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ما دهه شصتیها
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اینچندنفر
تجربه  38ساله میگوید این راه موثر نبوده

جماران  :وزیرکشوردرجلسهشورایاجتماعیکشورگفت :نگاهمانبهبحثحجابنگاهجرمینیستبلکهنگاه
فرهنگیاست،کهبایدراهحلهایقابلاجراوعملیاتیارایهشود،اینراهحلهاهمیشههمنبایدبهنیرویانتظامی
و گشت ارشاد ختم شود ،البته این را در زمان اضطرار و وقتی با شبکههای فساد مواجه میشویم انجام میدهیم.
البتهکهتجربهسیوهشتسالهبهمامیگویداینراهحلموثرنبودهاست.رحمانیفضلیگفت:دوسالقبلآقای
خاموشیآماریدادندکه 93درصدمردممتدینومعتقدبهحجابهستند،حالبایدچهکنیماین 93درصددرمذاهبعینیهمتجلیپیداکنند.
فرقی بین زن و مرد نمیدانم
خبرفارسی :آیتاهلل محمداسحاق فیاض ،از مراجع نجف در گفتگو با شفقنا :من فرقی بین زن
و مرد نم یدانم ...کار کردن زن با حفظ حجاب ،عفت ،نجابت و کرامت مانعی ندارد و هر کاری
میتواند ،انجام دهد؛ حتی به نظر من رییس جمهور هم شود ،مانعی ندارد .در حال حاضر تجربه
ثابت کرده که زنان بیشتر از مردان در کار هستند؛ مثال در دانشگاه اهتمام دختران بیشتر از پسران
است[ .در قضاوت و مرجعیت] هیچ تفاوتی [میان زن و مرد] قائل نیستم؛ اگر زنی درس بخواند و مرجع شود ،چه عیبی دارد.

روزی در همین جمهوری اسالمی به زندان خواهی رفت

سالواعظینگفت:منخاطرهخوبیاززندانهاییکهبهحکمسعیدمرتضویباسربلندیگذراندم،
آفتاب:شم 
ندارم و برای مرتضوی نیز عالقهای به زندان افتادنش ندارم چون مرتضوی در پروندههای بیشماری متهم است و
روزی روزگاری باید به همه آنها رسیدگی شود که به نظرم دیر یا زود چنین خواهد شد ،اما من در دادگاه خودم که
مرتضوی رییس آن بود ( اواخر آبان ) ۷۸به خودش گفتم« :روزی در همین جمهوریاسالمی فرا میرسد که به
اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت به زندان خواهی رفت و مرتضوی پوزخندی به من زد و گفت« :چنین آرزویی را بهگور خواهی برد».

 14ساعت مذاکره ذوالنور با کروبی در حصر

ایسنا :یک نماینده اصولگرای مجلس از  14ساعت بحث و گفتوگوی دو نفره با کروبی در
حصر خبر داد و گفت که برای گفتوگو با میرحسین موسوی اقدامی نکرده اما در عین حال
مخالف صحبت با او نیست .حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری گفت :بنده در مجموع در دوران
حصر آقای کروبی حدود  14ساعت بحث خصوصی دو نفره داشتهام .این  14ساعت در طول
زمان هفت سال حصر ایشان بوده که بحثها نیز در دیدار دو نفره صورت گرفته است .وی در پاسخ به این پرسش که
آیا این بحثها و صحبتها نتیجه داشته است ،گفت :به هر حال بینتیجه نبوده است.

خبر

مسدود شدن دو خیابان
احمد کافی و بلوار شهید فهمیده
 پاسارگاد
معاونت فنی و شهرسـازی شـهرداری سیرجان
از انسـداد خیابانهـای احمـد کافی و بلوار شـهید
فهمیـده طی امـروز و فردا خبـر داد.
مهندس رامین یگانـه در گفتوگو با واحد خبر
ارتباطات شـهرداری سـیرجان گفت :در ادامه روند
آسـفالت معابر ،امروز دوشـنبه  14اسـفند مسـیر
خیابـان احمـد کافـی (از تقاطـع مهدیه تـا تقاطع
فلسـطین) تحت پوشـش عملیات ماسـه آسفالت

