دوشنبه  22مهر  |  1398شماره 577
 15صفر  14 |  1441اکتبر 2019

صاحب امتیاز و مديرمسوول :دکتر علیرضا پورابراهیمی
نشانی :سیرجان ـ خيابان شريعتي ،چهارراه سپاه ،مجتمع زيتون ،طبقه چهارم
تلفن 42234806 :تلفکس 42200052 :سازمانآگهیها09134418832 :
پست الكترونيكpasargadnews@gmail.com :
هفتهنامه
چاپ و ليتوگرافي :مهدوی کرمان

هفتهنوشت

@PasargadNews

هفتهنامه

@PasargadNews

پيامك300099004806  :

اینچندنفر
شناسایی سه هزار نامزد احتمالی در انتخابات مجلس

خبرآنالین :معاون سیاسی وزارت کشور گفت :سه هزار نامزد احتمالی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی براساس رصد و ارزیابی مسئوالن ستاد انتخابات استانها شناسایی شدند .جمال عرف با بیان اینکه وعدههای
انتخاباتی غیرکارشناسی خط قرمز وزارت کشور است و نامزدها از بیان وعدههای غیرقانونی اجتناب کنند ،گفت :وعده
تقسیماتکشوریخطقرمزوزارتکشوراستودرزمانتعیینصالحیتنامزدها،خطاهاینامزدهایاحتمالیبررسی
میشود.اجرایطرحتقسیماتکشورینیازمنداقدامهایکارشناسیاستونامزدهایاحتمالیدرچارچوبوظایفواختیارهامیتواننداظهارنظرکنند.

اصالحات هزينه رد صالحيتها را نخواهد داد

اعتماد:جواد امام ،مديرعامل بنياد باران گفت :تاكيد آقاي خاتمي بر اين است كه اصالحطلبان
تحتهيچشرايطيتصميميبرايتحريمانتخاباتندارند،اماشركتدرانتخاباتلزومابهاينمعني
نيست كه اصالحات در هر شرايطي خود را مقيد به ارايه ليست انتخاباتي بداند .يعني شركت در
انتخاباتمانمحدودبهايننيستكهفقطتاييدصالحيتشدههايشوراينگهبانرادرليستمان
بگذاريم .ديگر قرار نيست افرادي را از جريان رقيب در ليستمان جاي دهيم و از مردم بخواهيم راي بدهند.

صداوسيما ماهرانه چهرهاي وارونه از واقعيت نشان ميدهد

ایرنا :محمود صادقي ،نماينده مردم تهران در مجلس گفت« :جمهوري اسالمي برمبناي
مشاركت عموم مردم شكل گرفته است و براساس قانون اساسي همهچيز بايد با مشاركت
فعال آحاد مردم انتخاب شود .قهر با صندوقهاي راي راهبرد خوبي براي بيان نگراني از
وضعيت سياسي جامعه نيست ،بلكه بايد از تمامي ظرفيتهاي موجود بهترين استفاده را
برد .از نظر قانون اساسي تمامي اركان نظام بايد با آراي عمومي مردم انتخاب شوند».

 ۴۹زائر در عراق فوت شدهاند

خبرفوری:رییسستادمرکزیاربعینگفت:وضعیتمرزهانسبتبهدوروزپیشآرامتراستو
ترددهاتقریبابهآسانیانجاممیشود.ازاولمحرم ۳میلیونزائربهعراقرفت هاندکهیکمیلیوننفر
به کشور بازگشت هاند و در حال حاضر ۲میلیون نفر در عراق هستند .وی ادامه داد ۴۹:زائر در عراق
فوت شدهاند که ۲۹نفراز این تعداد در حوادث رانندگی فوت کرده اند ۵۱.زائر در بیمارستانهای
عراقبستریهستند ۲۱۸.زائربهبیمارستانهایایرانمنتقلشدهاندودرداخلکشورهمحوادثیداشتهایم.

