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اینچندنفر
تخلفات در انتخابات طبیعی است

ایسنا :سخنگویشوراینگهبانگفت:مهمتریناقدامیکهقابلپیشبینیبودوواقعاًتالشکردیماصالح
قانون انتخابات بود که متأسفانه ناتمام ماند .عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سوال که گفته بودید تخلفات
درانتخاباتطبیعیاست،گفت:انسانجایزالخطاستوهرحرکتیکهمیکندممکناستباخطاهمراهباشد.
انتخاباتهمیککنشعظیمسیاسیاجتماعیاستکهانسانهاانجاممیدهند.طبیعتاًازمسئوالناجرایی،
نظارتی و خود مردم امکان تخلف هست .قانونگذار انواع تخلفات ،نحوه برخورد با تخلفات و نحوه رسیدگی به تخلفات را پیشبینی کرده است.

اعمال قانون درد دارد

ایلنا :یکنمایندهمجلسدربارهرفتاربرخیضابطانقضاییبامردمتاکیدکرد:اعمالقانوندرددارد.برای
اینکهدردکمشودبایدروشهایدرستاجرارابهکارگیریم.مجتبیذوالنورگفت:قانونخوبداشتنیک
موضوع است ،قانون بد بودن خودش یک مشکل است ،قانون خوب را بد اجرا کردن هم یک معضل است.
اگر قوانین ما خوب نیست باید آن را درست کنیم .اگر قانون خوب داریم خوب اجرایش کنیم و اگر قانون بد
داریم هرچند که قانون بد از بیقانونی بهتر است آن قانون بد را خوب اجرا کنیم .این باعث میشود تبعات منفی کم شود.

چرا تا این حد در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنید؟

عصرایران :یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «مخالفان دولت در صدد ساقط کردن دولت به
روشهای خطرناک هستند» گفت :باید از آنها پرسید که چرا فکر میکنید زمین خوردن دولت آسیبی به نظام
نمیرساند؟ عبدالرضا هاش مزایی گفت :ما در عرصه خصوصی زندگی و کسب و کار مردم حضوری پر رنگ داریم و در
پوشش ،معاشرت ،و . .مردم مداخله میکنیم  .چرا تا این حد در زندگی مردم دخالت میکنیم؟ آیا وقت آن نرسیده
که از خود بپرسیم  ۱۰سال حصر موسوی ،کروبی و رهنورد چه منافعی برای نظام داشته است و یا چرا سید محمد خاتمی ممنوع التصویر است؟

کمتر جایی به اندازه نفت پول دارد

انتخاب :وزیر نفت گفت :اخیرا ً در فروش نفت شاهد نفتخواری با برند بابک زنجانی
هستیم و وقتی ما اسم ایشان را میآوریم یک عده رسانه جیرهخوار به ما حمله میکنند.
بیژن زنگنه گفت :چرا من همیشه به مبارزه با فساد در بخش نفت اصرار دارم؟ چون افراد
ناسالم و دزد به دنبال پول هستند و کمتر جایی هم به اندازه نفت پول دارد .بنابراین تمرکز
مفاسد روی دزدی پول است و ما نیز باید برای مبارزه با آن تمرکز کنیم.

خبر
جشن امضای کتاب
«در کدام گسل به سر میبرد»

 پاسارگاد :جشن امضای کتاب«در کدام گسل
به سر میبرد»
مهرداد
اثر
فروتن امشب در
فرهنگستان واقع
در خیابان خیام
جنب سینما برگزار
میشود.عالقمندان
میتواند در این
مراسم حضور
داشتهباشند.

چاپ کتاب
«جهنم به زمین نزدیک شده است»
کتاب«جهنم به زمین نزدیک شده است»
اثر صالح رادفر
15
نوجوان
ساله سیرجانی
به تازگی چاپ
و بر روی دکه
کتابفروشیهارفته
است .این کتاب
را انتشارات عصر
مدرن به چاپ
رسانده است.

