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اینچندنفر
فعال هیچ کنشی درزمینه انتخابات اتفاق نیفتاده است
برنا :غالمحسین کرباسچی ،دبیرکل حزب کارگزاران با بیان اینکه وضعیت اصالحطلبان درانتخابات،
روشن نیست ،گفت :نه اصالحطلبان با قدرت به بحث انتخابات ورود کرده و کار کردهاند و نه در
طرف مقابل معلوم است چه کسی کاندیدا میشود ،انتخابات ،همواره انتخابات بین افراد است ،از
اینرو ابتداباید افرادمشخصشوند.فعالزمینهسفیدی است کههرکسیحرفیم یزند.وی افزود:در
انتخابات هم حکومت ،هم گروههای سیاسی و هم اراده مردم،تاثیردارد فعال هیچ کنش قابل توجهی اتفاق نیفتاده است.

کاهش فوتیهای کرونا را به فال عادیانگاری اوضاع نگیرید
ایسنا :وزیر بهداشت آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور را اعالم کرد و با بیان اینکه امروز
دومین روزی است که مرگ زیر ۴۰۰نفرناشی از این بیماری را (بعد ازحدود یکماه) در کشورتجربه
میکنیم ،گفت :ازمردم تقاضا میکنیم این آماررا به فال عادی انگاری اوضاع نگیرند .دکترسعید
نمکی گفت :اگربازهم با این دستاوردها به سمت این تفکربرویم که اوضاع به سمت عادی شدن
میرود ،بازهم همانند آنچه که دراردیبهشت ماه گفتم ،ممکن است دردقیقه ۹۰ازگوشههای زمین گل بخوریم.

اصالحطلبان و اصولگرایان روی یک کاندیدا توافق میکنند
خبرآنالین :محمد عطریانفر ،عضو حزب کارگزاران سازندگی و فعال سیاسی اصالحطلب با قطعیت
میگوید که اصالحطلبان یک کاندیدا خواهند داشت و به اجماع میرسند ،ازآنسو تاکید میکند اصولگرایان
قطعا در انتخابات  ۱۴۰۰شکست میخورند اگربخواهندبا دو یا سه نامزد وارد جریان انتخابات شوند .ازنظر
او پیامد پیروزی در انتخابات مجلس به اختالفات اصولگرایان در الیه میانی و پایینی آنها دامن زده است
و شاید تاثیرش را دررقابت ریاستجمهوری بگذارد اما من تصورمیکنم اصولگرایان درانتخابات ،روی یک نامزد انتخاباتی توافق میکنند.
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خاطره یک شادی دستهجمعی
 امید محمود زاده ابراهیمی
دولت
بود.
سال 1376
ِ
سیدخندان تازه برسرکار آمده بود
ِ
و مسابقات انتخابی راهیابی به
جامجهانی  98فرانسه برقرار بود.
ایران برای راهیابی به جامجهانی،
جان به سرمان کرده و کار به بازی
پلی آف کشیده بود .همیشه افسوس داشتیم چرا مثل
بقیه تیم ها راحت صعود نمیکنیم .پدرم میگفت «:ایران
همینه بابا! باید اول یه ُگل بخوره بعد موتورش روشن بشه
بخواد یه کاری بکنه».
بازی اول ایران و استرالیا روز اول آذر در تهران انجام و 1-1
مساوی شد .حاال تمامی چشمها به بازی هفته بعد دراسترالیا
بود .مگرمیتوان استرالیا را درخانهی خودش بُرد؟
بازی برگشت 8آذر 1376بود .باید شیفت عصربه مدرسه
میرفتم اما دیدن این بازی را بهانه کردم و نرفتم .اصرارهای
مادرمهمفایدهنداشتو گفتممیخواهم اینبازیراببینم.پر
ازهیجانواسترسبودم.برایاولینبارهمتصمیممستقالنهای
گرفته بودم و حس بالندگی و غرور داشتم .میدانستیم روی

