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اینچندنفر
احمدینژاد ،متوهمانه خودش را منجی عالم میداند

كه خودتان ميبينيد.

عصر ایران :محمرضا باهنر گفت :احمدينژاده در توهم زندگي ميكند .از
همان زمان كه در سازمان برنامه و ساير قسمتها هاله نور دور خودش ميديد
تا امروز در توهم زندگي ميكند و همچنان هم خودش را منجي عالم بشريت
ميداند .افكار و گفتارش هم به يكسري محافل و گروههاي خاص محدود شده

آیت اهلل هاشمی وضعیت امروز کشور را پیش بینی کرده بود

ایلنا :عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت :قبل از پایان جنگ روزی آیت اهلل هاشمی به امام نامه
نوشت تا شما هستید مسئله جنگ و رابطه ایران و آمریکا را حل کنید ایشان آن موقع این روزها را میدید.
من بارها از آقای هاشمی شنیدم که نباید کشور را برای همیشه در پرتگاه نگه داریم تا یک حادثه ما را به
دره پرتاب کند .اما این کار را انجام ندادیم و امروز یک دیوانه در آمریکا یقه ما را گرفته است.حسین مرعشی
گفت :از نظر من االن اصال وقت مذاکره نیست اگر قرار است مذاکره و مصالحهای صورت بگیرد باید در داخل باشد و همه با هم رفاقت کنند.

سندملی کنترل مصرف مشروبات الکی بازنگری میشود

فارس:وزیر کشور از بازنگری سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی خبر داد و گفت :پرونده اخیر توزیع
مشروبات الکلی دستساز که موجب مرگ تعدادی از مصرفکنندگان در برخی استانهای کشور شده بود ،در جلسه
آتی شورای امنیت کشور بررسی میشود.رحمانی فضلی گفت :طبق گزارش وزارت بهداشت در این مشروبات الکلی
دستسازمادهمتانولکهاستفادهصنعتیداردمورداستفادهقرارگرفته استبنابراینالزماستپروتکلیتوسطوزارت
بهداشتووزارتصمتنسبتبهنظارتدقیقوجدیدرنحوهتولید،توزیعومصرفمتانولتهیهشودتاشاهدتکراراینگونهحوادثتلخدرکشورنباشیم.

تاکنون 300تیم از تروریستها را کشف کردهایم

جماران :وزیر اطالعات تاکید کرد :تاکنون  ۳۰۰تیم از تروریستها را کشف کرده و افرادشان را به هالکت
رساندهایم .اینکه برای مردم خدمتگزاری کنیم ،برایمان افتخار است .حج تالسالم سیدمحمود علوی گفت؛ وزارت
اطالعات به دنبال آن است که مردم آرامش داشته باشند و شاداب و بانشاط باشند و قرار نیست مردم از ما بترسند،
بلکه تروریستها باید بترسند .ضمن اینکه امنیت ما برای فرهنگ است نه بر فرهنگ .ما دوست داریم مردم با شنیدن
نام وزارت احساس آرامش کنند ،زیرا این کارها برای مردم است و خدمتگزار آنها هستیم.

 تعدادی از دانشجویان تازهوارد پرستاری صبح دیروز در دانشگاه پردیس تجمع کردند .نماینده این دانشجویان به خبرنگار پاسارگاد گفت :ما
بعد از اعالم نتیجه اولیه کنکور در رشتههای غیرپزشکی پذیرفته و ثبتنام کرده بودیم .دو هفته پیش پیامکی از دانشگاه سیرجان به دست ما
رسید مبنی بر اینکه در رشته پرستاری این دانشگاه پذیرفته شدهاید و در صورت تمایل میتوانید بیایید و اعالم حضور کنید .بعد از مراجعه و
پرکردن فرم شماره 15گفتند از بین افراد گزینش میکنیم و بعد از چند روز پیامکی مبنی بر پذیرفتن شدن به دستمان رسید .بعد از مراجعه
به دانشگاه و انجام مراحل ثبتنام ،انتخاب واحد کردیم و بعد از قطعی شدن ثبتنام ،برای بعضی از بچهها کارت دانشجویی صادر شد .با توجه
به اینکه خیلی از ما شهرستانی بودیم خانه اجاره کردیم .امروز که آمدیم گفتند ثبتنامتان کال از سیستم حذف شده و جواب قطعی باید از
تهران بیاید .االن چند هفته از مهرماه گذشته ،ما نه تکلیفمان جهت ماندن در دانشگاه سیرجان مشخص است و نه دیگر امکان ثبتنام در
رشتههای قبلیمان را داریم.اگرچه رییس دانشگاه با ما همکاری کرد و مشکل از سازمان سنجش است اما واقعا چه کسی پاسخگوی ماست؟

