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اینچندنفر
موافقت رهبری با کنارهگیری آیتاهلل جنتی از امامت جمعه

ایسنا  :رهبرانقالب با کنارهگیری آیت اهلل جنتی از امامت جمعه تهران موافقت کردند.
آیتاهلل احمد جنتی در نامهای به رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به  ۲۵سال توفیق
خدمت در سنگر امامت جمعه تهران و با تشکر از اعتماد و عنایات حضرت آیتاهلل
خامنهای در طول این مدت ،درخواست کنارهگیری از امامت جمعه تهران را مطرح
کرد که رهبر معظم انقالب اسالمی با این درخواست موافقت کردند.

هشدار سیدحسن خمینی

جماران:سیدحسن خمینی درتحلیل حوادث دیماه ،1396گفت :امروز دارای یک طبقه
ضعیف اقتصادی هستیم که بزرگتر شده است و مطالباتش سیاسی نیست .این مطالبات
غیرسیاسی یا غیرفرهنگی ،اگر برآورده نشود ،فارغ از یأس و ناامیدی که پدید میآورد میتواند
زمینهساز دو پدیده باشد؛ یا فروپاشی و یا حاکمیت نوعی پوپولیسم اقتدارگرا ،به معنای یک
حکومت بسیار خشن ولی در کوتاهمدت ،عوامفریب و سرکوبگر خواهد بود.

از کوزه همان برون تراود که در اوست

پاسارگاد :شهباز حسنپور در واکنش به اظهارات عربگویینی تنها به
گفتن یک جمله بسنده کرد« :از کوزه همان برون تراود که در اوست».
الزم به ذکر است؛ محمدرضا عربگویینی در ویژهنامه نوروزی پاسارگاد
ماجرایی را نقل کرده است که در آن به مکالمهی میان حسنپور و
فرماندار اشاره شده است.

بازداشت سیدحسن شیرازی ضرورتی نداشت

عصرایران :نایبرییس مجلس شورای اسالمی عامل اصلی حمله به سفارت ایران
در انگلیس را بازداشت «سیدحسین شیرازی» عنوان کرد .علی مطهری گفت :البته
که ورود به سفارت ایران در انگلیس کاری نادرست و غیرقانونی بود و دولت انگلیس
در قبال این کار مسئولیت دارد اما من معتقدم بازداشت سیدحسین شیرازی
ضرورتی نداشت ،ایشان در جایی درباره والیت فقیه یک اظهارنظری کرده بود که مسئله خیلی مهمی نبود
که بخواهند او را بازداشت کنند و اینها را تحریک کنند.

خبر

گروه کوهنوردی مهرگان به قله خاکی صعود کردند

 پاسارگاد :بهمناسبوالدتحضرتفاطمه(روز
مادر) باشگاه کوهنوردی مهرگان سیرجان جمعه هفته
گذشته موفق به صعود به قله خاکی به ارتفاع 3900

متر شد .در این صعود کوهنوردان بعد از طی
مسیر پوشیده از برف بُندر گوغر موفق به این
صعود شدند 22.نفر از اعضا شرکت کننده در
این برنامه آقایان مهدی عزتآبادی( سرپرست)،
دکتر ابولحسن طاهری ،احمد صداقت ،افروز
حاجابراهیمی،احمدقرایی،مسعودموقری،خداداد
مزدایی ،عباس فخرآبادی ،وحید فرهمند ،رسول
ضیایی ،علی جعفرآقایی ،مجتبی یزدانمهر ،امین
پورجعفرآبادیوخانمهازهراموسوی،فاطمهحسینینیا،
آمنهصادقی،مهنازقنبریصدیقهعتیقی،الهامعلیزاده،
مهرنازعلیزاده،آیداحکمتیورویاحکمتیبودند.

 پاسارگاد :دختر ووشو کار سیرجانی در دومین تورنمت بینالمللی جام صلح و دوستی مدال طال را کسب
کرد .نگین خراسانی ووشوکار  17ساله سیرجانی که در قالب تیم ملی ایران در مسابقات بینالمللی شرکت کرده
بود در وزن منفی  70کیلوگرم با شکست  3حریف مدال طال را کسب کرد /عکس :امین ارجمند

