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ستون دین

به بهانه شهادت فاطمه زهرا

مقامات شهرستان خبردادند:

(س)

احتمال سفر
قریب الوقوع
رئیس جمهور
به سیرجان

همتای نبوت و رسالت

علی محدثی

اگر چه زندگی پر برکت حضرت فاطمه زهرا (سالم ا ...علیها) بسیار
کوتاه بوده است اما بررسی ابعاد وجودی آسمانی آن حضرت بیانگر
عظمت ش��خصیت و رس��الت اجتماعی و تاریخی آن بانوی گرامی
اسالم است .اگرچه تحلیل و بررسی تمامی شخصیت و همه زوایای
زندگی آن حضرت و تمامی س��یره شریفش��ان در یک مقاله فشرده
آن هم در این س��تون کوتاه امکان پذیر نمیباش��د ،فلذا به اختصار
عرض میکنم از مجموع اشارات آیات شریفه و احادیث رسول اکرم
(ص) بر میآید که خداوند بعضی از مخلوقات خود را مشمول اکرام
خاص��ی ق��رار داده و نفوس آنها را از هر نوع آلودگی مثل ش��رک،
گن��اه ،خطا و تعلّق ب��ه دنیا و غیرخودش پاک کرده اس��ت و آنها
مقرب و تعدادی از انسانها که حضرت
عبارتند از گروهی از مالئکه ّ
فاطمه س�لام ا ...علیها یکی از آنها اس��ت .بررس��ي مقام منيع آن
بانو بیانگر این اس��ت که او همتاي قرآن كريم اس��ت ،همتاي نبوت
است ،همتاي رسالت است .وقتي هويت و ذات پیدایش آن حضرت
را ارزياب��ي ميكنيم ميبينيم نطفه وجود مبارك فاطمه (س�لام ا...
عليها) هم محصول آن ميوه غيب اس��ت (ميوه بهشت) که از زمين
بَر نخاست ،منتها چند سالي طول كشيد تا اين نطفه مستقر بشود،
اين مقدمه انعقاد نطفه اس��ت .بايد وحي نازل بشود ،بايد پيامبر به
آن مقام وحييابي برس��د ،بايد آن انقطاع وحي به عنوان آزمون فرا
برس��د ،بايد نوبت معراج فرا برسد ،بايد پيغمبر به معراج برود ،بايد
در معراج آن ميوه بهش��تي را ميل كند بعد آن نطفه بشود تا بشود
فاطمه .اين طليعه پيدايش و تجلي آن بانو در عالم طبيعت است.
اما ش��خصیت زهرای اطهر(س) ،در تمام ابعاد سیاس��ی و اجتماعی
و جهادی ،ش��خصیت ممتاز و برجس��تهای است؛ ب ه طوری که همه
ی
ی و برجس��ت ه و سیاس��ی عالم میتوانند از زندگ 
زنان مبارز و انقالب 
ب
کوتاه و پرمغز ایش��ان درس و الگو بگیرند .بانویی که در بیت انقال 
ی گذراند که
متول��د ش��د و تمام دوران کودک��ی را در آغوش پ��در 
مش��غول یک مبارزه عظی م جهانی و فراموش نش��دنی با ظلم ،جهل
ن مک ه
ی مبارز ه دورا 
و جهالت بود .وی در دوران کودکی ،س��ختیها 
بو
ی و رع 
ب برده شد ،گرسنگی و سخت 
را چش��ید ،ب ه شعب ابیطال 
س و بعد ک ه به مدینه هجرت
شدتهای دوران مبارز ه مک ه را لم 
انواع ّ
کرد ،همس��ر بزرگ مردی شد که تمام زندگیاش جهاد فیسبیلا...
بود و در تمام قریب به یازده س��ال زندگی مش��ترک حضرت فاطمه
الس�لام) ،هیچ س��الی ،بلک ه هیچ نی م
و حضرت امیرالمومنین(علیهم ّ
ت که این ش��وهر ،کمر به جهاد فیسبیلا ...نبست ه و به
سالی نگذش 
میدان جنگ نرفته باش��د و حض��رت فاطمه این زن بزرگ و فداکار،
همراهی و همس��ری شایس��ته برای یک مرد مجاهد و یک س��رباز
گ را نبوده باش��د .همانطور که نوش��تم
و س��ردار دائمی میدان جن 
ن زندگی ،از جهت
ی حضرت فاطمه ،اگر چه کوتاه ب��ود اما ای 
زندگ�� 
یو
جه��اد ،مبارزه ،تالش ،کار انقالبی ،صب��ر انقالبی ،درس ،فراگیر 
آموزش ،س��خنرانی و دفا ع از نب ّوت و امامت و نظام اس�لامی ،دریای
ت است .مقام
ش و مبارزه و کار و در نهایت هم شهاد 
ی از تال 
پهناور 
ی
معنوی حضرت فاطمه ،نس��بت به مقام جهادی ،انقالبی و اجتماع 
ایشان به مراتب باالتر است .فاطمهزهرا به ظاهر ،یک بشر و یک زن،
ک حقیقت عظیم و یک نور
آن ه م زنی جوان اس��ت؛ ام��ا در معنا ،ی 
ن ممتاز و برگزید ه است.
درخشان الهی و یک بنده صالح و یک انسا 
پیش��اپیش ش��هادت این اسوه تابناک و این ش��خصیت واالمقام در
خانواده پیامبر و خانواده امام اول شیعیان ،امیرمؤمنان علی (علیهم
السالم) را حضور همه شیعیان و پیروان حضرتش تسلیت میگوییم.
ّ

توضیح و پوزش

هفته گذش�ته در البالی آگهی های راهنم�ای نیازمندی ها،
غفلت� ًا یک آگهی آرایش�گاه زنانه در ایام فاطمیه چاپ ش�د
که مناس�ب این ایام عزیز نبود .لذا بدینوسیله از خوانندگان
گرامی و همشهریان محترم پوزش خواسته ،امیدواریم همه
م�ا بتوانیم در اش�اعه فرهن�گ فاطمی بیش از پیش کوش�ا
باشیم.

گ�روه خبر :نماینده مردم سیرجان
و بردس��یر در مجل��س ش��ورای
اسالمی از احتمال سفر قریبالوقوع
رئیسجمهور به سیرجان در بهمن
ماه خبر داد و گفت :با توجه به آماده
ش��دن بیش از  5هزار میلیاردتومان
پ��روژه در گلگه��ر ،جه��ان فوالد
و گهرزمی��ن ک��ه آم��اده افتت��اح و
بهرهبرداری هستند طبق پیگیریها و
وعدههایی که داده شده احتمال سفر

رئیسجمهور برای این میزان پروژه
که باعث رش��د اقتصادی ،ارزآوری و
اشتغالزایی در منطقه میشود وجود
دارد و ما امیدواریم که این س��فر در
دهه فجر به میمنت چهل س��الگی
انقالب انجام ش��ود .وی افزود :پس
از افتتاح «مجتمع فوالدی سیرجان
ایرانیان» در بردس��یر ک��ه با حضور
مع��اون اول رئی��س جمه��ور هفته
گذشته انجام شد افتتاح این پروژهها

در سیرجان بهخصوص کارخانه ذوب
آهن تحول شگرفی در حوزه اقتصاد
و اشتغال ایجاد خواهد شد که همه
به برکت تالش و کوشش مهندسان
ایران��ی و بهرهگی��ری از ظرفی��ت و
پتانسیلهای داخلی است.
شهباز حسنپور س��یرجان را دارای
قابلیتهای��ی دانس��ت ک��ه به لطف
خدا هنوز میتواند برای آینده برنامه
ریزیهای گس��تردهای انش��اءا ...با

انتقال آب خلیج فارس در آن صورت
داد و امیدواری��م این اتفاق در آینده
بازه��م بیفتد .وی اف��زود :در صورت
نیام��دن رئی��س جمهور (ک��ه البته
امیدواریم طبق برنامه انجام ش��ود)
این پروژههای عظیم توس��ط معاون
اول رئیسجمهور افتتاح میش��وند.
فرمان��دار س��یرجان نی��ز در تماس
نگارستان با وی سفر مقامات بلند پایه
دولت را در آینده نزدیک به سیرجان
تأیید کرد و گفت :همین اآلن که من
با شما صحبت میکنم با تیم اعزامی
از تهران مشغول بررسی و آمادهسازی
برنامههای افتتاحیه هستیم ولی هنوز
مش��خص نیس��ت کدام مقامات می
آیند که امیدوارم در باالترین س��طح
یعنی رئیس جمهور باش��د .مهندس
تق��یزاده مدیرعامل گلگه��ر نیز از
آمادگی این ش��رکت برای برگزاری
مراس��م افتتاحیه با حض��ور مقامات
عال��ی رتبه دولت خب��ر داد و گفت:
پروژههای فوالدی م��ا همه آمادهاند
که در چهلمین س��ال انقالب افتتاح
ش��وند که اگر این اتف��اق بیفتد این
دومین سفر رئیس جمهور به منطقه
در امسال است و افتخاری بزرگ برای
من و همکاران��م در مجموعه عظیم
گلگهر است.

