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« هیچ کجای دنیا» دقیقا کجای دنیاست؟!

@PasargadNews

 مصطفی داننده
امروز در میدان انقالب تهران میان یک افسر پلیس و
یک راننده تاکسی درگیری ایجاد شد .مردم هم به تماشا
نشستند و برخی زیر لب غر زدند که کجای دنیا شاهد
چنیندرگیریهاییهستیم؟
واقعا منظور برخی از این «کجای دنیا» کجاست؟ یا
اینکه میگوییم « هیچ جا مثل ایران نیست» دقیقا به کدام
کشوراشارهمیکنیم؟
آنهایی که از این جمالت استفاده میکنند همه دنیا
را دیدهاند یا فقط بر اساس شنیدهها یا دیدن فیلمهای
سینمایی در حال مقایسه ایران با سایر کشورها هستند؟
واقعا در دیگر کشورها پلیس با مردم از جمله راننده
درگیر نمیشود؟ یا در دیگر کشورها دزدی اتفاق نمیافتد؟
بله،دربسیاریازکشورهاشاهدچنیناتفاقاتیهستیم.
از آمریکا تا شرق آسیا ،مردم با این سبک مشکالت دست
و پنجه نرم میکنند.
رانندهای میگفت ،هیچ کجای دنیا ترافیک تهران را
ندارد! به او گفتم ،تا به حال به کدام کشور خارجی سفر
کردهای؟ گفت :هیچ .به او گفتم پس چگونه با قاطعیت از
همه جهان حرف میزنی؟
در همین شرق آسیا کشورهایی هستند که ترافیک
ک شهرهای آنها طنز است.
تهران در برابر ترافی 
یک مطالعه انجام شده در جاکارتا نشان میدهد
رانندگان آنها به طور متوسط ماهانه  33هزار و  240بار
پدال ترمز را فشار میدهند
«هیچ مترویی در دنیا به افتضاحی مترو تهران نیست!»
دوستانی که از این جمله استفاده میکنند اگر یک بار مترو
پاریس را تجربه میکردند دیگر این حرف را نمیزدند.
بسیاری از آنهایی که به فرانسه سفر کردهاند و پاریس را
دیدهاند یک وجه اشتراک مهم دارند و آنهم اشاره به بوی
گند ادرار و فضای کثیف ایستگاههای مترو است.

پيامك300099004806 :

اینچندنفر
باید مالیات سنگین از مسکن خالی اخذ شود

خبرآنالین :رییس مجلس راهکارهایی برای حل مشکل مسکن ارائه کرد و گفت :باید نظام مالیاتی بر
مسکنهایخالیوضعشودومالیاتسنگینازمسکنخالیاخذشودامادرصورتاجارهدادنمسکنهاافرادمعاف
شوند.علیالریجانیگفت:حدود ۵۰۰هزارواحدمسکناضافهدرتهرانوحدوددومیلیونمسکنزائددرکلکشور
وجود دارد که بسیاری از آنها شامل مسکنهای لوکس است .وی با بیان اینکه قشر متوسط نمیتواند مسکن لوکس
خریداریکند،خاطرنشانکرد:مسکنمتناسبباوضعیتآنهاوجودندارد.بایدبرنامهریزیروشنیبرایمردمدربخشمسکنوجودداشتهباشد.

اعدام برای اسیدپاشی با قصد ایجاد ناامنی

ایسنا :نمایندگانمجلسدرجریانبررسیطرحتشدیدمجازاتاسیدپاشیوحمایتازبزهدیدگانناشی
از آن در جلسه علنی دیروز تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را با  ۱۶۱رأی موافق ۹ ،رأی مخالف و  ۹رأی
ممتنعبهتصویبرساندندکهبراساسآندرمواردیکهاسیدپاشیبهقصدارعابوایجادناامنیدرجامعهباشد؛
اقدام مرتکب افساد فی االرض محسوب و به مجازات آن محکوم میشود .طبق قانون مجازات اسالمی برای
اتهام افساد فی االرض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردی نیز احکامی دیگر مثل قطع دست و پا و یا تبعید صادر میشود.

