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رییسجمهور سهشنبه هفته آینده به سیرجان میآید

پاسارگاد :نماینده مردم سیرجان گفت« :احتماال هفتهی آینده آقای
رییسجمهور سفر مجددی به استان کرمان و سیرجان خواهد داشت .االن
تهران هستم و داریم هماهنگیهای این سفر را انجام میدهیم ».شنیده
شده است رییسجمهور سهشنبه هفته آینده برای افتتاح پروژههای شرکت
جهانفوالد به سیرجان میآید.

واگذاری لیست انتخاباتی جریان اصالحات به مردم

ایسنا:شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان تصمیمگیری درباره لیستهای انتخاباتی را به بدنه
اجتماعیاصالحطلبانواگذارکرد.پرستوسرمدی،عضوشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلباناظهارکرد:
«با تصویب طرح «سرا» بدنه اجتماعی اصالحطلبان شامل اعضای احزاب اصالحطلب و همه فعاالن سیاسی
و مدنی اصالحطلب با عضویت در یک سامانه رایسنجی میتوانند در گزینش نامزدهای اصالحطلبان برای
انتخاباتمجلسشرکتکنند.بهاینترتیبنهادهایباالدستیدرجریاناصالحاتتنهامجریتصمیماتبدنهاجتماعیاصالحاتخواهندبود.

تسنیم :حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی
گفت :در  4دورهای که از مجلس هفتم تا دهم نماینده مجلس بودم این مجلس
ناکارآمدترین مجلس است .مجلس ششم اگر آن حواشی را نداشت ،مجلس قوی
بود .خوشبختانه اآلن مجلسی داریم که هیچ کسی برای آن تره خرد نمیکند.

همچنان سیرجان-تهران  730هزار تومان

پاسارگاد :درحالیکه قیمت بلیط ایران  -ایتالیا بین یک تا دو میلیون تومان است ،قیمت بلیط های
داخلی در ایران بدون اندک توجه مسئوالن سازمان هواپیمایی و وزارت راه ،افزایش سرسام آوری داشته
است ،افزایشی که بعید نیست در هفتهها و ماههای آینده از قیمت بلیطهای خارجی نیز سبقت بگیرد.
اینافزایشبلیطشاملحالسیرجانهممیشودوعلیرغماینکهنمایندهشرکتماهاندرسیرجاندو
هفتهپیشدرگفتوگوباپاسارگادقولدادقیمتبلیطکاهشپیداکنداماهمچنانقیمتبلیطسیرجان-تهران 730هزارتوماناست.

خبر

در شرایط سخت جهاد اقتصادی کردهاید

 پاسارگاد :صبح پنجشنبه معاون اقتصادی وزیر
امورخارجه به همراه سفیران و رایزنهای اقتصادی  ۱۵کشور
خارجی از سایت گهرزمین بازدید کردند .بازدید از بزرگترین
معدنسنگآهنخاورمیانهوخطهاییکودوکنسانترهبههمراه
توضیحاتی در اینباره از برنامههای این مراسم بود .در این مراسم
حسین دالوریان معاون اداری و پشتیانی ،مهندس پناهی مدیر
فآبادی مدیر پروژه گهرزمین نیز
معدن گهرزمین و مهندس نج 
هنگام بازدید از خطهای یک و دو کنسانتره از پتانسیل و ظرفیت
تولیدایندوخطوهمچنینپروژههایدردستاقدامبرایمهمانان
سخنگفتند.دراینبازدیددکترغالمرضاانصاریمعاوندیپلماسی
واقتصادیوزیرامورخارجهازاقداماتگهرزمینتقدیروتشکرکرد
و دربارهی نقش گهرزمین در خنثی کردن مسایل و مشکالت و

تولیدثروتملیگفت«:بهمجموعهیگهرزمینبایدتبریکگفت
نستهاند جهاد اقتصادیشان
زیرا نه تنها در این شرایط سخت توا 
را ادامه بدهند که حتی موفق شدهاند فازهای دیگری هم اضافه
ترا
کنند.قطعاتالشبرایاینکهدربازارهایبی نالمللیمحصوال 
ارایهبدهند،کمکبزرگیاستبهصنعتوپیشرفتهایکشورو
اینمهم،کاربسیارعظیم یاست».انصاریمعاوناقتصادیوزارت
امورخارجه دربارهی نقش وزارت امور خارجه در بازاریابی برای
محصوالت معدنی نیز گفت« :قطعا سیاستهای جدیدی برای
یافتن راههای عرضه و فروش در بازار جهانی اعمال خواهد شد تا با
این راههای جدید برای حل معضالت کشورمان امکان حضور در
بازار جهانی را داشته باشیم و تاکنون هم وزارت امور خارجه موفق
شده بخشی از موانع را کنار بگذارد».

خانواده محترم یزدانینیا
درگذشت مرحوم حاجمحمدعلی یزدانینیا
را خدمت شما تسلیت عرض میکنم .از
درگاه احدیت شادی روح آن عزیز از دست
رفته و صبر و سالمتی برای بازماندگان
مسئلت دارم.

