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پیامد دورهمیهای
قهوهخانه ای

از کارکردهای فرهنگی اجتماعی تا درگیری و جدل در قهوه خانهها و کافیشاپها

بر بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان ،طلب حیات طیبه در گمنامی و بینشانی است و اندیشه ناب خود
را با عشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق درآمیخته ،بیاعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا ،توشهای معنوی
نثار بازار فداکاری کردهاند مبارک باد .مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی پویا ایمن سحاب

صفحه 7
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در سیرجان

ضمن عرض سپاس و تشکر از الطاف کلیه دوستان ،آشنایان
و سروران گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین و مجالس ترحیم
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گهر زمین

همه میتوانند،
پس ما هم
میتوانیم

نم�وده اند
هم�دردی
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به بهانه صعود و سقوط قیمت دالر
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اما صاحبان قهوه خانهها که امروزه تبدیل به کافی شاپ شدهاند باید ضمن توجه به پیامد دورهمیها

صفحه 3

صفحه  4ضمیمه
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والد رجان اریانیان (سها ی خاص)

صفحه 3

رجوع به صفحه 3

هفته نیروی انتظامی

بر بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان ،طلب حیات طیبه در گمنامی و بینشانی است و اندیشه ناب خود
را با عشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق درآمیخته ،بیاعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا ،توشهای معنوی
نثار بازار فداکاری کردهاند مبارک باد .مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی پویا ایمن سحاب
ضمن عرض سپاس و تشکر از الطاف کلیه دوستان ،آشنایان
و سروران گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین و مجالس ترحیم

کربالیی

کـاکـاجـان
فرهادی افشار

ش�رکت و اب�راز هم�دردی نم�وده اند
ب�ه اطالع میرس�اند مراس�م چهلم آن
مرحوم روز جمعه  20مهرماه از س�اعت
 14الی  16در مس�جد الرسول واقع در
شهرک مشتاق جنب مجتمع سالمت برگزار می گردد .حضور شما
عزیزان در این مراسم موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر
بازماندگان خواهد شد.

ساعت حرکت  16از مقابل مسجد الرسول

خانواده های فرهادی و هاشمی

چه
ل روز است روی خوبت را ندیدم ماردم

نم
کاش میمردم یدیدم که رفتی زری خاک

مش
ب
اق ل توجه تریان گرامی رپوژه جهان
واقع رد افز  3نجف شهر

بدینوسیله به اطالع می رسانیم کسانی که واحد
خود را تحویل گرفته اند جهت انتقال قطعی
سند مالکیت خود از شنبه مورخه  14مهر به
دفتر شرکت مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت جهان عمران

رد فراقت شعر هجران میسرودم ماردم

خاک رب سر شد مرا زین غم که دیدم ،ماردم

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره شادروان

حاجیه پوران محمودزاده ابراهیمی
روز جمعه  97/7/20از ساعت  4بعدازظهر در جوار آرامگاه ابدیش واقع در آرامستان

گرد هم میآییم تا با یاد خاطرات جان فزایش مرهمی بر زخمهای کهنهمان بنهیم.

خانوادههای شیخنسب و محمودزاده ابراهیمی

حوادثیواحد
کسانی که
اطالع
بدینوسیله
مراس�م چهلم
میرس�اند
کافی شاپ هاب�ه
رسانیمتا از
می باشند
پایبند
شدهبهاست
پروانهآنبه آنها گوشزد
هنگام اخذ
اطالعو به
وضع
مرحوم روز جمعه  20مهرماه از س�اعت
شود .جهت انتقال قطعی
گرفته اند
تحویل
جلوگیری
خودمیرا دهد
اینگونه مراکز رخ
گاه ًا در
آنچه
نظیر
الرسول واقع در
مس�جد
 16در
 14الی
شهرک مشتاق جنب مجتمع سالمت برگزار می گردد .حضور شما
سند مالکیت خود از شنبه مورخه  14مهر به
صفحه  - 1ضمیمه
عزیزان در این مراسم موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر
دفتر شرکت مراجعه نمایید.
بازماندگان خواهد شد.
مقابلخبر
تقیاززاده
ساعت ناصر
داد :الرسول
مسجد
حرکت 16

هاشمی
فرهادی و
خانواده های
گهر
مشارکت گل

جزئیات تازهای از قتل در کافی شاپ

روابط عمومی شرکت جهان عمران

در کنسرسیوم فوالد چابهار

شلیکمرگبار
به جوان  21ساله

صفحه 2

صفحه 7

چه
المپیک را ندیدم ماردم
شانسروی خوبت
ل روز است

 8بازیکن تیم فوتبال بانوان در اردوی تیم ملی

بازیکنان سیرجانی
برای نم
کاش میمردم یدیدم که رفتی زری خاک
صفحه 4

رد فراقت شعر هجران میس
ماردم
رودم
سینمای هنر و تجربه
امروز عصر برگزار میشود:

در سیرجان
خاک رب سر شد مرا زین غم که دیدم ،ماردم
صفحه 8

چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره شادروان
به مناسبت
دختر گلمان
خانم مهندس فریبا فتحی

حاجیه پوران محمودزاده ابراهیمی
قبولی�ت را در آزمون اس�تخدامی آموزش و پ�رورش و انتخاب
ش�غل شریف معلمی در رشته معماری نقشهکشی در کنار حرفه
مهندسی معماری طراحی به شما تبریک و تهنیت عرض نموده،
برایت�ان آرزوی توفیق روز افزون در س�نگر تعلی�م و تربیت از
خداوند متعال خواهانیم.

بابا و مامان

روز جمعه  97/7/20از ساعت  4بعدازظهر در جوار آرامگاه ابدیش واقع در آرامستان

جناب
آقایجان فزایش مرهمی بر زخمهای کهنهمان بنهیم.
خاطرات
گرد هم میآییم تا با یاد

حمید
خانوادههای شیخنسب و محمودزاده ابراهیمی

اسدخانی

انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی به
ریاس�ت بانک ملت حوزه شهرستان س�یرجان را تبریک
عرض نم�وده ،موفقیت و س�ربلندی جنابعالی را از درگاه
خداوند متعال خواستاریم.

کارکنان بانک ملت حوزه سیرجان

بازگشت همه هب سوی اوست

ناباورانه روزها را گذراندیم و هنوز با گذشت چهل روز عکس زیبایش را با
چارچوب قاب بیگانه میبینیم
و با زبان اشک ،از اندوه روزهای فراق سخن میگوئیم .در اربعین هجرانش به
زیارت مزار مطهرش میرویم
و با دستانی بر سینه و قامتی خم به نشانه صمیمانهترین تشکرها ایستادهایم.

ضمن عرض سپاس از الطاف کلیه ولی نعمتان و سروران ارجمندی
که با ارسال پیام ،تاج گل و حضور در مراسم تشییع ،تدفین و
ترحیم زندهیاد

مهدی مهدی زاده

شرکت فرموده اند ،به اطالع میرساند به مناسبت چهلمین روز
درگذشت آن عزیز مهربان مجلس بزرگداشتی روز چهارشنبه
 97/7/18در کنار مزارش در بهشت رضا (آرامستان) ،قطعات خصوصی برگزار میگردد.
آدرس :بلوار مالک اشتر کوی پزشکان خیابان پرستار  6منزل پدر آن مرحوم ساعت حرکت 16

«روزهایتان دور از غم و همراهیتان مستدام»
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خبر

 شماره 1144
 شنبه  14مهر 1397

مرکز آمار ایران گزارش داد :

استان کرمان،
کمترین تورم کشور را دارد

گروه خبر :بر اس��اس آخرین آمار منتشره در مرکز آمار
ایران ،بیش��ترین نرخ ت��ورم ماهانه خانوارهای کش��وری
مربوط به اس��تان سيستان و بلوچس��تان با  ١٠.٢درصد
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به اس��تان
کرمان با  ٣.٤درصد افزایش است.
به گزارش ایس��نا مطابق این آمار میزان نرخ تورم ماهانه
خانوارهای شهری و روستایی استان کرمان با  ٣.٤درصد
افزایش در جایگاه کمترین میزان از نرخ تورم ماهانه قرار
دارد .همچنین براساس نرخ تورم نقطه به نقطه ،خانوارهای
روستایی ساکن کرمان ١٨.٦درصد نسبت به شهریور ماه
س��ال گذش��ته برای خرید یک «مجموعه کاال و خدمات
یکس��ان» هزینه کرده اند که این رقم نسبت به میانگین
خانوارهای روستایی کل کشور  ٧.٥درصد کمتر است.
ای��ن مجموعه کاالها و خدمات در دو دس��ته خوراکیها
و آش��امیدنی ه��ا و دخانیات با  18.6درص��د و کاالهای
غیرخوراک��ی و خدمات با  12.2درصد قرار می گیرند.اگر
چه براساس آمار تورم نقطه به نقطه در حوزه خانوارهای
روس��تایی ،کرمان در جایگاه کمترین میزان از تورم بوده
اما در حوزه شهری با  20.5درصد افزایش در قالب 32.8
درص��د در حوزه خوراک و آش��امیدنیها و  15درصد در
حوزه کاالهای غیرخوراکی و خدمات  ،جایگاه خود را به
استان هرمزگان با  19.1درصد افزایش واگذار کرده است.
استان کرمان نیز مانند س��ایر استانها بیشترین میزان
تورم در حوزه اقالم خوراک و پوشاک مشاهدهمی شود.
ام��ا به طور کلی می توان گفت کرمان از موج تورم ایجاد
ش��ده در کشور کمترین آسیب را دیده است کما این که
براس��اس نرخ تورم دوازده ماهه نیز اس��تان کرمان با 8.9
درصد شاهد کمترین میزان از تورم بوده است.

ناصر تقی زاده خبر داد:

مشارکتگلگهر
در کنسرسیوم فوالد چابهار

مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت:
در برنامه های تعریف شده از سوی  ۳شرکت بزرگ
گلگهر ،چادرملو و فوالدمبارکه اصفهان قرار اس��ت
در چابهار به صورت مش��ترک کنسرسیومی تشکیل
داده ش��ود و یک کارخانه  ۱۰میلیون تنی فوالد در
این منطقه راه اندازی گردد.
به گزارش گفتار نو ،تقی زاده با اش��اره به اینکه خرید
این معدن با صرفه اقتصادی همراه اس��ت ،اظهار کرد:
خرید معدن سنگ آهن در شرایط فعلی به طورقطعی با
صرفه اقتصادی همراه است .به گفته وی ،این  ۳شرکت
بزرگ هم معدنی و هم فوالدی هس��تند و کارشناسان

متخصصان فوالدی بس��یاری در این شرکتها فعالیت
و
ّ
دارند که تصمیماتش��ان را به شکل کارشناسی و دقیق
میگیرند .تقی زاده ادامه داد :راهاندازی این کارخانه با
گرایش صادراتی تعریف ش��ده و این در حالی است که
معادن داخلی پاس��خگوی نیازش نیستند .ضمن اینکه
کرایه حمل مواد معدنی مورد نیاز برای فوالدسازی در
چابهار از داخل کشور رقم بسیار باالیی را به همراه دارد.
مدیرعامل ش��رکت صنعتی و معدن��ی گل گهر معتقد
است که اگر در سواحل خلیج فارس واحدهای فوالدی
راهاندازی ش��وند و ما مالک معادن ب��زرگ در خارج از
کشور باشیم ،به نظر میرس��د وارد کردن کنسانتره از

افت دمای هوا درکرمان
و استانهای مرکزی
دمای هوا تا  ۱۵درجه در شمال و مرکز کشور کاهش مییابد .
به گزارش سازمان هواشناسی پیش بینی میشود وجود رطوبت
و کاهش دما باعث مه آلود ش��دن و کاهش دید در این مناطق
ش��ود .در نواحی مرکزی کشور نیز طی این مدت کاهش دما با
میزان کمتر رخ خواهد داد.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره
ب��ه تغییرات هوایی به پیشبینی وضعی��ت آب و هوا طی این

این کشورها و از سواحل خلیج فارس مقرون به صرفهتر
باش��د ،همچنین واحدهای داخلی نی��ز با کمبود مواد
اولیه روبرو نخواهند شد؛ البته این موضوع را باید مورد

روزها پرداخت و اظهار کرد :با نفوذ جریانات شمالی روی دریای
خزر و عبور موجی از نوار ش��مالی کش��ور ،بارش قابل مالحظه
باران ،گاهی رعد و برق و وزش باد ش��دید و در مناطق مستعد
احتمال وقوع تگرگ در شمال کشور خواهد بود و در استانهای
مرکزی در دامنههای جنوبی البرز و خراس��ان و استان کرمان
نیز تغییراتی رخ میدهد .وی افزود :امروز ش��نبه این س��امانه
عالوه بر این مناطق ،استانهای واقع در دامنههای جنوب البرز،
دامنههای زاگرس مرکزی و اس��تانهای واقع در غرب ،ش��مال
غرب  ،مرکز کشور و استان کرمان را نیز در برمیگیرد.
مدیرکل پیشبینی هواشناس��ی گفت :امروز ش��نبه  14مهر
وزش باد نسبتا شدید پدیده غالب شرق کشور خواهد بود که
در ش��مال سیستان و بلوچس��تان باعث خیزش گرد و خاک
می شود.

پس�ر دوست داشتنی مان! تاریخ تولد تو در تقویم و در
یک روز خاص نیست :چرا که تو بارها و بارها ،هر روز در
قلب ما متولد میش�وی .به دنیا آمدن تو دلیل هر تپش
قلبمان است .دلیل هر تپش قلبمان تولدت مبارک.

مامان ،بابا

جناب آقای

حاج اسماعیل محمدپور

انتخاب جنابعالی را به عنوان بخشدار
بخش بلورد تبریک عرض نموده ،موفقیت
شما را از خداوند متعال خواستاریم.

خانواده عوض پور

جناب آقای سعید صفاری
سرکار خانم اسالملو

با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت فرزند دلبندتان را حضور ش�ما
گرامیان تسلیت عرض مینمایم .خداوند صبر و اجر عنایت نماید.

محمدعلی اعتمادی -وکیل دادگستری

جناب آقایان وحید و حامد صفاری

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور خانوادههای محترم تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و صبر
و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مینمایم.

محمدعلی اعتمادی -وکیل دادگستری

رزمایش 30هزار
نفری بسیجیان

گروه خبر :همزمان با سراس��ر کشور با حضور مسئوالن
نظامی و اجرایی اس��تان ،نمایش  30هزارنفری بسیجیان
استان کرمان در مصلی این شهر برگزار شد .در حاشیه این
مراسم فرمانده سپاه ثارا ...استان گفت :این مراسم همزمان
با همایش سراسری در کشور برگزار شد و در واقع نمایش
توانایی بسیج در مقابله با توطئه های دشمنان کشور است.
براس��اس این گزارش حاضران در همایش بس��یجیان،
گروههای جهادی بس��یجیای هس��تند که شهریورماه
امس��ال در رزمایش خدمت بس��یجیان شرکت کرده و
به ارائه خدمات مختلف به اقش��ار محروم در عرصههای
عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی و آموزشی پرداخته بودند .این
رزمایش عالوه بر نمایش قدرت ،برای سنجش آمادگی
بسیجیان برای خدمترسانی به اقشار محروم انجام شد و
حلقه پایانی رزمایش یک تجمع  ۷۰۰هزارنفری در مراکز
اس��تانها بود که همزمان برگزار شد .اوج این حضور در
ورزش��گاه آزادی تهران با شرکت یکصدهزارنفر بسیجی
و س��خنرانی رهبر معظم انقالب اس�لامی انجام شد که
بازتاب گسترده ای در رسانه های جهانی داشت .در این
مراس��م رهبر معظم انقالب با تقدیر از حضور پرشکوه
بسیجیان فرمودند :ما تحریم ها شکست خواهیم داد.
بررس��ی قرار داد .به گفته تقی زاده ،حمل مواد معدنی
از چابهار بدون شک مقرون به صرفه تر است .به عنوان
مثال اگر قرار باش��د که از خراسان به کرمان یا چابهار
بیاوریم هزینه بسیار باالیی دارد اما در مقابل وارد کردن
این مواد از اس��ترالیا آنهم از مس��یر آبی و بندر چابهار
هزینه کمتری برای ما به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد :هزینه حمل زمینی بسیار باالتر از حمل
دریایی اس��ت و این در حالی است که ما با استفاده از
سواحل خود و بارگیری کشتی های با ظرفیت باال در
حدود  ۱۵۰هزارتنی ،می توانیم مواد اولیه را با قیمت
مناس��بتر تهیه کنیم.تقی زاده همچنین درباره اینکه
اعتصاب کامیونداران تا چه اندازه روی فعالیتهای این
مجتمع تأثیرگذار بوده نیز گفت :به طور قطع اعتصاب
کامیونداران بر روند فعالیت ش��رکتها اثرگذار اس��ت
اما خوش��بختانه ۸۰درصد حمل محصوالت گلگهر با
ریل به بندرعباس برده میش��ود اما باید توجه داشت
که روزی ۱۰۰دس��تگاه کامیون بین  ۸تا ۱۰هزار تن
بار ب��رای فوالد هرمزگان و ف��والد کاوه جنوب حمل
میکردند و در نتیجه روی فعالیت ش��رکتها اثرگذار
خواهد بود.

کارگاه آموزشی
جام باشگاههای کتابخوانی
جام باشگاه های کتابخوانی عنوان یک طرح ملی است که به منظور آموزش عالقه مندان به ترویج
فرهنگ کتابخوانی برای مخاطبان کودک و نوجوان اجرا می ش��ود .رییس اداره ارشاد سیرجان با
اعالم این خبر گفت :از باشگاه های برتر در سطح استانی و ملی که در این طرح فرهنگی مشارکت
خوبی داشته باشند تقدیر خواهد شد.
وی آخری��ن مهل��ت ثبت نام را بیس��تم مهرماه اعالم کرد و گفت :عالقه من��دان می توانند جهت
نانم نویس��ی و یا کسب اطالعات بیش��تر از چگونگی حضور در این کارگاه یک روزه با شماره های
۰۹۱۳۳۷۸۴۳۸۴ - ۴۲۳۳۶۵۱۲تماس حاصل نمایند.

جناب آقای

ابوالفضل جان

همزمان با سراسر کشور
در کرمان صورت گرفت:

مهندس محمدرضا اسالملو

جناب آقای

مهندس محمدرضا اسالملو

ب�ا کمال مس�رت و افتخار انتصاب مجدد ش�ما را به عنوان عضو هیئ�ت مدیره اتحادیه
مرکزی شرکتهای تعاونی تولید کشور که نماد بارزی از تواناییهای ارزشمند ،تالشهای
خستگیناپذیر و نشان از درایت ،صداقت و مدیریت موفق جنابعالی است تبریک عرض
نموده ،پیروزی و سربلندی شما را در تمامی عرصهها از خداوند متعال خواهانیم.

انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی شرکتهای
تعاونی تولید کش�ور که نشان از توانمندی شماس�ت را خدمت شما و خانواده
بزرگ اتحادیه تعاونی تولید شهرستان سیرجان تبریک عرض نموده ،توفیقات
روز افزون و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان آرزو مینمایم.

جناب آقای

جناب آقای

کارکنان و هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای تولید سیرجان

مهندس محمدرضا اسالملو

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان عض�و هیئت مدیره اتحادیه مرکزی
ش�رکتهای تعاونی تولید کشور تبریک عرض مینمایم .از درگاه ایزد منان
عزت ،سربلندی و توفیق روز افزون شما را مسئلت دارم.

ناوکی -مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کهنشهر

قشمی -مدیرعامل شرکت تعاونی تولید قائم سبز

مهندس محمدرضا اسالملو

بدینوس�یله انتصاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه
مرکزی ش�رکتهای تعاونی تولید کشور تبریک عرض نموده ،آرزومندم در سایه
تجارب ارزنده جنابعالی شاهد موفقیت و پیشرفت روز افزون آن مجموعه باشیم.

دوراندیش -مدیرعامل شرکت تعاونی تولید محمودآباد

جناب آقای

مهندس قاسمی نژاد
مدیر مالی مجتمع جهان فوالد سیرجان

درگذشت پدر گرامیتان را حضور شما و خانواده
محترم تسلیت عرض می نماییم ،از خداوند منان
علو درجات برای آن مرحوم و صبر جلیل برای
بازماندگان آرزومندیم.

