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تا دیر نشده ریشههای نارضایتی را بخشکانید

عصرایران :مسیح مهاجری گفت :در کشوری که مسئوالن آن در برج عاج زندگی میکنند و به جای شنیدن
درد دلهای مردم و حل مشکالت آنان ،به جنگ لفظی با همدیگر مشغولند و عدهای نیز مشغول چپاول بیت المال
هستند ،طبیعی است که با پدیدههای انحرافی مانند قتل دو روحانی در هفته گذشته مواجه شویم هر چند این
قاتل به جای آنکه به سراغ یکی از مسئوالن برود به تصور اینکه هر کس ملبس به لباس روحانی باشد مسئول است
کسی را به قتل رسانده که مسئولیتی در هیچیک از قوای سه گانه نداشته.او گفت :تا دیرتر نشده ریشههای نارضایتیها را پیدا کنید و آنها را بخشکانید.

«اردکانیان وزیر نیرو» و «غالمی وزیر علوم» شدند

ایسنا:در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی صالحیت وزرای پیشنهادی علوم و نیرو بررسی
و در نهایت رضا اردکانیان به عنوان وزیر نیرو و منصور غالمی به عنوان وزیر علوم انتخاب شدند .حسن
روحانی که هفته گذشته در نامهای این دو را به مجلس معرفی کرده بود ،دیروز در اولین دقایق برای
دفاع از دو وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسالمی حضور یافت .در نهایت رضا اردکانیان با ۲۲۵رای
موافق و منصور غالمی با ۱۸۰رای موافق به ترتیب به عنوان وزیر نیرو و وزیر علوم انتخاب شدند.

یا روحانی اصولگرا شده و یا اصولگرایان اصالحطلب

باشگاه خبرنگاران جوان:مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در صحن علنی
نوبت عصر دیروز (یکشنبه  7آبان ماه) مجلس خطاب به الریجانی با اشاره به سخنان
نمایندگان اصولگرای مجلس در موافقت با منصور غالمی وزیر پیشنهادی علوم ،تحقیقات و
فناوری گفت :عزیزان اصولگرا جایشان را امروز به اصالحطلبان داده بودند یا آقای روحانی
اصولگرا شده یا اصولگرایان اصالحطلب شدهاند.

سپنتا بهانه است ،اصل نظام نشانه است

خبرآنالین:سعیدحجاریاندربارهلغوعضویتسپنتانیکنامنوشتهاست؛«درقضیهاظهارنظرشوراینگهبان
در خصوص نماینده زرتشتی شورای شهر یزد آقای محمد یزدی در باب رأی شورای نگهبان مخالفت با آن نظرات
را در حکم «مقابله با اصل نظام جمهوری اسالمی ایران» دانست هاند .همانگونه که در قضایای مربوط به سال ۸۸
برخیگفتند«انتخاباتبهانهاست؛اصل«نظام»نشانهاست».ومیدانیمکهبررویعبارتاصل«نظام»حساسیت
زیادی وجود داشت .به هر حال آقای یزدی با این فرمایشات خود «نظام» را دچار محذورات زیادی کردهاند یعنی «نظام » اگر سمت شورای نگهبان را
بگیرد با عوارض خاصی مواجه میشود و اگر برخالف نظر شورای نگهبان موضع بگیرد عوارض دیگری دارد که بسط آنها در این مجال نمیگنجد.

خبر

کتاب «از سرد و گرم روزگار» منتشر میشود
 پاسارگاد :کتاب «از سرد و گرم روزگار» نوشته احمد زیدآبادی
توسط نشر نی منتشر میشود.
زیدآبادی در توضیح این کتاب گفته است :سرنوشت به دنبالم بود؛
«چون دیوانهای تیغ در دست» به خالف همساالنم ،تسلیم آن نشدم.
هر غروب پاییز از بلندای تکدرخت تناور روستایمان چشم به افقهای
دوردست و بیانتهای کویر دوختم و به آواز درونم گوش فرا دادم؛ آوازی
که مرا به «انتخاب» فرامیخواند .پس انتخاب کردم؛ فقر و بیپناهی را با
شکیبایی تاب آوردم ،از رنج و زحمت کار شانه خالی نکردم ،سر در کتاب
فرو بردم و بر همهی تباهیهای محیط اطرافم شوریدم...
این قصهی سرگذشت من است تا  ۱۸سالگی

