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اینچندنفر
آقایان به داد بازاربرسید
عصرایران :یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن انتقاد از گرانی کاالهای اساسی
مردم گفت :آقایان ساداتینژاد و فاطمیامین به داد بازاربرسید! حجتاالسالم حسین میرزایی
نماینده مردم اصفهان درصفحه شخصی خود درتوییترنوشت « :برنج کیلویی چند؟ مرغ
کیلویی چند؟هردستگاه پراید ،چند؟!آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین! به مردم چه جوابی
بدهیم؟به داد مردم و بازاربرسید!»

درخواست فوری برای بازرسی ازانتصابات فامیلی دردولت رییسی
ایسنا :یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه خبرهای
خوبی از تیم اقتصادی دولت به گوش نمی رسد ،گفت :برخی اختالف نظرها در تیم
اقتصادی ،گرانیومشکالتمعیشتیمردمرابهحاشیهبرده است.فداحسینمالکیخطاب
به سیدابراهیم رییسی گفت :سه ماه ازشروع کارشما می گذرد و بهنظرمی رسد برخی ازوزرا
هنوزدرماهعسل انتصابات به سرمی برند.

ممنوعیت تردد شبانه ،واریزجریمه به حساب نهادهای خاص است
عصرایران :نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در مورد طرح ممنوعیت تردد شبانه اظهار کرد:
مسئوالنی که برای بحث ترافیک تصمیمگیری میکنند همچنان بر اجرای این طرح بیفایده اصرار دارند و
این جای تاسف دارد .احمد نادری گفت :طرح ممنوعیت تردد شبانه بسیار طرح مزخرفی است .جز ظلم به
شهروندان حاصل دیگری ندارد ما از ابتدا مخالف این طرح بودیم اما متاسفانه همچنان درحال اجرا است و
فقط برای اخذ جریمه و واریزپول به حساب نهادهای خاص این طرح اجرایی میشود.

خبر

درخواست هزاران نفر برای تصویب حقوق
چندگانه زنان و شروط ضمن عقد
 پاسارگاد
فعاالن حقوق زنان تالش کردهاند با آگاهیبخشی
به زنان و مردان آنها را به قرار دادن شروط ضمن عقد
ترغیب کنند اما در سالهای گذشته گزارشهای
بسیاری از سرباززدن دفترخانهها برای قرار دادن این
شروط منتشرشده است.
سالهاست که فعاالن حقوق زنان خواستار اضافه
شدن برخی حقوق از جمله حق وکالت در طالق ،حق
حضانت فرزند و حق خروج از کشوربه قوانین ازدواج
هستند.
به گزارش سایت اینترنتی کارزار ،حاال این فعاالن با
راهاندازی کارزاری ازرییس مجلس و رییس فراکسیون
زنان مجلس خواستهاند زمینه اضافه شدن این حقوق
را به صورت درعقدنامه فراهم کنند.
درمتن این کارزار آمده است« :شروط ضمن عقد
برای زنان ،اعم از شرط حق وکالت در طالق ،شرط
تنصیف ،شرط حق حضانت فرزندان ،شرط حق تعیین

مسکن ،شرط حق خروج ازکشور ،شرط حق اشتغال،
شرط حق تحصیل و غیره ،شروطی است که زوجین
باید هنگام عقد آن را به صورت رسمی ثبت کنند .از
آنجایی که تمام این شروط ،حق مسلم ،اولیه و ابتدایی
زنان است و برخی مردان از امضا و ثبت رسمی این
حقوق سربازم یزنند ،درخواست داریم پیگیری فرمایید
تا شروط ضمن عقد برای تمامی زوجها به صورت
پیشفرض ثبت شود تا در مسیر برابری گامی بزرگ
برداریم».
فعاالن حقوق زنان تالش کردهاند با آگاهیبخشی
به زنان و مردان آنها را به قرار دادن شروط ضمن عقد
ترغیب کنند اما در سالهای گذشته گزارشهای
بسیاری از سرباززدن دفترخانهها برای قرار دادن این
شروط منتشرشده است.
حاال زنان میخواهند بدون این مشکالت حقوق
آنها در قانون گنجانده شود و این شروط به صورت
پیش فرض درعقدنامه آورده شود.

