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اینچندنفر
دغدغه اصلی نمایندگان تائید صالحیت است

پاسارگاد :غالمرضا حیدری ،نماینده مجلس در توییتر خود نوشت« :زمانیکه دغدغه
اصلی نمایندگان مجلس تائید صالحیتشان باشد ،طبیعیست که عموماً به سمتی
حرکت میکنندکه برای دور بعدی با مشکلی مواجه نشوند .مجلسی با این نگرانی
نمیتواند قدر باشد ،بنابراین منافع ملی بخشی از اولویتهای آن نخواهد بود و تا زمانی
که کلیت چنین باشد ،فراکسیونها هم بهتر از این عمل نمیکنند».

فعال قصد افزایش قیمت بنزین را نداریم

ایلنا :وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصالح نظام بانکی از هفته گذشته کلید خورده
است ،گفت :قراری برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نداریم .فرهاد دژپسند گفت :در این
شرایط افزایش مالیاتها توجیهی ندارد و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود .وی افزود :با
توجهبهاینکهبنزینیکیازاصلیترینبخشهایهدررفتمنابعملیکشوراستواینموضوع
مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار دارد تعیین قیمت سوخت ،فرآیندی را طی می کند تا نرخ عادالنه ای داشته باشد.

انتخاب اسامی «محمد داریوش» و «محمد کوروش» مجاز است

انتخاب :سخنگوی سازمان ثبتاحوال کشور با تاکیدبراینکه لیستی تحت عنوان اسامی ممنوعه
فاله ابوترابی
نداریم از انتخاب نام «محمد کوروش» و «محمد داریوش» برای پسران خبر داد .سی 
گفت :در سایت ثبتاحوال لیستی از اسامی که میتوان از آنها برای نامگذاری استفاده کرد ،مشخص
شده است و در صورتی فردی بخواهد ،اسمی خارج از این لیست انتخاب کند ،میتواند تقاضای خود
را مطرح کرده و اسم مورد نظر در کمیتهای با عنوان «کمیته نام» بررسی میشود.

 پیرمردهایی که با لبخند به زندگی ،روزهای خوش بازنشستگی را سپری میکنند /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

هاشمی،خاتمی،موسوی،احمدینژادو روحانیدرمکتبامامنیستند

فارس :زاکانی با ترسیم ویژگیهای مکتب امام ،گفت :من معتقد هستم پیروان مکتب امام پنج
ویژگی دارند؛ اعتماد به سنتهای الهی ،اعتقاد به جامعیت دین ،اعتقاد به ولی فقیه و امامت ،اعتقاد
به مردمساالری دینی و باور به مقدمهساز بودن انقالب برای ظهور است که نه آقای موسوی نه آقای
هاشمی نه خاتمی نه احمدی نژاد نه آقای روحانی این پنج ویژگی را ندارند؛ آقای الریجانی هم در
سید حسن آقای خمینی هم آن پنج ویژگی را ندارد.
اینها لنگ م یزند و دچار اشکال استّ .

خبر

تئاتر رقص شور از این هفته روی صحنه میرود
 پاسارگاد :تئاتر رقصشور کاری از گروه هنری
میم از  25آبانماه روی صحنه میرود .این کار را
محمدعلی سجادیان نوشته و به همراه ابراهیم اسدی
آن را کارگردانی کرده است .در این تئاتر که قرار است
تا  13آذرماه هر روز ساعت  18:30روی صحنه باشد،
مهدی بهرهمند ،میثم اسدی ،ابراهیم اسدی ،نجمه
اسدیفریدونی ،مینا محسنی ،محمدعلی سجادیان،
آیلین خبری ،امیرحسین نصرتآبادی ،مجید عباسپور
و محمدعلی ساکی بازی میکنند .پیام قاسمینژاد
آهنگساز و فریده پژمان و امیرعلیرضازاده نوازندگی آن
را برعهده دارند .محمدعلی سجادیان به پاسارگاد گفت:

