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اینچندنفر
دلیل اعتراض اقشارو صنوف مختلف شرایط بد اقتصادی است
عصرایران :صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالحطلب گفت :درایران حداقل تا آبان  ،۹۸اعتراضات خیابانی ،مثل
اعتراضاتی کهبعد ازانتخابات ۸۸ودیماه ۹۶اتفاق افتاد،بیشترجنبهسیاسیداشتوریشه اقتصادینداشتند .اما امروز
بهدلیلشرایط اقتصادی،شاهد اعتراضاتخیابانی اقشاروصنوفمختلفهستیم .ازطرفیزمانی کهدولتروحانیبرسر
کاربود ،همه مشکالت برسر او میریخت اما امروزدیگرنمیشود این مشکالت را برسردولت قبلی و سایرمشکالت
مثلبرجاموتحریمهای آمریکا انداخت.درواقعمسئوالنمیدانندراهکارنسبتدادن اعتراضات اقتصادی اقشارمختلفبهبیگانگان،دیگرکارآمدیندارد.

گشت ارشاد هیج استناد دینی و شرعی ندارد
جماران:معصومه ابتکارگفت :متاسفانه دراین سالها ما دائم شاهد کلیشه سازی بودیم ،شاهد برخوردهای
نسنجیده و غیرکارشناسی بودیم .موضوعی که دربحث گشت ارشاد با دخترهای ما طی این سالها میشود
برخوردهای غلط و فیزیکی که هیچ استناد دینی و شرعی ندارد و متاسفانه جمعیت زیادی ازدختران ما را نسبت
به شرایط و وضعیت بسیار بدبین کرده است .ما باید بپذیریم که خیلی از جاها اشتباه رفتیم و در برابر نسل
جوانمان باید بپذیریم که بسیاری ازسختگیریها و محدودیتهای که اعمال کردهایم که میتوانست فضا بازترباشد.

رئیس دولت اصالحات درروزهای آینده نامه سرگشاده منتشرمی کند
فارس :دیدار حسن روحانی ،علیاکبر ناطق نوری ،سید محمد خاتمی و سیدحسن خمینی که طی هفتههای
گذشته صورت گرفته ،واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشته است .یکی ازنزدیکان حسن روحانی گفته است:
این دیداربرای موضوعی خاص برگزارنشده بلکه یک دید و بازدید معمولی بوده است .اما یک منبع مطلع گفته
که در این دیدار درباره آرایش سیاسی قدرت در کشور ،مذاکره با  4+1و قراردادهای ایران با روسیه و چین بحث
و تبادل و نظرصورت گرفته است .این منبع تاکید کرد :خاتمی درروزهای آینده قصد دارد نامهای سرگشاده درمورد شرایط کشورمنتشرکند.

یادداشت

مسئوالنی که در توییتر برای همه مشکالت راهکار دارند!
مصطفی داننده :خیلی از مسئوالن محترم کشور
وقتی به قدرت نرسیده بودند هرروزدرتوییتر ،راه حل ارائه
و از شرایط اقتصادی کشور انتقاد میکردند .مثال همین
وزیراقتصاد دولت سیزدهم که رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس بود ،در مورد بورس صدایی بلند داشت و از
ناکارآمدیها گالیه میکرد .مثال یک بار در قامت نماینده
مجلس نوشت« :درروزهای سبزو قرمز ،سو مدیریتبورس
مشهود است .امروزنارضایتی مردم را به وزیراقتصاد منتقل
کردم .گزارش نظارتی کمیسیون را نیز اواسط شهریور به
صحن علنی میفرستیم.به ایشان گفتم برای تبدیل سقوط
آزاد به فرود آرام ،باید "صندوق تثبیت" فعلی تقویت شود.
نقد اساسی باشد برای بعد ».حاال که خود جناب خاندوزی،
وزیرشده است وضع بورس به قرمزی گذشته است و حتی
میشود گفت که خونینتر هم شده است! یا برخیها در
دولتهای گذشته از انتصابهای فامیلی در قوه مجریه
گالیه میکردند اما وقتی به قدرت رسیدند ،سریع راه را برای
فرزندان و دامادها باز کردند .انگار فراموش کرده بودند تا
همین چندماه پیش ازشایسته ساالری حرف میزدند .البته

