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اینچندنفر
درخواست حسین فریدون از کریمی قدوسی

برنا :کریمی قدوسی ،نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی مدعی شده فایل صوتی در اختیار
دارد که در آن حسین فریدون با تقلید صدای رییس جمهور برخی درخواست ها را از مدیران دولتی می کند.
حسین فریدون در واکنش به این ادعا گفت :من از آقای کریمی قدوسی می خواهم اگر چنین فایل صوتی
در اختیار دارد یکبار برای همیشه منتشر کنند .وی گفت :این ادعای فردی است که به دروغگویی شهره شده
و در چند سال گذشته تقریبا همه ادعاهای او تکذیب شده است ،البته این فرد ظاهرا ًحصار آهنی دارد و شکایت از او هم به جایی نمیرسد.

تغییرات درقوه قضاییه اتوبوسی نیست

عصرایران :سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با انتشار خبری مبنی بر تغییر دادستان تهران گفت :تا این
ساعت هیچ تغییری در این حوزه اتفاق نیفتاده است .اگر خبری باشد رسماً اعالم خواهد شد چون بر اساس
گمانهزنینمیشوداظهارنظرکرد.غالمحسیناسماعیلیگفت:بهطورطبیعیاگربخواهدتغییریانجامشود
باید ابتدائا تغییرات در ردههای دیگر صورت گرفته و به مرور به ردههای پایینتر برسد .وی افزود :تغییرات در
قوه قضائیه همیشه حساب شده ،دقیق و کارشناسی بوده و مثل تغییرات در جریانات سیاسی نیست که به صورت گسترده و اتوبوسی باشد.

بانکها مکلف به ارائه رمز یکبار مصرف هستند

مهر :رئیس پلیس فتا گفت :بانکها تا ۴۰روز دیگر مکلف به ارائه رمز یکبار مصرف به کاربران هستند .سرهنگ تورج
کاظمی با بیان اینکه  ۶۰درصد از جرایم اینترنتی مربوط به برداشتهای غیرمجاز از حساب افراد است ،اظهار کرد:
حسببخشنامهبانکمرکزیتمامیبانکهاموظفهستندازتاریخاولخرداد ۹۸خدماتاینترنتیرادربستررمزهای
یکبار مصرف ارائه دهند تا امور شهروندی در خصوص حفظ حریم داده و نگهداری از اطالعات شخصی رعایت شود .وی
افزود :اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند و مشتری آن بانک دچار ضرر و زیانی در این مورد شود؛ تمامی ضرر و زیان را بانک مربوطه باید پرداخت کند.

خبر

روزانه 40هزار نان و غذا توسط موکب سیرجان
در خوزستان پخت میشود

 پاسارگاد
موکب سیداشهدا وموکب مدافعین حرم تحت نام
موکب سیرجان در روز چهارشنبه عازم خوزستان شد
ودرشهرحمیدیهمستقرشد.
ایراندخترضایی یکی از زنان سیرجانی که در این
موکب حضور دارد ،گفت :این موکبها وظیفه پخت
نان وتهیه غذا را به عهده دارند .و روزانه حدود چهار هزار
نان وغذا پخت میشود و د ر اختیار ارگانهای مسئول

جهت توزیع بین مردم گذاشته می شود.
به گفتهی رضایی حدود نود نفر
ازخواهران وبرادران سیرجانی در این
موکبها به مدیریت آقای باسفهرجانی
خدمترسانی میکنند .وی افزود:
سیرجانیها باعشق و اعتقاد راسخ به اینکه
خدمت به همنوع عبادت است به منطقه
آمدهاند تا باخدماتشان تسلی بخش آالم
مردمحادثهدیدهخوزستانباشند.
او گفت :تیم اعزامی شهرستان در حمیدیه مستقر
است و امید که بتوانند خدماتی هرچند اندک به مردم
عزیزی که سالها مسئولیت دفاع از مرز وبوم وناموس این
کشور را بردوش گرفتند ارائه دهند .این موکب به مدت
یک ماه و در سه گروه و هر گروه به مدت ده روز ارایه
خدمت مینمایند.بهگفتهرضاییاعضایموکبعالوهبر
پختنانوغذاازمناطقآسیبدیدهبازدیدمیکنندودر
صورتداشتنکمبودهاییاقدامبهجبرانآنهامیکنند.