و بلوار شـهید فهمیـده (از تقاطع بلوار سـیدجما 
ل
تـا تقاطع مهدیه) تحت پوشـش عملیـات روکش
آسـفالت قـرار میگیرد.
وی ضمن تشـکر از صبر و بردباری و مشـارکت
شـهروندان ،همـکاری و همدلی مـردم با مجموعه
شـهرداری را مهـم برشـمرد و افـزود :بـا توجـه به
انسـداد امتداد مسـیر بلوار شهید فهمیده تا تقاطع
فلسـطین ،از همه همشـهریان عزیز خواستاریم از
مسـیر جایگزین استفاده کنند.

جناب آقای ضیاءشهابی

مدیرعامل محترم منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان
مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی و خانــواده
محتــرم تــان صمیمانــه تســلیت عــرض نمــوده
و بــرای تــان صبــر و اجــر و بــرای آن عزیــز
ســفر کــرده علــو درجــات را طلــب مــیکنیــم.

مدیریت و کارکنان شرکت سمنگان بار
باستان سیرجان

خانواده محترم زیدآبادی
درگذشــت مرحــوم مســعود زیدآبــادی
را خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده
غفــران و رحمــت الهــی بــرای آن عزیــز
از دســت رفتــه و ســامتی و طــول عمــر
بــا عــزت بــرای شــما از پــرودگار متعــال
خواهانیــم.

مدیریت و کارکنان شرکت سمنگان
بار باستان سیرجان

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام

جناب آقای ضیاءشهابی
مدیرعامل محترم منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان

مصیبــت وارده را خدمــت شــما و خانــواده
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده بــرای آن
مرحومــه علــو درجــات الهــی را مســئلت
داریــم .مــا را در غــم خــود شــریک بدانید.
مدیریت و کارکنان گمرک سیرجان

 پاسارگاد :نمایشگاه مجسمههای چوبی محمود رفعتی از چهارشنبه دوم اسفندماه در کافه باروک بازگشایی
شده است .عالقمندان میتوانند عصرها از این نمایشگاه دیدن کنند /.عکس :امین ارجمند

دکترها ،مهندسها و دیگران...
عصرایران :کافی است اخبار مربوط به مشکالت رکود
اقتصادی ،خشکسالی و ک مآبی ،تصادفات جادهای و  . .را به کناری
بگذاریم ،آنگاه چشممان به روی معضل نه چندان دیرینه ای به نام
«بیکاریفارغالتحصیالن»مراکزآموزشعالیروشنخواهدشد.
آمارها میگوید که در حال حاضر بیش از یک میلیون جوان
تحصیلکرده و دارای مدرک دانشگاهی بیکار هستند که بیشتر آنان
دررشتههاییمانندعلومکامپیوتر،محیطزیست،هنر،علوممعماری،
عمران و کشاورزی و جنگلداری مدرک فار غالتحصیلی دارند .روشن
است که توسعه کیفی و کمی آموزش عالی در کشور باید در چارچوب
استراتژیتوسعهکالنآنتببینوسازماندهیشود.اگرکشوریصنایع
فوالد یا نساجی ورشکسته دارد ،چه لزومی دارد که دانشگاههایش در
این بخش متخصص تربیت کنند؟ یا اگر کشوری به دلیل خشکسالی
و کمبود شدید آب نمیتواند کشاورزی و دامپروری را در ابعاد بزرگتر
ادامه دهد ،چه لزومی دارد متخصص کشاورزی  -آن هم با دانش
قدیمی-تربیتکند؟ازسویدیگربهدلیلعدمتوجهبرخیمسئوالن
کشوربهمبحثتوسعههمهجانبه،درسهدههاخیرمراکزآموزشعالی
به طرز غیرمنطقی گسترش ک ّمی پیدا کردهاند و گویا در حال حاضر
بیش از 2300مرکز آموزشی در حال فعالیت هستند .بدیهی است که
تأمینهیأتعلمیباتجربه،تجهیزاتآزمایشگاهی،امکاناتکارگاهیو
فضایآموزشیبرایاینتعدادبسیارمشکلاستواصوالمعلومنیست
کهباچهمعیارومنطقیمسئوالنتصمیمگرفت هاندمدامبهتعدادمراکز
بهاصطالحآموزشعالیبیفزایند؟نتیجهایناقدامشتابزدهواحساسی

