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حاشیه  -خبر

در حاشیه جلسه شورای اداری

هر روز قبل از خروج از خانه ،غس��ل ش��هادت بکنید .حجت االس�لام
ش��یخ محمد محمودآبادی خطاب به حاضران در جلسه شورای اداری
گفت :مدیران هر روز قبل از آمدن بر س��ر کار غس��ل شهادت نمایند.
از حاش��یههای دیگر جلسه ش��ورای اداری روز چهارشنبه چک کردن
نام مدیران طبق چک لیس��ت فرمانداری توس��ط رانن��ده فرماندار بود
و حتی ش��نیده ش��د وی مانع از ورود یکی دو مسئول ادارات به علت
تأخیر در جلس��ه شده بود که البته گفته ش��د این دو پس از مقداری
معطلی به جلس��ه راه داده ش��دند .این گرفت و گیرهای عجیب دامن
برخی خبرنگاران را هم گرفت که البته با وساطت مسئول روابط عمومی
فرمانداری توانستند وارد سالن جلسات شوند.

قاچاق نافرجام هوایی
با محموله مواد مخدّ ر

تا حاال همه جور قاچاق مواد مخدر دیده ش��ده بود اال قاچاق س��نگین
م��واد مخدر با پرواز هوایی به کمک پرس��نل ف��رودگاه که کمتر دیده
شده بود اما این هفته نمونه اش در فرودگاه بم دیده شد  .ضیاالدینی،
دادس��تان بم ارزش 50کیلو شیشه را که قاچاقچیان می خواستند در
قال��ب کارتن خرما رد کنند  4میلیارد تومان اعالم کرد و از بازداش��ت
 4نفر از مأموران هم دس��ت در فرودگاه خبر داد که در نمونه خود کم
سابقه بود .دو قاچاقچی دیگر نیز که ب ه عنوان مسافر قصد سوار شدن در
پرواز را داشتند جزو بازداشتیهای فرودگاه بم هستند .تحقیقات اولیه
از متهمان پرونده نشان داده این محموله ماده مخدر شیشه که از نوع
بس��یار مرغوب بوده درآزمایشگاههای پیشرفته کشور افغانستان تولید
ش��ده و پس از انتقال ازمرزهای شرقی آن را به فرودگاه بم رسانده تا با
بسته بندی شیک با کارتن های خرما و همکاری مأموران همدست این
محموله را به تهران منتقل نمایند که گرفتار افسران اطالعاتی شدند.

عذرخواهی به خاطر
تفرقه اندازی یک مداح

روز پنجشنبه دوم خرداد شبکه پنج سیما با محکوم کردن رفتار در تضاد
با وحدت یک مداح ،از برادران و خواهران اهل س�� ّنت عذرخواهی کرد.
پایگاه اطالع رس��انی سیما با اعالم این خبر در توضیح آن آورده است:
«در پی پخش مراس��م جشن میالد امام حسن مجتبی (ع) ،در بخش
کوتاهی از برنامه که به صورت زنده روی آنتن بود ،متأسفانه یک مداح
بر خالف سیاستهای وحدتآفرین جامعه و رسانه ملّی عمل کرده که
این رفتار به هیچ وجه مورد تأیید ش��بکه نبوده و ضمن محکوم کردن
آن ش��بکه پنج سیما از همه برادران و خواهران اهل س ّنت عذرخواهی
میکند ».یک س��ایت خبری در حاش��یه این خبر آورده است مداحان
خودسر به جای ایجاد وحدت باعث تفرقه در جامعه می شوند.

تصویر دیگری از تجمع کارکنان شرکتی شهرداری در اعتراض به  15سال بی هویتی شعلی...
امید است شورای شهر و شهرداری با تدبیرالزم مشکل صدها نفر از کارکنانش را حل کند