همکار گرامی

جناب آقای محمو د رنجبر

درگذشــت بــرادر گرامیتــان را بــه
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد متعــال
بــرای آن مرحــوم غفــران و رحمــت الهی
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر
و اجــر خواســتاریم.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

 پاسارگاد :پس از بارندگیهای روزهای اخیر ،کفه نمک سیرجان پر از آب شده است و منظره زیبایی را به وجود آورده است.
در این روزها کفه نمک میتواند یکی از مکانهای جذاب گردشگری باشد /عکس :امین ارجمند| آرشیو پاسارگاد

یادداشتهایی از تیمارستان

استفادهی بهینه از سیل
 ناصرصبحی
امروزتویتیمارستانبهمناسبتاحتمالوقوعسیلدرسیرجان
جلسه بود .توی جلسه بهلول داشت می گفت :درسته که مسئوالن
سیرجون عقلشون نرسیده از ما کمک بگیرن اما ما دیوونهها هرگز
نباید مسئوالن رو تنها بذاریم! حاال لطفا هر کی در مورد حل بحران
سیلسیرجونپیشنهادیداره،بگه.
هیتلرگفت:ماسیرجونیهابایدبهلهستانحملهکنیموبگیریمش.
بعدوقتیسیلاومدمیریملهستان،سیلکهتمومشدبرمیگردیم!
حسن کچل گفت :آقا ما که میخوایم بگیریم ،جای لهستان ،آمریکا رو
بگیریم و همهی آمریکاییها رو بفرستیم سیرجون .سیل میاد آمریکاییها
رو غرق میکنه بعدش توی سازمان ملل اعالم میکنیم آمریکاییها به دلیل
حادثهیطبیعیمردنوخالص!اینجوریدیگهپایخودمونهمگیرنیست!
ارشمیدسگفت:آقایون!یادتونباشهسیرجونشهرکمآبی
است .سیل ،تهدید نیست ،فرصته! باید از سیل استفاده کنیم تا
مشکلکمآبیسیرجونبرطرفشه!
حسنکچلگفت:منفهمیدم.سیرجونچقدرجمعیتداره؟
ابوریحان بیرونی گفت :واهلل تا روز آمارگیری 210 ،هزار
نفر بودیم اما توی یک ماهی که نتیجه رو اعالم کردن ،با تالش
شبانهروزی مردم 90،هزار نفر به جمعیت اضافه شد!
حسن کچل گفت :پس باید  300هزار تا «نی» بخریم و بدیم به مردم!
سیل که اومد ،مردم میرن با «نی» سیل رو ُهرت میکشن و توی دهنشون

همکار گرامی جناب آقای

داوود محمودآقایی

درگذشــت بــرادر گرامیتــان را به شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان بــرای آن
مرحــوم علــو درجــات و بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان صبــر و ســامتی
خواهانیــم.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/1ع

ـات
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «عمليـ
ـام» در مجتمــع خــود را از طريــق
ـهداي گمنـ
ـره شـ
ـداث مقبـ
ـي احـ
اجرايـ
برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه
فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و
مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت 9
الــي  14روز سهشــنبه مــــورخ  98/02/10در محــــل دفتركميســيون
معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا
بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز سهشــنبه مــورخ  98/02/03بــراي
متقاضيــان بالمانــع ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

نگه میدارن .بعدش بدو بدو میرن و تف میکنن توی سد تنگوییه!
زکریایرازیگفت:نمیشهآقا!اینآبغیربهداشتیه!
حسن کچل گفت :بعدش آب رو با صابون میشوریم ،تمیز میشه!
من گفتم :ولی با «نی» خیلی طول میکشه!
مموتی گفت :من پیشنهاد میکنم به جای «نی» ،از جاروبرقی
استفادهکنیم!
ارشمیدسگفت:نمیشه!متاسفانهمانهتنهابودجهیتهیهی300
هزارجاروبرقیرونداریمکهحتا 300هزارتا«نی»همنمیتونیمبخریم!
خوارزمی در حالیکه کمربند سیاه کارتهاش را محکم میکرد،
گفت:مااصالنبایداجازهبدیمآببهزمینبرسهکهبعدبخوایمجمع
کنیم .چون ممکنه بخشی از آب ،جذب زمین بشه!
«خواغیررزمی» ،داداش خوارزمی ،در حالیکه کمربند شلوارش
را محکم میکرد گفت :تنها راه اینه از مردم بخوایم هروقت بارون
اومد ،بیان بیرون و رو به هوا دهنشون رو باز نگه دارن! اینجوری آب
نمیریزه روی زمین .بعد هم میرن و آب رو تف میکنن توی سد!
مموتی گفت :حاال اومدیم و تا رسیدن به سد ،طرف آب رو
قورتداد.تکلیفچیه؟
حسن کچل گفت :اشکال نداره .به هر حال اون آب رو بعدا باید
تویدستشوییپسبدهکهمیشهفاضالب.فاضالبهمکهمیره
معادن .باالخره معادن هم از آب این شهر سهم دارن .نباید یادمون
بره که چشم امید معادن به مردم سیرجونه!

