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اینچندنفر
محدودیتنخبگانبراینامنویسیدرانتخاباتمغایرقانوناست
ایرنا :رییس کمیته انتخابات خانه احزاب ایران ،ایجاد محدودیت برای ثبتنام نخبگان در انتخابات
ریاستجمهوری را خالف قانون اساسی دانست و با بیان اینکه نامنویسی همه افراد نشانه تقویت دموکراسی
است خواستاروسیع شدن دایره انتخاب مردم شد .امیرمیثم نیکفرگفت :هرگاه امید مردم به فردایی بهتر
تقویت شود مشارکت بیشترخواهد بود و هرگاه این امید کمترشده درنتیجه مشارکت هم کمترخواهد شد.
لذا اگرخواهان افزایش مشارکت درانتخابات هستیم باید کمک کنیم که آیندهای روشنترازامروزبرای مردم ترسیم کنیم.

وقتی مردم خسته شوند چنین مجلسی ازآب درمیآید
شرق :حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت :به نظر من مجلس یازدهم متشکل
از اصولگرایان نیست ،بلکه متشکل از طیفی از اصولگرایان تندرو با محوریت پایداری است .وقتی نهادهای
نظارتی اجازه نمیدهند که همه نیروهای سیاسی درانتخابات حاضرشوند ،مردم ازپیشرفت آرام اصالحات در
کشورخسته میشود و نخبگان سیاسی هم به جای آنکه برمردم تأثیربگذارند ،ازفضای منفی درکشورپیروی
میکنند و با عدم حضورشان درمیدان اجازه میدهند رادیکالیسم رشد کند ،همین مجلسی که میبینیم ازآب درمیآید و جای تعجب ندارد.

مردم دررختخواب لخت شوند ،دراتاق نشیمن لباس بپوشند!
عصرایران :عیسی کالنتری رییس سازمان محیط زیست گفت :مردم هم واقعا باید همکاری کنند .دمای ۲۴
درجه برای زندگی کردن مردم درخانه کافی است ،ولی مردم درخانه میخواهند لخت شوند و دما را افزایش میدهند که
این درمصرف انرژی موثراست .مردم دررختخواب لخت شوند ،دراتاق نشیمن لباس بپوشند .وی افزود :اگربرق نباشد
همه ازدولت طلبکارهستند .بنزین نباشد ازدولت طلبکارهستند .مازوت بسوزانند همه ازدولت طلبکارهستند .همه
اینها هم یک طرفش به تحریم وصل است .اما هیچکس درباره تحریم مدعی دولت نیست .همه اینها وصل به انرژی است و انرژی هم آالینده است.

خبر
با همکاری شرکتگلگهر

جشنواره سراسری سردار آسمانی برگزار میشود

پاسارگاد :روزگذشتهودرمراسمیباحضورجمعی از
مسئوالنواصحابرسانه،ازپوسترجشنوارهسراسریمطبوعات،
خبرگزاریها و پایگاههای خبری سردار آسمانی رونمایی شد.
بهگزارشروابطعمومیواموربینالمللشرکتمعدنیوصنعتی
گلگهر ،مراسم رونمایی ازپوسترجشنواره سراسری مطبوعات،
خبرگزاریها و پایگاههای خبری سردار آسمانی با حضور سردار
شریف مسئول روابطعمومی سپاه پاسداران ،سردار معروفی
فرمانده لشکر  ۴۱ثاراهلل استان کرمان ،تعدادی از نمایندگان
استان در مجلس
شورای اسالمی ،جمعی
از مدیران کل استان،
خانواده سرداران شهید
سلیمانی و پورجعفری،
مدیرروابطعمومیوامور
بینالمللشرکتگلگهر
و جمعی از اصحاب
رسانه استان برگزار شد.
سراسری
جشنواره

مطبوعات ،خبرگزاریها و پایگاههای خبری سردار آسمانی با
موضوعسردارشهیدحاجقاسمسلیمانیباهدفنکوداشتنامو
یادسرداربزرگ ایرانوجهان اسالم،حاجقاسمسلیمانیوتجلیل
ازتولیدکنندگان محتوا با موضوع این شهید بزرگواربا حمايت
روابطعمومی و اموربینالملل شرکت گلگهر ،خانه مطبوعات
استان ،ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،لشکر ۴۱ثاراهلل
و مکتب حاج قاسم برگزارمیشود .آثاری که دررشتههای «تیتر،
خبر ،گزارش ،مصاحبه ،یادداشت و سرمقاله ،عکس خبری،
صفحهآرایی ،طرح» و در بازه زمانی  ۱دیماه  ۹۵تا  ۱۳دیماه
 ۹۹با موضوع شهید حاجقاسم سلیمانی منتشر شده امکان
شرکت درجشنواره را دارند و متقاضيان میتوانند حداكثردردو
رشته و درهررشته ،حداكثربا سه اثردرجشنواره شركت كنند.
بهنفراولدرهررشته،تنديسجشنواره،لوحتقديرومبلغ۳۰میلیون
ریال،نفردومدرهررشته،لوحتقديرومبلغ ۲۵میلیونریالونفر
سومدرهررشته،لوحتقديرومبلغ ۲۰میلیونریال اهدامیشود.
عالقهمندان میتوانند ازتاریخ  1399/۱۰/13به مدت  ۱۰روز آثار
خود را ازطریق سایت جشنواره به نشانی
 kerman.pressfestival.irارسال کنند.

