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اینچندنفر
نظر معاونت زنان درباره سهمیهبندی ثبت طالق

ایسنا :درحالی که روز گذشته رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق از اعمال محدودیت ثبت طالق در دفاتر
طالق سراسر کشور خبر داد ،دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده این اقدام را امری
به جا و مدبرانه از سوی کانون سر دفتران ازدواج و طالق و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و قوه قضاییه دانست.
شهنازسجادیگفت:ایناقداممیتوانددرجهتنفیرانتوانحصاربرخیدفاتروکسادیدیگردفاترباشد.برخیاز
دفاتر ثبت طالق به لحاظ داشتن ارتباط  ،با هدایت زوجین به دفاتر یا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر می کنند.

انتقاد یک مرجع تقلید از رد صالحیت  ۹۲نماینده مجلس

خبرآنالین :آیت اهلل سبحانی در دیدار رئیس سازمان بازرسی کشور گفت :جای شگفتی است که ۹۰نفر
از نمایندگان فعلی مجلس رد صالحیت شده اند ،چگونه مجلس در راس همه امور است اما یک سوم آن دارای
روحیاتیغیرازانجاموظیفهباشند؟اینحاکیازنوعیمسامحهدرانتخابافراددرنوعتشکیالت،قضاتوجاهای
دیگر است .او گفت« :بسیاری از مشکالت ،وجو ِد فساد در ادارات دولتی و برخی مسئوالن کشور است البته
نمیشودگفتهمهمسئوالن،بلکهگروهمعتنابهیهستندکهبهوظایفِ خودعملنکردهاندوبرخالفوظیفهخودقدمبرداشتهاند».

هشداردربارهکمکهایمالیاتباعغیرایرانیبهکاندیداها

خبرآنالین :احمد توکلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با اشاره به انتخابات مجلس شورای
اسالمی گفت :مسئله شفاف کردن منابع مالی داوطلبان انتخابات و قانونمند کردن آن قدم مثبت بزرگی است
که برداشته میشود .او ادامه داد :اینکه هیچ شخصیت حقوقی نمیتواند کمک مالی انتخاباتی دهد ممکن
است عملی نشود ،اما اگر کار انتخابات شفاف باشد یک گام رو به جلو است .با توجه به بحث نفوذ که موضوعی
جدی است ،ممکن است مواردی در خصوص کمک های مالی اتباع غیر ایرانی در انتخابات وجود داشته باشد.

کاخ فرح در اختیار شورای نگهبان است

عصرایران :محسن هاشمی در حساب شخصی خود در توئیتر به اظهارات فتاح پاسخ داد« :در مورد اظهارات
آقای فتاح مبنی بر استقرار آیتاهلل هاشمی در کاخ مرمر ،در همه سالهای پس از انقالب ،مقاماتی که مسئولیتهای
حکومتی داشته و دارند ،در کاخهای بازمانده پهلوی مستقر هستند .مثال محوطه ریاستجمهوری از قدیم معروف به
کاخ سفید بود که آقای روحانی در آن مستقر است .یا کاخ شاهپورغالمرضا که قوه قضائیه در آن مستقر است .جاییکه
آقای جهانگیری در آن مستقر و هیئت دولت تشکیل میدهد هم کاخ نخستوزیری بوده ،پایینتر از آن کاخ فرح است که شورای نگهبان آنجاست».

خبر

اولین بیمار مبتال به ویروس کرونا درمان شد

پاسارگاد :اولین بیمار مبتال به ویروس ُکشنده کرونا
در شانگهای چین درمان و از بیمارستان مرخص شد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،یک
بیمار  ۵۶ساله در شانگهای چین که مبتال به ویروس کشنده
کرونا بود ،مداوا شده و از بیمارستان مرخص شد .این زن که
مدتهای طوالنی در شهر ووهان ،اولین محل شیوع ویروس
کرونا ،زندگی میکرده است به عنوان اولین نفر از مبتالیان
به این ویروس خطرناک درمان شد .پزشکان پس از بررسی
وضعیت این زن و نداشتن تب به مدت  ۶روز به او اجازه ترخیص
از بیمارستان را دادند .این بیمار  ۱۰ژانویه ،دو روز پس از ورود
به شانگهای ،به این ویروس مبتال شد و  ۱۵ژانویه در بیمارستان
بستری شد .پزشکان ابتالی این زن به ویروس کرونا را به عنوان

اولین مورد در این منطقه مورد تائید قرار دادند .در مدت درمان
وضعیت این زن روبه بهبودی گذاشت و دمای بدن او به مدت
شش روز افزایشی نداشت .پس از دریافت نتایج آزمایشهای این
زن ،پزشکان تصمیم به ترخیص او از بیمارستان گرفتند .کمیته
سالمت ملی چین روز شنبه تائید کرد تعداد مبتالیان به ویروس
کرونا در این کشور به حدود دو هزار نفر رسیده است.
عالئم شایع ابتال به این ویروس مشکالت تنفسی ،تب،
سرفه ،تنگی نفس است .رسانههای رسمی چین گزارش دادند
شمار کسانی که بر اثر ابتال به ویروس کرونا در این کشور جان
باختهاند به  ۵۶نفر رسیده است.
در پی شیوع این ویروس مرگبار ،نخستین شهر در خارج از
منطقه ووهان چین نیز قرنطینه شد.

