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بیچاره ملتی که تنها دلخوشیاش،
اینترنت است
 ابوذر خواجویینسب

اینچندنفر

اینجا چراغی روشن
نیست

روزانه  800-700کارت سوخت در سیرجان توزیع میشود

پاسارگاد :رییس اداره پست سیرجان در جلسهی شورای اداری گفت :در  10روز گذشته
 14هزار کارت سوخت به ادارهی پست رسیده است .آقای پرنیان گفت :زمان شروع طرح
سهمیهبندی بنزین  11هزار کارت سوخت در اداره داشتیم که در این مدت  3هزارتای دیگر
به آن اضافه شده و به  14هزارتا رسیده است .او گفت :از این تعداد تا امروز  5هزارتا توزیع
شده است و تالش میکنیم روزانه  800-700عدد کارت سوخت توزیع شود.

از منظر اجتماعی و سیاسی ما دیگر طبقه متوسط نداریم

ایران :عماد افروغ جامعهشناس میگوید :ما مدام داریم گروههای مختلف اجتماعی را از فرآیند
تصمیمگیری و مشارکت حذف میکنیم متاسفانه در کشور امکانی برای بیان عقیده ،اعتراض ،انتقاد و
دیدگاهبخشهایمختلفجامعهوجودندارد.طبقهمتوسطماطبقهمتوسطدیروزنیستودرحالسقوط
به سمت حاشیه است چون قدرت اقتصادیاش در حال اضمحالل است از منظر اجتماعی و سیاسی
هم ما دیگر طبقه متوسط نداریم .ما یک طبقه حاکم داریم که تصمیم میگیرد و یک طبقه وسیع فرودست داریم که باید تبعیت کند.

راه ثبت نام در طرح بسته حمایتی معیشتی دولت
تابناک :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از شهروندان درخواست کرد؛ کلیه سرپرست
خانوارها که در آخرین پرداخت مشمول سبد حمایتی نشده اند لیکن خود را واجد شرایط
یدانند میتوانند از ساعت  ۸صبح یکشنبه سوم آذرماه درخواست شماره ملی سرپرست
م
خانوار خود را به کد دستوری  *۶۳۶۹#ارسال کنند .در این صورت ظرف  ۲۴ساعت برای
آنها کد رهگیری ارسال میشود.

فقط قیمت ۱۶قلم با افزایش پنج درصدی روبرو شدند

ایرنا :وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :امروز کاالهای اساسی مردم تامین شده و مشکلی در این
زمینه وجود ندارد و از مجموع ۱۰۰قلم کاالی مصرفی ضروری مردم فقط قیمت ۱۶قلم با افزایش حدود
پنج درصدی روبرو شدند که هماهنگی های الزم با تعزیرات حکومتی برای برخورد جدی و خارج از نوبت
در این موارد انجام شده است .رضا رحمانی گفت :طبق گزارشهای موجود قیمتها در عموم کاالها
دارای ثبات است و بیشتر نگرانی بابت جو روانی بازار بوده که با افزایش حجم بازرسی ها این مشکل نیز تا حدود بسیاری رفع شده است.

خبر

نمایش«خواب خیس ماهی» از پنجشنبه بر روی صحنه میرود

 پاسارگاد :نمایش« خواب خیس ماهی» از  7تا  21آذرماه در تماشاخانه
(پالتو) فرهنگسرا بر روی صحنه میرود .این نمایش کاری از گروه تئاتر باران است که
نویسندگیآنرامهدیمیرباقریوکارگردانیاشراهممحمدحسینخاکسارپورانجام
داده است .خاکسارپور در مورد این نمایش به پاسارگاد گفت :تم این نمایش اجتماعی و
یک داستان عشقی است ،در این داستان به دلیل لجبازیهای مدام پسر و کوتاه آمدن
دختر زندگیشان از هم میپاشد ،و در همین راستا اتفاقاتی میافتد .او میگوید :این نوع
نمایشهایکنوعسبکزندگیاستواشکاالتروزمرهزندگیرانشانمیدهد.بهگفته
او برای این نمایش 3ماه تمرین شده است؛«در این نمایش از افراد تازهکار استفاده کردهام
تا این افراد هم فرصت پیشرفت داشته باشند و در آینده بتوانند چراغ تئاتر سیرجان را
روشننگهدارند».گفتنیستدرایننمایشفیروزهشیخکرمی،فرزانصالحیفرد،بهار
ارواحی ،و سجاد حیدریفرد ایفای نقش میکنند .همچنین نگین کریمی منشی صحنه ،فاطمه سهرابیان و فرهاد ستوده
صدابردارونورپردازوپخشموسیقی،فائزهزیدآبادیصحنهگردانوسجادحیدریفرددستیارکارگردانهستند.