عصر شنبه تعداد زیادی از همشهریان سیرجانی بازی فوتبال گلگهر و پرسپولیس را از طریق تلویزیون شهری که توسط شهرداری در بلوار سردارجنگل نصب شده است،
مشاهده کردند .مسابقهای که اگرچه با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما مشاهده بازی در فضای باز لذت و شور و هیجان زیادی برای مردم سیرجان داشت /.عکس:

امین ارجمند | پاسارگاد

یادداشت

انتقال آبی درکشور اجرا نمیشد!
اگر طرح
ِ
 محمد درویش
گریم ماکستون ،نویسنده کتاب «چرا به دگرگونی ریشهای
نیاز داریم؟» میگوید :هر سرمایهگذاری جدید در بخش تجارت
انرژی فسیلی ،سیمان ،پتروشیمی ،کاغذ ،فلزات غیرآهن،
خودروهای دیزل و بنزینی و پالستیک بشریت را زندانی نظام
انرژی آالینده کرده و تاریخ مرگ زمین را شتاب میبخشد.
دراجالس جهانی تغییرات اقلیمی که درگالسکو اسکاتلند
در حال برگزاری است ،رهبران جهان میکوشند به راهکارهایی
برسند که تا کمتر از ده سال دیگر  ۲۰۳۰ -میالدی  -بتوانند
دستکم پنجاهدرصد از چنین صنایعی را بکاهند ،وگرنه چارهای
جزروبهروشدن با واقعیتی دهشتناک به نام افزایش سه تا چهار
درجه برمیانگین دمای کره زمین نخواهیم داشت؛ رخدادی که به
گفته موسسه پاتسدام  - Potsdam -در آلمان سبب میشود
درپایان قرن پیش رو دستکم هفتمیلیارد نفرازساکنان زمین
توانایی ادامه بقا را نداشته باشند .چیزی شبیه به یک رستاخیز
واقعی!
در چنین شرایطی ،پیوسته شاهد اجرای طرحهای انتقال
آب درمناطق مرکزی و کویری کشور -اصفهان ،یزد ،قم ،سمنان،
کرمان ،خراسان ،فارس و تهران  -هستیم تا تسهیالت الزم برای
استقرار صنایع آببر و انرژیبر آالیندهای که باید به سرعت در
سراسرجهان کاهشیابند،فراهم کنیم!شگفتانگیزوباورنکردنی
است؛ نه؟
از آن شگفتانگیزتر آنکه ایران سالهاست نمایندهای
ً
کامال منفعالنه
عالیرتبه در اجالس تغییر اقلیم نمیفرستد و

سودوکو 676
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قید
قرعه هدیه دریافت کنید.
برنده سودوکو :675
نصرت حسینی

زمــان برگــزاری مزایــده روز دوشــنبه  1400/08/24راس ســاعت  14در محــل دفتــر مرکــزی
شــرکت میباشــد.

ضمنــا لیســت اقــام پســته مــورد فــروش و همچنیــن شــرایط فــروش در مــورخ  1400/08/20در
ســایت درج خواهــد گردیــد.

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره/1400/43ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «طراحــی ،تامیــن ،نصــب و راهانــدازی
ســه عــدد سیســتم حفاظــت کاتودیــک جریــان مســتقیم بــرای مجموعــه تیکنرهــای بازیابــی آب»
مجتمــع خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمايــد.
لــذا متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــيWWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پاكات ســاعت 9
الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  1400/9/1در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ
 1400/8/24مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از
پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر  

قانونهای حل
جدول سودوکو:

عمل میکند تا دیگران برایش تصمیم بگیرند! و از آن
شگفتآورتر آنکه به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران ،کشورما
درشمار آن دسته از کشورهایی قراردارند که میزان خسارتشان
ازجهانگرمایی دربیشینه خود است .خالصه اینکه همه همت
دولتمردان ما در خوشبینانهترین حالت ،شبیه افرادی ست که
نیت کردهاند توله خرس را نجات دهند ،اما درمیانه راه ترسیده و
او را ازپرتگاه به پایین پرت میکنند!
وقت چندانی نداریم ،کاش متوجه میشدیم که این تو
ً
واقعا خواهیم مرد!
بمیری از آن تو بمیریها نیست و