جناب آقای
غالمحسین رضایی

ضایعــه درگذشــت مادر مهربــان و مومنتان
را از صمیــم قلــب تســلیت عــرض می کنیم
خداونــد متعــال روح پاکــش را بــا ســرورش
فاطمــه زهــراء(س) محشــور نمایــد و بــه
بازمانــدگان صبــر جزیــل عنایــت فرمایــد.

مدیریت و کارکنان شرکت
سمنگانبار باستان سیرجان

خانواده محترم مرحوم
مسعود زیدآبادی

درگذشــت آن مرحــوم را خدمــت شــما
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد
ســبحان بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه
غفــران و رحمــت الهــی و بــرای شــما
و دیگــر ســوگواران صبــر و شــکیبایی
مســئلت مینماییــم.

مدیریت و کارکنان گمرک سیرجان

جناب آقای

مهندس ابوالقاسم وثوق

مدیرعامل محترم شرکت الستیک سیرجان
درگذشــت فرزنــد عزیزتــان را خدمــت
شــما تســلیت عــرض نمــوده غفــران و
رحمــت الهــی بــرای آن عزیــز از دســت
رفتــه و ســامتی و طــول عمــر بــا عــزت
بــرای جنابعالــی از پــروردگار متعــال
خواهانیــم.

سرپرستان تولید کارخانه

(حافظی ،سیوندی ،شبانی ،نصرتآبادی)

همان افت فاحش کیفیت آموزشی خواهد بود .ب یدلیل نیست که
همین االن کشور ما با خیل وسیعی از فار غالتحصیالنی مواجه شده
که فاقد مهارتهای الزم هستند و حداقل استانداردهای مورد پذیرش
دانشگاههایمعتبرجهاندرآنرعایتنمیشود.بیشترمراکزآموزش
عالی تبدیل شده اند به مرکز صدور مدرک لیسانس ،فوقلیسانس و
دکتری .جالبتر اینکه برخی مسؤوالن وزارت علوم اعالم کرده اند که
دهها هزار صندلی خالی در دانشگاهها وجود دارد و حتی آگهیهایی
در روزنامهها منتشر شد که با پرداخت پول و شهریه دانشگاه و بدون
کنکورواردشوید!
باید خطاب به مسئوالن و دلسوزان آینده ایران گفت :بهتر است
جلوی فاجعه را همین امروز بگیرید ،مگر میشود در کشوری که هنوز
شوپرورش نخنماشده خود را به روز کند و به جز
نتوانسته سیستم آموز 
چند دانشگاه انگشتشمار ،بقیه مراکز آموزش عالی صدها هزار جوان
کدار بدون مهارت روانه جامعه میکند ،بیش از 70هزار دانشجوی
مدر 
دوره دکتری داشت؟! واقعاًبا کدام امکانات؟ با کدام هیأت علمی و استاد؟
کدار دکتر را روانه جامعه کنیم
چه افتخاری دارد که هزاران مدر 
که حتی نتوانند نیم ساعت سخنرانی علمی به زبان انگلیسی یا حتی
فارسیبدوننوشتهانجامدهند؟
کدار به اصطالح مهندس را
چه افتخاری دارد که هزاران مدر 
تحویل جامعه دهیم در صورتی که از طراحی ،محاسبه و نظارت به
نقشه و اجرای یک ساختمان پنج طبقه یا یک پل و یا طراحی یک
مدارعاجزند؟

