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اینچندنفر
بیتدبیری برای بحرانکمآبی شهرها را خالی ازسکنه میکند
ایسنا :نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :امروزبیش از ۳۰۰شهردرکشوربا
تنش آبی مواجه بوده که ادامه مدیریت غیرکارشناسی دراین حوزه می تواند شرایط را بدترکند .حسین زهی
گفت :اگردولت تدبیرجدی دراین حوزه نکند حتی شهرهایی که دارای جمعیت باالیی هستند به دنبال تنش
آبی خالی ازسکنه خواهند شد .متاسفانه وزارت نیرو درسال های گذشته نه تنها تدبیرکارشناسی دراین حوزه
نداشته بلکه برخی ازاقدامات غیرکارشناسی به بدترشدن شرایط نیزمنجرشده که نتیجه آن مهاجرت مردم ازروستاها به شهرها شده است.

توصیه مقامات ایران به طالبان ازطنزهای روزگاراست
عصرایران :علی مطهری در توییتی پیرامون اظهارات مقامات ایران در خصوص
طالبان نوشت :داستان توصیه مقامات ما به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از
طنزهای روزگار است .طالبان میگویند ما انتخابات آزاد و دولت فراگیر شما را
دیدیم ،در واقع راه خودتان را میرویم ،ما با صداقت و شما با ظاهرسازی .رطب
خورده منع رطب کی کند؟!

 ۲۰هزارو  ۲۰۰میلیارد تومان خسارتکرونا به هتلهای ایران
ایسنا :رییس جامعه هتلداران ایران اعالم کرد :میزان خسارت مالی کرونا به هتلهای کشوربه  ۲۰هزار
و  ۲۰۰میلیارد تومان رسیده است .جمشید حمزهزاده گفت :این خسارت از اسفند  ۹۸تا پایان مرداد
 ۱۴۰۰است و متاسفانه ،دو سوم کارکنان هتلها شغلشان را از دست دادهاند ،درحالیکه بسیاری از
آنها نیروهای متخصص این حوزه بودند .هتلداران از آغاز بحران کرونا ،مطالباتی جزیی داشتند که
متاسفانه پس ازگذشت یک سال و نیم ،نه ازسوی دولت قبل و نه ازجانب دولت فعلی هیچ پاسخی به این مطالبات داده نشده است.

خبر
کسب رتبه اول توسط خبرنگارپاسارگاد
در جشنواره «سردار آسمانی»
 پاسارگاد
پنجشنبه هفته گذشته آیین اختتامیه
جشنواره سراسری مطبوعات ،خبرگزاریها و
پایگاههای خبری «سردار آسمانی» با موضوع
سردار شهید حاجقاسم سلیمانی با حضور
معاون استاندار کرمان ،مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان ،رییس خانه مطبوعات
استان و مسئولین شهرستان سیرجان و
جمعی از معاونین و مدیران شرکت گلگهر و
اهالی رسانه در سیرجان برگزار شد.
پس از سخنرانی مسئولین حاضر در مراسم،
در پایان این جشنواره برگزیدگان معرفی و از
آنان تجلیل به عمل آمد .گفتنیست در
این جشنواره در بخش یادداشت و سرمقاله
احمدرضا تخشید از هفته نامه پاسارگاد
سیرجان موفق شد رتبه اول را کسب کند.
تخشید این عنوان را به خاطر یادداشتی با

عنوان «غمگین رفتناش و حیران نبودنش
هستیم» چند روز پس از به شهادت رسیدن
حاج قاسم سلیمانی در سوگ ایشان نوشته
بود.
شایان ذکر است عالوه بر آقای تخشید،
خانم هدی رضوانی یکی دیگر از خبرنگاران
نشریه پاسارگاد موفق شد در بخش تیتر و
گزارش رتبه دوم را به دست بیاورد البته این
عنوان کسب شده به خاطر نوشتن گزارشی در
نشریه معراج اندیشه بود.
این جشنواره به صورت تخصصی و
سراسری و با حمایت شرکت گلگهر برگزار شد
و از بین  ۵۱۰اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره
 ۳۱۶اثر به مرحله داوری نهایی رسید .در این
جشنواره  25استان کشور شرکت کردند و
استان کرمان با  ۱۸۶اثر بیشترین تعداد آثار
را داشت.

