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حاشیه  -خبر

انگار هاشمی فرمانده جنگ نبود

اوایل س��ال  ۹۴که به خاطر یک جمله دروغین منس��وب ب��ه او به دیدارش
رفتم ،پرس��یدم با موج ش��دید توپخانههای تخریب چه میکنید؟ با لبخند
گفت« :شیرینی زندگی به همین مسائل است ».مسیح مهاجری ،مدیرمسئول
روزنامه جمهوری اس�لامی ،پس از بازدید از موزه آیتا ...هاشمیرفس��نجانی
گفت«:واقعاً جای او در حالو هوای امروز کشور خالی است ».به گزارش ایسنا،
مهاجری صداقت در گفتار و رفتار را ویژگی بارز مرحوم هاش��میرفسنجانی
دانست و گفت« :اما برخالف این ویژگی ها ایشان همواره مورد تخریب واقع
می شد ولی به جای پاسخ ،لبخند به لب داشت» .وی افزود« :در همین ایّام
که در هفته دفاع مقدس بهس��ر میبریم ،شما ش��اهدید که رسانهها ،بهویژه
صداوسیما ،بهگونهای تحلیل میکنند که انگار او فرمانده جنگ ،نماینده امام و
سخنگوی شورای عالی دفاع در آن برهه حساس کشور نبوده است ».مهاجری
با اشاره به روح آزادگی هاشمی گفت« :یکی از مشهورترین انسانهای هتاک
که نامش نزد من محفوظ است -پس از پشیمانی به دیدن او رفت و تقاضایبخشش کرد که آیتا ...با خوشرویی به او گفت :از تو هیچ گالیهای ندارم».

بهمناسبت  ۱۶مهر روز م ّلی کودک و  ۱۹مهر روز جهانی دختر

آب پاک روی دست نهضتی ها

به دنبال اعتراض مجدد گروهی از معلمان نهضت س��وادآموزی در خصوص
عدم اس��تخدام آنها در آموزش و پرورش س��خنگوی کمیس��یون آموزش و
تحقیقات مجلس گفت :آموزش و پرورش ملزم به استخدام نیروهای نهضتی
نیست .این جمله آب پاکی بود روی دستان معلمین نهضت که نمونه های آن
را در سیرجان و استان کرمان داریم .کسانی که پس از برخی وعدهها ،انتظار
استخدام را در این وزارتخانه میکشیدند .وی در توضیح خود به مصوبه سال
 95درخصوص نیروهای نهضتس��وادآموزی آموزش و پرورش ،استناد کرد و
گفت :طبق مصوبه شهریور سال  95آموزشوپرورش میتواند در صورت نیاز
«نیروهای حقالتدریس��ی» و «خرید خدماتی» قبل از سال  91و «نهضتی»
قبل از س��ال  92را اس��تخدام کند و این عبارت قانون��ی به معنای تضمین
استخدام تمامی آنها نیست .او گفت :در واقع قرار نیست هرکس که آزمون
داد استخدام شود.

کاهش قیمت بلیط هواپیما

با سقوط قیمت دالر ظاهرا قیمت ها در جاهای دیگر نیز شکستنی شدند تا بیش
از پیش به تأثیر دالر در بازار پی ببریم .کاهش قابل توجه قیمت بلیط هواپیما
هم در همین راستا ارزیابی می شود .برخی فروشندگان آژانسهای مسافرتی ،این
کاهش نرخ را به کاهش چند روز اخیر نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش حجم تقاضای
س��فر همزمان با شروع س��ال تحصیلی ربط میدهند .البته کارشناسان صنعت
هوانوردی معتقدند از آنجا که تنها بخش بسیار کوچکی از سفرهای خانوادگی در
ایران به صورت هوایی است ،پایان تعطیالت تابستانی و آغاز فصل مدارس تأثیری
در تغییر قیمت بلیت پروازها ندارد .بلکه با توجه به اینکه بیش از نیمی از هزینه
های ش��رکتهای هواپیمایی حتی برای پروازهای داخلی به صورت ارزی است
سبب شده تا با باال رفتن قیمت دالر در دو ماه گذشته ،نرخ بلیت هواپیما نیز در
آن مقطع افزایش یابد اما اکنون به هر دلیل کاهش یافته است.

واگذاری
یک دستگاه خودپرداز با
سوئیچ بانک انصار واگذار میگردد.
09211458310

جناب آقای

محمود زارعی
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه
ایزد منان برای آن بزرگوار طلب مغفرت و برای
بازماندگان اجر و صبر آرزومندیم.

شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر
حسام

سینما
تجربه
در
سیرجان

س�یرجان به جمع شهرهای
نمایش دهنده آثار هنری در
سینما پیوست .مدیر انجمن
س�ینمای ج�وان س�یرجان
ب�ا اعلام ای�ن خب�ر گفت:
ق�رار اس�ت ام�روز ش�نبه
س�اعت  16آیین گش�ایش
«سینما تجربه» در سینمای
سیرجان برگزار می شود.
محمد ج�واد علیزاده افزود:
این آیین قراراست با اکران و

نقد و بررسی فیلم «ترومای
س�رخ» آخری�ن س�اختهی
اس�ماعیل میهن دوست و با
حضور خود او برگزار شود.
میه�ن دوس�ت ،منتق�د،
نویسنده،کارگردان و مدرس
دانش�گاه اس�ت و تاکن�ون
آث�ار برجس�ته ای از وی
همچ�ون «برخ�ورد خیل�ی
نزدیک» ،س�ریال «ماجرای
خان�ه ش�ماره « ،»13م�اه و
آتش»«،خان�ه قدیم�ی» و...
ب�ه نمای�ش درآمده اس�ت.

وی گفت :گروه س�ينماهاي
«هن�ر و تجرب�ه» تالش�ي
ب�راي نمايش آن دس�ته از
فيلمهاي ارزشمند در ميان
فيلمهاي غيرتجاري اس�ت
ك�ه اکرانش�ان ميتوان�د
جاي�گاه س�ینما را بهب�ود
بخش�د و به ارتق�اي دانش
تماش�اگران
س�ينمايی
كم�ك كند .آث�اری كه فرم
و محت�وای آن ب�ا تعاری�ف
زیباییشناس�انه هماهن�گ
باشد و بتواند ذوق و سليقه

بصری مخاطب را ارتقا دهد.
«فیلم تجربی» نيز به فیلمی
اطالق میشود که شيوههای
ت�ازهاي در بی�ان و رواي�ت
سینمایی در آن تجربه شده
باش�د كه س�ينماي تجاري
و عامهپس�ند به س�وي آن
نميرود.
علیزاده از حمایت و همراهی
مسئولین ارش�اد و موسسه
مع�راج اندیش�ه در راه
پیوستن سیرجان به سینما
تجربه قدردانی کرد.