با رأی دادگاه زمین های دولتی برگردانده شدند

روابط عمومی اداره راه و شهرس��ازی س��یرجان
اعالم کرد با شکایت این اداره واجرای رأی دادگاه
هفتهی گذش��ته جمعاً بی��ش از  4500مترمربع
از اراضی دولتی که در محدوده ش��هری از سوی
افراد متخلف مورد تصرف قرار گرفته بود به دولت
برگردانده شد.
این گزارش حاکی اس��ت ای��ن زمینها که دارای
ارزش مال��ی زیادی بودند توس��ط یگان حفاظت
از اراض��ی ملی اداره راه و شهرس��ازی س��یرجان
وبا همکاری اجرای احکام دادگس��تری و نیروی

انتظامی رفع تصرف ش��د و مصالح مربوطه وابزار
و ادوات تص��رف نیزجمعآوری وبه انب��اراداره راه
وشهرسازی انتقال یافت.
براس��اس این گزارش ط��ی بازدیدهای متعدد و
روزانه توس��ط بازرس��ان یگان حفاظت اداره راه و
شهرس��ازی و تش��کیل پرونده در مراجع قضایی
پس از صدور رأی توسط قاضی پرونده متصرفین
محکوم به بازگرداندن زمینهای دولتی و پرداخت
خس��ارت میش��وند .محمدجواد زینل��ی معاون
مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرس��ازی سیرجان

واکسن فلج اطفال
و پاسخ به یک ابهام
اخی��را ً پوس��ترهایی در فض��ای مجازی
مبنی ب��ر اینکه متولدین  95/1/1لغایت
 97/2/18در دوس��ال گذشته واکسینه
نش��دهاند و این جای سؤال و ابهام دارد
موض��وع را ب��ا مدیر گ��روه بیماریهای
دانشکده علوم پزشکی در میان گذاشتیم
که وی با رد این موضوع گفت :این ابهام
آفرینی درست نیست اتفاقاً از آنجا که ما
با کشورهای افغانس��تان و پاکستان هم
مرز هس��تیم واکسن  IPVتزریقی فلج
اطفال از اوایل س��ال  ۹۳در استانهای
جنوب ش��رق و بهخصوص س��یرجان به
دلیل این حساس��یتها هرس��اله تزریق
ش��ده اس��ت و تلقیح آن از همان س��ال
تاکنون در سطح تمامی مراکز بهداشتی

و درمانی و خانههای بهداش��ت آغازشده
و به تمام کودکان که به س��ن  ۴ماهگی
میرسند خورانده شده است.
وی افزود :البته فقط کودکانی که به سن
چهارماهگی میرس��ند و یا رسیدهاند به
این واکسن نیاز دارند .این واکسن نقش
مکمل برای قطره خوراکی دارد و تمامی
کودکانی که س��ن آنها از چهارماهگی
به باالس��ت مث ً
ال دوس��اله یا سهساله یا
یکس��اله قطعاً این واکسن را در مقطع
 ۴ماهگ��ی دریاف��ت کردهان��د و دیگ��ر
نی��از ندارند .اس��دی گفت :ب��ا این حال
هرگونه س��وال و ابهام خود را شهروندان
میتوانند با شماره تلفن گروه بیماریها
 ۴۲۲۶۲۰۸۰برطرف نمایند.

ضمن هش��دار به متصرفین اراضی دولتی گفت:
اف��رادی که قصد تعرض ب��ه اراضی ملی و دولتی
را داش��ته باش��ند با پیگیری و حض��ور به موقع
بازرس��ان یگان حفاظت با آنها برخورد و پرونده
از طری��ق مراجع قضایی پیگیری خواهد ش��د تا
طبق قانون با متخلفین برخورد شود .ضمناً مردم
میتوانند درصورت برخورد با تصرف اراضی دولتی
درمحدوده وحریم شهرها گزارشات خود را همراه
با آدرس دقیق موردتصرف ب��ه این اداره یا یگان
ارسال نمایند.

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

در یک محل به دس��ت فروشی
مش��غول بودم ش��هرداری اجازهی
ماندن نداد ولی یک دس��ت فروش
دیگر که در ش��هرداری و شورا آشنا
داش��ت همچنان به کارش مشغول
است کاش قوانین برای همه یکسان
بود.
 1092س�لام از اداره بهزيستي
خواهش ميکنم با همکاري نيروي
انتظامي معتادان تزريقي و خطرناک
را که در ش��هر ج��والن میدهند و
بهداش��ت و امنيت مردم را بهخطر
انداختهاند جمعآوري کنند.
 5418ت��ا ح��اال چندی��ن ب��ار
بهخاط��ر گرانفروش��ی اجن��اس
در بعض��ی مغازهه��ا ب��ا تلفن 124
تعزی��رات تماس گرفت��م که جواب
درس��تی ندادن��د .بعض��ی از ای��ن
فروشندهها خون مردم را به شیشه
میکنن��د .هر مغازه ه��ر نرخی که
میخواه��د میفروش��د .از اداره
تعزی��رات و دادس��تانی میخواه��م
ب��ه موض��وع گرانفروش��یها در
جدیت��ر وارد و افراد
س��طح ش��هر ّ
گرانف��روش را جریم��ه و به مردم
معرفی و مغازهشان را تعطیل کنند
تا برای بقیه درس عبرتی بشود.
 0128آقای رئیس جمهور؛ در
سفرهای اس��تانی پای صحبتهای
م��ردم رنجدیده بنش��ینید و به فکر
رفع مشکالت تک تک آنها باشید.
پای صحبتهای مس��ئولین مرفه و
بیخیال در استانها نشستن دردی
از مردم رنجدیدهای که به نان شب
محتاجن��د یا آنهایی که برای تهیه
جهیزیه دخترش��ان مشکل دارند یا
کسانی که برای درمان بیماری خود
و یا فرزندشان ناتوانند حل نخواهد
کرد اگر به فک��ر آنها بودید ارزش
دارد.
 4306حض��رت فاطمهی زهرا
س�لام ا ..علیها فرمودن��د :از دنیای
ش��ما  3چیز نزد من محبوب است:
ت�لاوت کتاب خ��دا قرآن ،ن��گاه به
چهرهی رس��ول خ��دا (ص) و انفاق
در راه خ��دا  /ایام فاطمیه را حضور
همش��هریان عزی��ز تس��لیت عرض
میکنم.
 8716این که برخی پزش��کان
محترم تعمدا ً در مطب خود دستگاه
کارتخوان نصب نمیکنند و مردم را
مجبور به پرداخت وجه نقد میکنند
اص ً
ال کار پسندیدهای نیست و فقط
احساس بی اعتمادی و بیمهری را
در مردم بَرمیانگیزانند.
 2765س�لام ،يک��ي از اق��وام
يکس��ال پيش باهزار ق��رض و قوله
ص��د ميليون تومان پول جور کرد و
گذاشت بانک براي گرفتن وام .بعد
از هفت ماه توانست صد ميليون وام
بگيره ک��ه خانهی م��ورد نظرش را
بخرد اما وقتي س��راغ آن خانه رفت
قيمت دويس��ت ميليون تومان خانه
ش��ده بود س��يصد و پنجاه ميليون!
آي��ا اين نرخ ت��ورم انصافه اون وقت
تحرک ندارند
ميگين جوونها چون ّ
سکته ميکنند شوک از اين بدتر؟.
 0114هش��دار! هش��دار!
س��اختمان بادگی��ر چپق��ی از آثار
باس��تانی پس از ترمیم س��اختمان
و گودب��رداری جهت حیاطس��ازی
اکن��ون ب��دون هیچگون��ه حف��اظ
امنیت��ی مطمئن��ی یا ب��ه عبارتی
فاقد هرگون��ه حفاظی به حال خود
رها ش��ده که احتمال سقوط افراد
پیاده و یا دوچرخه سوار در آن زیاد
اس��ت .چرا کسی به فکر جان مردم
نیس��ت؟ حاال دیوار آج��ریاش را
خ��راب کردند .یک حفاظ فلزی که
میتوانید برایش بزنید .نمیتوانید؟
لطفأ قبل ازاینکه حادثه ناگواری رخ
دهد و کس��ی از رهگذران به داخل
حیاط گودبرداری ش��ده آن سقوط
کند کاری انجام دهید.
 2764چ��را مکان��ی در ج��وار
کش��تارگاه ی��ا ج��ای دیگ��ر برای
حیوانات زبان بسته سگهای ولگرد
درس��ت نمیکنند؟ حی��وان آزاری
خوب نیست!.
 4026س�لام وقت بخیر .لطفاً
میش��ه پیگی��ر س��وختن زبالههای
شهری در ش��هرک صنعتی شوید؟
واقعاً تنف��س کردن اینجا س��خت
ش��ده .خیلی از افراد و نیروها توی
ش��هرک کار و زندگ��ی میکنن��د.
ممنون
 4179س�لام ،چرا در سیرجان
ش��بکههای دیجیت��ال تلویزیون��ی
تماش��ا ،ش��ما ،ای��ران کاال (ب��ازار)
دریاف��ت نمیش��ود؟ چرا ب��ا وجود
آنکه تمامی شهرس��تانهای استان
حتی شهرستانهای کمتر برخوردار
جنوب استان مدتهاست مجهز به
ش��بکه های دیجیت��ال تلویزیونی
هستند اما در شهرستان سیرجان با
آن همه ادعای اقتصادی و صنعتی
بودن ،م��ا همچنان از خیلی چیزها
محرومیم؟