 نمایشگاه عکاسی توانمندیهای جامعه هدف و صنایعدستی افراد دارای معلولیت ذهنی دیروز افتتاح و تا 27
تیرماه در فرهنگسرای شورای اسالمیشهر دایر خواهد بود /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
نامههایی از تیمارستان

مترسک
 علی عیوضیزاده
سالم دخترم ،خوبی؟
نوشتهای که فرماندار و نماینده گفتهاند ما با هم
اختالف نداریم بلکه اختالفنظر داریم .چقدر جالب؛ عین
من و مادرت! ما هیچ اختالفی با هم نداشتیم بلکه فقط
اختالفنظر داشتیم .او میگفت طالق میخواهم ،من
میگفتم طالقت نمیدهم .یا مثال برخی فکر میکنند ،من
و شوهرمادرت با هم اختالف داریم .چون من دوست دارم
سر به تن او نباشد و او دوست دارد سر به تن من نباشد.
ن فقط یک اختالف نظر ساده است! یعنی ما در مورد
اما ای 
اینکه یک نفر باید بمیرد ،اختالف نداریم فقط در مورد
اینکه چه کسی باید بمیرد ،اختالفنظر داریم.
نوشتهای که بعد از شاخ و شانه کشیدن گلگهر برای
شورای شهر ،برخی اعضای شورا که آ ن روز سکوت کرده
بودند ،در جلسه بعدی واکنش نشان دادند .دخترم! این
عزیزان جزو تیم «واکنش سریع» شورا هستند .ممکن است
بگویی پس چرا چند روز طول کشید تا اعتراض کنند؟ باید
بگویم چون در شورا فضا «خم» میشود و زمان مفهوم
متعارف خودش را از دست میدهد .مثال یادم است که توی
یکی از جلسات ،استکان چای یکی از اعضا خورد به کلهی
عضو دیگر .جلسه بعدی آن عضو گفت :آخ سرم!

نوشتهای که باز دم اینها گرم ،چرا باقی اعضای شورا
به تحقیر شورا و شهر اعتراض نکردند؟ برخی دشمنان
میگویند اینها جزو «ساکتان شورا» یا حتا «کاسبان
شورا» هستند اما دروغ میگویند .این اعضا درحقیقت جزو
دراویشفرقه«مالمتیه»هستندکهبرایتربیتنفس،اجازه
میدهند شورا و شهر تحقیر شود تا مبادا دچار نخوت شوند.
نوشتهایکهرییسپلیسراهنماییورانندگیسیرجان
گفته که در سیرجان «تخلفات ساکن» زیاد داریم .برو خدا
را شکر کن که تخلفات ما ساکن هستند .من یک عالمه
تخلف میشناسم که نه تنها متحرک هستند بلکه حتا
پست و مقام و مسئولیت هم دارند! اگر هم اعتراض کنی،
طوری پایش را توی حلقت میکند که دچار حالت عذ ِر
تهوع میشوی؛ یعنی هی معذرتخواهی باال میآوری .بعد
هم ناچاری به صورت کامال خودجوش به عنوان مترسک
بروی توی جالیز تا کالغها را بترسانی که زیادی قار قار
نکنن .د
میدانی دخترم؟ مترسک بودن درآمد ندارد ،مرخصی
هم نمیدهند ،از اضافهکار و پاداش هم خبری نیست ولی
مترسکها همیشه در آمارها حضور دارند و این از هرچیزی
مهمتراست.
قربان تو ،پدر مترسک و دیوانهات!

