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اینچندنفر
مسلم سلطاناحمدی رییس اتحادیه عکاسان سیرجان شد

پاسارگاد :انتخابات هیاتمدیره و بازرس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران و چاپخانه داران شهرستان
سیرجان هفته گذشته در محل سالن کنفرانس اتاق اصناف شهرستان سیرجان برگزار شد و بعد از
سالها رییس این اتحادیه تغییر کرد .بر اساس رایگیری انجام شده مسلم سلطان احمدی بعنوان رئیس،
برئیسدوم،مرتضییوسفیبعنوان
غالمعلیدبیریبعنواننائبرئیساول ،وحیددهیادگاریبعنواننائ 
دبیر  ،زهره نجف آبادی بعنوان خزانه دار و محمد هاشمی بعنوان بازرس اصلی اتحادیه انتخاب شدند.

الیحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی

ایرنا:یک نماینده مجلس میگوید :با وجود تصویب قاطع کلیات الیحه اعطای تابعیت به فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس ،برخی در تالشند تا با اعمال تغییراتی در
جزئیات،عم ًالالیحهرابیاثرکنند.طیبهسیاوشیگفت:خوشبختانهامروزنمایندگانمجلسبااکثریت
قاطع آرا ( 188رأی موافق در برابر  20رأی مخالف) حمایت خودشان از به رسمیت شناخته شدن
حقزنایرانیرابرایانتقالتابعیتاعالمکردند.ولیمتاسفانهبرخیکارمندانومدیراندولتیبرایتغییردرآنچان هزنیمیکنند.

خط فقر  ۳میلیون و  ۷۵۰هزار تومان

آفتاب :عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار با بیان اینکه خط فقر برای یک خانوار
کارگری در شهرهای بزرگ ۳میلیون و ۷۵۰هزار تومان در نظر گرفته شده است گفت :پس از افزایش
دستمزدکارگران،اینحقوقتازهبهیکمیلیونو ۸۰۰هزارتومانرسیدهوهمچناناختالفیکمیلیون
و ۹۵۰هزارتومانیبینخطفقرودستمزدکارگرانوجوددارد.علیاصالنیگفت:باتوجهبهشرایطفعلی،
بین ۶۰تا ۷۰درصد کارگران شغل دوم دارند ۴۰،تا ۵۰درصد کسانی که به صورت شخصی مسافرکشی میکنند از کارگران هستند.

اگر حرمت امامزاده را رعایت نکنیم ،علیه ما جوسازی میشود

خبرآنالین :مصطفی کواکبیان نماینده مجلس گفت :وضعیتی که مجمع تشخیص در رابطه با مصوبات
مجلس و از جمله مصوبه آخر ما در بحث استانی شدن انتخابات پیش گرفته ،تفسیر از قانون اساسی است ،اما به
نمایندگان باید توجه کنند ،زمانی خط قرمز ما فقط قانون اساسی و شریعت بود ،اما امروز گفته میشود مصوبات
شورایعالیانقالبفرهنگی،شورایسرانقوا،سیاستهایکلی،شورایعالیفضایمجازیهمبایدمدنظرباشد،
پسخاصیتمجلسچیستکهدررأساموراست؟ویخطاببهنمایندگاناضافهکرد:اگرحرمتامامزادهرارعایتنکنیم،علیهماجوسازیمیشود.

خبر

لوح تقدیر وزارت ارشاد به مردم سیرجان

 پاسارگاد:
وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی لوح
تقدیری به مردم
سیرجان بابت توجه
بهفرهنگکتابخوانی
اهدا کرده است.
مجید پورمحسنی
رییس اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی
سیرجان با اعالم این خبر گفت :سال پیش که کاندیدای
پایتخت کتاب شدیم از بین  176شهر موفق شدیم به
انتخابات پایانی پایتخت کتاب با حضور 20شهر راه پیدا

کنیم و در این بین شهر یزد موفق شد رتبه اول و به
عنوان پایتخت کتاب معرفی شود و شهر سیرجان رتبه
نهم را به دست آورد .وی افزود :به همین مناسبت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی این لوح را به مردم سیرجان
اهدا کرده است .پورمحسنی با بیان اینکه امسال هم
کاندیدای پایتخت کتاب میشویم ،گفت :هر شهری
یکسال براساس طرحها و ایدهها در زمینه توسعه و ترویج
فرهنگکتابوکتابخوانی میتواندپایتختکتابباشد
امسال نیز قصد داریم با کمک موسسه فرهنگی معراج
اندیشهوسایرمسئوالنکاندیدایپایتختکتابشویمو
با قدرت و ارایه طرحهای بیشتری شرکت کنیم البته اگر
شهرداری همکاری کند میتوانیم امسال جزء پنج شهر
اولکشورباشیم.