 پیکر جواد نظری جانباخته اعتراض اخیر در سیرجان صبح چهارشنبه در بهشتزهرا مکیآباد به خاک سپرده شد  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

در اعتراضات اخیر  40نفر در سیرجان دستگیر شدند

 پاسارگاد :شهبازحسنپورنمایندهمردمسیرجاندرمجلسشورای
اسالمیگفت:دربحثبرآوردریالیخساراتآنچهکهفرمانداربهبندهگفته،دو
میلیاردتوماناستکهگفتهشدهاینمبلغبیشترمربوطبهپمپبنزینجاده
بندرعباسودوتادکهایاستکهدرمحلبودهاند.اماازدیدبندهخساراتبیش
از این و غیرقابل جبران است و امیدوارم دستگاه قضا با قاطعیت هرچه بیشتر
سریعتراینآشوبگرانرامشخصوبهسزایاعمالشانبرساند.
او با بیان اینکه طبق آماری که به بنده دادند در این حادثه  40نفر دستگیر
شدند ،گفت :اکثریت با قید ضمانت و تعهدات سنگین آزاد شدند و تعدادی
همهنوزدرحالبازجوییهستند.همچنین 8نفرهمدربیمارستانهابستری
هستند که چند نفرشان مرخص شدند .وی افزود« :با اکثریت خانوادههای
مجروحان تماس داشتم وموضوع را داریم دنبال میکنیم فقط یکی از
مجروحان که در بیمارستان بستری است هنوز به تشخیص پزشکان مورد
جراحیقرارنگرفتهاستوخانوادهشاناظهارنگرانیکردندوحالشانمساعد
نیست.بیشتربحثهایپزشکیاستوهمهاینخانوادههاوضعیتپیشآمده
برایشانغیرقابلتصوربوده،امیدوارمباآگاهیوهوشیارینیروهایمتعهدو
مومندردستگاههایامنیتیوانتظامیدیگرشاهدچنینرخدادهایتلخی
درکشورنباشیم» .ازنظرحسنپورخساراتروحیوروانیکهبهمردمرسیده
استبههیچعنوانقابلبرآوردنیستوباهیچسیستمیهمقابلاندازهگیری
و ارزشگذاری نبوده و نیست؛« متاسفانه از نظر روحی و روانی برای مردم عزیز
شهرستانمشکالتیپیشآمدکهشایدظرفچندماهآیندههماینمشکالت
برطرف نشود .در بحث خسارات بنده نشستی را با جناب رییسی رییس
قوه قضاییه داشتم و از ایشان خواستم دستور رسیدگی به اعمال مسببین و
محرکین اغتشاشات اخیر سیرجان را بدهند ،متاسفانه شهرستانی برای این
اعمال انتخاب شد که از هر جهت حائز اهمیت بود .شهرستان سیرجان دارای
وضعیتجغرافیاییخاصیدرکشوراستوجادهترانزیتبندرعباسبهاهمیت
اینموضوعافزودهاست،همچنیناقداماتیکهدرسالهایگذشتهدرسیرجان