کاغذبازندههستیماماامیدداشتیم.
نیمه اول که تمام شد؛ استرالیا با یک ُگل جلو افتاده بود.
حاالغرغرهایمادرمبیشترشدهبود؛«دیدیباختیم؟مدرسهات
رو هم نرفتی بهخاطرفوتبال دیدن» وقتی درهمان اوایل نیمه
دوم بازهم ُگل خوردیم ،بیشترغمگین شدم اما چیزی برای از
دستدادننبود.فقطیکمعجزهمیتوانستنجاتمانبدهد.
اواسط نیمه دوم که آن تماشاگر به داخل زمین آمد و تور
دروازه ایران را پاره کرد ،همه چیزعجیب شده بود .نزدیک به10
دقیقه بازی متوقف بود و احمدرضا عابدزاده با آن قد و هیکل
داشت حرکات آکروباتیک اجرا میکرد تا به همه روحیه بدهد.
ً
تقریبا باخته بودیم تا دردقیقه 71که کریم باقری گل اول را زد.
بازهم بعید بود ُگل دیگری بزنیم .فقط 4دقیقه طول کشید؛
ضربه سر کریم باقری به علی دایی رسید و او پاس عمقی به
خداداد داد تا دروازه مارک بوسنیچ را بازکند .ازفرط شادی جیغ
زدم و گفتم دیدین مدرسه نرفتن من بیفایده نبود؟
با سوت پایان بازی 60میلیون ایرانی خوشحال شدند .حتی
حال خوب و
مدرسه هم جریمهمان نکرد! نصیب همه ما یک ِ
خنده روی لب بود .این روزها حس میکنم بازهم نیازمند یک
شادیدستهجمعیدیگرهستیم.

ظهر یکشنبه سومین شهید مدافع سالمت سیرجان در قطعه شهدای سالمت در بهشتزهرا به خاک سپرده شد .زرین رئیسی متولد  1362بود
او پرستار درمانگاه گهرنشاط در معدن  2بود که به بیماری کرونا مبتال شد و در این راه جانش را از دست داد / .عکس:امین ارجمند -پاسارگاد

روزانههای کامبیز

بیل و کلنگ
 احمدرضا تخشید
چقدرقیمت بیل و کلنگ باال رفته
است! امروز برای انجام کاری ضروری
احتیاج به یک عدد بیل و یک عدد
کلنگ داشتم و برای خرید به مغازهای
رفتم و دیدم قیمتش از وسع من
باالتر است .بنابراین بیخیال خریدنش
شدم و گفتم از دوست و آشنا قرض میگیرم .من که از شما
چیزی پنهان ندارم پس بگذارید اول دلیل احتیاج به بیل و
کلنگ را بگویم .گویا کمکم داریم به انتخابات ریاستجمهوری
و شورایشهر نزدیک میشویم و من هم اگر بخواهم کاندیدا
گزنی و
شوم باید تحرکی داشته باشم .بهترین کار به نظرم کلن 
افتتاح طرحهای جدید است .من پس ازباال و پایین کردنهای
گزنی طرحهای جدید کاری
بسیار به این نتیجه رسیدم کلن 
است که به خوبی از عهدهاش برمیآیم حاال اگر بپرسید تو که
مسئولیتی نداری و بودجهای در اختیار نداری چطور میخواهی
کلنگ بزنی و طرحی را افتتاح کنی؟ حضورتان عرض میکنم در
شهرطرحهای زیادی است که ازسالها قبل قراربوده اجرا شود
و نشده یا اگر شده نصف و نیمه رها شده است .مثال همین
زیرگذر مکیآباد که میتوانیم به عنوان نمادی از تالش سخت
و کوباندن مشت به دهان مدعیان از آن استفاده کنیم .االن
هم گویا میخواهند این طرف شهر پلی بر روی تقاطع طالقانی
بزنند که بنا به سابقهی قبلی حداقل سیسال طول خواهد کشید

