دوشنبه  19خرداد  |  1399شماره 607
 16شوال  8 |  1441ژوئن 2020

صاحب امتیاز و مديرمسوول :دکتر علیرضا پورابراهیمی
نشانی :سیرجان ـ خيابان شريعتي ،چهارراه سپاه ،مجتمع زيتون ،طبقه چهارم
تلفن 42234806 :تلفکس 42200052 :سازمانآگهیها09134418832 :
پست الكترونيكpasargadnews@gmail.com :
چاپ و ليتوگرافي :مهدوی کرمان
هفتهنامه

یادداشت
@PasargadNews

هفتهنامه

@PasargadNews

پيامك300099004806 :

اینچندنفر
ازحضور کاندیدای اصالح طلب درانتخابات  1400باید جلوگیری شود
جماران :حسین اهللکرم،عضوحزب اهلل ،گفت:باتوجهبه اینکهرئیسبنیادباراندریکسخنرانی،موضوع آشتی
ملی را مطرح کرد و گفت :احتماال در آینده نزدیک شاهد تکرار اغتشاشات دی  ۹۶و آبان  ۹۸خواهیم بود و در آن
صورت نظام برخورد خواهد کرد و شاهد اوج گیری اغتشاش میشویم ،لذا ایشان پیشنهاد آشتی ملی را داده بود.
اهللکرم افزود :با این اوصاف بنیاد باران ازقانون عبورکرده ،چرا که باید اغتشاشات را تقبیح کرده و ازکارهای اشتباه
گذشتهنظیرظلمبهنظامومردمدرسال ۸۸عذرخواهیمی کرد؛بنابراینشانسداشتنهرگونهنامزددرسال ۱۴۰۰راباید ازجریان اصالحطلبسلب کرد.

تشکرتوئیتری علی مطهری ازابراهیم رئیسی
خبرآنالین :نماینده ادوارمجلس درخصوص اجرای قانون جرم سیاسی نوشت« :این قانون
یک گام به جلو درمسیررعایت حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان نظام است» .درحساب
شخصی خود درتوییترنوشت« :اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک متهم یا مجرم سیاسی از
امنیتی ،یک گام به جلو درمسیررعایت حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان نظام است .سالها
حقوق آنها تحت عنوان متهم یا مجرم امنیتی ضایع شده است .ازآقای رئیسی بابت این اقدامشان باید تشکرکرد».

شورای نگهبان الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تایید کرد
تجمع مردم برای پایش متقاضیان طرح ملی مسکن در اداره راه و شهرسازی آن هم در شرایطی که آمار مبتالیان به کرونا در سیرجان روزانه
دو رقمی است و تاکید شده است مردم از حضور در تجمعات پرهیز کنند / .عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

عصرایران :عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت :طبق نظرشورای نگهبان
الیحه حمایت ازاطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد و مورد تایید این شورا
قرارگرفت« .هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان پیش ازاین نوشته بود« :الیحه
حمایت از اطفال و نوجوانان در سال  ۱۳۹۰به پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت وقت به
مجلس ارسالشدوسال ۱۳۹۷بهتصویبرسید.سهمرتبهبا ایرادشوراو اصالحمجلسمواجهشدولیمتاسفانهناتمامماند.

کامبیزنامه

نمیشه چشم رو بست و دهان را باز کرد
 احمدرضا تخشید
کامبیز بدون هیچ مقدمهای
این پیام را برایم فرستاد :راه شکست
تحریمها مذاکره نیست بلکه مقاومت
است .ایستادگی و موشک است.
تفکر برد برد را کنار بگذاریم .پیروزی با
مقاومت است با مدیریت پیر برجامی
مشکل کشورحل نمیشود .ازمتنی که فرستاده بود معلوم بود
سرجنگ دارد .من هم چون حوصله نداشتم جوابش را ندادم.
ولی او دستبردار نبود و ظرف نیم ساعت پنج بار پیامش را
گذاشت .آخربرایش نوشتم :سالم خوبی کامبیز؟ خانواده خوبن؟
چه خبر؟ هنوز پیام را نفرستاده بودم جواب داد :خودت رو به
خری نزن .فقط در یک جمله به من جواب بده و بگو که االن
دیگه صددرصد با نظر من موافقی .نوشتم :در میان آدمهایی که
میشناسم تو ازهمه عجیبتری .بعضی خانه و زمین مردم را برای
خودشان مصادره میکنند ،بعضیها شعر و هنر دیگران را ولی تو
حرفهای سیاسی را به نام خودت منتشرمیکنی .اینها حرفهای
یکی ازنمایندگانجدیدمجلسه کهچندروزقبل گفته .کامبیزگفت:
شما اجنبیپرستهای غربزده در پراکندگی و دوری از هم زندگی
میکنید و به من و ما میپردازید .ما ازاین خامی گذشتهایم هرکدام
یک کلمه بگوییم در دهانهای متعدد تبدیل به یک موجش
میکنیم یک نفرمان همهایم .همهمان یک نفر .ولی تو جواب من
را بده آیا قبول داری که باید مقاومت همهجانبه بکنیم و دیگرزمان

