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اینچندنفر
فساد شکل گرفته سازمان یافته است

ایران :احمدتوکلی گفت :در وضعیت کنونی نمیتوان تنها به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور ،نهاد قوه
قضائیه یا دیوان محاسبات کل کشور اکتفا کرد بلکه ضرورت دارد تا یک نهاد و سازمان مستقل تشکیل شود که
بر چگونگی فعالیت نهادهای کنونی نظارت کند .این سازمان باید مستقل و به دور از نگاههای سلیقهای و تحت
نظررهبرانقالبفعالیتکند.ویگفت:فسادشکلگرفتهدرکشورسیستماتیکوسازمانیافتههست.اشکال
وگونههایفسادکهاخیرا ًازآنمطلعمیشویمنشانمیدهدکهفسادبهصورتموردیرخنمیدهدبلکهسازمانیافتهوبابرنامهریزیقبلیاست.

به هر قیمتی هم حاضر نمیشویم لیست بدهیم

مشرق :عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس گفت :من به چند دلیل ،دیگر در جلسات شورای
عالی اصالحطلبان شرکت نکردم زیرا یک سازوکار دموکراتیک بر این شورا حاکم نیست .مصطفی کواکبیان درباره
«فراکسیوناصالحطلبان»میگوید«منازروزاولمخالفاینبودمکهافرادیدرجلساتولیستماباشندکهباما
نیستند زیرا این افراد سر بزنگاه ما را ترک می کنند».ا و میگوید «عدهای به مشارکت فعال اعتقاد دارند ،برخی دیگر
مشارکترامشروطبهلغونظارتاستصوابیکردندوماهممیگوییماهلتحریمانتخاباتنیستیمامابههرقیمتیهمحاضرنمیشویملیستبدهیم».

حضور زنان در دیدار ایران و کامبوج گزینشی نخواهد بود

عصرایران :مشاورفرهنگیفدراسیونفوتبالگفت:بهطورحتمحضورزناندردیدارایرانوکامبوجبهصورت
گزینشینخواهدبودومیتوانندبهصورتاینترنتیبلیتایندیدارراخریداریکنند«.غالمحسینزما نآبادی»
اظهارداشت:اینکهزناندرمسابقاتباشگاهیبتواننددرورزشگاههاحضورپیداومسابقاتلیگبرترراازنزدیک
تماشا کنند هنوز به صورت جدی مورد بحث نیست .وی افزود :حضور زنان در ورزشگاهها در مقطع فعلی برای
دیدارهای لیگ برتر با محدودیتها و شرایط خاص روبروست و حتی میتوانم بگویم به خاطر برخی اتفاقها ،مردان نیز با مشکالتی روبرو هستند.

قیمت گوشت مرغ کاهش مییابد

مهر :رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ آماده طبخ با افزایش تولید این محصول
در کشور خبر داد .مهدی یوسفخانی با اشاره به اینکه ماهانه در کشور  ۱۲۰میلیون قطعه جوجه ریزی در
مرغداریها انجام میشود ،اظهار داشت :این در حالی است که مصرف مرغ در کشور بین ۹۵تا ۱۰۰میلیون
قطعه است .وی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را سبب کاهش قیمت مرغ دانست و گفت :هم اکنون قیمت
مصوب مرغ در بازار ۱۲هزار و ۹۰۰تومان است که با افزایش عرضه در روزهای آینده ،قیمت مرغ به کمتر از قیمت مصوب خواهد رسید.