بسم رب الشهدا و الصدیقین

و کفاف عمر من را نخواهد داد و از همین حاال آرزو میکنم
فرزندانم و فرزندان همشهریان گرانقدرم از آن استفاده کنند و
به روح و روان مسئوالن نسل قبل درود بفرستند و فحش و
لعنهای ما را به عزیزان پرتالش مسئول جبران بکنند که سالها
پدرمان را درآوردند .حاال فرض کنید من تنها امکانم همین بیل
گزنی و ساخت پل
و کلنگ باشد و از فردا شروع کنم به کلن 
هوایی و زیرگذر ...احتماال تا زمان انتخابات سرهمهی چهارراهها
یک سوراخ سیسانتی کندهام که این دربرابرخرابکاریهای بزرگ
عزیزان مسئول هیچ است و البته تبلیغ خوبی هم برای من
است و حداقل هزینهای هم بر عهدهی کسی نمیگذارد و در
آخر حقیر سراپا تقصیر میتوانم یکی از برگزیدگان شورایشهر
باشم .بگذریم .به هرحال امروزکه روزبزرگ و فرخندهی 99/9/9
میباشد من دنبال بیل و کلنگ از این کوچه به آن کوچه ،از
این خیابان به آن خیابان رفتم و واقعا لذت بردم از قدمزدن
بر روی دستاندازها و چاله چولههای بیشمار و حیرتانگیز و
خیرهکننده درسراسرشهر .همچنین لذت بردم از اینکه عزیزان
پرتالش بیخیال آسفالت و بهسازی کوچه و خیابان شدهاند و با
قدرت تمام مشغول پیادهروسازی و جویسازی هستند و طبق
عادت و با ناهماهنگی کامل پیادهرو و جوی یکطرف را خراب
میکنند و هنوزدرستش نکردند آن طرف خیابان را هم میکنند
و چندماهی طولش میدهند و به صورتی درخشان حالمان را
میگیرند و حاال که چیزی گیرمان نمیآید بخوریم گرد و خاک به
خوردمان میدهند .به امید پیروزیهای بیشتر

 رضا مسلمیزاده
روزی کـه پس از انتخاب
رضـا سـروشنیا قـرار بـود
پاسـارگاد بـا وی مصاحبـه
کنـد ،همـکار خبرنـگاری
کـه عهـدهدار ایـن کار بـود،
از بنـده پرسـید؛ اگـر قـرار
بـود تـو از شـهردار سـؤال کنـی چه میپرسـیدی؟
دورههای گذشـته شـوراهای شهر و شـهرداران را
در ذهنـم مـرور کـردم؛ شـهردارانی کـه در آغـاز با
سلام و صلـوات و اتفـاق آرا انتخـاب شـده بودند،
چند ماه بعد در شکرآب روابط شوراییان مجبور
بـه تـرک اتـاق و میـز خـود شـده بودنـد ،حـاال یـا
بـه اسـتیضاح و یـا بـه اسـتعفا .ایـن سـنت نهـاد
نوپـای شـورای شـهر میتوانسـت ایـن سـؤال را
پدید آورد؛ ماهعسـل شـورای پنجم با سـروشنیا
تـا کـی دوام خواهـد آورد؟ خاصـه آنکـه او رأیـی
بـه شـدت شـکننده در شـورا داشـت و یکـی از
شـوراییان مدعـی و رقیبـش بود .منتقـدی دایمی
کـه هـر اتفاقـی را میتوانسـت بـه گـزک بـر علیـه
سـروشنیا تبدیـل کنـد .آن عضـو البتـه آهنـگ
بهارسـتان داشـت و صندلـی شـورا برایـش تنگـی
مینمـود و دیـری نپاییـد کـه جـای خـود را بـه
علیالبـدل بخشـید.
شـورای پنجـم فـارغ از هویـت فـردی اعضـای
آن ،شـورایی بالغتـر از ادوار پیشـین را بـه نمایش
گذاشـت و ثبـات در مجموعـهی شـهرداری و
پرهیز از تنشهای نامطلوب پیشـین و همکاری
مطلـوب میـان شـورا و شـهرداری باعـث شـد در
ایـن دوره کارهـای عمرانـی در شـهر آغـاز شـود.
شـورا و شـهرداری وارث شـهری درهمریختـه و

سودوكو 631
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :629
ابوالفضل عضدی

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.

جناب آقای

دکتر منصور مکیآبادی
درگذشــت اخــوی بزرگوارتــان را بــه
جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،از خداونــد شــادی روح
آن مرحــوم و صبــر و ســامت بازماندگان
را خواســتارم.

شهرام نیکویان

در جهانــی کــه از هــر ســو اندیشـهی دموکراســی را اشــاعه میدهــد و خود
را متمــدن میدانــد کــه از اندیش ـههای منفــی و خشــونتبار بــه دور اســت
امــا در کمــال نابــاوری بایــد شــاهد خشــونتهای متمدنانــه آنهــا باشــیم
کــه صلــح منطقـهای و جهانــی را هــدف قــرار میدهنــد و بــر طبــل فرهنگ
جنــگ و کشــتار میکوبنــد تــا فرهنــگ صلــح را تضعیــف کننــد .متاســفانه
کشــورمان و دانشــمندانمان در طــول تاریخمــان همیشــه هــدف حــوادث
تروریســتی قــرار داشــتند .دشــمنانی کــه بــا تــرور و حــذف افــراد قصــد
دارنــد بــه اهــداف پلیــد خــود برســند امــا اقداماتشــان نشــاندهندهی
پایههــای لــرزان تفکــر و وجــود ترسانشــان از ایــران اســت.
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شهادت دانشمند فقید ایرانی ،فرزند ایرانزمین