عصر جدید و
فرزندان بی شناسنامه!
ف�ارغ از کیفیت اجرای نمایش�ی فاطمه رادمن�ش بازیگر کرمانی
مرحل�ه فینال عصر جدید باید اذعان داش�ت که او از فرصتی که
به دست آورده بود به نحو احسن استفاده کرد و در یک برنامه پر
بیننده یک مشکل موجود در جامعه را به مطرح نمود.
در ای�ن برنام�ه که دوش�نب  30اردیبهش�ت پخش ش�د فاطمه
رادمن�ش اجرایی مرتبط ب�ا یک موضوع حاد سیاس�ی اجتماعی
داش�ت .موضوعی که انتخاب کرده بود ،پرداختن به فرزندانی بود
که مادرشان ایرانی و پدرانشان تابعیتی غیر ایرانی دارند .آنها به
«فرزندان بی شناس�نامه» معروفند در این بیهویتی به مشکالت
مختلفی دچار میشوند.نکته حائز اهمیت که احسان علیخانی هم
به آن اش�اره کرد عزم مصمم این ش�رکت کننده در مطرح کردن
یک مشکل امروز جامعه و برداشتن گامی برای حل آن است .این

بازیگر کرمانی در متن نگارش ش�دهاش فرزندی  6س�اله ناش�نوا
داش�ت که او را در بازار گم کرده ب�ود و وقتی به کالنتری مراجعه
کرده تا پس�رش را به خانه ببرد ،چون شناسنامه نداشته کالنتری
از پس دادن فرزندش امتناع کرده و بقیه ماجرا ...
در هر حال باید به رادمنش به خاطر استفاده از این برنامه پربینده
در طرح یکی از معضالت اجتماعی تبریک گفت و فرصت شناسی
او را ستود.

نگاه آخر

جز خودمان کسی را نمی بینیم

بیژن ادبی

اخیرا ً به این فکر میکردم که چهقدر میان آدمها فرق اس��ت .از آن
ش��هروندی که درخت کهنس��ال جلوی مغازه و خانهاش را شبانه با
لطایفالحیل میخشکاند و در عین حماقت خودش را زرنگ میداند
تا آن که هر روز وقت میگذارد تا در منطقهای خش��ک ،گیاهانی را
که با خون جگر کاش��ته اس��ت ،آب بدهد تا نخشکند .چهقدر فرق
اس��ت بین آن راننده تا ش��خصیکه از صد تومن باقیماندهیِ پول
مش��تری هم نمیگذرد و مبلغ را بنا به وجدانش به طور کامل به او
میپردازد تا ش��هروندی که بر سر یک اختالف  500تومانی ،مسیر
رفتاری دیگری را میپیماید و فحاشی و هتاکی میکند .چهقدر فرق
است بین رانندهای که به عابران ،مث ً
ال به یک مادر و فرزند خردسالش
اجازه میدهد که بدون هراس از خیابان بگذرند تا آنکسی که پشت
چراغی که قرمز اس��ت و کاری از دس��ت کسی جز صبوری ساخته
نیست ،مدام بوق میزند و الفاظ زشتش را حوالهی این و آن میکند.
مگر اس��اس این سیثانیه متوقف شدن پشت چراغ قرمز چه اتفاق
خارقالع��اده یا باورناپذیری را قرار بوده رقم بزند ویا این چند ثانیه
کجای زندگیاش را میگیرد.
چهق��در فرق اس��ت ،بین م��ردی که صدای دغدغهها و س�لایق
همس��رش را میش��نود و به خواس��تهها و اعتق��ادات او احترام
میگ��ذارد تا مردی که تصویرش از زن ،موجودی اس��ت که باید
با خش��ونت به او س��لطه پیدا کرد و حکم راند .فرق میان آدمها
اگر همین هویت اخالقی باش��د ،واقعاً م�لاک خوبی برای برتری
السالم) کالم بسیار
است .حضرت سیدالش��هدا ،امام حسین(علیه ّ
مش��هوری در این باب دارندکه اگر دین ندارید ،الاقل آزاده باشید.
فحوای این کالم در جامعه امروز ما این است که اگر هم آدمهای
آنچنان با اعتقادی هم نیس��تیم دس��تکم آدم باشیم .بخشی از
بودن ما محسوب میشود و بدون آن
اخالق مدنی ،نش��انگر آدم ِ
ما هیچچیز نیس��تیم جز گوشت و پوس��ت و استخوان و غرایزی
لگامگس��یخته .گاهی اوقات با نگاهی که نگاه مطلقبین است ،با
ن��گاه از باال به پایین ،همه را قضاوت میکنیم .مثال میگوییم که
س��یرجانیها همگی بد یا خوب هس��تند و این حقیقت را متوجه
نمیش��ویم که هم��ان آدمهایی که م��ا برای آنه��ا حکم صادر
میکنیم ،توده متکثری از انس��انهایی با ه��زاران تفاوت اخالقی
هس��تند که به لحاظ دنیاهای درونیش��ان ،فرسنگها از هم دور
هس��تند و واقعا نمیت��وان در یک گزارهی مملو از پیش��داوری و
تعصب ،مث ً
ال برای بیش از  300هزار نفر سیرجانی ،یک حکم کلی
بیارزش صادر کنیم .اخالقی زیس��تن مثل خون در رگهای یک
جامعه ،عامل حیات ،س��رزندگی و دوام است .اگر از تاثیر اخالقی
رفتارمان و نحوه قضاوت ش��دنمان بترسیم ،خیلی از اینکارها را
نمیکنیم .در بسیاری اتفاقاتی که زیر پوست شهر و در پشت پرده
اتفاق میافتد ،اگر ردپایی از اخالق بود ،هرگز روی نمیدادند.
رویارویی آدمها و
خیلی از وقایعی که از تغییرات یکشبه شخصیت و
ِ
به خاطر منافعشان میشنویم ،اگر ذرهای اخالقیات در جامعه حاکم
ب��ود ،هرگز اتفاق نمیافتند .خیل��ی از یقهگیری و رفتارهای خالف
ش��ئون اجتماعی که این طرف و آنطرف می بینید ،علت اصلیاش
همین اس��ت که جز خودمان کسی را نمیبینیم .باید به فطرتمان
برگردیم یا به زبان سادهتر باید به تنظیمات کارخانه برگردیم.

