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اینچندنفر
برایشانمهمنیستبانردبان«مصباح»واردمجلسشوندیا«عارف»

ایسنا :دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت :برخی برایشان مهم نیست از نردبان عارف یا حداد عادل
یا آیتاهلل مصباح باال بروند بلکه تنها هدفشان رفتن به مجلس است .محمدرضا باهنر با اشاره به لزوم وحدت
اصولگرایاندرانتخاباتمجلسیازدهم،اظهارکرد:درایندورهجامعهروحانیتقرارنیستبهطورمستقللیست
بدهد بلکه در پی وحدتبخشی به اصولگرایان است .وی افزود :در هر دوره ۶۰درصد از نمایندگان دوره قبل رأی
نمیآورند و این دوره پیشبینی میکنم ۸۰درصد نمایندگان رأی نیاورند اما این ب ه معنای عوض شدن جریان سیاسی حاکم بر مجلس نیست.

علمالهدی باید پاسخگو باشد نه مدعی

خبرفوری :محمدعلی ابطحی در یادداشتی نوشت :هنجارشکنی در همه جای ایران بد
است.معالجههنجارشکنیراهکارخودشراداردوبادوگانهسیاحتی-زیارتیکردنمشهد
این مشکل حل نمیشود .هنجارشکنان مشهدی که گهگاه مورد انتقاد آیتاهلل علمالهدی
قرارمیگیرند،سناجتماعیشانبهاندازهسنامامتجمعهایشاناست.آیتاهللبااینهمه
امکاناتتبلیغیبایدپاسخگویاینهنجارشکنیهایمشهدیهاباشد؛نهمدعی.

سطح فساد در ایران با  10سال پیش قابل مقایسه نیست

عصرایران« :سطحفسادکنونیبا ۱۰سالپیشقابلمقایسهنیست.درواقعتااینحدمنابع
نداشتیمکهبخواهیماینگونهریختوپاشکنیم».سعیدلیالز،اقتصادداندرنشستیتحت
عنوان «سرطان فساد» گفت :تا زمانی که سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران از یک حد
معینی پایینتر نیاید ،وضعیت همین گونه خواهد بود .به عقیده من هر گاه نسبت درآمدهای
نفتی در تولید ناخالص داخلی کشور به ۱۰درصد برسد ،خطر تکرار پوپولیسم را از سر خواهیم گذراند.

 نمایشگاه نقاشی آن سوی آسمان آثاری از فاطم ه نورمندیپور در نگارخانه راز فرهنگسرای شهرداری افتتاح شده
و تا چهارشنبه همین هفته ادامه دارد و عالقهمندان میتوانند از ساعت  17تا  21به نگارخانه راز مراجعه کنند .فاطمه
نورمندیپور متولد 77سیرجان دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی است و اولین نمایشگاه انفرادیاش را در سیرجان برگزار
کرده است /.عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
نامههایی از تیمارستان

من فقط در حضور سیگارم
حرف میزنم!

به نمایندگان رانتخوار ،باج میدهند تا بمانند

خبرآنالین :عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه افرادی که ایران خودرو
و سایپا را اداره میکنند افراد تازهبهدورانرسیده نیستند ،گفت :این افراد باج را به نمایندگان
مجلسفرصتطلب،رانتخواروزیادهخواهمیدهند.احمدتوکلیدرپاسخبهاینسؤالکه
آیا مشکل صنعت خودرو با روی کارآمدن مدیران کارآمد حل خواهد شد؟ گفت :صنعت
خودرو کشور ایراد ساختاری دارد چرا که برخی خودروسازی را محل روزی خود می دانند.

خبر

مستند«همراه با باد» شنبه این هفته اکران میشود
 پاسارگاد :در ادامه اکران فیلمهای گروه هنر
و تجربه ،فیلم مستند «همراه با باد» در سینما قدس
سیرجان اکران و نشست و نقد و بررسی آن نیز
برگزارمیشود.
«همراه با باد» فیلم مستندی است که به
وجوه مختلف هنر در زندگی عباس کیارستمی
میپردازد .این فیلم را مهدی شادیزاده ساخته و
قرار است او در جلسه نقد فیلم حضور داشته باشد.
این فیلم مستند شنبه هفته آینده در سینما قدس
به اکران در میآید.
رضا سیوند نماینده گروه سینما هنر و تجربه در

سیرجان گفت :با حمایت شرکت پاریز پیشرو یک
روز ورکشاپ عکاسی با تدریس مهدی شادیزاده و
ورکشاپ مستندسازی با موضوع از ایده و پژوهش
در سینمای مستند تا چگونگی ارایه آن به عنوان
یک پکیج رسانهای با تدریس مهسا همتی و مهدی
شادیزاده برگزار میشود .به گفتهی سیوند کارگاه
عکاسی یکشنبه 13مرداد و کارگاه پژوهش در
سینمای مستند دوشنبه14مرداد برگزار میشود.
اطالعات تکمیلی به زودی در صفحه اینستاگرام
گروه سینمایی هنر و تجربه سیرجان به آدرس
 hounartajrobeh_sirقرار میگیرد.