شرکت کیان حدید

را در ششمین سالگرد عروجش گرامی می داریم

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 8330جمع��ه هفتهی گذش��ته
در ورزش صبحگاه��ی ک��ه از طرف
تربیتبدنی برگزارش��ده بود شرکت
ک��ردم و ج��زو برن��دگان گرمک��ن
ورزش��ی ش��دم ک��ه اهدای��ی فوالد
ایرانیان بود .متأسفانه وقتی به اداره
مراجعه ک��ردم برای دریافت هدیه با
توپ والیبال مواجه ش��دم که آن را
هم گفتند از طرف خود تربیتبدنی
اس��ت .ایکاش قبل از قول دادن به
عمل کردن به آن فکرکنند.
 5257س��قوط دالر نش��ان داد
هیچچیز ثبات��ی ن��دارد و اعتمادی
به این کاس��بیهای کذایی نیس��ت.
کس��انی که بهقصد میلیاردر ش��دن،
رفت��ن همهچیزش��ان را فروختن و
دالر خری��دن با س��قوط قیمت دالر
ف��ک کنم حاال دیگ��ه نتوانند همان
چیزهایی که فروخته بودن را بخرند.
ازاینج��ا رانده و ازآنجا مانده ش��دند.
به نظر م��ن آدم نباید از حول حلیم
بیفته تو دیگ .قضیه قطعنامه را که
یادتان هست .چطور بعد از قطعنامه
خیلیه��ا یه بارگی ضرر کردند .حاال
هم همینجور شد .گمان نکنم دیگه
اگ��ه دالر باال بره کس��ی جرأت کنه
دالر بخره.
0114هیئته��ای مذهب��ی و
عزاداران واقعی سیدش��هداء بهجای
لشکرکش��ی و برداش��تن عل��م و
راه افت��ادن در خیابانه��ا و ایج��اد
مزاحم��ت برای همش��هریان عزیزی
که بیمار دارند و بس��تن خیابانها و
استفاده بهتراز مراسم عزاداری ساالر
ش��هیدان حداقل روزهای تاس��وعا و
عاشورا مراسم عزاداریشان متمرکز
برگزار کنند ت��ا همگان بهره الزم را
ببریم که خواس��ته اکثر همشهریان
خصوص��اً ع��زاداران واقع��ی حضرت
سید شهدا هست.
 0901م��ردم ای��ران در ح��ق
همدیگر رحم ندارند ,هرکس زورش
بیشتراست اول است ,دندانپزشکها
معم��والً ب��رای معاینه اولی��ه هزینه
نمیگیرند ولی درمانگاههای [...و]...
برای خودش��ان نرخ دارند و از مردم
پ��ول زورمیگیرن��د و کس��ی ه��م
رسیدگی نمیکند!.
 4179بهتر بود اعضای ش��ورای
شهر بهجای تغییر نام خیابان وحید
ب��ه حس��ینخان بچاقچی ،بل��وار یا
خیاب��ان جدیداالحداث��ی را ب��ه نام
ایشان نامگذاری و با نصب سردیس
ی��ا تندیس وی عالوه برشناس��اندن
هرچه بیش��تر ای��ن چه��ره ملی به
همش��هریان و هموطن��ان ،به نوعی
از مب��ارزات او علیه بیگانگان تجلیل
میشد.
 4024س�لام ش��ما ک��ه تو ماه
مح��رم دم از خ��دا میزنی��د ای��ن
افغانیها که تمامش��ان مغازه گرفتن
و سبزی میفروش��ند ومیگن پارتی
داری��م پس ما چ��کار کنیم؟ من که
ایرانی هس��تم و کارم اینه پس چکار
کنم؟ لطفاً چاپ کنید با تشکر
 4306از هج��ر ت��و طبیعت ما
گریه میکند آقا ! چشم تمام آیینهها
گریه میکند آقا ! چشمانتظار آمدنت
شیرخوارهای است آقا ! گهوارهای به
کرب و بال گریه میکند آقا!
نثار قدوم منتقم خون شهدای دشت
نینوا صلوات.
 باس�لام زمان��ی ک��ه در بخش
زایم��ان بیمارس��تان [ ]...ب��ودم
خانمهای��ی [ ]...ک��ه ب��ا دکترآمده
ب��ودن و میخواس��ت س��قط جنین
یادش��ون بده میخندیدن��د و فیلم
میگرفتند .خدا کنه هرکسی به درد
آدما میخنده خودش درد بیدرمان
بگی��ره! حتم��اً به خاط��ر فیلمی که
گرفت��ن ش��کایت میکن��م ش��ماره
محفوظ بماند.
 5661مسؤلین نظارتی شهرچرا
ب��ه اوض��اع نابس��امان دو نمایندگی
خ��ودرو [ ]...رس��یدگی نمیکنن��د
مدتها اس��ت برای گرفتن خدمات

گارانتی به ش��هرهای مجاور مراجعه
میکنیم .نمایندگی این ماش��ین در
خ [ ]...خدمات پس از فروش نمیدن
و با یک جمله که قطعه درخواس��تی
رو نداریم همه رو جواب میکنند ،اما
بعدا ً متوجه میشویم همون قطعه رو
ب��رای دیگران به قیم��ت آزاد عوض
میکنن��د ،تعزی��رات حکومتی چرا
نظارت نمیکند؟ .باتشکر از روزنامه
نگارستان
 0635ب��ا عرض س�لام خدمت
ش��هردار محت��رم .م��ن ی��ک جوان
هس��تم ،پدرم ش��ش قص��ب زمین
بهم داده اق��دام کردم ب��رای پروانه
که ش��هرداری منطقه دو بهم گفتن
چون ش��ش قصب هست بهت پروانه
نمیدیم .االن یک س��ال هم هس��ت
که عقد بس��تهام .چ��ون خونه ندارم
میخ��واد زندگ��یام به ه��م بریزه .
آقای ش��هردار جون عزیزترین کسی
ت��و زندگ��یات داری برا م��ن کاری
کن .مکه رفت��ن و کربال رفتن یعنی
همین کار
 0458باس�لام ب��ه نگارس��تان.
میخواستم به مردم بگم من 2ساله
ک��ه دارم خودم به ای��ن در و اون در
میزنم ک��ه برم تو مع��دن گلیگهر.
بومی س��یرجانم .یعنی یه مس��لمان
پیدا نمیش��ه منو استخدام کنه؟ زن
بچ��ه دارم .محبت کنین زنگ بزنید.
یاخدا
 4179س�لام ،چ��را در دهه اول
محرم و قب��ل از وقوع حوادث عظیم
تاس��وعا و عاش��ورا و ش��هادت امام
حس��ین(ع) و ی��اران باوفایش ،تمام
ای��ران اس�لامی غرق درمات��م و عزا
میشود و حسینیهها ،تکایا ،مساجد
و هیئات مذهب��ی ف ّعال میگردند و
همگی مش��کی پوش میش��ویم اما
بعد از عاش��ورا و به یکباره همه چیز
تعطیل و دستکم تا اربعین یا اواخر
صفر به فراموشی س��پرده میشود؟
لطفاً کارشناس��ان دین��ی و مذهبی
پاسخ بدهند .سپاسگزارم.
 3280ب��ه ش��هرداری بگی��ن
زمس��تان رس��ید ب��ه فکر آس��فالت
کاناله��ای فاض�لاب باش��د .با این
ماش��ینهای درب و داغونم��ان که
مسافرکش��ی میکنیم نمیتونیم از
کانالهای پر خاک و گل رد بش��یم.
چ��را ایقد این دس��ت و اون دس��ت
میکنند و کاری نمیکنند؟
 8751ب��ارک ا ...به دیوان الهه
ک��ه روی آمریکا را کم کرد .دس��ت
باالی دست که میگن بسیاره همینه
 9201 س�لام .در س��ال س��ه
ت��ا چه��ار بار ب��ه س��يرجان ميآيم
متأس��فانه روزبهروز ظاهر شهر بدتر
ميش��ه و حتي تحمل آن براي چند
روز س��خته فكر ميكنم بايد فكر به
حال شهرداري شهر كرد وگرنه شهر
بر ميگرده به حالت بيس��ت س��ال
پيش.
 4881با س�لام ش��هر یزد چند
سالی اس��ت که در حال معرفی یزد
بهعن��وان حس��ینیه ای��ران نموده و
در این راس��تا دبیرخان��ه بینالمللی
تش��کیل داده و در چارچ��وب
برنامهری��زی اق��دام مینماین��د
ل��ذا پیش��نهاد میگ��ردد دبیرخانه
بینالملل��ی س��یرجان دارالحس��ین
ای��ران راهان��دازی گ��ردد و وظایف
هریک از ادارات را هم در این برنامه
مشخص کنند.
 06689با سالم .تا چه حد تذکر
واسه صرفه جویی در مصرف آب باز
کس��بههای کمربندی (بلوار شاهد)
بیمسئولیتی انجام میدهند بهخاطر
ماشینهای س��نگین .مغازهها شدن
همه کارواش .چقدر بیمسئولیتی؟
 2547آم��وزشو پرورش قانونی
بگذارد تو مدرسهها از آدمهای فقیر
و مس��تضعف کمتر پ��ول بگیرند .ما
کارگرجماع��ت بهخ��دا پ��ول اجاره
نداریم چه برسد به شهریه توی این
گرونیها.

مرد نکونام نمیرد هرگز23 / .....
از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع
کردهای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ موقوفه خانم رکنی
گاه ش��کوه و بزرگی در برابر اوج ایثار و گذش��ت بعضی انس��ان ها فرو
میماند .بزرگوارانی که همواره دس��ت هدیه و ایث��ار به نیازمندان را از
یاد نمی برند و تا دردی را دوا نکنند س��ر بر بالین آرامش نمیگذارند.
س��رکار خانم رکنی یکی از همین دسته انس��ان های با گذشت است.
انسانهایی که به فکر درمان دردی از همنوعان ،همشهریان و مردمان
عرصه وطن هس��تند و از هیچ کمکی در این مس��یر دریغ نمی ورزند.
کس��انی که داراییشان را در راه خیر وانفاق و انسان دوستی صرف امور
خیری��ه میکنند .خانم رکنی بخش قابل توجه��ی از اموال خود را که
عبارت بودند از :منزل ش��خصی و یک باب مغ��ازه واقع در خیابان امام
رض��ا (ع) وقف هزینه درمان بیماران مس��تمند نمود .یقیناً با این اقدام
خیرخواهانه ،دعای خیر خیل بیماران مس��تمند ،بدرقه راهش و سبب
آرامش و آمرزشش در این دنیا و آن دنیا خواهد بود.
دانی که خدا چرا تورا داده دو دست /من معتقدم که اندر آن سری هست
یک دست به کار خویشتن پردازی /با دست دگر زبی کسان گیری دست

اقتصاد
به بهانه صعود و سقوط بهای دالر

دموکراسی و پدیدارشناسی
سونامی اقتصادی
دکت�ر
صادقی

شهس�وار

از منظ��ر دینی ،اقتصاد
«فض��ل خداون��د» و
مایهی رفاه ،آس��ایش ،امنیت و بستر عبادات
سالم و س��ازنده است .مفهوم اقتصاد در تمام
فرهنگها با واژه «پول» و اخیرا ً «دالر» قرین
شده است .دانشمندان از پول در کنار «آتش»
تمدنساز بشر
و «چرخ » بهعنوان سه اختراع ّ
نام میبرند .امروزه نیز اهمیت این سه عنصر
حیاتی بر کسی پوشیده نیست اما ارزش پول
بیشازپیش روشن است چه این که همه باور
دارند عالوه بر پول ،همزمان چرخ و آتش هم
هس��ت که با آن هم زندگی بش��ر میچرخد
و هم ممکن اس��ت آتش گی��رهای برای تمام
س��رمایههای موجود و متص ّور حتی سرمایه
عمر انسان باشد و نمونه بارز این ویژگی را در
طی یک ماه گذشته دیدیم که چگونه ناگهان
با جزر و مدهای سیاسی داخلی و بینالمللی
«سونامی صعود وسقوط دالر» رخ داد .در اثر
امواج این طوفان سیاس��ی اقتصادی گروهی
یکش��به به ثروتهای نجومی رسیدند و در
مقابل ،اکثرا ً ش��اهد س��وختن زندگی و دارو
ندار خود ش��دند! در فرآیند شکلگیری این
س��ونامی ،عوامل مختلفی دست داشتند ولی

استان کرمان  6درصد کسری بودجه دارد

تورم
 16درصدی
در سیرجان

نگاه

درسی که «دالر» به ایرانیها داد

هنجارشکن و شهروند بیگانه میدانند !.البته
گروههای م��ال باخته ،حیران و س��رگردان
گرچه مجالی برای دادخواهی ندارند اما حق
دارند بس��یاری از اقتصاددانان را در محکمه
وج��دان علمی و اخالقی به چالش بکش��ند
که ش��ما با کدام منطق و معلومات علمی و
اقتصادی میگفتید «دالر از مرز چهل هزار
هم خواهد گذشت» و حاال که ورق برگشته
صحبت از دالر هشت هزار تومانی میکنید و
آیا برای تثبیت همین وضعیت نیز تضمینی
وج��ود دارد که «گاومان ظ��رف چند هفته
نزاید» و در این زایش غیرمتعارف «مرغمان
از تخ��م نرود» و به هم��راه گوجه ،تخممرغ
هم نایاب نش��ود؟ با این وصف آن دس��ته از
اقتصاددانان��ی که خود را مخاطب مردم مال
باخت��ه میدانند جا دارد بالفاصله به س��راغ
تیم اقتصادی دولت در حلقه نیاوران رفته و
شرح این قصه سرمایهس��وز را از زبان آنها
شنیده و برای عبرت با عذرخواهی در اختیار
مردم بگذارند تا حداقل اعتبار علم اقتصاد و
مرجعیت دانشمندان مردمگرای این شاخه از
معرفت بشری در جامعه علمگریز با مسئولین
عوامگرا حفظ شود .در پایان تناسب دارد به
«نه» بزرگ شهروندان سوئیس در سال 95
به یارانه  2500دالری اشاره کنم .حتماً خیلی
از خوانندگان به یاد دارند دولت آن کشور در

هیچکس تا به حال مسئولیت آن را نپذیرفته
اس��ت و البته در این میان موضعگیریهای
دولت مردان جای تعجب دارد!
چ��ه ای��ن ک��ه در موج گران��ی ارز ،مس��ائل
پیشآمده را به بیگانگان و سود جویان داخلی
نس��بت میدادند اما اینک که ورق برگش��ته
و قیمت دالر بهطور محس��وس س��قوط آزاد
نموده بر موج سوار شده و آن را ناشی از تدبیر
خود میدانند .این اقدام اخیر س��بب شده تا
قضاوتهایی در مورد دست داشتن دولت در
افزایش و کاهش قیمت دالر در اذهان عمومی
بهوجود بیاید .این قضاوت از چش��م و گوش
حدی که ریاست
دولتمردان پنهان نمانده تا ّ
جمهوری را به پاسخگویی و تکذیب وا داشته
است.
حاال چنانچه س��خنان دولتم��ردان و نقش
معجزهآس��ای دول��ت را در کنترل و کاهش
قیم��ت دالر بپذیریم هیچ ک��س نمیتواند
منکر ضرر و زیان بس��یاری از شهروندان در
داستان خرید و فروش سایر کاالها بشود که
متأسفانه رسانه ملّی چهرههای مغموم آنها
را ب��ا لبخند طعنآمیز مجری��ان به نمایش
میگ��ذارد و در کن��ار تیم اقتص��ادی دولت
پیدرپی وعده بهبود اوضاع را فریاد میکنند
متضرری��ن هیچگونه
ام��ا گوی��ی در قب��ال
ّ
مس��ئولیتی ندارن��د و ی��ا آنه��ا را گروهی

گروه خبر :رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي
اس�تان كرمان در شورای اداری اس�تان که روز
دوش�نبه برگزار ش�د خب�ر از کس�ری بودجه 6
درصدی در این اس�تان داد .جعفر رودری گفت:
 ۱۶۵۸میلی�ارد توم�ان بودج�ه تمل�ک دارایی
استان امسال ابالغ شده که  ۷۳۶میلیارد تومان
بار مال�ی مع�ادل  ۴۴.۴درصد دارد و س�ال ۹۷
نس�بت به س�ال گذشته ش�اهد وضعیت بهتری
هس�تیم .وی بیان داش�ت :بیش از  ۱۶۰میلیارد
توم�ان از اعتب�ارات تمل�ک دارای�ی بهصورت
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البته این گروه های مال باخته حیران و سرگردان گرچه مجالی
برای دادخواهی ندارند اما حق دارند بسیاری از اقتصاددانان را
در محکمه وجدان علمی و اخالقی به چالش بکشند که شما با
کدام منطق و معلومات علمی و اقتصادی میگفتید «دالر از مرز
چهل هزار هم خواهد گذشت » و حاال که ورق برگشته صحبت
از دالر هشت هزار تومانی می کنید و آیا برای تثبیت همین
وضعیت نیز تضمینی وجود دارد که «گاومان ظرف چند هفته
نزاید» و در این زایش غیر متعارف «مرغ مان از تخم نرود» و
به همراه گوجه ،تخم مرغ هم نایاب نشود؟
مقطعی تصمیم گرف��ت در صورت موافقت
مردم به هر نفر مبل��غ باال را بهصورت یارانه
پرداخ��ت کند و این موض��وع را به رفراندوم
گذاش��ت ولی مردم ب��ا اکثری��ت آراء «نه»
گفتند و علت آن تنه��ا بینیازی مردم نبود
بلکه اعتماد آنها به مراجع و کارشناسان علم
اقتصاد کشورشان بود که با این طرح دولت
که به اعتقاد آنها تورمزا بود مخالفت کرده
بودند .حال چگونه در آن کشور دانشمندان
به چنین نتایج قطعی میرس��ند و مردم هم
ب��دون چون و چرا از آنه��ا تبعیت میکند

نقدی و  ۲۰۰میلیارد تومان اسناد بند ز تبصره ۵
میباشد که هنوز هیچ دستگاهی آن را از خزانه
دریافت نک�رده درحالیکه قری�ب به  ۴۲درصد
بودج�ه هزین�های تخصیص یافت�ه و ما  ۶درصد
کسری بودجه در اس�تان داریم که باید مدیران
به آن توجه ویژه داش�ته باش�ند که در غیر این
ص�ورت در پای�ان س�ال باید جوابگوی کس�ری
بودجه باشند.
فرمان�دار س�یرجان هم ط�ی س�خنان کوتاهی
ب�ه مس�ائل اقتص�ادی این شهرس�تان اش�اره

آگهی جذب سرماهی انسانی
شرکت فوالد سیرجان اریانیان (سهامی خاص)

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی
توس�عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به منظور تکمیل س�رمایه انس�انی مورد نیاز جهت خدمت در
مجتمع معادن ،کنس�انتره و گندله س�ازی س�یرجان (واقع در شهرستان س�یرجان  -کیلومتر  55جاده
ش�یراز) از بین واجدین ش�رایط بومی مرد ،در مقاطع تحصیلی کاردانی و دیپلم از طریق برگزاری آزمون
استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی) و کسب نمره حد نصاب الزم ،به صورت قرارداد موقت طبق قوانین
کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می نماید.
جدول ( )1رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع دیپلم
ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

مدرک
تحصیلی

تعداد

عنوان شغل
مورد نیاز

1

رشته های نظری

ریاضی فیزیک ،علوم تجربی،
علوم انسانی

دیپلم

25
نفر

اپراتور

2

رش��ته ه��ای فنی و
حرفه ای و کاردانش

[برق ،مکانیک ،تاسیسات ،متالورژی،
کامپیوت��ر ،معدن ،جوش��کاری (کلیه
گرایش��ها)] ،صنای��ع فلزی ،ماش��ین
اب��زار ،تعمی��ر خ��ودرو و موتورهای
دیزلی ،ماش��ین های کشاورزی ،امور
اداری و حسابداری

دیپلم

47
نفر

اپراتور

3

رش��ته ه��ای نظری،
فن��ی و حرف��ه ای و
کاردانش

کلیه گرایش ها

دیپلم

10
نفر

جوشکار
صنعتی

جدول ( )2رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع کاردانی
ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

مدرک تحصیلی

تعداد

عن�وان ش�غل
مورد نیاز

1

مکانیک

کلی��ه گرای��ش ه��ا (به غی��ر از
مکانیک خودرو)

کاردانی

 8نفر

تکنسین

2

متالورژی

کلیه گرایش ها

کاردانی

 4نفر

تکنسین

3

شیمی

کلیه گرایش ها

کاردانی

 4نفر

تکنسین

*توضیحات مهم:
 داشتن حداقل معدل کل 13برای فارغ التحصیالن کلیه مقاطع الزامي مي باشد. در خصوص ردیف  3جدول 1داشتن مهارت انجام انواع جوشکاری حرفه اي وتعمیرات ،با گواهي نامهجوشکاري معتبر الزامی می باشد.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند از تاریخ 1397/07/16
لغایت  1397/07/30به پایگاه اینترنتی  www.karasa.irمراجعه نمایند.

چندین عل��ت روش��ن دارد و آن هم دانش
باالی عالمان علم اقتصاد ،استقالل نهادهای
علمی از دولت ،دین وگردش آزاد اطالعات و
در نتیجه ثُبات و ش��کوفایی اقتصادی است
ول��ی در کش��ور ما این حلقهه��ا مفقود و یا
به هم متصل نیس��تند .حلقههایی که فقط
دموکراسی آن را ایجاد و به هم وصل میکند
و در برابر س��ونامیهایی از این دس��ت سد
میسازد ،واال در غیاب دموکراسی ،حکایت
غم بار سونامی همچنان باقی است.
*مدرس دانشگاه

ک�رد و گفت :نرخ ت�ورم در س�یرجان حدود ۱۶
درصد اس�ت و نرخ بیکاری ب�ه  ۱۱درصد کاهش
یافت�ه ،همچنین  ۵۰۰۰مس�کن اجتماعی در این
شهرس�تان پیشبینی ش�ده که ۲هزار مس�کن
به بهرهبرداری رس�یده و  ۳ه�زار واحد دیگر در
دس�ت اجراس�ت .مکیآبادی با اشاره به سهمیه
اش�تغال در س�یرجان گفت :در س�یرجان طبق
سهمیه برای  ۳۹۰۰نفر میبایست ایجاد اشتغال
شود که تاکنون توانستهایم  ۲۹۰۵فرصت شغلی
فراهم کنیم.

