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ناچاریم قیمت نشریه را افزایش دهیم
 پاسارگاد :روز خبرنگار که میرسد روزنامهنگاران از هر دری سخن میگویند ،و با امید
از دغدغههایشان میگویند .امسال اما روز خبرنگار با گرانی کاغذ همراه شده است بطوریکه این گرانی
افسارگسیخته در چند هفته گذشته ،نگرانی هایی را در میان اهالی مطبوعات برانگیخته است تا جایی که برخی
یدانند .افزايش بیش از دو برابري قيمت كاغذ نگرانی زيادي
این گرانی را زنگ خطری برای ادامه حیات نشریات م 
را برای مديران ،سردبیران و کارکنان نشریات به وجود آورده است .در حالی که نشریات قبل از عید کاغذ خود را
بستهای (هر بسته شامل 500برگ کاغذ است) 80هزار تومان خریداری میکردند هم اکنون به قیمتی بیش از
180هزار تومان رسیده است .در این شرایط بد اقتصادی و با وجود تورم باال حیات و ممات نشریات به حمایت
مخاطبانشان وابسته است به طوریکه اگر مخاطبان ،نشریات را حمایت کنند میتوانند به راه خود ادامه دهند.
با همفکری تعدادی از مدیران نشریات دیگر علیرغم میل باطنی خود چاره را در آن دیدیم برای جبران بخشی
از هزینهها و ادامه فعالیت خود از هفته آینده قیمت نشریه را به 2000تومان افزایش دهیم .تمایل داشتیم قبل
از هر تصمیمی این موضوع را با شما در میان بگذاریم تا همچنان صدایتان بمانیم .مخاطبان میتوانند نظرات
خود را در خصوص افزایش قیمت نشریه در اینستاگرام پاسارگاد( )PasargadNewsبا ما در میان بگذارند.

اینچندنفر
عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد

جماران :طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه ،یک نفر از کارمندان یکی از معاونت های رئیس جمهوری به
همراه چهار دالل و یک صراف نیز امروز با اتهام های اقتصادی بازداشت شدند .سخنگوی قوه قضاییه اعالم
کرد« ،معاون ارزی بانک مرکزی که ظاهرا برکنار نیز شده بود در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بازداشت
و به زندان منتقل شده است ».غالمحسینمحسنی اژهای در گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد :همچنین
یک نفر از کارمندان یکی از معاونت های رئیس جمهوری به همراه چهار دالل و یک صراف نیز امروز با اتهام های اقتصادی بازداشت شدند.

 گروه کوهنوردی آرارات جمعه هفته گذشته موفق به صعود قله دماوند و همچنین گروه آوای زیدآباد و گروه کوهنوردی
خانه عکاسان سیرجان نیز موفق به صعود قله  4500متری هزار شدند / .عکس پاسارگاد

اعتیاد و خودکشی دانشآموزان باید جدی گرفته شود

ایلنا:وزیرکشوربااشارهبهمحرمانهبودناطالعاتآسیبهایاجتماعیدانشآموزانگفت:مواردپرخطری
مانند اعتیاد ،خودکشی ،آزار جنسی در میان این قشر باید جدی گرفته شود و ضمن شناسایی خاطیان با
آنهابرخوردشود.رحمانیفضلیبابیاناینکهبایستیدرحوزهپیشگیریازآسیبهایاجتماعیدانشآموزی
ضمنبهرهگیریازکمکخانوادهها،آموزشواستمرارآموزشداشتهباشیم؛گفت:بهطورمثالوقتیدانش
آموزی پدر و مادر معتاد یا زندانی دارد او نیز در معرض همین خطرات است و بایستی آنها را شناسایی کنیم و آموزش دهیم.

نامه  20نماینده به قوه قضاییه برای ممنوعالخروجی سیف
مشرق :عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از مکاتبه ۲۰نماینده مجلس با رئیس قوه قضاییه برای
ممنوع الخروج شدن رئیس کل سابق بانک مرکزی خبر داد .ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد با اشاره به
نوسانات و سوءمدیریت شدید در بازار ارز و سکه طی ماه های اخیر و تغییر رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت:
به همراه  ۲۰نفر از نمایندگان نامه ای را به رئیس قوه قضاییه نوشته ایم و درخواست کرده ایم مسئوالنی که
فرزندان آنها بیرون از کشور یا دوتابعیتی هستند و خودشان هم در مظان اتهام قرار دارند ،فعال ممنو عالخروج شوند تا به وضعیتشان رسیدگی شود.

دختران خود را برای خدمت سربازی آماده کنند؟

خبرآنالین:بحثسربازیاختیاریدخترانباردیگرمطرحشدهاستولیهنوزمشخصنیستباتصویباحتمالی
این طرح ،دختران چگونه به خدمت سربازی اعزام خواهند شد .طیبه سیاووشی ،عضو فراکسیون زنان مجلس با تاکید
بر اینکه هنوز ابعاد این طرح مشخص نشده ولی میتوان گفت که قرار نیست دختران در خدمت سربازی اسلحه به
دست بگیرند گفت :به نظر باید از دختران در مسائل آموزشی و بهداشتی و همچنین رویکرد نرم افزاری استفاده شود.
الزم به ذکر است که بسیاری از مراجع تقلید هم با خدمت سربازی دختران مخالفت کردهاند و از همه مهمتر اینکه این طرح باید به تایید رهبری برسد.

