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اینچندنفر
عذرخواهیرییسجمهورازمردم
ایلنا :حسن روحانی درآخرین جلسه هیأت دولت دوازدهم ،گفت :هرآنچه درسالهای گذشته با مردم گفتیم و اعالم
کردیم،چیزیبرخالفواقعیتنبود .آنچهواقعیتبودمابهمردم گفتیم .البتهبخشی ازواقعیترابهمردمنگفتیمو ازنظر
مننمیتوانستیمبهمردمبگوییمچونمفیدفایدهنبود؛هدفبسیاربلندیرابایددنبالمیکردیمو آنوحدتملیبودوبر
همین اساس بسیاری ازمسائل را به جان خریدم و خیلی ازاشکاالت را به جان خریدم تا انسجام ملی درکشورحفظ شود.
درعین حال ازملت بزرگ ایران به خاطررنج هایی که کشیدند عذرخواهی می کنم و به خاطرپیروزی که بدست آوردند تشکرمی کنم.

برآتش خشم ملت بنزین نریزید
جماران :مصطفی کواکبیان ،نماینده تهران درمجلس دهم ،درحساب شخصی خود درتوییتر
نوشت« :به عنوان مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم ازطراحان
طرح بهاصطالحصیانت ازحقوق کاربران درمجلس حداقلی،می خواهم باطرح های غیرشفاف
و ضد منافع ملی و قانون اساسی و شعارهای جناب رئیسی و اشتغالزایی و ...خودشان را درمقابل
ملت قرارنداده و بر آتش خشم آنان بنزین نریزند».

هنوزدرپذیرفتن حق اعتراض مشکل داریم
جماران :محمود میرلوحی فعال سیاسی اصالح طلب معتقد است که هنوزدرپذیرفتن حق اعتراض مشکل
داریم و این حق پذیرفته نشده است .مسئولین هرگونه اعتراض را اعم ازاعتراض احزاب ،اصناف و  ...را برنمیتابند.
این روزها اعتراضات مردم خوزستان و پیشترنیزبحث اعتراض به افزایش نرخ بنزین درکشوررخ داده است .هربار
هم جریاناتی درکشوربالفاصله این اعتراضات را به منافقین و سلطنت طلبان و براندازان نسبت دادهاند و صورت
مساله را پاک کردهاند و به نظرشان هم مساله تمام شده است .درحالی که یکجا باید تکلیف خود را با قانون اساسی و حقوق اساسی مردم روشن کنیم.

فروش دوغ محلی به صورت دستفروشی در انتهای بازار / .عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

یادداشت
جوالن کرونا؛ مردم بیخیال ،مسؤوالن بیخیالتر
 مصطفی داننده
همه از پر شدن بیمارستانها حرف م یزنند ،از باال رفتن آمار
مرگ و میر اما هیچ کس کاری نمیکند 6 .روزرا درتهران تعطیل
کردند اما بسیاری از آنهایی که تعطیل بودند عزم سفر کردند و
چالوسی شدند .هربیتجربهای در امرمدیریت میداند که تنها راه
کنترل اینبیماریدرشرایطفعلیجدا اززدنواکسن ،اجرایسخت
گیرانهقوانینکرونایی است.تعطیلیسراسرییکهفتهایوعقب
انداختن تمام معوقات بانکی و ایجاد فضای آرام ذهنی برای مردم،
میتواند کمکشایانیدرکنترل کرونادلتایمرگبارکند.
واقعا اگرسختگیریهایکروناییدردستورکارقرارنگیرد،باید
شاهدروزهایسیاهترازامروزباشیم.
ما مردم هم بیخیال شدهایم .آنهایی که برای نان به دل کرونا
م یزنند و هرروزبا مترو و وسایل نقلیه عمومی به محل کارخود
میروند ،چارهای ندارند .از میان جان و نان ،نان را انتخاب کردهاند.
شرایط اقتصادیبه گونهایشده است که اگرناننرسد،زندگیچنان
رنگ سیاه خود را نشان میدهد که بیا و ببین .سرپرست خانواده
میگوید ،جان من فدای آسایش خانواده .دولت و نهادی مختلف
هم که هیچ کمکی به مردم نمیکنند .به طورمثال برای بانکها،
دوران کرونا با دوران غیرکرونا هیچ فرقی ندارد .آنها مامورهستند