«آگهی مزایده فروش پسته»
ـیرجانبنیاد در نظــر دارد حــدود  60تــن انــواع پســته از محصــول تولیــدی خــود
ـاورزی سـ
ـرکت کشـ
شـ
را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند .بدینوســیله از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه تمایــل
بــه خریــد دارنــد دعــوت بهعمــل میآیــد جهــت رویــت نمونــه محصــوالت ارائــه شــده بــرای فــروش و
ـخ  1400/08/23همـهروزه بجــز ایام تعطیــل در
ـا تاریـ
اخــذ بــرگ شــرایط شــرکت در مزایــده حداکثــر تـ
ســاعات اداری بــه دفتــر شــرکت واقــع در ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -حــد فاصــل
چهــارراه قاآنــی و سـهراهی کرمــان -شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفنهــای
 034 – 42304403 – 42305430واحــد بازرگانــی شــرکت و شــماره همــراه  09131456552مدیر
بازرگانــی تمــاس و یــا بــه وبســایت  www.pistachio-tooka.irمراجعــه و پیشــنهادات خــود را حداکثــر
ـنبه  1400/08/24تحویــل دبیرخانــه شــرکت نمایند.
ـاعت  13روز دوشـ
ـا سـ
تـ

 سيدحسن موسویچلك
يكی ازموضوعاتی كه درهرجامعهای اهميت دارد ،موضوع
جمعيت است كه میتواند به توسعه و آبادانی هركشوركمک
كند و هيچكس منكر نقش جمعيت در اين حوزه نيست ،اما
افزايش جمعيت الزامات خاص خودش را دارد و اين افزايش
بدون رعايت آن الزامات تحقق عينی پيدا نخواهد كرد .نمونه آن
اقداماتی است كه در كشورمان در اين حوزه انجام داديم .اشاره
میكنم به قانون تسهيالت جوانان ،سياستهای كلی جمعيت،
سياستهای كلی خانواده و موضوعات و مستندات ديگری كه
در كشورمان داريم .اخيرا هم طرح تعالی جمعيت در مجلس
پيگيری شد .اولين نكتهای كه با مطالعات اسناد ،به عنوان يک
نتيجه ملموس خودش را نشان میدهد؛ نتيجهای است كه به
دنبالشنبوديم؛نتيجهای كهبا اينبخشنامههابا اينسياستها
و قوانين ،جمعيت افزايش پيدا نخواهد كرد .به خاطرمیآورم در
يك مقطعی شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای سياست كلی
خانواده را ثبت كرده بود .يكی از آن سياستها اين بود كه اگر
فردیفرزندیبهدنيامیآورديكسكه،فرزنددومنيمسكه،فرزند
سوم ربع سكه ...اما كسی حاضر نبود با يك سكه و نيم سكه
بچهدارشود .االن هم ما درشرايطی قرارداريم كه بهرغم سن باالی
ازدواج كه روندی رو به كاهش دارد ازدواج كند شده ،چون يكی
ازمهمترين مولفهها اطمينان اقتصادی است .ما درهمين يكی،
دوسالپيشبايدتوجهكنيمهزينههایزندگیچقدرافزايشپيدا
كرده است .سياستهای كسب درآمد چقدر كاهش پيدا كرده
است.خيلیسادهبخواهيمبهموضوعبپردازيمبايد گفت؛ ازاينها
بيشتر ،فرصتها كمتر ،يعنی افراد برای تامين نيازهای ضروری
خودشان امكاناتوشرايط الزمراندارند؛يعنی گسترشفقر.برای
جبران اگرموضوع اجباررا بگذاريم ،تجربه نشان داده است كه در
مسایل اجتماعیزورو اجبارپاسخگونخواهدبود.بهعنوانمثال؛
درهمين تعطيلی كرونا به اجبار ،افراد جامعه را درداخل خانهها
نگه داشتند ،اما جمعيت اعتنايی نكرد و همچنان كارخودش
را انجام میدهد .با زور و اجبار نمیشود افزايش جمعيت را در

