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اینچندنفر
شرط برای بازگشت؟

پاسارگاد:احمدزیدآبادیروزنامهنگاروفعالسیاسیگفت:محمدرضاباهنربرایبازگشتسیدمحمد
خاتمی به عرصه سیاست شروطی را مطرح کرده است .مگر خاتمی میخواهد به عرصه سیاست برگردد
کهباهنربرایاششرطهمتعیینمیکند؟دراینشرایطمیخواهدبهکجابرگردد؟برگرددکهچهبکند؟
اگر بنا به برگشت باشد؛ به نظرم این خاتمی است که باید شرط تعیین کند نه طرف مقابلش! این ریخت
از سیاست ،دیگر متاعی نیست که به گمانم حتی خاتمی هم عالقهمند به بازگشت به عرصه آن باشد! تماماش برای باهنر و دوستانش!

حجاب با شتاب در حال افول است

ایلنا:فرشتهروحافزا ،مدیرطرحوبرنامهوتدوینسیاستشورایفرهنگیاجتماعیزنانوخانوادهدرپاسخبه
اینسوالکهآیابعدازچهلسالتوانستهایمزنانودخترانرابهباورحجاببرسانیم؟گفت:حقیقتایناستکه
دستگاههای مختلف در این زمینه به درستی عمل نکردند چرا که اگر اینگونه بود ،بیشتر بچههای ما به پوشش
و رفتار حیامدارانه تجهیز بودند .روحافزا درباره پیشبینیاش آینده گفت :اگر با این روال پیش برویم و با این مدل
قدم برداریم قطعا در این زمینه افت خواهیم کرد ،چرا که در حال حاضر درباره حجاب با افول روبرو هستیم ،اما قطعا این افول بیشتر خواهد شد.

رییس مجلس روز به روز رئیستر میشود

خبرفوری :محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در مناظرهای با احسان
قاضیزادههاشمی در دانشگاه تهران گفت :که در همه کشورها رییس مجلس سخنگوی
این نهاد است اما در ایران «رییس مجلس روز به روز رییستر میشود» .عضو فراکسیون
امید مجلس در ادامه گفت« :ما برای بهبود مجلس ،اول باید نظام حزبی را بپذیریم.
متأسفانه برخی از نمایندگان در ادوار گذشته خود باعث کاهش نقششان شدهاند».

تدوین طرح ممنوعیت «انتصاب اقوام درجه  ۱و  ۲مسئوالن»

فارس :نماینده مردم تنکابن گفت :انتصابات فامیلی از درجه 1و 2مسئوالن ،چه با واسطه و بی واسطه ممنوع خواهد
شد ،این طرح این الزام را هم به وجود میآورد که اقربای درجه 1و 2فعلی هم باید پستهای خود را ترککنند.شمساهلل
شریعتنژاد گفت :قانون منع به کار گیری بازنشستگان باید در صداوسیما هم اجرا شود ،دوستان اعتراضاتی بر روی این
قضیه دارند،هنوز چند روزی باقی مانده است .جایگزینی افراد کار سختی است ،دولت باید تعداد زیادی استاندار پیدا
کند و نهادهای دیگر هم به همین صورت ،پیدا کردن افراد در چنین سیستمی که ما داریم سخت است ،ما هنوز بانک اطالعات مدیران را در مملکت نداریم.

خبر

کارگاه مادر و کودک برگزار میشود
 پاسارگاد :برای اولین بار در سیرجان کارگاه مادر
و کودک برگزار میشود .این کارگاه تخصصی مخصوص
مادرانی است که کودکانشان در گروه سنی بدو تولد تا
 18ماهگی است .در این کارگاه قرار است ماساژ تخصصی
نوزاد ،فیتنس مادر و کودک ،انجام بازیهای ریتمیک ،انجام
بازیهای مناسب برای تقویت حواس و پردازش حس کودک
از جمله :حس المسه ،بینایی و شنوایی ،انجام بازیها و
فعالیتهای مناسب رای تقویت مهارت حرکتی نوزاد ،آموزش
مبانی فرزندپروری والدین آموزش داده شود .عالقمندان
میتوانند جهت شرکت در این کارگاه با شماره تلفنهای:
 09361069747 -42301279تماس حاصل نمایند.

