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اینچندنفر
واکنش علی مطهری به دستورفرماندهکل ارتش برای مقابله با چاپلوسی
جماران :علی مطهری نماینده ادوارمجلس ،با اشاره به دستورفرمانده کل ارتش برای مقابله چاپلوسی،
نوشت :الزم است چنین دستوری برای سایرنهادها و سازمانها نیزصادرشود تا ازبتسازی جلوگیری شود.
او درحساب شخصی خود درتوییترنوشت« :امیرسرلشکرموسوی فرمانده کل ارتش اخیراً به پرسنل خود
دستوردادند« :درگزارشدهیها نسبت به استفاده ازالقاب و صفاتی که جنبه تملق و چاپلوسی دارند اکیداً
خودداری شود».الزم است چنین دستوری برای سایرنهادها و سازمانها نیزصادرشود تا ازبتسازی جلوگیری شود».

کاهش  ۲تا  ۳۳درصدی قیمت بلیت هواپیما ازفردا
برنا :یک هفته بعد از مصوبه دولت برای کاهش قیمت بلیت هواپیما در جلسه اخیر شورای عالی
هواپیمایی کشوری ،انجمن شرکتهای هواپیمایی از ابالغ نرخ جدید بلیت هواپیما از ابتدای آذرماه با
کاهش متوسط قیمتی از ۲تا  ۳۳درصدی خبرداد .دو هفته بعد از اعالم وزیرراهوشهرسازی درخصوص
سیاست دولت برای کنترل نرخ بلیت بخش حملو نقل و کاهش هزینههای سفربه خصوص سفرهوایی،
امروزانجمن شرکتهای هواپیمایی ازکاهش نرخ بلیت هواپیما و اجرای آن ازفردا (اول آذرماه) خبرداد.

هشداریک نماینده مجلس به مخالفان ورود قرصکرونا بهکشور
جماران :یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت :باید هرفردی که
مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا شود را به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد» تحت
تعقیب داخلی و بینالمللی قرارداد تا بدانند ملت بیپناه نیست .جلیل رحیمیجهانآبادی درمطلبی درصفحه
توییترخود نوشت« :خط و نشان کشیدنهای برخی مسئوالن و مافیای داروی کشوربرای ممانعت ازورود قرص
درمانی کرونا به کشورشروع شده! باید هرفردی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا شود تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرارگیرد.

خبر

از «ازدواج سفید» تا «شوگرها»؛
دالیل کاهش ازدواج چیست؟
 ایسنا :یک جامعهشناس با اشاره به دالیل
کاهش ازدواج و لزوم ارایه راهکار و فرهنگسازی برای
مقابله با آن گفت :میتوان نمونههایی از خانوادههای
موفق را به جوانان نشان داد و البته باید بخشی ازواقعیت
جامعه را نیز پذیرفت و خروج از قاعدهمندی را تحت
نظرقرارداد.
حسن خدمتگزار در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
کاهش ازدواج در یک دهه گذشته اظهار کرد :دالیل
کاهش ازدواج بر اساس ترتیب و اولویت نیستند اما
میتوان به مواردی اشاره کرد .یکی از اصلیترین دالیل
کاهش ازدواج ،مسایل و مشکالت اقتصادی است.
وی افزود :کار و اشتغال ،تأمین مسکن ،تأمین
مخارج ازدواج و خرید لوازم مورد نیازو پرداخت مهریه از
جمله دالیل اصلی برای کاهش ازدواج عنوان شده است.
این جامعهشناس ادامه داد :از این بدتر ،امروزه،
پدیده شوگرمامیها و شوگرددیها رواج پیدا کرده

است و در این پدیده ،فضای اجتماعی جدیدی برای ارایه
خدمات مالی و عاطفی جدید ایجاد شده است .وی
گفت :شوگرمامی حاضراست که نیازهای مادی یک پسر
جوان را رفع کند تا او در کنارش قدم بزند و یا اعتبار
کسب کند .شوگرددیها نیز این گونه هستند .علیرغم
اینکه درجامعه فکرمیکنیم این مسایل وجود ندارد اما
اگر فضای مجازی را ببینیم متوجه میشویم که چقدر
برای رواج شوگرددیها و شوگرمامیها فضا وجود دارد.
درواقع اصطالحات جدید و فرهنگ جدیدی میبینیم.
خدمتگزاربا بیان اینکه درباره این پدیدهها آماری در
دست نیست ،گفت :در این زمینه آماری وجود ندارد اما
میشود آنها را رصد کرد .بخشی از این را میتوان در
فضای مجازی و واقعی دید اما این پدیده وجود دارد .در
این خصوص زمینههای برآوردی اطالعاتی وجود ندارد
که البته طبیعی است زیرا مطرح کردن این مسایل باعث
شکستن قبح آن میشود.

