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اینچندنفر
چرا اجازه پروازداده شد
جماران :علی مطهری درمورد فاجعه هواپیمای اوکراینی نوشت :وقتی اتفاق افتاد ،نحوه رفتارما مهم
است.همسرخلبان اوکراینی گفتهبودحتییکنامهعذرخواهی ازطرفدولت ایرانبرایمننیامد!نماینده
ادوارمجلس نوشت« :درباره سقوط هواپیمای اوکراینی سواالت متعددی مطرح است ،ازجمله اینکه چرا
اجازه پروازداده شد و چرا ازکاربرغیرماهردرسامانه دفاع هوایی استفاده شد؟ اما وقتی اتفاق افتاد ،نحوه
رفتارما مهم است .همسرخلبان اوکراینی گفته بود حتی یک نامه عذرخواهی ازطرف دولت ایران برای من نیامد!»

همهی مسئوالن باید پاسخگوی  نشریات باشند
پاسارگاد :فرماندارسیرجان گفت :کلیه مدیران و مسئوالن باید پاسخگوی نشریات باشند.
پس از انتقاد خبرنگاران و نشریات به پاسخگو نبودن تعداد زیادی از مسئوالن ،سهرا 
ب
بهاالدینی به این رویه واکنش نشان داد و گفت :همهی روسای ادارات ،سازمانهای دولتی
موظفند در مقابل نشریات در مورد حوزه کاریشان پاسخگو باشند .و هر زمان از طریق
نشریات و مردم ابهامات و سواالتی ایجاد میشوند باید پاسخگو باشند و این را ازقول من به گوش مسئوالن برسانید.

آیت اهلل هاشمی ،هیچگاه نلغزید
جماران :آیتاهللالعظمی جوادی آملی گفت :مردان الهی با انفاق ،خود را تثبیت می کنند ،نمی لرزند ،نمی لغزند،
ِگله نمیکنند ،آشفته نمیشوند ،جامعه را آشفته نمیکنند؛ و اگرجامعهای بخواهد بلرزد و بلغزد و متش ّتت شود
و آشفته شود ،آنها نمیگذارند .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی اینچنین بود .دیدید ،او ازتخت به تخته کشانده شده و
هیچ تکان نخورد! معلوم میشود آن وقتی که روی تخت بود ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود؛ آن وقتی که روی
تخته آمده ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود .معلوم میشود آنچه بیرون ازجان این مرد بزرگ بود ،درجان او اثرنگذاشت و این معنای اخالق است.

خبر

ریزش قیمتها در بازار
خبرآنالین
همسو با ریزش قیمتها در بازار ارز روند قیمت
سکه نیزکاهشی شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،هر دالر آمریکا با
کاهش قیمت  ۱۰۱تومانی از ابتدای روز گذشته تا

ظهر دیروز به قیمت  ۲۶هزار و  ۸۸۹تومان رسید
و در ساعات اخیر نیز این ارز با کاهش قیمت ۵۲
تومانی درحال حاضر ۲۶هزارو  ۸۳۷تومان قیمت

خورده است .در میان سایر ارزهای بازار نیز هر یورو
از ۳۰هزارو  ۵۷۵تومان درظهردیروزدرحال حاضر
به قیمت  ۳۰هزار و  ۵۲۵تومان رسیده است .در
بازار سکه نیز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی از ۱۲
میلیون و  ۴۳هزار تومان در ظهر دیروز در حال
حاضربه قیمت  ۱۱میلیون و  ۷۳۹هزارتومان
رسیده است و هرقطعه سکه امامی نیز از۱۲
میلیون و  ۶۸۹هزار تومان در ظهر دیروز در
حال حاضربه قیمت  ۱۲میلیون و  ۴۷۲هزار
تومان رسیده است.
هر قطعه نیم سکه از ۶میلیون و  ۶۲۵هزار
تومان در ظهر دیروز در حال حاضر به ۶
میلیون و  ۵۴۰هزارتومان رسیده است و هر
قطعه ربع سکه نیز از ۳میلیون و  ۶۶۵هزار
تومان در ظهر دیروز در حال حاضر به قیمت
 ۳میلیون و  ۶۲۵هزار تومان رسیده است
و هر قطعه سکه گرمی نیز در این مدت  ۳۳هزار
تومان ارزان شده است و درحال حاضر ۲میلیون و
 ۲۵۰هزارتومان قیمت خورده است.