عصر ایران :زندگی برخی از ما ش��بیه ماش��ین حساب شده است.
همیش��ه در حال حس��اب و کتاب .واقعاً از زندگی لذت نمیبریم از
بس در اعداد غوطهور هس��تیم .این یادداشت برای داللها نیست،
آنها تکلیفشان روشن است ،این برای آنهایی است که با خودشان
گفتند دالر میخریم تا حداقل نگران آینده نباش��یم .گفتند هر چه
داریم میفروشیم تا حداقل سرمایه خود را حفظ کنیم .حاال همینها
دربهدر بهدنبال فروش دالرهایی هستند که خریدند .آن هم درست
به همان دلیلی که دالر انبار کرده بودند؛ حفظ سرمایه .آنها نگران
بوده و هس��تند .نگران آیندهی زندگی خود و فرزندانشان ،شرایط
کش��ور آنها را به این سبک زندگی سوق داده است .گویی نگرانی
برای فردا ،بخش��ی از وجود ما شده اس��ت .هنوز بچه بهدنیا نیامده
است به فکر دانش��گاه رفتن او هستیم .سختیهای امروز را بهجان
میخریم تا در فردایی که هنوز نیامده زندگی آرامی داش��ته باشیم.
ب��اال و پایین رفتن قیمت دالر در چند ماه اخیر ،درس بزرگی برای
همه ما بود .برای همهی مایی که فکر میکنیم میتوانیم مسیرهای
خوش��بختی را از بیراه برویم .تالش آنه��ا برای خریدن دالر ،یکی
از دالیل ملتهب ش��دن بازار بود .دالرفروشها هر قیمتی میدادند،
اینه��ا میخریدند تا مب��ادا فردا گران تر از امروز ش��ود .البته امروز
هم میفروش��ند مبادا فردا ارزان تر ش��ود .اگر اجازه بدهیم زندگی
روند عادی خود را طی کند ،ممکن اس��ت در بعضی روزها س��ختی
بکش��یم و کامهایمان تلخ شود اما حداقل حرص مال از دست رفته
نمیخوریم .زندگی برخی از ما ش��بیه ماش��ین حساب شده است.
همیشه در حال حساب و کتاب .واقعاً لذت نمیبریم از بس در اعداد
غوطه ور هستیم.
آنهای��ی که دالر نخریدند یا پرای��د  40تومانی نخریدند ،امروز چه
حس��ی دارند و آنهایی که خریدند چه حسی .هرچه طمع بیشتر،
کام تلختر.ای��ن نگرانیها برای همه اس��ت .واقع��اً همه نگران آینده
هستیم .فردایی که روشن نیست و ابرها اجازه نمیدهند آن را ببینم
و بهخاطر همین به آب و آتش میزنیم تا به کشتی مطمئنتر دل به
این دریای طوفان زده و مه آلود بزنیم اما فراموش نکنیم در حال هم
باید زندگی کنیم .یادمان نرود تمام کش��تیهای امن هم میتوانند
غرق شوند .تایتانیک ،امنترین کشتی زمان خود بود اما مغلوب کوه
یخ ش��د.خیلی از ما لذت زندگی ک��ردن را فراموش کردهایم .ذهن
مقتصد همیش��ه در حال حساب و کتاب است و این باعث میشود
همه دنیا را با چش��م حساب و کتاب ببیند .همهی دنیا پول و سود
نیست .ما ایرانیها دیگر خیلی سود و ضرری شدهایم .چند خریدی؟
چند فروختی؟ کاش دیر میفروختی و  ...حتی وقتی کس��ی کتاب
هم میخرد از او اول قیمت را میپرسیم .بیایید سبک زندگیمان را
عوض کنیم .دیدید که در دنیای دالر و ریال چه خبر اس��ت .گاهی
خندان بهخاطر سود و گاهی گریان بهخاطر ضرر .بیایید به گذشته
فکر کنیم که چگونه ش��اد بودیم در حال��ی که تلویزیونمان پارس
س��یاه و س��فید بود و یا با اتوبوس واحد از این سو به آن سوی شهر
میرفتیم.
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نگاه

پشت پردههای دسته اول

سعید قرایی

شانسالمپیکبرایبازیکنانسیرجانی
طاهره ایرانپور
تع�دادی از بازیکن�ان تیم
فوتبال زنان سیرجان به اردوی تیم ملی
فوتبال زنان ایران  -انتخابی بازیهای
دور مقدماتی المپیک  -دعوت شدند.
ای�ن بازیکنان پ�س از اردوی دوم تیم
مل�ی ک�ه از  22مه�ر برگزار میش�ود
شانس حضور در تیم ملی و بازی مقابل
تیم های آس�یایی را خواهند داشت و
سپس در صورت صعود از آسیا شانس
حضور در مس�ابقات المپی�ک را پیدا
خواهند کرد.
« افسانه چتر نور» ملیپوش و مهاجم
گلزن تیم س�یرجان که از س�ه س�ال
قبل این تی�م را همراهی میکند یکی
از همین دعوت شدههاس�ت .گفتگوی
س�رویس ورزشی نگارس�تان را با وی
در ادامه میخوانید .چترنور ملیپوش
بیستساله زنجانی این تیم ،سه فصل
اس�ت که در س�یرجان توپ میزند و
قرار است امسال برای چهارمین فصل
در تیم سیرجان بازی کند.
◄خانم چت�ر نور اردوی تیم مل�ی از کی برگزار
میشود .آیا بازی تدارکاتی هم دارید؟
اردوی اول از ششم تا  11مهر برگزار شد و اردوی بعدی
اگ��ر تغییر نکن��د از  22مهر به م��دت  6روز در تهران
برگزار میشود .آنطور که گفتهاند دو بازی تدارکاتی با
تیم هند در تهران خواهیم داشت.
◄کدام بازیکنان دیگر دعوت شدهاند؟
س��ارا ظهرابی ،شبنم بهشت ،فاطمه س��هرابی ،عارفه
سیدکاظمی ،فاطمه امینه برازجانی ،فاطمه شجاعی و
ملیکا متولی
◄ایران با چه تیمهایی همگروه است؟
لبنان ،امارات و هنگکنگ.
◄مس�ابقات در کج�ا و از چ�ه زمان�ی ش�روع
میشود؟
از نیمه دوم آبان در یکی از کش��ورهای هنگ کنگ یا

| عکسها :مجید شبستری|

حضور سه تیم از استان کرمان (رفسنجان،کرمان و سیرجان ) در رقابتهای
لیگ دس��ته اول فوتبال کشور سبب شده اس��ت که اتفاقات و حواشی این
رقابتها برای جامعه فوتبال استان کرمان و مخاطبان آن بسیار مهم باشد.
متأس��فانه در همه س��الهای اخیر نیز اتفاقات این لیگ بر مبنای حواشی
زشت و پشت پردههای مسموم گردیده که مشخص شده است این اتفاقات
در نتایج داخل بازیها ودر نهایت صعود و سقوط تیمها اثر مستقیم داشته
است .شاهد عینی این اتفاقات را در لیگ سال قبل و در تیم صبا قم شاهد
بودیم که با اسناد و مدارک متعدد ثابت شد که این تیم در لیگ یک ،اتفاقات
عجیب وغریب و زدوبندهای غیر معمول را به زمین مس��ابقات و در نهایت
جدول رقابتها به ارمغان آورده بود .صبا آن س��ال به اوضاعی دچار شد که
بازیکنانش روی باخت پرگل تیم خودشان شرط میبستند و برای درست از
آب در آمدن شرط شان درون زمین دست به هر کاری می زدند .وقتی یکی
از مقامات این تیم روی خط برنامه نود قس��م خورد که بازیکنان هیچ پولی
نگرفته اند ،ش��اید به این فکر نمی کرد که جمعی از بازیکنان صبای قم در
همین برنامه درباره پولهایی صحبت کنند که به شکل عجیب و غریب در
آن تیم ردوبدل شده است...
برخ�لاف لیگ برتر که نظارت خوبی روی آن صورت میگیرد ،لیگ یک به
محلی برای جوالن داللی ،شرط بندی و پارتی بازی تبدیل شده و این نشان
دهنده فساد ریشه دوانده در لیگ دسته اول فوتبال کشور است.
با افشای برخی مسائل فاجعه بار ،الزم است نهادهای قضایی و امنیتی برای
جلوگیری از گس��ترش این فساد وارد عمل شده تا از انحراف بیشتر فوتبال
ایران جلوگیری شود .با توجه به اینکه در فصل جاری اکثریت تیمهای لیگ
یکی دچار مشکالت شدید مالی هستند وهمین ضعف اقتصادی باشگاهها،
س�لامت لیگ یک را در تهدید انواع و اقسام اتفاقات عجیب میگذارد ،الزم
اس��ت که نهادهای مربوط ،برای سالمت بازیها از همین هفتههای ابتدایی
به این قضیه ورود جدی داش��ته باشند .در روزهای گذشته تعداد زیادی از
مربی��ان لیگ یکی به رخ دادن اتفاقات عجیب و غریب که س��رنخهای آن
به بنگاهای ش��رط بندی میرسید هش��دارهایی داده بودند این یعنی این
مربیان که ارتباط مستقیم با بازیکنان تیمهای لیگ یکی دارند ،در این باره
موضوعاتی جدی احساس کردند که نسبت به تبعاتش هشدار میدهند.
از همین روالزم اس��ت که نظارت بر لیگ یک وهمچنین اتفاقات بازیهای
این لیگ خیلی سریع و قبل از آنکه همانند اتفاقات فصل قبل کار به جاهای
باریک کشیده شود تمام کمال انجام شود/.تک به تک
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امارات که هنوز میزبان نهایی نشده ولی آنچه مشخص
ش��ده ایران در  17،19و  21آبان ب��ه ترتیب با لبنان،
هنگ کنگ و امارات مسابقه دارد.
◄احتمال پیروزی و صعود ایران چقدر است؟
تمرین��ات زی��ادی داش��تهایم و اگر خ��دا بخواهد در
مسابقات آبان با تیم های همگروه امتیاز الزم را بگیریم
و مس��ابقات نهایی فروردی��ن  98را نیز که با تیم های
صعودکننده به دور بعد با موفقیت سپری کنیم انشاءا...
به المپیک توکیو  2020صعود خواهیم کرد.
◄این یک رویا نیست برای شما و بقیه بازیکنان؟
انسانها با امید زندگی میکنند امیدواریم این رویا برای
تیم ایران و بازیکنان ما دست یافتنی باشد.
◄خان�م چترن�ور از کی در تیم س�یرجان بازی
میکنی؟
من متولد زنجان هستم و از سه سال قبل به سیرجان
آمدم و سه فصل با این تیم در لیگ برتر توپ زدهام.
◄چطور شد سیرجان را انتخاب کردی؟
من از بچگی عاشق فوتبال بودم و با بچههای محلمان
توی کوچه فوتبال بازی میک��ردم تا اینکه از 11-10
س��الگی وارد دنیای فوتسال ش��دم .خانم امیرشقاقی
سرمربی تیم ملی من را در فوتسال میشناخت و شرط
حضورم را در تیم ملی فوتبال بازی در لیگ برتر عنوان
کرد و لذا تیم ش��هرداری سیرجان را که جایگاه خوبی

◄ تمرینات زیادی داشتهایم و اگر
خدا بخواهد در مسابقات آبان با تیم
های همگروه امتیاز الزم را بگیریم و
مسابقات نهایی فروردین  98را نیز
که با تیم های صعودکننده به دور بعد
با موفقیت سپری کنیم انشاءا ...به
المپیک صعود خواهیم کرد.
در لیگ برتر داشت برای ادامه فوتبالم انتخاب کردم.
◄اعضای خان�واده موافق بودند؟ چه کس�ی از
آنها مشوق شما بود؟
خانواده چندان نه ولی داییام به شدت حامی و مشوق
من بود .همینجا باید تشکر کنم از پدر و مادرم بهواسطه
تحمل جدایی از من و تشکر از داییام و خانم امیرشقاقی
که فوتبالم رو مدیون ایشون هستم .خانم جهاننجاتی
هم خیلی زحمت کشیده است .ایشون که بازیهای من
را دیده بود مرا برای تیم سیرجان جذب کرد.

◄تا حاال در تیم ملی بازی کردهای؟
بله دو سال هست که عضو تیم ملی هستم.
◄بازیهای لیگ کی شروع میشود؟
فصل جدید از اواخر آبان شروع میشود .اولین بازی
 27آبان با ملوان بندر انزلی است.
◄جالبترین اتفاق فوتبالیات چیست؟
پس��ت تخصصی من در تیم ملی دفاع چپ اس��ت.
س��ال اول حضورم در سیرجان بهعنوان مدافع یک
گل به تیم بم زدم که باعث ش��د سال بعد بهعنوان
مهاج��م بازی کنم و نفر س��وم گل زن��ان لیگ برتر
انتخابشوم .جالب اینجاست که در تیم ملی مدافع
و در اینجا مهاجم هستم .اتفاقی که تنها در فوتبال
بانوان رخ میدهد(.با خنده)
◄بهترین و بدترین خاطره فوتبالیت؟
بهتری��ن خاطره قهرمانی با تیم س��یرجان که برایم
ل��ذت بخش بود و بدترین خاطره مصدومیت س��ال
گذشتهام بود که باعث شد خانم گل نشوم .من تنها
سه گل با خانم گل فاصله داشتم.
◄چه انتظاری از تماشاگران سیرجانی داری؟
از س��ال قبل که کانون هواداران باش��گاه شهرداری
بهکارک��رد ،تأثی��ر خوب��ی در نتایج تیم ما داش��ت.
امسال هم امیدوارم تماشاگران بیشتری به ورزشگاه
بیایند.

اسامی نتایج پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال  13 ۹۷عضو کانون فرهنگی آموزش(قلم چی) نمایندگی سیرجان

کسانی که

از سال های

پایه به کانون
آمدند

موفق تر
بودند

بهداشت و سالمت
گروه بهداشت و سالمت :مراسم افتتاحیه
س��امانه ح��ذف دفترچ��ه بیمه س�لامت و
اپلیکیشن خدمات غیرحضوری بیمه سالمت
روز چهارش��نبه در کرم��ان برگزار ش��د .به
گزارش دریافت��ی در این مراس��م که مدیر
بیمه سالمت کش��ور و سازمانهای بیمهگر
اس��تان و مسئوالن دانش��گاه علوم پزشکی
حضور داشتند ،سرپرست استانداری کرمان
طی س��خنانی افزود :امروز شاهد یکی دیگر
از موفقی��ت های اس��تان کرم��ان در بحث
دولت الکترونیک هس��تیم ک��ه در اداره کل
بیمه سالمت اتفاق می افتد و نشان دهنده
ظرفیت های اس��تان کرم��ان در این حوزه
اس��ت .دکتر فدایی خاطر نش��ان کرد :بیمه
س�لامت به تنهایی  60درص��د از جمعیت
اس��تان را پوش��ش داده اس��ت و ماهانه 50
میلی��ارد تومان در بحث بهداش��ت و درمان
م��ردم به مراکز درمانی می پردازد که هزینه
 50میلیارد تومانی بیمه س�لامت در استان
کرمان از بودجه عمرانی استان در طول سال
بیشتر است و مردم باید به این هزینه ها در
حوزه سالمت و بیمه توجه داشته باشند .وی
اف��زود :با تمام وجود از ط��رح و برنامه های
درمانی و ارتقاء سطح درمان و بیمه در استان
حمایت و آغاز به کار س��امانه الکترونیک در
حذف دفترچه بیمه و بروکراسی های اداری
درمانی حمایت می کنیم .
در ادامه مدیر عامل بیمه سالمت کشور در
این مراسم اظهار داشت :مهمترین مأموریت
و اولویت ما در سازمان بیمه سالمت استقرار

طی مراسمی در مرکز استان صورت گرفت:

افتتاح سامانه الکترونیکی
حذف دفترچه بیمه سالمت

سرپرست استانداری کرمان :هزینه  50میلیارد تومانی بیمه سالمت در استان کرمان
از بودجه عمرانی استان در طول سال بیشتر است
سامانه الکترونیک و هوشمند است و شاید
برداشت عمومی این باشد که هدف اصلی ما
پوشش بیمه همگانی باشد که همه ی این
مأموریت ها در صورتی انجام می ش��ود که
ردپایی از  itدر تمامی زیرساخت ها وجود
داشته باشد.دکتر طاهر موهبتی افزود :کار
در حوزه الکترونیک��ی بیمه قب ً
ال در بخش
بستری اجرا و به س��رانجام رسیده است و
اکنون در حوزه درمان س��رپایی و نس��خه
نویس��ی الکترونیکی این کار برای اولین بار
در استان کرمان شروع می شود.
◄ میزان سهم دارو چقدر است؟
مدیرعامل س��ازمان بیمه س�لامت ایران
در حاش��یه این مراسم در نشست خبری
با خبرنگاران ش��رکت ک��رد  .وی در این
نشست با اش��اره به اینکه  40میلیون نفر

گروه بهداشت و سالمت :بر اساس دستور سازمان
بهداش��ت جهانی همه افراد باالی  6ماه باید س��اليانه
واکس��ن را تزریق کنن��د .اف��راد دارای اولویت خاص
ش��امل گروه ها و اف��راد مختلفی می ش��ود از جمله
افرادی ک��ه بیماری هایی نظیر پرفش��اری خون ،کم
خونیهای ارثی ،دیابت ،بیم��اری مزمن ریوی ،قلبی،
کلی��وی وکب��دی دارند.خانم ه��ای ب��اردار  ،بیماران
س��رطانی که تحت ش��یمی درمانی با رادیوتراپی قرار
دارند ،افرادی که از داروهای تضعیف کننده سیس��تم
ایمنی استفاده می کنند ،افرادی که آسپیرین طوالنی
مدت مص��رف می کنند و بیم��اران مبتال به .HIV
همچنین پرس��نل بهداش��تی درمانی و افرادی که از
گ��روه های پرخطر باال و کودکان زیر 5س��ال مراقبت
می کنند ،نیز در اولویت تزریق واکسن آنفوال آنزا قرار
دارند .این واکس��ن در بارداری و شیردهی قابل تزریق
است و باید دانست که درمان ضدویروسی جایگزینی

در کش��ور زیر پوش��ش بیمه سالمت قرار
دارند گف��ت 85 :درصد ای��ن افراد تحت
پوش��ش بیمه رایگان هستند .دکتر طاهر

موهبتی افزود :هزینههای خدمات درمانی
بیمه س�لامت س��ال گذش��ته حدود 17
هزار میلیارد تومان بوده اس��ت .وی اظهار

یک توصیه درمانی در آستانه فصل سرما

تزریق واکسن آنفوالنزا
به چه کسانی توصیه می شود؟
برای واکسن آنفوالنزا نیست.
◄ ◄ ممنوعیت ها و محدودیت ها
ای��ن را هم بدانید افرادی که س��ابقه واکنش آلرژیک
ش��دید به م��واد داخ��ل واكس��ن مانن��د :فرمالدئيد،
جنتامایس��ین ،نئومايس��ين ،تیمروس��ال دارند از این
واکسن استفاده نکنند .همچنین کسانی که سابقه ابتال
به «سندرم گیلن باره» را در هشت هفته بعد از تزریق
واکسن آنفوالنزا در سال قبل داشته اندنمی توانند آن

را مصرف کنند .ضمنا تزریق واکس��ن در کس��انی که
واکن��ش به تخم مرغ دارند بالمانع اس��ت ،اما باید در
ش��رایط اس��تاندارد از نظر وجود وسایل برای احتمال
نادر رخداد واکنش های  hypersensitivityباشد.
◄ ◄ عوارض این واکسن چیست؟
همچ��ون تمام فرآورده های دارویی این واکس��ن هم
ممکن اس��ت در برخی از افراد موجب عوارض جانبی
نظیر س��ردرد ،تعريق ،درد عضالت ،درد مفاصل ،تب،

داشت :س��هم دارو در هزینههای درمانی
بیمه سالمت  25درصد است و هزینههای
خدمات درمانی بیمه سالمت سال گذشته
حدود  17هزار میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل س��ازمان بیمه سالمت ایران با
بیان اینکه پرداختی های بیمه س�لامت
در کش��ور ب��روز و از  14ماه به س��ه ماه
رسیده است افزود 70 :درصد بدهی بیمه
سالمت به مراکز درمانی در استان کرمان
پرداخت ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه
ح��ذف دفاتر بیم��ه ای در  2بخش انجام
می ش��ود اظهار داش��ت :قسمت نخست
ح��ذف دفترچ��ه ه��ای بیم��ه در بخش
بس��تری در  567بیمارستان کشور انجام
شده اس��ت.وی تصریح کرد :قسمت دوم
ح��ذف دفترچه های بیم��ه ای در بخش
ویزیت های س��رپایی است که در استان
کرم��ان بص��ورت پایلوت در ح��ال انجام
است.
مدیرعامل س��ازمان بیمه س�لامت ایران،
مص��رف زیادی دارو را یکی از مش��کالت
برشمرد و اظهار داشت :مصرف خودسرانه
دارو توس��ط اف��راد اقدام��ی مض��ر برای
س�لامت اس��ت.وی تصریح کرد :س��رانه
مص��رف دارو در آغاز برنامه شش��م باید
کاه��ش پیدا می کرد و بر همین اس��اس
و در راس��تای صیان��ت از س�لامت مردم
که یکی از وظایف س��ازمان بیمه سالمت
است در کارنامه پزشکان نحوه تجویز دارو
بررسی و پایش می شود.

ضعف ،خستگی ،قرمزی  ،ورم و سفتی در محل تزریق
ش��ود که این عوارض معموال طی یک تا دو روز بدون
درمان برطرف می ش��ود عوارض جدی تزریق واکسن
آنفوالنزا مانند تغییر در رفتار و هوش��یاری ،حساسیت
ش��دید و فوری در افرادی که به تخم مرغ حساسیت
دارند ،احساس گیجی وخستگی ،تورم اطراف چشمها
و ل��ب ها ،س��ندرم گیلن باره با عالئ��م فلج باال رونده
ناشی ازگرفتاری اعصاب محیطی و شوک آنافیالکتیک
است و در صورت ابتال به آنها بالفاصله باید به پزشک
مراجعه کرد.
س��ندرم گیلن باره در موارد نادر (در کمتر از یک الی
دو نفر در یک میلیون تزریق واکسن) دیده شده است،
اما در ص��ورت عدم تزریق باید به فک��ر موربیدیتی و
مورتالیتی ناش��ی از بیماری آنفوالنزا بود .این واکسن
برای کس��انی که قبال نس��بت به آن حساسیت شدید
نشان داده اند توصیه نمیشود.
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بازتاب

پاسخ مجمع خ ّیرین سالمت
به یک نقد

در پی چاپ نقدی بر مصاحبه مدیرعامل مجمع خیرین سالمت
پیرامون احداث بیمارس�تان تخصصی در سیرجان که با عنوان
«کدام بیمارس�تان با کدام مجوز؟» در ش�ماره  1141نگارس�تان
توس�ط اکبر اسدی کارشناس این حوزه به چاپ رسید ،از سوی
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت س�یرجان این پاسخ به دفتر
نگارستان واصل شد .متن این پاسخ به شرح ذیل است.
بنام خدا .برادر ارجمند آقای اکبر اس��دی در هفته نامه وزین نگارستان
پیرامون بیمارستان در شرف احداث مجمع که کارهای مقدماتی احداث
آن در حال انجام اس��ت و همچنین داروخانه ه�لال احمر که در زمان
مدیریت اینجانب در دهه  60تأسیس شد مطلبی مرقوم نمودند که توجه
ایشان و خوانندگان محترم را به چند نکته در این رابطه جلب میکنم:
-1اینکه ایشان به بنده ضعیفی چون من لطف دارند سپاسگزارم.
-2داروخانه هالل احمر مجوز کمیس��یون ماده  20وزارت بهداشت و
درمان دارد و مراحل قانونی طی شده و میتوانید مراجعه و مجوز آن را
مشاهده کنید.
 -3در خصوص بیمارس��تان در ش��رف احداث نی��ز عرض کنم تمام
مجوزها از وزارت بهداشت و درمان گرفته شده و گرنه دکتر رشیدی نژاد
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان کلنگ آن را به زمین نمیزد.
 -4نیازسنجی احداث بیمارستان توسط برنامهریزان وزارت بهداشت
برای هر منطقه مش��خص میشود و در اینجا چنین نیاز سنجی صورت
گرفته است.
 -5اس��ترتژی بیمارس��تان مورد بحث عالوه بر وزارت متبوع توسط
جناب آقای دکتر علی س��وند ،جامعه شناس شهرمان تهیه و در مجمع
موجود است.
 -6تنها ساختمان بیمارستان نیست که مشکل مردم را حل میکند
اگر چنین بود اکثر بیماران به استانهای مجاور مراجعه نمیکردند .بلکه
آنچه می تواند مشکالت بیماران را حل کند تجهیزات ،امکانات و پزشکان
فوقتخصص و متخصصی است که وجودشان مایه حل نیازهای درمانی
است.
 -7س��ه سال کار کارشناسی و رایزنی با اهالی فن ،منتج به این شد
که اگر پزشکان صاحب نام کشور در این پروژه مشارکت کنند با داشتن
تجهیزات روز ،مشکل مردم حل میشود.
 -8از فرصت اس��تفاده می کنم و دس��ت همه کسانی که در ارشاد و
راهنمایی بنده در جهت حل مش��کل مردم کمک کنند میبوس��م و به
السالم) مشورت در امور ،باالترین پشتیبان در
فرموده حضرت علی(علیه ّ
تصمیمگیری است.
 -9منتظر کمک و مس��اعدت همه اهالی شریف سیرجان چه مالی
و چه فکری و چه مش��اورهای هستم .بنابراین از دوستان خوبم در حوزه
بهداش��ت و درمان از جمله جناب اسدی که تجربه خوبی در این حوزه
دارند و سایر پزشکان و کارشناسان می خواهم در هر زمینه که میتوانند
راهنماییها و مس��اعدت های خ��ود را چه مالی و چه معنوی از مجمع
دریغ نکنند.