ومعذور.
دراینمیان امابرخیهمچنانعروسیوتولدمیگیرند،مهمانی
میروند ،رستورانها را پرمیکنند و ازطبیعت جاده چالوس لذت
میبرند .نمیدانم اینها فکرمیکنند کرونا شوخی است؟ یا دیگر
بیخیال دنیا شدهاند و میخواهند این چند روزعمر را در خوشی
سپریکنند.
میدانید چرا کرونای ایران به اینجا رسیده است؟ چون ما مردم
بیخیال و مسئوالنبیخیالترداریم .یاد دیالوگ معروف فیلم هزار
دستان افتادم که میگوید «:جماعت خواب  ،اجتماع خواب زده ،
جامعه چرتی .عجب ملتی!» به کسی که درمترو ماسک نم یزند،
چهمیشودگفت؟ اعتراضمیکنیهممیگوید«:ایبابا ،اینهاهمه
بازیسیاسیاینسیاستمدارهاست!».واقعاکاشمیشد،سرمانرا
ازدست اینهابهدیواربکوبیم.
وضعیت واکسن که معلوم نیست .همچنان ازدیگرکشورها
عقب هستیم .وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی هم که در
پایینترین حد ممکن است و نمیدانم هنوزچطوربرخی امیدوار
هستند که ما کرونا را شکست میدهیم .مگر میشوید بدون
تجهیزاتنظامیدریکجنگتمامعیارپیروزشد که انتظارداریمدر
نبردباکرونافاتحباشیم؟/عصرایران
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آزمونی برای صداقت
 امید محمودزادهابراهیمی
ما ایرانیها معروف هستیم که
درباره همه مسایل نظرمیدهیم« .نه،
نمیدونم» در ادبیات کالمی ما نیست
ً
حتما چیزی در آستین برای گفتن
و
هر مسئلهای داریم .از سر و صدای
طرح به اصطالح صیانت از کاربران
فضای مجازی که با خبر هستید و نیازی به تکرار نیست اما
موضوعی که برای شخص من در این میان جالب به نظر
آمد این است که اغلب موافقان این طرح هیچ تخصصی
درزمینه اینترنت ،شبکههای اجتماعی و دنیای روزارتباطات
ندارند و آنهایی هم که درسخوانده و موافق هستند ،عقاید
ایدئولوژیکشان برتخصص آکادمیکشان میچربد و انگار
کسی به آنها گفته باید هرطور که شده موافق باشید .در
سوی دیگرمخالفان و منتقدان این طرح را میبینم که اغلب
درسخوانده ،استاد دانشگاه و استخوان خردکرده دراین کار
و آشنا به مسایل روز هستند که این طرح  37مادهای را
براساس نسخهای که از آن منتشر شده با دلیل و برهان رد
و نقد میکنند.
ما سالهاست شعارمیدهیم که چرا به نظرمتخصصان
و دلسوزان توجه نمیشود و انتقادها شنیده نمیشود که
کشور از آنها بهره ببرد و مشکالت کم شود .فکر میکنم
طرح به اصطالح صیانت ،آزمون خوبی برای حاکمیت

