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حکمحبسحسیندهباشیقطعیشد

الف:حسین دهباشی سازنده فیلم تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در سال  ۹۲از
محکومیت قطعی به  ۴ماه زندان ،با شکایت وزارت بهداشت خبر داد .دهباشی در
توییتی نوشت؛«حکم  4ماه حبس قطعی به جهت شکایت دولت(وزارت بهداشت) در
باب تشویش اذهان عمومی در مرحله تجدیدنظر تایید و به اجرای احکام ابالغ شد .فدای
ناالیق قدرت»
سر شما و انشاهلل کفاره گناه ناخواسته در تبلیغ ِ
اهل ِ

اگر زنی بگوید شوهرم مرا کتک میزند ،میگویم تو هم بزن

شرق:فائزههاشمیگفت:هرزنیپیشمنمیآمدومیگفت:شوهرماذیتممیکند،میگفتمخبتقصیر
خودت است ،مثال میگفت :من را کتک م یزند .میگفتم خب تو هم باید او را بزنی .او اگر یک بار دست روی
تو بلند کرد و تو هم همانطور پاسخ دادی ،دیگر تکرار نمیشود .من معموال خیلی خانمها را تشویق میکنم
کهمواظبحقوقشانباشند،چوناعتقادمبرایناستکهمعموالمردهابهخودیخوددرخانهزورگونیستند.
زنهاازابتدازندگیراوامیدهند،درمقابلهرچیزیکوتاهمیآیند.گاهیمردهاظرفیتاینهمهمحبتراندارندوکمکمدچارتوهممیشوند.

تدوین طرح روانه هر ایرانی یک لیتر بنزین
خانه ملت :عضو کمیسیون انرژی مجلس ،گفت :پیشنهاد اختصاص ماهانه ۳۰لیتر بنزین به هر ایرانی مطرح
شده که افراد می توانند مازاد بنزین خود را از طریق استارتآپ ها تا  ۵هزار تومان به فروش برسانند .علی بختیار،
با اشاره به اینکه تاکنون تصمیمی در حوزه سوخت اتخاذ نشده و تا دو هفته آینده تعیین تکلیف میشود ،ادامه داد:
در طرح تدوینی مقرر شده که روزانه یک لیتر به هر ایرانی اختصاص یابد ،همچنین امکان فروش آن در سامانهای
مهیا میشود که خانوارها می توانند مازاد مصرف خود را با نرخ شناور بنزین به برندهایی که در جایگاه های سوخت مستقر هستند ،به فروش برساند.

 پاسارگاد :مانور مقابله با آتشسوزی هفته گذشته در دبستان شهید علی خداکرمپور برگزار شد .مدیر مدرسه در
گفتگو با پاسارگاد گفت :این مانور برای آموزش اطفای حریق و سوختگی پوستی انجام شد و میخواستیم به بچهها یاد دهیم
هنگام آتشسوزی چه اقداماتی انجام دهند و یکی از نیروهای آتشنشانی نکات ایمنی در منزل را آموزش داد .عالوه بر این
مانورهای زیادی مثل مانور زلزله و ...برگزار کردیم تا بچهها را آموزش دهیم .عکس :پاسارگاد
ماجراهای آقای ملول

نهادهای غیرپاسخگو ،درباره بودجه به مردم گزارش بدهند

عصرایران :آذر منصوری قائممقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی گفت :انتشار بودجه از
جانب دولت روحانی فارغ از رویکرد مسلط بر آن به نظرم گام مهمی در راستای شفافیت
و به تبع آن آگاهی شهروندان از تخصیص منابع عمومی کشور به نهادها و ارگانها بود و
علیالقاعده این شفافیت باید پاسخگویی نهادها و ارگانهایی که تاکنون هیچ گزارشی از
هزینهکرد مبالغ دریافتی از بودجه عمومی کشور نداشتهاند را به دنبال داشته باشد.