دنده چپ

 اسما پورزنگیآبادی
با همکار ارجمندمان در
نشریهیمحترمپاسارگادتلفنی
در حال صحبت دربارهی یکی
از رویدادهای مطبوعاتی این
ایام بودیم که حرفمان به
طرح مشکالت رسید و بعد هم
نوشتن این چند سطر.
توی تلفن به همکارمان گفتم که امنیت شغلی
ما خبرنگارها طور دیگری به مخاطره افتاده است؛ ما
خبرنگارها ،همیشه هراسمان از تبعات و برخوردهای
سیاسیای بوده که اصحاب قدرت در برابر روزنامهنگاران
از آن بهره میگیرند و از قضا؛ این از آن جاهایی است
که سختگیریها هم در حد اعال اعمال میشود و در
طول تاریخ نیز ،روسیاهان زیادی در این جرگه نام خود
را ثبت کردهاند .حاال خوشبختانه با رعایت خطوط
ی متعدد! از سیاه و سفید گرفته تا قرمز؛ این بال تا
رنگ 
حدودی از سرمان قابل دفع شدن است .منتها این روزها
نگرانیای مثل خوره به جانمان افتاده که هیچوقت به
آننیاندیشیدهبودیم؛«خودتعطیلی»نشریات.
متاسفانه تالطمهای اقتصادی این ایام که به درازا
هم کشیده؛ ضربههای سهمگینی را به تن نحیف
این بنگاههای کوچک اقتصادی وارد آورده و کار را به
آنجا رسانده که ما خبرنگارها مدام بیم این را داریم که
سردبیر جلسهای بگذارد و آنجا به ما بگوید که نشریه
دیگر نمیتواند ادامه یابد و در این توفان ،به گِل نشستیم!
در شرایط سخت اقتصادی ،دوام آوردن دشواراست و
دشوارتر میشود ،آنگاهکه کسی بهیاریِ دیگری نشتابد.
سالهاست در مناسبتهای مختلف بهویژه روز

خبرنگار ،از گرفتاریها و مشکالتی که داریم؛ بزرگان
مجربان این حرفه ،به شیواترین شکل ممکن با مردم
و ّ
و مقامات گفتهاند و البته گوشی هم به این حرفها
بدهکار نبوده است .اما اکنون مقامات باید فریادهای
روزنامهنگاران را بهعنوان آژیرهای قرمز قلمدادکرده و
هشدار آن را بشنوند و این فکر را از ذهنشان بیرون
کنند که تعدیل نیرو ،تعطیلی نشریات و بیکاری
خبرنگاران و روزنامهنگاران اتفاقی ساده است؛ «صحبت
از پژمردن یک برگ نیست!»
یاس و بیاعتمادی و جنگ و جدال روانیای که
افکار عمومی را گیج و بازیچهی خود کرده ،آنسان
که دیگر دوست را از دشمن نمیتواند تشخیص
دهد؛ حیات اجتماعی ما را هم بهخطر انداخته و دارد
جامع ه را از درون میخورد .در این شرایط ،نه فقط
روزآمدترینسالحهایجنگیوخبرهترینتئوریسینها
و تحلیلگران بلکه روزنامهنگاران آزاده و دانشمند و
دغدغهمند و میهندوست هم میتوانند نوری تازه
بر فضای مهآلود کنونی بتابانند؛ بهرهگیری از توان
رسانههای حرفهای در تنگناها ،راهی است که دیگران
رفته و کم هم از آن بهره نبردهاند .بدیهی است یکی از
لوازم پیروزی در جنگ تمامعیار رسانهای امروز ،سپردن
گ به اهالی رسانه است ،نه که در
سالح و ساز و کار جن 
این هیاهو ایشان را به فراموشی هم بسپاریم!
اشاره به این نقش مهم ،هرگز خودستاییهای
یک خبرنگار که به این حرفه عشق میورزد نیست؛
مطبوعات پاکیزهدست و پاکدل و پاکیزهرو ،همیشه
پاسبانان سالمت اجتما ع بودهاند .به حال خود
نگذاریدشان که زمین بخورند .بال بهدور باد و زندگی و
رونق و شادی سهم همه و روز خبرنگار گرامی!
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رفع حصر
 ن.ع :آخیش! چقدر خوبه آزادی! معنی آزادی
رو وقتی میفهمی که مدتی ازش محروم باشی .این را
از یک چهارراه هم میتوان پرسید .چند سال گذشت؟
و چه زود! انگار همین دیشب بود و ما در خواب بودیم
که آمدند و یک چهاراه را حبس کردند .صبح که بیدار
شدیم با حجمی از آهن و فوالد روبرو شدیم و درختانی
که قربانی شده بودند تا حجمهای زمخت بیشتر در
ی را بیشتر القا
چشممان فرو بروند و احساس خفگ 
کنند .حکایت تکراری چاه و سنگ بود .یک قرارداد
از روی ناآگاهی یکی از شلوغترین چهارراههای شهر
را برای چند سال به انحصار تبلیغاتی شرکتی درآورد
بیآنکه ذرهیی خاصیت در آن وجود داشته باشد.
سیرجان البته از این ندانمکاریها ضربههای بسیاری
خورده است و هنوز هم باور به کار کارشناسی در میان
مدیران نهادینه نشده است .درختان و شهروندان