کشور است که برای یک بار هم که شده نظر متخصصان
کشوررا بدون دخیل کردن عقاید سیاسی درنظربگیرد تا از
مجرای آن اتفاق بهتری بیفتد تا بتوان از آن دردیگرمسایل
به عنوان یک الگو استفاده کرد.
سال گذشته درسلسله یادداشتهایی درپاسارگاد به
اهمیت و نقش شبکههای اجتماعی و چرایی عدم اعتماد
کاربران ایرانی به استفاده از اپلیکیشنهای داخلی پرداختم.
مهمترین اصل گمشده که نه فقط در این موضوع بلکه در
تمامی موضوعات دیگرکشوردیگرجایگاه ثابتی پیدا کرده و
تازمانی که راهحلی برای آن اندیشیده نشود هیچ اتفاق بهتری
نخواهد افتاد ،مسئله «عدم اعتماد» است .البته خیلیها
اعتقاد دارند که برای حاکمیت دیگرمسئله عدم اعتماد مهم
نیست و مثالهای زیادی هم برای صحت آن وجود دارد اما
ت عدم اعتماد ،نتیجه
اعتقاد دارم یک روزباالخره این بنبس 
بد و سیاه خود را نشان خواهد داد و آن روز باز هم به خود
میگوییم چرا به حرف منتقدان و دلسوزان گوش داده نشد.
البته این احتمال هم دور ازذهن نیست که این طرح
اجرا شود .کما اینکه طرحهای اشتباه دیگری مانند احداث
سد گتوند درخوزستان و ...اجرا شدند و ضررغیرقابل جبران
خود را وارد کردند اما آثار صدمات این طرحها ،بسته به
مقیاسشان به این زودی مشخص نمیشود اما آن روزی که
مشخص شود ،چنان طوفانی ایجاد خواهد کرد که رهایی از
آن غیرممکن است .همیشه پیشگیری بهترازدرمان است.

ساکت الهامی در نشست
خبری پیش از دیدار گلگهر
سیرجان  -نساجی مازندران ،در
اظهارنظری جالب گفت :به تیم
گلگهر سیرجان بابت انتخاب
خیلی خوب قلعهنویی تبریک
میگویم که راه صد ساله یا چندین ساله را دریک فصل
طی کرد .تیمی که فصل گذشته به لیگ برترصعود کرد،
حاال برای سهمیه آسیایی میجنگد و شخصیت گرفته
است.
شاید همین تعبیر برای تاثیرات حضور یک مربی
صاحبسبک کافیباشد .گلگهررا امروزدرفوتبال کشور
خوب میشناسند .تیمی که نه به لطف اتفاقات فوتبالی
بلکه به خاطرفوتبال روان و هجومی که ارایه می کند ،در
جمع ۴تیم برترکشورقرارگرفته است.
از این پس برای عالقهمندان به فوتبال ،باالنشینی در
جدول برای نام گلگهرعجیب نیست و دیگر به عنوان
شگفتی ازآن یاد نمیشود.
نه که همهی این اتفاق بلکه دلیل آن حضورو تجربه
ژنرال فوتبال ایران بود .جایی که او در ردای نام و آوازهی
مربیگریاش ،منتظرنبود که توپ طی یک فرایند ساده
درون دروازه حریفان برود بلکه با حرص و جوش پیوسته
کنار خط میآمد و با داد و فریاد بازیکنانش را به جنگ
فرامیخواند.
 هیئتمدیرهیمدیریتیوفوتبالی
میانهراهوجایی که گلگهرپس ازچندهفتهای کهصدر
جدول را مزمزه کرده بود ،به یکباره و درحالی که تیم با دو
برد متوالی شرایط نسبتا خوبی داشت ،دچارچالش تغییر
شد .عتیقی ،مدیر ارشد شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