موضوع در مورد خشکسالی است .یکسری آدمها در
کنار یک دریاچه زندگی میکردند که خشک شده و
نمک باال آمده است .این نمکها یکسری بیماریها
بوجود میآورد .از آنها خواسته میشود که آنجا را به
علت بیماریها تخلیه کنند ولی آنها به خاطر عالقه به
سرزمین خودشان این کار را نمیکنند .در یک شرایطی
بچههای آنجا چشمشان پر از نمک میشود و اگر گریه
کنند کور میشوند .مردم تصمیم میگیرند کاری کنند
که این کودکان گریه نکنند .داستان نمایش ما سه سال
بعد ازاین اتفاق است .مردم در این سه سال هر شب
جشن گرفتهاند و داستان ادامه پیدا میکند.

جناب آقای مهدی محتشم

ریاست محترم گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

انتصــاب شایســته حضرتعالــی را تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد
اســت در پیشــبرد اهــداف عالیــه موفــق و مویــد باشــید.

علی جعفریپور ،مدیرعامل
و کارکنان شرکت تولیدی رنگ صحت سیرجان

دنده چپ

چه کسی کیفوریانی را سرویس میدهد؟
 ن.ع
کیفوریانی خیلی آدم خوبی است .او خیلی خیلی
آدم خوبی است .یکی از خوبیهای او همین است که
مرا استخدام کرده است .او مرا استخدام کرده است تا
جایی که میتوانم شانهمالیاش را بکنم تا خستگی از
تنش بیرون برود و بیشتر کیف کند و کیفور بشود .او
هم مرا استخدام کرده هم کریم آبمنگل و هم حبو را تا
اگر کسی نگاه چپ به او بکند ،دهنش را سرویس کنیم.
اینکه او خواهرزنش را استخدام کرده به کسی ربطی
ندارد و اگر هم داشته باشد دهانش را سرویس میکنیم.
شما که شهردار قبلترتریتان گفته بود «خاک توی سر
من که نتوانم برادرم را بیاورم سرکار» باید بهتر از من
این چیزها حالیتان بشود ،هر کس هم که حالیاش
نمیشود ،نشانیاش را به ما بدهید تا بیاییم دهنتان را
سرویس کنیم تا حالیشان بشود.

جناب آقای مهدی محتشم

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه ســمت مدیریــت
گمــرک منطقــه ویــژه اقتصــادی ســیرجان را تبریــک و
تهنیــت عــرض نمــوده ،امیــد اســت در پنــاه ایــزد منــان در
پیشــبرد اهــداف عالیــه موفــق و ســرافراز باشــید.

شرکت الکترونیک سیرجان

چهــل روز اســت کــه دلتنگیهــای غــروب را بــا بــودن در کنــار مــزارش ســپری میکنیــم .ناباورانــه
روزهــا را بــه ش ـبها گــرهزدیــم و ش ـبهایمان را بــه امیــد آنکــه ِهــال ماهگونــش را یــک بــار دیگــر
در خــواب ببینیــم ،بــه صبــح رســاندیم .طنیــن صــدای دلنشــینش همچنــان در گوشــمان ،مهربانیــش در
قلبمــان و زیبایــی چهــر ه ماهــش همیشــه در چشــمانمان اســت.
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه

حاجیهافطمهرباناد ف

مراسمی روز پنجشنبه مورخ  97/08/24برگزار میگردد.

ساعت حرکت  2/5بعدازظهر
از مقابل منزل آن مرحومه واقع در خیابان ابومسلم به سمت بهشت زهرای زیدآباد
خانواد هپورامینایی

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است
این جماعت هرچه دارند از دعای مادر است
آن بهشتی را که قرآن میکند توصیف آن
صـاحب قرآن بگفتـا زیـر پای مـادر است

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه اقوام ،دوستان و آشنایان محترم که در مراسمهای
تدفین ،ترحیم و خاکبندان مرحومه

