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 ناصرصبحی

اینچندنفر
۸میلیون و ۴۴۸هزارو ُ ۷۰دزواکسن تزریق شده است
ایسنا :دکترکیانوش جهانپور -رییس مرکزروابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت :تا کنون بیش
از ۱۳میلیون ُدزواکسن وارداتی و ایرانی به وزارت بهداشت تحویل شده است .او گفت :تا امروز ۲۷تیرماه ،۱۴۰۰
جمعا ۸میلیون و ۴۴۸هزارو ُ ۷۰دزواکسن درسراسر کشورتزریق شده است .جهانپورضمن اشاره به سرعت
گرفتن روند واکسیناسیون در کشور و گذشتن از مرز ۳۰۰هزار تزریق روزانه ،ابراز امیدواری کرد که با رسیدن
محمولههای جدید واکسن به کشورو همچنین افزایش تولید واکسنهای داخلی ،بزودی واکسیناسیون سنین ۶۰سال به باال درکشورکامل شود.

ماگرفتاردولتهای بیتدبیرهستیمکه چشم خود را بستهاند
الف :نماینده مردم آبادان درمجلس شورای اسالمی با انتقاد از گزارش کمیسیون انرژی درمورد قطعی برق
اظهارکرد که دراین گزارش تقصیرها به گردن طبیعت انداخته شده درحالی که باید ازبیمدیریتی و بیتوجهی
حرف زد .سید محمد مولوی گفت :خوزستان در حال نابود شدن است و بیبرنامگی بیداد میکند .در برنامه
ششم توسعه قراربود  ۲۵هزارمگاوات برق تولید شود ،اما ما االن  ۱۵هزارمگاوات پایینترهستیم و درتولید،
انتقال و توزیع مشکل داریم .ما گرفتاردولتهای بیتدبیرهستیم که چشم خود را بستهاند و برزخم ما نمک پاشیدهاند.

همه دولتها با سالم و صلوات آمدهاند و با آه و ناله رفته اند
جماران :محمدرضا تاجیک گفت :دراین سالها همه دولتهایی که روی کارآمدهاند ،با سالم و صلوات آمدهاند؛
چون درآغازهیچ فاصلهای ازخودشان نشان ندادند ،اما ب ه مرورکه درساحت قدرت بودند و بازیگری داشتند ،همه با آه
و ناله و بهصورت «دیگری رادیکال» ازفضا خارج شدند .این درباره بنیصدر،میرحسین موسوی ،دو دوره آقای رفسنجانی،
دو دوره آقای خاتمی نیزحاکم است .درمورد دو دوره آقای احمدینژادی که با سالم و صلوات میآید و با ارواح طیبه
رابطه دارد ،انتهایش به کجا رسید .درمورد آقای روحانی هم همین اتفاق میافتد .تردید نداشته باشید برای دولت آینده هم همین اتفاق خواهد افتاد.

یادداشت
کرونا را در خیابان دیدم ،داشت میرقصید...
 مصطفی داننده
کرونا شده است مثل دزدی که خیابانی پیدا کرده که اهالی آن
نه درخانههایشان را قفل میکنند و نه سوییچ را ازروی ماشین بر
میدارندوخیلیهم اهلسفررفتنهستند.پلیسهمچندماهیک
بارازآنجا رد میشود .واقعا او کجا برود بهترازکوچه بیخیالها؟
دبیر علمی کشوری کرونا میگوید« :قبال یک ترسی از کرونا
وجود داشت و شاید اکنون این ترس ریخته است،حتی میبینیم
که عروسیهای  ۲۰۰نفره و  ۱۵۰نفره دارد در این شرایط برگزار
میشود.مردم دیگرپروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند .در
حالی که درپیک دوم و سوم همکاری مردم بیشتربود ».میگویند
وارد پیک پنجم شدهایم ،دلتا آمده اما انگارنه انگار .همه هستند،
ستاد ملی هم دست روی دست گذاشته است تا رئیس جدید از
راه برسد .نه خبرازمحدودیت هست و نه ازتعطیلی! زندگی عادی
درجریان است و دلتا رقصکنان درحال قدرت نمایی .تا حرف هم
م یزنیم متهم به کذا و کذا میشویم .ما شرایط را میبینیم .هرروزبا
مترو و وسایل نقلیهعمومی درحال رفت و آمد هستیم و بیخیال
شدن مردم مثل گرمای تابستان به صورتمان میخورد .راستی
راستی مردم فکر کردهاند که کرونا یک شوخی و دوربین مخفی
بوده است .اینتفکروقتیحاصلشد کهستادملی کرونا،تصمیم

