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اینچندنفر
با بستن شبکههای مجازی چیزی درست نمیشود
عصرایران :وزیرارتباطاتگفت :اینستاگرامبهدلیلسیاستهایماو ازدورخارجکردنبقیهپلتفرمها
امروزبه قطب سرگرمی تبدیل شده است ،همه چیزبا دست روی دست گذاشتن و بستن شبکههای
اجتماعی حل نمیشود« .محمد جواد آذری جهرمی» (یکشنبه) درپاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،گفت « :دغدغه شما درخصوص فضای مجازی و اینستاگرام درست است ،اما استفاده
حداکثری ازاین فضا نگاه دیگری است .اگرجرم و جنایتی درفضای مجازی رخ میدهد وظیفه رسیدگی آن با وزارت ارتباطات نیست.

زاهدی به کرونا مبتال شد
ایسنا :نماینده کرمان به دلیل ابتال به کرونا دریکی ازبیمارستانهای تهران بستری شده است.
محمدمهدیزاهدیچندروزگذشتهبهدلیل ابتالبهویروسکرونادریکی ازبیمارستانهایتهران
بستریشده کهحال اوروبهبهبودی است.زاهدییکی ازکاندیداهایریاست کمیسیون آموزش
و تحقیقات بود که به دلیل بیماری و بستری شدن دربیمارستان نتوانست درجلسه روزیکشنبه
کمیسیونو انتخاباتهیاترئیسه آنشرکت کند.

 ۱۷۰شهرهمچنان درتنش آبی است
ایلنا :معاون وزیرنیرو اظهارداشت :تعداد شهرهای با تنش آبی دردوره خشکسالی  ۵۴۷شهربود که اکنون به
حدود  ۱۷۰شهررسیده که  ۵۰شهر آن پرتنش است .قاسم تقی زاده خامسی گفت :رفع مشکل شهرهای دارای
تنش آبی بسته به حل فرسودگی شبکه است که اعتبارزیادی میخواهد .او با بیان اینکه بارندگی ۵۱سال اخیربیانگر
این است که کشورما دراقلیم خشک و نیمه خشک قرارداشته و دربارندگی نامتوازن است ،اظهارداشت :کشورما
همواره گرفتارخشکسالیبلندمدتوترسالی کوتاهمدت است ۴۵.درصدجمعیت کشوریادسترسیبهمنابع آبندارندویامیزاندسترسی کم است.

یادداشت
چهل سال پس از بهشتی
شهسوار صادقی
هفتهی اول تیرماه یادآور
تحزبگرایی ،عدالت قضایی
و شهادت مظلومانه آیتاهلل
سیدمحمدحسینبهشتیوجمعیاز
یاران و همفکران درساختمان حزب
جمهوریاسالمیاست.امسالاینخاطرهیملتایرانچهل
ساله میشود و مردم سیرجان هم درجمع شهدای هفتم تیر
شهیدی دارد که معلم انقالب درسیرجان بود .استاد شهید
مهدینصیریالری که اکنوندرگلزارشهدایسیرجان آرمیده
است ،برای انقالبیون سال 57چهرهای عزیزو آشناست.
درچهل گذشته طبق روال سنواتی دراین هفته که به نام
قوهی قضاییه نامگذاری شده است ،ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره شهید بهشتی و یارانش ،فضای عمومی برای تجلیل
از آن گشوده میشود و در گوشه و کنار نقدهایی هم نیز
بیان میگردد .امسال اما درچهلسالگی این بزرگداشت به
نظرمیرسد فضای اجتماعی تحت تاثیردادگاه اکبرطبری از
مدیران ارشد قوه قضاییه و مرگ یا قتل قاضی منصوری در
خارج ازکشوربا آنچهدرسالهای اخیرجاریومرسومبود،به