ما زیاد میخوریم و میپوشیم

ایلنا :وزیر نیرو ،با انتقاد از زیاد بودن مصرف انرژی در ایران گفته است« :علت اینکه تحریم شدیم همین بد
عادتی در مصرف است ،تحریم کنندگان فهمیدهاند نقطه ضعف ما؛ مصرف است .ما جامعهای مصرفی هستیم؛
چرا چین اینگونه تحریم نمیشود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی میکنند ».رضا اردکانیان گفت۴۰:
سال فرصت داشتهایم خودمان را از شیر نفت جدا کنیم و نکردیم ،آنها نقطه ضعف ما را فهمیدهاند و دائم از همان
ناحیهفشارواردمیکنند.چونبیشترازمتوسطکشورهایصنعتیوتوسعهیافتهغذامیخوریم،بیشترمیپوشیموسرانهمسکونیباالتریداریم.

نظر مردم را در مسائل هستهای و ارتباط با آمریکا بدانیم

عصرایران :نماینده مردم رشت گفت :االن ما نم یدانیم در مسائل هستهای ،ارتباط با آمریکا یا جنگ با این کشور
نظر عامه مردم چیست؟ چه مکانیزمی داریم که نظر مردم را در مسائل مختلف بدانیم؟ غالمعلی جعفرزاده گفت:
معتقدمبایدازهمهظرفیتهایقانوناساسیاستفادهشودازجملهظرفیتهایخوبقانوناساسیایناستکهوقتی
مباحثی به صورت گسترده در جامعه مطرح می شود که باید به آراء عمومی مراجعه کنیم  .اینکه به آراء مردم مراجعه
نمی شود به این دلیل است که از چیزهای دیگری می ترسیم،شاید فکر می کنند آراء مردم می تواند چیز دیگری باشد که به صالح نیست.

خبر

از اول تیر قبض برق کاغذی صادر نمیشود
 پاسارگاد :از ابتدای تیرماه قبوض برق کاغذی صادر نمیشود .این را رییس اداره برق سیرجان میگوید.
سلمانی گفت :ما یک برنامه( )APPراهاندازی کردیم .از  98/۴/1دیگر قبض کاغذی به در خانه مردم نمیرود
و اصال چاپ نمیشود .شرکت توزیع اقدام به راهاندازی یک سامانه پیامکی به نام  ۲۰۰۰۰۸۰۰۰کرده .او ادامه
یشان میآید که از این طریق هم میتوانند
داد:اگر مردم کلمه ( )APPرا به سامانه پیامک کنند ،نرمافزاری برا 
قبض را بپردازند و هم مصرف ماهانهشان را ببینند .حتی میتوانند ببینند که باالی قدرت یا پایین قدرت مصرف
کردهاند ،چقدر مصرف کردند و نکتهای که مهم است ،اگر قرار بر خاموشی باشد ،وقتی شناسه قبض را وارد کنند
به آنها اعالم میشود که در فالن روز خاموشی دارید.
سلمانی گفت :ما حدود  %۸۰شماره تلفن های مشترکین مان را داریم فقط  ۲۰درصد مانده .از مشترکین
حساس مثل صنعتیها ،نانواییها ،شهرکهای صنعتی و ادارات مهم که قطعی برق برایشان مهم است و همه
همشهریان عزیز سیرجانی تقاضا دارم شماره تلفنشان را از طریق ( )APPیا از طریق سامانه پیامکی با شناسه
قبض در سیستم ما ثبت کنند که هم قبض برق برایشان پیامک شود و هم اینکه خاموشیها اطالعرسانی شود.

 تیم کوهنوردی همنورد سیرجان به سرپرستی جالل گلمحمدی در روزهای  14و  15خرداد به قله سبالن در استان
اردبیل صعود کرد .تیم همنورد با  48کوهنورد توانست به سومین قله بلند ایران صعود کند که طبق گفتهی راهنمایان
محلی تا کنون کمتر تیمی موفق به چنین صعودی با این تعداد کوهنورد شده است /..عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
نامههایی از تیمارستان

اغفالشدگان!