نتایج درخشان پذیرفته شدگان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سال 13 ۹۷

عضو کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) نمایندگی سیرجان
 .قبولی نمونه دولتی نهم

الهه محمودآبادی
حدیث برجی هوشیانی
حدیث دانشور
رویا صالحی
ریحانه شول
ریحانه نورمندیپور
زهرا شیبانی تذرجی
زینب ایرانمنش
سارا اسدی
سارا آزادمنش
سارا رضاییراد
مهال بارانی فخرآبادی
مینا بیداد
مینا حاجابراهیمی
مینا کریمی گوغری
نرجس هاشمیپورافشار
نگار شهبا
نیلوفر قاسمینژاد رائینی
هانیه ساالری (نجفشهر)
هستی آتشافروز
یاسمن سادات رضوینسب
فاطمه شاه حیدری
فاطمه شهبا
فاطمه محمودآبادی
فائزه قاسمینژاد رائینی
فریبا مرادپور
کوثر صفینژاد
ماریا طالبیگی
مرضیه مجیدی پاریزی

مریم جمشیدی
مهدیه مظفرپور سیاهکوهی
سحر صفیپور
صوفیا پورکیانی
طناز محمودآبادی
عارفه عباسلو
آنیتا اسطوری
الهام علیپور
آیدا اسدی
آیسا فیروزآبادی
فاطمه محمدیزاده
زهرا هنری
فاطمه شاهحیدری
محمدجواد آمیغی
ابوالفضل پرواز
ابوالفضل شول
امیرمحمد رمضانزاده
امیرمحمد رضایینسب
امیرطاها صفا
امیرحسین رفیعپور
آرمین افسری
احسان محمودآبادی
احد پورالماسی
محمدجواد آزادیپور
محمدامین جهانشاهی
محمد نصرتآبادی
محمدمهدی مددیزاده
شایان حاجمحمدی
سیدمحمدامین رضوینسب
سیدحسین موسوی
سینا عطائی

سیدامیرهادی مهدویان
حجت محمودآبادی
پوریا بیاتینژاد
محمدمهدی قلندری
عارف شریفآبادی
محمدمعین صفیپور
محمدسعید فیروزآبادی
متین خراسانی
علیرضا زاهدی
علی مرتضوی
علی محمد خراسانی
علی عرب قهستانی
علی رضایی لری

 .قبولی تیزهوشان نهم

فاطمه محمدیزاده
سارا مصطفینژاد
ساحل جهانشاهی
زهرا هنری
خاطره کاظمی ارشلو
علی بازدار
علی زارعی
یعقوب تاجآبادی
امیرحسین اسدی
امیررضا حیدرپور
امیرمهدی شیپوری
امیرمهدی کوچکزاده
آرشام رضوانی
آرین فاتحی
سجاد رضوانیپور

محمدامین صفی جهانشاهی
محمدمهدی آیین
مصطفی محمدینژاد
یزدان انصارینژاد
یزدان قاسمینژاد

 .قبولی تیزهوشان ششم

نگین پورامینایی
نگار درویش رنجبر
مینا محبینیا
شادی محمدی
سوگل سعیدی
سارا اسفندیارپور
زهرا موساییپور
زهرا بلوردی
رقیه خضریپور
آیناز حمیدینژاد
مهال اندایش
مهشید کریمی صالحزاده صوغانی
مهرناز معماریان
مبینا محیاپور لری
کیانا یغمایی
فاطمه کشاورزی
فاطمه شریفآبادی
فاطمه بلوردی
غزل نادعلیپور
شیوا پورولی عرب
نیایش سادات شهیدی
یکتا کاظمی
هانیه اسدی زیدآبادی

5

سبحان کاظمی
علیرضا فیاضبخش
محمدعرشیا نژاد شاهبداغی
سیدمحمد هادی موسوی
علی پرنیان
امیرحسین حیدرپور
امید خراسانی
آریا نیکخواه
ابوالفضل شمسالدینی دزدان
ابوالفضل اسفندیارنژاد
علی حاجابراهیمی
محمدصدرا جهانشالو
محمدنعیم پورزمانی
متین پورخسروانی
محمدآرش آیین
امیرمحمد قاسمینژاد
امیرعلی اسدی پاریزی
امیرعباس قاسمینژاد رائینی
امیررضا شیبانی تذرجی
امیرحسین دهشیری پاریزی
علی جهانشاهی
سیدعرفان فاطمی مقدم
سیدرامین رضوی
محمد قلندری کر
محمدهادی نژاد شاهبداغی
پوریا پورآباده
پوریا الهیراد
پارسا جهانشاهی
ایلیا فقیه میرزایی
امیرمهدی محمودآبادی

موفقیت تصادفی نیست ،موفقیت برنامه می خواهد .کانون یعنی برنامه.همین امروز ثبت نام کنید.
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رپرتاژ خبری

 شماره 1144
 شنبه  14مهر 1397

مدیرعامل شرکت خدمات گردشگری هفت آسمان مطرح کرد:

سفر با هفت آسمان
متفاوت است

خانم س�میه فیروزآبادی از بانوان کارآفرین ش�هرمان است که
موفق ش�ده در زمینهی گردشگری با خالقیت و تالش بی وقفه
مدل جدیدی از خدمات توریسم در شهرستان ارائه نماید.
وی مدیر عامل «شرکت خدمات گردشگری هفت آسمان» است و از معدود
بانوان فعال این عرصه در اس�تان محس�وب میشود که در پی ایفای نقش
مؤثری در شناس�اندن قابلیتهای گردش�گری در سطح استان و کشور به
طبیعتگردان و همشهریان عالقهمند به ایرانگردی است .با این بانوی فعال
و کارآفرین گفتگویی انجام شده است که با هم میخوانیم.
◄خانم فیروزآبادی لطف ًا خودتان را بیشتر
معرفی کنی�د و چگونگ�ی ورود بهعرصه
خدمات گردشگری را برای خوانندگان ما
توضیح بدهید..
ضم��ن ع��رض س�لام و ادب حض��ور ش��ما و
خوانندگان خوب نگارستان و تمام همشهریان
عزیز؛ بنده پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه به
واسطه برخی مسائل شخصی سفرهای متعددی
به کش��ورهای آس��یایی داش��تم و بهتدریج به
مباحث گردش��گری عالقهمند شدم و احساس
کردم که توانایی و عالقهمندی الزم را برای کار
در این زمینه دارا هس��تم .از آنجا که برای ورود
به مش��اغل اینچنینی خصوصاً تأسیس شرکت
خدمات گردشگری نیاز به اخذ مدارک متعدد
از مراجع ذیربط داشت موفق شدم اکثر مدارک
مورد نیاز این حرفه مفرح را همزمان با کس��ب
تجربه و سابقهی کاری در شرکتهای خدمات
گردشگری گوناگون بهدست بیاورم .البته شاید
لزومی به اخذ تمامی این مدارک جهت ش��روع
ب��ه کار در این عرصه نب��ود اما عالقه وافر من
به این ش��غل باعث شد که به رغم سختیهای
فراوان به این امر جامهی عمل بپوش��انم و پس
از اخذ پروانه ،اقدام به تأسیس شرکت خدمات
مس��افرتی و گردشگی هفت آس��مان کویر در

شهرستان سیرجان نمایم.
◄ معموالً شرکتهای خدمات گردشگری
در س�طح ش�هر در ی�ک زمین�ه خ�اص
(س�فرهای زیارتی ،س�یاحتی )...فعالیت
بیش�تری دارند ،حوزه فعالیت شما بیشتر
در کدام زمینهها است ؟
ش��رکتهای گردش��گری در همهی زمینهها از
قبی��ل فروش بلی��ت قطار ،هواپیم��ا ،اخذ ویزا،

برگ��زاری توره��ای داخلی و خارج��ی فعالیت
دارند ،شرکت ما سابقه برگزاری تورهای خارجی
خصوصاً کش��ورهای آس��یایی را دارد و یکی از
عرصههایی که بنده از ابتدای تأس��یس شرکت،
افتخار فعالیت پررنگ در آن را داشتم برگزاری
توره��ای ی��کروزه و طبیعتگ��ردی بهصورت
اقتص��ادی در مناطق بکر در س��طح اس��تان یا
کش��ور بوده که بسیاری از همشهریان ما بعد از
ش��رکت در تورها به مش��تریان ثابت و دوستان
نزدیکی برای شرکت ما تبدیل شدهاند.
◄آیا برنام�ه جدیدی برای طبیعتگردی
همشهریان دارید؟
بله به همش��هریان عزیزم این مژده را میدهم
که جمع��ه این هفته 20مهرماه ،قصد برگزاری
بیس��ت و چهارمین تور ی��ک روزه کلوتهای
ش��هداد را بهصورت اقتصادی با خدماتی چون

تلفن های دفتر کار:
42208815 - 42201998
09136641088
اینستاگرام @haftasemaan:
کانال@haftasemankavir :
برای اطالع از تورهای تخفیف خورده از طریق
اینستاگرام و کانال دفتر همراه ما باشید.
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بلر اسلاس تبصره  3ملاده  10آئیننامه چگونگی تشلکیل حدود و وظایلف و اختیلارات و چگونگی عملکرد
انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب آبان  89هیئت وزیران موضوع ماده  131قانون کار و مطابق بند
 2ماده 36اساسنامه انجمن صنفی مذکور ،با توجه به پایان اعتبار انجمن صنفی مذکور و عدم تجدید انتخابات
هیئت مدیره و بازرسان ،انجمن صنفی یاد شده منحل و ثبت آن ملغی اعام میگردد.

طل
آگهی فراخوان ثبتانم از داو بین
عضویت هیأت مدریه و بازرسان اتحادهی صنف
لولهفروشان و تأسیسات

بدینوسیله به اطاع کلیه دارندگان پروانه کسب معتبر در
رسلتههای زیر مجموعه این اتحادیه میرساند در صورت
تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرسی صنف مذکور،
میتوانند با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل به اداره
صنعت ،معدن و تجارت سیرجان (دبیرخانه هیأت اجرایی
برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی) از تاریخ 97/7/15
به مدت  15روز کاری مراجعه و ثبتنام نمایند.
مدارک مورد نياز:

 6 -1قطعه عکس جدید 6×4
 -2اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 -3اصل و کپی پروانه کسب معتبر
 -4اصل و کپی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد
سابقه عضویت در هیأت مدیره
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

اتحادیههای صنفی شهرستان سیرجان

س��رویس رفت و برگش��ت ،بیمه ،ناهار ،میان
وعده و برنامههایی ب��رای بازدید از دیدنیهای
منطقه و خدمات دیگر داریم.
◄مزای�ای تورهایی که توس�ط ش�رکت
گردش�گری هفت آس�مان انجام میشود
نسبت به س�فرها و دورهمیهای خارج از
شهر که برگزار می شود چیست؟
اولی��ن بحث ،بحث اعتماد و اطمینان اس��ت و
اینکه ،همیشه قابل دسترس بودن ،پاسخگویی
و پش��تیبانی هر لحظه از گردش��گران در سفر
هس��تیم و دومین بحث بیمه و خدمات س��فر
اس��ت که متأسفانه بارها شاهد اتفاقات در طی
سفرهایی بودهایم که به علت غیرقانونی بودن و
عدم پوشش بیمه سفر ،افراد آسیب دیده دچار
ضررهای جانی و مالی شده و کسی پاسخگوی
ایش��ان نبوده اس��ت .ام��ا تمامی همس��فران

تورهای ما برای رفاه بیشتر با مجوزهای میراث
فرهنگ��ی ،صنایع دس��تی و گردش��گری بیمه
مسافر میشوند.
◄خدمات تورهای شما به چه صورتهایی
قابل اجرا است؟
شرکت گردش��گری هفت آسمان تورهای یک
روزه به صورت نیمه خصوصی و کام ً
ال خصوصی
را نیز برگزار میکند ،افراد یا خانودهایی که برای
رف��اه بیش��تر و کاهش دغدغههای س��فر به ما
لونقل،
مراجعه دارند خدمات سفر خود را از حم 
اقامت ،پذیرایی و بازدیدهای منطقه سفر را از ما
دریافت میکنند و ما این خدمات را به صورت
یک روزه و چند روزه ارائه میدهیم.
◄قطع� ًا در این مدت فعالی�ت ،خاطرات
تل�خ و ش�یرینی برای ش�ما رق�م خورده
است ،ممکن است گوش�های از آنها را با
خوانندگان ما به اشتراک بگذارید؟
در یکی از موارد برگزاری ،تور بهصورت خیریه
بودک��ه آژانس ما ب��ا هم��کاری انجمن خیریه
به انجام رس��اند و تمام عوای��د حاصل از آن به
نیازمندان اهدا ش��د .این انج��ام وظیفه باعث
ایجاد احس��اس رضایت خاطر ما و همس��فران
خیراندی��ش این س��فر گش��ت که بس��یار به
یادماندنی اس��ت .از دیگ��ر خاطرات خوب من،
همراهی همکاران ما در سفر ارزیابان یونسکو از
سیرجان برای ثبت جهانی گلیم بود که وظیفه
همراهی و ترجمه همزمان را بر عهده داشتند.
احساس افتخاری که پس از ثبت جهانی گلیم
س��یرجان به مجموعه هفت آسمان دست داد
وصف ناش��دنی بود و ش��ادی این افتخار برای

این مجموعه که نقش و وظیفه خود را هرچند
کوچک در این رویداد بزرگ به انجام رس��انیده
بود دوچندان بود.
◄در پای�ان اگر صحبت دیگری دارید که
مطرح نشده میشنویم...
گذرا بودن عمر و فرصت محدود ما برای زندگی،
انس��انها را بر آن داشته است تا سعی کنند از
لحظات به یاد ماندنی و تجربههای شگفت انگیز
لذت ببرند وگردش مالی صنعت گردشگری به
خاطر این تغییر نگرش گواه این گفته است و می
بینیم که اقتصاد بس��یاری از کشورها را متحول
کرده است .وظیفه ما کارگزاران این صنعت ارائه
تجربههای جدید و تش��ویق مردم با این نگاه نو
به زندگی اس��ت چراکه در پایان ،این خاطرات
منحصر به فرد ماس��ت که باعث ایجاد رضایت
خاط��ر ما خواهد بود .موض��وع دیگری که الزم
میدانم به آن اش��اره کن��م فعالیت من بهعنوان
یک خان��م در این عرصه اس��ت .راهاندازی یک
کس��ب و کار در فضای رقابتی و تثبیت جایگاه
ش��رکت کار بسیار دش��واری بود ،اما با عالقه و
پش��تکار و خالقیت هیچ امری محال نیس��ت و
بسیاری از بانوان مس��تعد شهرمان این توانایی
را دارند که در جهت اثبات خودش��ان به دور از
حاشیهها قدم بردارند.
◄ با تشکر از شما...
ممنون .من هم در پایان ضمن تش��کر متقابل
از ش��ما الزم میدان��م از پدر و م��ادر عزیزم و
همچنین همکاران گرانقدرم حاج آقا فخرآبادی،
آقای س��یف الدینی و همسرگرامیش��ان خانم
ش��اهرخی که مش��وق من در ای��ن راه بودهاند
تش��کر کنم ،در ضمن از مساعدتهای نماینده
پرتالش ش��هرمان آقای حسنپور که پشتیبان
فعالیتهای کارآفرین هس��تند کمال تشکر را
دارم .شرکت خدمات گردشگری هفت آسمان
واقع در خیابان تخت��ی آماده خدمتگزاری به
همش��هریان گرامی میباشد .همشهریان عزیز
هرکجا که باش��ند میتوانند با تماس تلفنی و
واریز وجه ،بلیطشان را دریافت کنند.

طل
آگهی فراخوان ثبتانم از داو بین
عضویت هیأت مدریه و بازرسان اتحادهی صنف خوار و بار
فروشان و عطاران

بدینوسیله به اطاع کلیه دارندگان پروانه کسب معتبر در
رسلتههای زیر مجموعه این اتحادیه میرساند در صورت
تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرسی صنف مذکور،
میتوانند با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل به اداره
صنعت ،معدن و تجارت سیرجان (دبیرخانه هیأت اجرایی
برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی) از تاریخ 97/7/15
به مدت  15روز کاری مراجعه و ثبتنام نمایند.
مدارک مورد نياز:

 6 -1قطعه عکس جدید 6×4
 -2اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 -3اصل و کپی پروانه کسب معتبر
 -4اصل و کپی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد
سابقه عضویت در هیأت مدیره
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیههای صنفی شهرستان سیرجان

متخص یم
نجم صن
آگهی انتخابات مسئوالن ا ن فی کارگری صین ا نی و بهداشت حرفهای شهرستان سیرجان

بدینوسلیله به اطاع میرسلاند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن مذکور اسامی و سمت هر یک از
اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره و بازرسان که از تاریخ  96/8/23به مدت سه سال و بازرسان به مدت
یک سال انتخاب شدهاند به شرح ذیل میباشد.
 -2ابوالفضل جانی نایب رئیس
 -1حامد بلوردی رئیس هیئت مدیره
 -4مریم صالحی دبیر
 -3ناصر بختیاری خزانهدار
 -5رضا بهمنپور -مهدی علیپور علیالبدل هیئت مدیره
 -7محمد طاهری بازرس علیالبدل
 -6محمدرضا شول بازرس اصلی
ضمن ًا مطابق ماده  22اساسلنامه ،کلیه اسلناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره
یا دبیر و خزانهدار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهی مزایده سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان به استناد بند  2مصوبه شماره  10شورای
سازمان در نظر داردتعدادي از بیلبوردهاي تبلیغاتي سطح شهر را ازطریق مزایده براساس
شرایط ذیل ومندرج دراسناد مزایده به صورت استیجاری جهت بهره برداري و نصب تبلیغات به
کانون یا مؤسسلات تبلیغاتي داراي مجوز فعالیت معتبر از اداره فرهنگ و ارشلاد اسلامي واگذارنماید  .لذا ازکلیه متقاضیان
دعوت بعمل می آید جهت خرید اسلناد مزایده ازتاریخ انتشلار آگهی نوبت دوم همه روزه بله جزء ایام تعطیل حداکثربه مدت
10روز به امور قراردادهای سازمان واقع درانتهای بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری مراجعه نمایند ./.

شرایط شرکت در مزایده :

 .1سلپرده شلرکت درمزایده هر بیلبوردبه شلرح جدول ذیل مي باشد که مي بایسلت به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر ویارسید
پرداختی به حساب 0105938186001بنام سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری نزد بانک ملی ارسال گردد .
ردیف

محل نصب بيلبورد

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (به ریال )

1

ميدان امام خميني (ره)سمت چپ تقاطع شهيد عباسپور-داخل مثلثي نبش شمال شرقي ميدان

52/200/000

2

جنب بوستان مهندس صبوري –روبروي بلوار سردار جنگل

34/200/000

3

بلوار امام رضا (ع)نبش تقاطع خيابان جواد االئمه

25/200/000

4

تقاطع بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي و خيابان وحيد روبروي آتش نشاني

45/000/000

5

ميدان قدس نبش جنوب غربی

48/600/000

6

ورودي تقاطع بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي و خيابان شهيد قريب داخل مثلثي سه وجهي

64/800/000

7

تقاطع بلوار سردار جنگل و خيابان دهخدا نبش جنوب شرقي

14/400/000

8

ورودي پارك بانوان  2عدد فلكسي

7/200/000

9

تقاطع بلوار شهيد عباسپور و بلوار هجرت نبش شمال شرقي

27/000/000

10

تقاطع بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي و بلوار دكتر صادقي نبش جنوب غربي

9/720/000

11

تقاطع بلوار دكتر صادقي و خيابان قدس داخل رفيوژ بلوار

3/960/000

12

بلوار سردار جنگل نبش غربي تقاطع خيابان ناظرزاده

23/400/000

13

تقاطع خيابان مالك اشتر و بلوار فاطميه نبش جنوب شرقی

12/060/000

14

بلوار شهيد عباسپور نبش خيابان كار

4/500/000

15

تقاطع بلوار دكتر صادقي و خيابان  17شهريور نبش جنوب غربي ابتداي راست گرد

27/000/000

16

ميدان امام حسين (ع)نبش جنوب شرقي

54/000/000

17

ميدان امام حسين (ع)نبش جنوب غربی

54/000/000

18

ميدان نيروی دريايی نبش شمال غربی

36/000/000

19

تقاطع بلوار سردار جنگل و دهخدا شمالی نبش شمال غربی

18/000/000

20

تقاطع بلوار نماز و بلوار راهنمايی و رانندگی نبش شمال شرقی

27/000/000

 .2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 .3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 . 4به پیشنهادات مخدوش،مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .5سایر شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد درج گردیده است.
 .6آخرین مهلت تحویل اسنادبه واحد حراست شهرداري پایان وقت اداري مورخ  97/8/1مي باشد .
 .7تاریخ بازگشایي پاکات مورخ  95/8/5ساعت  9مي باشد

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسامی شهر سیرجان

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

0913 620 4535
کانال خبری نگارستان

@negarestan_news

تحمل ،در هنگام حضور در اجتماع
باالبردن آستانه ّ
نزاعها را کاهش میدهد

کالهبرداری  10میلیاردی
از صندوق قرضالحسنه
گ�روه حوادث :کارمند قراردادی بخش آیتی یک
صندوق قرضالحس��نه محلی در سیرجان که طی
 8م��اه بی��ش از  10میلیارد و پانص��د میلیون ریال
از صندوق به صورت غیرقانونی برداش��ت کرده بود،
با اقدام به موقع مأموران پلیس آگاهی شناس��ایی و
دستگیر شد.

گروه حوادث :پنجمین قتل سال  97در سیرجان در حالی رخ
داد که مصرف مشروبات الکلی و نزاع در قهوهخانه در آن نقش
دارد .قاتل با اس�لحه شکاری اقدام به قتل کرده و جان جوان
 21ساله به نام «امیرحس�ین رضوانیپور» را گرفت .پلیس تا
این لحظه  9نفر را دستگیر و بازداشت کرد و  3قبضه اسلحه
شکاری هم ،تنها از یک خانه توقیف شده است .یک خانواده
جوان خود را از دس�ت دادهاند و دادستان سیرجان از دغدغه
خود پیرامون شیوه ارائه مجوز نگهداری سالح شکاری سخن
میگوید .آیا افرادی که به راحتی دس�ت به اسلحه شده و به
س�وی یکدیگر تیراندازی میکنند صالحیت نگهداری سالح
را دارند؟! جواب رعب و وحش�تی که در خیابان بسیج ایجاد
ش�ده را چه کس�ی می دهد؟ آیا وقت آن نرسیده که قضات
ش�عبههای دادگاه بدوی و تجدید نظر در آرا خود درخصوص
اوباش سختگیری بیشتری نشان دهند.
نقش مشروبات الکلی نیز در این میان پُررنگ است .سرهنگ
کارگاه دوم هوشنگ پوررضاقلی استاد دانشگاه و رئیس پلیس
س�ابق آگاهی اس�تان کرمان نقش مش�روبات الکلی در بروز
حوادث را برایمان تشریح کرده است ،مطلبی که میتوانید آن
را در ضمیمه همین شماره نگارستان مطالعه کنید .وقوع قتل
آن هم از نوع قهوهخانهای ،بار دیگر موضوع فعالیت قهوهخانه
را مطرح و دادس�تان س�یرجان از فعالیت آنه�ا انتقاد کرده
اس�ت .نظرات قاضی محس�ن نیکورز در این خصوص را نیز
میتوانید در ضمیمه این شماره نگارستان بخوانید.
◄ جزئیات ماجرا
دادس�تان عمومی و انقالب س�یرجان در خصوص جزئیات

خری��داری ک��رده و  400میلیون توم��ان را هم در
 2بانک س��پرده کرده و همچنین مبالغی را نیز در
منزل خریداری ش��ده خرج ک��رده بود .هنگامی که
حسابرس��ی صندوق قرضالحس��نه انجام میشود،
مس��ئوالن متوجه کس��ری قابل توجه بیش از یک
میلیارد تومانی صندوق میشوند و به دادسرا شکایت

میکنند .دستگاه قضایی پرونده را به دایره مبارزه با
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ارجاع و مأموران
با اقدامات فنی و پلیس موفق شدند متهم پرونده را
شناس��ایی و دستگیر کنند .او به جرم خود اعتراف
کرده و با حکم دادگاه س��ند منزل را به نام صندوق
منتقل کرد .همچنین سپرده  400میلیون تومانی را
نیز به حساب صندوق واریز کرد.
او پس از برداش��ت غیرقانونی از حس��اب صندوق
استعفا داده و دیگر به محل کار خود بازنگشته بود
که به دام پلیس آگاهی افتاد .متهم سابقهدار نبوده و
چون توانسته بود اعتماد مسئوالن صندوق را جلب
کند به حسابها دسترس��ی داشت .این پرونده در
دایره مبارزه با جع��ل و کالهبرداری پلیس آگاهی
ظ��رف یک هفته به نتیجه رس��ید و هم اکنون در
ش��عبه دوم بازپرس��ی دادس��را در حال رسیدگی
میباشد.

