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اینچندنفر
اعضای ستاد مرکزی شورای عالی اصالح طلبان انتخاب شدند

ایرنا :بیست و سومین جلسه شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالحطلبان برگزار شد و
یراد
سیدحسینمرعشی،سیدحسنرسولی،شهیندختموالوردی،علیباقریوعلیشکور 
به عنوان اعضای حقیقی ستاد مرکزی انتخابات شورای عالی جبهه اصالحات انتخاب شدند.
همچنین با اشاره به تصویب کلیات طرح سرا (سامانه رایسنجی اصالحطلبان) اعالم شد
که کمیته راهبردی شورای عالی سیاستگذاری پس از جمع بندی نظرات ،طرح نهایی را برای تصویب آماده کند.

نمیتوانیم شايستهساالري را در انتخاب افراد اعمال كنيم

تابناک:عبدالرضاهاش مزايي،عضوفراكسيوناميدمجلس.«:اصالحطلبانازمجلسچهارمبهبعددچارمشكالت
زيادي شدند .تا پيش از آن ،شوراي نگهبان وظيفه نظارتي بر عهده داشت اما نظارت به مفهوم دخالت وجود نداشت .از
مجلس چهارم اين سيستم عوض شد و شوراي نگهبان با تفسيري كه از قانون اساسي داشت ،وضعيت را تغيير داد و
همين باعث شد تا جناح چپ ديگر در هيچ دورهاي نتواند از ظرفيت كامل خود استفاده كند .نميتوان از قبل روي افراد
حسابكرد؛بنابراينليستهاهميشهدردقيقه 90بستهشدهاست،بههمينجهتنميتوانيمبهطورقاطعشايستهساالريرادرانتخابافراداعمالكنيم».

من از استیضاح نمیترسم از افتضاح میترسم

آفتابنیوز :وزیربهداشتدرمانوآموزشپزشکیبابیاناینکهمننیامدمبامصلحتاندیشی
و عدول از حق ،وزیر بمانم ،گفت :اجازه نمیدهم آقازادهای با سرمایه بادآورده پدرش بر صندلی
دانشگاه بنشیند ،من از استیضاح نمیترسم از افتضاح میترسم .سعید نمکی گفت :شهدا
یدانستند قرار است سازمان غذا و دارو را به رانتخوارها واگذار کنیم ،این وزیر خدمتگذار تا
نم 
جایی که جان داشته باشد برای خدمت به این کشور و دفاع از آرمان شهدا ایستاده است.

وزارت ورزش برنامهاي براي حضور زنان در بازيهاي ليگ ندارد

پانا :معصومه ابتكار ،معاون امور زنان و خانواده رياستجمهوري گفت« :فعال و
بر اساس شواهد موجود ،وزارت ورزش و جوانان برنامهاي براي حضور زنان در
بازيهاي باشگاهي در استاديومهاي فوتبال ندارد .روند موجود بيشتر بر اساس
رايزني با هواداران است به اين معنا كه هواداران فوتبال بايد تالش كنند تا محيط
ورزشگاه بيش از پيش براي حضور زنان آماده شود.

خبر

دهیاری حجتآباد زبالهها را جمعآوری نمیکند

تآباد زبالهها را مرتب
 پاسارگاد :دهیاری حج 
تآباد با
جمعآوری نمیکند .این را عدهای از مردم حج 
حضوردرپاسارگادگفتند.یکیازساکنانخیابانامامرضای
تآبادبزنیدتاببینید
تآبادگفت:توراخدا سریبهحج 
حج 
وضعیت چقدر بحرانی است ،مردم به دلیل اینکه ماشین
جمعآوری زباله مرتب نمیآید زبالههایشان را شب در

