا
در زمانهای به سراغ بشر آمده که ارتباطات مجازی
میتواند تا حد زیادی جایگزینی برای روزهای
تعطیلی اجباری مدارس و دانشگاهها فراهم آورد.
روزهای عزلت و قرنطینه و تنهایی و سردرگمی
خیل دانشآموز و دانشجوی مملکت تصویری
زجر آفرین و دهشتناک است که تکنولوژی برای
آن راه چارهیی یافته است .باید در کنارسپاسگزاری
ازخالق که سرما را گنج لباس میدهد ،سپاسگزار
مخلوقانی باشیم که چنین امکاناتی را ساختهاند
تا ما در عبور از «خان» کرونا بر «خوان» تکنولوژی

بنشینیم.
متاسفانه سهم ما از «خوان تکنولوژی» فقط
مصرفکردن است و نقشمان در تولید آن تقریبا
هیچ است .تنها سهم اندکمان «سامانهی شاد»
است که در لجبازی با جهان تکنولوژی تولید شده
«ناشادی» آموزگار و دانشآموز
و تا جا بیفتد در
ِ
جد و جهدی بلیغ به خرج داد .ما بر این خوان
نشسته نان میخوریم و گاهی نمکدان میشکنیم.
توییتر و تلگرام را فیلتر میکنیم اما از در پشتی
همگی در آنجا به تبلیغ مشغولیم .البته به روی
خودمان نمیآوریم که مدتهاست ازقافلهی رشد
و پیشرفت بشر عقب ماندهایم .حکایت ما کم و
بیش شبیه همان فردی است که پیاده و خسته
به درختی رسید و خربزهای از خورجینش درآورد
و برید و خورد و تخمهها و پوست خربزه جایی
گذاشت تا کسانی که پس از او میآیند با خود
بگویند؛ البد خانی از اینجا گذشته است .دقایقی
بعد گرسنگی بر او غلبه کرد و به خوردن تخمهها
مشغول شد بدین پندار که رهگذارنی که پس از او
میایند با خود خواهند گفت؛ خان با خود خروسی
داشته ،خود خان خربزه را خورده و خروس
تخمههای خربزه را .و چون خوردن تخمهها به
پایان رسید و گرسنگی همچنان غالب بود ،پوست
خربزه را خورد با این امید که رهگذران خواهند
گفت؛ خانی از اینجا رد شده که با خود خربزهای
داشته و اسبی و خروسی .خربزه را خودش خورده
و تخمهها را خروس و پوست خربزه را اسب و
نمیدانست؛ نه خانی آمده و نه خانی رفته.
ما بر خوان تکنولوژی جهان اینگونه خان
هستیم.

سودوكو 653
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :652
رضا موسیپور

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.

گپی اقتصادی با مجید ایراننژاد؛

شفافیت اقتصادی زیربنای توسعه پایدار شهری

طتر یعنی جذب سرمایهی بیشتر .به محض سرازیر شدن سرمایه ،تاثیرش بر درآمد ،اشتغال ،بازار کار و ...نمود خواهد داشت
 یک شهر آبادتر و با شور و نشا 
 این روزها دست در گریبان بودن با مشکالت
اقتصادی و چگونگی شکستن غولهای تورم و بیکاری
دغدغهی اصلی مردم ماست .معیشت بسیاری از ما ها
در عصر تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای ریز و
درشت کرونایی ،تنگتر و سفرهی هرکداممان چه دارا
و چه ندار نسبت به گذشت کوچکتر شده است.
اما در همینباره به سراغ یکی از همشهریان
میرویم که معتقد است حتی در همین شرایط هم
میشود به رشد اقتصادی و توسعهی همهجانبه و
پایدار شهری رسید.
مجید ایراننژاد کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
با تجربهی موفق ده سال بانکداری و به عنوان یک
فعال اقتصادی ،معتقد است اگر شهروندان به حقوق
خودشان آگاه باشند و شفافیت را از مسئوالن طلب
کنند ،گامهای بلندی برای پیشرفت و رسیدن به
توسعهیافتگی برداشتهایم .توسعهای همهجانبه که
شاخص ها و استاندارد های یک توسعه پایدار را شامل
است.
 آقای ایراننژاد ارتباط شفافیت با توسعهی