 جشنواره غذای بیمارستان دکتر غرضی سیرجان سهشنبه هفتهگذشته در محوطه این بیمارستان برگزار شد .سیدمحمدمهدی
موسوی مدیر روابطعمومی بیمارستان دکتر غرضی گفت« :این جشنواره برای اولین بار در سال  95برگزار شد .در آنسال پرسنل
بیمارستان تصمیم به برگزاری خیریهای با عنوان جشنواره غذا گرفتند تا درآمد ناشی از آن را به بیماران نیازمند بیمارستان هدیه کنند
و سومین دوره آن هفته گذشته برگزار شد .این خیریه آذرماه هر سال فقط یک روز در بیمارستان غرضی برپا میشود.

همه چیز به نَمکه ،نمک هم به َکمکه!

 سیدجواد مدنی
انگارشهرداریباخودعهدکردهتاخیابان
ولیعصر را تا حد ممکن زیبا و مناسب
کند .در این راه هم آسفالت این خیابان را
اساسی ترمیم کرده و هم کوشیده است
زیرساختهای مربوط به آب و فاضالب را
بهسازیکند.
خیابانولیعصریاهمانسنجدویسابقیکیازقدیمیترین
و یکی از خیابانهای اصلی سیرجان است و به درستی به عنوان
گزینهی زیباسازی انتخاب شده است .وجود امالک در قوارهها
و کاربریهای متفاوت و همچنین شکل و مصالح مختلف از
خصوصیات این خیابان است .هنوز میتوان خانهباغهای بزرگ
با دیوار آجری قدیمی و دیوار نوشتههای مربوط به روزهای
انقالب را در کنار مغازههای کم عرض دید و یا خانههای سنتی
رو به نابودی را در کنار ساختمانهای چندطبقه تجاری مشاهده کرد.
خیابان ولیعصر گرچه دیگر درخت سنجد ندارد اما اهمیتش در شهر
همچنانمتمایزاست.نهفقطشهرماسیرجانبلکهاکثرشهرهایایران
دربدنهخیابانهایخوددیگربافتمشخصوهمگونیندارد.بهسختی
ت شهر را در خیابانها دید و یا پیوستگی را در
میتوان هویتی از اصال 
طراحی بدنه خیابانها احساس کرد .خیابان ولیعصر نیز از این قاعده
مستثنی نیست .راهکار شهرداری سیرجان برای بهبود کیفیت بصری
خیابان ولیعصر و دیوارهای قدیمیش استفاده از نقاشی یا موزاییک
کاری در نقوش مختلف است .از حق نمیتوان گذشت که هنرمندانی
را نیز به کار گرفته که کار بلدند و هنرمند اما ا ِشکال کار آنجاست که
*

ُّ
ذوالجالل واالکرا ِم
کل َم ْن َعلیها َفان َو یب َقی َو ْج ُه َربَّک
ِ
از مـلک جـهان رفت به جنت ،پـدر مـا
بـرداشته شـد سـایه لطفش ز ســر ما
افسرده نمیخواست دل همسر و فـرزند
افسوس فلک کرد پر از غـم ،جـگر مـا
روزهــا را چــه غریبانــه بــه شــب رســاندیم.
فریــاد را در ســینه خفــه کردیــم و اشــک را
خــوراک روز و شــب کردیــم .چــه ســخت اســت
تکیهگاهــی مطمئــن را از دســت دادن و در دل
گریســتن و بــه زبــان هیــچ نگفتــن...
بــا نهایــت تاســف و بــا قلبــی آکنــده از انــدوه
و تســلیم در برابــر ذات اقــدس احدیــت و بــا
تشــکر از همــه عزیــزان و ســرورانی کــه بــا حضــور و محبــت خــود مــا را در مراسـمهای
تشــییع ،تدفیــن و ترحیــم شــادروان

حاجنعمتاهللدهقانیپور
همراهی و همدردی نموده و موجبات تسلی ما را فراهم کردند ،به اطالع میرساند

مراسم خاکبندان

آن مرحوم روز جمعه  97/09/16از ساعت  2الی  4بعدازظهر برگزار میگردد.
شرکت جنابعالی جهت قرائت فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر
بازماندگان خواهد شد.
آدرس :انتهای خیابان بروجردی -منزل آن مرحوم
ساعت حرکت  2/5بعدازظهر
به سمت امامزاده محمد(ع)