خبر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
موفق به کسب عنوان روابط عمومی برتر استان شد
 پاسارگاد :دراولین نشست شورای هماهنگی
روابطعمومیهایدستگاههای اجرایی استاندرسال
جاری ،دکتر محمد صادق بصیری معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای اطالع
رسانی استان کرمان از امیرجهانشاهی مدیر روابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
به پاس فعالیت های صورت گرفته در زمینه اطالع
رسانی ،افزایش آگاهی های عمومی و انعکاس
فعالیتهای صنعت برق در شمال استان کرمان و
کسب رتبه روابط عمومی برتر تقدیر و تشکر کرد.
در بخشی از متن این تقدیرنامه آمده است:
روابط عمومی دردنیای کنونی بیش ازپیش اهمیت
یافته و ارتباطات به عنوان مولفه اصلی زیست بوم
جدید بشر به شمار می رود  .بهرهمندی ازعلم روابط
عمومی مرهون تالش کسانی است که در راستای
ارتقاء سطح آگاهی عمومی و انعکاس حقایق و
ارتباط صادقانه با مردم ،همت خویش را به کارگرفته

و مجدانه تالش می نمایند.
سپاس که با اتکا به اصول اخالقی و
رسالت حرفهای و اجتماعی خود با بهرهگیری
هنرمندانه از ابزارهای ارتباطی و برای دست یابی
به جایگاه واقعی روابط عمومی به عنوان کانون
تفکر و پویایی علم ارتباطات تالش میکنید.
بدینوسیله از حضور موثر شما در جشنواره روابط
عمومی هوشمند ،انسان سالم ،جامعه سالم که
توسط اداره کل روابطعمومی استانداری کرمان برگزار
گردید و از کوشش و همت واالی شما در زمینه
اطالع رسانی ،افزایش آگاهی های عمومی و انعکاس
فعالیت های استان کرمان در راستای مدیریت
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا تقدیر کرده و
کسب عنوان روابط عمومی برتر در این جشنواره را
تبریک عرض مینمایم و ازدرگاه خداوند متعال برای
شماوهمکارانمحترمبهرهورزیوتندرستیمسئلت
دارم.

خانواده محترم

جناب آقای مهندس

رضویعلوی و ستودهنیا

متاســفانه مشــیت الهــی بـــر ایـــن تعلــق گرفـــت
کـــه بهــار فرحنــاک زندگــی پهلــوان خوشــنام
شــهرمان ســید حســن رضــوی علــوی را
خـزانـــی ماتــمزده بـــه انتظــار بنشــیند و ایــن
بارزترین تفسیر فلسفـــه آفـرینش در فـراخـنای
بــیکران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.
جایگاهــش آغــوش امــن الهــی

سیدحسین رضوی علوی
درگذشــت اخــوی گرامیتــان را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از درگاه خداونــد شــادی روح آن عزیــز
درگذشــته و صبــر و اجــر بــرای بازمانــدگان
معــزز مســئلت مینمایــم.

آژانس هواپیمایی هفتآسمان

شرکت سازهگستر ،عباسلو

دیپلماسی به سر آمده .نوشتم :تو دیگر زیادی سرخوشی .مطمئنا
مقاومت و ایستادگی خوبه ولی نمیشه چشم رو بست و دهان را باز
کرد و هرچه رسید گفت و هرکاری شد انجام داد و به عواقب کارها
فکرنکرد و همیشه طلبکاربود .کامبیزجواب داد :یعنی میخواهی
بگویی با حرفهای من مخالفی؟ هرچند از شما سوسولهای
سیاسی غیر از این انتظاری نیست .شماها ایادی اجنبیها هستید
و تا مملکت را به دست دشمن نسپارید آرام و قرارنخواهید داشت
ولی ما مشت آخررا به دهان شما و حامیان خارجیتان وارد میکنیم
و درمدت کوتاهی مملکت را گل و بلبل میکنیم .نوشتم :من االن
درگیر افزایش قیمت ماکارونی هستم و تا تو و امثال تو اینطور
حرف م یزنید مخالفهاتون رو انتخاب میکنم خواه حسن روحانی
باشه خواه حسن ریوندی .به گمانم کامبیزعصبانی شد و کنترلش
را ازدست داد .چون جواب داد :ما باید شما لیبرالهای جوجهکش
خود تحقیرپنداررا ازاین مملکت اخراج کنیم ما باید قانونی تصویب
کنیم و شما را به زبالهدان تاریخ بیاندازیم .نوشتم :کامبیزدیگه داری
زیادی تندروی میکنی .ما هم باالخره مردم همین کشوریم و اجازه
داریم دو کلمه حرف بزنیم .نوشت :کی گفته ایرانی هستید شما
اجنبیپرستید .دهانتان را باید دوخت و شرتان را از کشور کم کرد
ولی این کارها هزینهبرست .االن یک راه بهتربه ذهنم رسید ما باید
شما را بدون ماسک و دستکش بفرستیم تو بیمارستانهای کرونایی
و کاری کنیم که مبتال شوید و بمیرید آن وقت به اسم بیماران حاد
تنفسی دفنتان کنیم تا به سزای اعمالتان برسید .نوشتم :متوجه
هستم و اینترنت گوشیام را خاموش کردم.

