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اینچندنفر
حجاب اختیاری به برهنگی کامل میرسد

فارس :علی مطهری در مورد مسئله حجاب گفت :علت اینکه با حجاب اختیاری مخالف هستم این
است که این موضوع نقطه پایانی ندارد و در نهایت به برهنگی خواهد رسید .البته امروز اجبار حجاب به
معنای واقعی کلمه نیز در جامعه وجود ندارد و در کل کشور وضعیت حجاب قابل قبول است اما برای اصالح
وضعیتفعلیبایداداراتدولتیودانشگاههاپیشقدمشوندوخانمهالباسمشخصیبپوشند.ویافزود:درباره
موضوع حجاب بنده در جلسات خصوصی نیز تذکراتی به مسئوالن دادهام و پیگیری کردهام که برخی از آنها تاکنون رسانهای نشده است.

دلیلی ندارد که درباره پیامکهای تهدیدآمیز صحبت کنم

انتخاب :حشمتاهلل فالحتپیشه رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت :شاید در این
شرایط،دلیلینداشتهباشدکهدربارهپیامکهایتهدیدآمیزمرتبطبالوایح FATFصحبتکنیم.
اگر پیامکهایی را که برای من در رابطه با لوایح FATFآمده منتشر کنم ،یک کتاب خواهد شد .به
برخی افراد اطالعاتی دادهاند و چون این افراد دلسوز نظام هستند ،ممکن است برخی موضوعات را
درخصوصاینلوایحمطرحکنند.برخیهمکهدلسوزنیستند،تفرقهافکنیمیکنندوالبتهبایداینهاراتفکیککرد.

سومین جودوکار ایرانی پناهنده شد

دنیای اقتصاد :سریال مهاجرت جودوکاران ایرانی همچنان ادامه دارد و آرش آقایی سومین نماینده کشورمان
است که در طول دو سال اخیر تصمیم به مهاجرت گرفت! آرش آقایی جودوکار تبریزی تیم ملی کشورمان پس از
اختالفباسرمربیومدیرتیمهایملیجودوکشورمان،سرانجامراهیکشورآذربایجانشدوپسازتوافقبامسئوالن
فدراسیون این کشور به تیم ملی جودوی آذربایجان پیوست .این جودوکار ۲۵ساله کشورمان در صحبتهای اخیر
خود مدعی شده که منصوری سرمربی تیم ملی و رودکی مدیر تیمهای ملی مانع فعالیت او در تیم ملی شدند و او ناچار شد چنین تصمیمی را بگیرد.

 پاسارگاد :از نخستین روزهای انقالب بهمن 57نزدیک به 40سال می گذرد یکی از یادگارهای آن روزها عکسهای رهبر انقالب
بود که از در و دیوار خانهها تا خیابانهای شهر در همه جا به چشم میخورد .با گذشت  40سال از آن روزها آن تصاویر و خاطرات به
مرور جای خود را به عکسهای جدیدتر داد .اما هنوز هم گوشه های بکری وجود دارند که چشم و ذهن مخاطبان را به 40سال پیش
باز میگرداند .تصویر باال یکی از معدود جاهای خاطره انگیز است .این عکس در مغازه تراشکاری اکبر پژمان در کوی امام خمینی (بلوار
مالک اشتر) ثبت شده است که سیمای امام خمینی متعلق به 40سال پیش را به نمایش میگذارد / .عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
ماجراهای آقای ملول

مشکالت اقتصادی ناشی از کمبود ایمان است

مهر :نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه امروز مردم در فقر دینی هالک میشوند ،گفت:
مشکالت اقتصادی به دلیل کمبود در اقتصاد نیست بلکه مربوط به کمبود ایمان است .آیتاهلل سیدعلیرضا
عبادی با بیان اینکه تمام مشکالت همان مواردی است که انسان گستاخ شده و طغیان و سرکشی میکند،
عنوان داشت :همه سود انسان در والیت اهلل تعبیه شده و وقتی انسان از زیر بار والیت اهلل سر باز زند،
مشکل ایجاد میشود .در دنیای امروز هرچه مردم از ظلم طاغوت خستهتر شوند به والیت اهلل نزدیکتر میشوند.