 علی عیوضیزاده
سالم دخترم ،خوبی؟
نمیدانم مصاحب ه حسنپور با پاسارگاد را
خواندهای یا نه؟ حرفهای حسنپور داستان زندگی من
است؛ کافیست به جای تقیزاده اسم من و به جای گلگهر
اسم مادرت را بگذاری!
همانطور که حسنپور گفته ،ماجرا اینگونه بود که یک
نامردی توی فامیل مادرت شایعه کرد که اگر من نباشم،
مادرت با یکی از فامیل خودش ازدواج میکند و دامادشان
بومی میشود .جوانهای فامیل مادرت که تا آن روز به من
عموجان میگفتند ،به اسم حمایت از بومیسازی شروع
کردند به زدن زیرآب!
بعد گفتند فالنی اهل توسعه نیست! درحالیکه این من
بودم که مادرت را پیش جراح عمل زیبایی بردم تا لب و گونه
و غیرهاش توسعه پیدا کند و شبیه جنیفر لوپز بشود! حتا از
آنجا که جوانگرایی نقش بهسزایی در توسعه دارد ،مادرت
را بوتاکس کردند!
یادم هست وقتی مادرت تو را و آن برادر دوقلوی الدنگت
را  9ماهه حامله بود ،از بس میخورد ،آنقدر توسعه پیدا
کرده بود که از در تو نمیآمد! قرار بود در راستای اشتغالزایی
هی بچه تولید کنیم و بفروشیم به مافیای صنعت گداپروری!

اما گفتند فروش نوزاد یکروزه مصداق خامفروشی است!
من هم برای جلوگیری از خامفروشی ،نوزادها را گذاشتم
توی آفتاب تا بپزند اما به علت گرم شدن ناگهانی هوا ،تمام
نوزادها جزغاله شدند و سوختند! رقیبان هم شروع کردند به
انتقاد که فالنی فرصتسوزی کرده!
خالصه رقیبان باعث بدبینی مادرت به من شدند و او هم
من را تحریم کرد .من هم برای دور زدن تحریمهای مادرت
رفتم و با یک دختر دیگر ازدواج کردم! تازه آن موقع بود
ی سنگینی دارد!
که فهمیدم دور زدن تحریم چه هزینهها 
پرسیدهای که آیا علیه من و مادرت کودتا شد؟ همانطور
که حسنپور گفته ،کودتا این است که داری توی خانهات
کارت را انجام میدهی اما یکهو میبینی توی کوچه هستی و
یک نفر دیگر دارد توی خانهات ادامه کار تو را انجام میدهد!
پس کودتا نبوده چون من را به زور با میل خودم انداخته
بودند توی تیمارستان و حتا نتوانستم در مراسم عروسی
مادرت و معارفه شوهر مادرت حاضر شوم!
ما از این شواهد غیرقابل انکار نتیجه میگیریم این دولت
بود که من را از مادرت جدا کرد! من ،مادرت ،شوهر مادرت
و حتا رقیبان توسط دولت اغفال شدیم! پس دخترم! یادت
باشد هرکه تو را اغفال کرد ،دولت است حتا اگر دولت نباشد!
قربان تو ،پدر اغفالشدهی دولتی و دیوانهات!

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «بومیســازی و
ســاخت کابــل  6کیلوولــت مربــوط بــه دســتگاههای شــاول معــدن» خــود را از
طريــق فراخــوان عمومــي بــه شــرکتهای واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد فراخــوان بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه
و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان– مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  98/03/27در محــــل دفتر كميســيون
معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :560
نجمه اسدی

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.

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «طراحــی و
مهندســی ســاخت یــک عــدد درایــو فشــار ضعیــف» را از طريــق فراخــوان عمومــي
بــه شــرکتهای واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد فراخــوان بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از
قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان– مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات
ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  98/03/27در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

هوالباقی

یک روز صبح پـریدی ،چه بیصدا
ما ماندهایم و غربت بیمادری ،بخواب

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران گرامی که ما را در مراسمهای تشییع ،تدفین و ترحیم شادروان

حاجیه بتول عربمختاری

همراهی و ابراز همدردی نمودهاند ،به استحضار میرساند مراسم خاکبندان آن مرحومه
روز پنجشنبه  98/03/23از ساعت  4الی  6بعدازظهر برگزار میگردد.
ساعت حرکت 5:5 :بعدازظهر از مقابل منزل آن مرحومه به سمت آرامستان