 محمدرضا خواجویینسب :با توجه به آغاز سال
تحصیلیجدیدونزدیکشدنبههفتهپیونداولیاومربیاناینذهنیت
در جامعه نقش میبندد که هدف از تشکیل این انجمنها چیزی
جز دریافت کمکهای مالی برای رفع نیازهای مدرسه نیست .البته
مشارکتهایمالیدرجایخودکاریارزشمندوخداپسندانهاستاما
آنچهموردغفلتقرارگرفته،وجودظرفیتهایگوناگونیاستکهفقط
یکیازآنهابُعدمادیاست.جایگاهانجمناولیاومربیانبهعنواننقطه
تالقی و فصل مشترک دولت و ملت در عرصه تعلیم و تربیت میتواند
بستری برای ه ماندیشی و هماهنگی والدین و مربیان مدرسه جهت
رشد فرهنگی ،اجتماعی و مهمتر از آن نیروی انسانی توانمند باشد .با
توجه به محدود بودن نهادها و سازمانهای دولتی ،میطلبد خانوادهها

با حداکثر ظرفیت و توان سهم خود را نه فقط در بُعد مادی بلکه در
ابعاد مختلف معنوی در پرورش هرچه بهتر نیروی انسانی کشور بهکار
گیرند .و رسیدن به این ضرورت جامعه را از بسیاری از مشکالت بیمه
خواهد کرد .آنچه ضروری به نظر میرسد تقویت و همکاری دو نهاد؛
خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی که زمینهساز کشف استعدادها و
شناخت خالقیت کودکان است و مدرسه به عنوان اصلیترین رکن
نظام تعلی موتربیت که جایگاه آن در پرورش انسان در ابعاد مختلف در
اجتماعوبهعنوانپرورشدهندهاستعدادهاوزمینهسازبروزخالقیتها
حایز اهمیت است .دستیابی به این اهداف مستلزم مشارکت همه
خانوادهها در ایجاد فضایی به دور از نگاه مالی به انجمنها و همچنین
خالصه نشدن آنها در قالب یک شعار برای هفتهای خاص است.

اخیرا تغییر برخی نامهای قدیمی در
شهر بحثبرانگیز شده است و شنیدهها
حاکی از آن است که سه عضو شورا که
وابستگیخویشاوندیبهطوایفبچاقچی
دارند،تصمیمگرفت هاندکهنامخیابانوحید
رابهحسینخانبچاقچیتغییردهند.این
تغییرات به همینجا محدود نشد و انتهای بلوار مالکاشتر را به «شهدای
نیرویانتظامی»تغییردادهاند.منتقدانایناقداممعتقدبودندکهمیبایست
بلوار مجزا و مستقلی را برای این نام در نظر گرفت و تغییرنا ِم بخشی از یک
بلوار،اصوالمنطقیوعقالنیبهنظرنمیرسد.بهعالوهآنکهباآشفتگیهاو
سردرگمیهای احتما ِلی آتی در دادن نشانی ،ساکنان این بلوار در مسایل
اداری و ارسال و دریافت مرسولههای پستی مشکالت دیگری نیز خواهند
داشت.نکتهاولدراینمیان،تغییراتبیحاصلیاستکههیچگاهجایخود
را در میان مردم پیدا نخواهد کرد و بهسرعت برق و باد با همان شتابزدگی
کهاعمالمیشوند،ازحافظهموقتجامعهنیزپاکخواهندشد.خوشبختانه
از دوستان شاغل در شهرداری شنیدم که از سالها پیش مصوبهای از وزارت
کشوروجودداردکهتغییرنامهاخیابانهایقدیمیرامجازندانستهاست.فارغ
ازبحثتغییرنامها،آنچهتاهمینجایکارمشخصاست،سربرآوردننوعی
هویتگرایی طایفهای است .فارغ از موافقت ضمنی نگارنده با اختصاص نام
خیابانهابهسرآمدانشهرواقداماتماندگارحسینخانوبخشیازکارنامه
ویکهدرمسیربیگانهستیزیومقابلهباقوایاستعماریانگلیساست،انگیزه
این قبیل اقدامات را باید در این منظر بررسی کرد که تعدادی از نمایندگان
سیرجانیها در شورای شهر ،بر اساس عِر ِق عشیرهای تصمیم گرفت هاند تا
روح «خاصگرائی هویتی» در شهر بدمند .خاصگرایی هویتی و وجود
خردهفرهنگهاوتمایزاتفرهنگیهیچمنافاتیبابرقرارییکرابطهدوسویه
در یک جامعه متکثر اما منسجم ندارد .اما اگر گروهی از شهروندان باورهای
غلطینسبتبهبرتریفرهنگقبیلهایخودداشتهباشند،موجبناسازگاری
وفاصلهگرفتنازسایرهمشهریانخواهدشد.اگراینحسخودبرتربینیدر
قالب یک خاصگرایی تعاملطلب باشد ،نهایتا در ساختار ذهنی آن دسته
تاریخیایلیایجادمیکندواین
ازشهروندان ،همبستگیبرمبنایهویتِ ِ
حس تعلق به ریشههای فرهنگی به سمت عزتنفس و کمالگرایی سوق
ِ