اقتصادی و پایدار چیست؟
قبل از اینکه ارتباط شفافیت را با توسعهی
اقتصادی توضیح بدهم ،یک پرانتر برای این موضوع
باز کنم که توسعه فقط نباید تکبعدی و اقتصادی
باشد .مشکلی که در حال حاضر سیرجان تا حدودی
با آن روبروست .اینکه برای یک شهر ثروتمند معدنی
و مهاجرپذیر به اندازهی نیازش امکانات و تجهیزات در
زمینه های مختلف اعم از فرهنگی و اجتماعی گرفته
تا ورزشی و هنری درنظر نگرفتهاند و کم لطفیها به
وضوح به چشم میآید چیز جالبی نیست.
اما در مورد ارتباط شفافیت و توسعه بگذارید
برای شما یک مثال عینی بزنم .معادنی که دارند
خاک ما را برداشت میکنند و هوای ما را آلودهتر،
طبق قانون متعهد به پرداخت عوارض میشوند .این
عوارض پرداختی به شهرداری سیرجان ،کجاها هزینه
میشود و چرا با وجود درآمدهای خود شهرداری در
کنارعوارض ،شاهد کندی حرکت به سمت عمران
و آبادانی در سیرجان هستیم؟ ردیف قراردادهای
مناقصهی پیمانکاران کجاها منتشر میشود که مردم

سیرجان در جریات ریزجزئیات آن باشند؟ و هزاران
مثالی که میتوانیم بزنیم ولی از حوصله بحث خارج
است.
 این توسعه مورد نظر شما نمود عینیئی
در شهرسازی دارد اما بر یک خانواده که با
مشکالت ریز و درشت اقتصادی روبروست چه
تاثیری میتواند داشته باشد؟
فرد و جامعه از هم جدا نیستند .یک شهر آبادتر و با
شور و نشاطتر یعنی جذب سرمایهی بیشتر .صاحبان
سرمایهای که وقتی یک شهر و یا یک کشور را رو
به رشد و دارای آیندهی امیدبخش میبینند ،حاضر
به سرمایهگذاریهای کالن در بخشهای مختلف
اقتصادی در آنجا میشوند .به محض سرازیر شدن
سرمایه ،تاثیرش بر درآمد ،اشتغال ،بازار کار و ...نمود
خواهد داشت و در این صورت شاهد رشد معیشتی
تکتک خانوادهها نیز خواهیم بود.
 شما فقط بر شفافیت تاکید دارید و نقش
مخرب تحریمها را بر توسعه شهری ،کمرنگ

سرکار خانم دکتر رقیه شهریاریپور

ـیرجان را تبریــک عــرض
ـد سـ
ـور واحـ
ـام نـ
ـگاه پیـ
ـت دانشـ
انتصــاب شایســته شــما بــه عنــوان ریاسـ
نمــوده ،از درگاه خداونــد ســربلندی و توفیــق روزافــزون برایتــان آرزومندیــم.
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

جلوه میدهید!
اگر ریزتر نگاه کنید متوجه میشوید که ما تا حدود
بسیار زیادی میتوانیم نقش تحریمها و مشکالت
اقتصادی را کمرنگ کنیم .من یک بانکدارم .خوب
میدانم که مشخص بودن مبدا و مقصد پول تا چه
اندازه جلوی فسادهای مالی را میگیرد .مسئلهای
که مشکل امروز کشور ما در بخشهای مختلف
دولتی و خصوصیست .سیرجان هم که از این قضیه
مستثنی نیست و همین جدی نگرفتن شفافیت مالی
در سالهای گذشته موجب شده بارها خبرهایی را
دربارهی فساد مالی سازمانهای مختلف در شوراها
و شهرداریهای سیرجان و نجفشهر و خواجوشهر
بشنویم .مسئلهای که کوچک نیست و مانع رسیدن ما
به توسعهی پایدار شهری است .شفافیت عملی و بهدور
از شعار زدگی تا حد زیادی میتواند امیدواری در دل
مردم را به جهت خدمترسانی زنده کند.
 از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید
بسیار سپاسگذاریم.
خواهش می کنم .موفق باشید.

جناب آقای مهندس محمدکاظم یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان
درگذشــت خواهــر گرامیتــان را خدمــت جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد
بــرای آن مرحومــه علــو درجــات الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان شــکیبایی آرزومندیــم.
مدیرعامل و هیئتمدیره شرکت عمرانروش صنعت