قد حاشیه بلندتر از متن

آسانگیری کرد و اجازه داد ،روال زندگی مردم عادی شود؛ انگارنه
انگارکهکروناییهست.
سری به بیمارستانها بزنید تا ببیند که وضعیت ازدرام به زکام
رسیده است .اصال مسئوالن کشور ،بهترین کنترل کننده کرونا در
جهانو کهکشانراهشیری اما اینرسممبارزهبایکدشمنبیرحم
نیست.
همهخستهایم اماهممسئوالنوهممردمبایدبهوظیفهخود
عمل کنند .آنها باید واکسن را برسانند و ما هم باید پروتکلهای
بهداشتیرارعایتکنیم.
بایدبرایشکست کرونادست ازدوقطبیسازیبرداریم.هیاتو
سفرراروبرویهمقرارندهیم.هرکاری کهباعثرشد کرونادرکشور
میشودبایدمتوقفشود،بدونهیچبهانهای.
کرونا در این مدت نشان داد که با هیچکس شوخی ندارد.
البته آنها که پول دارند مثل همیشه زندگی بیشتربه کامشان است
و میتوانند سفرخارجی بروند و واکسن بزنند و یا اگربیمارشدند
دربیمارستانهای خصوصی بخوابند و آنهایی هم که ندارند مثل
همیشه میدوند تا به یک حداقل برسند .میترسم روزی برسد که
نعرهمستانه کرونارادرخیابانهاببینیم.روزی کهشایددیگرکاری از
دستمانبرنیاید/.عصرایران

لذت خانوادههای سیرجانی از هوای مطبوع پس از یک روز بارانی در دل گرمای تابستان /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

برای دیدن گزارش تصویری این موضوع ،میتوانید به صفحه اینستاگرام نشریه پاسارگاد به آدرس Pasargadnews :سربزنید.
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شهیدان بهخونغلتان خوزستان

 رضا مسلمیزاده
خوزستان نامی است گرهخورده
به بسیاری از معانی و مفهومهای دیگر
و شاید در قرنی که سرآمد خوزستان
خبرخیزترین بخش ایران بوده است؛
«چاه شماره یک» که نام اولین چاه
نفت خاورمیانه است که در شهر
مسجدسلیمان حفرشد و تاریخ معاصرایران را به نفت پیوند زد،
قیام شیخخزعل و ادعای استقالل تا سرکوب آن که تمامیت
ارضی ایران را حفظ کرد ،احداث پاالیشگاه آبادان که بزرگترین
بندرنفتی خاورمیانه بود و جنگهای پیش و پس ازانقالب برسر
حفظ این استان،جملگی ایبسامهمترینتحوالتتاریخمعاصر
ایران را رقم زدهاند.
سرزمین نفت و آفتاب و نخل و نیشکر و رود و رودخانه؛
از لب گلباران کارون تا کرخه و دز و شطالعرب و بهمنشیر،
هورالعظیم و شادگان و هویزه و شلمچه ،هفتتپه و شوش و
دزفول ،خرمشهرو آبادان ،آغاجاری و ماهشهر ...عزیزترین پارهی
تن ایران و مگر کدام پاره است که عزیزنیست؟
خوزستان آب ندارد ،همچنانکه هوا ندارد .یک روز
ریزگردها راه نفس مردمان این دیاررا تنگ میکنند و یک روز آب
روان قیمت جان میشود و این سرنوشت پرادبار اگردیربجنبیم
سرنوشت محتوم ماست و بخش مرکزی ایران را به بیغولهای
نامسکونتبدیلمیکند.
خوزستان را به درستی استان زرخیزایران خواندهاند ولی این