خیابانمیگذارندوصبحکهبلندمیشویممیبینیمسگها
پاکت زبالهها را پاره و زبالهها وسط خیابان ریخته شدهاند ،از
آن طرف برخی هم به دلیل کمبود امکانات پاکت زبالهشان
را روی ماشین میگذارند و تا ببرند داخل شهر اما وسط راه
پاکت زباله از روی ماشین میافتد وسط خیابان .او گفت:
ما بارها به دهیاری مراجعه کردیم و میگویند روزهای فرد
ماشین زباله میآید اما ما االن حدود دو سال و نیم است در
اینجازندگیمیکنیمشاید 4بارماشینزبالهرادیدهباشیم.
یکی دیگر از ساکنان گفت :شاید زباله خیابانهای اصلی
مرتب جمعآوری شود اما زباله خیابان امام رضا و کوچهها
مرتب جمعآوری نمیشود .و حتی واگن زبالهای هم نیست
که حداقل پاکت زباله را داخل آن بیاندازیم.

 خانمی در آفتاب پاییزی گوشه مغازه ش نشسته و در حال دوختن پته است  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

آشوب یادها
 رضا مسلمیزاده

پانزده سال گذشت و گردش
چرخ دوباره سیرجان را میزبان
جشنواره تئاتر استان کرد.
اهالی تئاتر برگزاری جشنواره
در سیرجان را در آن سالها
جزو شیرینترین و ماندگارترین
خاطرات جشنوارهای خود اعالم میکنند .در مرور آن
روزگاران نامی خودنمایی میکند که سال بعد دیگر
در میان ما نبود و جشنواره سال بعد در ماتم او به
«یادوارهی محسن زیدآبادینژاد» تبدیل شد .پر جنب و
جوشترین تئاتری آن سالها که با نشستن بر صندلی
ریاست انجمن نمایش سیرجان به آن جایگاه و منزلتی
بخشید و به فعالیتهای تئاتری نظم و نسقی داد که به
کام بعضی خوش نمیآمد .البته او که به راحتی از حق
خود میگذشت ،برای تئاتر سرسخت بود .در آن سالها
که هنوز بودجهی جشنواره امکان برگزاری آن را در هر
جایی فراهم میآورد ،همین سرسختی و تالش باعث
شد سیرجان دو سال پیاپی میزبان جشنوارهای شود که
بیشترین زحماتش بر دوش خود محسن زیدآبادینژاد
بود .اگر اینجا چندان مهری ندید اما مزد تالشهایش
را در اولین دوره تشکیل انجمن نمایش استان گرفت.

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی

ِ
هویت فراموششدهی شهر...
ابوذر خواجویینسب

جشنوارهی موسیقی نواحی ،زیبا اما بیهدف

احی کشور
در روزهایی اخیر ،جشنوارهی
موسیقی نو ِ
ِ
بهرو ِال هر ساله در استان کرمان برگزار شد .سه ِم «سیرجان»
کمان آوازهای ایرانی ،دو اجرا از هنرمند ِان
نیز از رنگین ِ
اسانشمالی و سیستا نوبلوچستان بود .فارغ از اینکه
خر ِ
برگزاریِ دایمی این جشنواره در کرمان ،باعث شده تا مرد ِم
نگی نواهای ایران را
این استان ،فرصتِ لذت بردن از ارکست ِر ر ِ
بهدستبیاورند،اماتجربهنشاندادهاستکهمسئوالناجرایی
ِاسالمی
گوارشاد
کل فرهن 
این جشنواره و در راس آن اداره ِ
ِ
استاندرهدفگذاریهابهبرخینکتههاتوجهکافینکردهاند.
اولی ،بیتوجهی بهجذبِ «گردشگران» داخلی و خارجی
در خالل برگزاریِ این جشنواره است .آنهم در زمانهای که
گردشگريِ مبتنيبرموسيقيهایتلفيقيومحلیدرسراسر
دنيا طرفدار ِان بسياري پیدا کرده است و شماری از كشورهاي
بين«گردشگري»و«موسيقي»
توسعهيافتهنیزپيون ِدعميقي ِ
ايجادكردهاند.ازاینمنظر؛جشنوارهیموسیقینواحیفرصت
بینظیری برای جذبِ گردشگر در استان کرمان است .شاید
اگربهمواردینظی ِر؛جذبِ اسپانسر،تبلیغاتگسترده،برگزاری
جشنواره در مدتزمان یک یا دو هفته به جای چهار روز،
نبیجشنوارهونظمبخشیدنبهاجراها
افزایشبرنامههایجا ِ
بهویژهدرشهرستانهاتوجهبیشتریشود،گردشگر ِانداخلی
اهی
نی بزرگ اقوام ایرانی ،ر ِ
و خارجی نیز برای بازدید از میهما ِ
استانکرمان شوند تا از این راه هم صنعت گردشگریِ استان
تقویت شود و هم سطح و اعتبا ِر جشنواره افزایش پیدا کند.
چاشنی بیتدبیری
افتتاح با
ِ