برگزاری همایش پیادهروی
به مناسبت هفته نیروی انتظامی

جزئیات حادثه قتل امیرحسین رضوانی در پی نزاع گروهی

شلیک مرگبار به یک جوان

ای�ن حادث�ه ناگوار گفت :عص�ر روز دوش�نبه  9مهر ماه 3
جوان که یکی از آنها  15س�ابقه سوء در کارنامه خود دارد
در حومه ش�هر اقدام به مصرف مش�روبات الکلی میکنند.
آنها س�پس به محل قهوهخانه واقع در خیابان بسیج آمده
و بر سر موضوعی نامش�خص با یکدیگر نزاع میکنند .این
ن�زاع باعث درگیری دوم�ی با صاحب قهوهخانه میش�ود.
نف�رات اول از قهوهخان�ه خارج ش�ده و به هم�راه گروهی
متشکل از پدر ،برادر و اقوام و دوستان خود مجددا ً به محل
جهت ن�زاع بر میگردند .گروهی نیز ب�ه حمایت از صاحب
قهوهخانه به محل آمده و چندین تیر از س�وی یک جوان با
اس�لحه شکاری  5تیر شلیک میشود .در این بین درگیری
کوچک�ی نیز بین مقتول و مته�م به قتل رخ میدهد .متهم
نیز زانو زده و با اسلحه شکاری در حالی که مقتول پشت او
بوده به سمت کمرش شلیک میکند.
قاضی محسن نیکورز افزود :مقتول به علت ورود بیش از 100
ساچمه به ریه و قلب جان خود را از دست داد .بالفاصله پس
از در جری�ان قرار گرفتن نی�روی انتظامی 5 ،اکیپ از پلیس
آگاهی ،پلی�س امنیت عمومی و کالنت�ری  11به محل اعزام

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

اقدامات مجرمانه یک کارمند پس از  8ماه برمال شد

گزارش خبرنگار نگارستان حاکی است این متهم که
به تمامی سیستمهای کامپیوتی صندوق دسترسی
داش��ت یک حس��اب با نام جعلی راهاندازی کرده و
طی چندین نوبت مبالغ قابل توجهی را به حس��اب
خ��ود منتقل ک��رده بود .او با یک میلی��ارد و پنجاه
میلی��ون تومان یک منزل مس��کونی در بلوار قاآنی

 شماره 1144
 شنبه  14مهر 1397

7

میش�وند .تعدادی از متهمان در محل وق�وع قتل ،تعدادی
در بیمارس�تان امام رضا (ع) ،تعدادی در منزل و  ...دستگیر
میش�وند .وی ادامه داد :از نظر دای�ره جنایی پلیس آگاهی
متهم به قتل از بین افراد دستگیر شده شناسایی شده است
اما تحقیقات تکمیلی پرونده باید از سوی بازپرس شعبه اول
دادسرا به اتمام برسد .مقتول  21ساله مجرد و مغازهدار بوده
است که بر اثر این سانحه جان باخت.
◄ شرایط اعطا مجوز سالح بازنگری شود
این مقام قضایی از ش�یوه وجود اس�لحه در دس�ت برخی
افراد فاقد صالحیت نیز انتقاد کرد و گفت :متأسفانه اسلحه
ش�کاری در اختیار برخی افراد قرار گرفته که ش�اید س�وء
پیش�ینه نداش�ته باش�ند اما صالحیت نگهداری سلاح را
ندارند .در این حادثه مجوز سلاح به نام مادر ،پدر و برادر
خانواده است .آیا آنها از سالحی که مجوز آن به نام آنها
شده اس�تفاده صحیح کردهاند؟! قطع ًا باید در شیوه صدور
مجوز سالح شکاری تجدیدنظر شود و دادستانی مکاتباتی
را در این رابطه خواهد داشت.

گروه حوادث :رئیس پلیس سیرجان
برنامهه��ای هفته نی��روی انتظامی در
شهرس��تان را تش��ریح کرد .س��رهنگ
محمدرضا ایراننژاد گفت :از  13تا 19
مهرماه بهعنوان هفت��ه ناجا نامگذاری
شده و ش��عار امس��ال «پلیس مقتدر،
امین مردم» میباشد.
وی افزود :صبحگاه مش��ترک با حضور
یگانه��ای نظامی و انتظام��ی در روز
ش��نبه ،افتتاح پروژههای عمرانی ،ارائه
خدمات بیش��تر در پلیس ،10+اماکن
عموم��ی ،گذرنام��ه ،انگش��تنگاری و
پلی��س راه��ور از س��اعت  16:30الی
 18:30ه��ر روز در هفت��ه ناجا ،کالس
آموزشی آس��یبهای اجتماعی در 30
مدرسه و  11مسجد ،امضاء تفاهمنامه
با آموزش و پرورش ،نشس��ت با رابطان
دس��تگاههای اجرایی ،معتمدان محلی،
ائم��ه جمعه و جماعات و تش��کلهای
مذهب��ی ،ارائ��ه خدم��ات قضای��ی و
مش��اورهای درکالنتریه��ا ،برگ��زاری

جناب سرهنگ

مجتبی جهانشاهی

ارتقاء درجه سرهنگ دومی جنابعالی که نشان از لیاقت
و شایس�تگی شما می باش�د را صمیمانه تبریک عرض
مینماییم .موفقیت شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

همکاران مصیب برخوری -مصطفی شهبا

همکاران گرامی جناب آقایان

هادی و مهدی جهانپناه

درگذش�ت ناگوار پدر بزرگوارتان مرحوم یداهلل جهانپناه را حضور
ش�ما و خانواده محترم تسلیت عرض مینمایم .بنده را در غم خود
شریک بدانید.

احسان یزدی

جناب آقای

دکتر علیرضا زینلیپور
ریاست محترم شبکه دامپزشکی شهرستان سیرجان
همزمان با فرا رسیدن  14مهر ماه روز ملی دامپزشکی به پاس خدمات
مؤثر و ارزنده شما و دیگر همکاران مستقر در کشتارگاه دام در انجام
وظایف دشوار دامپزشکی و همچنین تأمین سالمت جامعه ،نابترین
مراتب سپاس و احترام تقدیم شما باد.

سعید خلیلی

همایش طالی��هداران ترافیک  17مهر،
همایش پلی��س امنی��ت و اصناف 16
مهر ،همایش خان��واده پایدار  15مهر،
همای��ش بایده��ا و نبایده��ا در فضای
مج��ازی  18مه��ر (ویژه دانش��گاهها)،
همای��ش آش��نایی ب��ا معض�لات مواد
مخ��در  14مه��ر و همای��ش بایدها و
نبایدهای دانشآم��وزان  15و  17مهر
برگزار میشود .رئیس پلیس سیرجان
بیان داش��ت :در راس��تای رسیدگی به
مشکالت مردم طی هفته ناجا در دفاتر
پلیس امنیت عمومی ،پلیس اطالعات،
پلیس آگاهی ،پلیس راهور ،پلیس فتا و
معاونت وظیفه عمومی با مردم مالقات
عمومی خواهم داشت.
ای��ن مق��ام انتظام��ی تصری��ح ک��رد:
همایش ب��زرگ پی��ادهروی خانوادگی
روز پنجش��نبه این هفت��ه  19مهر ماه
س��اعت  6صبح از محل مجسمه بالل
در بلوار س��یدجمالالدین اس��دآبادی
برگزار میشود.

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

(صلی ا ...علیه و آله وسلم):
رسول مهربان اسالم
هركه دختري داشته باشد و خوب تربيتش
كند و او را به خوبي دانش بياموزد و از
نعمتهايي كه خداوند به او عطا كرده بهوفور
بهرهمندش سازد ،آن دختر ،سپر و پوشش
پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود.

سال بیست و یکم  شماره   1144شنبه  14مهر1397
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حاشیه  -خبر

انگار هاشمی فرمانده جنگ نبود

اوایل س��ال  ۹۴که به خاطر یک جمله دروغین منس��وب ب��ه او به دیدارش
رفتم ،پرس��یدم با موج ش��دید توپخانههای تخریب چه میکنید؟ با لبخند
گفت« :شیرینی زندگی به همین مسائل است ».مسیح مهاجری ،مدیرمسئول
روزنامه جمهوری اس�لامی ،پس از بازدید از موزه آیتا ...هاشمیرفس��نجانی
گفت«:واقعاً جای او در حالو هوای امروز کشور خالی است ».به گزارش ایسنا،
مهاجری صداقت در گفتار و رفتار را ویژگی بارز مرحوم هاش��میرفسنجانی
دانست و گفت« :اما برخالف این ویژگی ها ایشان همواره مورد تخریب واقع
می شد ولی به جای پاسخ ،لبخند به لب داشت» .وی افزود« :در همین ایّام
که در هفته دفاع مقدس بهس��ر میبریم ،شما ش��اهدید که رسانهها ،بهویژه
صداوسیما ،بهگونهای تحلیل میکنند که انگار او فرمانده جنگ ،نماینده امام و
سخنگوی شورای عالی دفاع در آن برهه حساس کشور نبوده است ».مهاجری
با اشاره به روح آزادگی هاشمی گفت« :یکی از مشهورترین انسانهای هتاک
که نامش نزد من محفوظ است -پس از پشیمانی به دیدن او رفت و تقاضایبخشش کرد که آیتا ...با خوشرویی به او گفت :از تو هیچ گالیهای ندارم».

بهمناسبت  ۱۶مهر روز م ّلی کودک و  ۱۹مهر روز جهانی دختر

آب پاک روی دست نهضتی ها

به دنبال اعتراض مجدد گروهی از معلمان نهضت س��وادآموزی در خصوص
عدم اس��تخدام آنها در آموزش و پرورش س��خنگوی کمیس��یون آموزش و
تحقیقات مجلس گفت :آموزش و پرورش ملزم به استخدام نیروهای نهضتی
نیست .این جمله آب پاکی بود روی دستان معلمین نهضت که نمونه های آن
را در سیرجان و استان کرمان داریم .کسانی که پس از برخی وعدهها ،انتظار
استخدام را در این وزارتخانه میکشیدند .وی در توضیح خود به مصوبه سال
 95درخصوص نیروهای نهضتس��وادآموزی آموزش و پرورش ،استناد کرد و
گفت :طبق مصوبه شهریور سال  95آموزشوپرورش میتواند در صورت نیاز
«نیروهای حقالتدریس��ی» و «خرید خدماتی» قبل از سال  91و «نهضتی»
قبل از س��ال  92را اس��تخدام کند و این عبارت قانون��ی به معنای تضمین
استخدام تمامی آنها نیست .او گفت :در واقع قرار نیست هرکس که آزمون
داد استخدام شود.

کاهش قیمت بلیط هواپیما

با سقوط قیمت دالر ظاهرا قیمت ها در جاهای دیگر نیز شکستنی شدند تا بیش
از پیش به تأثیر دالر در بازار پی ببریم .کاهش قابل توجه قیمت بلیط هواپیما
هم در همین راستا ارزیابی می شود .برخی فروشندگان آژانسهای مسافرتی ،این
کاهش نرخ را به کاهش چند روز اخیر نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش حجم تقاضای
س��فر همزمان با شروع س��ال تحصیلی ربط میدهند .البته کارشناسان صنعت
هوانوردی معتقدند از آنجا که تنها بخش بسیار کوچکی از سفرهای خانوادگی در
ایران به صورت هوایی است ،پایان تعطیالت تابستانی و آغاز فصل مدارس تأثیری
در تغییر قیمت بلیت پروازها ندارد .بلکه با توجه به اینکه بیش از نیمی از هزینه
های ش��رکتهای هواپیمایی حتی برای پروازهای داخلی به صورت ارزی است
سبب شده تا با باال رفتن قیمت دالر در دو ماه گذشته ،نرخ بلیت هواپیما نیز در
آن مقطع افزایش یابد اما اکنون به هر دلیل کاهش یافته است.

واگذاری
یک دستگاه خودپرداز با
سوئیچ بانک انصار واگذار میگردد.
09211458310

جناب آقای

محمود زارعی
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه
ایزد منان برای آن بزرگوار طلب مغفرت و برای
بازماندگان اجر و صبر آرزومندیم.

شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر
حسام

سینما
تجربه
در
سیرجان

س�یرجان به جمع شهرهای
نمایش دهنده آثار هنری در
سینما پیوست .مدیر انجمن
س�ینمای ج�وان س�یرجان
ب�ا اعلام ای�ن خب�ر گفت:
ق�رار اس�ت ام�روز ش�نبه
س�اعت  16آیین گش�ایش
«سینما تجربه» در سینمای
سیرجان برگزار می شود.
محمد ج�واد علیزاده افزود:
این آیین قراراست با اکران و

نقد و بررسی فیلم «ترومای
س�رخ» آخری�ن س�اختهی
اس�ماعیل میهن دوست و با
حضور خود او برگزار شود.
میه�ن دوس�ت ،منتق�د،
نویسنده،کارگردان و مدرس
دانش�گاه اس�ت و تاکن�ون
آث�ار برجس�ته ای از وی
همچ�ون «برخ�ورد خیل�ی
نزدیک» ،س�ریال «ماجرای
خان�ه ش�ماره « ،»13م�اه و
آتش»«،خان�ه قدیم�ی» و...
ب�ه نمای�ش درآمده اس�ت.

وی گفت :گروه س�ينماهاي
«هن�ر و تجرب�ه» تالش�ي
ب�راي نمايش آن دس�ته از
فيلمهاي ارزشمند در ميان
فيلمهاي غيرتجاري اس�ت
ك�ه اکرانش�ان ميتوان�د
جاي�گاه س�ینما را بهب�ود
بخش�د و به ارتق�اي دانش
تماش�اگران
س�ينمايی
كم�ك كند .آث�اری كه فرم
و محت�وای آن ب�ا تعاری�ف
زیباییشناس�انه هماهن�گ
باشد و بتواند ذوق و سليقه

بصری مخاطب را ارتقا دهد.
«فیلم تجربی» نيز به فیلمی
اطالق میشود که شيوههای
ت�ازهاي در بی�ان و رواي�ت
سینمایی در آن تجربه شده
باش�د كه س�ينماي تجاري
و عامهپس�ند به س�وي آن
نميرود.
علیزاده از حمایت و همراهی
مسئولین ارش�اد و موسسه
مع�راج اندیش�ه در راه
پیوستن سیرجان به سینما
تجربه قدردانی کرد.

نگاه آخر

پیروزیهای منطقهای و بینالمللی

برگشت ایران به صحنه جهانی

مدیر مسئول

شاید در مسابقات فوتبال از گزارشگر بازی شنیده باشیدکه وقتی تیمی تحت فشار
است و گل هایی دریافت کرده پس از جبران گل های خورده گزارشگر می گوید
آن تیم به بازی برگشت !.حاال داستان موفقیت های بین المللی و منطقه ای ایران
پس از آن همه فش��ار که اخیرا در چندین حوزه اتفاق افتاده چیزی ش��بیه همان
صحن��ه های بازی اما اینجا در منطقه ای به وس��عت جهان��ی برای ایران رقم زده
اس��ت .ابتدا از پاکستان ش��روع میکنیم که در جریان برگزاری انتخابات اخیر آن
کشور،کش��ورهایی چون آمریکا و برخی دول اروپایی و حتی منطقه ای خواس��تار
تش��کیل دولتی همسوی خود و مخالف ایران در آن کشور هسته ای بودند که به
ناگه «عمران خان» متمایل به ش��یعه از دل انتخابات آن کش��ور سر برآورد تا در
اولین س��خنرانی عمومی خود پس از انتخاب به عنوان نخس��ت وزیر پاکستان با
بستن بازو بند «يا على» اعالم کند مى خواهم امام خمينى ساده زیست را الگوى
زندگى و حكومت خود در پاکس��تان قرار دهم .کلیپ کوتاهی از این سخنرانی در
دنیای مجازی پخش شد تا آمریکا بالفاصله آن کشور را تهدید به قطع منابع مالی
و حمایتی خود کند چرا که همراهی پاکستان با ایران -آن هم کشوری با داشتن
زرادخانه هسته ای -برای آمریکا و اسراییل یک شکست بهحساب میآمد.
خش��م آمریکا از تحوالت منطقه ای به نفع ایران به همین جا ختم نمی ش��ود چرا
که پس از آن همه هزینه ها و تالش های فراوان عربستان و آمریکا در عراق برای
نشاندن دولتی در آن کشور بر ضد منافع ایران نه تنها سودی برای آنها در بر نداشت
که با انتخاب «احمد برهم صالح» به عنوان رییس جمهور« ،محمد الحلبوس��ى» به
عن��وان رئي��س مجلس و «عادل عبدالمهدى» به عنوان نخس��ت وزير با رأى قاطع
نمايندگان مجلس عراق ،اينك تيم سه نفره نزديكترين سياستمداران عراقى به ايران
قدرت را در آن کش��ور به دس��ت گرفته اند تا جهان سیاست ،شكست خردكننده و
تاريخى ترامپ و متحدين منطقهایاش را که هیچگاه باور نمیکردند پس از آن همه
هزینه و آمدورفت های دیپلماتیک شکس��ت بزرگی را از نزدیک لمس کنند ،شاهد
پیروزی مجدد ایران در صحنه سیاسی عراق و در نهایت منطقه باشند.
اين تحوالت سياس��ى ش��گرف در کنار همراهی ترکیه با ایران در مناس��بات بین
الملل��ی ب��ار ديگر حوزه نفوذ اي��ران را از لبنان و عراق و يم��ن و قطر و تركيه تا
پاكس��تان قدرتمند به رخ دش��منان ايران كش��اند .از تحوالت منطقه ای به نفع
ای��ران که بگذریم رویدادهای بی��ن المللی نیز در چند هفته ی اخیر روی خوش
خود را به ایران نش��ان داد .شکست رییس جمهور آمریکا در همراه کردن اعضای
شورای امنیت با خود برای خروج از برجام یک پیروزی دیگر برای ایران در صحنه
بین المللی در برداش��ت .آنجا که متحدین سابق اروپایی آن کشور به رغم رایزنی
های فراوان «جان بولتون» و «مایک پومپئو»مش��اور ارشد امنیتی و وزیر خارجه
آمریکا ،نه تنها با آمریکا در خروج از برجام همراه نش��دند که با تش��کیل کمپین
مالی حمایت از برجام راه های خنثی کردن تحریم ها را بررس��ی کردند تا ایران
کمتر متحمل خسارت مالی ناشی از تحریم های مربوط به برجام شود .از همه این
اتفاقات که بگذریم پیروزی تیم حقوقی ایران بر همتایان آمریکایی خود در دادگاه
بین المللی الهه که توانس��تند با استداللهای منطقی خود حکم آن دادگاه بین
الملل��ی را به نفع ایران و بر علی��ه آمریکا از آن نهاد معتبر جهانی بگیرند پیروزی
بس��یار بزرگی برای ایران در صحنه بین المللی محس��وب می شود  .موفقیتی که
از چش��م رسانه ها و ش��بکه های خبری و بین المللی به هیچ وجه پنهان نماند.
اینک بر مسئوالن کشور است پس از این موفقیت ها با استفاده از فرصت ،ضمن
بهبود بیشتر مناسبات خود با کشورهایی که منافع ایران را محترم میشمارند ،به
س��امان دادن وضع اقتصاد کشور و رفع مشکل از مردم نجیب ایران همت گمارند
تا با ترمیم سیاستهای اقتصادی در داخل و ارتقاء مناسبات خارجی ،کشور را به
سمت آرامش بیشتر پیش ببرند.

جناب آقای

دکتر میثم بازگیر
متخصص جراح ارتوپدی

بدینوس�یله از جنابعالی به خاطر عم�ل جراحی موفقیتآمیز
فرزندم�ان ابوالفض�ل خزائی تقدیر و تش�کر به عم�ل آورده،
سربلندی و سالمتی شما را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

خانواده های شاهمرادی و خزائی

جناب آقای

حمید
اسدخانی

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق

جناب آاقی مهندس عقدائی

مدیر عامل محترم شرکت پاریز پیشرو

انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی به
ریاس�ت بانک ملت حوزه شهرستان س�یرجان را تبریک
عرض نم�وده ،موفقیت و س�ربلندی جنابعالی را از درگاه
خداوند متعال خواستارم.

عباس عباسلو

از تالش مجدانه و در خور تحسین جنابعالی و همکاران محترم در خصوص احداث
دبستان دخترانه ایراندخت در شهرک ثاراهلل که در مدت کوتاهی به بهره برداری رسید،
کمال تشکر و قدردانی را داریم .پر واضح است این اقدام ارزشمند شرکت پاریز پیشرو
برای همیشه در ذهن و خاطر اهالی قدرشناس این شهرک باقی خواهد ماند.
فرصت را غنیمت شمرده از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان ،جناب آقای اکبر
محیاپور نیز به خاطر توجه به مسائل آموزشی این شهرک سپاسگزاری می نمائیم .توفیق
خدمات وافر را برای همه خدمتگذاران مردم در هر رده از خداوند متعال خواستاریم.