روز مادر و مسایل مادران دهه شصت
 مریم زیدآبادی
جمعهای که گذشت روز زن بود و هفتهی گذشته
نیز معاون اول رییسجمهور اشاراتی به مسایل
و مصایب دههشصتیها برای جامعه کرد .در این
یادداشت نگاهی به مسایل و مشکالت بانوانی داریم که
در دهه شصت متولد شده و امروز جزو مادران جامعه
محسوب میشوند.
متولدان دههی شصت ،متأثر از جنگ و عوارض
پس از آن روزهای نوجوانی و جوانی خود را پشت
سر گذارده و کمکم به مرز میانسالی نزدیک میشوند.
مادران دهه شصتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
پدیده زیر میزی پزشکان که شاید اکنون کمتر شده
باشد در زمان مادر شدن دهه شصتیها در اوج جوالن
خود به سر میبرد .دانشآموزان و دختران دهه شصتی
شرکتکنندگان اصلی کنکور بودند و به دانشگاه هم
که راه مییافتند ،در اوج نرخ بیکاری دهه هشتاد وارد
بازار کار شدند و تشکیل خانواده دادند.آمار غیررسمی
از اوج گرفتن پدیده طالق در دهه  ۹۰نسبت به قبل
از آن حگایت میکند و زوجهای دهه شصتی قربانیان
اصلی آن بودند.البته کوشش جوانان و خصوصاً زنان
و دختران دهه شصتی در کسب مراتب تحصیلی و

علمی قابل تحسین است و با همه کاستی و کمبودها
انبوه جوانان تحصیل کرده ی متولد دهه  ۶۰آماده
خدمت در ردههای مختلف جامعه است گرچه سهم
آنها در کابینه تدبیر و امید فقط یک وزیر است
اما امید ایفای نقش بیشتر در جامعه ،از دغدغههای
جوانانی است که به پدران و مادران دهه شصتی تبدیل
و تربیت نسل بعدی را بر عهده دارند .ورود بیشتر
دههی شصتیها به بدنه تصمیمگیری جامعه نیاز به
بلندنظری و نگاه به آینده دارد .در شهر ما سیرجان در
دو سه سال گذشته حداقل سه جوان متولد این دهه
از پستهای مدیریتی شهر کنار گذارده شده و نقش
دختران و زنان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در شوراهای شهر و روستاهای سیرجان شاهد پیروزی
تعدادی از دهه شصتیها و تعداد اندکی از بانوان جوان
بودیم .دهه شصتیها به زودی وارد دایره قدرت شده و
نقشی اساسی در اداره جامعه ایفا خواهند کرد .بهترین
راه برخورد با این واقعیت اجتماعی داشتن سعهصدر
و دوری از تنگنظریهای معمول در مواجهه با
ورود جوانان به صحنههای سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی است که به اداره بهتر چرخه مدیریتی کشور
خواهدانجامید.

رضا مسلمیزاده
روزگاری رفتن به کنسرت
موسیقی سنتی ادب و آدابی
داشت که آن هم دارد به
فراموشی میرود .اولین بار
در کنسرت موسیقی گروه
دلشدگان که در سالن سینما و
در بزرگداشت محمدرضا لطفی برگزار شد به این موضوع
برخوردم؛ دوستی کنارم نشست و بیتوجه به آنچه که
در صحنه میگذشت لب به سخن و گالیه گشود که
سیرجان مکان مناسبی برای برگزاری کنسرت ندارد
و شما که اهل روزنام ه هستی چرا در این باره چیزی
نمینویسی .تالش من برای دعوت او به سکوت و اجازهی
شنیدن موسیقی به جایی نرسید مگر زمانی که وی در
میانه کنسرت خداحافظی کرد و رفت .رفتار آن شب
ایشان و امثالهم را به حساب نامناسب بودن سالن سینما
برای برگزاری کنسرت گذاشتم تا اینکه جمعهشب
فرصتی دست داد تا شنوندهی گروه کرشمه در تاالر
غدیر سیرجان باشم و چشمتان روز بد نبیند.
اگرچهکنسرتطبقمعمولباتاخیرآغازشداماعدهای
از همشهریان دیرتر قدم رنجه فرموده و با دستههای گل
در دست به تاالر تشریففرما میشدند و مشایعتگران
ایشانهمدرکمالاحترامآنهارابهصندلیهایمخصوص
خودشانراهنماییمیکردندکهدیگرانیرویآنهانشسته
بودند و باید جابجایی در کمال احترام صورت میگرفت
تا کالس کار حفظ شود .همسر یکی از نوازندگان هم
وظیفهی خویش میدید تا در استقبال از میهمانان ادب را
رعایت کند و چندان فرصت نشستن بر صندلی خویش را
نیابد.البتهدرکناراین استقبالهماهنگیوتمشیتگاهبه
گاهاموربایکیازمدیرانبرگزارکنندهکنسرتدرگوشهی

سودوكو 506
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :505
امین نصیریفر