عکسنوشت

برگزاری جشنواره صنایع دستی و غذایی در سیرجان

 پاسارگاد :جشنواره صنایع دستی و غذایی
پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در سیرجان برگزار
شد .انجمن حمایت از زنان نیکوکار با هدف کمک

به افراد تحتپوشششان و به مناسبت
دههی فجر جشنواره صنایعدستی و
غذایی را با کمک انجمن مهرورزان
طبیعت و با نظارت بهزیستی در تاالر
المپیک برگزار کرد .در این جشنواره انواع
غذاها و نوشیدنیها و صنایع دستی در
معرض فروش قرار گرفت و قرار است
درآمد حاصل از آن صرف پرداخت
عیدی به سالمندان،زنان سرپرست خانوار،فرزندان
شبهخانواده ،بیسرپرست و بدسرپرست تحت
پوشش انجمن شود.

تنظیم بازار شیرینی!
 ناصرصبحی
امروز صبح ،یک نامه از ملول به دستم رسید که نوشته بود:
«قابلتوجهکامندانمحترم
با سالم!
احتراما به عرض میرسانم متاسفانه نارضایتی مردم در حال
افزایش است .فراموش نکنید که ما هرچه داریم از مردم داریم .من
نگرانم .به خصوص با وجود این فضای مجازی پدرسگ که باعث
شده مردم با هم متحد شوند و زرت و زرت کمپین ممنوعیت
تشکیل بدهند .تا حاال توی چند تا گروه تلگرامی دیدهام که بحث
ممنوعیت ما مطرح شده .حتی اگر یک روز هم کمپین تشکیل
شود ،ضرر اقتصادی آن برای ما غیرقابل جبران است .آنهم با این
همه هزینهی جاری که داریم .اگر اوضاع اقتصا دیمان خوب بود،
میگفتیم به درک ولی االن به مردم نیاز داریم .مردم میگویند
وضع اقتصادیشان بد است و حقوق کم اما قیمت «شیرینی
کارراهاندازی» اداره زیاد است .بنابراین باید نرخ را پایین بیاریم
وگرنه دردسر میشود .البته ممکن است برخی همکاران بگویند
که از پارسال تا حاال قیمت دالر  4برابر شده ولی ما نرخ شیرینی
را فقط دو برابر کردیم و بخشی از شیرینیای که میگیریم سهم
آقای رییس و معاونانش است که راضی نمیشوند سهمشان کم

مدیران عامل واعضای هیاتمدیره محترم:
شرکت پسته الماس کویر جنوب

جناب آقای جمشید نورمندیپور
شرکت پسته پدیده سیرجان

جناب آقای مجتبی غیاثی حافظی
شرکت خشکبار ایلیا گستر سیرجان

جناب آقای علی پورجعفری
شرکت سیرجان زمرد

جناب آقای محمد صالحی

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

جناب آقای ناصر تقیزاده
شرکت پسته سیرجان توتیا
جناب آقای مهدی زیدآبادینژاد

حضور فعال در بازارهای بینالمللی بهمنظور تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی ،مرهون عزم راسخ و همت واالمردان تالشگری است که در
جهت اعتالی نام ایران اسالمی در عرصهی اقتصاد ،گام برمیدارند.
افتخار برگزیده شدن آن مجموعه به عنوان صادرکننده نمونه استان
در سال  1397موجب مسرت خدمتگزاران عرصه سازندگی این
شهرستان گردید .امیدواریم با استعانت از درگاه خداوند متعال و با
تالش روزافزونتان همچنان نقش موثر و شایانی در راه عظمت کشور
عزیزمان ایفا نمایید.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان دفتر سیرجان