 پاسارگاد :معلوالن ضايعنخاعي در هفته بهزيستي به
عدم رسيدگي به وضعيت معلوالن تجمع کردند .بهانهي تجمعشان،
جلوگيريازبرگزاريمسابقهويلچرانيبود.مسابقهايکهقراربودصبح
سهشنبهازچهارراهسپاهتاميدانشهرداريبرگزارشودامابهبهانهاينکه
مجوزبرگزاريندارندمسابقهرالغوميکنند،حاالامامعلوالنسرچهارراه
سپاهجمعشدهبودندتاشايدتجمعشانگوشزديباشدبرايمسئوالن.
يکي از معلوالن به پاسارگاد ميگويد«:لغو اين مسابقه يک
گوشه از مشکالت معلوالن است ،اصال بحث مشکالت نيست .اينها
هيچ رسيدگي به معلوالن ندارند ».منظورتان از اينها ،بهزيستي
است؟«بهزيستي و انجمن ضايعنخاعي؛انجمني که با انتخاب خود
معلوالنيکنفرمعلولراسرپرستگذاشتند،بهايناميدکهشايدوضع
معلوالن را بيشتر درک کند ،حدود سه سال پيش اين فرد به عنوان
مديرعاملانجمنضايعنخاعيانتخابشدهاستدرحاليکهميبايست
هرسالانتخاباتبرگزارميشد،امانشدوايشانهمچنانمديرانجمن
هستند ».يکي ديگر از معلوالن گفت «:ما اصال از اين انجمن خدمات
نميگيريم .امروز هم مسابقه ويلچراني بود که کنسلش کردند .بعد
مدير انجمن بچهها را تهديد کرده هرکس در اين مسابقه شرکت کند
پروندهاشراازانجمنضايعنخاعيميگيرندوبهبهزيستيميدهند».به
چهدليل؟«ماهمنم يدانيم.خصومتشخصي،چرابايد 20-10معلول
با شرايط نامساعدي که دارند که اکثرا هزارتا مشکل و بيماري دارند با
هزاران شوق آمدند ،مسابقهشان کنسل شود .حاال درست است از نظر
مسئوالن شهر ميبايست از قبل هماهنگ ميشد ،قرار هم بوده اين
کارهاانجامشود،اماگفتندشماحقينداريداينمسابقهرابرگزارکنيد؟
مگر ما معلوالن بردهي بهزيستي هستيم ،بردهي انجمن هستيم که
آنها بايد براي ما اجازه بگيرند که شما اجازه داريد برويد يا نه ،به هرحال
درست است ما معلول هستيم اما براي خودمان يک شخصيتي داريم
و با اين اقدام به همهي ما توهين شده است ،اينکه ما را تهديد کردند
پروندهمانراميدهند،يعنيچي؟اصالاينکاررابکنندمگرماازانجمن
خدماتميگيريمکهبترسيم،برايمانفرقيندارد».
معلوالنيکهتحتپوششانجمنهستندماهيانهچقدرخدمات
ميگيرند؟«انجمنچیزیبهمانميدهد،انجمنبايدمشارکتمردمي

بگيردکهبتواندبهماکمککندکهاالنچندينسالاستهيچکمک
مورديبهمانشدهاست.اماانجمنبابتهرپروندهداردماهيانهازدولت
يکيارانهايميگيردکهيکخدماتيبهبچههابدهدامااالنازتکتک
بچههاسوالکنيدببينيددردوسالاخيرچقدرخدماتگرفت هاند،اصال
انجمنبيايدتوضيحدهداينقدرپولگرفتيمواينقدرخدماتداديم.آن
وقت ما ديگر حرفينداريم .اما اصالهيچ شفافسازي ندارد».
يکي ديگر از معلوالن گفت«:االن کسي معترض نيست
که پروندهاش را به بهزيستي بدهند .چه بهزيستي و چه انجمن
براي ما فرقي نميکند ».او ادامه داد «:به بهزيستي زنگ زديم که
تجمعکرديمحداقليکنفرازبهزيستيميآمدببيندمشکلما
چيست،گفتندرييسبهزيستينيست،گفتيمحداقلمعاونيا
يکيازکارمندانبيايد،گفتندمادخالتنميکنيم».
يکي ديگر از معلوالن گفت«:همه ما منبع درآمد داريم که اگر
نداشتيمهمبرايبهزيستيهيچفرقينميکرد.ماحتياگربخواهيمکار
همبزنيمچنانسنگهاييجلويمنمعلولم ياندازندکهبراييکآدم
عادي وجود ندارد .به ما که ميرسد همه بندهاي قانون بايد اجرا شود.
حمايتکهنميکنندهيچ،سنگاندازيهمميکنند،گاهيحمايتکه
پولنقدنيستهمينکهسنگجلويپايتنیندازندحمايتاست.مثال
وارديکادارهميشويمناسبسازينيستکهبتوانيبرويحرفدلت
را به رييس اداره بزني ،بايد يک نفر از طرف تو برود حرف بزند که ممکن
استهمهحرفهايتراهمخوبمنتقلنکند.يکعابربانکيابانکپيدا
کنيد من معلول به راحتي بتوانم از آن استفاده کنم .شهرداري چه طور
به همه اينها بدون رعايت اصول مناسبسازي مجوز ساخت مي دهد
اينجا شهرداري قانون را دور ميزند ايراد ندارد چطور به من که ميرسد
ميخواهدقانونرااجراکند،همهپارکهاجلويشانزنجيزياميلهاست
من معلول چگونه وارد آن بشوم من هم آدمم و حق زندگي دارم».
پسازاينتجمعمعلوالنبصورتنمايدينمسابقهويلچرانيرا
ازچهارراهسپاهتاميدانشهرداريبرگزارکردندودرنهايتدربخش
خانمها:فاطمههمسريشي،افسانهمحمديومعصومهآتشافروزو
دربخشآقايان:ابوالفضلرحيمي،مجتبيپورگهرديومحمدجواد
عر بزاده به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را کسب کردند.

