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اینچندنفر
رئیسجمهوریک شب گرسنه نخوابیده که ببیند گرسنگی چه معنی دارد
عصرایران :یکنمایندهمجلس گفت:دولتمردانقبل ازاین کهمردمبا آنهابرخورد کنندبهخودشانبیایندو
مجلسشورایاسالمیفکراساسیبرایوضعیتفعلیکشورکند.حسینعلیشهریاریگفت:متاسفانهامروزشاهد
فقر ،گرانی،تورملجام گسیختهومشکالتزیادیدراقشارمستضعفومحروم کشورهستیم .آقایرئیسجمهور
یک شب گرسنه نخوابیده که ببیند گرسنگی چه معنی دارد .بی پول نبوده که فرزند خود را نتواند بخاطربی پولی به
مدرسهبفرستد.فرزندانشبیکارنبوده کهببیندبیکاریچهبالییسرخانوادهها آورده است.

 ۱۰۰۰خانه خالی متعلق به یک نهاد را شناسایی کردیم
خبرآنالین :یک مقام مسئول دروزارت راه و شهرسازی ازشناسایی یک نهاد با در اختیارداشتن ۱۰۰۰
واحد خانه خالی خبر داد و گفت :فردی در تهران نیز شناسایی شده که  ۱۹۵واحد در اختیار دارد .پروانه
اصالنیباتاکیدبراینکه،واحدهایخالیبهتفکیک استاندرحالشناسایی است ،گفت :احتکاروسوداگری
مسکنمسالهای است کهراهکارآن اخذمالیات است کسانیکه احتکاروسوداگریمی کننددوراهپیشرو
دارند .یا باید واحدهای خود را به بازارعرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان را ندارند ،مالیات آن را بپردازند.

یادداشت

 مدیرداروخانه هاللاحمرسیرجان درمورد کمبود انسولین قلمی میگوید 632 :نفربیمارسیرجانی داریم و هربیمار 7قلم درماه نیازدارد،
حساب کنید چیزی حدود  4500قلم نیازداریم اما به ما  2200قلم تحویل میدهند /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

نشستهگان برلب جهنم
رضا مسلمیزاده
چندی پیش در شبکههای
اجتماعی ویدیویی را دیدم متعلق به
دههی اول انقالب و درپیگیری آن در
اینترنتبهحدیثی ازپیامبررسیدم که
به قول منبع انتشاردهندهی آن این
حرف اگر «در قرون جدید از امثال
جناب شارل دو منتسکیو ،جرمی بنتام ،سزاربکاریا ،مارک آنسل و
یا هرعالم و دانشمندغربی دیگری درحوزهعلوم جزایی نقل شده
بود ،یقینا امروزبرسردردانشکدههای حقوق جزا و و جرمشناسی
معتبردنیاحکمیشد».واکنونمورداستنادجوامعحقوقبشری
و اصحاب فکر و قلم بود .چه میتوان کرد با این غربت رسول
رحمت وقتی که قاطبهی مسلمانان هم از این توصیهی نبوی
فاصله گرفتهاندوراهخویشمیروند.
پیامبر اسالم (ص) در ۱۴۰۰سال پیش فرمود« :ان االمام ان
یخطا فی العفو ،خیرمن ان یخطا فی العقوبه :اگرحاکم ازروی
خطا و شبهه عفو کند ،بهترو سودمندتر از آن است که به خطا
کیفردهد».
در 4دههای که ازحکومتجمهوری اسالمیبرایرانمیگذرد،
دو دیدگاه ازاسالم دربارهی شیوهی ادارهی جامعه و رفتاربا مردم
و شهروندان درتقابل با یکدیگربودهاند و کمترامکان گفتوگو و
تعاملی ازخود بروزدادهاند .یکی قرائت رحمانی و مهربانانه ازدین
است و دیگری بهعباراتی قرائتی جبارانه و سختگیرانه .یکی با بسم
اهلل الرحمن الرحیم آغازکردهودیگریبابسم اهلل القاصم الجبارین
و ظاهرا هرکدام هم به قدرکافی حجتهایی ازکتاب و سنت بر
درستیخویش اقامهکردهاند.