 تیم بسکتبال نوجوانان گل گهر با پیروزی مقابل تمامی حریفان خود مقتدرانه بر سکوی نخست مسابقات
بسکتبال قهرمانی استان ایستاد .در این مسابقات که در دو گروه چهار تیمی به مدت سه روز انجام شد تیم
گل گهر با نتیجه  87بر 39رفسنجان ب 75،بر 7فرهنگیان 82،بر 40زرند 78 ،بر 54رفسنجان الف و در دیدار
نهایی با نتیجه  70بر  53کرمان را شکست داد.پس از تیم گل گهر تیم کرمان و رفسنجان به تر تیب دوم و
سوم شدند / .عکس :وحید دهیادگاری

 7آبان و نظر افراد مختلف

 حسن عباسي :کورش فاسد بوده .اين آدم صهيونيست
بوده به تعبيري امروزي ها .چون اين سه تا شاه يعني خشايار،
داريوش و کورش ببينيد چطوري پرستيده مي شوند توسط
يهودي ها .منشا يهودي ها بودند و هستند.
 حسين اهلل کرم :آيا کوروش وجود خارجى دارد؟ ...اﮔﺮ
ﮐﻮروش در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﺮوف و ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ
ﺑﻮده ،در ﺗﻤﺎم اﯾﺮان ﺷﺨﺼﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﯾﺎ
ﯾﮑﯽ از اﺟﺪادش ﮐﻮروش ﺑﺎﺷﻪ!
 حسين روازاده:منشور اصلي كوروش توسط انگليسها
از آن مراقبت ميشود ...اگر اين منشور را بررسي كرديد و عمر
آن بيش از دويست سال بود ،من گردنم را با گيوتين ميزنم.
 آيتاهللاسداهللايمانيامامجمعهشيرازدرخطبههاي
نماز جمعه با اشاره نام  7آبان ،اظهار داشت :آنچه در مورد
کوروش در تاريخ آمده ،اين است که وي در جنگهاي بسياري
حضور داشته و در يکي از آنها کشته شده است؛ اما اينکه کجا
دفن شده و ...هيچ اطالعات مستندي در دست نيست .امروز
ماهوارههاوخبرگزاريهايوابستهبهسلطنتطلبهاودشمنان
نظام ،از حس ناسيوناليستي و مليتگرايي مردم سوءاستفاده
ميکنند و يک مناسبت جعلي و بدون سند تاريخي را به مردم
القا ميکنند که الزم است تمام آحاد جامعه با تحقيق و بررسي
راجع به اين موضوع فکر کرده و عمل کنند.
 آيتاهلل علياکبر کالنتري گفت :در چندساله اخير در
عين ( 7آبان) گروهي اندک از سلطنتطالبان به بهانه
روزي ُم ّ

آگهیفراخوانجهتتکمیلنیرویانسانی
شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد جهــت تکمیــل نیــروی انســانی مورد نیــاز خود تعــداد  ۶نفــر از
داوطلبیــن مــرد بومــی و ســاکن شهرســتان ســیرجان بــا حداکثــر ســن  ۳۵ســال (تــا زمــان درج آگهــی فراخــوان) و با
مــدرک تحصیلــی منــدرج در جــدول ذیــل با حداقل معــدل  ۱۳از طریــق برگزاری مصاحبه تخصصی ،وروانشــناختی
بــه صــورت قــراردادی جــذب نمایــد .متقاضیــان بــرای ثبــت نــام مــدارک خــود را بــا ذکــر شــماره تمــاس از طریــق
پســت سفارشــی و بــه آدرس صنــدوق پســتی شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان ( )۷۸۱۸-۵۴۴۵حداکثــر
تــا تاریــخ یــک هفتــه بعــد از انتشــار اولیــن نوبــت در روزنامــه ارســال نماینــد .در صــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات
بیشــتر میتواننــد بــه وب ســایت شــرکت بــه نشــانی الکترونیکــی  WWW.Sjsco.IRمراجعــه و یــا بــا شــماره
 ۴۲۲۸۰۵۱۰-۱۱تمــاس حاصــل فرماینــد.
توضیحات:
 -۱کلیــه متقاضیــان شــاغل شــرکتهای همــکار و هــم گــروه منطقــه گل و گهــر در صورتــی میتواننــد در ایــن
فراخــوان شــرکت نماینــد کــه اســتعفاء و موافقــت شــرکت مــورد نظــر را همــراه بــا ســایر مــدارک بــه ایــن شــرکت
ارســال نماینــد.
 -۲هیــچ یــک از کارکنــان قــرار دادی شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد مجــاز بــه شــرکت در آگهــی فراخــوان و ارســال
مــدارک نمیباشــند.
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شرایطعمومی:
 تابیعت نظام جمهوری اسالمی ایران تدین به دین مبین اسالم دارا بــودن کارت پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی ویامعافیــت دائم
 عــدم اشــتهار بــه فســاد اخالقــی ،نداشــتن ســابقهمحکومیــت و سوءپیشــینه کیفــری کــه موجــب
محرومیــت از حقــوق اجتماعــی شــده باشــد( .با تائید
مراجــع ذیصــاح)
 داشــتن تندرســتی و توانایــی کامــل جســمی وروانــی
 -عدم اعتیاد به مواد مخدر (با تایید مراجع ذیصالح)