خبر

طرح سنجش بینایی کودکان  3تا 5ساله اول آبان استارت میخورد

 پاسارگاد :طرح سنجش بینایی کودکان
5-3ساله از اول آبان اجرا میشود .مدیر روابطعمومی
بهزیستیسیرجانبااعالماینخبرگفت:اینطرحهرساله
به جهت تشخیص ،درمان واقدام به موقع پیشگیری از
تنبلی چشم از اول آبانماه در مهدکودکها ،پایگاهای

بهداشتی وپیش دبستانیها آغاز بکار نموده وتاپایان
آذرماه ادامه می یابد .خواجویی هدف از اجرای این طرح
را تشخیص به موقع تنبلی چشم ودرمان آن عنوان کرد
و گفت :اگر کودکی دچار اختالل دربینایی باشد وتا قبل
از 5سالگی درمان نشود تمام سنین عمر خود دچار کم
بینایی ونابینایی میشود ،بنابراین الزم است والدین در این
طرح همکاری نموده واقدامات درمانی را پیگیری نمایند تا
ازمعلولیتهایآیندهدرجامعهجلوگیریکنند.
وی افزود :سال گذشته  10760کودک مورد سنجش
بیناییقرارگرفتندکهازاینتعداد 228نفردچارمشکالت
بینایی(کمبیناییی،عیوبانکساری،انحرافچشموتنبلی
چشم)شناساییواموردرمانیآنانپیگیریشدهاست.

 اولین نمایشگاه آثار خوشنویسی شکسته نستعلیق جمعی از هنرمندان خوشنویس سیرجان ،عصر یکشنبه 21مهر ماه طی مراسمی در
محل مجموعه ورزشی گلگهر سیرجان بر پا شد .جزییات این خبر را در صفحه  6بخوانید /.عکس :امین ارجمند
یادداشت

دوقطبيسازي غيرواقعي
 پروانه سلحشوری
ورود زنان به ورزشگاه آزادي
براي تماشاي بازي تيمهاي ملي
فوتبال ايران و كامبوج را ميتوان
به عنوان يك اتفاق ميمون قلمداد
كرد؛ اتفاقي كه موجب همگرايي
ملي و شور و نشاط در جامعه شد.
با اين حال باز هم اقليتي كوشش كرد با ناديدهگرفتن اقبال
عمومي و نشاط اجتماعي مردم ،ميان آنها شكاف ايجاد
كند .نحوه مواجهه يكي از روزنامههاي منتقد دولت با اين
موضوع نشانهاي قوي از گفتمان اين اقليت پر سر و صداست.
گفتماني كه آشكارا در تقابل با وحدت و انسجام ملي است.
زباني كه اين روزنامه براي مخاطب خودش تعريف كرده
در واقع نوعي دوقطبيسازي غيرواقعي است .صدايي است
كه انتظار ميرود از دهان رسانههايي شنيده شود كه
با ايران سر تقابل دارند اما در كمال شگفتي ما در داخل
كشورمان چنين صدايي را ميشنويم .اين صداي كساني
است كه دوست ندارند جامعه ايراني رنگ وحدت را ببيند.
كساني كه درك دقيقي از مناسبات جامعه داشته باشند،
ميدانند نميتوان به زناني كه براي تماشاي يك مسابقه
فوتبال به ورزشگاه ميروند برچسب بياعتنايي به اعتقادات
مذهبي زد .من به يقين ميگويم بسياري از كساني كه در
ورزشگاهها حضور پيدا كردند از عاشقان امام حسين(ع)
هستند .هر ايراني وطنپرستي حضور زنان در ورزشگاه
*