محمود محمودزاده

مدیرعامل شرکت حمل و نقل شوکا

اخوان محترم یزدانینیا

درگذشت ابوی بزرگوارتان را خدمت
شما و خانوده محترمتان تسلیت عرض
میکنم .از درگاه ایزد منان برای آن
مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان
طول عمر مسئلت مینمایم.
امین صادقی
رییس شورای اسالمی شهر سیرجان

ابوذر خواجویینسب

فرونشست زمین
هیوالیی بهنام
ِ

سازمان نقشهبرداری کشور ،نرخ فرونشست زمین
در سیرجان را  112میلیمتر اعالم کرده است .برای
اینکهمتوجهیعمقفاجعهشوید،کافیاستبدانید؛
اتحادیه اروپا فرونشست زمین به اندازهی  4میلیمتر
را بحرانی میداند .سالهاست حفر چاههای غیرمجاز
جان زمینهای
و برداشتهای بیرویه ،آب از شیرهی ِ
سیرجان کشیده است .بارها نیز هشدار داده شده که
ِ
اصلي
روزافزون سطح
توسعهی
ِ
زيركشت پسته عامل ِ
استفاده بيرويه از منابع آبِ زيرزميني و افت شدي ِد
ت ِسيرجان است اما کو گوش
سطح ايستابي در دش 
خشکسالی
با
که
شهرستانی
شنوا؟ اگر عاقل بودیم در
ِ
شدید و بحران کمآبی ،دست و پنجه نرم میکند،
عامل «پسته» و «صنایع
اساس توسعه را بر دو
ِ
ِ
آبخواه» قرار نمیدادیم .خجالتآور است که در
عصر دانایی ،زمین سیرجان از اشتهای سیریناپذیر
ما دهان باز کرده است.

اینچندنفر

مجلس دهم ناکارآمدترین مجلس بعد از انقالب است

سیرجان فرو مینشیند!

گلگهر؛ تیم بدون مهاجم

 هواداران تیم فوتبال گل گهر همچنان امیدوارند طعم برد را در بازیهای آینده بچشند /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

تاخیر در صدور حکم بیسابقه نیست
 پاسارگاد :علیرغم گذشت  6ماه از حضور محمد
محمودآبادی به عنوان سرپرست فرمانداری سیرجان اما
هنوز حکم فرمانداری وی نیامده است .در این مدت حرف و
حدیثهایبسیاریبهگوشمیرسدعدهایمعتقدندویتاقبل
از انتخابات بیشتر نیست و عدهای دیگر این تاخیر را ناشی از
یدانند.
اختالفنظرفرماندارونمایندهم 
سرپرست فرمانداری سیرجان در پاسخ به این سؤال که چرا
حکمتاننمیآیدگفت:منخیلیدنبالاینمسایلنیستم.بنده
تا روزی که در سیرجان باشم انجام وظیفه میکنم .از طرفی من
که قرار نیست حکم به کسی بدهم اگر قرار بود من بدهم جواب
یدانید
یدادم .محمد محمودآبادی گفت :شما م 
سؤالتان را م 
تاخیر در صدور حکم بیسابقه نیست و حتی آقای استاندار
خودشان نزدیک به  9ماه سرپرست بودند .اختیارات بنده در
سرپرستی و در فرمانداری هیچ فرقی باهم نمیکند .من دارم
محکم کارم را انجام میدهم اگر فقط یک روز دیگر باشم در
همان یک روز کارم را درست انجام میدهم .دیگر بقیهاش به
قول شما حاشیه است .او در پاسخ به این سؤال ممکن است این
تاخیر از سوی کسانی باشد که تمایل ندارند شما فرماندار باشید
گفت :من که علم غیب ندارم و هیچ نظری هم ندارم .فعال بنده
و آقای نماینده داریم با هم کار میکنیم در همه زمینهها در کنار
هم هستیم من به ایشان هم گفتم هرکجا ایشان در کنار مردم
باشد ،من هم در کنارش هستم و هرکسی هم در مقابل مردم
باشد من در مقابلش هستم .به هر حال هدفمان هم این است
کهبهمردمخدمتکنیم.ازطرفیاختالفدیدگاهوسلیقهوجود

جناب آقایان
مهندس سیدحسین ،سیدحسن و
سیدعباس رضوی
درگذشت مادر گرامیتان را به شما و
خانوادههای محترم رضوی و موحدی
تسلیت میگوییم .در غم شما شریکیم.
طول عمر و سالمتی شما آرزوی ماست.