اولین جلسه غیر رسمی هیات دوچرخهسواری سیرجان با حضور رییس و روابطعمومی این هیات با برخی از مسئوالن گروههای دوچرخهسواری جهت
بسترسازی و گسترش فعالیتهای مرتبط با این رشته ورزشی برگزارشد  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

یادداشت

مردی برای یک چهارراه
 رضا مسلمیزاده
زندگی جمعی انسانها باعث
پدید آمدن خاطرات مشترکی در
میان آنها میشود و این خاطرات
مشترک هویتی را میسازد که عالوه
بر امروز برای آیندگان هم تاثیر
هویتبخشیاش باقی خواهد ماند.
بخشی از این هویت جمعی در نام مکانهایی است که
شهروندان به مرور زمان با آن اخت کردهاند .به عنوان
مثال فلکهی گلمحمدی که اکنون به چهارراه تبدیل
شده است ،یادآور نام فردی است که سالها در این
نقطهی شهر زندگی کرده و برای خود شهرتی دست و پا
کرده بود .اگرچه در محافل رسمی این نقطهی شهر به
فلسطین تغییر نام داده است اما بعید است شهروندی
در سخنان روزمرهی خویش آنجا را چهارراه فلسطین
بنامد و اگر احیانا کسی چنین کند ،بعید است دیگر
شهروندان مقصودش را به راحتی درک کنند .این که
چهارراه فلسطین تا کی گلمحمدی خوانده شود ،معلوم
نیست اما همین که دو سه نسل شهروندان سیرجان
چنین نامی را از آن به خاطربیاورند ،درهویت جمعیشان
موثر است.
در روزگار خود ما نیز نام یک مرد بر چهارراهی در

درگذشـت فرزند گرامیتان چنان سـنگین و جانسـوز اسـت کـه به دشـواری به باور مینشـیند
ولـی در برابـر تقدیـر حضـرت پـروردگار چـارهای جـز تسـلیم و رضا نیسـت .این ماتـم جانگداز
را بـه شـما و خانـواده محترمتـان تسـلیت عـرض نمـوده ،از خداونـد منـان بـرای آن عزیـز از
دسـترفته رحمـت و مغفـرت و بـرای شـما صبـر جمیـل و اجـر جزیـل مسـئلت مینماییـم.
مدیرعامل و کارکنان اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

مهندس محمدعلی شاهبداغی
خبــر درگذشــت فرزنــد گرامیتــان موجــب درد
و رنــج فــراوان گردیــد .ایــن ضایعــه غمبــار را
خدمــت جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض مینماییــم .خداونــد متعــال روح پاکــش را
بــا ســرورش فاطمهالزهــرا(س) محشــور نمایــد و
بــه بازمانــدگان صبــر جزیــل عنایــت فرمایــد.

ضایعــه درگذشــت فرزنــد عزیزتــان را از
صمیــم قلــب تســلیت عــرض نمــوده ،از خداوند
متعــال بــرای شــما و خانــواده محترمتــان صبــر و
شــکیبایی و بــرای آن عزیــز درگذشــته رحمــت
واســعهی الهــی خواســتاریم.

کارکنان کارخانه خوراک دام اتحاد

و کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه خاکشناسی
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مهندس محمدعلی شاهبداغی

ـان موجب تاســف
ـد دلبندتـ
درگذشــت فرزنـ
و تاثــر گردیــد .ایــن مصیبــت را بــه جنابعالــی
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از درگاه ایــزد منــان بــرای شــما صبــر و
بردبــاری و بــرای آن عزیــز از دســترفته
رحمــت و مغفــرت مســئلت مینماییــم.