خبر

گردهمایی رزمندگان  410غواص لشکر ثاراهلل در سیرجان

 پاسارگاد:گردهمایی رزمندگان گردان 410
غواصلشکر 41ثاراهللپنجشنبهاینهفتهبهمیزبانیشهرستان
سیرجانبرگزارمیشود.فرماندارسیرجانبااعالماینخبرگفت:
حدود  250نفر از رزمندگان و خانواده شهدای غواص گردان
 410از سراسر کشور در این همایش شرکت میکنند .و انشاال
قرار است در این برنامه با خاطرهگویی یاد و خاطره شهدا گرامی

داشته شود ،همچنین امام جمعه محترم و بنده نیز سخنرانی
خواهیم کرد .او گفت :من خودم چون جز گردان غواص
بودم قصد دارم در ذکر شجاعتها و دالوریهای این عزیزان
سخنرانی کنم .احتماال آقای شیرازی هم نماینده ولی فقیه در
سپاه قدس در این مراسم حضور خواهند داشت و سخنرانی
خواهند کرد .همچنین بعد از مراسم هم قرار است به مزار شهدا
برویم و مدعوین از برخی از مراکز سیرجان بازدید داشته باشند.
محمودآبادی گفت :این مراسم با حضور اعضای گردان 410
از شهرهای :رفسنجان ،کرمان ،اصفهان در سالن غدیر برگزار
میشود .وی افزود :سیرجان دو خانواده شهید غواص و  15نفر
رزمنده گردان  410دارد .محمودآبادی گفت :این گرهمایی
ساالنه است و هرسال به میزبانی یک شهر برگزار میشود که
امسالمیزبانیبهسیرجانسپردهشدهاست.

 شماری از تماشاگران سیرجانی حین تماشای ديدار تيمهای گلگهر و پارس جنوبیجم ،به نشانه حمايت و همدردی با خانواده
سحر خداياری-دختر آبی -با بنری که روی آن عکس «سحر» چاپ شده بود ،به استاديوم آمدند /.عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
یادداشت

طرح اصالح ازدواج كودكان
 طيبه سياوشي
فقر اقتصادي ،آموزشي و فرهنگي
موجب شده پديده ازدواج كودكان
در برخي مناطق كشور به يك مساله
اجتماعي مهم تبديل شود و چنانكه
روشن است تا وقتي هم براي رفع فقر
آموزشي ،فرهنگي و اقتصادي كار جدي
صورت نگيرد اين پديده به قوت خود باقي خواهد ماند .كمتر از دو
سال پيش براي همفكري در اين زمينه خدمت خيلي از علما رفتيم.
يكي از علمايي كه به صراحت ازدواج كودكان را مورد نقد قرار دادند،
آيتاهلل مكارم شيرازي بودند .البته برخي از آقايان ديگر هم در اين
باره مخالفت كردند و اين مخالفت را شفاها اعالم كردند .مثال يكي از
روحانيان ازدواج كودكان را مشمئزكننده خواندند كه البته به دليل
شفاهي بودن اظهارنظر ايشان از ذكر نامشان خودداري ميكنم ،اما
به هر حال آقاي مكارمشيرازي به صراحت فتوايشان را مكتوب
كردند و ازدواج زير  13سال را باطل اعالم كردند .فتواي آيتاهلل
مكارم شيرازي برمبناي فقه پوياي شيعه ارايه شده است ،يعني
شرايط زمان و مكان را در اين رابطه لحاظ كردهاند .ما هم براساس
نظر ايشان طرحي را كه دنبال ميكرديم كه ازدواج كودكان زير 13
سال بهطور كامل ممنوع شود .االن براساس قانون ازدواج دختران
زير  13سال ممنوع است مگر با اجازه ولي قهري و دادگاه صالحه.
*

بیچاره چهارگنبد!