 نعمتاهلل شول(كدخدا) با سابقهترين هوادار تیم گلگهر سيرجان است که بعد از گذشت سالها هنوز در ورزشگاه حضور دارد
و هنوز آن شماره از پاسارگاد که ده سال پیش با او گفتوگو کرده است را همراه خود دارد / .عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

احترام ًا آقای رییسجمهور!

امیدمحمودزادهابراهیمی
روز گذشته تصویر نامهای از محمود واعظی،
رییسدفتر رییسجمهور خطاب به ابراهیم رییسی
منتشرشدکهدرآنبهموضوعابالغانحصارصداوسیما
بر تولید و انتشار آثار صوت و تصویر فراگیر در سطح
فضای مجازی از سوی رییس این قوه اعتراض شده
بود .محمود واعظی در این نامه به نقل از رییسجمهور نوشته است« :سالم
علیکم.احتراماًاینگونهامورمرتبطبهشورایعالیفضایمجازیاست».
شورایعالیفضایمجازیطبقتعریفسازمانیخودشوراییمتشکلاز
مقاماتارشداستکهتصمیمگیریوقانونگذاریدرسطحملیبرایفضای
مجازیکشورانجاممیدهد.قبلازهمهچیزبایدبگوییمآقایرییسجمهور!
احتراماً امور مربوط به قانونگذاری در کشور همیشه وظیفه مجلس بوده و
ایجادساختارفراترازآننیازمندبازنگریدرقانوناساسیاست.چرامجلسو
نمایندگانمردمدراینساختار،بهکلیکنارگذاشتهشدهاند؟حضوررییس
مجلس و چند نماینده در این شورا مبین این موضوع نیست که مجلس در
این امر دخالت دارد.
در شورای عالی فضای مجازی ،تصمیمگیری کالن شامل همه موارد و
زیرمجموعهها میشود اما عدم تعریف و گنجاندن چنین ساختاری در
قانون اساسی کشور ابهامات بسیاری را ایجاد کرده است .ایراداتی از جنس
تصمیمگیریهاینهادیبهجایشورایی.
اردیبهشت سال 1397پیامرسان تلگرام به دستور یک بازپرس فیلتر شد
و رییسجمهور روحانی آن زمان نامهای توأم با «احتراماً» ننوشت که اختیار
چنین کاری در حیطه شورای عالی فضای مجازی است نه یک بازپرس .قوه
قضاییهباصدورآنحکم،حقوحقوقبیشازچهلمیلیوناستفادهکننده
این پیامرسان را نادیده گرفت و اعتراض فعاالن رسانهای و مدنی هم راه به

جناب آقای مهندس جمشید مالرحمان

مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
کسب رتبه نخست گروه اکتشاف ،استخراج و خدمات جنبی در
رتبه بندی( )IMI -100و همچنین قرار گرفتن در لیست 10
شرکت پیشرو کشور را حضور شما و تمامی کارکنان شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر تبریک عرض مینماییم .موفق و سربلند
باشید.

جناب آقای دکتر علی عباسلو

مدیرعامل محترم مجتمع جهانفوالد سیرجان
انتخاب شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در ارزیابی سازمان مدیریت
صنعتی ایران ( )IMI -100به عنوان یکی از صد شرکت برتر ایران را
به جنابعالی ،مدیران ،کارکنان و کارگران زحمتکش این مجموعه عظیم
فوالدسازی تبریک عرض نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از
خداوند متعال خواهانیم.