دراین میام احکام قضایی نیزبه فراخوراحوال زمانه و گاهی
تشخیص فردی قاضی درسبقت رحمت برغضب یا غضب بر
رحمت،متغیربودهاست.اینکهقاضیبهچرخشقلمیمیتواند
جانیک انسانرابستاند،بهخودیخودموضعخطرناکی است که
بیش ازهمه صاحب حکم را تهدید میکند و او را درهمسایگی
جهنم قرارمیدهد .درجهان امکان جبران بسیاری ازچیزها وجود
داردوبعضیچیزهاهمجبرانناپذیرند.جبرانناپذیرترین ارزشدر
جهان جان آدمی است که به خطا از وی گرفته شده باشد .از
همین رو گاهی فردی برای سالها در حبس میماند ،باشد که
جانش ازخطای تشخیص مصون بماند که اگرازدست برود ،به
هیچ قیمتی نمیتوان آن را جبران کرد .دستگاه قضا را نمیتوان
و نباید به دستگاه ارعاب و زهرچشم گرفتن تبدیل کرد .دستگاه
قضا باید درجایگاه عدالت خویش باقی بماند و ازهرگونه شایبه
پیراسته گردد .باقیماندندرجایگاهعدالتوبیطرفیومالحظهو
احتیاطدرانشایحکم،همبهلحاظسیستماتیکمطلوب است
و هم آحاد قضات باید درفردیت خویش بر آن اهتمام بورزند.
گیرم که حکم ناحق دراین جهان عقوبتی نیابد اما دستگاه عدل
الهی حتما دقی ق و سختگیرترحقوق مردم را ازصاحبان قلمی که
سرنوشت خلق در کف ایشان افتاده خواهد ستاند و چه خوش
گفت« :قاضیهایی که جان و مال و ناموس مردم درقبضهی آنها
وتحتنظرآنهاست ،آنهابایدتوجهبکنند،دقتبکنندومالحظه
ت یک مظلومی را به اسم ظالم به حبس
بکنند که مبادا یک وق 
بیندازند یا خدای نخواسته به اعدام .اینها دراین دنیا مسئولیت
ت
دارند .اگراززیربارمسئولیت این دنیا فرارکنید ،اززیربارمسئولی 
خدافرارنمیتوانیدبکنید.قاضیبرشفیرجهنم است؛ َعلی َشفیر
ال ّناراولبجهنمنشسته»

کامبیزنامه

کدوم جدی ،کدوم شوخی
 احمدرضا تخشید

کامبیز نوشته بود :سالم بر
وطنفروشان بزرگ! خیالتون راحت
شد که کشور رو فروختین به چین؟
االن دیگه در پوستتون نمیگنجید
که باالخره کار خودتون رو کردید.
جواب دادم :آخرشبی گیج م یزنی .این
حرفهای ضدانقالبی به گمانم در اثر القای بیگانگان در ذهنت
ایجاد شده .یک نگاهی به سایتهای خبری و تلویزیون بینداز.
حتی برادران روزنامه کیهان این قرارداد با چین را تایید کردهاند.
بگذریم از نمایندگان مجلس ،شاید ندیده باشی یکی از اعضای
مجمع تشخیص مصلحت میگفت؛ این قرارداد اصال ربطی به
دولت روحانی نداره و تصمیمگیریاش از جای دیگه است .تازه
امامجمعهشیرازمیگوید؛ این اقداماتمبتنیبردستوراتخداوند
درقرآن است .کامبیزنوشت :ما همچنان داریم ازبرجام پوسیده
توپنج
ضربه میخوریم ،حاال شما میخواهید با یک قرارداد بیس 
ساله کیش و دیگرجاهای کشورعزیزمون رو بفروشید؟ یادتونه
چطور در عرض یک ربع در مجلس برجام رو تصویب کردند و
فاتحه همه چیز رو خوندن .نوشتم :طبق معمول نوشتهام را
نخواندی و جواب دادی .چون گفتم بیشتر تندروهای مخالف
برجام االن دارن از این قرارداد دفاع میکنند ،اینها مسئلهی کل
نظامهستند.بنابراینیکنفریایکدولتتصمیمنمیگیره.برجام
هم همینطوربود .همیشه میگی یک ربع وقت مجلس رو گرفت

وقتی همه خوابند...