شود .در نتیجه ما باید از سهم خودمان ،کمبود سهم آنها را جبران
کنیم و اینطوری از دو طرف ضرر میکنیم! همینجا به همکاران
عرض میکنم راضی کردن آقای رییس به کم شدن سهمش با من!
مشکل بعدی در مورد بعضی از کارمندهاست که نه تنها شیرینی
نمیگیرند بلکه به نارضایتی مردم از شیرینیگیرها هم دامن
م یزنند!بایدبرنامهبریزیمکهاینهارابهتدریجازادارهحذففیزیکی
کنیم!مشکلبعدیکهباعثنارضایتیمردمشده،عدمساماندهی
نرخ شیرینی است! یعنی نرخ کار مشاب ه با قیمت متفاوت! بنابراین
من در راستای یکسانسازی و ساماندهی نرخ شیرینی یک کانال
تلگرامیبهاسم«انجمنصنفیخیریهیخدمتگزارانکارراهانداز»
درست کردهام تا هر هفته نرخها را هماهنگ و بهروزرسانی کنیم!
برای راستیآزمایی و تقسیم عادالنهی سود بین کارمندان هم قرار
شده از این به بعد اربابرجوعها بروند سوپرمارکت سر خیابان و
برایپرداختمبلغشیرینیکارتبکشند.بعدرسیدرابیاورندتامن
تایید کنم .از این پس همکاران باید فقط پس از دیدن رسید امضا
شده،دستبهاقداماتخیرخواهانهیکارراهاندازیبزنند!البتهبااین
روش کمی بوروکراسی اداری بیشتر میشود اما از آنجا که هدف ما
خدمتبهمردماستنبایدازشماتتهابترسیم!
باتشکر،ملول!»

چهلسالگی انقالب و فاصلهاش با جمهوری اسالمی ایدهآل
 محمداحمدزاده
«وضع حکومت اسالم همچون
وضعی است که ادارهاش برای رفاه
مردم است .نظاماش برای رفاه مردم
است،رییسجمهورونخستوزیرش
برای رفاه مردم است و محیط یک
محیط محبت است .اگر ما موفق
بشویم به اینکه اسالم را به آن معنایی که بوده است محقق کنیم
 . .من امیدوارم که چنین حکومتی تحقق پیدا کند .فقط آرزو
نباشد،واقعیتباشد».امامخمینی(ره)تیرماه58
«در منطق اسالم پیشرفت بدون عدالت پیشرفت واقعی
نیست .گرچه نسبت به قبل پیشرفت کردهایم اما اگر با شرایط
ایدهآل اسالم مقایسه شود عدالت موجود تا «نقطه مطلوب»
فاصله زیادی دارد ».رهبر معظم انقالب مهرماه91
جمالتی را که خواندید آرزوهایی برای تحقق یک جامعه
ایدهآل از زبان کسانی است که کاروان 40ساله انقالب را رهبری
کرده اما در عین حال از عدم تحقق شرایط مطلوب و توقعات
مردم گلهمند هستند .همنشینان قطار انقالب در ایستگاه
چهلسالگی تا چه حد به بلوغ مطلوب در زمینههای متعدد
رسیدهاند؟ آنچه مشخص و مسجل است جمهوری اسالمی در
حرکت رو به جلوی خود هنوز با ایدهآلها و توقعات مطلوب
نخبگانفاصلهزیادیدارد.حالسؤالیکهپیشمیآیدایناست
که برای رسیدن به این آرزو یا نقطه مطلوب یا همان جمهوری
گل
اسالمی ایدهآل یا به قول زندهیاد سلمان هراتی «جمهوری ِ
محمدی» چه موانعی بر سر راه وجود دارد؟ مهمترین شاخصه
این سرمایه اجتماعی وجود امنیت ،عدالت ،آسایش و امید به
آینده است .باید بدانیم پس از گذشت چهل سال از انقالب راه
زیادی برای دولتمردان ما وجود دارد تا خود را به نقطه ایدهآل و
مطلوبنزدیککنند.پسبهتراستباهمتعارفنداشتهباشیم
و بدون رودربایستی به برخی از موانع و آفتهای موجود بر سر راه
تحققاینایدهآلهابپردازیم.