امام جماعت و اهالی شهرک ثاراهلل

ضم
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از کارکردهای فرهنگی اجتماعی تا درگیری و جدل
در قهوه خانهها و کافیشاپها

پیامدهایدورهمیهای
قهوهخانهای

حمیدرضا اسدی نیا

قت��ل در قهوهخان��ه .ای��ن خبری کوت��اه اما
تأملبرانگیز اس��ت .جنایتی ک��ه از قهوهخانه
نمای نامیمونی در ذهن میس��ازد .قهوهخانه
البته نامی آش��نا و در عی��ن حال محیطی با
مسما در فرهنگ قدیم مردم ایران بوده است.
آن زمان بس��یاری م��ردم ،قهوهخانه را محل
مناسبی برای دمی استراحت با نوشیدن چای
و قهوه و گپهای دوستانه میدانستند .اگرچه
همان زمان هم گاهی در قهوهخانهها بهخاطر
تفاوتهای فرهنگ��ی و ورود و خروج افرادی
که عموماً «جاهل» نامیده میشدند اتفاقاتی
میافتاد که چندان خوش��ایند نبود اما اصوال
قه��وه خانه های قدیم محیط��ی خاطرهانگیز
برای دیدار دوستان ،مشاعره ،شاهنامه خوانی،
گپ و گفتگوه��ای اجتماعی ،در کنار مصرف
چای و قهوه بود.
در بررس��ی س��ابقه و تاریخچ��ه قهوهخانهها
درمییابیم نخس��تين قهوهخانهه��ا در ايران

در دوره صفوي��ان پديد آم��د و بعد در زمان
شاه عباس اول در شهر اصفهان توسعه يافت.
قهوهخان��ه كه تا چند دهه پيش كانون نش��ر
و ترويج فرهنگ س�� ّنتی و دستاوردهای ادبی
و هنری گذش��تگان ما بود و توانس��ته بود تا
حدی يادمانهای گذشته را در جامعه ايران و
ّ
ميان عامه مردم زنده و پايدار نگه دارد كم كم
كاركرد خود را از دس��ت داد و صرفاً به محلی
برای نوشيدن چای و خوردن صبحانه و گاهی
بح��ث و مش��اجره برخی جوان��ان درآمدند و
بهتدریج با جايگزين شدن ساندويچفروشیها،

ِ
لحظات به دور از عقالنیت
هوشنگ پوررضاقلی *
همچن��ان قربان��ی میگی��رد از بط��ن و مت��ن
جامعهی م��ا این مت��اع پرمصرف و بسترس��از
ب��رای ناهنجاریهای پرش��مار ،روزی در قالب
مسمومیت منجر به مرگ ،نابینایی ،نقصعضو،
محرومی��ت مابقی عم��ر از س�لامت و ابتال به
نارس��ائی مادامالعمر و تحمل زج��ر پایانناپذیر
همودیالی��ز که همانند همهی دردهای زجرآور،
تا تجربه نش��ود ،درک نش��ود و مرگ تدریجی
س��لولهای غیرقابل جایگزی��ن کبد و روزی در
قال��ب اصلیترین برطرف کننده و خنثی کننده
ق��وه عقالنیت و نفی هرگونه تعقل ،محاس��به و
فهم در خفیفترین ش��کل آن بیش��مار است
و ب��ا دامنه نامعلوم ضایع��ات این بالی مبتال به
جان بشر که در جای جای این مملکت ،قربانی
میگی��رد ،قربانیهای��ی از نوع راغب ،ش��ایق و
داوطلب آنها که در رغبتی فائق آمده بر همهی
موانع قانونی ،نامطلوبیهای اجتماعی و هزینهی
مال��ی مترتب ب��ر آن ،تقاضای منج��ر به تداوم
عرضهی آن در جامعه را برقرار و مستمر داشته
و با وجود ریس��ک مرگب��ار مرتبط با آن(چه در
مصرف پر خطر و چه در رفتارهای پرخطر پس
از مصرف و دوران مس��تی و نبود عقالنیت)برای
خرید ،مصرف و بهرهمندی از نتیجه مصرف آن،
همهی موان��ع را از پیشرو بر میدارند و نتیجه
شده اس��ت قصهی پر غصهی مرگهای دو سر
باخت در لحظات حاکمیت مستی و نبود عقل!.

آنج��ا که ج��وان یا نوجوان با تهیه نوش��یدنی
الکلی در خل��وت امن خود در منزل ،حاش��یه
ش��هر ،درون خودرو و هر جا و مکانی که میسر
گ��ردد ،بهمص��رف آن میپردازد و بع��د از بروز
نش��انههای مصرف ،ب��ه عمق جامع��ه میرود،
همانند یک بمب با ضامن از جای در میآید.
دیدهام ک��ه نگاهی گذار و فق��ط برای گره
خوردن لحظهای چش��م در چش��م در حاشیه
ی��ک پارک و حتی قبل از انجام مذاکره ،بهقتل
یکی(مقتول) و اعدام دیگری(قاتل) منجر شده
و هر دو جان را باختهاند!.
 دیدهام که حتی در اوج مس��تی و دوری از
عقالنیت ،به مس��جد مملو از مردم وارد شده و
در مراسم جش��ن عمومی برای والدت معصوم،
مب��ادرت ب��ه تیران��دازی پرتع��داد و بیهدف
نمودهان��د (کاری که پس از رف��ع آثار مصرف،
خود انجام آن را باور نداشتهاند!.
دیدهام که همسر خود را که در یک ماراتن
پنج س��اله همراه با خواه��ش و تمنا و انبوهی
واسطه ،بهدس��ت آورده بود با ضربات دیوانهوار
بهقتل رسانده است!
دی��دهام که بعد از اس��تقرار حالت مس��تی
و ب��رای تکمی��ل آن از طریق قلی��ان و چای و
سیگار وارد قهوهخانه ش��ده و در بیتشخیصی
و بیاختیاری مطلق ،مرتکب یا مسبب جنایتی
ش��ده که بعد از رفع مس��تی حت��ی آن را باور
نداشته است! و  ...بسیار دیده شده که در زمان
تعطیل��ی عقالنیت ،انجام ه��رکاری از هر نوع و

فست فودیها و كافیشاپها و ، ...قهوهخانهها
متروک��ه ش��دند و ديگ��ر هيچ اث��ری از آن
قهوهخانههای س�� ّنتی با کارکردهای فرهنگی
در زندگی اجتماعی ايرانيان مشاهده نمیشود
مگر در برخی روس��تاها كه هنوز بافت س ّنتی
آنها دست نخورده باقی مانده است.
اگرچه در س��الهای اخير برخ��ی از افراد با
ذوق در کالن ش��هرها و بعض��ی ش��هرهای
کوچکت��ر اقدام به بازس��ازی قهوهخانههايی
ب��ا حفظ بافت س�� ّنتی آن زم��ان كردهاند و
در بازس��ازی و تركيببن��دی فضاها و نماها
كوش��ش ش��ده تا عمدتاً از آجر و كاش��ی و
سنگ و چوب و گچ و كاهگل استفاده کنند
تا بر اث��ر آميختگی اين نوع مصالح با هم در
فضاها بافتی از معماری س ّنتی قهوهخانههای
قديم در چشم بينندگان تجلی يابد اما با این
وجود میان این قهوهخانهها با قهوهخانههای
س�� ّنتی قدیم تفاوت بس��یاری بهخصوص در
نوع افراد و نحوه استفاده و کارکرد آن دارند.
قطعاً کس��ی مخالف وجود قهوهخانه نیست
که وجود آن برای دمی آرامش و آس��ایش و
دیدار دوستان قدیمی و گفتگوهای خودمانی
مفید اس��ت اما قهوهخان��هداران و صاحبان
اماکن عمومی برای س�لامت عمومی جامعه
و پیشگیری از حوادثی چون حادثه دوشنبه
در یکی از قهوهخانهها مس��ئولیت انس��انی،
اخالق��ی و قانون��ی دارند ت��ا حوادثی چون
ب��روز ناهنجاری ،درگی��ری و قتل و حوادثی
از این نوع س��ایه س��نگین خود را بر کارکرد
قهوهخانهها یا همان کافیشاپهایی که ادای
قهوهخانهها را در میآورند نیاندازد.
ارتکاب هر ناهنجاری و تحقق هر امر ناش��دنی،
قابل انجام ،قابل تحقق و شدنی شده است.
قطع��اً در س��طح و عمق جامعهی م��ا ایراداتی
ج��دی وج��ود دارد ک��ه این حج��م از تقاضا و
ّ
مصرف با وجود همهی مخاطرات مرتبط با آن و
فاجعههای ناشی از آن ،وجود دارد ،بیشک و به
استناد رخدادهای جنایی ،علت اصلی بسیاری
از منازعات در دامنهی کم شدت تا پر شدت ،از
نقص عضو تا قت��ل و وجود قربانیهای پرتعداد
در س��طح جامعه از همسر تا غریبه ،از رفیق تا
فرد ناشناس که اولین دیدارش میشود آخرین
دیدار ،همی��ن نبود عقل اس��ت در زمان غلبه
مستی ناشی از مصرف نوشیدنیهای الکلی.
و باور کنیم ک��ه در چرخهی مقابله اقناعی
و کاه��ش می��زان تقاض��ا ،ناموف��ق بودهای��م،
در چرخ��هی مقابل��ه حذفی و کاه��ش میزان
عرضه هم چندان موفقیتی نداش��تهایم و آنکه
تاکنون بیش��تر موفق بوده ،سوداگر این عرصه
خانمانبران��داز اس��ت ک��ه در پی��روی از روند
سوداگری نهفته در عمق جان جماعت اباحهگر،
ولان��گار و باری به ه��ر جهت در امرار معاش و
س��ودجویی ،همچنان فعال اس��ت و همچنان
قربانی میگیرد ،چه مس��موم ناشی از مصرف،
چه مقتول ناش��ی از نبود عقل در مس��تی ،چه
معدوم ناش��ی از عدال��ت به اج��را در آمده در
چرخهی پیجویی قت��ل . ...و ایکاش حاال که
تمای��ل پایانناپذیر و میل بهمص��رف را مهار و
پایانی نیس��ت ،قبل از مصرف میاندیشیدیم به
لحظهها و دقیقههای نبود عقل که در آن مدت،
انجام هر ناشدنی ،شدنی میشود.
* استاد دانشگاه و
رئیس پلیس سابق آگاهی استان

قانون کنترل و
مبارزه م ّلی با
دخانیات
محسن نیکورز*
یکی از مهمترین اهداف از تصویب قانون،
ایجاد نظم اجتماعی است و طبیعتاً قوانین
ناشی از هنجارها و ارزشهای یک جامعه
اس��ت .پس اگر قرار است قانونی تصویب
ش��ود که اجرا نش��ود و یا با تبعیض اجرا
ش��ود همان بهتر که اص ً
ال تصویب نشود
چرا که عالوه ب��ر اینکه قبح بیاحترامی
به قانون شکس��ته میشود زمینه تجری
دیگران را نسبت به هر قانونی که مخالف
میل گروهی خاص است ،فراهم میآورد.
قانون کنترل و مب��ارزه ملی با دخانیات
هم از زمره این قوانین است که بسیاری
از مواد آن نه تنها به منصه ظهور نرسید
بلکه از سوی تعدادی از مسئولین مربوطه
هم علناً مورد هجمه قرار گرفت .بههرحال
فرض بر این اس��ت که قانونگذار حکیم
اس��ت و بر اس��اس مصالح و معیارهایی
وض��ع قانون میکند .ب��ه عقیده من این
قانون یکی از قوانین بس��یار خوب است
که متأس��فانه بهای چندان��ی به آن داده
نش��د .ماجرای قتلی که چند شب پیش
اتفاق افتاد بارها تکرار شده و متأسفانه به
دالیل متعدد پایانی ندارد.
قهوهخانه مکانی بدون سرمایه خاص و با
حاشیه و سود باال و برخی با عوض کردن
واژه قدیم��ی قهوهخان��ه و تبدیل آن به
کافیشاپ از دیدگاه عاقالنه تفریحی که
نتیجه آن نزاع و قتل است تفریح نیست.
متأس��فانه س��اختار قهوهخانهها غالباً به
نحوی است که قشر بهخصوصی مشتری
دای��م قهوهخانهها هس��تند .به نوعی که
نه تنه��ا در فیلمها و س��ریالها بلکه در
عمل ردپ��ای بس��یاری از خالفکاران در
قهوهخانهها به چشم میخورد.
وقوع  3فقره نزاع منجر بهقتل در حدود
یک س��ال گذش��ته در شهرستانی چون
سیرجان نشان دهنده ساختار قهوهخانه
اس��ت .حتم��اً در صورتی ک��ه نظارت بر
قهوهخانهها بیش��تر و حت��ی قانونمندتر
ش��وند ممکن اس��ت در برخی م��وارد از
آسیبهای آن کاسته شود لیکن به لحاظ
همان تیپ و س��اختار ،آسیبهای اصلی
به قوت خود باقی خواهند ماند .هر چند
به اعتقاد برخی برخورد با چنین مراکزی
ممکن اس��ت به فعالیت زیرزمینی آنها
منجر ش��ود .ب��ر فرض صح��ت این ادعا
حداقل از توس��عه علنی ای��ن مراکز که
همچون قارچ در نقاط مختلف شهر سبز
میش��وند ،جلوگیری و به شدت محدود
میشوند.
* دادستان عمومی و
انقالب سیرجان
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به بهانه تجلیل از کارکنان ناشنوای شرکت سنگآهن گهر زمین

مریم کاظمی

◄مصطفی کورکی
دو س��الی اس��ت که در اینجا مش��غول بهکار شده
اس��ت .دو برادر ناش��نوا دارد و پدرش فوت کرده به
همی��ن دلیل ب��ه همراه دختر  7ماهه و همس��رش
که کمش��نوایی دارد و بافندهی قالی است در منزل
مادرش زندگی میکند .دیپلم فلزکاری دارد .خدا را
ش��اکر است که در این مجموعه کار میکند؛ اعتماد
مدیران به او و سایر ناشنوایان را به فال نیک میگیرد؛
ولی میگوید چون توان خرید سمعک را ندارم وقتی
بچ��هام گریه میکن��د نه من متوجه میش��وم و نه
همسرم و این شده برایمان یک مشکل بزرگ.

همهمیتوانند،
پس ما هم
میتوانیم

روز جهانی ناش�نوایان بود .مدیران ش�رکت
گهر زمین برای تجلیل از افراد ناشنوایی که
چند سال اس�ت در آن شرکت کار میکنند
مراس�م تجلیلی برپا کرده بودند .این مراسم
هراز چند گاهی برگزار میشود تا آنهاییکه
تنها با زبان ایما و اش�اره میتوانند کارکنند
نیز بدانن�د در جامع�ه دیده میش�وند .کار
گهرزمین در بهکارگیری این تعداد که در حد
توانشان انجام وظیفه میکنند قابل ستایش
اس�ت و زیباتر اینکه برای این عده مراس�م
تجلیل نیز میگذارد تا احساس کنند حضور
مثبتی در متن جامعه دارند.
مراسم بسیار صمیمی بود .کارکنان ناشنوای
س�ایت از اینکه مثل اقش�ار دیگر روزی به
نام آنهاس�ت و از آنها هم تجلیل میشود
احس�اس خوبی داش�تند .از س�لیمانزاده
مدیر س�ایت گهرزمین که در مراسم حاضر
بود میپرس�م آنه�ا از چه زمانی مش�غول
ش�دهاند و انگیزه گهرزمی�ن از بهکارگیری
این عده چ�ه بوده که میگوید «:س�ال 94
ب�ود که این ش�رکت در راس�تای حمایت از
جامعهی معلولین درخواس�ت دعوت به کار
ب�ه تع�دادی از ناش�نوایان را ارائ�ه کرد که
در ابتدا  7نفر مش�غول به کار ش�دند و یک
نف�ر دیگر در همین اواخ�ر از حدود کمتر از
یک س�ال قبل مش�غول به کار شده تا آمار
ناش�نوایان س�ایت ب�ه  8نفر برس�د» .وی
میگوی�د :بهکارگیری معلولی�ن منحصر به
ای�ن تعداد نیس�ت و عالوه بر ای�ن ها افراد
دیگری در قسمتهای مختلف سایت داریم
که دارای معلولیت جسمی حرکتی ،بیماران
خاص و برخی دیگر از معلولیتها هس�تند
و این نش�أت گرفته از دی�دگاه مدیران این
شرکت است .دیدگاهی که معتقد است هیچ

مساعد سازی محیط ،شرایط
زندگی و بهکارگیری و اشتغال

سهم معلولین
از جامعه
چقدراست

وهمه درحد امکانی که

انسانی ناتوان نیست
خدواند در اختیارشان گذاشته تواناییهای
خاص خودشان را دارند.
گاهی ش�خصی مانند جهانبخش صادقی از
سیرجان به عرصهی ایران ظهور میکند که
قادر به نشس�تن نیست و حتی دستهایش
توانایی چندانی برای حرکت ندارند اما چنان
نقاشیهایی خلق میکند که دهان جهانیان
از حیرت باز میماند .یا زهرا نعمتی معلول از
کرمان توانایی حرکت ندارد اما بارها قهرمان
جهان و المپیک میش�ود و نمونههای اینها
فراوان اس�ت .س�لیمانزاده معتقد اس�ت با
این دیدگاه باید به ای�ن فکر کنیم که از این
پتانس�یل خدادای نهفته در وجود این افراد
استفاده کرد و لذا ما در گهر زمین اعتقادمان
بر این اس�ت که این دوس�تان عزیزی که در
خدمتش�ان هستیم ش�اید از یکی دو نعمت
محروم باشند ولی بقیهی نعمتهای خداوندی
را دارند .آنها هم حق زندگی دارند و نباید از
شغل و کار محروم بمانند و زندگی خودشان
را با افسردگی و انزوا بگذرانند».
وی ضمن توصیه به سایر شرکت ها استفاده
از این اقشار را یک حرکت انسانی و اخالقی
میش�مارد و میگوید :برخیها معتقد بودند
ش�اید این گونه اف�راد نتوانن�د از عهده کار
برآیند اما بعدا ًمشاهده کردند که چه پتانسلی
دارن�د و هر ک�دام مثل آچار فرانس�ه در کار
خود موفقاند .حتی مرکز حمایتی ناشنوایان
کرمان اعالم کرده اولین گام توسط گهرزمین
و آقای مهندس پوریانی در این راستا در سال
 94برداش�ته ش�ده و امیدواریم این حرکت
گهرزمین الگویی باشد برای بقیه شرکت ها
که به این وظیفهی دینی و انسانی خود عمل
کنند و اطمینان داش�ته باشند که آنها قادر
به کارهایی که برعهدهشان گذاشته میشود
هستند.

بیژن ادبی
یکی از مهمترین معیارهای توسعهیافتگی جوامع ،مساعد سازی
محیط و مناسبس��ازی وضعیت و شرایط زندگی افرادی است
که از برخی تواناییهای جس��می برخوردار نیستند .در حقیقت
جامعه به عنوان یک قاعده انسانی و اخالقی موظف است که با در
نظر گرفتن تسهیالتی بتواند شرایط را برای اشتغال و جلوگیری
از انزوای این افراد و یا انجام کارهای روزمره مهیا کند .مث ً
ال فردی
که شرایط جسمی ویژهای دارد ،در مسیر پیگیری یک کار اداری
تا چه میزان درگیر مش��کالت فیزیکی و فنی و یا بازخوردهای
نامناس��ب میشود .یا برای س��هولت در رفت و آمد شخصی که
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◄محمد جواد بنا زاده
 14سال در تیم ملی فوتبال ناشنوایان بازی کرده
و  9بار قهرمان شده است .به همراه تیم ملی ایران
نیز به کشورهای کره جنوبی ،بلغارستان و روسیه
رفت��ه و دفاع آخر بازی میکرد ولی در س��ال 95
بعد از  14س��ال چون درآمدی از این راه نداش��ت
از فوتبال خداحافظی کرده و درگهرزمین شروع به
کار نموده است و از کارش راضی است.

| کارمندان ناشنوا  /از راست :سهیل رشیدی فر  -محمدجواد بنا زاده  -مسلم فرهادی  -عبدالرضا خالقی  -امید پرهود  -سلیمان زاده (مدیر سایت گهرزمین)  -محمد زارع زاده  -مصطفی کورکی  -محمدرضا حاجیلو |

ناشنوایان حاضر در این گفتگو که هر کدام تواناییهای
مخصوص خود را دارند غالب ًا دارای همسران کم شنوا و صاحب
فرزند هستند که با اجاره نشینی زندگیشان را میگذرانند.
ناشنوایان از اینکه برایشان اهمیت قائل شده و
درگهرزمین به کار گرفته شدهاند تا بتوانند گذران
زندگی کنند خدا را شاکر بودند...

گفتگو با ناشنوایان

ب�ا آنها ق�رار گفتگ�و میگذاریم ت�ا با هر
کدامش�ان صحب�ت کوتاهی کرده باش�یم.
ناشنوایانی که با زبان بی زبان می فهماندند
که دیگران میتوانند پس ما هم می توانیم.
ل�ذا عص�ر آن روز و پ�س از کار روزان�ه به
اتف�اق جواد مهاجرانی نماین�ده کارگران به

دفتر نش�ریه می آیند 8 .نف�ری که باید در
س�کوت به حرفهایش�ان گوش م�یدادم.
روحی�ه و اعتماد به نفس ش�ان قابل توجه
اس�ت .درمی�ان ش�ان احس�اس غربت می
کردم .آنها در نهایت س�کوت و با اش�ارات
دست با یکدیگر صحبت میکردند .من که از
زبان اشاره چیزی نمیدانستم ارتباط برقرار
کردن با آنها برایم سخت بود هر چند یکی

ناتوان��ی حرکتی و تبعاً ویلچر دارد ،آیا مس��ؤلین و معماران این
س��اختمان اداری یا بان��ک ،در ورودی این مجموعه ،رمپ یا راه
مخصوص معلولین تعبیه کردهاند یا خیر؟ یک فرد معلول معموالً
مانند همه افراد جامعه ،در محیط خانوادگی خود رشد میکند و
از طریق آنان وارد روند جامعهپذیری میشود .آگاهی خانواده و
اطرفیان از محدودیتها و در عین حال توانمندیهای فرد معلول
بحران رابطهگیری با دیگران
باعث میشود که این شهروند دچار
ِ
در اجتماع نشود .گاهی در همین سیرجان نیز متأسفانه مشاهده
میکنیم ک��ه برخی خانوادهها به علت فق��ر فرهنگی ،نادانی و
جهالت خودس��اخته ،فرزندان معلولشان را پنهان و خانهنشین
کردهان��د و در تصوراتی مضحک و بیمعنا و پوچ ،گمان میبرند

دو تایشان در حدود بسیار کم می توانستند
اندکی تکلم کنند ولی باز هم برایم س�خت
بود و درواقع ناتوان بودم از درک کردنشان.
اینج�ا بود که مهاجرانی ب�ه کمکم آمد .وی
تقریب ًا میدانس�ت ناشنوایان چه میگویند.
آنه�ا همه در ی�ک حرف مش�ترک بودند
«تش�کر از محمد حس�ین موال»کس�ی که
حامیش�ان در مرکز ناشنوایان استان بوده.
همچنین مدیران گهرزمین که با اشاره اسم
از آنها تشکر میکردند .کسانی که به آنها
اعتماد ک�رده و موجبات کار آنها را در این
مجموعه فراهم کرده اند.
◄عبدالرضا خالقی
با خوشرویی کامل مقابلم مینشیند .لیسانس برق
خود را از دانشگاه آزاد کرمان گرفته .میگوید ادامه
تحصیل را بسیار دوست داشتم ولی از آنجاییکه
تأمین هزینههای س��ه قلوهایم دش��وار بود دیگر
نتوانس��تم ادامه بدهم .او در بازهی زمانی 6صبح

که فرزند کمتوان آنها مایه شرمندگی است و به همین سبب ،از
این ابا دارند که این عزیزان را با خود به عرصههای عمومی و یا
مهمانیها ببرند .اگر همشهریان ما به جای این رفتارهای اشتباه،
س��عی کنند که با پذیرش واقعیت و تالش برای مناسبسازی
محیط ،به آنان اعتماد به نفس و فرصت اثبات تواناییهایشان
داده شود ،آینده این اشخاص قطعاً تضمین خواهد شد.
همش��هریهای ما به یقین میدانند که شخص معلول نیازی
به ترحم ندارد و نباید به عنوان آدمهایی نگاه شوند که کارایی
خاص��ی ندارند ،بلکه میبایس��ت با القای ح��س خودباوري،
اعتماد به نفس و ایجاد فرصت اشتغال و درآمدزايي براي افراد
كمتوان ،به توانمند شدن جامعه معلوالن یاری برساندُ .طرفهتر

الی  17عصر که سر کار است همسرکم شنوایش
ب��ه تنهایی ب��ا امیرعل��ی ،امیرحس��ین و فاطمه
زمان س��پری میکند .او خ��ود را موظف میداند
بهج��ای ادامه تحصیل کمک حال همس��رش در
نگهداری و تربیت س��ه قلوهایش باشد .عبدالرضا
کارشناس سخت افزار بخش ITگهرزمین است و
تمام ام��ور تعمیراتی پرینتر ،کارتریج ،برنامههای
نرمافزاری ،کابلکش��ی شبکه ،نصب دوربین و در
نهایت هر کاری که از او خواس��ته شود را در این
ح��وزه ف ّنی انجام میدهد .خالقی ارتباط نزدیکی
ب��ا همکاران��ش دارد و میگوید«با هم��کاران و
دوس��تانم ارتباط خوبی دارم .تقریباً میدانم چه
میگویند و اگر جایی متوجه حرفش��ان نشوم با
نوش��تن به من میفهمانند که چه میخواهند».
میگوی��د با اینک��ه بچههایم  6س��ال دارند ولی
عصای دستمان هستند .دخترم فاطمه آنچه را در
تلویزیون میبیند برای من و مادرش با زبان اشاره
توضیح میدهد .عبدالرضا از موقعیت ش��غلیاش
راضی است.

