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اینچندنفر
به مردم برای کاهش مشارکت در انتخابات حق میدهم
ایرنا :نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در نشست دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه من تا حد
زیادی به مردم برای کاهش مشارکت در انتخابات حق میدهم ،گفت :وقتی میبینند مجلس چندان کارهای نیست
طبیعی است که شرکت نکنند .علی مطهری گفت :قشرمتجدد و سهل انگاربه دین هم باید نماینده داشته باشند.
بله فاسد اخالقی و مالی نباید درمجلس باشد اما عقاید مختلف باید درمجلس حضورداشته باشند ۹۵ .درصد کار
را می کنند و به مردم میگویند حاال بیایید بین این دو تا انتخاب کنید .فکرمیکنند دارند خدمت میکنند به نظام .و این روندها باید اصالح شوند.

 40یا  ۴۵نفر کشتهشدگان آبان ،با سالح غیرسازمانی کشته شدند
ایسنا :وزیرکشورگفت :همین روزها تعداد کشتههای آبان اعالم میشود .رحمانی فضلی گفت :درآبان۹۸
تمام رسانههای آمریکا و مخالف ایران ازجمله سلطنتطلبان ،مناققین و داعش آموزش مسلحانه میدادند.
میگویندرحمانی اینترنترادراعتراضهاقطع کرد.وقتی ازطریق اینترنت آموزشنظامیمیدهند،باید اینترنت
قطع شود .آنها میخواستند درایران جنگ داخلی راه بیندازند .گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب درایران
شد.حدود ۴۰یا ۴۵نفریعنیحدود ۲۰درصد کشتهشدگان ،افرادیبودند کهباسالحهایی کشتهشدند کهسالحسازمانینبودو آنهاشهیدشدند.

این تظاهرکردنها برای ملت راهگشا نیست
آفتاب :حجتاالسالم والمسلمین حسین جاللی منتخب رفسنجان و اناردرمجلس یازدهم درباره
پیشنهادخودمبنیبرختمروزانهقرآنکریم ازسوینمایندگان اظهارکرد:براساس اینپیشنهادبههرنماینده
روزیدوصفحه ازاین کتاب الهی اختصاصمییابدوبناداریم ازجلسهروزیکشنبه این کاررا آغازکنیم .ازآن
طرفعباسسلیمینمینتحلیلگرمسائلسیاسیبا انتقاد ازاینپیشنهاد گفت :اینتظاهرکردنها آفت
بازگشت روشهای احمدی نژادی است که یکبارازآن ها لطمه خورردیم .و بین توسل به معنویت و تظاهربه معنویت تفاوت وجود دارد.

برخی مدیران سیاسی بدون حضوردر کالس مدرک میگیرند
آفتاب :دستیارویژه وزیرعلوم از کشف بیش از ۳۰هزارمدرک جعلی درسال  ۹۸درمیدان انقالب خبرداد و
گفت :شاید درمیان آن ۳۰هزاربتوان نام برخی ازمنتخبین فعلی را دید ،برخی مدیران سیاسی بدون حضوردرکالس
 ۱۴۰واحد درس را دردو ترم پاس میکنند و مدرک دکتری و ارشد میگیرند .دکترفریدون جعفری با انتقاد ازمدرک گرایی
دراعتبارسنجیمسئوالنونمایندگانمجلس اظهارکرد :وقتیحضوردرجایگاهیسیاسیرامنوطبهداشتن کاغذیبه
نام مدرک میکنیم بدون این که ارزیابی های درستی ازدانش مرتبط با آن مدرک را تقویت کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی خواهد شد.

خبر
دستگیری  ۱۷سارق در  ۳روز گذشته
فرماندهانتظامیشهرستانسیرجانازدستگیری۱۷سارقو
کشف۲۹فقرهسرقتطی۳روزگذشتهدرسطحشهرستانخبرداد.
سرهنگمحمدرضاایراننژاددراینرابطهگفت:مامورانانتظامی
طی ۳روزگذشته با انجام عملیاتهای اطالعاتی ۱۷،سارق را در
نقاط مختلف شهرستان و درمخفیگاههایشان دستگیرکردند.
ایراننژادافزود:اینسارقانبه۲۹فقرهسرقتاعمازسرقتازمنزل،
سرقتکابلبرق،موتورسیکلت،خودروومحتویاتداخلخودرو
اعتراف و بسیاری از اموال مسروقه ازمخفیگاه آنان کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان در اشاره به شناسایی مالباختگان
و استرداد اموال ایشان ،تصریح کرد :یکی از عوامل اصلی
وقوع این سرقتها ،سهلانگاری مالباختگان بود که این
نکته میطلبد تا شهروندان در توجه به توصیههای پلیس