تمام تالش ما اين بود كه همين قيد «مگر» حذف شود و ازدواج
براي دختران كمتر از  13سال و پسران كمتر از  15سال ممنوع
شود .براساس آن طرح پيشنهادي ازدواج دختران بين  13تا  16و
پسران  15تا  18سال به شرط اجازه ولي قهري و دادگاه صالحه
مجاز شمرده ميشد ،اما متاسفانه مخالفان طرح با اتهامات بيپايه
و اساس ما را به ضديت با موازين مذهبي و تاثير از سبك زندگي
غربي متهم كردند .مخالفان هر روز عليه ما نوشتند .بحث را سياسي
كردند و آنقدر حاشيه درست كردند كه استداللهاي طراحان
شنيده نشد .قصد اصلي ما در واقع اين بود كه سن كودكي را به
نحوي افزايش دهيم كه كودكان بتوانند فرصت آموزش و پرورش
بيشتري دراختيار داشته باشند .ما قصد داشتيم توانمنديهاي
اجتماعي كودكان افزايش يابد تا بعدا در زندگي مشترك مشكالت
كمتري داشته باشند .طرح فوريتش در مجلس راي آورد اما همين
بدگمانيها باعث شد در كميسيون حقوقي و قضايي به جايي نرسد.
«رد طرح» طبق آييننامه بايد در جلسه علني قرائت ميشد و من
مطمئن بودم اين گزارش ميتواند از نمايندگان راي مخالف بگيرد،
اما آقاي الريجاني هم اجازه ندادند دربارهاش رايگيري شود و دوباره
آن را به كميسيون ارجاع دادند .به اين ترتيب دورنماي روشني براي
طرح وجود ندارد .ما هم هر چه در جلسات مختلف به فتواي آقاي
مكارم شيرازي استناد كرديم عمال فايده نداشت.
*روزنامه اعتماد

 ابوذر خواجویینسب
حدود  ۶ماه به
 1برگزاریِ انتخابات
مجلس شورای اسالمی در
اسفندماه باقیمانده است .اما
از همین حاال فضای سیاسی
در سیرجان رنگ و بوی
انتخاباتی بهخود گرفته است« .سیداحمدحسینی»
که سوای یک دوره غیبت ،همواره گزینهی اصلی
جنا ِح «راستسنتی» در سیرجان بوده است ،این بار
هم بهنظر میرسد به پشتوانهی حمایت اصولگرایان،
احتمال
پای به عرصهی رقابت بگذارد .با وجود این،
ِ
حضور برخی چهرههای جوانتر از جنا ِح اصولگرایی
در انتخاباتِ پیشرو ،میتواند شانس حسینی را برای
شکل قابل توجهی پایین
رقابت با سایر مدعیان ،به ِ
بیاورد .اما اصالحطلبانبر خالفِ دورهی پیش ،همچنان
چراغ خاموش پیش میروند .آنها در دورهی پیش و
یک سال مانده به موعد انتخابات ،ابراهیم جهانگیری را
به عنوان نامزد نهایی خود معرفی کردند تا نشان دهند
هم از بابِ «کنش سیاسی» و هم از دریچهی «گفتمان
طالیی اواخر دههی
سیاسی» قصد رجعت به دوران
ِ
هفتاد را دارند .هر چند که رد صالحیت غیرمنتظرهی
ابراهیم جهانگیری ،همه رویاهای اصالح طلبان را به باد
داد و سبب شد تا بار دیگر نوستالژی دوگانه حسنپور
 حسینی که آخرین بار در انتخابات مجلس هشتماتفاق افتاده بود ،تکرار شود.
فوتبال پدیدهی عجیبی است .آنقدر
 2عجیب که بهبهانهی حضور گلگهر در باالترین
سرمربی مشهور
سطح
فوتبال کشور ،اولین ایرانگردیِ
ِ
ِ
ملی فوتبال ایران در سیرجان شکل بگیرد .مارک
تی م ِ
ویلموتس ،پنجشنبهشب و در اولین ساعات حضورش