 1479س�لام بعضیه��ا به جای
اینکه کاس��ه داغتر از آش بش��وند و
ب��رای بهدس��ت آوردن ارث و پول و
حق دیگران ،خودش��ان را برای پدر
ش��وهر خوب نش��ان دادن آیا بهتر
نیست خودشان را در برابر خدا خوب
کنند؟ این افراد به جای اینکه منتظر
باش��ند ببینن��د چه کس��ی بدهکار
هس��ت خانهاش را ارزان بخرنند ،به
جای اینکه با دخالتهاش��ون باعث
مردن شوهر دیگران شوند و به جای
چاپلوسی کردن بروند یاد خدا باشند
چ��ون بینهای��ت برای زندگیش��ون
خوب هست .پولی که با دروغ گفتن
و بدگوی��ی کردن و چاپلوس��ی جلو
خانواده شوهر بهدست بیاد اص ً
ال خیر
نمیدهد.
 5474س�لام م��ن ی��ک کارگر
ساده در منطقه ویژه سیرجان هستم
االن چن��د ماهه حق��وق عقب مانده
دارم و کمت��ر از دو میلی��ون حقوق
میگیرم .س��بدکاال هم به من تعلق
نگرفته .شمارهای هم که دولت اعالم
کرده ک ً
ال مش��غوله و کس��ی جوابگو
نیست از نماینده محترم تقاضا دارم
کمکم کند.
 2579چقدر مسخره بازی شده
شورا و ش��هرداری .یکی توی فضای
مجازی بیانیه میده که اون مفسده.
اون یک��ی بیانی��ه میده ت��و خودت
مفس��دی .یکی میاد میگه میخوان
من��و ب��ه قت��ل برس��ونن .اون یکی
می��اد میگه کی دیگه ت��و رو به قتل
میرسونه اینا همه کار خودته! .مردم
هم این وسط منتظرند اینها براشون
کاری بکنند ...ای داد..
 0901آق��ای ش��هردار؛ ش��ما
خودت��ان روز اربعین ش��اهد بودید
که پرسنل اتوبوسرانی اعم از راننده,
تعمی��رکار ,بازرس و بقیه تا س��اعت
 ۵عص��ر در خدم��ت م��ردم بودند.
ولی با گذش��ت این مدت هیچگونه
حقالزحمهای به آنه��ا ندادید .این
آیا حق الناس نیست؟
 9809ب��ا س�لام از مس��ؤلین
راهنمای��ی و رانندگ��ی درخواس��ت
داریم برای چهارراه مجتمع مساجد
واق��ع درخیاب��ان اب��ن س��ینا چراغ
راهنما نصب کنند .ساکنین خیابان
ابن س��ینا هم آدم هس��تند از زمانی
کلینک س�لامت ب��ه ای��ن خیابان
آمده هی��چ نظارتی به ترافیک اینجا
نمیشود .مسئول کیست؟
 3049سالم االن نزدیک به چند
وقت اس��ت که بیکارم .خدا را شکر
ماشین داشتم که مسافر جابهجا کنم
ولی اآلن که بیمهام تمام شد از ترس
تصادف بیکار شدم .رفتم گواهینامه
پایه یک گرفتم با هزار بدبختی خدا
میدون��ه ک��ه دارم میمی��رم از این
زندگ��ی .اآلن نزدیک ب��ه عید نوروز
است و خدا نکنه هیچ مردی شرمنده
بچههاش بشه.
 4327س�لام .آقا ما یه همسایه
توی کوچهمون (چهار کوچه مهدیه
خیابان مقداد) داریم که متأس��فانه
هن��وز درک نک��رده ک��ه مملکت و
ش��هرمون ش��دیدا ً دچار بحران آب
ش��ده  ،تقریب��اً هر روز ش��یلنگ به
دس��ت آس��فالت کوچ��ه رو آبیاری
میکنه!!! بنویس��ید خ��دا رو خوش
نمیاد که هم آب ارزش��مند رو هدر
میدهی و هم هر روز توی کوچه آب
و کثافت جمع میشه با این کا ِرتون.
همسایه آزاری خوب نیست.
یکی از مؤسس��ات آموزشی که
برای کودکان  3تا  6س��ال آموزش
میده��د بعد از  2س��ال آموزش به
بچهها گویا نمایندگیاش از کرمان
لغ��و میش��ود و ای��ن نمایندگ��ی
همچن��ان به ثبت نام ادامه میداد تا
اینکه معلومشد و  5-6جلسه از ترم
رد شده بود که اعالم کردند بیایید و
شهریههایتان را پس بگیرید ولی بر
اس��اس قانونکه باید تمام شهریه را
پس میدادند اینکار را نکردند و اگر
مطالبهگ��ری م��ردم و دخالت 197
نبود میخواس��تند شهریه را حدودا ً
نص��ف بدهند که وقتی ب��ا اعتراض
و مطالبهگری مردم روبه رو ش��دند
مجب��ور به پرداخت کل ش��هریه به
اولیا شدند .مردم لطفاً از حق خود
کوتاه نیایید.
 0114م��ا کارمندان وکارگران
وقتی می بینیم هر فوتبالیست عضو
تیم ملی ب��ه ازاء هر ب��رد تیم ملی
فق��ط  ۳۰۰۰دالر پ��اداش (معادل
 ۳۴۰۰۰۰۰۰تومان) میگیرند غیر
از آپش��نهای دیگری ک��ه دریافت
میکنند ول��ی کارمندان و کارگران
که چرخ اقتصاد مملکت به دس��ت
آنه��ا میچرخد به ازاء یک ماه کار
ش��اید دو میلی��ون توم��ان دریافت
کنند ،وقت��ی این اخت�لاف نگاه را
از مس��ئولین در جامع��ه میبین��ی
آیا احس��اس پوچی نباید بکنی؟ آیا
این اس��ت عدالتی ک��ه از آن حرف
میزنید.؟

شهر
مجتبی رضایی

قایم موشک بازی !

| عکس :مجید شبستری |

«این آقا پول داده یکی بیاد منو بکشه!»حدی نیس��تی که بخ��وام تو رو
« ت��و در ّبکشم ،ایقد فرت فرت از من شکایت نکن! »
این جمالت کوتاه و تأمل برانگیز بخش��ی
از دیالوگ شهردار و یک عضو شورای شهر
در یکی از آخرین جلس��ات رس��می شورا
بود ک��ه یک روز دس��تمایه تیتر جنجالی
ی��ک نش��ریه و روز دیگ��ر خمیرمایه طنز
نشریهای دیگر شد تا ناخواسته نشان داده
شود از جنجال تا طنز در روایت یک خبر،
راهی نیس��ت و آنچه این روزها در شورا و
شهرداری میگذرد ،هم میتواند دستمایه
تیترهای دهان پُر کن شود و هم خمیرمایه
طنز و س��رگرمی مخاطبان! و تنها چیزی
که از آن خبری نیست سیاستگذاری در
شورای شهر و شهرداری و استفاده درست
از موقعیت خدادادی بودجه  110میلیارد
تومانی که خدا از آسمان معادن و مالیات
بهصندوق شهرداری س��رازیر کرده است.
آن هم شهری که از کمبودها و نارساییها
رنج میبرد و هیچ آیندهنگری در آن دیده
نمیشود.
این قایم موش��ک بازیها البته منحصر به
همین مجادله نیس��ت چرا که قبل از آن
هم خودش را در جاهای دیگر نشان داده
بود بهخصوص آنجا که ش��هردار و عوامل
ش��هرداری برای مقابله با این عضو شورا،
ش��بانه پلهای هوایی متعلّق به این عضو
ش��ورای ش��هر را از روی ک��ره زمی��ن در
تقاطع رضوی محو کردند تا طرف ،پرونده
پُ��ر صفحهای در دادگاه علیه ش��هردار باز
کند و حاال نوبت شهردار شده که به اتهام
دیگری پای حریف خودش را به دادسرا و
دادگاه باز کند و او را به گوشه رینگ ببرد.
خالصه داستانی است که بیا و ببین. ...
البته داستان دامنهدار این شورا و شهرداری
به این دو نفر محدود نمیشود چرا که یک
عضو دیگر ش��ورا و معاون پیشین شهردار
چندی پیش با ص��دور بیانیههای تندی از
خصم ه��م در آمدند تا یکدیگر را به ضعف
و فس��اد متهم کنند .ریش��ه این داستانها
کجاست که حاال تاول آن یکی یکی سرباز
میکن��د.؟ ...از کیفیت و چگونگی انتخابات
ش��ورای پنجم ش��هر و نف��رات منتخب و
میزان تواناییش��ان که بارها در پاسارگاد و