و تصویب شد .ولی یادت میره بگی شوراینگهبان چطورتاییدش
کرد .حاال از اینها بگذریم .برای من و تو بد نمیشه اگر کیش رو
بدهندبهچینیها.حتمامیدانیحکومتبرادرانچینیکمونیستی
است ،یعنی سطح زندگی افراد باید مثل هم باشه و ازامکانات همه
به یک اندازه استفاده کنند .حاال اگر کیش بیفته دست چینیها
احتماالمسافرتهاوهتلهاو امکاناتروسهمیهبندیمیکنندو
من و تو هم میتوانیم روی نوبت خودمان ازآنها استفاده کنیم.
کامبیزنوشت :خاک برسرشما وطنفروشان سواستفاده چی .باز
زدی به مسخرهگی و حرف مفت زدن .امیدوارم بالیی از آسمان
نازل بشه کاریتر ازکرونا و همهتون با بیماری حاد تنفسی به درک
واصل شوید .مرد حسابی من دارم با تو جدی صحبت میکنم.
نوشتم :دلت خوشه کامبیزجان ،کدوم جدی ،کدوم شوخی ،کار
من از این حرفها گذشته ،من با این افزایش قیمت دالرو سکه
و کاالها و ...این قدرنشستم خودم رو توجیه کردم و دلداری دادم
که این چیزها ارزش فکر کردن نداره .حاال درآمدت شد صد دالر،
دویست دالر ،خداروشکرتنت سالمه ،حاال سکه شده ده میلیون،
تو که ناهار سکه نمیخوری .خداروشکر کن یک لقمه نون برای
خوردن داری که دیگه از نظر ُزهد و عرفان دارم به سطح بایزید
بسطامی و منصورحالج میرسم .کیش چه ارزشی داره ،قشم هم
توپنج ساله بگذارپنجاه ساله باشه .اینها برای
روش .قرارداد بیس 
من زخارف دنیا است و باید ازهمهاش دل بکنم .همهاش ارزانی
شما وابستگان و دوستداران این دنیای پست و بیارزش .کامبیز
نوشت :خودت رو به دکترنشون بده .دیگه واقعا دیونه شدی.
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میشنوم ،یاد این نوشت ه ی برتولت
برشت میافتم :ازکارگری درمحضر
دادگاه پرسیدند مایل است به روش
دنیوی سوگند بخورد یا به روش
کلیسایی؟ جواب داد :من بیکارهستم« .اصال دراین گفتهاش
نشانی ازحواسپرتیدرمیاننبود .اوبا اینجوابخاطرنشان کرد
که دروضعیتی به سرمیبرد که طرح چنین پرسشهایی و حتا
دستورچنین دادگاهی ،برایاش پشیزی ارزش ندارد».
بهبهانههای مختلف همان چندرغازحقوق را برای ماهها از
وقاحت تمام ،پشت
کارگر ِان رنجدیده ،دریغ میکنند .و بعد با
ِ
نام «اشتغالآفرینی» پنهان میشوند تا در روز
دروغی بزرگ به ِ
زیست منطقه ،سودهای کالن
ط
محی
کردن
روشن و با نابود
ِ
بهجیب بزنند .کاش مثل اهالی کوهشاه ،صدای مردم چهارگنبد
نیزدرکوههای این منطقه میپیچید که آهای خانهخرابکنها؛
نه مس میخواهیم و نه آهن ،آالله میخواهیم و آویشن.
ناجورسمنگانو اصراربرتکراریک اشتباه!
وصل هی ِ
نام قدیم سیرجان ،سمنگان
که
اید
ه
شنید
حتما تا بهحال
ِ
بوده .تصوری اشتباه که سبب شده تا نهتنها این نام بر روی
اسم
تابلوی برخی مغازهها نقش ببندد که حتی شهرکی نیزبه ِ
سمنگان درسیرجان وجود داشته باشد! حاال هم خبررسیده
جمعیت
که قرار است در آیندهای نزدیک ،شهری اقماری با
ِ
صدهزارنفری و با نا م ِسمنگان درسیرجان ساخته شود .اینکه
آیا این شهر ،مشکل مسکن در سیرجان را حل خواهد کرد
کالبد نیمهجان شهرتحمیل
و یا هزارو یک معضل جدید ب ه ِ
خواهد کرد ،پرسشی است که درفرصتی دیگربهآن خواهیم
پرداخت.
آقایانمسئول!بهخاطرحفظ
که
کنیم
بسنده
همین
به
فعال
ِ