 زهرا خواجویینژاد
خداییـش دیـواری کوتاهتـر از دیـوار مـا
دهـه شـصتیها وجـود نـدارد .از همـان روز
اولـی کـه در دهـه  60هجـری پامـون بـه
دنیـا بـاز شـد ،همـه مشـکالت گفتـن بگیـر
کـه اومدیـم .داشـتیم دههمـون فرامـوش
میکردیـم کـه بـا جملـه جنـاب جهانگیری
«متولدیـن دهـه  60در هـر مقطعـی وارد
شـدند بـا مشـکل مواجـه شـدیم .از زمـان
ورود بـه دبسـتان تا دبیرسـتان و دانشـگاه و
االن هـم بحـث اشـتغال و در آینـده موضوع
سـالمندی آنهـا باید مـورد توجه جـدی قرار
گیـرد ».دوبـاره زخممـون تـازه شـد .جوری
داره پیـش میـره کـه آدم دلـش نمیخـواد
اگـه کسـی پرسـید متولـد چـه دهـهای
هسـتی بگـه دهـه شـصت .حـاال بگذریم که
دهـه شـصتیها بنـده خداها هیـچ تقصیری
نـدارن و خودشـون نخواسـتن تـو ایـن دهه
بـه دنیـا بیـان کـه اگه دسـت خودمـون بود
میگفتیـم دهـه هفتـاد یـا شـاید هشـتاد.
اصلا چـه کسـی دوسـت داره تـو بحبوحـه
جنـگ تحمیلـی بـه دنیـا بیـاد؟ اصلا کـی
دوسـت داره تـو اوج شـلوغی بـه دنیـا بیـاد؟
تـو زمانـی کـه مدرسـه کـم بـود ،اینقـدر
کـه گاهـی مجبـور بودیـم شـیفت عصـر بـه
مدرسـه بریـم ،تـازه وقتی هم میرفتیم سـه
چهـار نفـره پشـت یـک میـز مینشسـتیم؟
کیدوسـت داره تـو زمانـی بـه دنیـا بیـاد
کـه تمـام سـرگرمی بچههـا تیلهبـازی،
توپبـازی ،گرگـم به هـوا ،قایم موشـکبازی

بـود و نـه خبـری از موبایل بود و نـه تبلت و
نـه بازیهـای کامپیوتری؟ اصال کی دوسـت
داره تـو دهـهای دنیـا بیـاد کـه دهـه تـوی
صـف ایسـتادن بـود ،از صـف نفـت گرفته تا
صـف نـون و بعـد هـم صـف کنکـور؟ شـاید
االن خنـدهدار بـه نظر برسـه اما برای پسـت
کـردن پاکـت قهـوهای کنکـور حـدود سـه
سـاعت تـوی صـف بودیم.
اصلا کی دوسـت داره تو دهـهای به دنیا
بیـاد کـه نه خبـری از ماهواره و گوشـیهای
هوشـمند بـود و نـه الایدی و نـه توییتـر و
نـه تلگرام و نه اینسـتاگرام و تمام دلخوشـی
بزرگ و کوچک نشسـتن دور تلوزیون سـیاه
و سـفید و نـگاه کـردن فیلـم کمالالملـک،
اوشـین ،مسـابقه هفتـه و گل پامچـال و...
بود؟
بگذریـم هرچنـد کـه جنـاب جهانگیری
حـرفاش را تصحیـح کرد و گفت سـخنانش
تقطیـع شـده و منظـورش را اشـتباه منتقل
کردهانـد ،امـا هرچـه کـه بـود یک بـار دیگه
داغ دل دهـه شـصتیها تـازه شـد .بـه قـول
دوسـت روزنامهنگارمـون مصطفـی انتظـاری
کـه توییـت کـرده بـود« :توصیـه میکنـم
مسـئوالن محتـرم پیـش از هـر سـخنرانی
آرامبخـش مصـرف کننـد ،تـا بـا کالمشـان
یـک بار دهـه شـصتیها و یک بـار منتقدان
دولـت را نرنجاننـد و لقـب کمعقـل بـه
دیگـران ندهنـد بخـش بزرگـی از مشـکالت
مـا از همیـن زبـان تنـد اسـت کـه بیخـود
و بیجهـت در کشـور دعـوا راه میاندازنـد».

سودوكو 505
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :504
شقایق امینپور

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.

والدت

حضرت زرها(س)
مبارک باد

روابط عمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