جناب آقایان علی و عباس انصاری

درگذشــت مادربــزرگ گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان بــرای آن مرحومــه غفــران
واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان صبر و ســامتی خواســتارم.

محسن مظفری

 علی عیوضیزاده
سالم دخترم ،خوبی؟!
نوشتهای که هفته گذشته بخشی از سکوهای ورزشگاه فرو
ریخته .نوشتهای شایعه شده مسئوالن گفتهاند دلیل این اتفاق
خطای انسانی بوده .نوشتهای احتماال یک نفر حواسش نبوده و
به دیوار تکیه داده و دیوار ریخته از بس که شل بوده...
ساده نباش دخترجان! اینها همش توطئه است .مگر خبر
نداری فیفا تهدید کرده که ایران باید زنان را به استادیومها
یدانی مسئوالن ما مخالف حضور زنان در
راه بدهد؟ مگر نم 
استادیوم هستند؟ مسئوالن یک دستور محرمانه دادهاند
که سکوهای مربوط به زنان را شل بسازند تا همینکه زنان
نشستند ،سقوط کنند و دست و پای همه بشکند .اینطوری
باقی زنان جرات نمیکنند به استادیوم بروند و مسئوالن هم
به فیفا اعالم میکنند ورود زنان به استادیومها آزاد است اما
خودشاننمیآیند.
راستی فردا برو پیش شهردار و از طرف من از کمکاری واحد
سد معبر شهرداری شکایت کن .چند بار بهشان نامه دادم و با
ذکر دلیل منطقی نوشتم که شوهرمادرت توی معبر زندگی من
سد ایجاد کرده و اصال این مرتیکه مصداق سدمعبر متحرک

جناب آقایان علی و عباس انصاری

درگذشــت مادربــزرگ گرامیتان را خدمت شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،ازخداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه
غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر خواهانــم.

مرتضیجوانلری

جناب آقای

مهندس محمدرضا اسالملو

دهش

خالصه آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان بــه
اتفــاق هیئــتامنــای امامــزاده علـی(ع) و مســجد بیــن
راهــی صاحبالزمان(عــج) قصــد دارنــد تعــدادی
وســیله نقلیه(ماشــین و موتورســیکلت) فرســوده را
بــه فــروش رســانند .متقاضیــان تــا پایــان وقــت اداری
روز سهشــنبه مــورخ  98/05/22پیشــنهادات خــود
را بــه دبیرخانــه اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان
ســیرجان تحویــل و رســید دریافــت نماینــد .جهــت
کســب اطالعــات بیشــتر بــه اداره اوقــاف و امور خیریه
شهرســتان ســیرجان مراجعــه فرماییــد.
سیدصادقطباطبایی

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

مدیرعامل محترم اتحادیه
شرکتهای تعاونی تولید سیرجان
درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را خدمت
جنابعالــی تســلیت عــرض نمــوده ،برای
آن عزیــز از دســت رفتــه غفــران و
رحمــت واســعه الهــی و بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان ســامتی و طــول
عمــر بــا عــزت از درگاه پــروردگار
متعــال مســئلت مینمایــم.

محمداسماعیل خواجویی،
رییس شورای اسالمی شهر سیرجان

دعوت به همکاری

معاونــت آموزشهــای عمومــی و مهارتــی (ســما) دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد ســیرجان جهــت تکمیــل کادر خدمــات و کادر نگهبــان -ســرایدار مــورد
نیــاز خــود در مــدارس ،تعــداد محــدودی نیــروی انســانی زن و مــرد (در مــدارس)
را جهــت اشــتغال بــه صــورت قــرارداد کار معیــن دعــوت بــه همــکاری مینمایــد.
داوطلبــان میتواننــد پــس از مطالعــه و آگاهــی از شــرایط اعــام شــده در ســایت
( )www.kerman-samaschools.irحداکثــر تــا تاریــخ  98/05/10نســبت بــه تکمیل
فــرم ثبتنــام و تحویــل آن بــه همــراه ســایر مــدارک بــه دفتــر پذیــرش مجتمــع
ســما واقــع در بلــوار دکتــر صادقــی ،چهــارراه دانشــگاه اقــدام نماینــد.