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

جناب آقای محمدحسین بینش

آگهي مناقصه عمومي شماره /96/22ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « عمليــات اجرايــي
احــداث ســاختمان مانيتورينــگ كارخانــه گندلهســازي  « 2خــود را از طريــق مناقصه
عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد
جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و
اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأميــن كننــدگان از قســمت
تأميــن كننــدگان و مشــتريان  -مناقصــه هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويــل پــاكات
ساعت  9الي  14روز شنبه مــــورخ  97/1/18در محــــل دفتركميسيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمن ـ ًا بازديــد از محــل
اجــراي پــروژه روز يكشــنبه مــورخ  96/12/27بــراي متقاضيــان بالمانــع اســت.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /96/7ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « تأميــن تجهیــزات مــورد
نيــاز و نصــب ،اصــاح و راهانــدازي دو دســتگاه جرثقیــل ســقفی 20تــن موجــود در ســالن
فــرآوری کارخانــه بازيابــي هماتیــت و ســولفورزدايي « خــود را از طريــق مناقصــه عمومــي
بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور
را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأميــن كننــدگان از قســمت تأميــن كننــدگان و
مشــتريان  -مناقصــه هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز
شــنبه مــــورخ  97/1/18در محــــل دفتركميســيون معـــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمنــ ًا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز يكشــنبه مــورخ
 96/12/27بــراي متقاضيــان بالمانــع اســت.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

سالن هم امری ضروری مینمود.
اینکه فرزندانمان را با موسیقی آشنا کنیم بسیار هم
ن رو عدهیی از همشهریان،
خوب است .شاید از همی 
خردساالندلبندشانراهمبهکنسرتآوردهبودند.اندکی
از شروع نگذشته که حوصل ه این آیندهسازان کشور سر
رفته و بدقلقی آغاز کرده و تا پایان بخش اول ارکستر را
همنوایی میکردند .در جایی که بغل دستت ،دوستان
قدیم همدیگر را گویی پس از مدتها یافته و سر درد
دلشان در کنار گوش به پچپچه باز شده بود ،از کودکان
خردسال توقع رعایت سکوت ،چندان معقول نیست.
اینکهدربانسالندلشبخواهدبهتماستلفنیاشجواب
بدهد و بالفاصله پسر از بالکن تاالر غدیر راه پدر را ادامه
دهد هم دیگر چندان عجیب و غریب نیست.
راستی ما برای چه به کنسرت میرویم؟ اینکه
عدهیی به جای شنیدن و نظارهی آنچه که نوازندگان و
ی همراه خویش را به
خوانندگان همت میگمارند ،گوش 
در آورده و دست را تا مرفق باال برده و نفر پشت سری
را به تماشای ادامه برنامه از صفحهی نمایش گوشی
همراهشان دعوت میکنند هم به عادتی روزمره تبدیل
شده است .مهم نیست این تصاویر قرار است بر صفحهی
اینستاگرام شخصی افراد نقش ببندد یا برای انتشار در
کانال تلگرامی نشریهیی مثل همین پاسارگاد خودمان
برداشته شوند .همهی اینها اسباب اختالل ذهن حاضران
در سالن است و تعدی به حقوق کسانی که برای فرار از
هیاهوی ابتذال به کنسرت پناه میبرند.
کنسرت گروه کرشمه فقط سروصدای بستهبندی
چیپس و پفک کم داشت و در شب کنسرت ،لحظهیی
که این فکر از خاطرم گذشت ،تصویربردار مراسم بغل
دستیاش را به صرف شکالتی دعوت کرد که جرقوجرق
زرورق آن خاطرهی تلخ جمعه شب را برایم تکمیل کرد.

بدینوســیله درگذشــت والــده مکرمهتــان را تســلیت
عــرض نمــوده ،بقــای عمــر بازمانــدگان را از درگاه
خداونــد منــان مســئلت داریــم.

مدیریت شرکت دوران الکترونیک

جناب آقای خواجویی

ریاست محترم امور مالیاتی شهرستان سیرجان

بدینوســیله درگذشــت والــده مکرمهتــان را تســلیت
عــرض نمــوده ،بقــای عمــر بازمانــدگان را از درگاه خداونــد
منــان مســئلت داریــم.

مدیریت شرکت دوران الکترونیک

جناب آقای سیدحمید طباطبایینژاد

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان شــادروان سیدابوالحســن
طباطبایینــژاد مــا را نیــز اندوهگیــن ســاخت .غفــران و
رحمــت الهــی بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه و ســامتی و
طــول عمــر باعــزت بــرای جنابعالــی از پــروردگار متعــال
خواهانیــم.
همکاران شما در اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

ضمــن تقدیــر و تشــکر از شــهردار و اعضــای
ـدس
ـای مهنـ
ـا آقـ
ـهر و خصوصـ
ـف شـ
ـورای نجـ
شـ
ـنی جهــت آســفالت خیابان نصــر فــاز  3نجف
پورمحسـ
شــهر موفقیــت و ســربلندی شــما را از درگاه یگانــه
قــادر متعــال خواهانــم .حسیناسکندرینسب