حاجیه گوهرالملوک صالحی

شرکت و ابراز همدردی نمودهاند ،به اطالع میرساند مراسم چهلم آن مرحومه
روز جمعه مورخ  97/08/25برگزار میگردد.
ساعت حرکت  3بعدازظهر

از مقابل منزل آن مرحومه به سمت امامزاده محمد(ع)

خانواد ه صالحی

من در حالی که شانهمالی کیفوریانی را میکنم،
هر چیزی را هم به شدت تکذیب میکنم تا حقوقم
را کامل کامل حالل کرده باشم .کیفوریانی نه تنها
خیلی آدم خیلی خیلی خوبی است بلکه خیلی
خیلی هم آدم واردی است .او متخصص درآمدزایی
از ورشکستهگیهاست .آدمهای ورشکسته را تا سرحد
میلیاردر شدن باال میاورد .مثال همین جایی که من
قرار است میلیاردر بشوم و شاید هم شدهام و خودم
خبر ندارم ،ورشکسته بود که با همت کیفوریانی از
ورشکستگی نجات یافت.
خالصه؛ کیفوریانی و عباس و من و کریم و حبو
خیلی داریم حال میکنیم و اونی که نتونسته ببینه یه
چرت و پرتایی گفته که دهانش را به زودی بیش از
پیش خواهیم سرویس کرد .شما هم توی همون صفحه
عینا چاپ کنید« :دهانتان سرویس است»

هوا بس ناجوانمردانه «بیروح» است
 بیژن ادبی
مهمترین عاملی که شبکه
زنجیرهای روابط اجتماعی را
تحت تأثیر خود قرار میدهد،
نوع
نگرش درونی شدهیِ
ِ
ه
شیو
به
نسبت
اشخاص،
یِ
تعامل آنها با دیگر اعضای
جامعه است .اگر بخواهیم آن بخشی را کنار بگذاریم
که وی از  7سالگی به بعد و در جریان رشد عقلی
و عاطفی از سیستم آموزشی تغذیه میکند ،در
حقیقت پیشتر و بیشتر از آن ،اخالق و نحوه برخورد
خروجی آموزههایی است که خانواده به
اجتماعیشان،
ِ
فرزندان میدهند .بسیارانی برای فرزند ِان دلبندشان،
این فضای کلیشهای سیاه ،تلخ و منفیگرایانه را ترسیم
میکنند« :جامعه ،مملو از گرگهایی است که در
پوستین میش خزیدهاند .با این اوصاف ،یا باید مانند
تماشاچی صرف باشی و بگذاری به تو اجحاف
گوسفند
ِ
قربانی رذالتهای دیگران شوی و یا در بهترین و
شود و
ِ
خوشایندترینحالتممکن،بایدمانندگرگ،قدرتمند
و زرنگ باشی و رحم بیجا بر کسی روا نداری» .در
حقیقت نتیجه این نوع از آموزههای خانوادگی ،تبر زدن
به ریشه یک جامعه سالم است .این طرز تلقی که بذر
آن را در مغز فرزندانتان میکارید ،در دهههای بعدی
و در هنگام ورود به عرصه عمومی و افزایش ارتباطات
اجتماعی ،محصوالتِ تلخبنیان آن را جامعه برداشت
خواهدکرد.اینموضوع،ازقانونمندیهایتخلفناپذی ِر
نظام طبیعت است« .هرکسی آن د َِر َود عاقبت کار که
کِشت ».اساساً جامعه مگر چیست ،جز همین حس
انسان دوستانهی تعلق به یک (مایِ ) واحد؟ این
احساس تعلق به یک کلیت همبسته ،محوریترین
ستونپایهای است که بنا و شاکلهیِ اصلی هویت یک