چوب حراج بر فرصتهای تاریخی یک شهر

سخنتازه و نس��یم بحث شده اگر بگذریم،
جا دارد یادآوری کنیم که در ش��هریور96
و درس��ت یک هفته قبل از تفاهم پش��ت
پرده اعضای محترم برای انتخاب ش��هردار
جدید و زمانی که تقریباً مش��خص ش��ده
بود دیگر هیچ نام��زد غیربومی ولو کارآمد
ش��انس انتخاب ندارد و یکی از سه گزینه
داخلی شهرداری قرار است بر این صندلی
جل��وس کن��د ،نگارس��تان در یادداش��تی
مبس��وط با عنوان «حرکت بر مدار باطل!»

برتکرار اش��تباه ش��وراهای قبل هشدار داد
و ب��ا نام آوردن از س��ه گزین��ه نهایی باقی
مانده در جدول نامزدها به صراحت نوشت:
«هیچ ک��دام این گزینهها ق��ادر به جمع
کردن مشکالت ش��هر و شهرداری نیستند
چرا که خود در س��نوات گذش��ته هر کدام
در بخش��ی از همی��ن ش��هرداری ناکارآمد
مدیریت و مس��ئولیت داش��تهاند و طبیعی
اس��ت که طرحی نو برای انداختن نداشته
باش��ند ،وانگهی نامزده��ای بومی و داخلی

ب��ه دلیل داش��تن َعقَبه محلی و سیاس��ی
در ش��هر و ش��هرداری هر کدام که بر سر
کار آیند اولین کارش��ان ح��ذف نیروهای
مخال��ف در این مجموع��ه و گماردن اقوام
و دوستان بر مس��ندهایی است که چندان
در آن سررش��تهای ندارن��د و این خود به
خود ضری��ب کارآیی ش��هرداری را پایین
میآورد ».ش��اید خیلیها اکن��ون به این
نوش��ته نگارس��تان رس��یده باش��ند وقتی
تماشاگر صدور حکمهای حقوقی پر اشتباه

 این تنشها در شورا و شهرداری مسبوق به سابقه است و هر زمان
که شورای شهر چه دوره سوم و یا چهارم اقدام به انتخاب شهردار
بر مبنای سلیقه و ساز سیاسی و فشارهای بیرونی کرد دودش به چشم مردم
رفت چه آنکه خروجی این انتخابهای غیرکارشناسی بروز اختالف و
ایجاد بنبست درکار و کشیدن پای فرماندار و استاندار به وسط برای
تعیین تکلیف شهرداری و حتی پیشنهاد انحالل شورا بوده است

فراخوان طراحی
هفت سین نوروزی

و اعت��راض برانگیز صدها نف��ر از کارکنان
شهرداری باش��ند که مس��ئول مربوطه بر
مبن��ای همین رواب��ط بر س��ر کار آمده و
تخص��ص الزم را ن��دارد ،ی��ا وقتی ش��اهد
ّ
ای��ن همه تنشها و اختالفات ش��دهاند که
ه��ر کدامش برای زمینزدن یک ش��هردار
و ش��ورا کافی اس��ت و یا ش��اهد حذف و
رفتن بسیاری نیروهای باسابقه از مجموعه
ش��هرداری ش��دهاند که خود س��بب شده
درصد باالیی از ضریب کارایی ش��هرداری
کاهش یابد.
ای��ن تنشها البته در ش��ورا و ش��هرداری
سیرجان مسبوق به سابقه است و هر زمان
که ش��ورای شهر چه دوره سوم و یا چهارم
اق��دام به انتخاب ش��هردار بومی بر مبنای
سلیقه و ساز سیاس��ی و فشارهای بیرونی
کرد دودش به چش��م مردم رفت چه آنکه
خروجی این انتخابهای غیرکارشناس��ی
از گذش��ته تاکنون عقب افتادگی ش��هر از
پیشرفت و نداش��تن هیچ طرح و برنامهای
برای اجرای طرحهای کالن ش��هری بوده
اس��ت .تنشها و اختالفاتی منجر به حذف
شهردار زمان خود و بنبست در کارها شده
تا جاییکه بعضاً برای تعیین تکلیف موضوع،
پای فرماندار و استاندار را بهمیان میکشید
و صحبت از انحالل شورا هم پیش میآمد.
این ش��رایط امروزه اگر بازهم تداوم داشته
باشد کپی برابر با اصلی خواهد شد از روی
ماجراهای قبلی که ممکن اس��ت به حذف
سروشنیا انجامد مثل آبیار ،عارفی ،قاسمی
و ...دوب��اره «روز از ن��و روزی از نو» با اداره
ش��هرداری بهصورت سرپرست برای مدت
زم��ان طوالنی و قسعلیهذا ...تنها زیانده
متضرر این قایم موش��ک بازیها مردمی
و
ّ
هس��تند که خودش��ان اهمیتی ندارند اما
شناسنامههایش��ان فقط ب��رای انتخابات
بعدی شورا به کار میآید.

 همان زمان نگارستان در یادداشتی با عنوان «حرکت بر مدار باطل!»
بر تکرار اشتباه شوراهای قبل هشدار داد و با نام آوردن از گزینههای
باقیمانده در جدول نامزدها به صراحت نوشت« :هیچ کدام این گزینهها
قادر به جمع کردن مشکالت شهر و شهرداری نیستند چرا که خود
در سنوات گذشته هر کدام در بخشی از همین شهرداری،
مسئولیت داشتهاند و طبیعی است که طرحی نو برای انداختن نداشته باشند»

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659
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نقد و نظر

به دنبال بَزک دوزَک شهر نباشیم

آوازخوانی در طوفان

شیما قاسمی نژاد *

مطالعه وضعیت ش��هرهای پیش��رفته نش��ان میدهد نقاطی پیشرفت
خواهند کرد که مدیرانش��ان ،برای حداقل س��ی سال آینده فکر کرده
و فعالیتهایشان را برای دهههای بعد متمرکز کنند .اصوالً شهر نباید
تنها بهصورت نمادین و ظاهر پیش��رفته نشان داده شود بلکه باید آن را
جهت رفاه و آرامش ش��هروندانش ساخت .یکی از مهمترین مؤلفههای
آس��ایش و رفاه ش��هروندی کاهش ترافیک و دسترس��ی سریع و آسان
بهنقاط مختلف ش��هری اس��ت که با توجه به وج��ود تقاطعهای زیاد و
رش��د جمعیت ش��هر از مهمترین مش��کالت ما در آینده خواهد بود .از
این رو اهمالکاری در ساخت تقاطعهای غیر همسطح که از ضروریات
مهم شهر سیرجان در آینده خواهد بود قابل توجیه نیست .آنچه اکنون
در عمل دیده میش��ود ش��انه خالیکردن ش��هرداری از اجرای تقاطع
غیرهمس��طح به بهانه قطع درختان و ساخت سرعتگیر در مکانهایی
غیرضروری اس��ت که در نهایت باعث ترافیکُ ،کندشدن جریان حرکت
خودروها و افزایش زمان مس��افرتهای داخل شهری میشود .البته من
ط��رح پل میدان امام را ندیدهام و بعید میدانم با توجه به وس��عت این
میدان ،نیاز به قطع گس��ترده درختان باش��د و اگر هم اجرای این طرح
��رم باعث قطع درختان میش��ود میتوان ب��ا بازبینی طرح از قطع
َ
الج َ
درختان کاس��ت نه اینکه بهطور کل صورتمسئله را پاک کنیم .اینکه
ش��هردار خود را دوستدار محیطزیست نش��ان دهد موجب خوشحالی
اس��ت اما اگر به این بهانه زیر بار اجرای پروژههای زیربنایی نرویم باید
پاسخگو باش��یم چرا که آیندگان کاهلی شهرداران گذشته را نخواهند
بخش��ید .طبق برآورد میدانی از میدان امام (ره) روزانه بهطور میانگین
 50هزار خودرو پش��ت چراغقرمزهای ای��ن میدان توقفی یکدقیقهای
دارند و اگر با یک ضرب و تقسیم ساده میزان توقف اتومبیلها در پشت
چرا غ های قرمز این میدان را محاسبه کنیم متوجه میشویم که چقدر
سوخت به هدر میرود که خود بالی محیطزیست است .اما در صورت
وج��ود پ��ل در این میدان نه تنها ترافیک روان میش��ود که این میزان
سوخت به هدر نمیرود و به میزان زیادی از آلودگی هوا ،انتشار گازهای
مس��موم و اس��تهالک خودروها نیز جلوگیری میشود و از همه مهمتر
در وقت ش��هروندان نیز به میزان زیادی صرفهجویی میش��ود .پلهای
زیرگذر و روگذر برای شهرهایی مناسب نیست که معضل ترافیک ندارند
و هدفشان از اجرای اینگونه پلها انجام اعمال نمایشی است نه شهری
که به دلیل شرایط جغرافیایی و تردد بیشمار خودروها و توسعهای که
در همه بخشها در آینده خواهد داش��ت گرهها و بحران های ترافیکی
پیدا خواهد کرد.
امروزه در شهرهای بزرگتر شاهد احداث بیشتر بزرگراه ،حذف بریدگیها
و تقاطعه��ا در خیابانها و هدایت خودروها به س��مت دوربرگردانهای
اس��تاندارد و گس��ترش حملونقل عمومی هستیم اما ش��هرداری فع ً
ال
درست خالف استانداردهای شهرسازی در حرکت است .شهرداری هیچ
نگاه زیربنایی ندارد و تنها با آس��فالت که وظیفه ذاتی ش��هرداری است و
رنگآمیزی جداول کهنه و فرتوت که عمرشان سالهاست به سررسیده
به نظر بیشتر به دنبال بزک و دوزک شهر است .اگر چه جای تردید نیست
که زیباسازی و نیاز انسان به «زیبایی» یکی از اساسیترین ضرورتهاست
اما با توجه به توس��عه حملونقل عمومی ،وضعیت اس��فبار بلوار شاهد
(کمربندی) ،شرایط نامساعد ورودی سیرجان از سمت شیراز ،عدم وجود
گ مناسب در شهر که از نیازهای عمومی است ،عدم تکمیل پایانه
پارکین 
مسافربری ،دفن غیراصولی زباله ،تالش برای ظاهرسازسی شهر بیشتر به
مثابه آوازخوانی در طوفان است.
* فارغ التحصیل معماری
و مد ّرس دانشگاههای سیرجان