هویت اینشهرهم کهشده ،کمیتاریخرامطالعه کنیدتا الاقل
بدانید که سمنگان نام والیتی است درافغانستان امروزی و هیچ
ربطی به سیرجان ندارد .کما اینکه به روایت شاهنامه این شهردر
مرز ایران و توران قرارداشتهاست .درحدود العالم من المشرق
البلدان یاقوت حموی و دیگرمآخذ معتبر
الی المغرب و معجم
ِ
نیز بهکرات از شهر قدیم سمنگان نا م برده شدهکه در والیت
مهم بلخ واقع
مزارشریف و درطول تاریخ برسریکی ازراههای ِ
بودهاست.
دکتر محسنپورمختار هم در یادداشتهای
سیرجانشناسیاش و در مورد این موضوع نوشته :به نظر
میرسد آنچه باعث این اشتباه شده ،در کناررواج داستانهای
ً
مخصوصا داستان رستم و سهراب ،تشابه و اشتراک
شاهنامه و
صوری دو واژه سیرگان و سمنگان در حرف ابتداییشان «س»
و پسوند «گان» است .در واقع از ۶حرف این دو نام  ۴تای آنها
یکسان هستند و درمحل یکسانی قراردارند .و به همین دلیل
عدهایتصورکردهاندسیرگانهمانسمنگان استوخواستهاند
برای شهرخودشان جایی هم درشاهنامه پیدا کنند .دیگران هم
این پنداررا تکرارکردهاند.
در واقع نام کهن سیرجان ظاهراً در اصل ،شیرگان
 shiragaanبوده که به تدریج درپارسی به سیرگان و درمتون
عربی به شیرجان و درنهایت به سیرجان تبدیل شده است.
حکایتطبلهایتوخالی...
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سیاسی شهر روشن! برای
چشم گروههای
ِ
سیرجان تکیه بزندِ .
حکم برای گزینهی مورد
صدور
از
مانع
آنها همین که با البیگری
ِ
نظرطرف مقابل شدهاند،کافیاست .استاندارهم برای اینکه هم
کباب آنوریها ،ترجیج داده بود از
سیخ اینوریها بسوزد و هم ِ
رقابتسیاسیدر
کند.
انتخاب
شهریدیگربرایسیرجان،فرماندار
ِ
سیرجان همین قدربچهگانه و خندهداراست .طبلهای توخالی
ودگرهیچ!

سودوكو 613
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :612
شیرین اسدی

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.

آگهی اجاره ماشینآالت دهیاریهای بخش گلستان

دهیاریهـای بخش گلسـتان در نظر دارنـد ماشـینآالت سـنگین در اختیـار خـود را از طریـق مزایده
حضـوری بـه پیمانـکاران دارای صالحیـت با شـرایط ذیل اجـاره دهند.
 -1موضوع اجاره :اجاره  3دستگاه کمپرسی تک و یک دستگاه لودر هلیکو 470
 -2مدت اجاره :یک سال یا  12ماه هجری
 -3مهلت و محل توزیع اسناد شرکت در مزایده :از تاریخ  99/04/30تا تاریخ 99/05/05
 -4مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده :از تاریخ  99/05/04تا تاریخ 99/05/06
 -5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  300/000/000ریال (سیصد میلیون ریال)
 -6محل و زمان مزایده :تاریخ  99/05/07راس ساعت  10صبح در محل بخشداری گلستان
 -7ارایـه معرفینامـه و تصویـر گواهینامـه صالحیـن پیمانـکاران و تصویـر آخریـن تغییرات شـرکت
جهـت دریافـت اسـناد الزامی میباشـد.
 -8دهیاری در رد یا قبول مبلغ پیشنهادی مزایده با توجه به بررسی صالحیت پیمانکار مختار است.
 -9در صـورت عـدم تمایـل نفـر اول -دوم و یـا سـوم برنـده در مزایـده جهت انعقاد قرارداد سـپرده
ایشـان بـه نفع دهیـاری ضبط خواهد شـد.
 -10جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09136362124تماس حاصل فرمایید.