آدرس :بلوار مالک اشتر -خیابان منتظری

خانوادههای مداحی -عربمختاری و سایر بستگان

دعوت به همکاری

سمت

مدیر تولید
روغن موتور و
گریس

فراخوان شماره /98/2ف (نوبت دوم)

منبع :عصر ایران

سودوكو 561

عمری صبور درد کشیدی ،چه بـیصدا
راحت بخـواب ،گـل نیلـوفری ،بخواب

فراخوان شماره /98/5ف (نوبت دوم)

قطارهای استفاده شده و فضای ایستگاههای مترو
تهران ،مدرنتر و تمیزتر از بسیاری از متروهای جهان است.
این رفتار ما در مورد بزرگ نشان دادن خوبیهای
اجتماعی مان هم صدق میکند؛ «هیچ کجای دنیا محبت
خانوادگی ایرانیها را ندارند!» یا جمله معروف «ما بهترین
تماشاگران دنیا را داریم» یا «ما مهماننواز ترین مردم دنیا
هستیم».
یاللعجب ،یعنی شما همه دنیا را گشتهای و تحقیق
کردهای و دیدهای که ما از همه بهتریم؟
در سبک زندگی ما حمایت مالی و معنوی پدر و مادر
از فرزند حتی در سنین باالی  30یعنی محبت و مثال در
آمریکا ،مستقل بار آوردن بچهها از سنین کودکی یعنی
محبت.
آنهایی که بسیار سفر کردهاند و جهان را دیدهاند ،کمتر
از عبارت «هیچ کجای دنیا» استفاده میکنند و برعکس
آنهایی که تا به حال حتی برای یک بار هم پای خود را
از شهر خود آن طرف تر نگذاشتهاند از این جمله استفاده
میکنند.
اینکه میگویند برای ما ایرانیها همیشه «مرغ همسایه
غاز است» راست میگویند .بسیاری از ما عادت به دیدن
خوبیها و البته بدیهای خود نداریم و دوست داریم
دیگران را بزرگ جلوه دهیم.
البته در پایان باید گفت این نوشتار بدین معنا نیست
که ما انتقاد نکنیم ،نه ،ما حق داریم انتقاد کنیم و باید هم
لب به اعتراض بگشاییم.
ما حق داریم از نحوه مدیریت بحران در سیل و یا
وضعیت بد اقتصادی کشور حرف بزنیم و آن را با دیگر
کشورها مقایسه کنیم .اما برخی از پدیدههای اجتماعی
مانند همین درگیری که به آن اشاره شد در بسیاری از
نقاط دنیا اتفاق میافتد و چیز عجیبی هم نیست.

شرکت فرآوردههای نفتی آترود از افراد ذیل دعوت به
همکاری مینماید:
تعداد
 2نفر

مزایا

شرایط

حقوق ثابت ،کارانه،
بیمه تامین اجتماعی
و تکمیلی

کارشناسی و باالتر در رشتههای
فنی مهندسی و حداقل
 2سال سابقه مرتبط

محل خدمت

کارخانه واقع
در منطقه ویژه
سیرجان

متقاضیــان محتــرم میتواننــد رزومــه خــود را بــه آدرس ایمیــل  factory@ATROD.comو
یــا شــماره فکــس  071 - 37308186ارســال و یــا بــا شــماره  071 - 37327418 - 20داخلی
 124تمــاس حاصــل نماینــد.
با برنج هندی  16/000ت
 17/000ت
با برنج هندی  15/000ت
 16/000ت
با برنج هندی  12/000ت
 13/000ت
با برنج هندی  9/000ت
 10/000ت
با برنج هندی  9/000ت
 10/000ت
با برنج هندی  16/000ت
 17/000ت
 15/000ت با برنج هندی  14/000ت
 15/000ت با برنج هندی  14/000ت
 17/000ت
 11/000ت
 9/000ت

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
چلومرغ زعفرانی با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
استانبولی
شام:
 22/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 11/000ت
ساندویچ کباب یک و تک
 6/500ت
کباب کوبیده هر سیخ

«کیفیت» رمز مانداگری ماست