بعد از چند هفته کمبود روغن در سیرجان خبر رسید از دیروز توزیع روغن خوراکی بین واحدهای صنفی مواد غذایی و خواربارفروشیهای شهرستان
آغازشده اما بازهم دیروزعصرزمانی سری به یکی ازفروشگاهها زدیم با قفسه نیمه خالی روغن مواجه شدیم /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

روزانههای کامبیز
 احمدرضا تخشید

نمره بیست

امروزبه خاطرمشتی وادادهی اجنبیپرست
دشمندوست ،مشت محکمی به دهان خودم
کوبیده شد .ماجرا این گونه شروع شد .قرار بود
با رعایت کامل موازین بهداشتی یک میهمانی پنج
ششنفرهبرگزارکنیموبههمیندلیلهمسرممن
را روانهی مغازهی میوه فروشی کرد .اولین مغازه
آن قدرقیمتهایش پرت بود که به خودم گفتم این گرانفروش است و باید
آدرسش را به تعزیرات بدهم ولی ازآنجایی که آدم نا نبُری نیستم ،بیخیال شدم.
دردومین میوهفروشی فکرکردم صاحب مغازه خل و چل است و همین طور
داردیکقیمتیمیپراند.مغازهدارسومضمن کوباندنمشتمحکمیبهدهانم
به وسیلهی حرفهایش به من فهماند که خودم خل و چل هستم .ازمغازهی
آخری آمدم بیرون و به همسرم زنگ زدم و گفتم جریان از چه قرار است و
التماس کردم دورمیوه را خط بگیرد ولی امکانپذیرنبود .چون میهمانی روزبعد
بود ،بیخیال خرید شدم و فکر کردم شب درمورد این خرید و دیگرملزومات
خاصمیهمانیباهمسرممذاکرهمیکنم اماشبهممذاکراتبهجایینرسیدو
براییکمیهمانی کوچکچندصدهزارتومانبدهیباال آوردم .امروزوزیرصمت
گفتهاند مشکلی برای تامین پوشک بچه نداریم و مردم نباید دراین زمینه نگرانی
داشته باشند .این واقعا جای بسی خوشحالی است حداقل امشب را من بدون
هرگونه نگرانی خواهم خوابید .امروزمتوجه شدم نمایندگان مجلس دردنباله
رسیدگیبهاصالحقانونانتخاباتریاستجمهوریباالزامداوطلبانبهدادنبرنامه
مکتوب هنگام نامنویسی مخالفت کردند .این یعنی پرش چند پلهای به سمت
پیشرفتوزدنمشتهایمحکمدیگربهدهانیاوهگویان.واقعاچهدلیلیدارد
ازکاندیدایریاستجمهوریبرنامهبخواهیمماباید آنچنان افرادبزرگیرا انتخاب

تقدیر و تشکر
روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد
خانه قبرت ز الطاف خدا پرنور باد
ای چراغ زندگانی ،عارف نیکو خصال یادت بخیر
خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد
ایــزد منــان را سپاســگزاریم کــه در غمناکتریــن روزهــای زندگیمــان مــا را از نعمــت
حضــور دوســتان و ســروان مهربــان بهرهمنــد ســاخت کــه همدردیشــان التیامــی اســت
بــر دلهــای داغدیــده مــا.
بــه حکــم ادب و حقشناســی از کلیــه دوســتان و آشــنایان ،اقــوام و ســروران گرامــی کــه
در مراسـمهای تشــییع ،تدفیــن و ترحیــم عزیــز از دسـترفته شــادروان

حاجحسین اسکندریپور

شــرکت و یــا بــه طــرق مختلف ابــراز همــدردی نمودند ،خصوصــا مدیران و کارکنان شــرکت
معدنــی و صنعتــی گلگهــر و شــرکتهای تابعــه ،مدیــران و کارکنــان آمــوزش و پــرورش
و دیگــر عزیزانــی کــه بازمانــدگان را در تحمــل ایــن ســوگ همراهــی کردنــد و همــدل مــا
بودنــد و مــا را مــورد محبــت و دلســوزی قــرار دادنــد ،صمیمانــه تشــکر میکنیــم .امیــد
اســت محبــت بزرگــواری شــما عزیــزان را در شــادیهایتان جبــران نماییــم.