خانوادههای :دهقانیپور ،صالحی و سایر بستگان

فدایی ،امتداد رزمحسینی نیست

میزان استفاده از این نقاشیهای دیواری به حدی زیاد شده که نه تنها
ش خود نقاشیها هم کم شده
اغتشاش بصری ایجاد کردهاند بلکه از ارز 
است.اینمیزانازنقاشیهایگرافیکی،خیابانرابهبومنقاشیطوالنی
تبدیل کرده که گاهی در مراسمها کودکان روی آن نقاشی میکشند.
هرچندبازهمتأکیدمیکنمکهنقاشیهاازکیفیتخوبیبرخوردارند.
ادراک زیبایی در شهر یک امر متفاوت از ادراک زیبایی در یک

 محمداحمدزاده
پس از استعفای
رزمحسینی و بالتکلیفی
چندماهه ،سکان مدیریت
پهناورترین استان کشور
به دکتر جواد فدایی رسید.
گرچه تغییر و تحول مدیران
خصوصا پس از اجرایی شدن قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان و تغییر همزمان حداقل  13استاندار
امری عادی و طبیعی جلوه میکند اما انتخاب
فدایی از دو زاویه قابل تامل و بررسی بیشتر است.
اول اینکه در عین قرابت و نزدیکی فکری فدایی به
طیف کارگزاران و مشخصا سیدحسین مرعشی اما
وی امروز در قامت نماینده مجموعه اصالحطلبان
استان و گزینه این تفکر به استانداری رسیده است
که این موضوع در خصوص رزمحسینی نمود چندانی
نداشت .جایگاه سیاسی و اجتماعی فدایی در جمع
اصالحطلبان استان و حتی رقبای فکری آنها از
طیف اصولگرا یا مستقلنما به عنوان مدیری «قابل
احترام» و دارای تفکر «مشخص و شفاف» چه در
دوران مدیریت دانشگاه شهید باهنر یا دو دوره معاونت
استانداری از وی چهرهای قابل استناد برای کل
مجموعهجریاناصالحطلبیساختهوبهنظرمیرسد
او جدای از مسئولیت حقوقی خود بتواند مجموعه
نهچندان منسجم اصالحطلبان استان را سامان
بخشد .با بررسی شخصیت دکتر فدایی و مقایسه
وی با استاندار قبلی و سایر گزینههای احتمالی ،وی
از همه گزینهها برای مدیریت عالی استان شایستهتر
به نظر میرسد .اول آنکه فدایی مدیریت بر دانشگاه
شهید باهنر را در کارنامه خود دارد و همین امر
یکی از نقاط قوت اوست .از این جهت که تجربه

مدیریت بر یکی از دانشگاههای کشور طبعا باعث
شده تا «کرسیهای آزاداندیشی» و «محیط استاد و
دانشجویی» در ذهن او ملکه شود .دیدگاهی که به
جز دکتر دهمرده ،در ذهن استانداران قبل از فدایی
هرگز وجود نداشته و چندان نگاههای آزادمنشانهای
در رفتار آنها ندیدهایم .و حتی رفتارهایی شبیه
اخراج دو مدیرکل از جلسه رسمی را نیز شاهد
بودهایم .دوم آنکه فدایی در طول  20سال گذشته
در انتخابات ،حداقل دو بار خود را در معرض رای و
قضاوت مردم گذارده و به طور «شفاف»« ،مشخص»
و «یکرنگ» ،در لیست اصالحطلبان استان بوده و در
زمانشکست،بهنتیجهانتخاباتتمکیننمودهوروال
عادی فعالیتهای سیاسی خویش را پی گرفته است.
همین تمکین و «قبول قواعد بازی» چه در زمان
شکست و چه پیروزی از ویژگیهای است که استاندار
یکی از سیاسیترین استانهای کشور باید داشته
باشد .دوست عزیزم ابوذر خواجویی در پاسارگاد دو
هفته قبل ،فدایی را امتداد راه رزمحسینی عنوان
نموده و به نگرانیهای اصالحطلبان جوان استان
اشارههایی کرده که به نظر میرسد این نگرانیها
مدتی پس از تصدی وی برطرف خواهد شد .گرچه
تفکر کارگزارانی فدایی غیرقابل کتمان است اما
همین امر نشان از موضعگیریهای «شفاف» و به
دور از «دورنگی» در کنشهای استاندار جدید دارد.
خاستگاه دانشگاهی وی و رعایت قواعد بازی سیاسی
و تقید به موازین شرعی شاید از خصوصیاتی بوده
که باعث شده است برخی چهرههای مستقلنما
در استان با انتصاب وی مخالفت کنند .به هر روی
استاندار زمام امور را به دست گرفته و همه باید راه را
برای وی و همکارانش در رفع مشکالت عدیده مردم،
به دور از بازیهای سیاسی هموار نمایند.