آگهی مزایده شماره /1400/02م

شـرکت پاریز پیشـرو صنعت توسـعه در نظـر دارد «یخسـاز  207قالبـی مـدل  »G.I.Aخود
را از طریـق برگـزاری مزایـده بـه فـروش رسـاند .لـذا کلیـه متقاضیـان میتواننـد جهـت
دریافـت اسـناد مزایـده بـه آدرس الکترونیکـی  www.parizpishro.irمراجعـه و اسـناد مذکـور را از
قسـمت مناقصـه و مزایـده دانلـود نماینـد .مهلـت تحویـل پاکات روز چهارشـنبه مـورخ  1400/05/06در
محـل دفتـر مرکـزی شـرکت واقـع در سـیرجان ،محلـه کـوی فرهنگیان ،بلـوار پیـروزی ،طبقه همکـف ،پالک
 ،36کـد پسـتی  ،7816947838شـماره تلفـن 034-42273204 :میباشـد .ضمنـ ًا بازدیـد در روزهای
شـنبه مورخ  1400/05/02و یکشـنبه مـورخ  1400/05/03از سـاعت  8الی  13بـرای متقاضیـان بالمانع
میباشـد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1سپرده شرکت در مزایده 300.000.000 :ریال(سیصد میلیون ریال)
 -2شرکت در مزایده صرف ًا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
-3این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -4مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکتها میباشد.
 -5هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
متقاضیـان میتواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـا شـماره  09132455676آقای مهنـدس دهیادگاری
تماس حاصـل نمایند.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي شماره/1400/7ع

پیــرو درج آگهــی و انتشــار اســناد مناقصــه جهت اجــرای پــروژه «ارائــه خدمات مهندســي ،خاكبــرداري،

حمــل ،خاكريــزي ،تســطيح ،كوبــش و تاميــن تراكــم جهــت اصــاح و تقويــت ديوارههــاي جنوبــي

(مشــترك) و شــرقي حوضچــه باطلــه قديــم کارخانجــات خطــوط  5و  6و  7تولیــد کنســانتره آهــن»
از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي ،بــه آگاهــی میرســاند ،مهلــت تحویــل پــاکات مناقصــه از روز
سهشــنبه مــورخ  1400/4/29بــه روز یکشــنبه مــورخ  1400/5/10موکــول گردیــد .همچنیــن زمــان بازدیــد

از محــل اجــرای پــروژه روز سهشــنبه مــورخ  1400/4/29مقــرر شــده اســت و الزامــی میباشــد .الزم بــه

ذکــر اســت اســناد مناقصــه از وبســایت ایــن شــرکت بــه آدرس  WWW.GEG.IRاز بخــش مناقصــه

و مزایــده قابــل دانلــود میباشــد .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از
پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر  

زرخیزترین بخش ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد .شده
است آیینه دق ملت ایران و دیر نیست که ملت ایران آیندهی
خویش را در این آیینه به تماشا بنشیند .باری مگر حال و روز
شرق و سیستان و بلوچستان ازخوزستان بهتر است؟ خوزستان
اگر آیینه است از فردا به ما بسیار نزدیکتر است .خشکسالی
و بیآبی فاجعهای است همینجا! همین امروز هم باغات
خشکشده بر اثر شوری آب و چاههایی که روزبهروز عمیقتر و
کمآبترمیشوند در کرمان و یزد و سیستان رو به فزونی دارند.
اگر حال خوزستان بد است حال ما هم نمیتواند خوب
باشد .مگردیروز ،وقتی که خرمشهرخونین شد ،دلهایمان خون
نشد و تا نخواندیم «خونینشهرآزاد شد» دلهایمان قرارگرفت؟
فقط خوزستان هم نیست .سیستان و بلوچستان هم اگر
حالش بد باشد ،حال همهی ایران بد است .ما حتا نگران حال
بلخ و هرات هم هستیم و هرولسوالی که سقوط میکند دلمان
هری میریزد .در سقوط اسالمقلعه وقتی مرزبان ایرانی سینه به
سینهی جنگجوی طالبان ایستاد مگردلمان آشوب نشد؟
گاهی خاطر مجموع نمیشود؛ مگر قرار است همیشه
عقل بر عاطفه غلبه کند و تحلیل از نظم منطقی پیروی کند؟
گاهی باید مرثیه خواندو سوگنامه نوشت ،گاهی باید فریاد زد،
همچونیزلهخوانیشبانهیخیابانهایخوزستان!
اصال نام خوزستان برای نسل من بیش از همهی آنچه
گفتم با نوحه و خون گره خورده است:
ای شهیدان بهخونغلتان خوزستان ،درود
اللههای سرخ پرپرگشته ایران ،درود