درتدبیری که فعال جواب داده است ،به یکباره مدیرعامل
باشگاه را تغییرداد و اسفندیارپور ،مدیرباتجربه صنعت را
جایگزین جواهری کرد .او پیش از این و درسونامی دیگر،
وزنفوتبالیهیئتمدیرهرانیزباحضورحدیدیبیشترکرده
بود .کارشناسان معتقدند خروجی این تغییرات درجهت
ثبات تیمی و تیمداری در این سطح از لیگ برتر ،موثر
خواهدبود.
 دروازبانو داوری پاشنه آشیل گل گهر
اول کمشانسیهای گلگهردرمنتهیالیهمسطیلسبز
جایی بود که توپها به جای اینکه به توربوسه بزنند برتیرک
مینشستند.ایناتفاقجزوجذابیتهایفوتبالاستامانه
یکیدوتا،بلکهبیشترازانگشتانیکدستضرباتبازیکنان
گلگهردرفصلی که گذشت ،به تیرخورد.
دوم گلهایی کهدراثراشتباهاتمکرردوازبان اولتیم
دودستی تقدیم حریفان شد .حقیقی به اندازه نام و اسمش
درگلگهرظاهرنشد.
در آخر اشتباهات مسلم داوری که در بازیهای
هفتههای آخرنصیب گلگهرشد .اگرچه امسال چالش
داوری کم و بیش برای همهی تیمها بود ولی ظاهرا تنه
گلگهرملستربود.
 جام حذفیو ثبتدرتاریخ فوتبال سیرجان
حضورتوأمان درنیمه باالی جدول لیگ برترو حضوردر
جمع4تیمپایانیجامحذفیاینقدرشیریناستکهبایستی
دریک پاراگراف مستقل بهش پرداخته شود .اگرموفقیت
درلیگ را نتیجه پارامترهای متعددی بدانیم اما اتفاق ویژه
و حضور«اولین بار» فوتبال سیرجان درجام حذفی را باید
به «تاریخ» سنجاق کنیم .این رویداد بدینشکل در تاریخ
فوتبال سیرجان ثبت شد :تاریخی  ۲۰ساله از «گلگهر -
همای تهران» جام حذفی۱۳۸۰
«گل گهر -استقالل» جام حدفی۱۴۰۰
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 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :663
مهدی سجادیفر

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.

اان هلل و اان الیه راجعون

ایپم شورای اسالمی شهر سیرجان
لم
لم
س
هب مناسبت ردگذشت حجتاالسالم وا ین
حاجسیدارباهیم افقعی

ضایعـه رحلـت روحانـی وارسـته و عالـم مجاهـد حجتاالسلام والمسـلمین حاجسـیدابراهیم فاقعی

باعـث تاثـر و تالـم گردیـد .فقـدان این عالم بزرگوار را به عموم مردم شـریف سـیرجان و شـهربابک،
علمـا و روحانیـون و نیـز خانـواده و بازمانـدگان معـزز آن عالـم جلیـل القـدر تسـلیت عرض نمـوده ،از
درگاه خداونـد متعـال بـرای آن فقیـد سـعید ،غفـران و رحمـت واسـعهی الهـی و بـرای بازمانـدگان
محتـرم صبـر جمیـل و اجـر جزیـل مسـئلت مینمائیم.
ایـن روحانـی برجسـته و پرهیـزکار ،یـار دیرین امـام قبل از پیروزی انقالب اسلامی و همـرزم علمای
مبـارز بـود و مدتهـا در کسـوت امامجمعـه موقـت و ریاسـت عقیدتـی سیاسـی منطقـه انتظامـی
شهرسـتان سـیرجان در راه اعتلای اهـداف جمهـوری اسلامی ،زحمـات زیـادی را متحمـل گردیـد.

شورای اسالمی شهر سیرجان

آگهی تجدید مناقصه تامین البسه تیمهای پایه گلگهر
ی ورزشی مجتمع گلگهر سـیرجان در نظر دارد تامین
شـرکت فرهنگ 
البسـه تیمهای پایه فوتبال خود را از طریق مناقصه تامین نماید.
تولیدکننـدگان و تامینکننـدگان مجـاز میتواننـد حداکثـر تا تاریـخ  13مرداد
مـاه بـا مراجعه بـه لینک زیر اسـناد مناقصـه را تکمیل و به نشـانی بلـوار دکتر
صفـارزاده -مجموعـه ورزشـی سـردار شـهید حاجقاسـم سـلیمانی ،بـه واحـد
پشتیبانی ارسـال نمایند.
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همچنیـن در صـورت هرگونه سـئوال میتوانند با شـمارههای زیر تماس حاصل
فرمایند.
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