خانواده مرحوم اسکندریپور

کنیمکهدرلحظهبتوانندبهترینتصمیمهارابگیرندکهخوشبختانهاینگونهافراد
کمنیستندوشماچندماهدیگرخواهیددید کهچهرییسجمهورخوبی انتخاب
میکنیم و گرانی میرود و تحریم میرود و مملکت گل و بلبل میشود .آقای
کدخدایی امروزگفتهاندمیزانتاثیرشوراینگهباندرکاهشمشارکتمردمزیر
یک درصد است .آفرین به آقای کدخدایی که چند وقتی است یکی ازمسئوالن
کوباندنمشتمحکمشدهاند.منهممیدانستم کهشوراینگهباندرکاهش
مشارکت مردمی نقشی ندارند ولی درصدش را نمیدانستم .امروز آقای روحانی
گفتهاندبهمردمعزیزایرانمیگویم آنهادونمرهبیستگرفتهاندکه البتهتاپایان
سال بازهم زمان داریم ولی دولت نتوانست نمره بیست بگیرد .من به حسن آقا
میگویم همان طور که ما فرصت داریم بازهم بیست بگیریم شما هم وقت
دارید .البته به نظرمن فرق چندانی بین نمره هجده و بیست وجود ندارد بنابراین
زیادناراحتنباشید.امروزبرادربرادرمانمحسنرضاییگفتهاست«:موجتخریبی
که ازلندن علیه رضایی شروع شد بیانگرآن است که آنها مطمئن شدهاند اگر
ایشان نامزد انتخاباتی شود چون متخصص اقتصاد است و به مسایل امنیتی
و اقتصادی مسلط است با استقبال مردم مواجه میگردد و سکان دولت را به
دست میگیرد و اروپا و آمریکا را وادارمیکند که به تعهدات خود عمل کنند».
برادربرادرمان حرفهای زیادی زدهاند ولی من اگرآن یکی برادرمان و آن یکی دیگر
و آن یکی دیگرترنبود حتما به ایشان رای میدادم .جا دارد دوستان فکری برای
تعدادزیاددوستانبکنند .آقایزاکانی امروزگفتهاندچرابامردمصادقنیستید؟
مگرتوان تولید و فروش دو میلیون و سیصد هزاربشکه نفت را داریم؟ به نظرم
برادرمان دارد ازمدارخارج می شود .از اباطیل کامبیز که بگذریم چند روزقبل
قتلی رخ داد و یک زن بیخانمان کشته شد محدودهای که من هستم چندان
پرتنیستوروزانهبیخانمانهایزیادیمیبینم.حاالتعدادشاندرشهرچقدر
استمسئوالنبهترمیدانند.فکرمیکنیدبشود کاری کرد؟

قتل خیابان خزر و ابهاماتی که هنوز وجود دارد
ِ
 پاسارگاد :وقوعقتل،هرچندتلخ اماواقعیتی است
که درهرجامعهای کم یا زیاد وجود دارد .اینکه دلیل وقوع
قتلچیست،مدنظراینیادداشتنیستبلکهنحوهمواجههبا
اینپدیدهدهشتناک،بحث اینقلم است.
درجوامع پیشرفته زمانیکه قتلی رخ میدهد ،اولین کار،
برگزاری کنفرانسخبریتوسطرییسپلیسیادادستانی است
یا هر دو است .هدف آشکار است .اول ،جلوگیری از ایجاد
التهاب بیشتردرجامعه و دوم ،کنترل وکاهش التهاب .این دو
ازطریق شرح کوتاه مورد قتل ،یافتههای پلیس و درنهایت
دادن اطمینان خاطربه جامعه ازطریق وعده پیگیری است.
مهمنیستکهجامعهبداندپلیسودادستانوجوددارند،مهم
نیست که بداند پلیس و دادستان پیگیرکشف ماجرا هستند،
مهم این است که جامعه اززبان خود آنها بشنود که حضور
دارندوپیگیرند.شبیهبیماریکهکارشبهبیمارستانکشیدهاما
اینکه بداند اینجا بیمارستان است و دکتردارند ،کافی نیست.
بلکه باید دکتررا باالی سرخود ببیند تا خاطرش جمع گردد اما
داستان قتل درسیرجان ازاساس متفاوت است.
صبحدوشنبههفتهگذشته،خبرقتلیدهشتناک،سیرجان
را تکان داد .در خبر منتشر شده توسط رسانهها ،دختر 15
سالهای کشته و سرش ازبدن جدا شده بود .جامعه ملتهب
شد و به دنبال یافتن پاسخ سوالهایش به اولین مرجع خود
رجوع کرد؛ اما پاسخ ،جز سکوت نبود .رسانهها نیز پاسخی
نداشتندزیرانهپلیسونهدادستانیهیچکدامپاسخگونبودند.
پاسخگونبودنمسئوالنوسکوترسانهها،میدانرادراختیار
شایعه گذاشت .حاال ،ماجرا تبدیل به قتل ناموسی شده بود
و هرلحظه بر التهاب جامعه افزوده میشد .ساعت  6عصر،
دادستانی اقدام به انتشارتوضیحاتی پیرامون قتل کرد .سن
مقتول حدود  30سال ذکر شد و پای چاقوی میوهخوری و
اعتیاد قاتل به میان آمد اما این توضحات ،سؤالهای بیشتری
را ایجاد کرد.