در شهر  -عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

نامههایی از تیمارستان

هنر کوبیدن!
 علی عیوضیزاده
سالمدخترم،خوبی؟
نشدمنیکبارنامهیتورابخوانمویکخبرخوبنوشتهباشی.
شدهایعیناینشبکههایمعاندکههمشازبدبختیمیگویند!
نوشتهایکهشرکتفاصالبچندماهاستکوچهرابرایفاضالب
کنده و بعد هم رها کرده و رفت ه و آسفالت را ترمیم نکرده .نوشتهای
دلت برای یکی از مهندسان که هر روز میدیدی تنگ شده .به نظرم
عاشق شدهای اما یادت باشد کسی که کوچهی مردم را ب ِ َکند و بعد هم
رهایش کند و برود و آسفالت را هم ترمیم نکند ،تو را هم رها میکند
ومیرود.خیلیمراقبباشدخترم!مخصوصاکهمسئوالنمیگویند
چون قیر گران شده ،قیمت ترمیم هم حسابی رفته باال!
نوشتهای از وقتی شرکت فاضالب کوچه را کنده ،از بس خاک
وارد خانه میشود ،هر روز که بیدار میشوی میبینی زیر خروارها
خاک دفن شدهای .احتماال دوستان میخواهند مردم را یاد مرگ و
فشار قبر و آخرت بیندازند! بهتر است چند تا اسپری ضد حشره و
پادزهر کنار تختخوابت بگذاری چون بعید نیست شرکت فاضالب
برای یادآوری بیشتر آخرت به مردم ،چند تا مار و تعدادی مورچه
هم ول بدهد توی خانهها!
اما یادت باشد ما در کشوری زندگی میکنیم که هنرمان تبدیل
کردن تهدیدها به فرصتهاست .مثال برخی از مسئوالن مملکت را
نگاه کن که چگونه با جانفشانی ،تهدید تحریم را تبدیل به فرصت

اختالس کردهاند .تو هم باید تهدید حفاری فاضالب را تبدیل به
فرصت کشتن شوهر مادرت بکنی! آن مرتیکه را بکش و بینداز توی
کانالفاضالب.هرکسهمپرسیداینچهبود؟بگوآسفالتنکوبیده
است،وقتیبکوبیمدرستمیشود!
هرگزازمعجزهیکوبیدنغافلنشودخترم!باکوبیدنهرچیزی
درستمیشود.میخواهدکبابکوبیدهباشدیاآبگوشت،میخواهد
آسفالت باشد یا جنازهی شوهر مادرت یا فرهنگ یا جامعه یا هنر یا
اقتصاد یا کوفت و زهرمار! اصال مهم نیست؛ تو فقط بکوب!
مثال همان آبگوشت را که مثال زدم ،ببین! نخودش دنبال
خودمختاری است ،لوبیا میخواهد حزب داشته باشد .سیبزمینی
دنبالتشکیلانجمنصنفیاستتاثابتکندبیرگوغیرتنیست.
گوشتهادنبالشایستهساالریهستندوآبمیخواهدهمهچیزرا
آبکیسازی کند .چه کسی این بلوا و آشوب را جمع میکند؟ بله،
گوشتکوب! گوشتکوب است که با استفاده از معجزهی کوبش،
کرنگ و یک مزه میکند! گوشتکوب است
همه را یکشکل و ی 
که تفاوتها را تبدیل به تشابهات میکند! گوشتکوب است که از
آن جمع ناهمگون ،یک جمع واحد میسازد!
پس دخترم! اگر میخواهی به جایی برسی ،در زمانهای که همه
یا نخود بیخود هستند یا لوبیای پرافادهی نفخآور یا سیبزمینی
کدار ،تو گوشتکوب باش!
بیرگ یا گوشت خر یا آب آرسنی 
قربان تو ،پدر کوبیده و دیوانهات!

 احمدرضا تخشید
دور از فلکهی شهرداری
و در شلوغی کامبیز را دیدم
رفتم جلو و گفتم چراسنگر
را رها کردی؟ اینجا چه کار
داری؟ اول منمن کرد و
سرش را به این طرف و آن
طرف گرداند و آخرش هم نگاه کرد تو چشمام
و گفت مرد حسابی مگر نمیبینی اینجا ایستادم
منتظر گوشت با ارز دولتی هستم .بعد ادامه داد:
حتما خودت مثل بقیه برای همین اینجایی .آن
وقت اشاره کرد به صدنفری که جلوی در بسته یک
قصابی تجمع کرده بودند .گفتم :من گوشت زیاد
نمیخورم .کامبیز گفت :حتما برنج هم نمیخوری
که چاق نشی .حتما پیاز هم نمیخوری که دهنت
بوی بد نده .به گمانم شکمت را بستی به آب.
قیمتش که زیاد نشده ،امسال هم که بارون زیاد
اومده و مطمئنی تحریم و این چیزها روش تاثیر
نمیذاره .گفتم کامبیز اول که جواب سالمم رو
هم نمیدادی حاال هم که همهجانبه داری حمله
میکنی ،و دیگه داری مسخرهام میکنی ،گفت
تو یا جزو مرفهین بیدردی یا وصل به جایی
هستی ،وگرنه تو هم وقتی از اول صبح همه کار و
بدبختیات را بگذاری و بیایی برای سه کیلو گوشت
بایستی توی صف مطمئنا فحش آبدار نصیب هرکه
از دم دستت رد شود میکنی .گفتم شاید هم
درست میگی .حاال که ایستادی توی صف خدا
بخواهد ظهر دوسه سیخ کباب میخوری و اوقات