کلیمتفاوت استو اغلبباقضاوتیمنفیونومیدانهروبهرو
هستیم .البته خطای چند فرد را نمیشود به حساب یک قوه
نوشت چه این که تعمیم جزء به کل ناروا و ناپسند است
اما مردم عادی هم ب هراحتی نمیتوانند بین این دو تفکیک
قایل شوند به خصوص آنکه این فساد درسطوح باالی قوهی
قضاییه رخ داده است .مردم به مقتضای این روزها وقتی
از رسانه ملی و رسانههای داخلی با فضایل و اندیشههای
آیتاهلل بهشتی اززبان خود ایشان و دیگران آشنا میشوند،
به خود حق میدهند بین شهید بهشتی و کسانی که فعال
تشت رسواییشان ازبام قضا و عدالت به دشت بیاعتباری
و رسوایی افتاده ،تفاوت و جدایی قایل شوند و از این که از
بهشتیویارانبهطبریومنصوری ورفقاوهمپالکیهایشان
رسیدهایم آشکارو پنهان افسوس بخورند .امسال برای قوه
قضاییه سالی متفاوت است؛ خواسته و یا ناخواسته سرمایه
اجتماعی این قوه که قرار بوده پناهگاه اصلی ملت باشد و
مایهی اعتبار اجتماعی و سیاسی حکومت را فراهم کند،
خدشهدارشده است .راه ترمیم خطوط افتاده برچهرهی نظام
قضایی کشور از مسیر تامین عدالت ،شفافیت و برخورد
قاطعباخائنانمیگذرد.

جناب آقای محمد ریاحی

 امروز روز تولد حضرت معصومه(س) و روز دختر است .روز دختر یادآور اینست که دخترها هم مانند پسر ها حق دارند آنجور
که دوست دارند زندگی کنند .روز رنگ ،الک ،جیغ ،شادی ،امید و نشاط بر همهی دختران مبارک /.عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

کامبیزنامه

خستهام
 احمدرضا تخشید
یکساعتی از زمانی که هردفعه
کامبیزبرایم پیام میفرستاد گذشته بود.
ولی خبری نشده بود .درنتیجه من دست
به کار شدم و برایش نوشتم :دیر کردی
کامبیز نکند مشغول رصد قتل جورج
فلوید و ظلم و ستمی که مردم بیگناه
آمریکا دچارش هستند شدهای که یادی از من نمیکنی؟ طول
کشید تا پیامی فرستاد ،جواب داده بود :تو ازهمین اول کاردلت
میخواهد دو سه تا حرف درست و حسابی بارت کنم ولی شانس
آوردی که من درگیریهایم پیش از این حرفهاست .و فرصت
ندارم دهن به دهن آدم بیکار و بیعاری مثل تو بگذارم .نوشتم:
نکند شغل دومی برای خودت دست و پا کردهای که این قدرسرت
شلوغشده؟نوشت:شماهمیشهبهشخصومنافعشخصیفکر
میکنید ولی درد من االن درد اجتماع ،درد زنان کشورم هست که
دارند دراثرخشونتهای فامیلی و غیرفامیلی جانشان را ازدست
میدهند .جواب دادم :متوجه شدم بعد ازقتل رومینا درگیرقتل
دخترکرمانی شدهای؟ یک نفرهم به گمانم درآبادان همسرش را
کشت .نوشت :دارم بررسی میکنم ببینم این مرد کرمانی با میله
دخترش را کشته یا با تبر ،جواب دادم :به هرصورت دختر کشته
شده خواه با تبرخواه با میله .نوشت :تو عقلت به این چیزها قد
نمیدهد.خیلیفرقبین ایندوتاهست،خشونتی کهدرقتلباتبر
هستخیلیباخشونتقتلبامیلهفرقمیکند.جوابدادم:حاال

همکار گرامی جناب آقای مصطفی اسفندیارپور

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحــوم
غفــران الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و
اجــر خواســتاریم.

مهدی شول و خانواده

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحــوم
از درگاه خداونــد متعــال مغفــرت و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر جمیــل خواهانیــم.