وعده داده شد که دادستان پاسخگوی رسانهها خواهد بود
اما این اقدام نیزرخ نداد .نه تنها مردم که بخش قابلتوجهی از
خبرنگاران نیزمعتقد بودند توضیحات ارایه شده ناکافی است.
در این میان ،برخی ازرسانهها توضیح دادسرا را تحت عنوان
مصاحبه اختصاصی با دادستان منتشرکردند و هنوزهم برای
خبرنگارانمعلومنشده،آنهاتوضیحرابهجایمصاحبهمنتشر
کردهاندیادادستانی،مصاحبهرابهجایتوضیحمنتشرکرده اما
هرچه که بود ،این ماجرا درکنارتفاوت سن قاتل و مقتول در
رسانههایمختلف،موجببیاعتمادیبیشتربرخیازمخاطبان
شد.دراینمیان انتشارتوضیحدادسرادرپیجپاسارگادباوجود
تاکید براینکه پاسارگاد نقشی دراین توضیح نداشته و تنها به
انعکاس آن پرداخته ،مخاطبعجول را قانع نکرد تا رسانهها را
بهدروغگوییمتهمکند.
آنچه خواندید توضیحاتی درمدیریت نکردن یک بحران
و جلوگیری ازالتهاب جامعه بود که برخی رسانهها به آن دامن
زدند و باقی رسانهها در آتش بیاعتمادی برافروخته شدهی
مسئوالن و همکاران سوختند .بنابراین طبیعی بود که وقتی
مردم از مسئوالن و رسانهها ناامید شوند ،بازار شایعهسازان
رونق بگیرد و بشود آنچه که نباید میشد .حال آنکه تنها
یک کنفرانس خبری ساده ،با حضورمسئوالن قضایی ،پلیس
و خبرنگاران میتوانست التهاب جامعه را فروبنشاند .اما این،
آرزویی بس عبث استکه یک هفته از این قتل گذشته،
هنوزخبری ازیک کنفرانس ساده نیست و همچنان جامعه با
پرسشهایبیپاسخ،دستوپنجهنرممیکند.تالشپاسارگاد
برای یافتن پاسخهایی که جامعه به دنبال آن است ،ازهرسو
به دیوار میخورد .نه دادستان حاضر به گفتوگو است و نه
نیرویانتظامیونهحتی،مدیرواحدپسماندشهرداریکهگفته:
«حراست دستورداده با هیچکس مصاحبه نکنید» .بازارشایعه
داغ است و هر که هرچقدربخواهد ،پیازداغ این آش را زیاد
میکند.

سودوكو 636
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :634
منصور فیروزآبادی

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.

دعوت به همکاری

شرکت صنعتی و معدنی گلگهر سیرجان به تعدادی کمپرسی و بیل مکانیکی همراه با راننده نیازمند است.
با مزایای :انجام کارهای خدماتی ،سرویس خودرو رایگان ،خوابگاه و معرفی جهت تامین قطعات
جهت اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
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آگهي مناقصه عمومي شماره/99/51ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «اصــاح
مســیرهاي دسترســی کارخانههــاي گندلهســازی  1و  2و اصــاح ايســتگاه تعویــض پالــت
گندلهســازی  »2خــود را بــه صــورت  EPCو از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي
تامينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پاكات ســاعت  9الــي  14روز
شــنبه مــــورخ  99/11/04در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمع و يــا دبیرخانه دفتــر مرکزی
تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه مــورخ  99/10/21مقــرر
شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز به
ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