تحمــل ســوگ فقــدان فرزنــد صبــری الهــی
را میطلبــد .ایــن ضایعــه تلــخ را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفرکرده
مغفــرت و رحمــت و برای شــما صبــر و بردباری
مســئلت مینماییــم.

گروه سیماب شهرستان سیرجان

سودوكو 670
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :669
علی زارع

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.

به تعدادی خودرو سواری ،سمند ،پژو ،وانت مزدا و پیکان جهت کار
در معدن مس تخت گنبد نیازمند است.
۰۹۱۹۶۲۱۰۱۸۳ - ۰۹۱۳۲۴۷۸۲۵۱

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)
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شهر گذاشته شده است که از درگذشتش زمان چندانی
نمیگذرد .او کارش را در مغازهی علی محمدی آغاز کرد
و اندکی بعد ویترینی را چند متر آن طرفتر ،کنار س هراه
گذاشت و چندان طولی نکشید که به مغازهی آن سوی
س هراه نقل مکان کرد و آن دکهی کوچک را اندکی توسعه
داد و تا پایان عمرش در آنجا ماند و نام خود را ابتدا بر
س هراه و بعدا که بلوار ولیعصر به سمت غرب امتداد
یافت ،نامش را بر این چهارراه حک کرد.
امروزه از هر شهروند سیرجانی بپرسید؛ چهارراه
فراهی کجاست ،بیدرنگ میتواند شما را به آنجا
راهنمایی کند .بنده متاسفانه نام کوچک ایشان را به
خاطر نمیآورم .احتماال تعداد کمی از مشتریان او نام
کوچکش را میدانند .او برای اکثر مشتریانش «آقای
فراهی» بود و نزدیک  30سال در مغازهی کوچک خود،
به مشریانش خدمت کرد و چندی پیش از دنیا رفت.
بنده همچنین نمیدانم نام این چهارراه در اسناد
و مکاتبات شهرداری چیست .برایم اهمیتی هم نداردو
اصال نمیخواهم نام رسمیاش را بدانم .برای ما عدهای
از اهالی شهر «فراهی» یک خاطره و هویت جمعی است
و تا اطالع ثانوی نام این چهارراه با نام مردی گره خورده
است که دیگر در سر «چارراه فراهی» پشت پیشخوان
مغازهاشنمینشیند.

 بهرام محمدی
رییس شورای شهر سیرجان در آغاز معرفی
نامزدهای شهردار شدن به افکارعمومی اطمینان
میداد که شورا در تصمیمگیری نهایی در این باره
مستقل است و تنها مالک و معیار اعضای شورا
برای رای دادن به گزینهی نهایی چیزی جزبرنامههای
ارایه شده نیست .خدامی مدعی بود که هیچ کدام
از مقامات شهر بیرون از دایرهی شورا اعمال نفوذ
نخواهند کرد .اما وقتی فرایند انتخاب شهرداررا در
شورا به تماشا نشستیم به نتیجهی دیگری رسیدیم
و آن وقت بود که با خودمان گفتیم :آقای خدامی
چه فیلم تخیلی برایمان تعریف کردی و ما هم که
ساده .پاک باورمان شده بود.
حاال به میمنت و مبارکی شهردار انتخاب شد.
انتخاب که چه عرض کنم .در آخرین ویدیوی
منتشرشده ازرییس شورا  ،تناقضی وجود دارد که
انگارحسن خدامی خودش هم متوجه آن نیست.
اینکه ابتدا از برنامهخوانی کاندیداها و انتخاب
قطعی شهردار توسط شورا میگوید و سپس از
کاندیداهای دیگر بابت حضور ابتدایی و انصراف
نهاییشان کمال تشکررا دارد!
خب اگر همه انصراف دادند ،دیگر شورا چه
یزنی؟
انتخابی کرده؟ از کدام انتخاب حرف م 
اینکه  ۶رای شورا به یک کاندیدا در فاصلهی
کوتاهی به یک رای مبدل میشود ،اسمش
انتخاب است؟ اتفاقا این تزلزل در تصمیمگیری
نشان از سفارشپذیری شورا داشت .دم خروس
تا بدانجا بیرون زد که قسم حضرت عباس رییس
شورای شهر را از درجه اعتبار ساقط کرد.
حاال که دیگر مرد م خوشحالند که باالخره