برای اینکه حرفشان شهید نشود ،گفتند که اینها شایسته
هستند و چرا باید بیرون گود بمانند؟ مسئوالن فعلی کشور
شدهاند مثل آن مربیهای بدون تیمی که از تاکتیک همه
مربیهای شاغل در لیگ ایران و خارج از کشور انتقاد
میکنند اما وقتی هدایت تیمی را به عهده میگیرند ،جز
سقوط به رده پایینتر ،سرنوشت دیگری ندارند .نشستن لب
گود و لنگش کن گفتن ،آسانترین کارممکن است .شاید
االن وزیر اقتصاد در خلوت خود روی دست م یزند که ای
کاش در مورد بورس آن توییتها را نمیزدم! خوشبختانه
برای ما مردم و متاسفانه برای مسئوالن به واسطه شبکههای
اجتماعی ،دیگرفراموشکارهم نیستیم و به خوبی یادمان
میماند که کدام شخصیت سیاسی درچه زمانی چه حرفی
زده و چه کاری کرده است .بله ،در توییتر و فضای مجازی
میشود شعارو داد و خود را دلسوزمردم نشان داد اما وقتی
پای عمل میرسد ،مردم دست به قضاوت م یزنند.
وضعیت فعلی کشور هم نشان میدهد که تیم اقتصادی
دولت و البته بخشی از وزرا ،در توییتر کارآمد هستند و در
کرسی مسئولیت  / ...عصرایران

روزمادر که میرسد بازار گلفروشیها داغ میشود ،هرکسی در کنارهدیهای که میخرد دوست دارد شاخه گلی هم برای مادرش تهیه کند،
در این دو روز بازار خرید گلهای رز ،نرگس ،داودی و ...بسیار گرم است /عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

روزانههای کامبیز

بدون اسم

 احمدرضا تخشید
گویند درزمانی که بازارسالطین و شاهان
رونقی داشت ،سلطانی درنبردی شکست خورد و
فرار کرد و آوارهی کوه و بیابان شد .سلطان دلش
میخواست برگردد سمت شهرو دیارخودش ولی
احتماال یک فرعی را اشتباه رفت و زمانی متوجهی
اشتباهش شد که کار از کار گذشته بود و هوای
سرد زمستانی بربدنش شالق میکشید و روزجای خودش را به شب میداد.
سلطان که پیشترسلطانی کرده بود تا بیابانگردی هرچه تاریکترشد بیشتر
ترسید و دیگر داشت ناامید میشد که از دل سیاهی شب روشناییای به
چشمش خورد و فهمید آلونکی روستایی است .درزد .صاحبخانه دررا بازکرد
و طبق رسم سلطان را تعارف کرد که داخل شود و شب را بد بگذراند .سلطان
هم که حاال دیگر از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید با رضایت کامل
وارد خانه شد و پیش خودش فکر کرد باید وقتی به راس حکومت برگشتم
بگم تعارفهای الکی ممنوع شود .االن این رعیت داره میگه یک شب را
بد بگذرانیم مطمئنا داره تعارف میکنه .چون میدونه هرکاری کنه نمیتونه به
اندازهی آشپزهای کاخ ازمن پذیرایی کند .ولی سلطان اشتباه میکرد گویا بادی
ازتحریمهای این روزهای کشوردرآن سالهای دوربه زندگی خانواده روستایی
خورده بود که هم اتاقشان سرد بود و هم سفرهشان خالی بود و میهمانی به
این بزرگی را با تکهای نان نسبتا خشک و اندکی سبزی بیابانی پذیرایی کردند.
سلطان خیلی ناراحت شد ولی چارهای نداشت و تحمل کرد .موقع خواب یک
لحاف وصلهپینه چهل تیکه دادند دست شاه و گفتند گوشهای روی زمین
بخوابد .سلطان لحاف را باال و پایین کرد و فهمید این بیشترصافی هوا هست
تا روانداز و با سرمایی که همان زمان هم دست و پایش را کرخت کرده بود
مطمئنا با این روکش تا صبح دوام نمیآورد .بنابراین گفت یک رواندازکلفتی