جایی نبرد .طبیعی است وقتی حقوق میلیونها نفر نادیده گرفته میشود،
ابالغ بخشنامه انحصاری کردن صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم
مورد خاصی محسوب نشده و عم ًال شورای عالی فضای مجازی در این
تصمیمگیریکنارگذاشتهمیشود.
جالب است بدانید که استناد قانونی برای انحصار صدا و سیما ،یکی از
بندهای قانون اساسی است که آخرین بازنگری آن در سال  1368انجام
پذیرفتهاست.بسیاریبهخاطردارندکهنوارویدیودرآنسالهاباپالستیک
مشکی و با جاسازی حمل میشد .پس از گذشت سالها و با پیشرفت
خیرهکنندهتکنولوژیحتیاگربهانحصارصداوسیمامعترضباشیموفریاد
بزنیمکهزمانامروزدیگرکوچکترینشباهتیبهآخرینسالبازنگریقانون
اساسیندارداینکهرییس قوه قضاییهبهجایرییس قوهمجریهبخشنامهرا
ابالغ میکند فقط تداخل وظایف درون ساختاری را به وضوح نشان میدهد.
متاسفانه برای کلمه «فراگیر» هم هیچ تعریف خاصی نشده است .صوت و
تصویر به هر شکلی میتوانند در فضای مجازی فراگیر باشند .آیا صداوسیما
قصد مدیریت آن را دارد؟ صداوسیمایی که نمیتواند شبکهها و مجریان و
مهمانان برنامههایش را کنترل کند میتواند فضای مجازی را کنترل کند؟
یا اصال مدیریت فضای مجازی در چنین گسترهای معنایی دارد؟ وقتی یک
فرد میتواند در فضای مجازی (آپارات؛یوتیوب؛تلگرام و  )..کانال ایجاد کرده و
تولید محتوا کند ،باید از صدا و سیما مجوز بگیرد؟ چنین چیزی در دنیای
امروزشدنیاست؟
بهطورقطعاگرشورایعالیفضایمجازیجلویحکمفیلترینگتلگرام
ایستادگی میکرد و آرای اعضای آن شفاف به اطالع عموم میرسید ،امروز
شاهداینموضوعنبودیمکهبهجایآنیکنهاددیگرتصمیمگیرندهباشد.
اگراینشورادرقطعاینترنتدرآبانماهامسالفیلترینگوتصمیمگیریهای
کالندیگردخیلنبوده،پسفلسفهتشکیلآنچیست؟

ِ
شوک ردصالحیت

 ابوذر خواجویینسب
در روزهای پایا ِنی هفته ،چند کانا ِل
خبریبهاستنا ِدیکجملهدرصفحهی
امیهوادارا ِنسیداحمدحسینی،
اینستاگر ِ
از ردصالحیت وی برای نامزدی در
انتخابات پیشروی مجلس خبر دادند.
هر چند که خیلی زود مشخص شد،
جملهی منتشر شده در واقع اشارهای بوده به سال  67و اتفاقی که
انتخاباتِ مجلسسومدرحوزهیانتخابیهیسیرجانوبردسیرراتحت
تاثیرخودقرارداد.درآنمقطعماجرایردصالحیتِ سیداحمدحسینی
برایخیلیهاباورکردنینبود،امابرایآنهاکهتحوالتِ
سیاسیایرانرا
ِ
ازنزدیکدنبالمیکردند،ایناتفاقچندانهمغافلگیرکنندهنبود.در
اواسط دههی ،60ماجرای «ایران-کنترا» که بهماجرای «مکفارلین»
نیزمشهوراست،فضایسیاسیایرانراتحتتاثیرخودقرارداد.چهارم
خردادماه  1365هواپیمایی که از آن سوی اقیانوس اطلس به پرواز
درآمده بود ،در خاک ایران بر زمین نشست .این هواپیما برخالف آنچه
ریگان(رییسجمهوروقتامریکا)میپنداشتنهحاملستارهاقبالاو،
کهعاملنابختیاریاششد.رابرتمکفارلین(مشاورامنیتملیریگان)
و الیور نورث (عضو شورای امنیت ملی آمریکا) دو مسافر آن هواپیمای
بدشگونیبودندکهدرتعلیقروابطتهران–واشنگتنوبرایپیادهکردن
ماموریتآنهاواردایرانشدهبود.نمایندگانآمریکایی،کیکیرابههمراه
داشتنددرشمایلکلید،تانشانهایباشدازگشایشبابروابطمیاندو
کشور و نیز یک قبضه تپانچه و عالوه بر آن یک جلد انجیلمقدس که
با امضای یادگاریای همراه بود به خط رونالد ریگان و خطاب به رهبر
ایران.هدیهاصلیبرایایرانیهاامانهکیکوکلیدوانجیلکهتسلیحات
مورد نیاز ایران در میانهی جنگ با عراق بود.
این ماجرا اما خیلی زود افشا شد و جنجالهای زیادی در
آمریکا و داخل ایران بهپا کرد .هشت نمایندهی مجلس از جمله
حجتاالسال موالمسلمین حسینیسیرجانی نیز در مقابل این اتفاق
واکنشنشاندادندوباانتشارمتنیازوزیرامورخارجهیوقتخواستند
تا طبق اصل 88قانون اساسی در مهلت مقرر در مجلس حاضر و پاسخ
دهد که جریان سفر هیئت آمریکایی به ایران به چه صورت و با چه