عکسنوشت
کارگاه آموزشی بستهبندی آثار صنایعدستی سه شنبه برگزار میشود
 پاسارگاد :همایش و کارگاه آموزشی بستهبندی آثار
صنایعدستی سه شنبه این هفته در سالن اجتماعات دانشگاه
پیام نور برگزار میشود.
به گزارش رییس شورای صنایعدستی این همایش با
همکاری اداره میراثفرهنگی سیرجان ،شورای صنایعدستی
و اتاق بازرگانی برای اولین بار در استان در شهرستان سیرجان
برگزار میشود.
لذا از کلیه صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی در سیرجان
و شهرهای اطراف جهت شرکت در این کارگاه دعوت به عمل
میآید .استاد رحمانی و استاد محمدخواه مدرسان این کارگاه
هستند و در پایان گواهی پایان دوره به افراد داده میشود.

گریه کردم اشک بر د اغ دلم مرهم نشد
در گلستان بوی گـل بسیار بـوییدم ولی

آداب مطالبهگری!
 ناصرصبحی
دیروز تا وارد اداره شدم یک پسگردنی محکم خوردم! برگشتم دیدم
ملول است .گفتم چرا م یزنی؟ گفت« :حاجی گفته»! گفتم کدوم حاجی؟
گفت« :حاج آقا حسنپور دیگه!» گفتم یعنی گفته به من پسگردنی بزنی؟
گفت« :مستقیم که نگفت ،زیرپوستی گفت! حاجی گفته برخی عناصر
انحرافیبهدنبالناامیدکردنمردمهستن.منهرچیگشتمازتومنحرفتر
ندیدم .برای همین یه پسگردنی زدم تا دیگه با سیاهنمایی مردم را ناامید
نکنی!»گفتممنکیسیاهنماییکردم؟
ملول یک فنجان چای خالی نشانم داد و گفت « :این چیه؟» گفتم یه
فنجونخالیچای.ملولگفت«:دیدیمنحرفی؟دیدیسیاهنمایی؟اگهاین
فنجون خالیه ،پس اون چای ته فنجون چیه؟» گفتم اون که تفال هس! گفت:
«دیدی حق با حاجی بود که باید پسگردنی بخوری؟! دیدی همش دنبال
ناامیدکردنمردمی؟!دیدی »..
حرف ملول را قطع کردم و گفتم چرا هی مثل بوق ماشین عروس دیدی
دیدی میکنی ،منظورت رو بگو .ملول گفت« :میخوام بگم همونجور که
حاجی گفته ،آدم باید مطالبهگری کنه اما بدون سیاهنمایی!» گفتم مثال
چهجوری؟ گفت« :مثال همین فنجون چای .فرض کن مال تو بوده اما یکی
اومده و خورده؛ یعنی بهت ظلم کرده .حاال اگه تو بری توی نشریه بنویسی،
میشه سیاهنمایی!» گفتم :پس چهجوری مطالبهگری کنم؟ گفت« :باید

نـاله کردم ذرهای از دردهـایم کـم نشد
از هزاران گل ،یکی مثل پدر پیـدا نشـد

به مناسبت اولین سالگرد پدری مهربان و معلمی دلسوز زندهیاد

حاجابوالقاسممحمودآبادی
مراسم یادبودی روز پنجشنبه  97/11/04در جوار آرامگاه
ابدیش واقع در بهشت زهرای قدیم برگزار میگردد.

ساعت حرکت  2/5بعدازظهر
از مقابل منزل آن مرحوم واقع در بلوار قاآنی -خیابان دکتر معین