آگهی استخدام
دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی ســیرجان قصــد دارد
بــر اســاس مجــوز وزارت متبــوع اقــدام بــه جــذب  12نفــر نیــروی قــرارداد
کارمعیــن از طریــق برگــزاری آزمــون نمایــد متقاضیــان مــی تواننــد جهــت
دریافــت اطالعــات و ثبــت نــام از تاریــخ  97/5/15لغایــت  97/5/24بــه
ســایت دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان بــه آدرس www.sirums.ac.ir
مراجعــه نماینــد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

قربانیان اصلی تصمیمهای باری به هر جهتی هستند
که فالنی از روی شکمسیری میگیرد.
حاال بعد از چند سال چهارراه اشکذری نفسش آزاد
شده است و به قول همشهری نکتهسنجمان؛ «خدا
چهارراه اشکذری را آزاد کرد».
آزادی چهارراه اشکذری از حصر فوالدین میتواند
تمثیلی از آزادی یک شهر از غل و زنجیر سرمایهدارانی
باشد که به لطف ثروتهای یکشبه و بادآوردهشان
شهری را رو به اضمحالل و تباهی میبرند.
ساختمانهای چندطبقه میسازند و اضافهاش را
جریمه میدهند ،حق پارکینگشان را میخرند و
نفس خیابانهای شهر را بند میآورند و خالصه اینکه
شهر شده جوالنگاه آنها و آقازادهها و دخترخانمهای
افادهفروش .برای آزادی شهر دعا کنیم و در آبادیاش
بکوشیم.

 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :521
صدیقه ارجمند

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

جـابـهجـایی

جناب آقای محمد آذرنگ

مطب دکتر پورحمزه

انتصــاب جنابعالــی را بــه ریاســت زنــدان شهرســتان
ســیرجان تبریــک عــرض نمــوده ،از درگاه خداوند متعال
موفقیــت و بهــروزی روزافزونتــان را خواســتاریم.

به خیــابان شــریعتی -کـوچه اعــال
جنب بهزیستی -روبهروی کلینیـک
مــهرگان -ســاختمان پــزشــکان و
متخصصان ثریا

فروشی

فلوشیپ جراحی پالستیک صورت
متخصص گوش و حلق و بینی

انـتـقــال یـافـت  .

حاجعلی مکیآبادی و خانواده

یــک قطعــه زمیــن بــه متــراژ  50قصــب بــا 5
دقیقــه آب قنــات مناســب بــرای احــداث خانهبــاغ
در هماشــهر منطقــه دهقاضــی بــا قیمــت توافقــی
بــه فــروش میرســد
09038960102-09130921609

آگهي مزایده(مجدد)شماره /96/8ز

آگهي مناقصه عمومي شماره /97/12ع

معدنيوصنعتــي گلگهر(ســهامي عــام) در نظــر دارد«دو دســتگاه حفــاری مــدل

شــركت

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « اجــراي ســاختمان

 CS14ســاخت شــرکت اطلــس کوپکــو» را از طريــق مزایــده بــه فــروش رســاند ،لــذا كليــه

پاســگاه ناريــه واقــع در ســايت امواليــت» را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار

متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ مــدارك مزایــده بــه ســايت  WWW.GEG.IRمراجعــه

واجــد شــرايط واگــذار نمايــد  ،لــذا كليــه متقاضيــان مــي تواننــد جهــت اخــذ مــدارك

و مــدارک مذکــور را از قســمت تامینکننــدگان و مشــتریان(بخش مزایدههــا) دانلــود

مناقصــه بــه ســايت  WWW.GEG.IRمراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت

نماينــد .بازديــد از محــل اســتقرار دو دســتگاه در محــل مجتمــع ،ســاعت  10صبــح روز

مناقصــه هــا و مزایــده هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14

یکشــنبه مــورخ  97/05/21بــراي متقاضيــان بالمانــع اســت.مهلت تحويــل پــاكات ســاعت

روز شنبه مــــورخ  97/5/27در محــــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و دبیرخانه
دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمنــ ًا بازديــد از محــل ســاعت  10صبــح روز

دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد.

یکشــنبه مــورخ  97/5/21بــراي متقاضيــان بالمانــع اســت.

 9الــي 14روزشــنبه مــــورخ 97/05/27در محــــل دفتركميســيون معـــامالت مجتمــع و

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني وصنعتي گلگهر

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني وصنعتي گلگهر

روابط عمومی و امور بینالملل  شرکت سنگآهن گهرزمین