محمود موحدی و بانو

جناب آقای

مهندس سیدحسین رضوی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده
محترمه را تسلیت عرض نموده ،از
خداوند متعال برای آن مرحومه علو
درجات و برای شما صبر و اجر مسئلت
داریم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان سیرجان

دارد و این یک امر طبیعی است درست است ما در خیلی از جاها
اختالف نظر داریم ولی در خدمت به مردم اتفاق نظر و هدف
مشترکداریم.
نماینده مردم سیرجان نیز در پاسخ این سؤال که حکم آقای
فرماندار کی میآید ،گفت« :دارد روال عادی اش را طی میکند».
شهبازحسنپوردرپاسخبهسؤالدیگریمبنیبراینکهبسیاری
معتقدند پشت این تاخیر شما هستید و تا قبل از انتخابات
فرماندار تغییر میکند ،گفت« :در بحث حکم فرماندار صادقانه
بگویم هیچگونه دخالتی نداشته و ندارم .حکم باید از طریق وزیر
کشور امضا شود و مصاحبههای تخصصی انجام میشود که
فرمانداران میروند انجام میدهند .آنجا شورای معاونین وزارت
کشور بررسیهای الزم را انجام میدهند و امیدوار هستم هرچه
سریعتر حکم آقای فرماندار صادر شود ».او گفت :شهر نیازمند
این است که فرماندار با قدرت به کار خودش ادامه دهد و در این
مدتیهمکهایشانکارشانرا شروعکردندرضایتمندیخوبیرا
از عملکرد ایشان داشتیم و در بحث سفر سفرا هم ثابت کردند از
توانمندیهایبسیارباالییبرایادارهامورشهربرخوردارهستند».
حسنپورمعتقداست«:اماهمهمابایدتابعقانونباشیموبعضیها
فرافکنیوتشویشاذهانعمومینکننداینکهبعضیهامیگویند
نماینده دارد توی کار دخالت میکند این باعث تضعیف دولت
میشود و دولت باید پاسخ این افراد را بدهد ».او در جواب سؤال
دیگریمبنیبراینکهپساینکلکلهایتاندربعضیجلسات
به چه دلیل است،گفت «:من با همه کلکل دارم ،با کی ندارم؟
مگرمندرسخنرانیاستاندارایرادنگرفتم؟»

رویای اولین بر ِد خانگی برای گلگهر سیرجان
باز هم تحقق نیافت .نمایندهی سیرجان بر خالف
بازیهای گذشتهاش از انسجا ِم دفاعی بهتری
برخوردار بود و اجازه نداد تا مهاجمان پیکان که
عنوانبهترینخطحملهیلیگرایدکمیکشیدند،
ِ
راهی برای عبو ِر توپ به دروازهی گلگهر پیدا کنند
اما همچنان گلگهر در فاز هجومی تی ِم ناتوانی نشان
میدهد .تیمی که در پایان هفتهی نهم لیگ ،فقط
 3گل به ثمر رسانده و در بازی با پیکان یک شوت
در چارچوب هم نداشت .گلگهر قبل از شرو ِع لیگ
ِ
تقویت خطحملهی خود بازیکنانی همچون
برای
«مهردا د بایرامی» و «جفرسون تاوارز» را جذب کرد.

اما هیچکدام تا بهاینجا دردی از دردهای گلگهر
را دوا نکردهاند .بهخصوص جفرسون که با برن ِد
گلی لیگ بولیوی بهسیرجان آمد ،اما فعال
آقای ِ
که چیزی در حد و اندازههای «دیکارمو» مهاج ِم
سالهای نهچندان دور پرسپولیس بوده که پس از
ل فاجعهبار ،مشخص شد در برزیل ،فقط یک
یک فص 
«پرندهفروش» بوده است .حاال با مصدومیت رنجبری
ناکامی سایر مهاجمان ،جاللی مجبور شده از «بهنام
و
ِ
برزای» در پست مهاجم نوک استفاده کند .اما چه
سود که برزای هر چقدر در پست وینگر ،بازیکن
خوب و توانایی است ،به همان اندازه در ام ِر گلزنی
گلزنی
ناتوان است .برای اثبات این موضوع به آمار
ِ
او در تیمهای سابقش نفت و پدیده مراجعه کنید،
اول این روزهای گلگهر برای
تا متوجه شوید امید ِ
گلزنی ،در  22بازی برای این دو تیم ،فقط دو بار پایش
بهگلزنی باز شده است.
دستی سیرجان ،تاریخی دیرپا
صنایع
ِ

حال سیرجانقدیم از زبان برخی از
شرح
ِ
دانان بزرگ شنیدنی است .از جمله َم ْقدِسی،
جغرافی ِ
قرن چهار ِم هجری که در کتابش
دان ِ
جغرافی ِ
سیرجان قدیم را یکی از شهرهای بزرگ و آباد
ِ
تو
توصیف کرده و نوشتهاست« :سیرجان آباد اس 
مردم آن مر ّفهاند .بازارهای شهر وسیع و خیابانهای
آن گشاد و خانههای مردم زیبایند .سیرجان دارای
باغهایی است که در آنها آب جاری است .دیوا ِر
بناهای شهر بلند است .شهری است آباد و معتدل».
مقدسی همچنین سیرجان را شهری با ویژگیهای
تجاری و بازرگانی معرفی کرده که صنایعی مخصوص
بهخود از جمله «صنعت چوب» و «بافندگی» داشته
است .موضوعی که نشاندهندهی قدمت و سابقهی
سیرجان در عرصهی صنایعدستی ایران است.

سودوكو 580
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :579
مسعود 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.