انجامشدهاستعدهایازاینوضعیتنگرانوناراضیبودند.وبیشتربحثشان
هم بستن جاده ترانزیت بندرعباس به سیرجان بود ».حسنپور با تاکید بر
اینکه اغتشاشگران از استانهای اطراف بودند ،گفت «:براساس اطالعاتی که
تا این لحظه به دست من رسیده است تعداد زیادی از افرادی که در اغتشاش
اخیرسیرجاندرجمعمعترضانرخنهکردندازاستانهایهمجوارواردشده
بودند و ماشینهایشان را در چندکیلومتری اطراف آن تجمع در جاده خاکی
گذاشته بودند ،و خودشان را به جمعیت معترضان رسانده بودند .ضمن اینکه
اعتراضحقمسلممردمبودهوهستوبایستینسبتبهاینکاربیتدبیرانهی
دولت اعتراض خودشان را مسالمتآمیز انجام م یدادند ،اما متاسفانه عدهای
معدود تصمیم گرفتند که به اموال عمومی خسارات زیادی را وارد کنند».
وی افزود«:در بحث خسارات بنده بالفاصله با وزیر کشور و معاونین ایشان
نشستهایی را داشتم و تا این لحظه رسما وزیر کشور میزان دقیق خسارات را
اعالم نکرده است ،در بحث خسارات به کار و کسبهای فضای مجازی هم با
وزیر ارتباطات امروز صبح نشستی داشتم و ایشان هم گفتند خسارات کلی را
میتوانگفتامابهتفکیکاستانوشهرستانهنوزاطالعاتیندارم.
او گفت« :وزیر ارتباطات در خصوص وصل شدن اینترنت تلفنهای همراه
گفتکهمابهدنبالوصلاینترنتهستیم؛شبکههایداخلیکامالراهاندازی
شدند و بخشی از نیازهای مردم را پاسخگو است .و بصورت نقطهای در حال
وصلهست.برایقطعارتباطماسریعمیتوانستیماقدامکنیمامابرایوصل
مخصوصا در استان کرمان با مشکلی که روبهرو شدیم و مرکز ده میلیون
شمارهای در شیراز دچار حادثه و حریق شد و کامال از بین رفته است این باعث
شده یک مقدار کندی در موضوع و سرعتدهی در وصل اینترنت استانهای
جنوبی به وجود بیاید که از طریق مرکز مخابراتی که در اصفهان هست و
پشتیبان میتواند باشد در تالش هستند هرچه سریعتر مردم به اینترنت
دسترسیداشتهباشندالبتهمخالفتهاییهمدرکشوربرایراهاندازیاینترنت
درحالشکلگیریاست».

حسنپور،
شهباز
نمایندهی مرد ِم سیرجان
و بردسیر در مجلس ،در
توگو با ایسنا گفته است:
گف 
«روزانه حداقل  ۴قطار و هر روز یک پرواز از مقصد
سیرجان وجود دارد .ضمن آنکه رییسجمهوری
سالی یکبار بنا بهضرورت و وزرا نیز هر ماه به این
شهرستان سفر میکنند ،لذا ما همهی فاکتورهای
الزم برای استان شدن را داریم و «چراغخاموش»
در حال حرکت بر روی این موضوع هستیم».
نمیدانم اساسا موضو ِع استان شدن سیرجان با
«واقعیت» تا چهاندازه همخوان است و چقدر در
ِ
مباحث «پوپولیستی» ریشه دارد اما اگر قرار است
در این مسیر حرکت کنیم ،بهتر است چراغها را
ِ
آسفالتخیابانهای سیرجان اینقدر
«روشن»کنیم.
ماشین توسعهی این شه ِر
تنه
ک
ی
که
دارد
چالهوچوله
ِ
مدعی مرک ِز استان شدن را واژگون کند.
ِ
خالی سیرجان از جشنوارهی
دستان
ِ
استانیتئاتر

جشنوارهی تئات ِر استان کرمان ،عص ِر چهارشنبه با
برگزاریِ مراس ِماختتامیهومعرفیبرگزیدگانبهپایان
سیرجان میزبان هم از جوایز پرشمار
رسید .سه ِم
ِ
این جشنواره« ،صفر» بود .ناکامیهای تئات ِر سیرجان
ادامهدار شده است .حتی بهانهای برای توجیه هم
وجود ندارد .شهری که پس از مرکز استان ،بیشترین
امکانات و زیرساختهای تئاتر را دارد و حتی در