آیین تجلیل ازجوانان فعال عضو جمعیت هالل احمرشهرستان سیرجان هفته گذشته توسط شرکت گلگهردرسالن همایشهای هالل احمر برگزارشد .در این مراسم از
 120نفر ازجوانان فعال داوطلب تجلیل به عمل آمد / .عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

یادداشت

وقتی فرماندار مصاحبه نمیکند

آجر به جای شیشه نشسته است
 زهرا خواجویینژاد
همهشان یک ویژگی مشترک دارند؛
توگو نیستند» این خصیصهی بارز
«اهل گف 
افرادیست که مدیر میشوند .ویژگیای که
با اصل شفافسازی و اصل چهارم دموکراسی
درتضاد است و این نشاندهندهی عدم آگاهی
مسئوالن یا دور زدن قانون است .به هرحال
توگو نکردن مسئوالن داستان تازهای نیست و سالهاست
داستان گف 
توگومینشانند.البته
بچههایخبرنگاربامشقتهایفراوانیآنهاراپایگف 
در این میان مسئوالنی هم وجود دارند که وقت و نیمهوقت پاسخگوی
خبرنگاران هستند و راهی جدا برگزیدند .در این میان داستان فرمانداران
توگونکنندمدیرانهم
متفاوت است؛ آنهابهعنوانحاکمانشهراگرگف 
راهمریدخودراخواهندرفتومصاحبهنمیکنند .اینرامیتواندردورههای
مختلفبهعینهمشاهدهکرد .خاطرمهستدرزمانفرمانداراسبقسیرجان
دربیشترجلساتشورای اداریبهمدیرانبابت امتناع ازمصاحبهتذکرمیداد؛
«دو سه تا ازروزنامهها مطالبی علیه بعضی مسئوالن نوشتند که پاسخگو
نبودند.بهبعضی ازآنهاهمزنگزدم گفتمچراشمانرفتیدمصاحبه کنیدو
تذکردادم.هیچمدیریحقنداردپاسخگوینشریاتنباشد».
توگو
حاال اما همه چیزتغییرکرده است نه تنها فرماندارزیربارگف 
نمیرود که حتی مدیران زیادی از جمله رییس محیطزیست ،رییس
سراه ،رییس پزشکی قانونی ،دانشگاه آزاد ،راه
بیمارستان غرضی ،رییس پلی 
و شهرسازی ،و ...هم همین راه را در پیش گرفتهاند .دادستان و رییس
توگو نیستند و علیرغم
دادگستری و نیروی انتظامی نیز زیاد اهل گف 

آگهي استعالم عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره /400/18س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خریــد تجهیــزات و اجــرای
شــبکه پســیو ســاختمانهای ویــا و اداری جدیــد» خــود را از طريــق برگــزاري اســتعالم عمومــي به شــركت
پیمانــکار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد اســتعالم بــه
آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را
بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  1400/09/08در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـاً بــه منظــور بازدیــد از محــل پــروژه و پاســخ
بــه ســواالت احتمالــی روز چهارشــنبه مــورخ  1400/09/03بــراي متقاضيــان پیشبینــی گردیــده اســت .الزم
بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پيشــنهادات واصلــه
بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران صالحیتدار ساخت نیروگاه به صورت ( EPCشماره /1400/11ف)

شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در نظــر دارد جهــت تامیــن بــرق مــورد نیــاز کارخانجــات خــود،
نســبت بــه واگــذاری «طــرح و اجــرای یــک واحــد نیروگاهــی بــه ظرفیــت  30الــی  56مگاواتــی بصــورت
 »EPCاز کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت طراحــی و اجــرای نیــروگاه بــرق دعــوت بعمــل آورده تــا
جهــت دریافــت اســناد تعییــن صالحیــت و پیشارزیابــی بــه وبســایت شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر
بــه نشــانی  WWW.GEG.IRبخــش مناقصــه و مزایــده مراجعــه نماینــد و پــاکات پیشــنهادی خــود را
حداكثــر تــا تاريــخ شــنبه  1400/9/13بــه نشــاني دفتــر مركــزي ایــن شــرکت واقــع در تهــران -خيابــان
دكتــر فاطمــي -روبــروي هتــل اللــه -ســاختمان نگيــن ،پــاك  – 273دبيرخانــه مركــزي و يــا بــه نشــاني
دفتــر كميســيون معامــات شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در كيلومتــر  50جــاده ســیرجان -
شــيراز ارســال نماينــد .همچنیــن دریافــت دســتورالعمل پیــش ارزیابــی و تعییــن صالحیــت و ارائــه اســناد
شــرکت در رونــد ارزیابــی صالحیــت ،هیچگونــه حقــی بــرای متقاضــی ایجــاد نمینمایــد و تعهــدی بــرای
شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر بــه همــراه نخواهــد داشــت.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

سؤاالت فراوان مردم درمورد سرانجام پروندههای مختلف درنهایت جوابی
برای آنها پیدا نمیشود .حدود چند هفته پیش پس از  7-6بار زنگ
زدن به روابطعمومی فرمانداری و درخواست مصاحبه ،در نهایت گفتند؛
آقای فرماندار گفته است سؤاالتتان را بفرستید ،بعد از ارسال سؤاالت و
تعیین وقت برای مصاحبه یکدفعه روابطعمومی فرمانداری تماس گرفت
توگو نیست و هرچه دلیلش را پرسیدم جواب
که فرماندارحاضربه گف 
قانعکنندهای نداد .درنهایت هم همهی تماسهای ما با شخص فرماندار
بینتیجهبود .وقتیفرمانداریکشهرازنشستنجلویخبرنگارانواهمهدارد
و ترجیح میدهد مصاحبه نکند چه توقعی میتوان ازرییس محیطزیست
داشت؟ محیطزیستی که از روزی رییس جدیدش آمده است مشخص
نیست چه دارد درآن میگذرد.
حاال که به لطف فضای مجازی دیگر هیچ مسئلهای از دید مردم
مخفی نمیماند ،عدم شفافسازی ازسوی مسئوالن سیرجانی و توسل به
حربههایمضحکیهمچون«مصاحبهنکردن» امری اشتباهوبهدورازمنطق
است ،البتهمیلبهپنهانکارینزدمسئوالن اینشهرمسبوقبهسابقه است
وقتی همه این پازلها را کنارهم میچینیم و بعد به شعاردهان پرکن «اتاق
شیشهای»نگاهیمیاندازیم،میبینیمخیلیوقتاستآجرجایشیشههای
این شهررا گرفته است.
اگراین طالیی که ادعا میکنید پاک است ،شما را نباید ازمصاحبه
باکیباشد.آقایفرماندار!منزنبیلمرادمفرمانداریبرایمصاحبهگذاشتهام.
هرزمان دوست داشتید میتوانید ما را به نوشیدن یک چای مهمان کنید.
آقای استاندار! به فرماندارتان بگویید کارش را درست انجام دهد .آقای وزیر
کشور! آقای رییسجمهور! صدای ما را میشنوید؟

