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 ناصرصبحی

اینچندنفر
حمایت قانون ازهرکسیکه درجمهوری اسالمی ایران زندگی میکند
عصرایران :رئیس کمیسیونقضاییوحقوقیمجلسشورای اسالمیبا اشارهبهحملهموتورسوارانناشناس
به گوهرعشقی ،مادرستاربهشتی گفت :قانون باید ازهرکسی که درجمهوری اسالمی ایران زندگی می کند حمایت
کند؛ تفاوتی نمیکند چه کسی است ،مسلمان است یا غیرمسلمان ،انقالبی است یا ضدانقالب است .موسی
غضنفرآبادی ،درپاسخ به این سوال که آیا کمیسیون قضایی به این موضوع ورود پیدا میکند گفت :به کسی که
مورد تعدی قرارگرفته است به عنوان کسی که حق زندگی درایران را دارد نگاه میکنیم ،ما به نسبت ،زبان ،قومیت و صنف و گروه افراد نگاه نمیکنیم .

اسمی ازاحیای برجام نمیآورند ،ولی به همینکارمشغولاند
جماران:علی مطهری در پیامی از برخی مواضع تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات
وین انتقاد کرد .نماینده ادوار مجلس ،در حساب شخصی خود در توییتر نوشت:
«چون سالها علیه مذاکره و در جهت انهدام برجام تبلیغ کردهاند و اکنون خود به
مذاکره رفتهاند ،برای آنکه طرفداران را توجیه و حفظ کنند اسمی از احیای برجام
نمیآورند ولی در واقع به همین کار مشغولاند و مصداق جمله معروف «اسمشو نیار خودشو بیار» شدهاند».

مدیران مردمگریزدردولت جدید ،تمدید نخواهند شد
جماران :حجتاهلل عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد :مدیران ناکارآمد و مردم
گریزدردولت جدید قطعا تمدید نخواهند شد .عبدالملکی درحساب توییتری خود نوشت :درسفربه
لرستان در اعتراض به حضور پررنگ مدیران در دیدار مردمی! تاکید کردم مالقاتهای اداری ملغی و
مردم برای حضوردرجلسه دعوت شوند؛ دغدغههای مردم را شنیدم .گالیهمندند و ازمسببان وضعیت
موجود دلخور .وی در ادامه نوشته است :قطعا مدیران ناکارآمد و مردم گریزدردولت جدید تمدید نخواهند شد.

خبر

 ۷۰درصد از پول دولت ،خرج حقوق کارکنانش میشود
پاسارگاد :از منابع عمومی دولت  ۹۶۵هزار
میلیارد تومان بالغ بر ۷۰درصد به هزینههای جاری
اختصاص دارد که عمده آن برای پرداخت حقوق
کارکنان است .به گزارش ایسنا ،همواره در بودجه
ساالنه در بخش منابع عمومی دولت که در واقع
پول اصلی برای اداره کشوربه حساب میرود عمده
منابع به سمت پرداخت هزینههای جاری که بیش
از  ۸۰درصد آن را حقوق و دستمزد در بر میگیرد،
اختصاص پیدا میکند و سهم حداقلی به پروژههای
عمرانیمیرسد.
ازمجموع منابع  ۱۳۷۲هزارمیلیارد تومانی منابع
عمومی دولت درالیحه بودجه سال آینده ،بالغ بر۹۶۵
هزارمیلیارد تومان به هزینههای جاری اختصاص دارد
که نسبت به رقم مصوب امسال که  ۹۱۸هزارمیلیارد
تومان بود حدود  ۵۰هزارمیلیارد تومانی افزایش دارد.
بر این اساس در بودجه سال آینده بیش از ۷۰
درصد منابع به هزینههای جاری میرسد که عمده آن
حقوق کارکنان است.

نقدی بر سیاسیکاریهای بیپایان

این حجم باالی پرداخت حقوق از منابع عمومی
دولت موضوعی است که در مدت اخیر مورد توجه
سازمان برنامه و بودجه به دلیل بار تورمی تامین
مالی آن بوده است ،به هر حال در صورتی که منابع
بودجه محقق نشود و دولت منابع کافی برای پرداخت
حقوق نداشته باشد احتمال ورود برای استقراض از
بانک مرکزی رفته عاملی برای افزایش تورم برای عموم
جامعه خواهد بود.
مصارف دیگر منابع عمومی دولت ۲۵۱  ،هزار
میلیارد تومان یعنی حدود  ۱۸.۲درصد مربوط به
بودجههای عمرانی است که این رقم در مقایسه با
 ۱۷۶هزار میلیارد مصوب بودجه امسال با افزایش
حدود  ۷۰هزارمیلیارد تومانی همراه شده است.
دررابطه با بخش دیگرمنابع عمومی نیزحدود ۱۱.۲
درصد معادل  ۱۵۵هزار میلیارد تومان نیز به واگذاری
داراییهای مالی اختصاص دارد که این رقم عمدتا
صرف پرداخت اصل و سود اوراقی میشود که در
سالهای گذشته منتشرشده است.