جهت جلوگیری از سرقت اهتمام ویژهای داشته باشند.
سرهنگ ایراننژاد گفت :همچنینباشکوائیهدوتن ازشهروندان
سیرجانی،فروشندگانموادضدعفونیکنندهتقلبیدستگیرشدند.
ایراننژاد افزود :پس از شکایت این دو شهروند ،موضوع
در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت
و ماموران پس از کسب اطالعات الزم و با هماهنگی و اخذ
نیابت قضایی ،در یک عملیات پلیسی  ۲فروشنده مواد
ضدعفونیکننده تقلبی را در شهرستان زرند دستگیر کردند.
ویدرادامه گفت:دربازرسی ازمنزلمسکونیمتهمان ۲۴۴،عدد
ژلوموادضدعفونیکنندهتقلبی۹۶،هزارلیبلآمادهاستفاده۷۴۰،
قوطی خالی ۲۵۰ccمخصوص ژل فاقد برچسب ،مهرو تعدادی
فاکتور شرکت جعلی تولیدکننده مواد ضدعفونی کشف شد.

جناب آقای مهندس مسعود میرمحمدی

مدیرحوزهمدیرعاملومدیرروابطعمومیشرکتجهانفوالدسیرجان

مصیبــت وارده را تســلیت عــرض نمــوده ،بقــای عمــر
جنابعالــی و آمــرزش آن مرحومــه را از خداونــد متعــال
خواستارم.

منصور شریف

از راننــده خــودروی ســفید رنــگ کــه
مــورخ  29اردیبهشــت ســاعت  11الــی 12
شــب در بلــوار قاآنــی بریدگــی نزدیــک
کلینیــک دندانپزشــکی پارســه بــا عابــر
پیــاده تصــادف نمــوده ،خواهشــمندم
جهــت دریافــت خســارت از بیمــه تمــاس
بگیــرد .مصــدوم در قیــد حیــات اســت و
فقــط قصــد اســتفاده از بیمــه خــودرو را
دارد.
 09375163698مهدی یزدینسب

 طبق آخرین آمار  120نفر در سیرجان به بیماری کرونا مبتال شدهاند .این در حالیست که مردم به شرایط عادی برگشتهاند و برخی
افراد در بانکها ،پارکها ،خیابان و کوچه از ماسک و دستکش استفاده نمیکند /.عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

کامبیزنامه

منتظر میمانم
 احمدرضا تخشید
طبق معمول کامبیز ازسرشب روز
شنبه شروع کرد به پیام فرستادن .برای
شروع نوشته بود :خیلی دلم میخواهد
ببندمت به باد فحش ولی االن شرایط
طوری نیست ...یعنی درواقع درگیریهای
ذهنیام بیش از این حرفهاست که با
دوتا فحش به تو و امثال تو آبی برآتش پاشیده شود .نوشتم :دیگه
چی شده؟ به گمانم امروز کال از دنده چپ بلند شدی .جواب داد:
من االن چند روز است که دچار بیرونروی مزمن شدم .نوشتم:
احتماال دچاربیماری فصلی شدی ،خودت را به یک دکترنشون بده
دوتا قرص بهت میده خوب میشی .بعد بیا و هرچی دلت خواست
به من بگو .جواب داد :دلت خوشه .البته مسلما شما مرفهین
بیدرد متوجه این مسایل نمیشوید .مشکل من ربطی به فصل و
سال نداره .من از دیدن قیمت اجناس این اتفاق برام افتاده ،یک
سربه سوپری محل بزن تا متوجه بشی چی میگم .برو ببین چطور
قیمتها سربه فلک کشیدن .عدس کیلویی ده تومن حاال رسیده
به باالی  20هزارتومان .لپه هم همینطورلوبیا هم همچنین .روی
هر جنسی دست میگذاری بیش از دو برابر شده .اونوقت حقوق
من بیچاره فقط ده پانزده درصد افزایش پیدا کرده .باید درآمدت
مثل من باشه تا بفهمی چی میگم .به گمانم اگر شرایط تو هم
مثل من بود ،کل روزرو تو مستراح به سرمیبردی .نوشتم :حرفت
حساب .شرایط سخته ولی ما باید سطح تحملمون رو باال ببریم.

سرکار خانم زهره میرزاده

مدیر اجرایی اتحادیه کیف و کفشفروشان
درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض میکنیــم .خداونــد روح آن مرحــوم را قریــن
رحمــت و مغفــرت فرمایــد.