آگهی فراخوان ثبتانم عضویت رد هیأت مدریه و بازرسی اتحادهیاهی صنوف قنادان و

واحد زیباسازی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری قصد دارد فراخوان طراحی

بس
یش
افلوده و تنی -فروشندگان لوازم آرا ی و بهداشتی -اننوایان

آخرین مهلت ثبتنام و ثبت اثر در فراخوان:

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء زیرمجموعه اتحادیههای صنفی فوقالذکر میرساند

نشانی دبیرخانه :واحد زیباسازی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان

داش�تن اصل و کپی شناس�نامه ،کارت ملی ،پروانه کس�ب معتبر و مدرک تحصیلی

هفتسین نوروزی را برپا نماید از این رو از هنرمندان محترم دعوت میشود با ارائه
طرحهای خالق و نوآورانه در این فراخوان شرکت نمایند.
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جهت اطالع از شرایط فراخوان به سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری واحد زیباسازی یا سایت
شهرداری سیرجان  www.sirjan.irمراجعه نمایند.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

سی
خدمات رایاهن -خرازان ،پالستیک و ظروف یکبار مصرف شهرستان رجان (نوبت اول)

در ص�ورت تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرس�ی این اتحادیهها با در دس�ت

حداقل دیپلم (برای افراد فاقد س�ابقه هیأت مدی�ره) از تاریخ  97/11/15به مدت 15

روز کاری به اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرس�تان س�یرجان واقع در ابتدای بلوار

سردار جنگل مراجعه و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف ثبتنام نمایند.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی شهرستان سیرجان
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زنان و اجتماع
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گفتگو با پریسا نصری ،روانشناس پیرامون تواناییهای پنهان زنان

موفقیت در  90سانتیمتری شماست
مریم کاظمی

پریسا نصری ،کارش�ناس ارشد روانشناس�ی بهمنظور حضور در
یک برنامه آموزش�ی ویژه بانوان روز سهش�نبه بهس�یرجان آمد
و در همایش�ی که رضایت افراد ش�رکت کننده را بهدنبال داشت
شرکت کرد.
از آنج�ا که در بررس�ی کارنام�ه این مد ّرس ح�وزه زنان ،متوجه
س�ابقه ده س�الهاش در زمینهی توانمندس�ازی بانوان و آموزش
ب�رای تحکی�م بنی�ان خان�واده ش�دیم از وی ب�رای انج�ام یک
گفتگو در دفتر نگارس�تان دعوت کردیم .پریس�ا نصری عالوه بر
فعالیتهای آموزش�ی  8عنوان کتاب نی�ز در همین زمینه تألیف
و کار ویراس�تاری و نظارت بر تدوین تعداد بیشتری کتاب را نیز
برعهده داش�ته است .این گفتگو را که س�اعتی قبل از برگزاری
همایش آموزشی وی در سیرجان انجام شد با هم میخوانیم.
◄خان�م نص�ری ش�ما معم�والً در
اینگون�ه همایشه�ا پیرام�ون چه
موضوعاتی صحبت میکنید؟
مهمترین ه��دف من شخصیتس��ازی
بانوان است .این مهمترین مبحثی است
که معموالً در این همایشها دربارهاش
صحب��ت میکن��م .اعتق��اد دارم زن��ان
ش��خصیت نهفتهای دارند که باید آن را
آشکار کنند .درحالیکه بسیاری از زنان
فقط چند ق��دم تا موفقیت فاصله دارند
اما چون خودش��ان را باور ندارند از این
موفقیت محروم میشوند.
◄چارهی کار چیس�ت و شما عامل
این ناکامیها را در چه میدانید؟
یكي از علل عمده شكستها و ناكاميها
اين اس��ت كه در برخورد با مش��كالت
موقت��ي متوقف ميش��ويم و دس��ت از
ت�لاش برميداري��م .ه��ر كس��ي را كه
بگوييد اين را زماني تجربه كرده اس��ت.
وقتي سايههاي شكست از راه ميرسند،
سادهترين و به ظاهر منطقيترين اقدام
دس��ت كش��يدن از فعاليت است و اين
اقدامي اس��ت كه اغلب ميكنند .بيش

از  500نفر ،از موفقترين افراد مملكت
در صحبتهایش��ان ب��ا م��ن گفتهاند
ك��ه بزرگتري��ن موفقيت آنه��ا در يك
قدم فراتر از جايي كه شكس��ت خورده
بودند نصيبشان شده است .خب وقتی
موفقیت در 90س��انتی آنهاس��ت چرا
باید آن را از دست بدهند؟
◄پ�س در ن�گاه ش�ما مس�ئله
اصل�ی خودباوری اس�ت که زنان به
آرزوهایی که دارند نمیرسند؟
بله ،برای بهدس��ت آوردن چیزی که در
این زندگ��ی آرزو داریم ،ع�لاوه بر فکر
کردن و احس��اس قوی داشتن ،باید هم
خودمان را دارای ش��خصیت رس��یدن
ب��ه آن آرزو بدانی��م و هم ب��اور واقعی
نس��بت به آن داش��ته باش��یم .یادمان
باشد باورها در طول زندگی در ذهنمان
ش��کل میگیرند و این جدای از داشتن
افکار مثبت در موارد مش��خص میباشد
ام��ا باورهای منفی میتوانند ش��ما را از
دستیابی به هدف و موفقیت بازدارند.
◄ ش�ما با وجود تالش برای احیای
شخصیت زنان اما با افکار فمینستی

مخالف هستید .دلیلش چیست؟
من اص ً
ال این مقوله را قبول ندارم حتی
جامع��هی ام��روز اروپ��ا با ای��ن مبحث
مش��کل دارد .در یک بُره��های از زمان
در اروپ��ا زن را بهعن��وان کارگ��ر وارد
صنعت کردند که حق��وق کمتری به او
بدهن��د و از او اس��تفادهی ابزاری کنند.
این عین سوءاس��تفاده بود .ولی اکنون
دنب��ال این هس��تند ک��ه زن را به خانه
برگردانند و مدیریت احساس و عواطف
او را به خودش واگذار کنند .فمینیست
میگوی��د زن و مرد همس��ان هس��تند
ولی اص ً
ال اینگونه نیس��ت .چه در بحث
ش��ناختی و چه در بح��ث فیزیولوژی،
روان��ی و جنس��ی مرد و زن ش��بیه هم
نیس��تند اگر چه در پارهای موارد نقاط