شهروندان دونده سیرجانی جمعه هفته گذشته  7کیلومتر درسطح شهر برای حمایت از کودکان کاردویدند .کمپین مهر ،بانی میخواهد ،تحت
نظر انجمن خیریه «ارفک» هرساله با هدف تامین هزینههای یک سال تحصیلی مهرآموزان آن موسسه در ارفک برگزارمیشود .اين هزينهها شامل
آموزش و توانمند سازى ،مددكارى و درمانى ،تهيه بستههاى معيشتى ،تهيه بستههاى بهداشتى و ساير امورجارى مربوط به مهرآموزان مىباشد .در
رویداد امسال بسیاری ازدوندههای سرتاسرایران تصمیم گرفتند در روز 19آذر مسافتی را برای «مهر_بانی_میخواهد» بدوند .درسیرجان نیزدوندهها
همزمان با سراسرکشورمسافت 7کیلومتررا دویدند/.عکس:هانیهیونسی

یادداشت

م و مکروههای دولت روحانی ،حالل شد!
حرا 
 مصطفی داننده
وقتیهنوزحسنروحانیسرکاربودوتیممذاکره کننده اودر
حال مذاکره با طرفهای برجام برای احیای توافق هستهای بودند،
اصولگرایان میگفتند نباید دوباره وارد داستان مذاکره شد.
حمیدرضا ترقی ازاعضای ارشد حزب موتلفه آن زمان گفته
بود« :اگرمذاکرهکنندگان اصولگرا باشند ،مذاکره اشکالی ندارد ».یا
عباسی اعالم کرده بود که« :در آینده مذاکرات جدیدی خواهیم
داشت ،تیم مذاکره کننده ما با عزت برود مذاکره کند نه با ذلت».
حاال اصولگرایان امور را به دست گرفتند .تمام مسائلی
که در دولت روحانی مکروه و حرام بود ،حالل اعالم شد و تیم
مذاکره کننده هست های به راحتی پای میزمذاکره میرود و همه هم
برایشان «به به و چه چه» میکنند .درهمین راستا حجت االسالم
صدیقی امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دولت جدید عاشق
است درمورد مذاکرات وین گفت« :مذاکره قبلی برد  -باخت بود
اما مذاکره دولت والیی برد -برد است».
البته امام جمعه محترم نمیداند که تیم جدید درحال ادامه
دادن مذاکراتی است که عراقچی هدایت آن را برعهده داشت و
حرف تازهای درمیان نیست.
بر اساس همان استدالل که مذاکره فقط مذاکره
اصولگرایان ،باید هم باقری و دوستانش ،عزیزشوند.
کیهان مینویسد« :طیف غربگرای داخل کشور را مامور
کردهاند تا به مواضع مقتدرانه تیم هستهای حمله کنند و چون
حمله به توانمندی و اقتدار تیم هستهای کشورمان هویت

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها به شماره /1400/12ف

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور «ساخت
گيربكس رابط پمپ ديافراگمي (بومي سازي)» مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی،
اقدام به شناسایی و ارزیابی شركت سازنده واجد شرايط نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند
جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها و سازندگان به آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند و
پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي ميباشد ،حداكثر تا
تاريخ یکشنبه مورخ  1400/10/05به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند .شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی
جهت ارجاع کار ایجاد نمینماید.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره /1400/50ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «راهبری و اجراي عمليات
نقشهبرداري هوايي در محدوده پيت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر ،نگهداری و تأمین قطعات
يدكي  2فروند پهپاد ملكي» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار
نمايد .لذا پيمانكاران ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR
مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي
 14روز یکشنبه مــورخ  1400/9/28در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران ميباشد .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز پنجشنبه مورخ 1400/9/25
مقرر شده است و الزامی میباشد .شركت معدني و صنعتي گلگهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات
بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