روی سخن رییسجمهور با کیست؟
 امید محمودزادهابراهیمی
حسن
رییسجمهور
روحانی در جلسه ستاد ملی
کرونا با تاکید بر اینکه طرح
فاصلهگذاری هوشمند باید
با جدیت اجرا شود ،خطاب
به وزیر بهداشت میگوید؛
اگر این طرحها به درستی اجرا نشوند به ناچار
دوباره محدودیتها را بیشترخواهیم کرد .حسن
روحانی سپس خطاب به رسانهها همین حرفها
ً
واقعا روی سخن آقای
را تکرار میکند .اما
روحانی با مردم است یا دستگاههای دولتی؟
آن چیزی که از دستورالعملهای دولتی
برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی تاکنون
مشخص و انجام شده اقداماتی نظیر
گذاشتن صندلی برای حفظ فاصله
دومتری کارمندان با مردم ،نصب پرده
پالستیکی و کارهای مشابه بوده است.
اما برخی تصمیماتی که از سیستم
ً
دقیقا
باالدست دولتی صادر میشود،
عکس دستورالعملهای مربوط به
کرونا است .ثبتنام برای قرعهکشی
خودرو و طرح ملی مسکن دو طرحی
هستند که در همین چند روز اخیر اجرا
و مردم برای پیگیری و ثبتنام روانه ادارهها،
کافینتها و دفاتر پیشخوان شدند .تصمیمات
اینچنینی موجب از بین رفتن تمامی آثار
مطلوب حفظ فاصلهگذاری اجتماعی میشود .از
اول خرداد هم سیستم بانکی کشور به دستور
بانک مرکزی به روال قبل برگشت و تراکنشهای
کارت به کارت از سقف ده میلیون به سه میلیون

تومان کاهش یافت .تعویض و تمدید کارت
بانکی فقط به صورت حضوری در شعبههای
بانک ممکن است و سقف دریافت پول نقد از
عابربانکها هم به دویست هزارتومان برگشت.
بهتر نیست رییسجمهور برای کاهش ترددهای
غیرضرور جلوی چنین اقداماتی را بگیرد؟
سالهاست که سقف برداشت نقدی از عابربانک
دویست هزارتومان و کارت به کارت سه میلیون
تومان است و این درحالیست که در ده سال
اخیر ارزش پول یک دهم شده است .تا زمان
کشف واکسن باید با کرونا سازگاری داشته باشیم
و اصولی را رعایت کنیم .این سازگاری و رعایت
اصول زیرساختهایی را میطلبد که در دست
حاکمان است و نه مردم .دولت میتواند زمینه

کاهش ترددهای غیرضرور را ایجاد کند نه اینکه
به افزایش آن دامن بزند .افزایش سقف کارت
به کارت و توسعه خدمات الکترونیک بانکی و
دولتی میتوانست ترددهای غیرضرور را حذف
کند .ترددهایی که همراه خود آلودگی هوا؛
محیط زیست و افزایش مصرف انرژی را نیز به
همراه دارند.

سودوكو 607
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :606
محمود سیوندی

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.

جناب آقای هوشمند خلیفهای
درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عرض
نمــوده ،بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه علــو درجــات الهــی و بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان طــول عمــر و اجــر خواســتاریم.
فرهاد کریمی ،فرزاد کریمی ،نادر کریمی ،بابک سلطانی ،مهرداد سعیدی ،علیرضا درآگاهی،

سهیل شریف ،رضا قاسمینژاد ،محمد ندیمی ،حمید اسالمی ،فرشاد استوار ،معین درآگاهی

جناب آقای

مهندس سیدحسین رضوی علوی
جنابآقایان

مهندس ابوذر حلواییپور

سرپرست مدیریت سفارشات و انبارهای شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

مهندسامیرعلینجمینوری

سرپرست مدیریت رفاه و امور اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

مهندس حسن شکاری

سرپرست مدیریت فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

مهندسجعفررفیعیان

سرپرست مدیریت گندلهسازی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

انتصاب بجا و شایسته شما که نشان از لیاقت ،درایت ،پشتکار دارد را
تبریک گفته ،از خداوند منان برایتان توفیقات روزافزون مسئلت داریم.
روابط عمومی شرکت پاریزپیشرو صنعت توسعه

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری

میخواهد عظیم .واژه تسلیت ناتوان از تسکین است.
از درگاه ایـزد متعـال در سـوگ از دسـت دادن اخـوی

گرانقدرتان شـادروان سیدحسـن رضـوی علوی برای

جنابعالـی و خانـواده محترمتـان صبر و شـکیبایی و برای

آن عزیـز از دسـت رفتـه علـو درجـات الهـی را مسـئلت
مینماییـم .مـا را در غـم خود شـریک بدانید.