نگاه آخر

پیروزیهای منطقهای و بینالمللی

برگشت ایران به صحنه جهانی

مدیر مسئول

شاید در مسابقات فوتبال از گزارشگر بازی شنیده باشیدکه وقتی تیمی تحت فشار
است و گل هایی دریافت کرده پس از جبران گل های خورده گزارشگر می گوید
آن تیم به بازی برگشت !.حاال داستان موفقیت های بین المللی و منطقه ای ایران
پس از آن همه فش��ار که اخیرا در چندین حوزه اتفاق افتاده چیزی ش��بیه همان
صحن��ه های بازی اما اینجا در منطقه ای به وس��عت جهان��ی برای ایران رقم زده
اس��ت .ابتدا از پاکستان ش��روع میکنیم که در جریان برگزاری انتخابات اخیر آن
کشور،کش��ورهایی چون آمریکا و برخی دول اروپایی و حتی منطقه ای خواس��تار
تش��کیل دولتی همسوی خود و مخالف ایران در آن کشور هسته ای بودند که به
ناگه «عمران خان» متمایل به ش��یعه از دل انتخابات آن کش��ور سر برآورد تا در
اولین س��خنرانی عمومی خود پس از انتخاب به عنوان نخس��ت وزیر پاکستان با
بستن بازو بند «يا على» اعالم کند مى خواهم امام خمينى ساده زیست را الگوى
زندگى و حكومت خود در پاکس��تان قرار دهم .کلیپ کوتاهی از این سخنرانی در
دنیای مجازی پخش شد تا آمریکا بالفاصله آن کشور را تهدید به قطع منابع مالی
و حمایتی خود کند چرا که همراهی پاکستان با ایران -آن هم کشوری با داشتن
زرادخانه هسته ای -برای آمریکا و اسراییل یک شکست بهحساب میآمد.
خش��م آمریکا از تحوالت منطقه ای به نفع ایران به همین جا ختم نمی ش��ود چرا
که پس از آن همه هزینه ها و تالش های فراوان عربستان و آمریکا در عراق برای
نشاندن دولتی در آن کشور بر ضد منافع ایران نه تنها سودی برای آنها در بر نداشت
که با انتخاب «احمد برهم صالح» به عنوان رییس جمهور« ،محمد الحلبوس��ى» به
عن��وان رئي��س مجلس و «عادل عبدالمهدى» به عنوان نخس��ت وزير با رأى قاطع
نمايندگان مجلس عراق ،اينك تيم سه نفره نزديكترين سياستمداران عراقى به ايران
قدرت را در آن کش��ور به دس��ت گرفته اند تا جهان سیاست ،شكست خردكننده و
تاريخى ترامپ و متحدين منطقهایاش را که هیچگاه باور نمیکردند پس از آن همه
هزینه و آمدورفت های دیپلماتیک شکس��ت بزرگی را از نزدیک لمس کنند ،شاهد
پیروزی مجدد ایران در صحنه سیاسی عراق و در نهایت منطقه باشند.
اين تحوالت سياس��ى ش��گرف در کنار همراهی ترکیه با ایران در مناس��بات بین
الملل��ی ب��ار ديگر حوزه نفوذ اي��ران را از لبنان و عراق و يم��ن و قطر و تركيه تا
پاكس��تان قدرتمند به رخ دش��منان ايران كش��اند .از تحوالت منطقه ای به نفع
ای��ران که بگذریم رویدادهای بی��ن المللی نیز در چند هفته ی اخیر روی خوش
خود را به ایران نش��ان داد .شکست رییس جمهور آمریکا در همراه کردن اعضای
شورای امنیت با خود برای خروج از برجام یک پیروزی دیگر برای ایران در صحنه
بین المللی در برداش��ت .آنجا که متحدین سابق اروپایی آن کشور به رغم رایزنی
های فراوان «جان بولتون» و «مایک پومپئو»مش��اور ارشد امنیتی و وزیر خارجه
آمریکا ،نه تنها با آمریکا در خروج از برجام همراه نش��دند که با تش��کیل کمپین
مالی حمایت از برجام راه های خنثی کردن تحریم ها را بررس��ی کردند تا ایران
کمتر متحمل خسارت مالی ناشی از تحریم های مربوط به برجام شود .از همه این
اتفاقات که بگذریم پیروزی تیم حقوقی ایران بر همتایان آمریکایی خود در دادگاه
بین المللی الهه که توانس��تند با استداللهای منطقی خود حکم آن دادگاه بین
الملل��ی را به نفع ایران و بر علی��ه آمریکا از آن نهاد معتبر جهانی بگیرند پیروزی
بس��یار بزرگی برای ایران در صحنه بین المللی محس��وب می شود  .موفقیتی که
از چش��م رسانه ها و ش��بکه های خبری و بین المللی به هیچ وجه پنهان نماند.
اینک بر مسئوالن کشور است پس از این موفقیت ها با استفاده از فرصت ،ضمن
بهبود بیشتر مناسبات خود با کشورهایی که منافع ایران را محترم میشمارند ،به
س��امان دادن وضع اقتصاد کشور و رفع مشکل از مردم نجیب ایران همت گمارند
تا با ترمیم سیاستهای اقتصادی در داخل و ارتقاء مناسبات خارجی ،کشور را به
سمت آرامش بیشتر پیش ببرند.
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دکتر میثم بازگیر
متخصص جراح ارتوپدی

بدینوس�یله از جنابعالی به خاطر عم�ل جراحی موفقیتآمیز
فرزندم�ان ابوالفض�ل خزائی تقدیر و تش�کر به عم�ل آورده،
سربلندی و سالمتی شما را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

خانواده های شاهمرادی و خزائی

جناب آقای

حمید
اسدخانی

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق

جناب آاقی مهندس عقدائی

مدیر عامل محترم شرکت پاریز پیشرو

انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی به
ریاس�ت بانک ملت حوزه شهرستان س�یرجان را تبریک
عرض نم�وده ،موفقیت و س�ربلندی جنابعالی را از درگاه
خداوند متعال خواستارم.

عباس عباسلو

از تالش مجدانه و در خور تحسین جنابعالی و همکاران محترم در خصوص احداث
دبستان دخترانه ایراندخت در شهرک ثاراهلل که در مدت کوتاهی به بهره برداری رسید،
کمال تشکر و قدردانی را داریم .پر واضح است این اقدام ارزشمند شرکت پاریز پیشرو
برای همیشه در ذهن و خاطر اهالی قدرشناس این شهرک باقی خواهد ماند.
فرصت را غنیمت شمرده از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان ،جناب آقای اکبر
محیاپور نیز به خاطر توجه به مسائل آموزشی این شهرک سپاسگزاری می نمائیم .توفیق
خدمات وافر را برای همه خدمتگذاران مردم در هر رده از خداوند متعال خواستاریم.

امام جماعت و اهالی شهرک ثاراهلل