شبکهی فاضالب ،سیرجان را میبلعد!

است و جمعش کنید اما انگار نه انگار.
گگردانی در شهر ممنوع شده است .حتما
نوشتهای که س 
به مادرت بگو با شوهرش بیرون نرود چون با اخالق سگی که
آن مرتیکه دارد ،ممکن است مادرت را به جرم سگگردانی
دستگیرکنند.
البته این قوانین ترکیبی هم چیز جالبی هستند .مثال اگر
یک آدم برود قدم بزند ،کاری ندارند .اگر یک سگ هم قدم بزند،
کاری ندارند اما اگر یک آدم با یک سگ قدم بزند ،جرم است.
دخترم! باز هم یادت رفت برایم سیگار بفرستی .یادت باشد
داشتن سیگار خیلی واجب است .یادم است وقتی من را گرفتند
و گفتند قبول داری که دیوانهای؟ گفتم تا سیگارم را نبینم،
یدانی دخترم ،یکی از مشکالت
یک کلمه هم حرف نمیزنم! م 
حقوقی تیمارستان این است که وقتی میگیرنت ،نمیگذارند
سیگار داشته باشی .فقط وقتی به تو سیگار میدهند که دیگر
کار از کار گذشته است .حتا شنیدم که گفتهاند فقط باید از
سیگارهایی که خودشان میگویند استفاده کنیم .متاسفانه
این سیگارها حتا توتون هم ندارند و کاغذ خالی هستند اما
قیمتشان خیلی زیاد است .پس حتما برایم سیگار بگیر.
قربانت ،پد ِر در کف سیگار و دیوانهات!

 ابوذر خواجویینسب
ما شهرنشینا ِن خاموش ،چه
چیزها که نمیبینیم ،نمیشنویم و
نمیگوییم! قطره قطره آب میشویم
طبل
از خشکسالی ،اما همچنان بر ِ
توسعهی بدو ِن تعمق میکوبیم .چه
شده ما را؟ مگر الفبای ما ایرانیها با
«آب» شروع نمیشود؟ بحران ک مآبی هر روز با شدتِ بیشتری
ندگی مردمان کویریِ استان کرمان را تهدید میکند.
آیندهی ز ِ
آشماجرااینقدرشورشدهکهحتیزاهدینمایندهیاصولگرای
ِ
کرمانی ،فریاد وا اسفا سر داده که آهای وزیر نیرو؛ کرمان تشنه
است به دادش برسید! گویی یادش رفته او و دوستانش در مجمع
نمایندگا ِناستانباچهشو ِروصفناپذیریوبیاعتنابههشدارهای
کارشناسان ،از توسعهی وحشناکِ صنایع آبخواه از جمله
«صنای ِع فوالدی» حمایت کردند .لعنت به این اقتصا ِد سیاسی و
بادآورده! چشم بر همه چیز بستهایم و نم یدانیم که این ندیدنها،
نشنیدنهاونگفتنها،چهبالییبرسرمانخواهدآورد.
برای قانعکردن افکار عمومی ،گنجشک را رنگ میکنند
و جای قناری میفروشند .مثالش «شبکهی فاضالبشهری»
که ایجاد آنرا در راستای «مسئولیتِ اجتماعی» شرکتهای
صنعت یومعدنی تعریف میکنند و بر سر مردم منت میگذارند.
دشتِ سیرجانسالهاستکهباخطر«فرونشستزمین»دست
و پنجه نرم میکند و حتی به گفتهی مسئوالن در برخی مناطق
مسکو ِنیرفسنجانوسیرجان،اینپدیدهباعثایجادشکافهای
فراوانی روی دیوارهای ساختمانها شده است .همین حاال و در
مثل قلعهی سنگ ،بیبیدن ،زیدآباد،
اطراف مناطقی از سیرجان ِ
حس نآبادشیخهاوپوزهخونبهخوبیآثارفرونشستزمینآشکار
است،اماارادهایبرایجلوگیریازگسترشاینپدیدهیخطرناک
درسیرجانوجودندارد.دراینمیاننیزهیچآیندهپژوهیوتاملی
براینموضوعصورتنگرفتهکهآیادرشهریمثلسیرجانایجا ِد
شبکهیفاضال ب ِشهرییکفرصتاستیایکتهدید؟بسیاری