مراسم گردنزنی در شوشتر

 ن.ع :قهوهخانهها در ایران قدمتی طوالنی دارند و از دیرباز
در جوامع شهری محل گردهمآیی و تبادل اندیشهها ،افکار سیاسی
و اقتصادی بودهاند .البته مجالس شاهنامهخوانی و نقالی و دیگر
محافل ادبی نیز در قهوهخانهها از رونقی برخوردار بوده است .اما به
مرور زمان کارکرد این نهاد صنفی و اجتماعی دستخوش تغییر شد
و در حال حاضر قهوهخانهها به صرف چای و قلیان پذیرای جوانان
به دور از سیاست و ادبیات و هنر تبدیل شدهاند .در عوض برخی
کافهها به محل نشستهای بیرمق ادبی و هنری تبدیل گشتهاند
که یکی از این مکانها در شهر ما «کافهکتاب هفت عصر» بود.
بود؟ بله ،بود .چون دو هفتهیی است که دیگر نیست! دو هفتهی
پیش نزاعی در یک قهوهخانه ،نتیجهی تلخ را رقم زد و به قتل
جوانی بیگناه منجر شد.
تعطیلی کافهکتاب و قتل حاصل از نزاع در قهوهخانه حتا به قدر

گودرز و شقایق هم با یکدیگر ارتباط ندارند .یکی این سر شهر است
و یکی دیگر آن سر! البته این فاصله از این سر تا آن سر شهر هرگز
به اندازه فاصلهی میان بلخ تا شوشتر طوالنی نیست.
اگر در تاریخ ما نام بلخ و شوشتر به هم پیوند خورده دلیلش
وجود و حضور صنایع آهن و مس است .چیزی شبیه گلگهر و
مس سرچشمه .ظاهرآ ماجرا از این قرار بوده که یکی در شرکت
«گهربلخ» مرتکب جرمی شده و بنا به دالیلی نامعلوم فردی دیگر
در «صنایه مس شوشتر» دستگیر شده و به سزای اعمال «او»
رسانده شده بوده است .از همین رو شاعر فرموده بوده است« :گنه
کرد در بلخ آهنگری /به شوشتر زدند گردن مسگری!»
همینقدر زیبا و شیک و مجلسی .ظاهرا بنسلمان هم در
کنسولگریعربستاندرترکیههمینکارهاستوازضربالمثلهای
ایرانی در شکلی وارونه استنساخ فرموده است.

داده میشود و تبعات منفی آنچنانی نخواهد داشت .پذیرش هویت ملی و
میهندوستیدرشهروندانسببمیشودتا اینهمزیستیمسالمتآمیزو
احترامبهتنوعفرهنگی،سببسازهمگونیوانسجامدرعینحفظتفاوتها
شود .اما اگر قرار باشد هرکسی پرچم عشیره و طایفهیِ خودش را بلند کند
و با جداسازی و تفکیک خود از دیگران ،رویکردی ایزوله و منزوی در پیش
بگیرد ،این انفعال فرهنگی و جزیرهایشدن روی دیگر سکهیِ دمیدن بر
اختالفاتطایفهایاست.آنگاهباوجوداینحجمازبدبینیوآشتیناپذیری،
وفاق اجتماعی جای خود را به کشمکش خواهد داد وگروکشیهای ذهنی
سپریشدهماننددملهایچرکین َسربازخواهندکردوخویشاوندساالران
در یک جهالت و تعصب وصف نشدنی به طرد کامل دیگرانی میپردازند
که با آنها همخون نیستند و این به خودیِ خود ،زنگ هشداری برای
قرار گرفتن در آستانهیِ یک فاجعه است .اگر قرار باشد هرکسی با رویکرد
جزیرهای و موزاییکی زندگی کند ،یعنی در نظرگا ِه وی ،افراد نه بر مبنای
دانش ،هنر و یا تجربه بلکه به سبب نسبتهای ایلی و عشیرهای به دیگران
منزلت و برتری دارد که نشانگر همان ناقوس بیدارباش است و خبر از یک
فعالشدن گسلهای اجتماعی میدهد .اگر طایفهمحوری حاکم شود و
مفهوم عامی به نام «ما سیرجانیها» شکل نگرفته باشد ،جامعه روزبهروز
درباتالقیازمخاصماتبیحاصلواصطکاکهایخانمانبراندازفروخواهد
رفت.هماهنگیساختاریوکارکردیووجود«مایِ»بزرگتریازطوایفو
همنواییوسازگاریباهویتمشترکجمعیسببمیشودتاخانوادههاباهر
خاستگاهشهری،روستاییویاعشیرهایبهصورتیکرنگینکماندریک
همزیستیمسالمتآمیززندگیکنند.طایفهگرایی،خویشاوندگراییوتأکی ِد
فناتیکبرپیوندهایخونیدرپروسهیِ درونیشدنارزشهایعامومشترک
اختاللایجادمیکندوخردهفرهنگهایمتفاوتدرزمینهباورمندیبهیک
کلیت همبسته به نام «ما سیرجانیها» از خود مقاومت نشان میدهند .در
حالیکهباگذارازمرحلهیِ حستعلقبهروابطخونیوچهرهبهچهره،حس
همانندیباتمامیایرانیانتقویتمیشودوپیوندهایعاطفی،دلمشغولیها
و منافع مشترک ،شهروندان را به یکدیگر پیوند میدهند .شناخت حقوق
شهروندیودرونیشدنمفاهیمشهریگریازاختالفافکنی،نفرتپراکنی
و نمک ریختن بر زخمها و گسلهای فردی و طایفهای که بعضا ریشه در
نزدیکبهیکقرنپیشدارندوبرایروزگارامروزماواقعابیاساسواحمقانه
محسوبمیشوند،جلوگیریمیکند.
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انجمن اولیا و مربیان اتاق فکر خانه و مدرسه