شهردارانتخاب شد و قصد حمایت ازنامزد خاصی
منتفی است ،بسیارخوشحالترمیبودیم اگر این
پروسه درچهارچوب قواعد دموکراسی انجام شده
بود .بدون فشار و اعمال نفوذ مقامی از بیرون
شورا.
شاهنامه در بخش جنگ با افراسیاب تورانی
از نخستین نبرد رستم حکایت میکند و میل به
قدرتجویی انسان را نشان میدهد« :جوان است
و جویای نام آمده ».اگر ساز و کار درستی برای
ارضای این میل چیده نشود یا اگر چیده شده
هنگام بازی قواعدش رعایت نشود ،اگر فرد یا
گروهی در راس یک هرم قدرت پیرامون پست
خود و پست مدیران میانی ،انسداد سیاسی ایجاد
کند و حق هرگونه پیشرفت و میل به قدرت را از
دیگران بگیرد ،تا جایی که رقیب احساس کند از
طریق قواعد بازی مسالمتآمیزراهی برای رسیدن
به حلقهی قدرت ندارد ،در آینده به قواعدی
میگراید که دیگر چندان مسالمتآمیز نخواهند
بود .نمیتوان برای چنین شهری آیندهی خوبی
متصورش د و به پیشرفتاش دل بست.
با اینکه مخالف هرگونه پلهسازی از شهرداری
سیرجان برای مقاصد انتخاباتی هستم اما یک
واقعیت تلخ را باید پذیرفت .شهرداریها به خاطر
پولی که در آنجا رد و بدل میشود و به خاطر
ی که دارند ،محل منازعه و میدانی
بازوی اجرای 
ی تعیین پهلواناول شهر هستند.
برای زورآزمای 
این میان پهلوانپنبگیست اگربخواهی به میدان
نیایی و مبارزهطلبیها را بیپاسخ بگذاری و خودت
هربار پهلواناولیات را با استفاده از نفوذ و بدون
تن دادن به مبارزهی میدانی ،تمدید کنی.

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد
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فیلم تخیلی که در شورا دیدیم

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی شهرستان سیرجان

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

تقدیر و تشکر

َ
الم َع َل َ
موسی أَل ّرضا (ع)
یک یا َعلی ا ِ
ِبن َ
لس ُ
أ َّ
کانونخدمترضویمسجدجامعسیرجان

بـه همـت خادمیـاران کانـون خدمت رضوی مسـجد جامع شهرسـتان سـیرجان
و حمایـت همهجانبـه و بیدریـغ شـرکت مهندسـی فکورصنعت تهـران ،تعداد
 500بسـتهی حمایتـی تحصیلی(شـامل انـواع لوازمالتحریـر) تهیـه شـد و بـه
دانشآمـوزان تحـت پوشـش ارگانهـای حمایتی اهـدا گردید.

بدینوسـیله برخـود واجـب دانسـتم از مدیریـت و پرسـنل محتـرم شـرکت

مهندسـی فکورصنعـت تهـران مراتـب تقدیـر و سـپاس بینهایـت خـود را

اعلام دارم.

همچنیـن از خادمیـاران محتـرم کانـون خدمـت رضـوی مسـجد جامـع
سـیرجان کمـال تشـکر و امتنـان بـه عمـل مـی آیـد.

اجر و توفیق روزافزون شما بزرگواران با ولینعمتمان حضرت امامرضا(ع)
امیر پاشائیان
مسئول کانون خدمت رضوی مسجد جامع سیرجان