آن که بهزیس��تی از اختیارات و بودجه قابل توجهی برخوردار
نیس��ت و حقیقتاً در شهرستان سیرجان نیز انتقادات فراوانی
نس��بت به اثرگذاریهای این نهاد در خصوص آگاهیرس��انی
و فرهنگس��ازی در خصوص بهسازی زندگی معلولین وجود
دارد.در رس��انهها آمده است ،فراوانی تعداد افراد معلول بیکار،
دو برابر افراد س��الم اس��ت .معلولی که ش��غل ندارد ،از عزت
نفس و اس��تقالل عمل برخوردار نیس��ت و متأسفانه همواره
فرد آس��یبپذیر و وابستهای باقی میماند که از عهده مسائل
ش��خصی خود نیز برنمیآید .نباید فض��ا و نحوه بینش آدمها
بهگونهای باش��د ک��ه فرد معلول گمان کند ک��ه در چنبرهیِ
«تلهیِ محرومیت» قرار دارد و خدایناکرده ،احس��اس ضعف

◄ محمد زارع زاده
پیشتر دو سال در شرکت کرمان ریسه با پیمانکاران
گهرزمین کار میکرده و جدیدا ً به بخش خدمات
رفاهی گهرزمین منتقل ش��ده اس��ت .یک دختر
 3ساله دارد و همس��رش نیز کم شنواست که به
اتف��اق در یک خانهی اج��ارهای زندگی میکنند.
میگوید «:درکارها به خدا توکل میکنم .شرکت از
من حمایتهای زیادی کرده ولی امیدوارم قرارداد
من نیز مانند قرارداد بقیه دوستانم شود».
◄محمد رضا حاجیلو
در فوتبال و فوتس��ال  7س��ال به همراه تیم اس��تان
رتبههای خوبی بهدست آورده است و همچنان در تیم
فوتبال ناشنوایان بازی میکند .همسرش کم شنواست.
 14سال گچکار بوده و منتظر وام بهزیستی است و از
برخورد مردم در ش��هر وقتی با همسرش با زبان اشاره
صحب��ت میکند خوش��ش میآی��د و میگوید مردم
مهربان هستند و رعایت حال ما را میکنند میگوید با
همکارانم هم مشکل ندارم همه خوب هستند.

جس��مانی ،بیقدرتی ،فقر و انزوا مانند تار عنکبوت بر ذهن و
اندیش��ه او تنیده شود .کنوانسیون بینالمللی حقوق معلوالن
ه��م به همین دلیل ،مکلف کرده ک��ه ادارات حداقل  3درصد
نیروهای خود را از میان این دسته از شهروندان انتخاب کنند.
دس��تهای از معلولیتها که در ظاهر فرد نیز هیچ آثار بیرونی
و قابل مش��اهدهای ندارد ،افرادی هس��تند که دچار ناشنوایی
هستند .یکی از مهمترین تدابیر برای شناسایی این جامعه ی
هدف در جهان ،برگزاری آزمون غربالگری شنوایی (پیشبینی
افت ش��نوایی) در مدارس و س��نین خردس��الی است .نگرش
منفی در زمینه این اشخاص باید ریشهکن شود .خوشبختانه
در بس��یاری از رسانهها ،رس��ماً زبان اشاره برای ناشنوایان نیز

◄سهیل رشیدی فر
در بخش بایگانی گهرزمین کار کرده است .دیپلم
صنایع دارد و بعد از اخذ دیپلم  5سال جویای کار
بوده تا اینکه در گهرزمین مشغول بهکار میشود.
در ورزش ب��ه جز فوتبال ب��ه کونگفو عالقه دارد
ام��ا عالقه اش به کار بیش��تر از ه��ر چیز دیگری
اس��ت چون کمک خرج پدر و مادرش شده است.
میگوید«:پدر و مادرم ازدواج فامیلی داشتهاند که
نتیجهاش شدهام من ،خواهرکم شنوایم و برادر 23
سالهام هم که ناشنوا است و بیماری خاص دارد».
میگوید«:کاش یک ش��رکت هم مثل گهرزمین
حاضر میش��د برادر کوچکترم را به کار بگیرد .او
توانایی خوبی دارد و تنها دغدغهام فع ً
ال او است».
◄امید پرهود
او نیز س��ابقه بازی در تیم فوتبال ناشنوایان را دارد و
همزمان چند سالی در یک شرکت بدون بیمه کارکرده
تا اینکه بعد از ورشکس��تی ش��رکت مذکور و با آشنا
شدن با مس��ئوالن گهرزمین در این شرکت مشغول
به کار ش��ده است امید یک پسر دارد و همسرش نیز
کم شنواس��ت .عالقه اش به کار زیاد است و از اینکه
با وجود معلولیت ،کاری برای خود پیدا کرده تا زن و
بچه اش را تأمین کند خدا را شاکر است.
◄مسلم فرهادی
دیپلم تأسیسات دارد و جدیدا ً به این شرکت آمده
تا با آمدنش ناش��نوایان ش��رکت به  8نفر برسند.
از نیروهای پیمانکاری اس��ت و میگوید« :کارفرما
هرکاری بگوی��د انجام میدهم» خیل��ی آرام و با
طمأنینه جواب سوالهایم را مینویسد و میگوید
اگر اعتم��اد به کارم نبود معلوم نب��ود اکنون چه
زندگی داشتم.

در حاش��یه تصویر قرار میگیرد تا مراعات آنان نیز بش��ود .در
منابع علمی و آثار منتش��ر ش��ده پژوهش��گران ،سن طالیی
یادگیری زبان ارتباطی ویژه ناش��نوایان ،بین  2تا هفتسالگی
است .امیدوارم در بین خانوادهها و هم در میان مسؤلین ،توجه
ویژهای به این قش��ر معطوف ش��ود .هش��تم مهر روز جهانی
ناش��نوایان را به تازگی پشت سر گذاش��تیم 3 .تا  5درصد از
شمول مفهو ِم ناشنوا قرار دارند
جمعیت کشور ما در زیر چت ِر
ِ
و ضرورت درنظر گرفتن سیاس��تهای ویژه به خصوص برای
این عزیزان به ش��دت احساس میشود و بهخصوص در زمینه
سیاس��تگذاریهای آموزش و پرورش باید برای این جمعیت
میلیونی ،تدابیر ویژهای درنظر گرفتهشود.

روانشناسی رفتار و گفتار این روزهای ما ایرانیها

گعدههایگرانی

محمد غیوری
« َگعده» چیس��ت.؟ واژهای است اصالتاً عربی-اصل
آن قعده بوده اس��ت -به معنای دورهم نشس��تن و
دوره گرفت��ن .کارب��رد ای��ن واژه در بین طلبههای
محصل که بحث و گفتوگو بخشی از امور تحصیلی
و روزمرهی آنها اس��ت بیش��تر رایج اس��ت .گپ
وگفتوگو بین افراد س��ادهترین معنی گعده است.
هم��ان گفتوگوهایی ک��ه در اولین لحظهی دیدار
بین دو ش��خص ،بعد از احوالپرسی و چاقسالمتی
و گفت��ن «چه خبر» و «خب دیگه چه خبر» ادامه
پیدا میکند.
جنس و مح��ور این گفتوگوها حس��ب ش��رایط
مختلف متفاوت اس��ت و برگرفته از اتفاقهای روز
اس��ت .اما جنس گع��د ه این روزهای م��ردم ایران
بیش��تر بر محور یک موضوع اس��ت« .گرانی کاال».
تن ماهی ش��ده فالن تومن .رب گوجه شده بهمان
تومن .آهن شده کیلویی فالن .دو هفته پیش فالن
چیز را خریدم این قیمت ،امروز رفتم بخرم شده بود

بهمان قیمت وغیره؛ این روزها اگر دو نفر با یکدیگر
مالقات کنند جنس گفتوگوها عیناً بیکموکاست
از جن��س مثالهای ذکرش��ده اس��ت .ه��دف این
تحریر بررسی گذرای چرایی موضوعیت این قبیل
گفتارها و گفتوگوها از منظر علم جامعهشناسی و
روانشناسی است .ضمن بیان این نکته که مواضع
و تحلیل جامعه شناسان و روان شناسان در برخورد
با این اپیدمی دارای مرزهای مش��ترکی است .این
گفتوگوها بهصورت مونولوگ و یا تکگویی نیست
و دو ط��رف س��عی در بیان تجربهها و مش��اهدات
خود از وضعیت نابس��امان اقتص��ادی و گرانیهای
افسارگس��یخته دارن��د و میخواهن��د در بیان این
مش��کل اساس��ی از یکدیگر س��بقت بگیرند .غافل
از اینکه ش��خص روب��روی ما خ��ود در این جامعه
زندگی میکند و از س��یاره و س��رزمین دیگری به
طور ناگهانی در مقابل م��ا ظهور پیدا نکرده که ما
س��عی در تفهیم ش��رایط به او را داریم .هر دو علم
جامعهشناسی و روانشناس��ی بخشی از دلیل این
روی��داد را در عالق��ه افراد به خبررس��انی و گفتن

تازهه��ا بیان میدارند اما ای��ن دلیل کمترین علت
و بهانه این گفتوگوهاست .حتی به عقیده نگارنده
با نگاه به پافش��اری بیشازحد و پایانناپذیر مردم
ب��ر گفتوگو حول این موضوع ،میتوان خط حذف
و بطالنی کش��ید بر ارتب��اط موضوعی این گعدهها
با ویژگی جذابیت و عالقه انسانها به خبررسانی.
در گفتوگ��و با یک جامعهش��ناس وی گرانیهای
بیح��د و حصر را بهمثابه ی��ک بالی طبیعی چون
زلزل��ه قلمداد کرد که آثار آن کل جامعه و مردمان
آن را تحت پوش��ش قرار میده��د .در بروز چنین
بحرانهایی اپیدم��ی و فراگیر بودن آن و درگیری
کل افراد جامعه با آن آس��تانه تحمل آن مش��کل
را باال میبرد و بهنوعی تس��لی خاطر افراد اس��ت.
دس��تیابی به احس��اس تنها نبودن و پیدا کردن
همراه ش��اید هدفی اس��ت که افراد از دنبال کردن
و استمرار این گعدهها دنبال میکنند.
تص ّور کنی��د کودکی را که از ی��ک واقعه و رویداد
ترسیده و یا یک کابوس دیده است .کودک تالش و
اصرار زیادی جهت شرح و بازگو کردن آن رویداد با
جزئیات کامل برای اطرافیان و نزدیکان خود دارد.
در چنین مواردی آن کودک که دچار ناامنی روانی
ش��ده با بروز چنین رفتاری س��عی در تخلیه روانی
خود دارد .مثال باال نقد رفتار این روزهای ایرانیان از
منظر علم روانشناسی است .دقیقاً دو سال پیش که
صحبتی از گرانی روزافزون و تورم افسارگس��یخته
در میان نبود وزیر وقت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در مراسمی به آماری قابلتوجه و البته وحشتناک
اش��اره داش��ت و آن اینک��ه یکپنج��م ایرانیها از
اختالالت و مشکالت روانی رنج میبرند .اگر نمونه
رفتارهای عجیب و دور از منطق و بیس��ابقه چند
ماه گذشته ایرانیها در مواجهه با مسائل اقتصادی

موس��یقی محرم بخش جداییناپذیر موس��یقی س��نتی ایران اس��ت
که اجرای صحیح و مناس��ب آن بر این هن��ر تأثیرگذار بوده و موجب
اعتالی موسیقیهای آئینی میشود .تعزیه ،منقبتخوانی ،نعتخوانی،
روضهخوانی ،پردهخوانی ،شمایلخوانی و غیره هر کدام با مراسم خاص
و موسیقی مناسب ،نشانگر ارادت ایرانیان به اهل بیت است .به اعتقاد
موسیقی شناسان ،تمام آوازهای هفت گانه ایرانی بهویژه چهارگاه ،ماهور،
السالم)
نوا و راست پنجگاه در مراسم سوگواری اباعبدا...الحسین (علیه ّ
قابل اجراست .هر بخش از موسیقی محرم شجاعت و از خود گذشتگی
شهدای کربال و وقایع  10روز اول این ماه را به تصویر میکشد.

ندانی از چه ُعرف عامیانه
دو هم داماد را خوانده است «همریش»؟
از آن باشد که این دو همدگر را
چو میبینند در بازار تجریش
بجنبانند باهم ریش و گویند
بدین جنباندن اسرار دل خویش
کز آن تحفه که بر ریش من افتاد
به ته ریش تو هم بستند درویش

این گفتوگوها بهصورت مونولوگ و یا تکگویی نیست و
دو طرف سعی در بیان تجربهها و مشاهدات خود از وضعیت
نابسامان اقتصادی و گرانیهای افسارگسیخته دارند و میخواهند
در بیان این مشکل اساسی از یکدیگر سبقت بگیرند.
غافل از اینکه شخص روبروی ما خود در این جامعه زندگی میکند
و از سیاره و سرزمین دیگری بهطور ناگهانی در مقابل ما ظهور
پیدا نکرده که سعی در تفهیم شرایط به او را داشته باشیم!.

| گروه موسیقی هیأت محمدی سیرجان  /عکس :مجید شبستری |

جایگاه موسیقی ایرانی
در محرم

را مدنظر قرار دهیم در مییابیم که آمار ارائهش��ده
توسط وزیر وقت در دو سال پیش قطعاً دستخوش
تغییر شده است.
هجوم ش��ش میلیون کاربر به س��ایت یک شرکت
خودروس��از ،احت��کار کاالهای مختل��ف و افزایش
خری��د بی��ش از نیاز آن توس��ط م��ردم ،صفهای
عریض و طویل در جلوی صرافیها و طالفروشیها
و مثالهایی ازایندس��ت نش��ان از س��یر صعودی
و رون��د بحرانی این آمار در چند ماه اخیر نس��بت
به سالهای قبل و ش��یوع «همذاتپنداری» دارد.
همذاتپنداری یک واکنش روانی است که فرد در
آن تمایل زیادی به صحبت و همدردی با اشخاص
و درد دل با آنها و بیان مشکالت خود را دارد.
ح��ال ک��ه صحبت از گع��ده و درد دل بی��ن افراد
و همذاتپن��داری ش��د بی��ان روایت��ی از راوی
شیرینس��خن تاریخ ،دکتر باستانی پاریزی نهتنها
خالی از لطف نیست بلکه با این نوشتار هم تناسب
دارد و ش��اید تلخی نوشتار را در پایان شیرین کند.
استاد باستانی در قطعه شعر زیر کلمه «همریش»
را که یک واژه خاص از کرمانیهاس��ت ریش��هیابی
میکند که از دل گفتوگوی دو باجناق و همدردی
با یکدیگر بیرون میآید.

ابراهیم بوذری پژوهشگر موسیقی از تعزیه بهعنوان یکی از آئینهای
دیرپای آمیخته با موس��یقی مربوط به مح��رم یاد میکند و چنین
میگوید« :تعزیه یکی از هنرهای دیرینه ایران است که دارای فواید
سیاس��ی بس��یار به لحاظ اس��تقالل و ادب و اخالق دینی بود ولی
بهدالیل گوناگون در حال فراموشی است .یکی از کارکردهای تعزیه
ارائه چهره واقعی اس�لام و نش��ان دادن ظلم وستم و جور بنیامیه
و بنیعب��اس و فس��اد اخالقی آنان با ابزار موس��یقی و نمایش بوده
اس��ت.در گذشته بهدلیل بیسواد بودن اغلب مردم و بهرهنگرفتن از
خطابه ،نمایش در آنان تأثیر زیادی داش��ت ،لذا مبتکران هنرتعزیه
در کنار موس��یقی از لباسهای رنگ س��رخ و زرد زننده و صداهای
خش��ن بهعنوان نمادی از ظلم دستگاه بنیامیه استفاده میکردند.
اش��عار تعزیه و نوحههای موزون همگی ب��ه بهترین وجه ممکن در
آوازهای مختلف ایرانی خوانده میشد تا اثرگذاری بیشتری بر مردم
داشته باشد».

روح ا ...خالقی صاحب نظر در هنر موس��یقی س��نتی نیز در کتاب
شناس��ایی موس��یقی -خود درباره تأثیر متقابل تعزیه و موسیقینوشته است« :بس��یاری از خوانندگان موس��یقی ملی ایران ،تجربه
نخس��ت خود را از خوانندگی در تعزیه آغ��از کردند و از این طریق
به مقام هنرمندی رس��یدند که از آن جمله میتوان به اس��تاد علی
حس��ین قزوینی ،میرزا حسن قزوینی ،مال عبدالکریم جناب ،حاجی
قربانخانشاهی ،اقبال آذر و....اشاره کرد.
نوحهخوانی که بیش��ترین کاربرد را در ماه محرم دارد ،مورد دیگری
اس��ت که به موس��یقی آمیخته است ».هوش��نگ جاوید پژوهشگر
موس��یقی نیز میگوید«:درنوحهس��رایی و س��ایر مراس��م مذهبی
موس��یقی خاص خود را دارد که تا  50سال قبل بهشدت در کشور
ما رعایت میش��د بهطوری که آهنگسازان برای ساخت نغمات خود
از این نوع موس��یقی الهام میگرفتند ولی پ��س از آن بهدلیل عدم
کنترل و توجه الزم رفته رفته کم رنگ ش��ده تا جایی که در زمان
حاضر آس��یب نگران کنندهای به آن وارد آمده اس��ت .باید اشعار و
ملودیها توسط کارشناس��ان آسیبشناسی شود و جامعه مداحان
نی��ز بپذیرند که ما دارای موس��یقی مذهبی بس��یار غنی هس��تیم.
نعتخوانی و منقبتخوانی بهترتیب ویژه ستایش پیامبر اکرم (ص)،
ائمه و بزرگان دین اس��ت که به فراموش��ی سپرده شده است و الزم
است توس��ط کارشناسان و دلس��وزان فرهنگ و آئین مذهبی احیا
شود .ریزهخوانی نیز از مراسم مذهبی– موسیقایی گذشته بوده که
جوانان و پیشکس��وتان اهل فن از یک ماه پیش از ماه محرم و صفر
در مجلس��ی حضور یافته و به خواندن اش��عار مربوطه میپرداختند
که توسط چند تن از پیشکسوتان بهصورت شورایی کار آنان ارزیابی
و س��پس توسط ش��خصی به نام نقیبالنقبا مشخص میشد که چه
کس��ی در چه محلهای کدام یک از اش��عار را بخواند .در مجموع به
اعتقاد صاحبنظران ،س��وگواری آداب و رس��وم ویژهای دارد که باید
رعایت ش��ود حال آن که این ظرافت کاریها بهویژه در مداحیها و
نوحهسراییها کمتر دیده میشود.
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ضمیمه رایگان شماره  1144هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

خدمات منزل

@negarestanniaz

لوله بازکنی  ،لوله کشی ساختمان ،
تعویض لوله های فرسوده  ،جوشکاری
آبگرمکن و خرده کاری های دیگر

09139565408
 09136793871ارچندانی

آموزشگاه فنی و حرفه ای ایمن کاران
آموزش دوره افسر  ، HSEبکارگیری  HSEدر
صنایع (مقدماتی و پیشرفته)  ،آتش نشانی

آدرس :ابتدای بلوار سیدجمال  ،نرسیده
به دادگستری  ،جنب دفتر وکالت غیاثی
09139474048

ظرفیت محدود

داربست فلزی عدالت
09193453650 - 09178317645

کارخانه گاز اکسیژن سیرجان بالن طباطبایی
به اطالع عموم میرساند شارژ کلیه گازهای صنعتی
و آزمایشگاهی و آزمایشگاهی ترکیبی و اکسیژن
،ارگون،استیلن،میکس،نیتروژن ،و  co2وتوضیع
رایگان سیلندر به گل گهر وحومه شهر انجام میگیرد
شهرک صنعتی شماره یک ،خیابان میلگرد شرقی
09131454387 09139452908

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

با مجوز رسمی وبیمه معتبر
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
09139473880-42252330
سلطانی

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335

طرح تعویض موتور سیکلت
فرسوده با هوندا مدل ۹۷
همراه با بیمه

فروش انواع موتورسیکلت بدون پیش قسط و
فروش انواع دوچرخه به صورت اقساط

فروشگاه موتور سیکلت صبوری

بلوار دکتر صادقی 42281214 - 42281213 - 09132453990

ایمن ُدر طباطبایی
کارخانه تولید پنجره دوجداره
درب اتوماتیک و کرکره
نمای آلومینیوم و چوب ترمو