از زمینشناسان معتقدند در شهرهایی که با خطر فروچالهها و
فرونشست زمین روبهرو هستند ،ایجاد شبکهی فاضالب شهری
یکاشتبا ِهجبرانناپذیراست.زیراباقط ِعنفوذپسابِ سکونتگاهها
به سفرههای زیرزمینی ،الیهها متراکم میشوند و در نتیجهی
نشستزمیناتفاقمیافتد.بهبیانیدیگراگرتابهامروزفرونشست
زمین به داخل شهر سیرجان نفوذ نکرده است ،یکی از دالیلش
همین فاضالبی است که قرار است تا چند وقت دیگر بهجای
اضافهشدن به آبهای زیرزمینی ،صرفِ توسعهی صنایع فوالدی
در سیرجان شود.
نم یدانم مسئوالن شهر ،متوجهی این خطرها هستند
یا نه! هر چه هست ،همیشه برای آنها راحتترین راه فرار از
مسئولیت و توجیه بحران ک مآبی ،مسئلهی «خشکسالی»
بوده است .بیآنکه بدانند تمدن ایرانی ،چند هزار سال است
که با همین اقلیم و خشكسالی به اینجا رسیده است .اجداد ما
سالها در همین کوی ِرخشک و با «تمد ِن کاریزی» زندگی کردند
و خم ب هابرو نیاوردند .آنها از طبیعت زخم خوردند اما زخمی بر
تداری را از آنها
چهرهی طبعیت وارد نکردند .اگر کمی رسم امان 
فرا گرفته بودیم ،اینهمه تیشه به ریشهی خود نمیزدیم .دشت
سیرجان از سال  54نقطهی «ممنوعه» اعالم شده است .در آن
سال سیرجان فقط  300حلقهچاه داشت .امروز حدود 1400
حلقهچاه مجاز وجود دارد .این غیر از آمار چاههای غیرمجازی
است که در گوشه و کنار سیرجان در حال مکید ِن سفرههای
زیرزمینیهستند.اینیادداشتراباجملهیازمستن ِدمادرکشی
به پایان میرسانم« :شاید ما تنها متهمان این جنایت نباشیم ،اما
در این جنایت دخیلیم .ماد ِر زمین ،صبوری بسیار کرده که روی
دیگرش را به ما ساکنان خیرهسر و خودخوا ِه شهرها نشان نداده
است.آیاسرزمینهزارانسالهایکهدرآنب هدنیاآمدهایم،میتواند
دیگربار،ماواییبرایزندگیفرزندانمانباشد؟آیاراهیبرایالتیا ِم
زخمهایی که بر پیکر این مادر مهربان زدهایم ،باقی مانده است؟ آیا
هنوز فرصت بازگشت از راههای اشتباه گذشته وجود دارد؟ تنها
ماییمکهم یدانیم».

سودوكو 568
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :567
میترا دانشمند

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 آقایان علی و عباس انصاری

درگذشــت مادربــزرگ گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه احدیــت شــادی روح آن مرحومــه
و ســامتی و طــول عمــر باعــزت بــرای بازمانــدگان مســئلت
مینمایــم.

هیئتعزادارانحضرترقیه(س)،مجتبیعلیمحمدی

جناب آقای

مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم اتحادیه
شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

بــا نهایــت تاســف و تالــم درگذشــت ابــوی
گرامیتــان را به شــما و خانــواده محترمتان
تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان
بــرای آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت و برای
بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی مســئلت
دارم.

محمدکاظم مسلمیزاده

جناب آقایان علی و عباس انصاری

درگذشــت مادربــزرگ گرامیتان را خدمت شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،خداونــد روح آن عزیــز از دســت رفتــه را
قریــن رحمــت فرماید.

تاالر سون استار ،برادران رضوانی

خانوادههای محترم

رضویعلوی و کریمالدینی
بــا نهایــت تاســف درگذشــت شــادروان
ســیدمهدی رضــوی علــوی را
حضورتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز از
دســترفته غفــران الهــی و بــرای شــما
ســامتی و طــول عمــر باعــزت مســئلت
داریــم.

خانواده پورکیانی

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/25ع

شــركت معدنــي و صنعتي گلگهر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تهیــه مصالــح و تجهیــزات و
اجــرای سیســتم حفاظــت کاتدیــک هفــت حلقــه چــاه واقع در شــهر ســيرجان و دشــت چــاه دراز» را از

طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايد .لــذا كليــه متقاضيان
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 تحويل پــاكات ســاعت  9الي  14روز شــنبه مــــورخ
 98/05/19در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهران
ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز يكشــنبه مــورخ  98/05/13بــراي
متقاضيــان بالمانــع ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