تلخی صبح را جبران میکنی .کامبیز گفت :دلت
خوشه ،می بینی که این قصابی هنوز درش باز
نشده صاحبش که بیاد به احتمال زیاد میگه این
گوشتها سهمیهبندی فالن اداره و ارگانه ،گفتم
یعنی چه؟ گفت یعنی ادارهها لیست میدن و واسه
کارمندهاشون گوشت میگیرن .گفتم ادارهی توزیع
گوشت که دیگه خوب پخش میکنه؟ گفت :من
که از هیچی خبر ندارم .فقط امیدوارم مسئولهاش
و توزیعکنندهها اینقد گوشت خورده باشند که
نقرس گرفته باشند و نتوانند گوشت بخورند .وگرنه
ایطوری که این روزها دیدهام اونهایی که دستشون
به دهانشون میرسد بدترند ،کسایی میان گوشت
میگرن که کفش پاشون قیمت ده کیلو گوشته ولی
باز هم حرص میزنن .گفتم یعنی واقعا این طوریه؟
یعنی فقیر بیچارهها از این سفره پهن شده نصیبی
ندارن؟ کامبیز گفت کجای کاری مرد حسابی ،من
میگم فقط امیدوارم خدا حواسش به آدم باشه که
درگیر همچین کارایی نشه ،یکی پول نفت رو میبره
یکی اختالس میکنه ،حاال درسته در نهایت توی
زندگی مردم تاثیر میگذاره ولی اینکه لقمه رو از
دهن گرسنه دربیاری و بگذاری توی دهن خودت
خیلی رذالت میخواد .گفتم درسته تو شرایط
سخت انسانیت انسان مشخص میشه بگذریم.
همیشه باهات حرف می زدم با این که بد و بیراه
میگفتی ولی یک طورهایی آخرش روحیهام شاد
میشد ولی امروز همش داری ساز غم میزنی،
کامبیز گفت روزگار این طور خواسته و دستی تکان
داد و رفت میان جمعیت منتظر گوشت گم شد.

سودوكو 558
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :556
فرهاد قاسمی

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.

خالصه آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان
بــه اتفــاق متولــی موقوفــه مــاقاســم قصــد دارد
یــک قطعــه زمیــن واقــع در اراضی حســنی انتهای
خیابــان ولیعصر(عــج) داخــل کوچــه را از طریــق
آگهــی مزایــده بــه افــراد واجــد شــرایط واگــذار
نمایــد .لــذا متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادات
خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه
مورخــه  98/03/08تحویــل اداره اوقــاف و امور
خیریــه شهرســتان ســیرجان نماینــد.

سیدصادق طباطبایی

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

خالصه آگهی مزایده نوبت دوم

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان
بــه اتفــاق متولــی موقوفــه مــاقاســم قصــد دارد
یــک بــاب مغــازه واقــع در خیابــان ابــن ســینا-
روبـهروی لــوازم خانگــی تهامــی را از طریــق آگهی
مزایــده بــه افــراد واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
لــذا متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادات خــود را
تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مورخــه
 98/03/08تحویــل اداره اوقــاف و امــور خیریه
شهرســتان ســیرجان نماینــد.

سیدصادق طباطبایی

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

استخدام

با قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان
مجتمع غیر دولتی پسرانه راهیان نور برای تکمیل کادر آموزشی و پرورشی خود ،تصمیم به جذب
تعدادی نیروی خالق و کارآزموده دارد.

شرایطعمومی:
 -1داشتن حداقل مدرک لیسانس مرتبط با آموزش ابتدایی
 -2داشتن رزومه کاری خالقانه و ارایه آن به مدرسه
 -3قبولی در مصاحبه اختصاصی مجتمع غیر دولتی راهیان نور
روزهایمراجعه:شنبه،دوشنبه،چهارشنبه
از ساعت  8/5صبح الی  12:30ظهر
آدرس :انتهای خیابان وحید -روبهروی نظام مهندسی -مجتمع غیر دولتی راهیان نور
تلفنهای تماس 09123972046 - 09132798048 - 09131456949 :و 42303300 - 42303200

پسرم چه آرام و بیصدا ما را تنها گذاشتی و ما چه بیقرار و ناباورانه

دلمان تا ابد ،همیشه هوای آغوش گرم و پرمهرت را خواهد کرد و دلتنگ
لحظههای با تو بودن خواهیم بود.

پنجمین سالگرد عزیزمان

مهندس حاج اصغر معینالدینی
پنجشنبه  98/02/26بر سر مزارش گرد هم میآییم و یاد و خاطر ه آن عزیز را
گرامی میداریم.

خانواده