اول آنکه مورد اعتماد جامعهی تئاتر استان قرار گرفت و
دیگر آنکه  4نف ِر دیگر اعضای هیئتمدیره او را به عنوان
رییس انتخاب کردند تا اولین رییس انجمن نمایش
استان باشد و زحمات جشنوارهای را بر دوش بکشد
که در رمقی و رغبتی برای افتتاح آن در سفر نابههنگام
محسن باقی نمانده بود.
آبان هر سال که به نیمهی خویش نزدیک میشود،
ِ
یاد محسن زیدآبادینژاد و سفر نابههنگامش در
دلمان بیدار میشود و هیچ باورمان نمیآید که
چارده ساله شده است این داغ که هنوز تازه است.
عمر آدمی چه شتابان در گذر است و ما چه آسان
فرصتهایمان را از دست میدهیم .جشنواره بیش
از هر چیز دیگری «دورهمی اهالی تئاتر» است.
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت /باقی
همه بیحاصلی و بیخبری بود.
حیف است که این عیش از ره رسیده ،به حرفهای
بیهوده و جدلهای کودکانه منقص گردد .جامعهی تئاتر
استان در خالل این سالها سفر تعدادی از اهالی خود
را به سوگ نشسته است .شاید جشنواره مناسبترین
فرصت برای دورهمی صمیمانه و گرامیداشت یاد و
خاطره همهی آنان باشد« .یادشان زمزمهی نیمهشب
مستان باد /تا نگویند که از یاد فراموشانند».

رییسجمهور بار دیگر بهاستان کرمان سفر میکند تا
در چند شهر از جمله بافت و سیرجان ،بیش از  30طر ِح
معدنی را افتتاح کند .جالب است بدانید؛ چند سال پیش
مرک ِز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری ،گزارشی از
چالشهای توسعه در استان کرمان منتشر کرد که در آن به

 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :580
فریبا یاراحمدی

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.

سعدیا مرد نک ونام نمیرد هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

روان از تهران

شـرکت راهسـازی و سـاختمانی  115در نظر دارد تهیه ،پخـت و توزیع سـه وعـده غـذای 400
نفـر از پرسـنل خـود در پروژه خط انتقـال آب خلیج فارس در محدوده کمپ شـماره یک واقع در
جاده سـیرجان ،باسـفهرجان ،خیرآباد کفه و کمپ شـماره دو واقع در جاده پاریز -سرچشـمه بعد
از روسـتای مانی را به اشـخاص واجد شـرایط واگذار نماید.
از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اوراق مناقصه حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 98/08/28
با شماره تماس  034-32227122در ساعت اداری با داخلی  134تماس حاصل نمایند.
آدرس دفتر مرکزی :کرمان -خیابان جامی جنوبی -پالک  -35ساختمان شهید حجت

آخرین اخطاریه

اتحادیه میدانداران میوه و ترهبار

اخوانمحترم

قرشی کرانی

شب 4-10

آگهی برگزاری مناقصه «انتخاب پیمانکار آشپزخانه»