کیفیتیصورتپذیرفتهوچهکسانیدرایرانباآنهامذاکرهکرده،واگر
مذاکرهای صورت گرفته ،محور مذاکرات چه بوده و به چه تصمیماتی
منجر شده است؟ این اتفاق در میا ِن ناباوری این هشتنماینده ،با
واکنش شدی ِد امام خمینی (ره) روبهرو شد .ایشان در آن زمان و با
جنگی کشور ،مسئلهی وحدتِ جامعه را بسیار مهم
توجه به شرایطِ ِ
تلقی میکرد و از همین رو در یک سخنرا ِنی آتشین ،از اقدا ِم این هشت
نمایندهدرواکنشبهماجرایمکارلینبهشدتانتقادکرد.تبعاتِ این
مجلس دوم با
اتفاق باعث شد تا هفتنفر از این جمع پس از پایان ِ
عرصهیسیاستخداحافظیکنند.ازبینآنهاتنهاسیداحمدحسینی
تحملدردسرهایفراوانب هراهخوددرصحنهیسیاست
بودکهپساز ِ
س سوم ،ردصالحیت
ادامه داد .او در ابتدا برای حضور در انتخابات مجل 
شد.امادرفاصلهیدوروزماندهب هانتخابات،باتایی ِدصالحیتویموافقت
شدتارویایچپگرایا ِنسیرجانیبرایورو ِدبیدردس ِرنامزدشانیعنی
مجیدزرگرباشی به مجلسسوم به واقعیت نپیوندد .حسینی با کسبِ
 53722رایبرایباردومنمایندهیمردمسیرجاندرمجلسشدهبود،
اماهنوزبراینشستنبررویصند ِلیمجلس،اطمینا ِنکاملنداشت.
جنا ِح چپ اسالمی که در پنا ِه سیاستهای جنگ ایران با عراق ،بر
فضای سیاسی ایران تسلط پیدا کرده بودند ،همچنان ب هدنبال راهی
برای جلوگیری از ورود سیداحمدحسینی ب ه مجلس بودند .در نهایت
نیز برخی نمایندگان چپگرا از جمله هادی غفاری ،عباس دوزدوزانی،
اشرفیاصفهانی،مجیدانصاریو. .باپیشکشیدنماجرایمکفارلین
وموضوعانتقا ِدرهبری،باتاییداعتبارنامهیویمخالفتکردند.باوجود
این ،سیداحمدحسینی از این خان نیز عبور کرد تا برای یک دورهی
چهارسالهی دیگر ،نمایندهی مردم سیرجان شود .حاال سه ده ه از آن
اتفا ِق جنجالی گذشته و گویی طرح دوبارهاش آنقدر جذابیت داشته
کهبهعنوانیک«ترفن ِدانتخاباتی»موردتوجهقراربگیرد.چهکسیباور
لیلمحرومشد ِنبسیاریازچهرههای
میکردروزگاریفرابرسدکهب هد ِ
موجهی سیاسی و حتی فرهنگی از شرکت در رقابتهای انتخاباتی،
پدیدهای به نا ِم «ردصالحیت» تبدیل به یک «برند» و اتفا ِق مثبت در
جامعه شود .تا جایی که بهقیمتِ بازی با افکار عمومی که این روزها به
شدتازدروغپراکنیوگمراهسازی،گریزاناست،تبدیلبهیک ِ
تاکتیک
انتخاباتیشود.

سودوكو 592
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :591
ریحانه 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.

جناب آقایان حاجابوالقاسم و محمد عسکری و خانمها نرگس ،زهرا و حکیمه عسکری

درگذشت والدهی گرانقدرتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت میگوییم .ما را در غم خود شریک
بدانید .خداوند روح آن مرحومه را قرین رحمت و مغفرت فرماید .روحش شاد و یادش گرامی

خانواده شهید حدیدی

آگهی مناقصه

ـز در نظــر دارد نســبت بــه اجــرای پــروژه احــداث زمین
ـش پاریـ
ـوجان بخـ
ـاری پسـ
دهیـ
ورزشــی بــا چمــن مصنوعــی از طریق برگــزاری مناقصــه اقــدام نماید.
لــذا از شــرکتها و پیمانــکاران واجدالشــرایط دعــوت میگــردد از تاریــخ 98/11/07
ـت  98/11/17جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه بخشــداری پاریــز (دفتــر فنــی)
لغایـ
مراجعــه نمایند.
شرایطمناقصه:
ســپرده شــرکت در مناقصــه  5درصــد مبلــغ بــرآورد اولیــه میباشــد کــه بــه صــورت
ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز بــه حســاب شــماره  ۰۱۰۸۶۶۸۲۴۵۰۰۲بانــک ملــی بــه
نــام دهیــاری پســوجان ،میباشــد.
مهلت تحویل مدارک :تا تاریخ 98/11/24
تاریخ بازگشایی پاکات98/11/26 :
در ضمن هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دهیاری روستای پسوجان بخش پاریز شهرستان سیرجان