وطنفروشانه آنها را فاش میکند ،این حمالت را درپوشش نقد
انجاممیدهند!»
ایندرحالی است کههمینروزنامهدردولتقبلی،سردمدار
حملهبهتیممذاکره کنندههستهایبودوهرچهدلشمیخواست
میگفت و خود را دلواپس مینامید.
همان دلواپسها حاال دلآرام شد و نتیجه مذاکره هرچه
باشد ،آنها رضایت دارند؛ چون خودشان سرکارهستند.
باید به این نکته توجه داشت ،کشوردرمرحلهای است که
تنها نتیجه مذاکرات مهم است .اینکه چه کسی مذاکره میکند،
چندانمهمنیست.
مردم با تمام وجود دوست دارند که مذاکرات ایران و طرف
غربی و شرقی ختم به خیرشود و بازاربه ثبات برسد تا آنها بعد از
مدتهانفسراحتیبکشند.
هیچ فرقی نمیکند سفره آنها را یک اصولگرا بزرگ کند یا
یک اصالحطلب .واقعا مردم ازباالرفتن قیمتها خسته شدهاند
و سفرهشان به اندازه یک دستمال کاغذی کوچک شده است.
اینکه قیمت پراید به نزدیکیهای 200میلیون تومان رسیده
است یا خرید خانه با وام مسکن هم تبدیل به یک آرزو شده است،
نشان میدهد با بیشترازهرزمان دیگری نیازبه گفتوگو و مذاکره
همراه با توافق داریم تا با عبور ازنیازهای اولیه معیشتی بازدرباره
فرهنگ و دموکراسی و صلح و عرفان و زیبایی گفتوگو کنیم.
زیبنده یک جامعه ایمانی نیست که بیش ازجوامع مادی درگیرو
دلمشغولمادیاتباشد!/عصرایران

مدتی است که بحث
ماندن و رفتن استاندار کرمان،
نقل محافل سیاسی و رسانهای
استان است.
این موضوع نمایندگان
استان کرمان را نیز دو دسته
کرده تا دستهای به لیدری زاهدی؛ نماینده کرمان
خواستارتغییر استاندارباشند و برخی دیگربه لیدری
دوقلوهای سیاسی استان ،یعنی پورابراهیمی و
حسنپور ،خواستارماندن استاندارباشند.
درحقیقت میتوان گفت جامعه اصولگرای حامی
رییسی خواستارتغییر استاندارهستند تا گزینه مورد
نظر خویش را بر سر کار بیاورند تا از طریق او سایر
تغییرات یا به اصطالح خانهتکانی سیاسی راحتتر
انجام شود و جامعه دوم خواستار ابقای او هستند تا
جلوی تسری تغییرات گرفته شود.
استانداری خط اول نبرد این دوگروه است و در
این میان به نظر میرسد آنچه که اهمیت ندارد،
سرنوشت مردم است .نشان به این نشان که هر دو
گروه برای پیشبرد خواسته خویش ،مطابق معمول از
مردم مایه میگذارند و مدام ازقول مردم میگویند که
مردم چنین و چنان میخواهند.
در این میان البته یک تفاوت ظریف وجود دارد
و آن اینکه امثال زاهدی از لفظ مردم انقالبی
استفاده میکند و بدینگونه به طورغیرمستقیم مردم
را به دو دسته انقالبیهای طرفدار تغییر استاندار و
ضدانقالبیها یا غیرانقالبیهای طرفدار استاندار
تقسیم میکند و بدین ترتیب بر هزاران هزار مالک

خودساخته انقالبی بودن توسط مدعیان انقالبیگری،
ک تازهای نیز به نام مخالف استاندار فعلی بودن
مال 
اضافه گردد .آنچه که در میانه این سخنان بیش از
پیش آزار دهنده است ،داللیل موافقان و مخالفان
استانداربرای رفتن یا ماندن او است.
نگارنده ،حداقل در میان سخنان و نوشتههایی
که در موافقت یا مخالفت با استاندار نوشته شده و
خوانده است ،نه دلیل محکمی برابقای استانداردیدم
و نه دلیل محکمی بر تغییر او .به عبارت دیگر آنچه
که مخالفان و موافقان استاندار در بیان دالیل خود
میگویند؛ یا فاقد دلیل است یا دالیل آنچنان مبهم
و کلی هستند که مستندی برهیچ مدعایی نمیتوانند
باشند.
هرآنچه که تاکنون شنیده و خواندهام ،اظهاراتی
نامفهموم است که قابلیت استناد به هرفردی را دارد.
برای اثبات این حرف ،کافیست متنی در موافقت یا
مخالفت با استاندار بیابید و به جای کلمه استاندار
کرمان ،استاندارتهران ،فرماندارنیشابور ،شهردارشیراز
یا هر اسم دیگری بگذارید و میبینید که نتیجه تقریبا
یکی است .با فرض وجود موافقان و مخالفانی که
قادر به اقامه دلیل هستند و صرفنظر از ایشان ،باقی
نوشتهها و سخنان ،حتی سخنان نمایندگان اظهارات
بدون آدرس هستند و همین امر باعث میشود تا
شائبه سیاسیکاری دراذهان تقویت گردد.
آنچه که در کرمان میبینیم ،نه تالش دلسوزانه
منتقدان و مخالفان استانداربرای مردم که مچاندازی
سیاسی و فتح یا حفظ سنگرهایی است که نقطه
سوقالجیشی آن استاندارفعلی کرمان است.

سودوکو 681
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قید
قرعه هدیه دریافت کنید.
برنده سودوکو :680
حبیب مرادی

قانونهای حل
جدول سودوکو:

 .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.