اشتراکی با هم دارند.
◄برخورد زنان در مواجهه با مردان
چگونه باید باشد؟
موج��ودات نازنین��ی به نام م��ردان در
اطراف ما هستند که اگر بتوانیم طریقه
برخورد و تعامل ب��ا آنها را یاد بگیریم
به بهترین ش��کل در زندگی مش��ترک
خودم��ان موف��ق خواهیم ب��ود و ضمن
تحکیم نهاد خانواده از زندگیمان لذت
خواهیم برد اما متأس��فانه راه آن را بلد
نیستیم.
◄یک مثال بزنید؟
ببینید مث ً
ال وقت��ى زن مىخواهد با مرد
صحب��ت كند يا ب��راى تعام��ل و همراه
کردن او با خود نس��بت به وی احس��اس
ني��از مىكند ،بايد ح��رف بزند و صحبت

کند .غ��رور در اینجا مان��ع بزرگی برای
همراه کردن مردان اس��ت .انتظار نداشته
باش��ید مرد گفتوگو را آغ��از كند .براى
آغاز گفتوگو ابتدا زن بايد احساس��اتش
را در مي��ان بگذارد حتی اگر ش��ريكش
حرف زيادى براى زدن نداش��ته باش��د.
وقتی پاس��خ مرد را ش��نید و زن از مرد
براى گوشدادن به حرفهايش قدردانى
كن��د بهتدري��ج مرد نيز حرف بيش��ترى
ب��راى گفتن خواه��د داش��ت .اینجوری
مش��کالت فیمابی��ن راحتت��ر مطرح و
حل میش��ود .مرد ب��راى گفتوگو با زن
مىتوان��د خيلى باز رفتار كند اما در ابتدا
حرفى براى گفتن ندارد .چيزى كه زنان
درباره مريخىها نمىدانند ،اين است كه
آنها باي��د دليلى براى صحبت داش��ته
باشند .آنها صرفاً براى در ميان گذاشتن
احساساتش��ان صحبت نمىكنند .اگر زن
كمى ح��رف بزن��د ،مرد كم ك��م درباره
ارتباطش ب��ا او صحبت مىكند .مث ً
ال اگر
زن درباره بعضى از مشكالتى كه در طول
روز داش��ته ،صحبت كند ،مرد نيز ممكن
است در اين باره گفتوگو كند و بنابراين
آنها مىتوانند يكديگر را درك كنند.
◄به نظر شما ش�خصیتی که برای
خانمها از کودک�ی درباره زن بودن
آموختهاند درست است؟
ب��ه م��ا از کودکی آم��وزش دادهاند که
زن بودن یعنی مادری کردن ،زن بودن
یعن��ی س��رویس دادن ،زن بودن یعنی
خدمات دادن ،زن بودن یعنی یکپارچه
در اختی��ار دیگ��ری بودن ب��دون هیچ
توقعی و متأس��فانه به م��ا نیاموختهاند
که زن بودن یعنی َس��رزنده بودن یعنی
سیاست داشتن ،یعنی بلد باشیم چگونه
برای همس��رمان و یا نامزدمان طنازی
کنیم.

◄ش�ما قب�ول دارید که بس�یاری
ذهنیتهای منفی از کودکی با زنان
همراه بوده است؟
متأس��فانه بله م��ا از کودکی با ذهنیتی که
مردها کام ً
ال با ما متفاوت هستند و همیشه
حقمان را مردان خوردهاند بزرگش��دهایم
و همیش��ه با خودمان میگوییم که مردها
و زنها برابر هس��تند در صورتیکه به نظر
من ،م��ا زنها از هیچ جهت ش��بیه مردها
نیس��تیم .اگر به این باور برس��یم قطعاً در
زندگی آرامش بیش��تری خواهیم داشت ما
هیچگاه نمیتوانیم مانند یک مرد برخوردو
یا رفتارکنیم .از گذش��ته به ما گفتهاند اگر
میخواهی زن باش��ی باید مصیبت بکشی
باید عذاب بکشی .این ذهنیتی است که از
بچگی در ما پ��رورش دادهاند و برای اینکه
آرامش داش��ته باش��یم و خود واقعیمان را
پیدا کنیم باید این ذهنیتها را از بین ببریم.
◄از دی�د اکث�ر خانمها بس�یاری
آقای�ان به اصطلاح تا شلوارش�ان
دو تا میش�ود ب�ه دنب�ال زن دوم
میروند که آغازی برای فروپاش�ی
خانواده اس�ت .نظر ش�ما بهعنوان
یک روانشناس دراینباره چیست؟
از خانمه��ا میخواهم اگ��ر از چند مرد
خیانت دیدند برچس��ب خائ��ن به تمام
مردها نزنن��د .اگر از چند مرد بد دهنی
مش��اهده کردید این صف��ت را به تمام
مردها ندهید و چراکه آدمها همه شبیه
هم نیس��تند و باید همیش��ه به این امر
واقف باش��یم که خیانت همیش��ه یک
سمتش کسی از جنس خودمان است.
◄ش�ما زنان را از چه رفتاری منع
میکنید؟
س��رزنش کردن ،قاتل زندگی مش��ترک و
آرام زنهاس��ت و باعث کمرنگ شدن مهر
و محبت و جبههگیری در زندگی مشترک

 برای بهدست آوردن آنچه در زندگی آرزو داریم،
عالوه بر فکر کردن و احساس قوی داشتن ،باید  ،هم
خودمان را دارای شخصیت رسیدن به آن آرزو بدانیم و
هم باور واقعی نسبت به خود داشته باشیم.
یادمان باشد باورها در طول زندگی در ذهنمان شکل
میگیرند و این جدای از داشتن افکار مثبت در
موارد مشخص است اما باورهای منفی میتوانند شما را
از دستیابی به هدف و موفقیت دور کنند

میشود .حرفهای نیشدار و زهردار باعث
دلزدگی طرف مقابل از ما میشود .زمانی
ک��ه اوضاع خوب اس��ت خب طبیعتاً همه
چیز خوب و مرتب است اما به محض اینکه
مش��کلی بروز میکند ،ناخودآگاه ش��روع
میکنیم ب��ه گالیه کردن ،غ��رزدن و نق
زدن! تا جایی که با خود میگوییم انتخابم
اش��تباه بوده! آنهایی که ای��ن روشها را
امتحان کرده و در زندگیشان جواب منفی
گرفتهاند برای یکبار هم که ش��ده عکس
آن رفتار کنند و ببینند من چه میگویم.
◄ش�ما در کلیپهایت�ان از چه�ار
ویژگی زنانه بح�ث میکنید درباره
این چهار ویژگی توضیح بیش�تری
میدهید؟
ما چهار ویژگی زنانه داریم :زن آمازون،
زن مادر ،زن مادونا و زن معش��وقه .اگر
م��ا یاد بگیرم این چه��ار ویژگی زنانه را
در وج��ود خود به حد تعادل برس��انیم
تبدیل به ی��ک زن فوقالعاده قدرتمند
ب��ا روابط س��الم و خوب خواهیم ش��د.
متأسفانه مش��کل زن ایرانی اینجاست
که با این چهار جنبه رش��د نکرده مگر
اینکه بخواه��د و اراده کند تا خودش را
رشد بدهد.
ویژگیه�ای زن�ان آم�ازونُ :قل��در،
قدرتمند ،قوی و اس��تقاللطلب هستند
ولی مس��ئله این است که دو پادشاه در
یک اقلیم نگنجند!.
زن مادر :بینهایت مهربان پر از عاطفه
و خوب است .البته مرد مادر نمیخواهد
و مرده��ا نیاز به مادر ندارند بلکه نیاز به
همسر خوب دارند.
زن مادونا :پر از عش��ق و محبت ،پر از
مه��ر و با اخالق ،معنویات عالی و ایمان
قوی اس��ت .او خوب ب��ودن را در ایثار
کردن به بقیه میداند .در کنار هر کس
باش��د او رش��د خواهد کرد .مرد تحت
هیچ شرایطی این زن را حذف نمیکند
بلکه خودش را حذف میکند.
زن معش�وقه :زن ش��یطون ،ش��اد،
بگو بخندَ ،س��رزنده و ب��ا روابط عمومی
باالست.
اگ��ر ما بتوانیم تمام ای��ن چهار جنبه را
با ه��م در وجودمان رش��د بدهیم قطعاً
میتوانیم شخصیت بسیار خوبی داشته
باشیم.