به مناسبت ایام فاطمیه همهساله آیین توزیع غذای نذری در هماشهر برگزار میشود .جمعه هفته گذشته مردم هماشهر همانند
سالهای پیش آبگوشت نذری درست کردند و بین مردم توزیع کردند /.عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

یادداشت

برای بکتاش آبتین و سفر ابدیاش

 بهنام ناصری
نیمروزاول هفته است؛ خبر -چندان که بیم آن میرفت -همه جا
پیچیده:بکتاش آبتینمُرد .اینبار«امرواقع» گرچهمحتملبوده امابازهم
غریب است؛ غریب است پایان انتظاری که میخواستی تا همیشه ادامه
داشته باشد .انتظاری نه برای رسیدن که برای نرسیدن واقعه.
در تمام روزهایی که شبکههای اجتماعی با انتشار عکسهای او
روی تخت بیمارستان خطر ازدست شدنش را یادآورمیشدند ،تو بخوان
هشدار میدادند ،پیدا بود که نگران جانش باشم؛ پیداتر اما این بود که
درعین حال پرسش بنیادی همیشهام را درنظر آورم از این عبارت که به
راستی جرم بکتاش و دیگرانی مانند او در این هزاره آخرالزمانی چیست؟
هزارهای که درآن شهروند را به میانجی امکانهای جدید اطالعرسانی صدای
گویای جامعه میخوانند و همزمان «نویسنده» به سبب گفتن ازمطالبهای
دیرین،محکوممیشود؟مطالبهایعبارت از«حق ابرازعقیده» کهدستکم
از انقالب مشروطه در سپهر فرهنگی ایران معاصر موضعیت ویژه پیدا
کرده است .در انقالب مشروطه دو مفهوم عدالت و آزادی درهم تنیدند
و ایرانی معاصر آزادی در بیان اندیشهاش را در زمره حقوق مسلم خود
یافت و این «حق» چه بود و هست اگرمفهومی عدالتمحورانه نباشد؟
نگاهی اجمالی به روند طرح این مطالبه درتاریخ یکصدوپانزدهسالهای که
ازجنبشمشروطهتا امروزبرایرانمعاصرگذشته،سرنوشتهایغمانگیز
زیادی را نشانمان میدهد که مطالبهگران این حق مسلم را برخود هموار
داشتند .ایران معاصربارها این مساله را آزموده و هزینهها بابتش داده .از
آنچه مشروطهخواهی را ازطی مسیرطبیعی خود بازداشت و درنهایت به
استبدادرضاخانیراهبردتاوضعیتسیاهسالهایپساکودتای.32و آنچه
درپهلویدومبرمطالبهبلندیچون«آزادیبیان» گذشت.پیشترکهبیاییم
و به انقالب  57برسیم و مروری  -باز هم به اجمال -به خاستگاه فکری

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده شماره /1400/63ع

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (سهامی عام) در نظر دارد «عملیات احداث کانال جمعآوری
آبهای سطحی سایت شماره  »2مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد
شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر با رتبه حداقل  4در رشته آب و یا رتبه حداقل  4در
رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واگذار نماید .لذا متقاضیان میتوانند جهت اخذ اسناد
مناقصه به آدرس الکترونیکی WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه
ارزیابی تأمینکنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الی  14روز
شنبه مــورخ  1400/11/9در محــل دفتر کمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران
میباشد .ضمناً بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/10/25مقرر شده است و الزامی
میباشد .شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و
بدون جبران خسارت مختار میباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

آگهی مناقصه عمومی شماره/1400/78ع
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (سهامی عام) در نظر دارد پروژه «عملیات اجرای فضای داخلی
گلخانههای ژئودزیک دهکده گردشگری» خود را واقع در کیلومتر  20جاده سیرجان -شیراز ،به صورت
مدیریت پیمان ( )MCو از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط و دارای گواهینامه
صالحیت پیمانکاری معتبر با رتبه حداقل  5رشته ابنیه یا راه و باند و همچنین رتبه حداقل  3رشته کشاورزی
بصورت توأما ،از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واگذار نماید .لذا متقاضیان میتوانند جهت اخذ اسناد
مناقصه به آدرس الکترونیکی WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه
ارزیابی تأمینکنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الی  14روز
دوشنبه مــورخ  1400/10/27در محــل دفتر کمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران
میباشد .ضمناً بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/10/25مقرر شده است .شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت
مختار میباشد.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