سودوكو 539
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.

نمایشگاه نقاشی است .شهرها و خیابانها با بافت و مصالح و حجم
ساختمانها ادراک میشوند .این کیفیتها با آجر و بتن و فلز و شیشه و
چوب ،با فضای خالی و پر ،با درخت و فضای سبز ،با نورپردازی مناسب
وهمسانسازیمصالحمحققمیشوندونهبانقاشیهاب یانتهاکهپیرو
همان تفکر آبی و سفید کردن درها در دورههای قبل شهرداری است.
از یاد نبریم که بافت قدیم یزد تنها کاهگل است اما زیباست.
خیابانهای رم و پاریس از سنگ و آجر ساخته شدهاند و زیبایند .حتی
شهر مدرن نیویورک هم از بتن و فلز و شیشه ساخته شده اما زیباست.
پس نگذاریم نمک نقاشی ،آشی را که برای شهر میپزیم شور کند.
*کارشناسارشدمعماری

برنده سودوكو :538
حسین غیاثی

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 آقایان رضا نورمندی،
حاجمحمود زیدآبادی
و سرکار خانم
صدیقه دهقانیپور
بــا نهایــت تاســف درگذشــت حاجنعمــتاهلل
دهقانیپــور را بــه شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد متعــال
بــرای آن عزیــز از دســترفته طلــب مغفــرت و
بــرای بازمانــدگان صبر واســعه الهی خواســتاریم.

انجمن زنان نیکوکار

خانواده محترم

دهقانیپور
درگذشــت اندوهبــار خ ّیــر محتــرم امامــزاده
محمــد(ع) شــادروان حاجنعمــتاهلل دهقانیپــور
را تســلیت عــرض نمــوده ،از پــروردگار متعــال
بــرای آن عزیــز طلــب مغفــرت و برای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر جمیــل مســئلت مینماییــم.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان
هیئت امناء امامزاده محمد(ع)

فـروشی
 12قصب زمین ( 300متر)،
در به حیاط ،روبهروی پارک و
فضای سبز شهرک سمنگان
قیمتتوافقی
09132478857

خانواده محترم دهقانیپور

مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده،
از پــروردگار متعــال بــرای آن عزیــز از دســترفته علــو
درجــات و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر واســعه الهی
خواســتاریم.
حاجغالمحسین عمادآبادی و خانواده

سرکار خانم فرشته صادقینژاد
مدیر محترم دبستان مهدیه 2

کســب رتبــه ممتــاز کشــوری در ارتقــای کیفیــت آموزشــی و پرورشــی
در قالــب اجــرای طــرح تعالــی توســط دبســتان مهدیــه  2باعــث افتخــار
شــهرمان شــد .بــه شــما و کادر مجربتــان تبریــک عــرض مینماییــم.

آتنا رضایی ،آیلین احمدی ،غزل خدوم

برادر بزرگوارم

جناب آقای دکتر

محمدجواد فریدونیپور
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه ســمت معاونــت
پشــتیبانی مجتمــع معدنــی و صنعتــی گلگهــر
نشــان از لیاقــت شــما و حســن انتخــاب مدیــران
مجموعــه دارد .امیــدوارم همچــون گذشــته در
راه خدمترســانی بــه میهــن اســامی ســربلند
باشــید.

حامد نورینسب سیرجانی

سرکار خانم فرشته صادقینژاد
مدیر محترم دبستان مهدیه 2
موفقیــت ارزشــمند شــما در کســب رتبــه
ممتــاز کشــوری در جهــت ارتقــای کیفیــت
آموزشــی و پرورشــی در قالــب اجــرای طــرح
تعالــی توســط دبســتان مهدیــه  2موجــب
ســرافرازی و افتخــار اســت .از صمیــم قلب
بــه شــما تبریــک میگویــم.

خواهرزادهات پریا