در جریان سفر حجت االسالم والمسلمین سیّد محمودحسینی
به جنوب استان مطرح شد :

تقدیر امام جمعه سیرجان
از اقدامات گهرزمین
در منوجان

سید
نگارس�تان :حجت االسالم والمسلمین ّ
محمود حس��ینی امام جمعه س��یرجان هفته
گذش��ته به اتفاق مهندس س��لیمانزاده مدیر
س��ایت و معاون بهرهبرداری ش��رکت س��نگ
آهن گهرزمین و س��رهنگ مه��دوی فرمانده
س��پاه س��یرجان در س��فر به جنوب استان و
شهرستان منوجان اقدامات عملی گهرزمین
را در منوج��ان به عن��وان معین اقتصادی آن
شهر س��تود و مورد تقدیر قرارداد .امام جمعه
سیرجان در بازگشت از این سفر در گفتوگو
با نگارستان ضمن تبریک ایام ا ...دهه مبارک
فجر اظهار داشت :در این بازدید شاهد اقدامات
بس��یارخوب گهرزمین و جناب آقای پوریانی
مدیر عامل محترم و همکارانشان در منوجان
بودم که عملکرد بس��یار خوبی در راس��تای
اقتص��اد مقاومتی و حمای��ت از مردم محروم
سید محمود
منوجان دارند .حجت االس�لام ّ
حس��ینی اف��زود :ای��ن حمایته��ا در قالب
خدمترس��انی به منطقه و اشتغالزایی برای
مردم محروم آنجا انجام ش��ده که با تشکر از
همهی این تالشها آرزوی توفیق بیشتر این
مس��ئوالن محترم را برای ادامه کار بیش��تر و
بهتر از خداوند متعال خواس��تارم .امام جمعه
سیرجان افزود :در ادامه این سفر توفیق رفیق
ش��د که به اتفاق همراه��ان از نقطه مرزی در
س��راوان که هممرز با پاکستان است بازدید و
با نیروهای جانبرکف تیپ صاحب الزمان(عج)
که مس��ئولیت امنی��ت آن منطق��ه از مرز را
بر عه��ده دارند دی��دار و از ایثارگریهای این
عزیزان تقدیر کنیم .وی افزود :امنیت ما و ایران
اسالمی ما مرهون تالشهای شبانهروزی این
عزیزان است که در پاسداری از مرزهای شرقی
از هرگونه ف��داکاری دریغ نمیکنند و ما همه
باید دعاگوی آنها باشیم.

◄◄گهرزمین معین اقتصادی منوجان
مهن��دس س��لیمانزاده مع��اون بهره ب��رداری
گهرزمین نیز در این گزارش گفت :در راستای
منوی��ات مقام معظ��م رهب��ری در خصوص

 حضور مسئوالن سیرجانی در نقطه مرزی و تقدیر از نیروهای
تیپ صاحب الزمان سیرجان در مرز ایران و پاکستان

گسترش اقتصاد مقاومتی با تصمیم مسئوالن
استان در قالب گام دوم مثلث توسعه اقتصادی
اجتماعی و قبول مسئولیت از سوی مدیرعامل
محترم ش��رکت گهرزمین ،این شرکت از سال
 95به عنوان معین اقتصادی شهرستان منوجان
معرف��ی ش��ده و در جهت حمای��ت از منطقه
محروم منوجان اقدامات فرهنگی ،آموزش��ی و
عمرانی مختلفی را انج��ام داده و میدهد .وی
با تقدیر از حضور معنوی امام جمعه محترم و
فرماندهی سپاه در این بازدید اظهار امیدواری
نمود گهرزمین با همین حمایتها و همراهیها
بتواند در جهت اهداف عالی خود در شکوفایی
اقتصاد و فرهنگ منطق��ه ،گامهای بزرگتری
بردارد.
در این س��فر که با تقدیر س��رهنگ مهدوی از
اقدامات عملی گهرزمین در منطقه همراه بود
مهندس منص��وری نماینده معی��ن اقتصادی
منطقه منوجان در بازدید امام جمعه سیرجان

و هیئت هم��راه از منطقه گفت :اهداف معین
اقتص��ادی در منطقه ب��ه دو بخش فرهنگی و
اشتغالزایی تقسیم ش��ده است .وی گفت :در
بحث آموزش براس��اس بررس��یهای اساتید و
مش��اورانی که از مرکز ب��ه منطقه آمده بودند
مش��خص ش��د ضریب هوش��ی دانشآموزان
منطقه منوجان بسیار خوب است و لذا باید در
جهت رشد و بالندگی این استعدادها برنامههای
عملی داشته باشیم .وی افزود :در همین راستا
مجتمع آموزشی ش��بانهروزی «ریحانهالنبی»
با یک آش��پزخانه مرکزی ضمن توزیع غذای
روزان��ه برای ۶۰۰دانشآموز منوجانی با کمک
معین اقتصادی احداث ش��ده ک��ه در کنار آن
برنامههای آموزشی و تربیتی برای دانشآموزان
منطقه انجام میشود.
وی افزود :شرکت سنگ آهن گهرزمین ،زمینه
حضور بیش از 300دانشآموز منوجانی را به
ص��ورت رایگان درکالسهای کنکور توس��ط

اس��اتید پروازی از تهران فراهم کرده اس��ت.
وی بیان کرد :این شرکت به تجهیز خوابگاهها
و اماکن آموزش��ی شهرستان پرداخته و برای
بیش از دو هزار دانشآموز لباس سال نو تهیه
و به آنها هدیه داده است.
وی اظهار کرد :برای رونق صنعت گردشگری
در این منطقه مجموعه گردشگری مینوجهان
را ایج��اد کردهایم که در ای��ن مجموعه هتل
کپری با ۱۰۰واحد  ۱۲و  ۲۴متری پیشبینی
شده است .نماینده گهرزمین اظهارکرد :برای
ساخت این هتل ،هر متر مربع از این واحدها
حدود ۳۵۰هزار تومان هزینه شده است .وی
تصریح کرد :در مجموعه هتل کپری 90 ،نفر
به صورت مستقیم مشغول به کار هستند که
فقط دو نفر آنها غیربومی هس��تند و مابقی

نیروها از بومیهای منطقه میباشند .نماینده
معی��ن اقتص��ادی منطقه منوج��ان از فراهم
کردن زمینه اش��تغال برای ح��دود 300نفر
در شهرس��تان منوجان خبر داد و بیان کرد:
ب��ه جز 90نفری که در هت��ل کپری منوجان
مشغول به فعالیت هستند ،سایرین در بخش
اشتغالهای خانگی مانند قالی بافی ،دوزندگی،
شالبافی و  ...مشغول به کار هستند.
وی اقتص��اد م��ردم منطق��ه را دام��داری و
کشاورزی دانس��ت و عنوان کرد :طرحهایی
در ح��وزه منابع طبیعی و آبخیزداری در این
منطقه تهیه ش��ده و با توج��ه به آنکه برخی
از کشتهای منطقه ضررزا هستند ،بنابراین
الگوهای قابل کش��ت منطق��ه را نیز آماده و
در دست اجرا داریم .نماینده معین اقتصادی

منوجان گفت :موزه شهرس��تان با پتانس��یل
جدید در آینده نزدیک راهاندازی خواهد شد
و بهدنبال گردش��گر علمی توریستی در این
منطقه هس��تیم و در این راس��تا مرمت این
بنا مدتی به طول میانجامد که از س��ال قبل
عملیات مرمت این بنا در منطقه آغاز ش��ده
و ادامه دارد .وی از ویژه برنامههای ورزش��ی
برای توسعه و تقویت ورزش در میان جوانان
منطقه یاد کرد و گفت :گهرزمین در راستای
توس��عه فعالیته��ای عمران��ی ،آموزش��ی،
فرهنگی و ورزشی در کنار رشد اشتغالزایی
برنامهه��ای جدیدی در آین��ده اجرا خواهد
کرد تا با کمک مس��ئوالن اجرایی و فرهنگی
منطقه شاهد محرومیتزدایی بیشتر از چهره
منطقه باشیم.

فرهنگ و هنر
ت و برخاستها و تصمیمات اخیر
نقدی بر نشس 
اداره میراث فرهنگی

اقدامات
غیرکارشناسیدر
بخشصنایعدستی
در حالیکه اقتصاد جهان را در آینده وابسته به صنایع دستی
میدانند ،با برنامهریزیهای اشتباه به این هنر اصیل ایرانی
در شهرمان آسیب نرسانیم

فاطمه بلوردی *
صنایع دس��تی بهعنوان یکی از زمینههای
فعالی��ت فرهنگی ،اجتماع��ی و اقتصادی
در جوامع و بهعن��وان یکی از عوامل مؤثر
در پیش��رفت کش��ورهای در حال رش��د
شناختهشده اس��ت .معموالً در هر کشور
تشکیالت و سازمانهای مختلفی هرکدام
برحسب اهداف و شرح وظایف مختص به
خود با این هنر ارتباط دارند.
حت��ی مؤسس��ات آموزش��ی در مقاط��ع
مختلف تحصیلی نقش مهمی در پرورش
متخص��ص انس��انی در زمینهی
نی��روی
ّ
صنایعدستی برعهدهدارند .اصوالً بهادادن
به صنایعدس��تی باعث میشود افراد ف ّعال
در این زمینه عالوه بر کسب تجربه ،دانش
مورد نی��از را هم در این زمینه پیدا کنند.
در کش��ور ما نیز اقدام��ات مفیدی در این
راه انج��ا م ش��ده از جمله ایج��اد مدارس
تخصصی ،دانش��کدهها و دانشگاهها حتی
ّ
در مقاط��ع کارشناس��ی و کارشناس��ی
ارش��د .این مؤسس��ات مرتبط ،در کشور
ما نیز در هر ش��هرکه نامی از رش��تههای
زیرمجموعه صنایعدس��تی در آنها دیده
میش��ود و حتی ش��ناخته ش��ده در یک
رشته از صنایعدستی هستند و به صورت