همین چند روز پیش بود
که تیم فوتبال گلگهر سیرجان
توانست با شکست دادن تیم
فوتبال آلومینیوم اراک برای
اولین بار در تاریخ به نیمهنهایی
جام حذفی کشور برسد .از آنجا
که جام حذفی در تمام دنیا به دلیل ماهیتش سرشار از
شگفتیبودهوهست،چهبسا کهنیمهنهایی ایستگاه آخر
گلگهرهمنباشد.
درلیگ برترنیزبا تمام نوسانها ،رویهمرفته عملکرد
این تیم ازمنظرجایگاه با توجه به سابقه اندک حضوردر
لیگ برتر قابل قبول بوده است .اگر ابتدای این فصل،
قهرمانی برای ما یک آرزو بود ،برای فصل بعد بدون شک
تبدیل به طلب خواهد شد .بنابراین گلگهر توانسته
سقفرویاهایسیرجانیهارابلندترکند.
از سویی تاسیس آکادمی فوتبال گلگهر ،اثبات
این نظریه است که این باشگاه نمیخواهد مانند اسالف
کشوریخویش،یکپدیدهزودگذردرتاریخفوتبال ایران
باشد و پس از آن ،تبدیل به تیمی متمول اما متوسط
شود که تنها به خاطرهها دلخوش کرده است .باشگاه
مصمم است با نگاهی که نیمی بومی و نیمی کشوری
ک نام پراعتبار ،ماندگارو تاثیرگذارگردد.
است ،تبدیل به ی 
همچنین براساس گفتههای مدیرعامل این باشگاه،
حرکت به سمت حرفهای و مدرن شدن از طریق توجه
به اقتصاد فوتبال و درآمدزایی ،یکی از سیاستهای
کالن باشگاه است .اقدامی که باعث میشود دیگر ناف
اقتصادی باشگاه به درآمد شرکت گلگهرگره نخورد و این
یعنیپایانبسیاری ازانتقادها.
با این وجود ،همچنان حاشیه بلندترازتمام متنهای

مهم این باشگاه است .نمونه آن ماجرای ادعای توهین
دروازهبان این تیم به سیرجانیها با به کار بردن لفظ
دهاتی است .دلیل این موضوع در حوصله این بحث
نمیگنجد .تنها باید اشاره داشت که این باشگاه عالوه بر
تمام مشکالت باشگاهداری درکشور ،میراثدارناخواسته
مصایب شرکت گلگهرنیزهست و هنوزدرمیان بخش
قابلتوجهی از مردم ،به عنوان نمادی از ولخرجیهای
گلگهرشناختهمیشودو کمنیستند کسانی کههمچنان
معتقدند شرکت گلگهر میبایست هزینههای گزاف
باشگاهداریراخرجپیشرفتزیرساختهایسیرجانکند.
بنابراین ضمنآنکه معتقدم حتی کوچکترین نقطه

ضعف نیزنباید ازتیغ انتقاد در امان باشد ،تاکید دارم که
نقاط قوت نیزنباید تحتالشعاع نقاط ضعف قرارگیرد و
حاشیهبرمتنغلبه کند.چنانکهدرماجرای ادعایتوهین
علیرضاحقیقیبهسیرجانیها،زحماتسایربازیکنانوکادر
فنی برای کسب پیروزی و رسیدن به مرحله نیمهنهایی زیر
سایه رفت .ضمن آنکه هنوزنیزثابت نشده آیا به راستی
حقیقی به مردم سیرجان توهین کرده یا روایت وارونه به
دستخبرنگارانسیرجانیرسیدهزیراحداقلخبرهایی که
نگارنده در این مورد خوانده ،خالی ازبرخی عناصرخبری و
درمواردی دارای ابهامهای سوالبرانگیزاست.

سودوكو 662
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :661
رعنا اسماعیلی

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.