بلوار دکتر صادقی  ،نبش چهارراه دانشگاه
فروش  09131452714 :خدمات 09131452370 :
42242537- 42242100
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دعوت به همکاری

به یک فروشنده جهت کار در سوپرمارکت
مجتمع رفاهی خلیج فارس و جایگاه کمال آبادی  ،در
 8کیلومتری الین برگشت جاده بندرعباس نیازمندیم
09130421051

به یک شاگرد جهت کار کابینت
ام دی اف نیازمندیم
۰۹۳۶۱۴۸۶۸۲۶

به چند شاگرد جهت کناف
کاری نیازمندیم
09136193213

به چند کارواش کار با حقوق
خوب نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴۷۵۰۱۱

به یک نفر آقا دارای مدرک لیسانس
صنایع غذایی جهت کاردرکارگاه بسته
بندی حبوبات نیازمندیم
42254481 -09139284720

از یک نفر خانم یا آقا کباب پیچ به
صورت نیمه وقت و منقلدار دعوت به
همکاری می شود
09139474981

به یک نیرو جهت کار در کارواش
نیازمندیم
09140560322

به دو نفر نیرو جهت کار در
کارواش نیازمندیم
09138450068

به یک شاگرد (ترجیحا مجرد)
جهت کار کاغذ دیواری نیازمندیم
09216169133

به یک نفر آقا آشنا به کامپیوتر
برای انجام امور حسابداری نیازمندیم
42254481 -09139284720

به تعدادی نیروی خانم جوان جهت
کار در فست فود با حقوق مناسب
نیازمندیم
09133458848

به نيرو خانم جهت كار در
آشپزخانه شيفت صبح نيازمنديم
09133796038

به دو شاگرد خانم یا آقا جهت
کار در ساندویچی نیازمندیم
 ۰۹۱۳۲۴۵۶۶۷۹خالویی

به يک نيروي خانم مجرد جهت کار در
شيریني پزي با حقوق مناسب نيازمنديم
09136787503

به يك خانم آشنا با كامپيوترحداقل
فوق ديپلم جهت كار حسابداري
نيازمنديم ضمنا آموزش داده ميشود
٠٩١٣٣٤٥٢٦٠٣

به يك شاگرد جهت كار در
چايخانهنيازمنديم
09133785659

به یک راننده لیفتراک
نیازمندیم
 09124765379نظری

چند نفر آقا جهت کار در آشپز
خانه نیازمندیم
09133455030

از نیروی خدماتی
خانم یا آقا با حقوق و بیمه
جهت نظافت درمانگاه به
صورت نیمه وقت دعوت به
همکاری می شود
۰۹۲۱۳۵۹۰۳۷۷

از یک نیرو جهت
کار در نان فانتزی واقع در
بلوار هجرت روبروی مسجد
قدس دعوت به همکاری
می شود
09148398462

از یک همکار خانم
یا آقا جهت کار در ساندویچ
پرندگان واقع در سه راهی
کرمان دعوت به عمل می آید
09212983758

شرکت تی پی ایکس
جهت تکمیل پرسنل خود از یک
آقا جوان و مجرد دارای گواهینامه
پایه  3با ضمانت معتبر دعوت به
همکاری می شود (مراجعه حضوری)
خ فرمانداری شرکت تی پی ایکس
42251658

از یک منشی خانم
جهت کار در نمایشگاه کابینت
به صورت تمام وقت با روابط
عمومی باال و سابقه کار دعوت به
همکاری می شود
09133472492

از یک نفر فروشنده
خانم با حقوق  1م تومان
دعوت به همکاری می شود
آدرس :خ طالقانی
09381626609

از یک نفر ویزیتور
مواد غذایی با سابقه با
پورسانت عالی دعوت به
همکاری می شود
09136150805

از تعدادی نیروی کار
جهت تکمیل کادر آشپزخانه
رستوران و بیرون بر ژیگو واقع
در بلوار سیدجمال دعوت به
همکاری می شود
09131454946

از یک نیروی خانم
جهت کار در کافی نت با
حقوق مناسب دعوت به
همکاری می شود
09103666445

از یک حسابدار
خانم مسلط به کامپیوتر به
صورت دو شیفت دعوت به
همکاری می شود
09131789368

از چند نفر شاگرد
ماهر و نیمه ماهر جهت کار
در کارگاه  MDFدعوت به
همکاری می شود
09120876938

به یک نفر نیرو آشنا به کاردر
کافی نت نيازمنديم
09131791748

از یک نیرو جهت
نان فانتزی نان
آوران از یک نیروی خانم کار در کافی شاپ دعوت
دعوت به همکاری
به همکاری می شود
می نماید
09374817517
09147039053

از یک راننده مایلر پایه یک
جهت کار در شرکت معتبر در
گل گهر  ،متعهد  ،متبحر  ،فعال و
سالم دعوت به همکاری می شود
09133452403

یک حسابدار
مسلط به کامپیوتر،آشنا به
برنامه حسابداری با حقوق
ومزایا عالی نیازمندیم
۰۹۱۳۱۴۵۳۷۶۶

از یک نفر نیروی
کار خانم جهت کار در
ساندویچی دعوت به
همکاری می شود
09909453424

به یک نیروی خانم
ترجیحا مجرد جهت کار
درفست فود به صورت
نیمه وقت نیازمندیم
09139454350

از دونفر نیرو جهت
کار در فست فود (شیفت
عصر) دعوت بعمل می آید
ساعت تماس  ۱۰صبح به بعد
۰۹۱۳۱۷۸۳۹۵۸

از یک نفر نیروی آقا یا خانم جهت کار
در آشپزخانه فست فود و یک نفر سالن دار
دعوت به همکاری می شود
آدرس :چهارراه اداره گاز 09363280826

به دو نفر
شاگرد جهت کار در
فست فود نیازمندیم
09356088863

به تعدادی فروشنده
س ّیار کتاب در استانهای
کرمان ،فارس ،یزد و هرمزگان
بادرآمد عالی نیازمندیم.
۰۹۱۰۳۲۷۱۷۸۸
۰۹۱۶۲۵۲۷۹۹۱واتساپ

به یک نفر نیرو
ترجیحا کار کرده جهت
کار در کارواش
نیازمندیم
09137689839

به یک شریک آشپز
به تعدادی نیروی
به تعدادی شاگرد
یا
فود
فست
اندازی
راه
جهت
کافه
در
آقا و خانم جهت کار
خانم جهت کار در فست
غذا آماده با هزینه  10م تومان
رستوران نیازمندیم
فود دعوت به عمل می
نیازمندیم
کافه من  -سالندار  -کافه
آید
09120784233
آدرس :بلوار شیراز
09031293141
ساعت تماس 4عصر به بعد
09137597969

از یک شاگرد
جهت کار در لوله فروشی
با حقوق عالی دعوت به
همکاری می شود
09133471086

از یک راننده
لودر جهت کار در شرکت
دعوت به همکاری
می شود
کاویانی 09177233568

به يك منشي
خانم جهت كار در دفتر
ورق فروشي واقع در
بلوار عباسپور نيازمنديم
٠٩٣٦١٤٤٩٧١١

به تعدادی نیروی
خانم و آقا جهت كار در
كافه فرنگی گپ ،شیفت
عصر نیازمندیم
۰۹۲۱۲۰۷۲۴۲۳

به دو نفر اقای جوان
جهت کار در فست فود پیتزا
سنگی نیازمندیم.
ساعت کار 2 :بعد ظهر تا  12شب
حقوق ماهیانه 800
09140412723

از یک نفر نیروی
خانم ترجیح ًا مجرد جهت
کار در فست فود دعوت به
همکاری می شود
09131455231

به یک صندوقدار خانم
جوان (ماهر) جهت کار در فست
فود پیتزا سنگی نیازمندیم .
ساعت کار 6 :تا  12:30شب
حقوق  700 :هزار تومان
09140412723

از یک نفر فروشنده
خانم ترجیحا مجرد جهت کار
در پوشاک بچگانه به صورت
تمام وقت دعوت به همکاری
می شود
09363602884

از یک نیروی حسابدار آشنا به نرم
افزار حسابداری جهت همکاری در شهرک
صنعتی دعوت به همکاری می شود
09134453464

رستوران ژینو جهت تکمیل کادر پرسنلی
خود از چند سالن دار با ظاهری آراسته و روابط
عمومی باال ترجیحا خانم دعوت به همکاری می نماید
جهت اطالع بیشتر با شماره هاي زير تماس بگيرید
۴۲۲۵۰۵۰۰ - ۰۹۱۳۱۷۸۳۵۸۲

قابل توجه بانوان جویای کار
استخدام نیروی کار خانم به صورت نیمه وقت،
حقوق پایه  1/۱۰۰/000تومان  +مزایای عالی
آدرس :سیرجان ،خیابان قدس شمالی ،روبروی زمین چمن تختی،
ساختمان مزون الکچری،طبقه دوم ،واحد، ۵
مرکز پخش کتاب فانوس
*مراجعه حضوری الزامیست* 09138513456

شركت توسعه ايد ه آل سيرجان از یک نفر
حسابدار مالي با مدرك ليسانس حسابداري وباالتر با
حداقل ٥سال سابقه در شركت هاي توليدي دعوت به
همکاری می نماید
 ٠٩١٣٢٩١٠٦٢٥از ساعت ٧صبح ٧عصر

به یک سند تک برگ مسکونی
جهت دریافت تسهیالت بانکی (با
مژدگانی  20م تومان) نیازمندیم
09038390767

به یک آشپزماهر و باتجربه
جهت کار در فست فود و کافی شاپ
نیازمندیم
٤٢٣٤٠١٢٤
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به یک شاگرد
جوان جهت کار
در رابیزبندی و
جوشکاری نیازمندیم
09136374760
پژمان

از یک اصالح
کار  ،شینیون کار و
میکاپ کار ماهر جهت
کار در سالن زیبایی
دعوت به همکاری
می شود
09136204990

از یک
خانم جهت کار در
آشپزخانه فست فود
دعوت به همکاری
می شود
09132477107

از یک نیرو جهت
کار در مغازه (کار با وانت)
دارای گواهینامه و حداکثر
 30سال سن با بیمه و
حقوق توافقی دعوت به
همکاری می شود
09130422714

به  ١٠نفر
نيروي مرد جهت
كار در كافه
نيازمنديم
٠٩٩٠٤١٧١٢٥٠

به یک منشی
جهت کار دفتری و
حسابداری در خیابان
امیرکبیر بدون بیمه
نیازمندیم
ساعت کاری ۷:۳۰الی ۱۲:۳۰
و عصرها  ۱۵الی ۱۹:۳۰
۰۹۱۳۲۴۵7987

از چندین بازاریاب جهت
همکاری برای دفتر بیمه ایران
دعوت به عمل می آید
09129626353

از چند نفر نيرو آقا و خانم جهت
كار در رستوران دعوت به
همکاری می شود
٠٩١٣٢٤٥٤٤٧٦
از یک نفر سرپرست دفتر فنی دارای مدرک
کارشناسی معدن مسلط به برنامه ونرم افزارهای
معدنی و نقشه برداری حداقل  ۵سال سابقه کار جهت
کار در معدن مس دره زار دعوت به عمل می اید.
۰۳۴-۴۲۲۳۵۹۰۶

به یک نفر آشپز مرد جهت
همکاری در شرکت نیازمندیم
09129437265
به يك فروشنده آقا جهت کار در کفش
فروشی با حقوق ماهیانه  800هزار تومان
نیازمندیم
ساعت کاری  8:30 :الی  13و  16الی 22
09196983310

پته دوزی به روش سنتی کرمان

در خدمت دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند
به این هنر سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

آدرس  :بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن  ،مدیریت
سرکارخانم ایرانمنش 42309840 - 09136629737

مسکونی
زمین و باغ
رهن و اجاره یک منزل به صورت همکف و
زیرزمین  2 ،واحد مجزا  ،امکانات فول  ،خ ولی
عصر  20م رهن با  2م کرایه
09138455326

مجتمع  4طبقه 3
واحدی ( 610متر)  ،هر واحد
 3خوابه به صورت یکجا واقع
در بلوار چمران به فروش
می رسد
09132797874

آپارتمان طبقه اول
یکسال ساخت با متراژ ۱۵۰
مترمربع  ،دکوراسیون عالی
،فول امکانات،پارکینگ
اختصاصی واقع در شهرک
غرضی جنب منطقه ویژه
رهن و اجاره داده میشود
۰۹۳۵۱۴۵۱۱۸۸
 ۱۰قصب زمین فاز  ۳فخرآباد در به
حیاط با  ۱۵۰متر پروانه به قیمت ۳۵م
به فروش میرسد
۰۹۱۴۰۵۳۷۲۷۰

قیمت کارشناسی ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

يك واحد
آپارتمان جهت مطب ،دفتر
ساختماني،دفترشركت و ...واقع
در خيابان امام جنب سونوگرافی
دكتر نصرا..پوراجاره داده ميشود
09132477090

 130قصب زمین در
حجت آباد -یک کیلومتر بعد از
کوره های گچی دارای دیوار دور
و اتاق و آب و برق و سیاه درخت
بفروش میرسد
(لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد)
09366303880

یک قطعه زمین به
مساحت  500متر واقع در منطقه
دولت آباد هماشهر زیر قیمت
کارشناسی به قیمت  37میلیون
و  1000متر لوله گلخانه با وسایل
جانبی به فروش می رسد
09131781078

فروش 256متر زمین
با سند تک برگ مشاع ازاراضی
صدرآباد ،پزشکان  ،1آخرابن سینا،
نقدی 30درصد زیرقیمت کارشناسی یا
معاوضه با آپارتمان ،ماشین یا خانه باغ
دربلورد و حسین آباد یا نزدیک شهر
09131452361
09140577012

فروش فوری
 14قصب زمین واقع در خواجوشهر
(ملک آباد) قطعه  53فاز دو ،دارای
پروانه ساخت و حصار دور به فروش
میرسد
09212922504

یک واحد مسکونی با
تمامی امکانات ،واقع در خ امام،
کوچه داروخانه دکتر ستوده،
جهت مسکونی یا مطب پزشک
به فروش میرسد
09132455191

منزل مسکونی 12
قصب ،بدون سند واقع در بلوار
مکی آباد زیر قیمت کارشناسی
به فروش می رسد.
09140134610
09028479313

زمین مسکونی۱۷قصب سند تک برگ،
آب ،برق ،انتهای کوچه دکترادیب پورفرعی
سمت چپ داخل کوچه زیرقیمت کارشناسی
بفروش می رسد
۰۹۱۳۱۴۵۳۰۲۹

مفقودی
برگ سبز ماشین به شماره انتظامی
658د 19ایران  ،65بنام سید احمد
موسوی کرانی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد

کارت ماشین
پراید  ، 132بیمه نامه ،
معاینه فنی و گواهینامه
بنام سجاد لری گوئینی
مفقود گردیده و از یابنده
تقاضا میگردد با شماره
09135822442
تماس گرفته و
مژدگانی دریافت نماید

 3عدد شناسنامه به نامهای
شیرین  ،فاطمه و ابوالفضل حیدری و
یک کارت ملی هوشمند به نام شیرین
حیدری و یک سند طالق به نام شیرین
حیدری مفقود گردیده  ،از یابنده تقاضا
می شود با شماره 09162499274
تماس و مژدگانی دریافت نماید

کارت هوشمند کامیون
کشنده اکسور به شماره پالک
۱۴ع۶۳۲ایران ۴۵بنام محمد جواد
یزدانی نیا مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است از یابنده تقاضا
میشود با شماره ۰۹۱۶۲۷۷۸۸۰۲
تماس حاصل نماید

یک عدد گواهینامه رانندگی  ،کارت ملی
به نام علیرضا روح االمینی مفقود گردیده  ،از
یابنده تقاضا می شود با شماره 09131453048
تماس و مژدگانی دریافت نماید
برگ سبز خودرو سمند ایکس  ، 7نقره ای
به شماره پالک ایران  481 65د  41به نام محمدرضا
محمودی میمند مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد  ،از یابنده تقاضا می شود با شماره
 09138453076تماس و مژدگانی دریافت نماید

جوشکاری سیار
ساخت شیروانی و
تعمیرات
09136345386

جوشکاری آبگرمکن درمنزل
تعمیرآبگرمکن
دیواری بوتان
تعمیر موتور کولر و کولر
در منزل
آذری 09137692724

جوشکاری و تعمیر
09136696216
09394864694
آبگرمکن
در منزل  -رضایی
فاضالب09138265612 0۹۱۳۷۶۹۵۵۸۲

کاهش سایزموضعی
شکم وپهلو  -لیفت پوست
رفع افتادگی

آموزش نرم افزار سپیدار
با کمترین قیمت
خانم کاظمی 09198013397

کاشي و سرامیک
کاری با بهترین
کیفیت
09138264870

تخلیه

رومالین  -نقاشی
در اسرع وقت
09139477334
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لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت آشپزخانه و غیره

کلینیک آراد
۰۹۰۱۴۱۵۲۲۶۰
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خرید ،فروش

آهن  ،بطری نوشابه  ،گونی پاره ،
تسمه  ،کارتون  ،نایلون ضایعات شما را
خریداریم
09133477436

یک باب مغازه  20متری واقع در
بازار قدیم به صورت توافقی رهن و اجاره
داده می شود
09132787680

 20م تومان امتیاز وام به
فروش می رسد
09131790427

خرید و فروش امتیاز وام
09904014165

فروش یک دکه به ابعاد  3*3متر ،با
ورق  3میل ،در حد نو ،به قیمت توافقی
09136208106

خط تلفن همراه به شماره
 09131455981به قیمت  4/500هزار
تومان به فروش می رسد
09131455981

فروش امتیاز تاکسی تلفنی با 15
سال سابقه  ،بلوار هجرت به صورت کامل
یا  3دانگ
09133457975

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

سیم کارت  347و 345
چندسال خاموش بفروش میرسد
09135874483

کفی تریل
شرکت گازرسانی ساالربنیان
ایران سالم و آماده کار
اجاره داده می شود لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
09383633577
با مدیریت متقین 09131454060

امتیاز وام رسالت به فروش
می رسد
09389562405

پارک
سرپوشیده کودکان
واقع در خیابان خواجو
به فروش می رسد
ملک استیجاری
میباشد
09132796880

ضایعات آهن
و آلومینیوم شما را
خریداریم (شرکتی و
معدنی)
09132457694

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09131787522

خرید و فروش آهن آالت دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل  ،شرکت ها و ادارات
برادران خدائی
09131452643- 09132783052
09192305036

فروش فوری
یک باب مغازه فست فود
واقع در بلوار هجرت با
شرایط به فروش می رسد
09130525374

خرید
ضایعات و آهن
قراضه
09131457609

آخرین مدل
پیکان وانت بار یا پژو
 405GLXمدل  90تا 92
شما را خریداریم
09303469135

یک دستگاه پژو SLX
 TU5مدل  1396با  10هزار
کیلومتر کارکرد در حد صفر به
قیمت  49م تومان به فروش
می رسد
09162720878
09175508142

اجاره رستوران با
کلیه وسایل و سالن پذیرایی
در حال کار
09120784233
ساعت تماس 4عصر به بعد

مغازه ای
در شهرک صنعتی
(تعمیرکاران) توافقی
اجاره داده می شود
09133794084

واگذاری کافه شاپ ،
سفره خانه  ،فست فود و رستوران
واقع در بلوار سردار جنگل با
موقعیت عالی و در حال کار
09120784233
ساعت تماس 4عصر به بعد

کلیه وسایل
آرایشگاه زنانه به
فروش می رسد
09131457241

کافی شاپ با
موقعیت عالی دوطبقه با
تمامی وسایل به فروش
می رسد
۰۹۰۳۷۱۱۶۶۹6

دو باب مغازه دارای
شیشه سکوریت و شیک
واقع در چهارراه مهدیه جهت
امور دفتری  ،رستوران و ...
اجاره داده می شود
09137444729

خریدار ضایعات
آهن و غیره در محل
هستیم
09132476144
09133470520

وسایل
کارواش یکجا به
فروش میرسد
09387682664

سمند Lx
سفارشی مدل  89بسیار
تمیز ،با کار کرد  90هزار
به فروش میرسد.
09133471439

تیبا صندوقدار مدل 97
رنگ سفید(دارای اقساط )نقدی
بفروش میرسد(.مبلغ قسط ها از
قیمت ماشین کم نمیشود (تخفیف
خوب داده می شود) و انتقال سند
بعداز پرداخت آخرین چک)...
09136993175

اجاره زیرزمین به
مساحت  160متر مربع ،با دیوارهای
آذران پالستیک ،آب،تلفن ،مناسب
جهت مصارف تجاری و ورزشی ،
واقع در خ ولی عصر
09131791210

یک مغازه لوازم
یدکی سواری در حال کار با
درآمد عالی به علت مهاجرت
واگذار می گردد
( ملک استیجاری)
09223875258

یک رستوران با
شرایط و مکان عالی و
سابقه کار مفید بفروش
می رسد.
۰۹۱۳۰۴۳۵۰۲۸

یک باب مغازه چلو
کبابی واقع در بلوار سید
جمالدین با فروش روزانه عالی
و سابقه  ۱۵ساله و درآمد ماهانه
۸میلیون تومان بعلت مهاجرت
به قیمت عالی واگذار میگردد
۰۹۱۳۰۹۱۶۱۲۵

فرش کرمانی شمارا
با باالترین قیمت خریداریم
خرید وتعویض انواع فرش
کرمانی  ،دست بافت ودست
دوم با فرش ماشینی

تیبا صندوقدار مدل 97
رنگ سفید(دارای اقساط )نقدی
بفروش میرسد(.مبلغ قسط ها از
قیمت ماشین کم نمیشود (تخفیف
خوب داده می شود) و انتقال سند
بعداز پرداخت آخرین چک)...
09136993175

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

باالترین خریدار ماشین
فرسوده درمحل در سیرجان
وحومه لوازم استوک تویوتا
پراید نیسان موجود می باشد
09140399099

سالن زیبایی ساترا
پارافین تراپی به همراه ماساژ حرفه ای و پاکسازی ویژه
کاشت ابرو (اکستنشن) بدون درد و کامال طبیعی
کاشت مژه (اکستنشن) از  30هزار تومان
تخفیف ویژه به مدت یک ماه
09137700915

یک باب مغازه
اجاره سوله تمام
واقع در خیابان امام خمینی
سرامیک 470 ،متر،
روبه روی بانک صادرات واقع در شهرک صنعتی
رهن و اجاره داده می شود
شماره یک
۰۹۱۲۹۵۷۰۱۹۴
09137458010

خرید انواع ضایعات آهن  ،بوش
برنجی  ،آرمیچر ،رادیاتور و ....به صورت
کلی وجزئی
 09139428617توسلی

بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040

@negarestanniaz
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تکی و عمده به تعداد محدود

لباسشويي ٥كيلويي Apex
با گريد انرژي A+
ساخت ايتاليا (أصلي)
درب سفيد و كروم
با قيمت باورنكردني
جهت اطالع از قيمت تماس بگيريد
يا پيامك بزنيد

٠٩١٣٣٧٩١٢٥٤

@negarestanniaz