را يك تجربه ملي موفق ميداند و ميداند كه حضور در
ورزشگاه با رهسپار شدن براي زيارت امام حسين(ع) منافاتي
با يكديگر ندارند و اين دو موضوع ربطي به هم ندارند ،از
همين رو چنين تقسيمبنديهايي نه تنها بيهوده است بلكه
در تقابل با شعاري است كه معموال خود اصولگرايان مطرح
ميكنند و از لزوم وحدت سخن ميگويند .البته به تريبوني
كه يكپارچگي ملي را نشانه ميگيرد بايد شك كرد ،اما در
عين حال من اين گفتمان را بسيار مغلوب ميدانم و به قول
معروف معتقدم كه ايشان آب در هاون ميكوبند.
كاري كه آنها ميكنند به جز دورتر شدنشان از
واقعيتهاي جامعه نتيجه ديگري ندارد .چنين رويكردي
حتي براي كساني كه صاحب تفكر همسو با آنها هستند هم
ديگر جذابيتي ندارد .چنانكه ديديم بسياري از رسانههاي
نزديك به اصولگرايان هم با درك واقعيتهاي جامعه
با خواسته بهحق زنان همراهي كردند و با آن مخالفتي
نشان ندادند .از سوي ديگر به نظرم اين دوقطبيسازيهاي
غيرواقعي بر رفتار معقوالنه مردم اثر چنداني نميگذارد،
چراكه مردم ما به بلوغ اجتماعي الزم رسيدهاند و با هم
همزيستي دارند .نشانههايش را هم ميتوانيم در جامعه به
خوبي ببينيم .براي نمونه زناني كه پوشش چادر دارند با زناني
كه پوششهاي ديگري دارند در كنار هم زندگي ميكنند و
اين تفاوتها را پذيرفتهاند .باور دارم اين گفتمان و اين سر
و صداها در ميان مردم ما با هر گرايشي نفوذ چنداني ندارد.
*نمایندهمجلس/منبع  :اعتماد

درونش ما را کشته و بیرونش دیگران را

ابوذرخواجویینسب
شرافت سیری چند؟
دانشآمو ِز یکی از مدارس
شهرستان «زرند» نامهای را
با این مضمون مینویسد و به
صندوق پیشنهادات و انتقاداتِ
ِ
یاندازد« :به دلیل
مدرسه م 
س ِمان کثیف شده ،خواستم جارو کنم بلکه
اینکه کال 
باری از روی دوش خان ِم ضیاءالدینی بردارم ،اما متاسفانه
دراثرحواسپرتی،دستهیبلندجاروراناخواستهشکستم.
یدانم کار درستی نیست،
معذرت میخواهم ،هر چند م 
اما من خجالت میکشم که خودم را معرفی کنم ».این
نی کاراکتر
دانشآموز
ِ
سمبل «شرافت» است .مثل نوجوا ِ
گ شرافت در سریال هیوال .فقط خدا کند این
هوشن 
جامعهیشرافتکش،عاقبتاووهمهیکسانیراکهحتا
شکستن یک دستهی فرسودهی جارو ،دستود ل ِشان
با
ِ
میلرزد و وجد ِانشان درد میگیرد ،به عاقبتِ هوشنگ
شرافت ،گره نزند .دور ِان کسادیِ شرافت است .هوشنگ
شرافت اگر از پولهای تقلبی استفاده نمیکرد و زیر بار
پیشنها ِد کامروا نمیرفت ،تا کمتر از ده سال ،باید در کنار
یدارویی
خیابان چادر میزد و احتماال مادرش هم از ب 
ی ُمرد .در عص ِر متقلبها ،سخت است متقلب نباشی و
م
پابهجادهی«بیشرفیاجباری»نگذاری!
گلیمسیرجانبرداروعدهها
نی گلیم را یدک
ا
شهرجه
سیرجان همچنان عنو ِان
ِ
میکشد .حاال بماند که درونش ما را کشته و بیرونش
دیگران را .البته گویا اوضاع کمی خطرناک شده و چهبسا
با ادامهی اوضا ِع فعلی و در آیندهای نهچندان دور این عنو ِان
پرطمطراق از سیرجانیها گرفته شود .سف ِر روز شنبهی
دستی
معاون وزیر میراثفرهنگی،گردشگری و صنایع ِ
کشورنیزازهمینزاویهقابلتعریفاست.پویامحمودیان