به زعم نگارنده یکی از آفتهای جدی پیشروی قطار انقالب
بیبرنامگی یا برنامههای غلط برای حرکت به سوی آینده است.
حسن نراقی نویسنده کتاب جامعهشناسی خودمانی به خوبی
این موضوع را نقد کرده است؛ اینکه ابتدا سد را میسازیم و بعد
تشخیصمیدهیمکهگسلبسترآنجواناستوجانماییخوبی
صورت نگرفته است .و یا کارخانهای را با هزینهی هنگفت راهاندازی
میکنیموگروهبعدکهسرکارمیآیند،ازضررهایزیستمحیطی
آن پرده برم یدارند .این بیبرنامهگیها و دوبارهکاریها یکی از آفات
اصلی کند کردن سرعت قطار انقالب و پیشرفت مردم است .آفت
بعدی احساس «بیعدالتی» در ذهن مردم است که این حس از
وجودخودبیعدالتیمخربتروویرانگرتراست.کشفهرروزهیک
سلطان و محاکمه آنها در شان جمهوری اسالمی نیست .اینکه
مثال به آقازادهای میگویند چرا تخلف ساختمانی داری؟ میگوید
خالفکردهاموششمیلیاردتومانجریمهاشرامیپردازمیامدیر
 70سالهای که از حقوق چند صد میلیونی خود و معاونانش پرده
برم یدارد و آن را حق خود م یداند .یا پیرمرد دیگری از گفتههای
دوستش دفاع کرده و لکسوسسواری خویش را در حد قشر
متوسط جامعه م یداند .توقعات مردم از این درخت تنومند بیشتر
از یک نهال نوپاست .باید ضمن احترام به توقعات و ایدهآلهای
مردم همگی در جهت رسیدن به هدف قدمهای موثری برداریم.
مطمئنا توقعات مردمی که برای انقالب از خون فرزندان خود
گذشتند چندان دور از دسترسنیست .توجه به معشیت مردم
بایدمهمتریندغدغهمسئوالنومدیراناجراییباشد.گرچههدف
مردم در به ثمر نشستن انقالب  57بسیار باال و رفیع است اما
وجود تورم دو رقمی و کوچکشدن روزبهروز سفرهها و پایین آمدن
قدرت خرید قشر ضعیف جامعه در شان مردم ما نیست .انداختن
تمام تقصیرها به گردن تحریمها نیز بهانهای نخنماست .مطمئنا با
برنامهریزیصحیحوکوششهایمجاهدانهوجلباعتمادعمومی
و حمایت از مردم به تبع آن افزایش سرمایههای اجتماعی میتوان
بر بسیاری از مشکالت فائق آمد و قطار چهل ساله انقالب را به
ایستگاهایدهآلومطلوبرهنمونکرد.

سودوكو 548
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :547
سعیده رمضانی

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 محمد صالحی

مدیرعامل محترم شرکت سیرجان زمرد

جناب آقای علی پورجعفری

مدیرعامل محترم شرکت خشکبار ایلیا گسترسیرجان

جناب آقای مجتبی غیاثی

مدیرعامل محترم شرکت پسته پدیده

جناب آقای جمشید نورمندیپور

مدیرعامل محترم شرکت پسته الماس کویرجنوب
انتخابشایستهشمابزرگوارانرابهعنوانصادرکنندهگان
نمونهاستانیسال1397کهنتیجههمتواالیشماعزیزان
و مرهون تالشهای مستمر و خستگیناپذیر مجموعهتان
میباشد را صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
امیدواریم که در سالهای آتی نیز شاهد موفقیتهای
مستمر و روزافزونتان باشیم .از درگاه ایزد منان
توفیقات مستمر و سالمتی برایتان مسئلت مینمایم.

نمایندگی بیمه ایران ،عرفان علیرضازاده