جناب آقای

مسلم سلطان احمدی
انتخاب بجا و شایس�ته ش�ما را به عنوان ریاس�ت صنف
عكاس�ان و فیلمبرداران و چاپخانهداران سیرجان تبریک
عرض مینمایم .به امید موفقیت های روزافزون.

محمدی آتلیه گراند

اطالعیه فروش گاه
م ت سی
ح
م
کل
م
و ور ت لک مدی

با توجه به احتم�ال تغییرات قوانین تعویض

پ�الک تمام�ی کس�انی ک�ه قب�ل از س�ال
 1396موتورس�یكلت خ�ود را از فروش�گاه

ملکمحمدی خریداری نمودهاند به مدت دو

ماه فرصت دارند که نس�بت به دریافت و به
نام زدن سند خود اقدام نمایند .در غیر این
صورت فروش�گاه هیچ مس�ئولیتی در قبال
سند و دیگر مدارک ندارد.

جناب آقای

مهندس ایمان
عتیقی

انتص�اب جنابعالی را به عنوان عضو
هیأت مدیره ،معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع معدنی و
صنعتی گلگهر که نشان از شایستگی شماست تبریک
ع�رض نم�وده ،موفقیت و به�روزی روزافزونت�ان را از
خداوند متعال خواهانیم.

شرکت اعتماد رهنمون سامان (ارس)

جناب آقای

مهندس ایمان
عتیقی

انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی را به عن�وان عضو هیات
مدیره ،معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع معدنی و صنعتی
گلگهر تبریک عرض نموده ،توفیقات روزافزونتان را از
درگاه خداوند متعال خواهانیم.

شرکت سخت کوشان سپهر

جناب آقای

مهندس جمشید
مالرحمان

انتص�اب شایس�ته جنابعالی به عن�وان مدیرعامل
ش�رکت معدنی و صنعتی گل گهر را تبریک عرض
نم�وده از درگاه خداوند متع�ال بهروزی و موفقیت
روزافزونتان را خواهانیم.

شرکت سخت کوشان سپهر

برادرگرامی و ارجمندم

جناب آاقی مهندس

جم
ش
ح
ید مالر مان

مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

حال که به لطف خداوند منان مسئولیت سكان شرکت عظیم معدنی و صنعتی گل گهر
سیرجان را پذیرفتهاید بر آن شدم تا در بدو ورودتان مراتب سپاس و قدردانی خود را
اعالم نموده و اس�تدعا دارم در جذب حداکثری جوانان بیکار بومی منطقه با توجه به
شرایط سخت اقتصادی همت گمارید.

برادر شما جانباز احمد پورپاریزی نژاد

مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی آبا گستر سیرجان