کامل کاری را در سیرجان سپری کرد تا به روند
یک روز ِ
اتِ
نی صنایعدستی
ا
جه
ای
ر
شو
نظر
مورد
اجرای تعهد
ِ
رسیدگی کند .آخراالمر نیز برای مواردی همچون تجهیز
حلنصفهونیمهیبیمهیبافندگان،
وافتتاحموزهیگلیمِ ،
ایمی صنایعدستی ،وعدههایی داده
راهاندازی بازارچهی د ِ
شد که خدا کند باز هم در حد شعار باقی نمانند.
بدونسرمربی
تیم ِ
انتظارمعجزهاز ِ
فوتبال گلگهر در آستانهی دیدار مهم با سپاهان
تیم
ِ
اصفهان ،همچنان بدون سرمربی است .این روزها در فضای
مجازی و سایتهای خبری محلی و کشوری ،ثانیهای یک
خبرازمذاکرهیمدیرانباشگاهباگزینههاییهمچونتارتار،
مهاجری ،کریمی و حتا کرانچارکروات مخابره میشود
که خیلی سریع هم تکذیب میشوند .در چنین اوضا ِع
قمردرعقربی،نهخبریازسرپرستباشگا ِهگلگهراستونه
ازمدیررسانهایتیم.شفافیتکهنباشد،راهبرایهرحاشیهو
شایعهای باز میشود .تکانی بهخود بدهید و در رگهای این
خوناعتمادسازیتزریقکنید.
تی ِمخسته،کمی ِ
سهم سیرجانیها از منطقهی ویژ ه اقتصادی
خواستم چند نکتهای در مور ِد منطقهی ویژهی اقتصادی
و اینکه باالخره؛ ایجاد این منطقه فرصتی طالیی برای
توسعهیسیرجانبودیانه؟بنویسم،کهیا ِدبرشیازمقالهی
استادباستانیپاریزیافتادم«.خبردارمکهمرک ِزتجارتآزاد
سیرجان ،میلیونها دالر معامالتِ داخلیوخارجی دارد و
کارهایی میکند که معلوم نیست نتیجهاش چه باشد؟
البته من مرکز تجارتآزاد را ارج مینهم که مرد ِم والیت
را با صنعت و تجارتِ نو ِع قرنبیستم آن ،آشنا خواهد کرد.
هر چند درآم ِد آن ،مثل آبِ گرم داخل لولههای شوفاژ،
یک درآمد هدایت شده است .آپارتمانها را با یک حرارت
مختصری که بهاطراف میدهد ،کمی گرم میکند ،ولی
دوباره به منب ِع اصلی برمیگردد ،گمان نکنم بیش از این
حرارت،سهمینصیبخو ِدسیرجانبشود».

سودوكو 577
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :576
رایان پورحسینعلی
سامان حمیدیزاده

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.

بشنو ای دوست که از مرگ حذر نیست که نیست           غیر تسلیم و رضـا ،چاره دگر نیست که نیست
مـرگ یـاران همـه تلـخ اسـت عـزیـزان امـا              ماتمی سختتر از مرگ جوان نیست که نیست

جناب آقایان  مهندس

کسبعنوانقهرمانی

تیم آتشنشانی
شرکتفوالدسیرجانایرانیان

را در ســیزدهمین دوره مســابقات
آتشنشــانیهای شــرکتهای تابعــهی
منطقــه معدنــی و صنعتــی گلگهــر را
تبریــک عــرض مینمایــم.
مصطفی اسفندیارپور
عضو شورای اسالمی شهر سیرجان

مصطفی و محمدرضا
زیدآبادینژاد

ـادروان
درگذشــت ابــوی گرامیتــان شـ

حاجاصغــر زیدآبادینــژاد را بــه
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت

عــرض نمــوده ،از درگاه احدیــت بــرای
آن مرحــوم غفــران الهــی و بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان صبــر و اجر مســئلت
مینماییــم.

سازمان نظا م مهندسی سیرجان

بــا نهایــت تاســف و تالــم و بــا قلبــی آکنــده از انــدوه و تســلیم در برابــر مشــیت ذات
اقــدس احدیــت و بــا تشــکر از کلیــه عزیزانــی که مــا را در مراسـمهای تشــییع ،تدفین،
ترحیــم و خاکبنــدان شــادروان

مهندس افشین  شریفیفر

همراهــی و ابــراز محبــت و همــدردی نمودهانــد ،بــه اطــاع میرســاند
مراســم چهلمیــن روز درگذشــت آن عزیــز از دســت رفتــه روز

پنجشــنبه  98/07/25در کنــار آرامــگاه ابدیــش برگــزار میگــردد.
ت زهرای هماشهر
ساعت حرکت  15عصر به سمت بهش 

خانوادههای شریفیفر ،اسحاقی ،نورمندیپور