سودوكو 566
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :565
مهری نصرتآبادی

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.

مــا داغ فراق دیــده بــودیم ،افســانه غـــم شنیــده بــودیـم

اما غم تو جانگداز است ،دردی است که قصهاش دراز اسـت
ضمــن تقدیــر و تشــکر از کلیــه ســروران گرامــی ،دوســتان ،آشــنایان و
اقــوام کــه در مراسـمهای تشــییع ،تدفیــن ،ترحیــم و خاکبنــدان عزیــز از
دســترفته زندهیــاد

سردار سرتیپدوم
جناب آقای

عبدالرضا ناظری

انتصــاب شایســته جنابعالی به ســمت فرماندهی
انتظامــی اســتان کرمــان کــه از فرماندهان شــجاع
و الیــق نیــروی انتظامــی میباشــید را صمیمانــه
تبریــک عــرض مینماییــم .ســامتی ،ســربلندی
و توفیــق روزافــزون شــما را از درگاه باریتعالــی
مســئلت داریــم.

خانوادههای فرزین و رکوعی

جناب آقایان
حاجمنصور و حاجمحمود اسدی
درگذشــت والــده گرامیتــان را بــه شــما
تســلیت عــرض مینمایــم .بــرای آن عزیــز
از دســت رفتــه غفــران الهــی و بــرای شــما
و ســایر بازمانــدگان ســامتی و طــول عمــر
بــا عــزت خواســتارم.

اکبر گلزاری ،رییس بانک
کشاورزی شعبه زیدآباد

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/23ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تاميــن تجهيــزات و
اجــراي شــبكه  20كيلــو ولــت دو مــداره بــه طــول تقريبــي  7500متــر جهــت تاميــن بــرق
كارخانــه بازيابــي هماتيــت» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي
تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل
پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  98/05/07در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمن ـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع
مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ  98/04/31بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

بهادر حامدی

شــرکت و ابــراز همــدردی نمودهانــد ،بــه اطــاع میرســاند مراســم
چهلمیــن روز درگذشــت آن مرحــوم روز پنجشــنبه  98/04/27از

ســاعت  18الــی  19عصــر بــر ســر آرامــگاه ابدیش(واقــع در بهشــت زهرا
فخرآبــاد) برگــزار میگــردد.

فروش انواع موتورسیکلت برقی و بنزینی ( انژکتوری و کاربراتوری )
به صورت اقساط با شرایط ویژه به مدت ده روز

 -1فروش به صورت یکجا؛ بدون پیش پرداخت ،با چک آزاد به مدت  ۴الی  ۵ماهه
 -2فروش به صورت اقساط با چک آزاد به مدت  ۶الی  ۱۲ماهه
 -3فروش به صورت اقساط  ۱۲الی  ۲۴ماهه با چک کارمندی
 -4فروش به صورت اقساط  ۲۴الی  ۳۶ماهه معرفی به بانک صادرات
باضامنکارمند
فروش انواع دوچرخه حرفهای و نیمه حرفهای ویژه خانمها و آقایان به صورت
اقساط با شرایط ویژه
مجریطرحتعویضموتورسیکلتهایکارکردهباصفرکیلومتر
آدرس :مهیاشهر -نرسیده به سهراه قریب -جنب بانک ملی -فروشگاه دوچرخه و موتورسیکلت مرکزی سیرجان(صالحی)