خانواده

جناب آقای مهندس عباس سلطانی

آدابش رو یاد بگیری! این که یکی چاییتو بخوره ،میشه ظلم .حاال چی
کار میکنی؟» گفتم میگم پس چایی من کو؟ ملول گفت« :آفرین! این
میشه مطالبهگری! حاال من میگم چای ی تو رو دادم یکی دیگه .این میشه
پاسخگویی! حاال تو چی میگی؟» گفتم میگم به چه حقی چایی منو دادی
یکی دیگه؟ ملول گفت« :این میشه اصرار بیجا به مطالبهگری که خیلی
خطرناکه چون ممکنه به خشونت کشیده بشه که بهش میگن اعتراضات
خشونتطلبانه!پسبهترهیهچیزدیگهبپرسی!»گفتمخُ بمیپرسمچایی
منو به کی دادی؟ملول گفت« :آفرین! این میشه درخواست شفافسازی و
گردش آزاد اطالعات! حاال من میگم به تو ربطی نداره! این میشه صیانت
از اسرار آبدارخونه! حاال تو چی میگی؟» گفتم میگم پس تکلیف چای من
چیمیشه؟ملولگفت«:احسنت!اینمیشهمطالبهگریسازنده.حاالمن
میگم فردا برات چایی مییارم .این میشه اتخاذ راهکار کارشناسی .حاال
تو چی میگی؟» گفتم میگم این که وعدهس! از کجا معلوم فردا چایی
منو دوباره به یکی دیگه ندی؟ ملول گفت« :این میشه ترویج بیاعتمادی
وسیاهنماییعلیهمسئوالنآبدارخونه!پسدوبارهازتمیپرسم:وقتیگفتم
فردا بهت چایی میدم ،تو چی میگی؟» با تردید گفتم :میگم دستت درد
نکنه؟ملولگفت«:آیبارکاهلل!اینشدمطالبهگریبدونسیاهنمایی!»
گفتم :بیخیال ملول جان .چایی منو بده که سردرد شدم .ملول گفت:
«شرمنده! چایی تو رو دادم به یکی دیگه»!. .

زنگ خطری در زمینه فاصله گرفتن
از اخالق و رفتار انسانی
 بیژن ادبی
در روزهای اخیر از اتفاقات
ناگواری که پیش آمد ،بسیار
گفتهاند و نوشتهاند و بسط و
تفضیل دادن آن در وضعیت
انی فعلی جامعه،
اشباع رو ِ
بیهوده است .چیزی که در
این میان مغفول میماند ،این است که گاهی از منظر
بیرونی تصویری ترساننده از فرهنگ عامه شهروندان
شکلمیگیرد .ترساننده به این معنا که ما مردم ،گاهی
چهرهیِ آنچنان خشنی از خود در ارتباط با وقایع
اجتماعی در این فضا و جهان پیچیده بروز میدهیم که
باورکردنینیست.وقتیشخصیکاریانجاممیدهدکه
خالفمیلاینجماعتازهموطناناست،تمامصفحات
ی آنها پُر میشود .فرقی هم نمیکند
مجازی از فحاش 
که داور فوتبال یا بازیکن مهاجم کشور مقابل باشد یا هر
فر ِد مشهور در هر جای ایران و جهان .تصویری به شدت
ناامیدکننده از بیاخالقی منتشر شده در مویرگهای
جامعه .درفضای مجازی این عده از هموطنان به
«اسیدپاشانمجازی»مشهورشدهاند.فحشهایرکیک
و و الفاظ قبیح به آسانی نقل و نبات در همهجای این
دنیایمجازیبهکارگرفتهمیشود.اینتصویرخوبیازما
ایرانیانی نیست که ادعای تمدن چندهزارساله داریم .این
چهره غریب و معوج از برآین ِد رفتار عمومی ما ایرانیان در
این فضا و بزنگاههای مهم نشاندهندهیِ یک زنگ خطر
جدی در زمینه فاصله گرفتن از اخالق و رفتار انسانی
در مناسبات اجتماعی است .طیف گستردهای از کاربران
دهههشتادی تا آنها که در میانسالی بهسر میبرند ،در
فضای مجازی ،مجموعهای از گفتار و ادبیاتی را در این