شناسی
در سیرجان ،میهمان خانه و موزهی مردم
ِ
مهری مویدمحسنی ،خالق کتابِ «فرهنگ عامیانهی
سیرجان»شد .چهرهی شگفتزده و صحبتهای او در
حاشیهی این بازدید ،مهر تایید دیگری بود بر فرهنگ
غنی مرد ِم سیرجان .راست گفتهاند که هر کس فرهنگ
ِ
عامه خویش را به افتخار پذیرفت ،خویش را باور کرده
است تا سپس جهان او را به رسمیت بشناسد و جهانی
سرمربی بلژیکی تیم
شود .اگر باور ندارید! صحبتهای
ِ
ملی فوتبال را بخوانید« :امشب بهشدت تحت تاثیر
ِ
ِ
فرهنگ غنی مردم سیرجان قرار گرفتم.
زیباییها و
باید از این بانوی سیرجانی که در چنین فضای سنتی و
دلنشینی و با جمعآوری و نگهداری اشیاء قدیمی ،نقش
مهمی در شناختِ فرهنگ مردم سیرجان داشتهاند،
تشکر کنم .بدون شک تا آخر عمرم این خانهی زیبا
و سنتی را فراموش نخواهم کرد و سیرجان همواره در
شاخص فرهنگ و
ذهن من به عنوان یکی از جلوههای
ِ
هنر ایران ،باقی خواهد ماند»
در خبرها آمده بود که با پیگیریهای
 3نمایندهی مرد ِم سیرجان و با حمایتِ
ی معدن،
بانکصادرات ،قرار است در حوزهها 
حملونقل ،تولید و صادرات پروژههای متعددی جهت
ایجاد اشتغال در منطقه «چهارگنبد» آغاز شود .راه
توسعه را که اشتباه برویم ،همین میشود که همواره
حول حلیم ،صاف میافتیم توی دیگ! منطقهای
از ِ
تنفسی سیرجان است و در سالهای
ش
که ش
ِ
اخیر بهسببِ طم ِع معدنکاوان زخمهای زیادی بر
طبیعتش وارد شده ،حاال قرار است با شتابِ بیشتری
زیر چرخهای شرکتهای صنعتی و معدنی ،له شود.
ِ
مرگ طبیعتِ چهارگنبد نزدیک است! منطقهای که
میشد با توسعهی «مشاغلسبز» و احداث «کمپهای
عشایری» خون تازهای در رگهای آن جاری کرد.

سودوكو 573
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :572
مرتضی لشکری

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.

آگهی پذیرش نیروی انسانی مرد
شـرکت مجتمع جهانفوالد در نظر دارد نسـبت به شناسـایی
و بکارگیـری نیـروی قراردادی مـورد نیاز خود از بین داوطلبین
بومـی شـهرهای سـیرجان و بردسـیر بـه تفکیـک ،در قالـب
بکارگیری توسـط شـرکتهای تامین نیرو ،در رشتههای مورد اشـاره زیر از طریق
برگـزاری آزمـون کتبـی ،مصاحبه تخصصی و روانشـناختی اقـدام نماید.

متقاضیـان میتواننـد بـرای ثبتنـام از طریـق لینـک «مرکـز مطالعـات
تکنولـوژی دانشـگاه صنعتی شـریف» بـه نشـانی  www.karasa.irبدین
منظـور اقـدام نماینـد.
هایتحصیلیآگهیشرکتجهانفوالد


هاوگرایش

رشته

مقطع

مدرک تحصیلی مورد پذیرش

دیپلم
فوق دیپلم

لیسانس

تعداد مورد نیاز
سیرجان

بردسیر

رشتههای فنی

---

3

شیمی کلیه گرایشها

4

---

برق

---

1

4

---

متالورژی
مکانیک

4

---

شیمی گرایش کاربردی -محض

4

کامپیوتر گرایش نرمافزار

2

متالورژی

--2

1

---

شرایط سنی:

 برای مقطع دیپلم حداکثر  25سال متولدین ( 1373/06/23و بعد از آن) برای مقطع فوق دیپلم حداکثر  27سال متولدین ( 1371/06/23و بعد از آن) برای مقطع کارشناسی حداکثر  30سال متولدین( 1368/06/23و بعد از آن)مهلت ثبتنام برای متقاضیان

از تاریخ  1398/06/23لغایت  1398/07/01در نظر گرفته شده است.

روابطعمومی شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

آگهي لغو مناقصه عمومي شماره /98/32ع
پيــرو درج آگهــي مناقصــه عمومي شــماره /98/32ع شــركت

معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) بــا موضــوع  «تهیه
مصالــح و اجــرای عملیــات گازرســانی بــه شــهرک صنعتــی
گلگهــر» بــه آگاهــي ميرســاند ،بــهعلــت تغييــرات اساســي در اســناد
مربوطــه ،مناقصــه مــورد اشــاره لغــو ميگــردد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