ِ
باکیفیت
سطح کشوری بهلحاظِ برگزاری کارگاههایِ
آموزشی ،شهرستانی پیشرو محسوب میشود ،حاال
نمایشی کرمان و رفسنجان ،که
نه تنها با گروههای
ِ
توان رقابت با تئاتر شهرستانی کوچک همچون
حتی ِ
انار را نیز ندارد .وقتی مقولهی «کیفیت» در اجراهای
قربانی «کمیت» میشود ،رخ دادن چنین
نمایشی،
ِ
اتفاقی ،چندان دور از ذهن هم نیست .در همه جای
ِ
تعریف
دنیا برای هر کدام از عوامل یک تئاتر ،یک
خاص و آکادمیک وجود دارد ،اما اینجا هر کسی از
دانش نمایشی ،ب ه یکباره
گرد راه نرسیده و با کمترین ِ
تا مقا ِم کارگردانی قد میکشد .همین یک نکته کافی
است تا بخوانید حدیث مفصل از این مجمل.
چقدر خوشحالیم ما

گرانی
با فروکش کردن ناآرامیها پس از ماجرای ِ
ِ
قطع
بنزین،
دست دولت تا حدودی از روی دکمهی ِ
«اینترنت» برداشته شد تا ایرانیها پس از حدود 6
روزبهاینترنتبینالمللدسترسیپیداکنند.آنهایی
آتش اقتصاد دارند ،مدعی هستند این
که دستی بر ِ
اتفاق رقمی در حدو ِد یکونیم میلیارد دالر به اقتصا ِد
هیجان
کشور ضرر وارد کرده است .فارغ از این ،شو ِر و
ِ
مردم در شبکههای اجتماعی پس از دسترسی
دوباره به اینترنت ،آدمی را یا ِد کتابِ «زندگیگالیله»
ی ک ه آندره
نوشتهی برتولت برشت میاندازد .هنگام 
ن فریاد میزند:
ب و خشمگی 
آ ،شاگر ِد گالیله ،بیتا 
ی ک ه قهرما ن ندارد» استاد بهآرامی
ت ملت 
«بدبخ 
ی ک ه ب ه قهرمان
ت ملت 
در جواب او میگوید؛ «بدبخ 
نیاز دارد ».شاید اگر امروز گالیله زنده بود ،جملهاش
را اینگونه تصحیح میکرد؛ «بیچاره ملتی که تنها
دلخوشیاش،اینترنتاست».

سودوكو 583
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :582
فریبا دهقان

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

اوست پایدار
یــک ســال از وداع ناباورانـهات گذشــت .ســالی کــه بــا تحمــل هجــرت تــو مبــدل بــه
قرنــی شــد و چشــمان خســته مــا به امیــد بازگشــت تو مانند دو شــمع ســوختهجان،
همچنــان بــه راه اســت .اندوه رفتن تو بســیار گران و درد فراقت طاقتفرساســت
و مــا تنهــا بــا خاطــره خوبیهــا و محبتهایــت آن را تحمــل میکنیــم .باشــد کــه مــا
نیــز ذرهای از آن همــه محبــت و انساندوســتی و مــردمداری را در وجــود خــود
پرورش دهیم.

نع
م
ن
حاج تاهلل دهقا یپور
به مناسبت  اولین سالگرد زندهیاد

مراسمی روز پنجشنبه  98/09/07ساعت  3بعدازظهر

در جوار آرامگاه ابدیش واقع در امامزاده محمد(ع) برگزار میگردد.

آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي شركتها به شماره /98/15ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «اجــراي
سيســتم كدينــگ اقــام انبــار ( »)Master Dataخــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه
بــه پيمانــكا ر واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد فراخــوان شناســايي و ارزيابــي شــركتها بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد
و پاكــت خــود را كــه حــاوي مــدارك خواســته شــده جهــت شناســايي و ارزيابــي مناقصهگــران
ميباشــد ،حداكثــر تــا تاريــخ يكشــنبه مــورخ  98/09/17به نشــاني دفتــر كميســيون معامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران تحويــل نماينــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
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