 بیژن ادبی

«ما»ی قبیلهای در مقابل «ما»ی ملی

 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :531
فرهاد نصیری

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.
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عالقهمنــدان میتواننــد هرچــه ســریعتر رزومــه خــود را بــه شــماره تلگــرام یــا ایمیل ارســال
یــا بــا شــماره ذیل تمــاس حاصــل نمایند.
 -1راننده جرثقیل دارای سه سال سابقه کار و دارای گواهینامه ویژه و پایه یک
 -2بازرس ایمنی ،بومی سیرجان با دو سال سابقه کار ترجیحا معدنی
(دوره ارزیابی ریسک و دوره ایمنی عمومی را گذرانده باشد)
شماره تماس09198032883 :
ایمیلderakhshan.tgs@gmail.com :

آگهی شناسایی و جذب نیروی ایمنی
بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد بــه منظــور
تکمیــل کادر نیــروی انســانی خــود در کارخانــه ذوب و فوالدســازی از طریــق برگــزاری مصاحبــه
تخصصــی و روانشــناختی نســبت بــه شناســایی و جــذب نیــروی ایمنــی مطابــق با شــرایط ذیــل اقدام
نماید.
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جناب آقای
مهندس بهروز شفیع
ریاست محترم
هیأتمدیره شرکت
تامین آتیه کارکنان
گهرزمین
درگذشــت نابهنــگام چهــره مانــدگار تلویزیــون و

جامعــه ورزشــی ایــران ،همــگان را در غــم و اندوهی
بــزرگ فــرو بــرد .بیشــک ملــت ایــران هیــچگاه

زحمــات ســالیان دراز بــرادر بزرگوارتــان مرحــوم

ضمنــا متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ درج آگهــی ظــرف مــدت یــک هفتــه نســبت بــه ارســال
مــدارک بــه آدرس ایمیــل  info@sjsco.irاقــدام نماینــد .جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره
 034 – 42273801دفتــر کارگزینــی تمــاس حاصــل نماینــد.

بهــرام شــفیع را فرامــوش نخواهــد کــرد .از خداوند

مدارک مورد نیاز:
 روگرفت صفحه صفحه اول و دوم شناسنامه روگرفت مدرک تحصیلی روگرفت کارت ملی روگرفــت کارت پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی و یــامعافیــت دائــم
 دو قطعه عکس 3×4 ســوابق کار مرتبــط بــا رشــتههای مــورد نیــاز حداکثــرتــا ده ســال بــا ارائــه مــدارک مســتند قابــل پذیــرش
میباشــد.

و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی خواســتاریم.

شرایطعمومی:
 تابعیت نظام جمهوری اسالمی تدین به دین مبین اسالم دارا بــودن کارت پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی و یــامعافیــت دائــم
 عــدم اشــتهار بــه فســاد اخالقــی ،نداشــتن ســابقهمحکومیــت و سوءپیشــینه کیفــری که موجــب محرومیت از
حقــوق اجتماعــی شــده باشــد( .بــا تاییــد مراجــع ذیصــاح)
 داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی -عدم اعتیاد به مواد مخدر (با تأیید مراجع ذیصالح)

روابطعمومی شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

متعــال بــرای آن مرحــوم مغفــرت و بــرای حضرتعالــی

هیأتمدیره و کارکنان شرکت تامین آتیه کارکنان گلگهر