 محمد غیوری
«این چه رازی است که هر
سال بهار با عزای دل ما میآید؟»
پارسال و پیرار سال و سالهای
قبلتر از آن ،فصل بهار ،با رخدادی
تلخ و یا حادثهای ناگوار و یا از دست
دادن شخصیتی معروف و مشهور به
ضاندام در فضای مجازی و یادآوری
بستری برای جوالن و عر 
شعر ابتدای این نوشتار فراهم میشد .قسمتی از شعری معروف
به نام «ارغوان» که هوشنگ ابتهاج آن را به یاد تک درخت
ارغوان خانه خود و در موسم دوری از این درخت ُسراییده است.
امسال بهار و آمدن بهار برابر و منطبق بود با عزای دل
بسیاری از هموطنان و البته عموم مردم ایران .نوروز امسال سیل
آمد؛ دستِ غارتگر این سیل بسیاری از پل ها را شکست،جادهها
را نابود و خانههای بسیاری را ویران کرد .با نابود شدن احشام
و زمینهای کشاورزی،کلبه آمال بسیاری را ویران کرد .عدهای
را هم ُکشت .سیل امسال ثابت کرد که در بسیاری از علوم
و فنون همچون پلسازی ،سدسازی ،جادهسازی و خانهسازی
و آبخی زداری به شدت دچار مشکل و ضعف هستیم و
زیرساختهایمان سست و لرزان است و در نهایت ویران.
تا قبل از مواجهه و درک سیل ،زلزله به عنوان مخربترین
بالی طبیعی نزد ما ایرانیان شناخته شده بود .اما همین زلزله در
کشور زلزلهخیزی چون ژاپن تحت اختیار و اراده آنها در آمده
است .سیل امسال ایران بیسابقه بوده است و گواه این ادعا وجود
پلهای تاریخی در مناطق مختلف سیل زده بود که متاسفانه در
اثر سیل امسال تخریب شده و از بین رفتند .مثلی قدیمی میگوید:
«خاک مسلمان است و آب کافر» به لطف تکنولوژی و بهرهگیری
از شبکههای اجتماعی وجوه مخرب سیل و سیالب و مشکلهای
جانبی آن بیشتر بر ما نمایان شد و پی بردیم که آب واقعا کافر
است .اما اگر بخواهیم در همین حوزه نیز مثالی بیاوریم میتوان
به کشوری چون هلند اشاره کرد .هلند سرزمین کوچک و پَستی

است در کنار و پایینتر از سطح دریا .با متوسط بارندگی بیش از
 800میلیمتر و انبوهی از رودخانه و نهرها! اما این شرایط هیچ
چالشی در زندگی آنها ایجاد نکرده است و اوضاع کامال تحت کنترل
آنهاست .این در حالی است که ما این بالیا را قضا و قدر الهی
م یدانیم و حتی برای رفع آن دست به دامن خرافات نیز می شویم.
زیباترین توصیف و تعریف از این موضوع را دکتر مصطفی
ملکیانازفیلسوفانوروشنفکرانایرانداردکهعنوانایننوشتارنیز
عنوان کتابی از کتابهای اوست .وی در مقدمه این کتاب انسانهای
متجدد و مدرن را انسانهایی م یداند که به سمت ارادهگرایی روی
آوردهاند و با گذر از جبر به اختیار و با بهرهگیری از دانش و تکنولوژی
حتی سوانح و بالیای طبیعی را به تسخیر و کنترل خود در آوردهاند.
درمقابل،انسانهایسنتیانسانهاییهستندکهتقدیرگراهستند
و معتقد به قضا و قدر الهی .آنها دست روی دست میگذارند و انتظار
میکشند تا هر آنچه تقدیر برایشان رقم زده است ،فرا رسد .در نگاه
انسان سنتی «تدبیر ما ،تقدیر ماست» ولی انسان مدرن امید به
تالش و کوشش و توان خود دارد و در مواجهه با مشکل و چالش به
فکر راهحل است.او میگوید«:تقدیر ما ،تدبیر ماست».
حتما ویدیوهایی از یَزلهخوانی جوانان و ساکنان روستاهای
مجاور رودخانههای اهواز دیدهاید که نجات روستا و محل زندگی
خود را جشن گرفت هاند .آنها مثال بارز انسانهای مدرن هستند که با
تالش و کوشش و نبردی تن به تن کرخه ،دز و کارون را مهار کردند
و به زانو در آوردند .روی دیگر ماجرا ویدیویی است که پس از بارندگی
دو روز گذشته در کانالهای سیرجان از آبگرفتگی و خسارت به
یک هیات مذهبی حکایت میکرد که چند صد میلیون تجهیزات و
امکانات خود را در زیر زمین هیات نگهداری میکرده است.
هیاتی در یکی از محلههای شهر که دارای سابقه آبگرفتگی است،
تجهیزات را در زیرزمین نگهداری میکرده است .هشدار بارش باران از
روزها قبل ،در دسترس بودن انبوه جوانان ساکن محل برای جابجایی
وسایل را کنار هم بچینید تا به درک درستی از ماجرا برسید .هوشنگ
ابتهاج ندانست که این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل او میآید.
پیدا کردن ل ِنگ این کار و ماجرا شاید برای ما یک راز سر به ُمهر باشد.