اخطــار بــه اعضــای دارای امتیــاز میــدان ترهبــار بلــوار خلیــج
فــارس کــه نســبت بــه پرداخت کامــل پول زمیــن در تاریــخ مقرر
اقــدام ننمودهانــد ،در صــورت تمایــل بــه پرداخــت قیمــت زمین
براســاس نــرخ کارشناســی بــه مــدت  7روز کاری اقــدام نماینــد.
(به اتحادیه مراجعه شود)
در غیــر ایــن صــورت اتحادیــه نســبت بــه مزایــده گذاشــتن ملک
مربوطــه اقــدام و جــای هیچگونــه اعتراضی نمیباشــد.

نیاز ِ سیرجان به بازآفرینی

معرفی سیرجان به عنوان
زمان
نزدیک بهیک سال از ِ
ِ
بازآفرینی شهری» در کشور ،میگذرد .اتفاقی
شهر پایلوتِ «
ِ
مهم که اگر آ ن را جدی گرفته بودیم ،میشد برای بسیاری
از چالشهای توسعهی شهریِ سیرجان ،پاسخهای مناسب
پیدا کرد .بازآفرینی یک معنا دارد و آن توجه به تاریخ و هویت
است .سیرجان در دهههای گذشته به دالیلی همچون
قرار گرفتن سیرجان در محدودۀ شاخص معدنی کشور
نزیتی جنوبکشور،
و تقاطع چهاررراه اصلی ترابری و ترا ِ
پذیرای مهاجر ِان زیادی بوده .امری که از سویی سبب
احداث محلههای جدید و گسترش شهر شده و از سوی
دیگر شکافهای عمیق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را در
شهر ایجاد کرده است .در چنین وضعیتی توجه به هویت و
قابلیتهای بومی و محلی در مدیریتِ فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی شهر ،نهتنها الزامی است ،بلکه نیاز ب ه توجه علمی
و عملی دارد.
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متخصص اعصاب و

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی تلفن42209165 - 42209795 :

صراحت اشاره شده بود؛ برخی صنایع از جمله پتروشیمی و
صنایع فوالدی در این استان کویری ،عالوه بر بهوجود آوردن
چالشهایزیستمحیطی،بهدلیلتحمیلهزینههایزیاد،
فاقدمزیتاقتصادیهستند.برایمثالاینگزارشدربارهی
تکمیلزنجیرهیفوالدیدراستانکرمانبهدلیلمحدودیت
در مناب ِع برق و آب ،هشدار داده و عنوان کرده فقط برای
افتتا ِح طرح «فوالد بافت» حداقل 4میلیون مترمکعب،
آب الزم است که این آب قرار است از سدی تامین شود
نی آن ،حتی جوابگوی آبِ شرب و
که ذخیرهی کنو ِ
کشاورزیِ منطقهی بافت و اطراف آن نیست .حاال رییس
دولتتدبیروامیدبهسیرجانوبافتمیآیدتاباافتخارعنوان
کند که زنجیرهی فوالدیِ استان کرمان تکمیل شده است.
دلمان بذاریم .هر
نم یدانم این همه تناقض را باید کجای ِ
چند جایی برای تعجب وجود ندارد .از کاسبان سیاسی که
نسخهیتوسع هرامیپیچند،انتظاریبیشازاین،نمیرود!

درگذشت ابوی بزرگوارتان شادروان سیدعلی
قرشی کرانی را خدمت شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض میکنیم .از خداوند برای آن
مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان طول عمر
خواهانیم.

دهش

مهدی و محمد امیرزاده

شیشه سکوریت

کرکره برقی

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره بــرقی اطـمینـان دور در سیــرجان

بــلوار دکتــر صادقی نـرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ  09133471959الهــینسب

پاسارگاد