اتحادیه کیف و کفشفروشان

جناب آقای مهندس

مسعود میرمحمدی

مدیر حوزه مدیرعامل و مدیر روابطعمومی
شرکت جهانفوالد سیرجان

مشکل را قبول کنیم

ما باید به خودمون آموزش بدهیم که این مشکالت ابتدایی بر
روی خواستههای بزرگمان بر روی هدفهای عالیای که در سر
داریم ،تاثیرمنفی نگذارند .کامبیزنوشت :حاال حرفهای خودم رو
به خودم تحویل میدهی؟ واقعا نامردی .اصال به نظرم داری مسخره
میکنی و کمکم داری مجبورم میکنی چهارتا کلفت بارت کنم.
جواب دادم :خدا نکنه مسخرهات کنم .ولی اینها حرفهاییست
که خودت همیشه تحویلم میدادی و من چند وقتی است که
دارم خودم را عادت میدهم و سبک زندگیم را تغییر میدهم تا
با این شعارها هماهنگ شوم .کامبیزنوشت :شما اراذل سیاسی،
شما وابستگان به اجانب ازهمهچیزسواستفاده میکنید .اصال شما
عمدا قیمت جنسها رو بردید باال تا پدرما رو دربیارید و مجبورمون
کنید مثل شما فکر کنیم .ولی کورخوندید ما اگرزمانی گفتیم در
شرایط سخت اشکنه بخورید منظورمان هفتهای یک باربود نه اینکه
هفت روز هفته نونمون رو در آب تلیت کنیم .نوشتم :متاسفانه
االن شرایط همینه که میبینی و کسی هم کاری نمیتونه بکنه.
چون گرونیها دالیل زیادی داره .اگر کمی فکر کنی شاید خودت
هم متوجه شوی .کامبیزنوشت :دلیل اصلی خود شمایید و ما در
حرکـت بعـدی با جـارو کـردن شـما ازسـطح کـل ممـلـکت چـنـان
تو دهنی بهتان خواهیم زد که خودتان هم نفهمید از کجا خوردید.
درغیاب شماها مملکت را آنچنان گل و بلبل خواهیم کرد که تمام
مردم دنیا آرزوی زندگی در کشورمان را داشته باشند .دیدم بحث
فایدهاینداردبنابراینفقطنوشتم:منتظرمیمانم.و اینترنت گوشی
را خاموش کردم.

 امید محمودزاده ابراهیمی
دختری توسط پدرش
با داس به قتل میرسد.
دختر دیگری توسط برادرش
با آتش زدن منزل کشته
میشود .اینها اخباری است
که میشنویم و میخوانیم اما
ً
قطعا آمارهای رسمی بیشتر از اینهاست .مگر ما
همیشه این اقدامات را نکوهش نمیکردیم؟ مگر
شوپرورش اینموارد گفتهنمیشده است؟
درآموز 
پس چرا هنوز رویدادهایی از جنس هزاران سال
پیشمیافتد؟
واضح است که چند جای کار ایراد دارد و فقط با
نوشتنو امتحانگرفتنتاریخ ازدانشآموزاننمیتوان
انتظارداشت اصالحی صورت بگیرد .اتفاقات دیگری
درخصوص تربیت ،آموزش و سیاستگذاریها باید
به وجود بیاید تا کمترشاهد اینگونه اتفاقات باشیم.
همینسالگذشتهبودکهموضوعکودکهمسریدر
سیرجان به شدت داغ شد اما کسی میتواند تضمین
ً
قطعا خیر.حتی
بدهد کهدیگرچنینمواردینداریم؟
همان زمان هم که این اتفاق درراس تمام خبرها بود،
درزیرپوست جامعه کودکهمسری درحال رخ دادن
بود و همچنان هم آمارآن باال ارزیابی میشود .پدیده
کودکهمسریتمامنشدهونخواهدشد.دلیل آنهم
مشخص است؛ چون ریشههای آن ازبین نرفته است.
ریشهیابی چنین معضالتی به پیدا کردن راهحل
کمک میکند اما اینکه بتوان آن راهحل را اجرا کرد یا
خیربحث دیگری است .مثال اگربحث فقراقتصادی
و مشکالت اینچنینی درمیان باشد کارخاصی انجام
نمیشود .از طرفی هنوز بسیاری از مسئوالن ما به
زیرفرش کردن مشکالت برای گل و بلبل جلوه دادن