سودوكو 554
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
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لیال احمدی

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.

جنابآقایدکترمنصورمکیآبادی

فرماندار محترم ویژه و معاون محترم استاندار کرمان

رییسواعضایمحترمشورایاسالمیشهرسیرجان

جناب آقای دکتر رضا سروشنیا ،شهردار محترم سیرجان

جنابآقایحاجغالمعباسشهبا ،رییسمحترمکمیسیوننظارتشهرستانسیرجان

جنابآقایمهندسمظفرخلیفهای ،رییس محترم سازمان نظام مهندسی

اینجانبــان ســهامداران میــدان ترهبــار ســیرجان برخــود واجــب دانســتیم
نهایــت تقدیــر ،تشــکر و امتنــان خــود را از همدلــی و همــکاری شــما
عزیــزان مســئول کــه بــا تاکیــد بــر قانونمنــدی ،رعایــت ضوابــط ،مقــررات
و آییننامههــای شــهرداری و اجــرای نقشــههای قانونــی و تاییــد شــده در
ســازمان نظــام مهندســی مــا را مشــمول ارشــادات و راهنماییهــای خــود
قــرار دادیــد ،تقدیــم حضورتــان نماییــم .امیدواریــم در ســایه شــما عزیزان
و یــاری شــما شــاهد رشــد و ترقــی روزافــزون شــهرمان ســیرجان باشــیم.
ـدان
ـد میـ
ـی و جدیـ
ـهید ،قدیمـ
ـواده شـ
ـاز ،خانـ
ـر ،جانبـ
ـهامداران ایثارگـ
ـری از سـ
ـع کثیـ
جمـ
ترهبــار ســیرجان موافــق نقشــه قانونــی مصــوب ســال ۸۶
مختــار شــکوهمند ،علــی خضــری ،محمــد نجمینــوری ،مهــدی مظفــری ،اصغــر
فخرآبــادی ،محمدحســین محمودآبــادی ،حســن عزتآبــادی ،مهــدی عربــی،
محمدحســن محمودآبــادی ،محســن خواجهنــوری ،رضــا خضــری ،مجتبــی جهانبخــش،
محمــد بلــوردی ،اســماعیل اســامی ،علیمحمــد طغرلــی ،فرامــرز شــکوهمند ،عبــاس
ـاس
ـمی ،عبـ
ـی قاسـ
ـری ،احمدعلـ
ـد خضـ
ـوردی ،حامـ
ـد بلـ
ـادی ،حمیـ
ـد عزتآبـ
ـی ،محمـ
نعمتـ
ـا،
ـد بادپیمـ
ـکوری ،حمیـ
ـدس ،فت ـحاهلل شـ
ـواد مقـ
ـودی ،محمدجـ
ـدی محمـ
ـروانی ،مهـ
پورخسـ
علیرضــا شــکوریان ،غالمحســین محمودآبــادی ،محمــود رضایــی ،مرتضــی شــکوهمند،
عبدالرضــا افصحــی ،حســین مکیآبــادی ،مختــار قهرمانــی ،حســین فخرآبــادی ،مجیــد
ی آقامحمــدی ،حســین
بادپیمــا ،حســین عرفانــی ،محمدرضــا میــرزاده ،محســن علــ 
ـادی،
ـا زیدآبـ
ـفندیارپور ،رضـ
ـم اسـ
ـنی ،خدارحـ
ـد ابوالحسـ
ـینی ،محمـ
ـیدضیا حسـ
ـامی ،سـ
اسـ
مجیــد خواجهنــوری ،حســن عســکری ،علیرضــا الهیفــر ،مهــدی فخرآبــادی ،منصــور
بهرامــی ،میرحســین خانــی ،شــهیدی ،علــی خواجهنــوری ،اســماعیل نورمنــدی ،مهــدی
بارچــی ،اســماعیل پســندیده ،مهــدی پســندیده ،داوود مطهــری  ،علیجمعــه خواجویــی،
محمــد کریمینســب ،اکبــر مختــاری ،ابوالفضــل حجــازی