دعوت به همکاری

رییس و پرسنل کتابخانههای عمومی سیرجان

یک شـرکت بزرگ و معتبر معـدنکاری جهت تکمیـل کادر تعمیـرگاه ماشـینآالت معدنی خـود در
منطقـه گلگهـر سـیرجان و جاللآبـاد زرند تعداد محدودی کارشـناس با تجربه با مشـخصات زیر از
طریـق مصاحبـه دعـوت بـه همکاری مینمایـد .متقاضیان میتوانند رزومه و سـوابق کار خـود را در
قالـب یـک بـرگ کاغـذ  A4تنظیـم و بـه انضمـام مـدارک زیر تا تاریـخ  1399/04/05بـه آدرس
کرمان -خیابان هزارویک شـب با کد پسـتی شـماره  7618649703ارسـال نمایند.
 -1کارشـناس مهندسـی مکانیـک گرایـش تعمیرخـودرو بـا  7سـال سـابقه در زمینـه سرپرسـتی
قسـمت نگهـداری و تعمیـرات ماشـینآالت معدنـی
 -2کارشناس مهندسی برق و الکترونیک با  5سال سابقه در زمینه برق ماشینآالت معدنی
 -3کارشناس در زمینه انبار ،مسلط به نرمافزارهای انبارداری و مالی با  5سال سابقه
مدارک مورد نیاز
 تصویر کارت ملی تصویر آخرین مدرک تحصیلی تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیتارسال مدارک و انجام مصاحبه با متقاضیان هیچ گونه تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.
زمان مصاحبه بر اساس اولویت از طریق تماس تلفنی اطالع داده میشود.

بح خبر
ُق 

این بررسیها رو بگذاربرای یک وقت دیگر .بگو آیا به نتیجهای هم
رسیدهای که اصالچرا اینقتلها اتفاقمیافتند؟وبازهمدهدقیقه
خبری ازکامبیزنبود .بعد نوشت :مدتی به سوالت فکرکردم .این
مسئله ازجنبههای گوناگون قابل بررسی است .مسائل اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی روی این گونه رفتارهای پر از
خشونت تاثیرمیگذاره .نوشتم :یعنی اگرکسی شرایط اقتصادی
خوبینداشتهباشهیامثالدرجایبدیزندگیمیکنهبایدبهخودش
اجازه بده هرکسی سر راهش قرار گرفت رو بکشه؟ البته در کل
با نظرت موافقم که وقتی اتفاقی میافتد و افراد عملی رو انجام
میدهند دالیل گوناگونی باعث انجام اون عمل میشه .بگذریم...
حاال به چه نتیجهای رسیدی؟ چه کار باید بکنیم که کمتر از این
اتفاقهابیفته؟بازهمدهدقیقهایطول کشیدتا کامبیزجوابداد.
نوشته بود :تو هم امشب انگارمیخواهی امتحان کنکوربگیری
ولی به کوری چشمت من پاسخهایم آمادهاند .به نظرمن بهترین
کاربرای اینکه اینقتلهایناموسی اتفاقنیفتندتصویبطرحیدر
مجلسه کهخانوادههارومجبوربه کودکهمسرییانوزادهمسری
کند ،البته اگر شما اوباش سیاسی اجازه بدهید .ببین وقتی یک
دختراززمان نوزادی مشخص باشد با کی ازدواج میکند و پسرهم
همسرش مشخص باشد دیگر نود درصد این اتفاقها نمیافتد.
چون آن وقت افراد متوجه حریم خودشان هستند و دیگرشرایط
فساد اجتماعی پیش نمیآید و خانوادهها با خیال راحت میتوانند
رشد و پیشرفت بچههاشون رو ببینند .جوابی نداشتم به کامبیز
بدهم پس برایش نوشتم :من خستهام میروم بخوابم.