ندارید بدهید؟ روستایی با شرمندگی اشاره به کنج اتاق کرد و گفت :این پالون
خرهم هست بدهم خدمتتان .این باردیگرسلطان واقعاعصبانی شد و گفت:
دهانت را ببند ای ابله .رویش را به دیوار کرد و خوابید .ولی مگر سوز سرما
میگذاشتچشمش گرمشود .هنوزنیمهشبنشده ازشدتسرمابیطاقت
شد و روستایی را صدا زد و گفت :بیارش .روستایی متعجب گفت چی را
بیارم .سلطان گفت همان که گوشهی اتاق است .روستایی خواست بگوید
منظورتان پاالن خر است که سلطان پرید وسط حرفش و گفت خودش را
بیارولی اسمش را نیار.
همینطور که داشتم این حکایت را میخواندم ناگهان کامبیزجلوام
سبزشد و پرسید :داری به چی فکرمیکنی؟ گفتم :چیزخاصی نیست .دارم
به آسفالت داغون کوچه خیابانها فکرمیکنم .گفت راستش را بگو .گفتم
داشتم به رانندگی همشهریها فکر میکردم دیدی چطور رانندگی میکنند و
هرجا کهرسیدماشینشونروپارکمیکنند .کاشمامورینراهنماییورانندگی
کمی توجه میکردند ...کامبیزحرفم را قطع کرد و گفت :امروزهمهاش دروغ
میگی تو داشتی به مذاکرات رفع تحریمها فکرمیکردی .ازقیافهات کامال
معلومه.گفتم :اینمذاکراترفعتحریمهادیگرچهصیغهایهست؟کجاداره
برگزارمیشه که من خبرندارم؟ گفت ای خودباختهی واداده االن هفتههاست
که دروین دوستان ما دارند برای رفع تحریمها مذاکره میکنند بعد تو میگی
بیخبری؟ گفتم منظورت همین مذاکرات برجامه خودمونه؟ حاال بگو ازکی
اسمش شده مذاکرات رفع تحریمها .گفت :اسم برجام را جلوی من نیار که
عصبانی میشم و میفرستمت جایی که عرب نی انداخت .گفتم :درسته که
عزیزان ما میگفتن برجام پوسیده است ،متعفن هست ،باید زنده به گورش
کرد ولی االن که کاردستشونه فهمیدن همچین چیزبدی هم نیست و دارن
دربارهاش مذاکره میکنن .کامبیز گفت :اگر یکبار دیگر اسم برجام را بیاوری
من میدانم و تو ای خود باختهی اجنبیپرست و با عصبانیت راه افتاد و رفت.

پرداخت بدهی شهروندان در خیابانگلیم
 احمد زیدآبادی*
شهرداری سیرجان محلی را که
مردم در آن به حظ کافی و وافی
برسند و محلی برای خنده مستانه
تلقی شود ،به مردم بدهکار است.
بدهی یک زندگی عادی و پیادهراهی
که مردم بدون دغدغه در محلی
فارغ از هر گونه ترس و دلهره قدم بزنند .مرد م سیرجان
نیازمند خیابانی پیادهراه هستند که درآن با برگزاری برنامهها و
غرفههایی که تا پاسی ازشب چراغشان روشن است ،خوش
بگذرانند و اوسونه و خاطرات خوش بسازند و روایت کنند.
ایستگاهها و پاتوقهای هنری ،ایستگاههای اغذیه ،بوی
عطر سبزی و سیرداغ و نعنا ،بوی قهوه و نان داغ محلی،
چادرهای عشایری ،دیدن و تجربه یک زندگی روستایی ،مراحل
تولید یک گلیم از ریسیدن تا رنگ و بافت آن ،بازارچههایی
متفاوت که بساطشان را در مقابل چشمان رهروان پهن
کردهاند تا شاید لذت خرید برای پدری که در کنار داراها و
ساراها کم نیاورد و آنها نیزشورشان لبریزگردد .به راستی چقدر
جای خالی چنین فضایی احساس میشد و میشود.
سازمان سیما و منظر و مدیریت زیباسازی شهرداری
سیرجان اقدام به طراحی و برنامهریزی و در فاز اول اقدام به
مسدود شدن خیابان گلیم کرده است .شهروندان میتوانند با
مشارکت و حضور در این برنامهها و قدم زدن در آن ،بخش
کوچکی ازطلب خود را بستانند.
 بدهی شهرداری به جوانانی که قصد ازدواج دارند
جوانانی که در پی ازدواج و به دنبال نیمهی گمشده
خویش میگردند ،جوانانی که از ازدواجهایی به سبک سنتی
دل خوش ندارند و میخواهند در انتخابشان دل را به دریایی
بزنند .جایی برای رودرو شدن و تالقی نگاه که درهمدیگرقفل
شود و رضایت دلشان برآورده و به آنچه که دلشان ندا میدهد
گوش کنند و بعدها از این اولین خاطره وصل غیرقابلوصف