جامعه بر اساس آن استوار میگردد و در طی سدههای
متمادی،همینعاملنیزسببقواماجتماعخواهدشد.
فرزندی که در محیط امن خانواده نیاموختهاست که به
دیگران احترام بگذارد و حقوق اجتماعی آنان را رعایت
کند ،همین دیدگاه را به نسل بعد از خود نیز انتقال
میدهد .بر همین منوال (فردگرایی) آنقدر بلندآوازه
میشود که مفهومی به نام «دیگری تعمیمیافته» در
معنای مجموعه انتظاراتی که فرد گمان میکند دیگر
شهروندان از وی خواهند داشت ،بهخوبی رشد و نمو
نمیکند و امکانی نیز برای حضور نمییابد .شخص،
فقط و فقط به امکانی برای پیشرفت و باال رفتن سطح
برخورداری خود میاندیشد ،حتی به بهای آنکه به
پایمال خودخواهی
دیگران آزار برساند یا حقوق آنها را
ِ
خود کند .تربیت ناصحیح ،تنها یک بُعد از این فرایند
خطرناک و ُمضِ ر «ازخودبیگانگی و به ت ََب ِع آن ،انزوای
تالی این پارادایم یا انگاره،
اجتماعی» است .نظریهیِ ِ
مفهوم «تله محرومیت» از (ریچارد چمبرز) است که
بر اساس این نظریه ،مجموعهای از عواملی چون ضعف
جسمانی ،بیقدرتی ،بیسوادی ،انزوا ،آسیبپذیری،
بیکاری،بیدرآمدی،دورباطلیازمحرومیت،عقدههای
سرکوبشده و روانی سرشار از سرخوردگی را برای
فرد به وجود میآورد .نهایتاً فرد احساس میکند که
دیگر عضوی از این جامعه محسوب نمیشود و برای او
اطرافیان و سایر شهروندان ،همان مفهوم (دیگران) در
رویکرد منفی آن یعنی دیگرانی که هیچوجه مشترکی
با آنان ندارد .حتی ممکن است نوعی حس بیزاری از
دیگران را تداعی میکند .مجموعهای از این نابسامانیها
در صورت عدم مرتفع شدن و پیدا نکردن راه عالج،
آنقدر آدمها را از هم دور میکند که در این روزهایی
که رو به سردی میروند ،حال ارتباطات اجتماعیمان
آنچناندلچسبنباشد.

سودوكو 536
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :535
علیرضا 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 آقای مهدی محتشم

انتصــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی را بــه ســمت ریاســت اداره گمــرک منطقــه ویــژه
اقتصــادی ســیرجان تبریــک عــرض نمــوده ،ســامتی و موفقیــت شــما را از درگاه ایــزد
تعالــی خواهانم.
نجفآبادی -فرآوری و صادرات پسته جاللآباد

آگـهی منـاقصه
شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر در نظــر دارد عمليــات احداث
 200هكتــار جنــگلكاري در محــدوده طــرح جامــع منطقه گلگهر را به شــركتهاي
داراي تجربــه و توانايــي كافــي در زمينــه اجــراي فضــاي ســبز داراي حداقــل دو كار
انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه كــه منجــر بــه حصــول رضايتنامــه كتبي
از ســوي كارفرمــا شــده اســت را واگــذار نمايــد .لــذا از شــركتهاي ذيصــاح
متقاضــي دعــوت به عمــل ميآيد جهت اخذ اســناد مناقصــه از تاريــخ 97/08/22
بــه ســايت ايــن شــركت بــه آدرس  www.geg-area.comمراجعــه نماينـد.
-1آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت:
ساعت  15مورخ 1397/08/28
 -2آخرين زمان ارائه پاكتها و پيشنهادات :ساعت  15مورخ 1397/09/05
-2شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
-3مبلغ سپرده شركت در مناقصه 494/000/000ريال
-4هزينه درج آگهي به عهدهي برنده مناقصه ميباشد.
-5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
-6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان -كيلومتــر  50جــاده محــور
ي و صنعتــي گلگهــر -ســاختمانهاي هلدينــگ
ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنـ 
ـه گلگهر
ـت منطقـ
ـران و مديريـ
ـعه ،عمـ
ـركت توسـ
مســتقر بــر تپــه ،بلــوك  )5شـ
تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642:آقاي بلوردي