      
  
 

گراميداشت روز کوروش اما با هدف حمايت از سلسله منحوس
و وابسته پهلوي فراخوان داده و با هنجارشکني به اعتقادات
و باورهاي مذهبي مردم توهين ميکنند .بنده با گراميداشت
کوروش مخالف نيستم اما سئوال اين است که چه شباهت
و سنخيتي بين شخصيت کوروش و خاندان پهلوي است؟
يکي از مصاديق و نمونههاي نفوذ در کشور جريانسازيهاي
جعلي نظير  7آبان است و قطعاً اين گروهها برنامه نفوذ در ميان
اقشار گوناگون جامعه دارند که با درايت و تدبير بايد مانع از اين
حرکات شد.
 در کنار نظرات مخالف اخیرا نماینده مردم شیراز در
مجلس در نامهای خطاب به وزیر ارشاد خواستار برگزاری
مراسم روز کوروش در روز هفتم آبانماه شد .در نامه بهرام
پارسایی خطاب به سیدعباس صالحی آمده است«:یکی از
مناسبتهای مهم یادروز کوروش بنیانگذار حقوق بشر و یکی
از افتخارات بزرگ تاریخ و تمدن ما و حتی جهانیان است.
هفتم آبان میتواند به فرصتی برای ایجاد انسجام ملی ،جذب
گردشگر و معرفی فرهنگ غنی این سرزمین تبدیل شود.
اما تاکنون بهعلت عدم برنامهریزی و نبود مدیریت از طرف
مسئوالن ذیربط نهتنها از آن بهرهبرداری نشده ،بلکه باعث
سودجویی افراد انگشتشمار و برخورد با تعدادی از مردم و
جوانانی شده که ارتباطی با افراد فرصتطلب نداشتهاند .براین
اساس از شما تقاضا دارم نسبت به برگزاری این مراسم در تاریخ
مذکور اقدام شود.

 محمد احمدزاده
یکشنبههفتهیگذشتهاستادمحمدحسینکوچکی
معلم ،شاعر ،نویسنده ،ورزشکار و رزمنده بیادعای دفاع مقدس
جان به خالق یکتا تسلیم کرد .ایشان با تربیت شاگردان خویش
حق زیادی بر گردن فرهنگ شهر دارند .آخرین باری که استاد را
دیدم،بههمراهسعیدحلواییپوردرحالگذرازخیابانشریعتی
بودیم که استاد با تنی رنجور به آرامی در حال قد م زدن در پارک
هادی بود .دستش را بوسیدم و با یادی از حال و هوای دبیرستان
ابنسینای اوایل دههی  70منتظر شنیدن گالیههای وی از
روزگار و رنجهای بیماریاش شدیم که با لبخندهای همیشگیاش
ما را غافلگیر کرد و با حافظه مثالزدنیاش از دانشآموزان آن سالها
با اسم کوچک به نیکی یاد کرد .دقایقی که کنارش بودیم ،احساس
کردموظیفهمعلمیوایجادروحیهونشاطبهدانشآموزانراهمچون
سالهای خدمتاش در دستور کار دارد .شادروان کوچکی را شاید
بتوانازمعلمانهمهجانبهنگروازمعدودادیبان«ذوالفنون»دهههفتاد
شهرمان نام برد .وی به عنوان معلم ادبیات فارسی و در کنار تسلط
مثالزدنی بر مباحث ادبی خصوصا اشعار حماسی شاهنامه ،به عنوان
حافظشناسینکتهسنجمطرحبود.باتوجهبهحضورموثردرجبههها
دستی توانمند بر ادبیات مقاومت نیز داشت .در کالس به پرورش
اخالقیدانشآموزانهمراهبانصایحغیرمستقیممبادرتمینمودوبا
طرح مباحث ورزشی در سر کالس ،نشاط ورزشی را بر کالس درس
ت داشتن
حاکم میکرد .پرسپولیسی متعصبی بود که در عین دوس 
تیم خود به طر فداران تیم مقابل نیز ارج مینهاد و به حرفهای آنها
گوش میداد .آن روزها برای من به عنوان یک دانشآموز این سئوال
مطرحبودکهطرحمباحثورزشییاحافظشناسییاتاکیدغیردرسی
بر اشعار شاهنامه چه سودی برای دانشآموزان دارد؟ امروز و با گذشت
بیشاز دو دهه از کالسهای استاد کوچکی به این نتیجه رسیدم که
استاد با طرح مباحث حاشیهای فضای بینشاط معمول درس ادبیات
تداشتنی
را برای دانشآموزان به فضایی با روح و نشا طانگیز و دوس 
تبدیلمینمود.بیریاییوبیادعاییاستادمثالزدنیاست؛مثالشعر
معروف وی در وصف شهر سیرجان در اکثر تریبونها توسط مجریان