فضاعرضهمیکنندکهدردایرهشمول«هرزهدهانی»قرار
دارد و در جامعه به شدت نکوهش میشود .قاعدتا در یک
تحقیقمیدانیطولیباروشتحقیق«تئوریزمینهای»و
استفادهازتاکتیکهایتسهیلگریمیتوانبهایننتیجه
رسید که آیا این بخش از هممیهنان ما که در فضای
مجازی از چنین گفتار خشنی در زمینه تعامل با دیگران
برخوردارهستند،درعرصهعمومیوزندگیعادیروزمره
و در کوچه و خیابان ،باز همان رفتارها را در قبال رعایت
حقوق اجتماعی مردم از خود نشان میدهند یا خیر؟
اگر «عین» و « َمجاز» بر روی هم تطبیق شود ،حقیقتا
یک عالمت هشدار جدی برای برنامهریزیهای جدی در
خصوص آموزشهای زندگی شهری و حقوق و اخالق
شهروندی نیاز است .اگر در زندگی عادی این آدمها هر
که خالف میلشان کاری میکند ،بخواهند با این قبیل
رفتارها پاسخ بدهند که قوانین جنگل بر ما حاکم خواهد
شد .چرا در زمینه انعطافپذیری و یادگیری رفتارهای
صحیح همراه با حفظ پرستیژ اجتماعی ،نزول داشتیم؟
چرا مثل گذشته از قضاوت شدن پیش خویشاوند و آشنا
و غریبه در همان معنای شاخص «اخالق عرفی» هراسی
شداوری عمومی شهروندان بهمثابه عرف
نداریم .چرا پی 
ما ،خودش در مداری قرار نمیگیرد که کارهای پیشپا
افتادهای مانند آشغال ریختن به بیرون خودرو و رعایت
نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی تا اعمال خالف
انسانیت و اخالق آنقدر در قضاوت شهروندان ،ناپسند
تلقی شود که انجامدهندهیِ این رفتار خودش بنا به نگاه
درونی» خودش ،مانع
سرزنشگر جامعه و البته «پلیس ِ
از انجام آن شود .اتفاقی که در صورت وقوع ،هم جهان
بیرونی و هم فضا مجازی و هم آینده جامعه را به مسیر
عافیت و صالح میبرد.

سودوكو 546
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :545
سمانه افضلی

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 مهندس عباس سلطانی

مدیرعامل محترم شرکت آرمانگهر سیرجان و رییس انجمن فوتبال کارگران استان کرمان

ضایعــه درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را خدمــت شــما و خانــواده گرامیتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم روحــی آرام و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل مســئلت
مینمایــم.
ی ورزشی شهرداری سیرجان
مهدی جهانشاهی ،باشگاه فرهنگ 

جناب آقای مهندس عباس سلطانی

مدیرعامل محترم شرکت آرمانگهر سیرجان

بــا ابــراز همدردی و آرزوی صبر و شــکیبایی ،درگذشــت اندوهبار ابــوی گرامیتان را
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان بــرای آن مرحــوم غفران و رحمت واســعه
الهــی و بــرای شــما و بازمانــدگان محتــرم طول عمر و ســامتی مســئلت مینماییم.

روابطعمومی شرکت فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

مدیرعامل محترم شرکت آرمانگهر سیرجان

بــا کمــال تاســف باخبــر شــدیم پــدر گرامیتــان دار فانــی را وداع
گفتنــد .واژه تســلیت ناتــوان از تســکین اســت .در غــم از دســت
دادن عزیــزان بــه ســوگ نشســتن صبــری میخواهــد عظیــم .ایــن
فقــدان و مصیبــت جانــکاه را بــه حضرتعالــی و خانــوده محترمتــان
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه یگانــه قــادر متعال بــرای آن عزیز
از دســترفته غفــران و رحمــت واســعهی الهــی و بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان معــزز صبــر و اجــر مســئلت مینمایــم .خداونــد
روح آن مرحــوم را بــا اولیــای الهــی محشــور فرمایــد.

داوود شهسواری ،دبیر حزب مردمساالری استان کرمان

جناب آقای مهندس عباس سلطانی
مدیرعامل محترم شرکت آرمانگهر سیرجان

درگذشــت ابــوی بزرگوارتــان را خدمــت شــما و خانــواده

گرامیتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد متعــال

برای آن مرحوم همنشــینی با اولیا و معصومین و برای شــما

و ســایر بازمانــدگان صبــر و ســامتی مســئلت مینماییــم.