وضعیت دوران کاری خود اعتقاد راسخ دارند .رسانهها
اگر به عمق چنین ماجراهایی بپردازند به سیاهنمایی
متهم میشوند .همانطور که «خانه پدری» کیانوش
عیاری سالهاست به همین دلیل در توقیف مانده
و تالش برای اکران آن هربار به شکست انجامیده
است .آن ارادهای که عامه مردم میگویند« :عدهای
نمیخواهند مشکالت حل بشود» خارج از این مرز
نیست ،داخل خود ماست .ما معضل و مشکل
را قبول نداریم .باور نداریم در این جامعه همچنان
به زنان ظلمهای آزاردهندهای صورت میگیرد و باید
تالش کنیم آن را حل کنیم .معضل تربیت صحیح
شوپرورش و چه دردرون
فرزندان چه درسیستم آموز 
خانواده که اهمیت آن چندبرابر است ،همچنان یکی
از بزرگترین مشکالت اجتماعی در این کشور است
که هیچوقت هم جدی گرفته نمیشود و سالها بعد
اثرات آن را میبینیم.
چقدرتالش کردیم خشونت علیه زنان را درسطح
جامعه کاهش دهیم؟ سال گذشته سحر خدایاری
اهمیت
از ترس دادگاه و حبس به خاطر موضوع کم
ِ
ورزشگاه رفتن خودسوزی کرد .آیا وجدان مسئوالن ما
به اندازه زنده به گور کردن جوجههای یکروزه از این
اتفاقبهدرد آمد؟متولیان گشت ارشادهیچگاه ازخود
پرسیدهاند که آیا رفتارشان منجربه ارشاد واقعی شده
است؟ آالم اقتصادی ناشی ازتحریم و تورم در کشور
که همیشه به هیچ انگاشته شده تبعات اجتماعی و
اخالقی به همراه ندارد؟ نمیتواند باعث شود پدری
دخترخودرابفروشد؟ اینهامعضلنیست؟وجود این
یمیلیاردیدراین کشور
همهنهادفرهنگیبابودجهها 
چه کمکی به حل این مشکالت کرده است؟ درقدم
اول باید قبول کنیم که مشکل داریم و بعد برای آن،
بدونتعارفبرنامهریزیکنیم.

سودوكو 606
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :605
فرشید رستگار

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

جناب آقای شهباز حسنپور
نماینده مردم شریف سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی

انتخــاب جنابعالــی بــه عنــوان نایبرییــس دوم
کمیســیون تدویــن آییننامــه داخلــی مجلــس
شــورای اســامی کــه مبیــن مراتــب تعهــد و
توانمنــدی بینظیــر جنابعالــی میباشــد را صمیمانه
حضورتــان تبریــک عــرض نمــوده ،از خداونــد منان
آرزوی ســامتی و توفیــق روزافــزون بــرای شــما
مســئلت داریــم.

مدیریت مجتمع رنگدانه ،نانونخ و گرانول سیرجان

درگذشــت خواهــر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض میکنیــم .بــرای آن
مرحومــه علــو درجــات الهــی و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر و اجــر خواســتاریم.

هفتهنامه پاسارگاد

«آگهی مناقصه دیوار حفاظتی»
شـرکت کشـاورزی سـیرجانبنیاد در نظر دارد احـداث و حصارکشـی اطـراف باغـات خـود واقع
در واحدهـای سبزدشـت و مافون(بعـد از خواجوشـهر) را به متراژ حـدود  14/000متر مربع از
طریـق مناقصـه عمومی به پیمانکار واجدالشـرایط واگذار نماید .بدینوسـیله از اشـخاص حقیقی
و حقوقـی کـه تمایـل بـه انجام و شـرکت در مناقصـه دارند ،دعـوت به عمل میآیـد جهت بازدید
از محـل و اخـذ بـرگ شـرایط شـرکت در مناقصـه حداکثـر تـا تاریـخ  99/03/17همـه روزه بـه
جـز ایـام تعطیـل در سـاعات اداری بـه دفتر شـرکت واقع در :سـیرجان -بلوار سـیدجمالالدین
اسـدآبادی -شـرکت کشـاورزی سـیرجانبنیاد مراجعـه و یا با شـماره تلفنهـای - 42305430
 034 – 42304403واحد بازرگانی شـرکت و شـماره همراه  09131456552مدیر بازرگانی
تمـاس و یـا بـه سـایت  www.pistachio-tooka.irمراجعـه و پیشـنهادات خـود را حداکثـر تـا
سـاعت  14روز شـنبه مورخ  99/03/17تحویل دبیرخانه شـرکت نمایند.
زمـان برگـزاری مناقصـه روز یکشـنبه  99/03/18راس سـاعت  10صبح در محل دفتـر مرکزی
شـرکت میباشـد.
ضمنا برگ شرایط مناقصه در مورخ  99/03/10در سایت درج گردیده است.

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

سالروزرحلترهبر
كبير انقالب حضرت امام
خميني (ره) و قيام خونين
15خردادتسليتباد.