خوانده میشد اما نام شاعران ذکر نمیشد و وی هیچ وقت اعتراضی
به این کم لطفی نکرد .برگزاری یادواره و ساخت تندیس و نوشتن
شداروی پس از مرگ سهراب
یادداشت در رثای نخبگان و فرزانگان نو 
است و بهتر است در زمان زندگی از ایشان تقدیر نماییم .امید که همه
مادرپاسداشتزحماتنخبگانوزحمتکشانعرصهفرهنگوهنر
شهر در زمان حیات آن عزیزان اقدام کنیم تا افسوس بعدی را برای
مابهدنبالنداشتهباشد.حسنختاماینیادداشتشعرمعروفاستاد
است که با هم میخوانیم:
باصفاشهریکهپیوستهنگهدارشخداست
سیرجان با مردم خوب و پر از مهر و وفاست
خاکاومشکینوزرخیزاستوآبشسلسبیل
جویبارش پرگالب ناب از لطف هواست
در دل خاک گهرخیزش ز الطاف خدا
بس معادن در کنار هم و یا از هم جداست
قلعه سنگش به نزدیک منور مرق ِد
زاده موسیبنجعفر از تبار اولیاست
باغهای پستهاش ایمن ز آفتهای دهر
در کنار مرقد پیغمبر دزدان رهاست
حالیا بر گو تو ای همشهری خوب و عزیز
بهترازاینآبوخاکوخطهیزیباکجاست؟
چونبهپایانآمداینمجملزشرحووصفاو
گرنگویممنهمیازمسقطیهایشجفاست

سودوكو 487
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :486
یاسمن اسالمی

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.

دعوت به همکاری

شرکت فرآوری مس درخشان تختگنبد
یک نفر آقا رشته نقشهبرداری و یک نفر آقا ،آنالیزور آب و خاک
(با دو سال سابقه کار) 09133797959 .ظفری

جناب آقای
کوروش نقوی

جناب آقای دکتر

مدیرعامل شرکت باستان سیرجان

علی یعقوبیپور

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده،
بــرای آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت و
بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
آرزومندیــم.

انتصــاب شایســته شــما بــه ســمت ریاســت
دانشــگاه آزاد اســامی واحد ســیرجان را تبریک
عــرض نمــوده ،توفیقــات روزافــزون و ســامتی
شــما را از درگاه خداونــد منــان خواهانیــم.

بهروز ایمانی -مهدی محتشم

هیئت مدیره و کارکنان شرکت هومن گسترسازان

   
 
 

      
   
   
      
  
 

مدارک مورد نیاز :
 روگرفت صفحه اول و دوم شناسنامه روگرفت مدرک تحصیلی روگرفت کارت ملی روگرفــت کارت پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی و یــامعافیــت دائم
 دو قطعه عکس ۳*۴ ســوابق کار مرتبــط بــا رشــتههای مــورد نیــازحداکثــر تــا ده ســال بــا ارائــه مــدارک مســتند قابــل
پذیــرش میباشــد.
-۷توضیــح :کلیــه مــدارک بایــد توســط دفتــر اســناد
رســمی برابــر اصــل شــده باشــند.

آگهي مزایده تجدید شده شماره/96/7ز

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد تعــدادی از « ماشــين
آالت مــازاد و مســتعمل » را از طريــق مزایــده بــه فــروش رســاند  ،لذا كليه متقاضيان
مــي تواننــد جهــت اخــذ مــدارك مزایــده به ســايت
 WWW.GOLGOHAR.COMمراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت مناقصــه
هــا و مزایــده هــا دانلــود نماينــد  .بازديــد از محــل اســتقرار ماشــین آالت در محــل
مجتمــع  ،ســاعت  10صبــح روز یکشــنبه مــورخ  96/8/14بــراي متقاضيــان بالمانــع
اســت .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز یکشــنبه مــــورخ  96/8/21در
محــــل دفتركميســيون معـــامالت مجتمــع و دبیرخانــه دفتر مرکــزی تهران مي باشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