این اتفاقمهمتاریخمعاصربیندازیم،میبینیمکهبخش اساسیواکنشها
در سالهای منتهی به  57هم واکنش به نبود فضایی برای طرح آزادانه
اندیشهها و عقاید بود .به عنوان کسی که از سالهای کودکی با فرهنگ
و هنر محشور بوده و بخت آن را داشته است که به مدد مستندات به
جا مانده با فضای حاکم برسیاستهای فرهنگی دهههای سده پشتسر
آشنایی داشته باشد ،تاریخ را به گواهی میطلبم که دردهه  50هم نبود
امکان الزم برای طرح عقاید و اندیشههای منتقدانه ،خأل آشکار فضای
ِ
فرهنگی و سیاسی کشور بود که خود را در قامت مطالبهای اساسی نزد
همه طیفها اعم ازسیاسی و فرهنگی و  ...نشان داد و به مطالبه اساسی
تحولخواهان تبدیل شد .بنابراین انقالب ایران هم رویدادی در ادامه
مصداق توزیع عادالنه ثروت بلکه
مشروطه بود و در آن عدالت نه فقط با
ِ
همزمان حق آزادی بیان هم معنا میداد .حاال سالها ازآن روزگارگذشته.
هزینههای زیادی در پی طرح این مطالبه روی دست همه ما مانده .چه
بسیارنویسندگانی که درتمام سالهای سده اخیر ،بیآنکه حتی یک روز
سابقهفعالیتتشکیالتیسیاسیداشتهباشند،تنهابهخاطرپیگیریهمین
یک مطالبه هزینههایی را برخود و خانوادههایشان هموارکردند و گاهی
جان خود را بر سر این خواسته بنیادین نهادند .حاال در سده خورشیدی
دیگریهستیم.جهانعوضشده.بازداشتنمردم ازدیدنبسیاری ازحقایق
درجهان جدید ناممکن شده .با این حال ما ماندهایم و طرح یک سوال :چرا
درکشورما قریب به یکونیم قرن است که یک خواست اساسی و مدنی،
بیآنکه گامی ازنقطه آغازین،نقطهمطالبه،بهپیشبردارد،هموارهباعوامل
بازدارنده روبهرو میشود و دستاوردش برای فرهنگ این سرزمین ،داغهایی
است بردل تاریخ؟ امرواقع اما به قوت و سرسختی خود باقی است و یک
نکته را مثل گرامافونی که سوزنش گیرکرده ،مدام به ما یادآوری میکند:
بکتاش آبتینهمرفت؛چنانکهدیگرانی ازاسالف او.همین/.روزنامهاعتماد

اینقدر منت نگذارید؛ پول بنزین را پیشپیش از مردم گرفتهاید!
 جعفرمحمدی :معاون سازمان برنامه و بودجه گفته
است«:آدمهایمتمولکههرکدامچندماشیندارند،ازبنزینبیشتر
استفاده میکنند ۲۰.هزارتومان قیمت بنزین است ۳،هزارتومان
میخرد ۱۷،هزارتومان ازمابهالتفاوتیارانهبیشتراستفادهمیکند اما
روستایی که خودرو ندارد ازیارانه چیزی گیرش نمیآید».
سالهاست کهقیمتبنزینرامانندپتکیپرازمنتبرسرملت
می کوبند؛ هم اصالح طلبان و هم اصولگرایان هرگاه که به دولت
میرسند،چنان میگویند که بنزین ارزان میدهیم که انگار از مال
ً
مخصوصا اینجملهوردزبانشان
خودشانبذلوبخششمیکنند!
است که ماشیندارها بیشترازبقیه ازیارانه بنزین استفاده میکنند و
سرکسانی که خودرو ندارند ،بیکاله میماند .ته قصه همهشان هم
یکی است :زمینه سازی برای گران کردن بنزین!
یک باربرای همیشه پاسخ این مغالطه را باید داد -1 :صاحبان
خودرو،نهتنها ازیارانهبنزینبهرهمندنیستندکهپول آنراپیشپیش،
پرداخت کردهاندوحتیبیشتر!
خودرویی را درنظربگیرید که قیمت جهانی آن به پول خودمان
میشودیکمیلیاردتومان.مصرفکنندهداخلی،آنرابهقیمتباالی
دو میلیارد تومان میخرد و ما به التفاوت میلیاردی این رقم ،میرود
به جیب همان دولتی که مدام منت چند هزارتومانی مابه التفاوت
قیمت را بر سر مردم می گذارد.این صاحب خودرو که نقداً یک
میلیارد تومان بیش ازقیمت واقعی پرداخت کرده ،درلحظه خرید،
مابه التفاوت 17هزارتومانی پول بنزین را برای مصرف 15الی 20سال
آیندهاش یکجا داده است .حال چه منتی برسر اوست نمیدانم؟!
اینقدرمنتنگذارید؛پولبنزینراپیشپیش ازمردم گرفتهاید! اگر
دربسیاری ازکشورها ،مردم بنزین را به قیمت واقعی و بسیارگرانتر
ازایران میخرند ،درعوض ،خودرو را هم به قیمت واقعی میخرند و
مانندماایرانیهامجبورنیستندقیمتهایگزافبرایخودروبدهند.
حال بماند که مردم ایران ،سالهاست که ازداشتن خودروهای روز
دنیا محروماند و مجبورند با خودروهای کمکیفیت داخلی و چینی
بسازند و بسوزند .مصرف باالی سوخت خودروهای موجود درایران
هم کهمزیدبرعلت است.بایدبهمسؤوالن گفت که اگرمیخواهید