 امید محمودزاده ابراهیمی
خبر قتل ریحانه عامری در
کرمان که منتشر شد بسیاری
از ما از خودمان پرسیدیم
چه اتفاقی افتاده که در
همین چندماه اخیر قتلهای
ناموسی و خانوادگی چنین
شده است؟ آیا خبرقتل رومینا اشرفی موجب شده
عدهای با اطالع از اینکه قصاص نمیشوند ،فرزندان
خود را از بین ببرند؟ متاسفانه این باور عامیانه
وجود دارد که اگر خبر بدی منتشر شد ،پشتبند
آن اتفاقاتی شبیه به آن میافتد ،به این علت که
ُقبح آن عمل ازبین رفته است .تا به حال هم بسیار
شنیدهاید که خبربد نباید منتشرشود ،چون موجب
عادی شدن آن در جامعه میشود .با همین تفکر؛
ل و هر موضوع بد دیگری
آمار طالق ،اختالس ،قت 
نباید درجامعه منتشرشود .آیا با مخفی کردن ،این
اتفاقات دیگر رخ نمیدهند؟ مثل همین االن که
دولت دستورعدم انتشار آمارمبتالیان به کرونا داده
است ،آیا دیگرمبتال نداریم؟
مواجه نکردن یک جامعه با واقعیات خود،
خیانت درحق آن جامعه است .فرض کنید یک فرد
به دلیل تغذیه نامناسب چاق و بیمار شده است.
ً
مرتبا تذکر میدهند که تغذیهات را
دوستان وی
اصالح کن وگرنه در آینده به بیماریهای خطرناکی
دچار خواهی شد .اگر این تذکرها وجود نداشته
باشد ،باعث میشود که آن فرد رویه غلط خود را
به دلیل ناآگاهی ،تا سرحد مرگ ادامه دهد و ازنگاه
دیگر اگر آن تذکرها منجر به تغییر رویه فرد شده و
به سالمتی بازمیگردد و این یعنی یک اتفاق خوب.
انتشار اخبار منفی در جامعه به معنی سیاهنمایی

نیست .انتشار صحیح و تحلیل درست موجب
میشود جامعه دریک بوته آزمایش و نقد قراربگیرد
و رویه غلط خود را به مرور اصالح کند .در این راه
البته نیازبه ابزارهایی برای فرهنگسازی داریم« .خانه
پدری» ساخته کیانوش عیاری میتوانست به سهم
خود درموضوع قتلهای ناموسی تاثیرگذارباشد.
متاسفانه در ایران به دلیل عدم اصالح قوانین
بر اساس نیازهای روز جامعه ،نوعی از سرخوردگی
را شاهد هستیم که نتیجه آن این شده یک حادثه
بد به جای تغییر اوضاع و اصالح ،در درون جامعه
هضم شده و به فراموشی سپردهشود .خودسوزی
تلخ سحر خدایاری برای موضوع ورزشگاه رفتن
خانمها میتوانست نقطه عطفی باشد برای اصالح
رویه قبلی تا زنان این جامعه حق ازدست رفته خود
را بازیابند .بسیاری جامعه را مقصر اصلی میدانند
که فراموشکار شده است اما بیایم فرض کنیم
اصالحی در این میان رخ داده بود ،آیا بازهم همین
قضاوت را نسبت به جامعه داشتیم؟ مرگ جرج
فلوید در آمریکا از همین االن نتایج خود را دارد
نشان میدهد .برادر وی به کنگره دعوت میشود و
او بدون ترس جلوی همه نمایندگان کنگره خواستار
تغییر رفتار نژادپرستانه پلیس میشود ،نمایندگان
مجلس طرح اصالح قوانین پلیس را میدهند و...
همه این اتفاقات در صورتی امکانپذیر است که
حاکمیت ،نیاز روز شهروندان را به رسمیت بشناسد
و قصد سرکوب نداشته باشد.
هیچ جامعهای بدون مشکل نیست و هیچوقت
مشکالت به صفر نمیرسند .ما باید قبول کنیم
مشکالت عدیدهای داریم که باید برای حل آنها ،ابتدا
مشکل را قبول کرده و سپس برای آن برنامهریزی
کنیم .با «هیس» گفتن چیزی درست نشده است.

سودوكو 609
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :608
شیدا عطاری

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

فراخوان تجديد دوم مناقصه عمومي يك مرحله اي تهيه مصالح و
اجراي آسفالت معابر روستاي باسفهرجان (نوبت اول)

دهیاری باسـفهرجان در نظر دارد بر اسـاس مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه
مصالح و اجرای آسفالت معابر روستای باسفهرجان) به شماره 2099093173000004
را از طریق سامانه تداراکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت
سـتاد بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد .الزم اسـت مناقصهگـران
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/02میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :تـا سـاعت  18روز شـنبه تاریـخ
1399 /04 /14
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :تا ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1399/04/25
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز پنجشنبه تاریخ 1399/04/26
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص
اسـناد مناقصـه و ارایـه پاکتهـا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