گیتینورد؛ آیینه تمامنمای ناتوانی مسئوالن سیرجانی
 ناصرصبحی

اگرآسفالت را فاکتوربگیریم ،میدان
گیتینورد کلکسیون مشکالت شهری و
نمادی واضح برناتوانی مدیران شهربرای
رفع مشکالت است .حتی وضعیت این
میدان را میتوان چکیدهای از فرهنگ
از جامعه سیرجان نیز دانست؛ انبوه
پارکهای دوبل و سوبل و پارک درپیادهرو ،نمونهای ازبد فرهنگی برخی
شهروندان و ناتوانی راهنمایی و رانندگی درسامان دادن این وضعیت
است.حضورمامورانبرایکنترل اوضاع،مسکنموقتی استکههیچ
سودی ندارد .بیقانونیهای رایج در این میدان به نحوی است که اگر
شهروندی بخواهد به قوانین احترام بگذارد ،به احتمال زیاد پشیمان
خواهد شد.برای نمونه به خاطربیاورید چند باربه خاطرپارک دوبل یک
خودرویدیگرورفتنراننده،عالفشدهاید.هرچند اینمیدان ازکمبود
جای پارک رنج میبرد و در اکثرمواقع حداقل سه خیابان منتهی جای
پارک خالی وجود ندارد اما حقیقت این است که بخش قابل توجهی از
رانندگان نیز ،حتی تمایل ندارند خودروی خود را یک خیابان باالترپارک
کرده و کمی قدم بزنند .دراین میان پارک خودروها درپیادهرو ،گوشهای
دیگرازرفتارهای ضدشهروندی برخی همشهریان و ناتوانی راهنمایی و
رانندگی در اجرای قانون است .سدمعبرهای رایج در این میدان یادآور
ناتوانی در اجرای قانون است .مشکلی که هیچ شهرداری علیرغم
وعدههای پیاپی حاضربه حل آن نشده و حتی ادوارشوراها نیزترجیح
دادهاند آن را نادیده بگیرند و به جای آن ،قانون را گزینشی اجرا کرده و
فقطسراغدستفروشانبروند.
شاید در هنگام جشنهای مذهبی ،بنرهای شهرداری را دیده
باشید که ازشهروندان خواسته تا با ریختن لیوانهای یکبارمصرف
شربت« ،کمرپاکبانان را خم نکنند ».خب ،این حرف درستی است که
شهروندانبایدمراعات کنند اماهمینشهرداری کوچکترینواکنشی
به انبوه مغازهداران سیرجانی که زبالههای خود را درجوی آب میریزند،
ندارد .آیا عجیب نیست؟ درهمین میدان گیتینورد ،همواره جلوی
سبزیفروشان ،انبوهسبزیهایپالسیدهورهاشدهدرکنارخیابانوجود

دارد که به شهرمنظری زشت بخشیده است .چرا شهرداری به ایشان
تذکرنمیدهد و مجبورنمیکند که ازسطل آشغال استفاده کنند تا
کمرپاکبانانشخمنشود؟
بیتوجهی شهرداری به کرامت پاکبانان از سویی و چهره زشت
شهر از سوی دیگر ،یادآور اجرای گزینشی قانون یا ناتوانی ایشان در
اجرای قانون است .ازسویی درهمین میدان شاهد مغازههای میوه
و سبزیفروشی هستیم که با وجود تاکید قانون ،همچنان ازگذاشتن
برچسبرویمحصوالتخودداریمیکنند.
زمانی رییس سابق اداره صمت ،همراه با تعدادی خبرنگاربه سراغ
اینمغازهدارانرفتو ایشانراتهدیدبهبرخوردقانونیکرد اماهمانطور
کهپاسارگادپیشبینی کردهبود،پیگیری اینقانونبهفراموشیسپرده
شد.حاال گویاسرپرستفعلی این ادارهنیزبهسیاقرییسپیشینخود
به این مغازهداران تذکرداده اما شواهد عینی نشان ازبیاثربودن این
عمل دارد .به سخره گرفتن اداره صمت با بیتوجهی به قوانین ،تنها
به دلیل ناتوانی این اداره در اجرای قانون است .در مغازههای همین
میدان شما به راحتی تعداد قابل توجهی کودک کارمشاهده میکنید
کهباپاسکاریمسئولیتبینبهزیستی،فرمانداری،شهرداریوگاهنیروی
انتظامی،همچنانمشغولبه کارهستند.هرچندبیتوجهیمسئوالن
این شهر به موضوع کودکان کار و روی آوردن بسیاری از ایشان به
گدایی موجب شده کارکردن کودکان درمغازهها ،بسیارشرافتمندانه
بهنظربرسد.بالتکلیفماندنساختمانبنیادفاطمیهوتبدیلشدن آن
به پاتوق معتادان ،گوشهای دیگرازناتوانی مسئوالن ارشد شهراست.
حال آنکه قانون به وضوح تکلیف ساختمانهای نیمهکاره و رها شده
را مشخص کرده است اما یا سنبه بنیاد پرزور است و یا مسئوالن
شهردراجرایقانونناتوانند.حاصلهرچه کههست،معضلیبهمانند
استخوان درزخم شهری سراپا آشفته به نام سیرجان است که ادعای
استان شدن دارد اما به واقع حتی هنوزبه شهرنیزتبدیل نشده است.
اینها بخشی ازمشکالت مکانی به نام سیرجان است که هنوزنه
اکثریت شهروندانش تبدیل به شهروند شدهاند و نه مسئوالنش توان
اجرای قانون را دارند .به واقع اگر از این زاویه نگاه کنیم ،باید گفت
همهچیزمانبههمهچیزمانمیآید.

سودوکو 678
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قید
قرعه هدیه دریافت کنید.
برنده سودوکو :677
نوشین صفاری

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.