قیمت بنزین را واقعی کنید ،الزمهاش واقعیسازی قیمت خودرو
است .ابتدا باید اجازه دهید خودروهای روزدنیا به قیمت واقعی وارد
شود و مردم ازبین محصوالت مختلف ژاپنی و کرهای و اروپایی و
 ...حق انتخاب داشته باشند؛ دندان طمع تعرفههای نجومی گمرکی
را هم بکشید و بیندازید دور .چه اشکالی دارد ما هم مانند اغلب
مردم دنیا ،مثال تویوتا کروالی صفررا با همین قیمت دالر 29هزار
تومانی 500،میلیون بخریم (نه باالی یک میلیارد و 200هزارتومان؛
آن هم نه صفرکه کارکردهاش را!) و بنزین را هم با قیمت تمام شده
تهیه کنیم؟ نمیشود که هم خودرو را چند برابربدهید و هم قیمت
بنزینراباالببرید.
 -2بعد از این که معلوم شد صاحبان خودرو ،نه تنها یارانه
دریافت نمیکنند که پول بیشتری هم میدهند ،درباره بخش دوم
قصه،یعنی کسانی کهخودروندارندودولتمردانپشتسرآنهاپنهان
میشوند،توضیحمیدهم.اتفاقااینافرادمنتفعاناصلییارانهبنزین
هستند زیرا مانند صاحبان خودرو ،معادل پول بنزین چندین سال
آینده را به دولت نپرداختهاند و درعین حال ،ازمواهب بنزین ارزان
برخوردارند .کم بودن قیمت بنزین (و گازوئیل) ،قیمت تمام شده
کاالها و خدمات و حمل و نقل عمومی را تعدیل میدهد و نفع این
وضعیت متوجه همه اقشارجامعه و مشخصا افرادی که خودرو
ندارند میشود .به افزایشهای پیشین قیمت بنزین نگاه کنید؛ آیا
بعد ازاین افزایشها،صاحبانخودروبیشترمتضررشدندیا افراد کم
درآمدیکهنتیجهسیاستهایبنزینیرامستقیمادرسفرههایخود
لمس کردند؟! من هم البته به بازارآزاد و رقابتی دراقتصاد باوردارم و
آنراباتعدیالتیبهتریننسخهبرای اقتصادمیدانمولیبازارآزادوقتی
جواب میدهد که همه بخشهای بازار ،آزاد و رقابتی باشد و اال وقتی
ازیک طرف با ریختن پولهای کالن به حساب دو خودروسازداخلی
و بستن راه رقبا ،قیمتهای غیررقابتی و نجومی برمردم تحمیل
کنند و بعد هم ازقیمت آزاد بنزین سخن بگویند ،اسمش بازارآزاد
و رقابتی نیست ،سوداگری بیشرمانه است و پوشاندن ضعفها و
نیازهایمدیریتیخودباپولمردمی کهبرایریالبهریالش،جانشان
به لب می رسد! /عصرایران

سودوکو 685
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قید
قرعه هدیه دریافت کنید.
برنده سودوکو :684
بهنام منوچهری

قانونهای حل
جدول سودوکو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بایــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بدیهی اســت که هیــچ عددی
نباید تکرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتیجه
هیچ عددی نباید تکرار شود.