دهیاریهای بخش گلستان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده (نوبت اول)

ـی 10860551185
ـه ملـ
ـت  2289شناسـ
ـماره ثبـ
ـه شـ
ـی بـ
ـاب جمعـ
ـای اربـ
ـی نفتکشهـ
ـرکت تعاونـ
ـه /شـ
اتحادیـ
شهرســتان ســیرجان اســتان کرمان
بــه اطــاع کلیــه اعضــای محتــرم شــرکت تعاونــی میرســاند که جلســه مجمــع عمومی عــادی به طــور فوقالعــاده نوبــت اول
ـورخ  1399/05/15در محــل دفتــر شــرکت خیابــان آیـتاهلل
ـنبه مـ
ایــن اتحادیــه /تعاونــی در ســاعت  9:00روز چهارشـ
غفــاری تشــکیل میگــردد .از ســهامداران دعــوت میگــردد راس ســاعت مذکــور در جلســه حضــور بهــم رســانند.
 -1اعضایــی کــه مایلنــد حــق حضــور و رای دادن در مجمــع را به نماینده تاماالختیار واگــذار نمایند تــا تاریخ 1399/05/08
بــه اتفــاق نماینــده خــود جهــت تاییــد و صــدور بــرگ نمایندگــی بــه محــل دفتــر شــرکت واقــع در خیابــان آیــت اهلل غفــاری
مراجعــه نماینــد( .حضــور توام عضــو و نماینــده وی در مجمع ممنوع اســت).
ضمنا ساعت 8:00صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
 -2چنانچــه در دســتور جلســه انتخــاب هیئتمدیــره بــا بازرســان باشــد ،افــرادی کــه متقاضــی کاندیداتــوری ســمتهای
مذکــور میباشــند جهــت ثبتنــام بــه محــل دفتــر شــرکت واقــع در خیابــان آیــت اهلل غفــاری مراجعــه نماینــد.
دستورجلسه:
 -1اخراج و حذف اعضای شرکت تعاونی که از ابتدا تا به حال هیچگونه همکاری نداشتهاند.
 -2اخراج و حذف اعضایی که از شرکت رضایت گرفته و تکپیمانی شدهاند.
 -3اخراج و حذف اعضایی که در تعاونی پیمانکاران کرمان عضو میباشند.
 -4اخراج و حذف اعضایی که اخالل و نظم در فعالیت شرکت داشتهاند.

هیئتمدیره اتحادیه شرکت تعاونی

آگهی مناقصه عمومی شماره /99/010م.ع

شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت توســعه در نظــر دارد «جهــت انجــام ســرویس
ایــاب و ذهــاب پرســنل خــود از ســطح شــهر ســیرجان تا شــرکت معدنــی و صنعتی
گلگهــر ( 45کیلومتــری جــاده ســیرجان -شــیراز) و بالعکــس بــه وســیله تعــداد
 16دســتگاه اتوبوس(اســکانیا مــارال یــا ولــوو  )B9مــدل  90بــه بــاال» را از طریــق برگــزاری
مناقصــه عمومــی در ســطح شــهر ســیرجان بــه شــرکت (شــخص حقوقــی) واجــد شــرایط واگــذار
نمایــد .لــذا کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه
آدرس الکترونیکــی  www.parizpishro.irمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه
و مزایــده دانلــود نماینــد .مهلــت تحویــل پــاکات روز دوشــنبه مــورخ  99/05/06بــه نشــانی
ســیرجان -بلــوار ســردار جنــگل– روبــروی اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت -طبقــه دوم -امــور
قراردادهــا میباشــد.
میــزان تضمیــن شــرکت در مناقصــه  1.500.000.000 :ریــال (یــک میلیــارد و پانصــد میلیون
ریــال) در قالــب چــک تضمینــی بانکــی /ضمانتنامــه بانکــی معتبــر /واریــز وجــه نقد به شــماره
حســاب  10/3309211/2بانــک رســالت بــه نــام شــرکت پاریز پیشــرو صنعت توســعه.
*ایــن شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات بــه تنهایــی بــدون احتیــاج بــه
ذکــر دلیــل مختــار میباشــد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکتها میباشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ( 034-41423068آقایــان
افاضاتــی و عزتآبــادی) تمــاس حاصــل نماینــد.

امور قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