را بــه همـهی ایرانیــان تســلیت عــرض نمــوده و امیــد داریــم با هوشــمندی
خــود و اقدامــات درخــور ،روایتگــر ایرانــی صلحطلــب امــا نابودکننــده
فرهنــگ تــرور جوامــع متخاصــم بــه تمــام جهانیــان باشــیم.

کارمندان و پرسنل شرکت سنگ آهن گهرزمین

پرچالـه و چولـه بودنـد کـه داغ فسـاد و رانـت و
اختلاس هـم بر پیشـانیاش خودنمایـی میکرد.
حجـم خرابـی آسـفالت معابـر را زود فرامـوش
کردهایـم و شـاید یادمـان نیایـد کـه بـه جـز
خیابـان امـام کـه همـهی شـهرداران حداقـل یـک
بـار آسـفالتش کردهانـد ،خیابانـی نداشـتیم کـه بـا
افتخـار بـه غریبهها نشـانش بدهیم .یـادم میآید
روزی را کـه بـا یـک شـیرازی راهنابلـد از کرمـان
همسـفر شـدیم و برای اینکه راه را گم نکند او را
از مسـیر سـهراهی کرمان تا کمربندی بردم و در
تمـام مسـیر از وضعیـت بد آسـفالت خیابانهای
سـردارجنگل و شـریعتی وابنسـینا نالید و مرا از
کار خویـش شرمسـار و خجالـتزده کـرد.البتـه
هنـوز خیابانهـا و بدتـر از آن کوچههـا مایـهی
آبروریـزی در ایـن شـهر بسـیارند.
سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل
بیرون نمیتوان کرد اال به روزگاران
اعتبار این بازسـازی و عمران شـهری را نه باید
بـه حسـاب یـک نفـر گذاشـت و نـه در آن مبالغـه
کـرد .ایـن اتفـاق محصـول یـک تدبیـر جمعـی
است .البته زمان برای گشودن زبان نقد مناسب
نیسـت ورنـه میتـوان بـا پیشکشـیدن مباحـث
مغفولـهای در ادارهی شـهر ،بسـیاری ناگفتههـا را
میتـوان بـه میان کشـید که فاصلهی سـیرجان را
بـا آرمانشـهرهای محقـق شـده در جهـان کنونـی
را بازمینمایاننـد حتـا اگـر در ذهـن عقبافتادهی
جهـان سـومی ما جایی نداشـته باشـند.
شـورای پنجم در سـال چهارم خویش شهردار
را با  72سـؤال به شـورا کشـانده است .اتفاقی که
بـرای قضاوت خوشـایندی یـا ناخوشـایندیاش از
منظر یک شـهروند ناظر هنوز زود اسـت.

جناب سرهنگ محمدرضا ایراننژاد

فرمانده محترم انتظامی شهرستان سیرجان
مصیبــت وارده را حضــور جنابعالــی و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
میکنیــم .از درگاه ایــزد متعــال بــرای
آن مرحــوم علــو درجــات الهــی و بــرای
بازمانــدگان صبــر و اجــر خواســتاریم.

هفتهنامه پاسارگاد

جناب آقای دکتر علی سوند رومی

درگذشــت مــادر گرامیتــان را حضــور جنابعالــی تســلیت میگوییــم .از خداونــد بــرای آن عزیــز
درگذشــته غفــران الهــی و بــرای شــما و خانــواده محترمتــان شــکیبایی آرزومندیــم.

هفتهنامه پاسارگاد

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده (نوبت دوم) شماره /99/29ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « تجهيــز ســالن
تيرانــدازي بــا تفنــگ بــادي مجموعــه ورزشــي» خــود واقــع در شــهر ســيرجان را از طريــق
برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا پيمانــكاران ميتواننــد
جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را
از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت 9
الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  99/09/24در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمع و يــا دبیرخانه
دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز سهشــنبه
مــورخ  99/09/18مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از
پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