جامعهشاهدباشيم .حتی گاهیمواقعبهدليلشرايطنامناسب
اقتصادیونااطمينانیيااطمينانكمنسبتبهآينده،سياستهای
تشويقیدراينحوزهنمیتواندجوابگوباشد.طرحتعالی افزايش
جمعيت نيزنمیتواند مشكل را حل كند .بخشی ازاين مشكل
اقتصاد است.بخشیديگرتغييرسبكزندگی است.بهخاطردارم
زمانی كه برای پاياننامه طرحی را مینوشتم ،به يك روستا رفتم
و يك خانوادهای كه دوازده تا فرزند داشت ،تنها پدرخانواده كار
میكرد .امادرحالحاضردونفركارمیكنند ،اماهزينهيكنفرشان
نيزتامين نمیشود .چون نيازها و خواستهای افراد و الزامات
زندگی متفاوت شده است .يك زايمان هزينه بسيار بااليی دارد.
هزينه پوشك فرزند دريك ماه ،حدود يك ميليون و نيم است.
اگر اتفاقی برای اين فرزند رخ دهد همچنان هزينه درمان باال و
كمرشكنی دارد .در مراحل باالتر نيز ،آموزش و رفاه فرزندآوری
به صورت رايگان انجام نمیشود .پس طبيعتا با زورو محدوديت
نمیتوان موفق شد .نتيجهای كه به دنبال آن هستيم جوابگو
نخواهد بود .بايد پذيرفت فرزندآوری ازسوی مردم بايد پذيرفته
و نهادينه شود .وقتی شاخص سرمايه باال نيست ،اعتماد ملي باال
نيست ،انتظارمشاركتنيزنبايدوجودداشتهباشد.زمانیمردمدر
اينموضوعمشاركتمیكنند كهسرمايه اجتماعیدرجامعهباال
رفته باشد .درحال حاضربا پژوهشهايی كه درچند سال اخير
انجام شد مشخص شد جامعه ما سرمايه اجتماعی بااليی ندارد و
جمعيتازجملهموضوعاتیاستكهبامسووليتپذيریمردمدر
قبال جامعهشان میتواند افزايش پيدا كند .اين موضوع حداقل
درجوامعیمانندجامعهمامیتواندتاثيرگذارباشد.بهعنوانمثال؛
دركشورما ظرف يك ماه اقالم ضروری با افزايش قيمت مواجه
هستند .همچنين هزينه مسكن باالست .امكان اشتغال پايين
استودركلهزينهزندگیبسيارباالرفته.پس افرادی كهبخواهند
فرزندآوری كنند يك حساب و كتابی برای خودشان دارند .شايد
موضوع فرزندآوری درحاشيه شهرها رخ دهد ،ولی ما نبايد فقرا
را مجبوربه افزايش جمعيت كنيم ،چون تبعاتش درآينده دامن
جامعهراخواهد گرفت/.روزنامه اعتماد

 .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.

آگهی جذب سرمایه انسانی شرکت
سمنگان ترابر ایرانیان (سهامی خاص)

شرکت سمنگان ترابر ایرانیان (سهامی خاص) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) به منظور تکمیل نیروی انسانی
مورد نیاز جهت خدمت در شهرستان سیرجان از بین واجدین شرایط مرد در مقاطع
تحصیلی کاردانی و کارشناسی از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی به صورت قرارداد
موقت طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو مینماید.
افراد متقاضی میتوانند از تاریخ  1400/08/16لغایت  1400/08/23به آدرس
سیرجان -بلوار والیت -ابتدای بلوار گلستان -روبهروی خوابگاه دانشگاه صنعتی-
شرکت سمنگان ترابر ایرانیان مراجعه نمایند.
شماره تماس 034- 42340177
ایمیل جهت ارسال رزومهs a m a n ga n ta ra b a r @ g m a i l . c o m :

الف) شرایط عمومی:

 -1تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 -2تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی.
 -3نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
 -4عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیصالح.
 -5داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم
 -6داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی جهت انجام فعالیتهای شغلی
طبق تأیید مراجع پزشکی معتبر شرکت.

ب) شرایط اختصاصی استخدام:

جدول ( )2رشتهها و گرایشهای تحصیلی مورد نیاز
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