در یک فضای دلنشین یاد کنند و زندگی مشترکشان را با
تالش طال کنند.
 بدهی شهرداری به هنرمندان
آیا درسیرجان محلی برای ارایه آثارهنرمندان وجوددارد؟
برگزاری پاتوقهای هنری ،پلتفرمهایی که هرکس سازخود
را بنوازد و برای مخاطبانش سفرهی رنگین دلش را باز کند و
مردم را مهمان دلش کند؛ شاعر شعرش را بسراید ،یا زخم
دلشان را با زخمه بر تاروپود تارهای بافتهشده ببافد وگوش
عابران را نوازش دهد .هنرمندان عزیزشهر ،آماده باشید! درب
زندان و تنتان بازمیشود .چنین محلههایی دردستورساخت
قرارمیگیرد و سکوها و غرفههایی پیشبینی میشود.
 بدهی شهرداری به کودکان
کودکانی که میخواهند در بازی جمعی خودنماییها
ودستاوردهایشان را فریاد بزنند ،پیادهراهی که در حریم امن
آن بدوند ،دوچرخهسواری کنند و صدای جیغشان گوش فلک
را پر کند.
دینشهرداریبهعالقهمندانبهصنایعدستی
در پی پیادهراه شدن خیابان گلیم که فاز اول آن در
دستورکارقرار گرفت ،درسال آینده در این محل شاهد رونق
صنایع دستی سیرجان خواهیم بود .غرفهها و خیمههایی برپا
میشود که در آن از ابتدا تا انتهای مسیر ،ساخت یک صنعت
دستی را به نمایش میگذارند .موزههای زندهای که در کنار
دیدن ،آموزش نیزحاصل گردد .بدهی شهرداری به خانوادهای
سیرجانی که شهرشان محروم از این فضا بود برآورده میشود
و ما سیرجانیها که نمیدانستیم دست مهمانان خود را بگیریم
و به کدام گور ببریم حاال میتوانیم دستشان را بگیریم و به
این خیابان بیاییم ،قدم بزنیم و در انتها به موزه گلیم برسیم
و با خرید گلیم و دیگر صناعات دستیمان به رونق صنعت
گردشگری بیفزاییم .متاسفانه بدهیهای شهرداری در این
سالها آنقدرزیاد است که به همین چند قلم بسنده میشود.
*کارشناسارشدطراحیشهری

سودوکو 687
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قید
قرعه هدیه دریافت کنید.
برنده سودوکو :686
رضا ملک زاده

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.

جناب آقایان حامد نورینسب و بابک حسینیزحمتکش
و سرکار خانمها سارا و نرگس پورمختار

با ابراز همدردی و آرزوی شکیبایی ،درگذشت اندوهبار شادروان اسفندیار پورمختار را تسلیت
عرض نموده ،ما را در غم خود شریک بدانید.
هفتهنامه پاسارگاد

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها به شماره /1400/14ف

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور «بومیسازی یک
دستگاه اتوماتیک القایی تهیه قرص به روش ذوبی جهت آنالیز دستگاه  »XRFمطابق
با اطالعات موجود نمونه خارجی ،اقدام به شناسایی و ارزیابی شركت سازنده واجد شرايط نمايد.
لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها و سازندگان
به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و
مزایده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي
ميباشد ،حداكثر تا تاريخ یکشنبه مورخ  1400/11/17به نشاني دفتر كميسيون معامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند .شرکت در فراخوان حاضر و ارسال
پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمینماید.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