تخصص��ی در آن فعالی��ت دارن��د ،وجود
ّ
دارد؛ از جمله در س��یرجان که نام «گلیم
شیریکیپیچ» آن ش��هرت جهانی دارد و
در کنار آن صنعتگرانی نیز هستند که در
رشتههای دیگر به صورت حرفهای فعالیت
میکنن��د مانن��د قلمزنی ،جواهرس��ازی،
باتیک و نقاش��ی روی پارچه ،شیشهگری،
س��فالگری و ...که ای��ن قابلیت را دارند در
کنار فعالیتهای گلیم شیریکیپیچ تأثیر
بسیار زیادی در شناس��اندن نام سیرجان
به عنوان یک ش��هر ف ّعال در بخش صنایع
دستی داشته باشند .با این وجود اما کمتر
خبری از ف ّعالیتهای جمعی و قابل توجه
برای عموم از جمله برپایی نمایشگاههای
تخصص��ی ،راهان��دازی بازارچ��ه دائم��ی
ّ
صنایعدس��تی و حتی از م��وزه مخصوص
دستی سیرجان در اینجا است.
صنایع
ِ
یکی از ادارات مرتبط با صنایعدس��تی در
سیرجان اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری است که سالهاست ف ّع ِ
الیت
درخور توجهی برای صنایعدستی این شهر
انجام نداده .این مجموعه میتواند با توجه
به ش��هرتی که س��یرجان در گلی��م دارد،
ف ّعالیتهای قاب��ل توجهی انجام دهد ولی
حتی نتوانسته سروسامانی از لحاظ ظاهری
ب��ه اداره خ��ود بده��د !.س��یرجان که نام

گلیمش جهانی است حتی از یک بازارچه
دائم��ی صنایعدس��تی نیز بیبهره اس��ت.
بازارچهای که میتواند با توجه به موقعیت
جغرافیای��ی خ��وب س��یرجان باعث رونق
صنایعدستی این ش��هر و مزین کردن نام
سیرجان به هنر در میان شهرهای مختلف
ش��ود .حتی ساختمانی که ش��هرداری به
م��وزه گلیم اختص��اص داده ،به حال خود
رها ش��ده و مدتهاست اقدامی برای ف ّعال
کردن آن انجام نش��ده است .اگر مسافرانی
از ش��هرهای دیگر حتی توریستهایی که
ب��ه اینجا میآیند؛ بخواهند (با توجه به نام
س��یرجان بهعنوان ش��هر جهانی گلیم) از
جایی مشخص به نام صنایعدستی و گلیم
س��یرجان دیدن و یا خرید کنند ،کجا باید
بروند؟
ای��ن م��وارد از جمله کارهایی اس��ت که
میراث فرهنگ��ی باید متولی اجرای آنها
باش��د اما ای��ن طور که به نظر میرس��د
افرادی دلس��وز ک��ه نگ��ران ف ّعالیتهای
هن��ری این ش��هر باش��ند وجود ن��دارد.
اداره می��راث فرهنگی ،صنایعدس��تی و
گردشگری در سیرجان تقریباً از سال 92
به عنوان ادارهای مستقل شناخته شد اما
آن اوایل حتی سرپرس��تی هم نداشت تا
اینکه در اواخر سال  95اولین رئیس این

اداره منصوب ش��د و بارقهی امیدی میان
هنرمندان بوجود آمد که شاید پیشرفتی
در این زمینه حاصل شود حتی جلساتی
از س��وی صنعتگران س��یرجانی با رئیس
ای��ن اداره برگزار و بحثهای��ی مبنی بر
راهاندازی بازارچه دائمی صنایعدس��تی،
نمایشگاه و حتی نمایشگاههایی در سطح
باالت��ر با حضور هنرمندانی از ش��هرهای
دیگر مطرح ش��د ،اما هم��ه در حد وعده
باق��ی ماند .اما اخیرا ً رئی��س اداره میراث
فرهنگ��ی دوباره تغییر کرد و سرپرس��ت
جدید اق��دام به گردهم آوردن هنرمندان
صنایع دس��تی نمود تا در شروع کار امید
ت��ازهای به اهالی ای��ن بخش بدهد اما در
همی��ن ابتدا و در جلس��های ک��ه برگزار
تخصصی در
ش��د افراد غیر مرتبط��ی که ّ
این ح��وزه ندارند در جلس��ه هنرمندان
صنایع دس��تی ش��رکت کردند که بازهم
متخصص این رش��ته
باعث دلخوری افراد
ّ
ش��د که امیدوارم رئی��س جدید با درک
متخصص
ای��ن نگرانی از ورود اف��راد غیر
ّ
به ای��ن حوزه که میتواند به آن آس��یب
وارد کن��د جلوگی��ری نمای��د .یک��ی از
م��واردی که همیش��ه مورد توج��ه افراد
ف ّعال صنایعدستی سیرجان بوده و هست
مکرر در این جلس��ات مطرح
و به ط��ور ّ

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران و عزیزانی که
در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم

مرحوم حاج امامعلی خضریپور

ش�رکت و ابراز لطف و همدردی نمودهاند به اطاع میرس�اند مراس�م چهلم
آن عزیز از دس�ت رفت�ه روز جمعه  97/11/19س�اعت  3بعدازظهر در محل
بهشترضا (آرامستان) در جوار آرامگاه آن مرحوم برگزار میگردد.

خانواده خضریپور

خانوادههای محترم

طباطبایی
و حسنبیگی

با نهایت تأس�ف ،مصیبت وارده را حضور ش�ما
تس�لیت عرض نم�وده ،از درگاه خداوند متعال
ش�ادی روح آن مرحوم�ه و صب�ر و س�امت
بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

نشریه نگارستان

سرکار خانم

مهندس آناهیده

درگذش�ت پ�در بزرگوارت�ان را حضور ش�ما و
خان�واده محترمتان تس�لیت عرض نم�وده ،از
درگاه خداوند من�ان غفران الهی برای آن عزیز
از دست رفته مسئلت مینماییم.

شرکت بیمه کشاورزی
ترنم کویر سیرجان
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میش��ود؛ اقدام برای جلوگیری از عرضه
صنایعدس��تی بیکیفی��ت و ورود اف��راد
متفرق به این رش��ته اس��ت ک��ه با انجام
دادن آثاری که حتی ارزش هنری ندارند
نام صنایعدس��تی را خدشهدار کردهاند و
ب��ه آن ضربه زدهاند .حتی توجهی به نظر
متخص��ص تجربی و تحصیل
اف��رادی که
ّ
ک��رده صنایعدس��تی هس��تند مبنی بر
غیرمتخصص نمیش��ود.
حذف این افراد
ّ
این م��وارد باع��ث میش��ود صنعتگران
تخصصی در این زمینه
واقع��ی که بهطور ّ
فعالی��ت میکنن��د به حاش��یه بروند و با
دیدن این همه بیمهری و غیرف ّعال بودن
اداره میراث فرهنگ��ی حتی دیگر رغبت
به ش��رکت در جلس��اتی ک��ه توجهی به
نظراتشان هم نمیشود نداشته باشند.
در یکی از جلسات اخیر که توسط میراث
فرهنگی برگزار ش��د مب��ادرت به انتخاب
افرادی با عنوان «ش��ورای صنایعدستی»
تخصصی
ش��د ک��ه بتوانن��د ب��ا نظ��رات ّ
راهکارهای��ی در این زمینه بدهند ،اما این
انتخ��اب به طور غیرحرف��های در کمتر از
 10دقیقه نام نویسی و همچنان با حضور
و انتخ��اب اف��رادی ک��ه کارت صنعتگری
هم ندارند انجام ش��د ضم��ن اینکه برای
ریاس��ت این ش��ورا فردی انتخاب شد که
تخصص و سررشتهای در این زمینه ندارد!
ّ
حال س��ؤال این اس��ت که چط��ور فردی
تخصص��ی ندارد میتوان��د برای جمع
که ّ
صنعتگران صنایعدستی یک شهر تصمیم
غیرتخصصی نشان
بگیرد؟ .این تصمیمات
ّ
از ضعف در برنامهری��زی و مدیریت دارد.
این طور که به نظر میرس��د اداره میراث
فرهنگی نمیخواهد تن به پیشرفت دهد.
اینه��ا هم��ه در حالی اس��ت ک��ه برخی
کارشناس��ان ام��ور اقتص��ادی و فرهنگی،
آین��دۀ اقتصاد جهان را وابس��ته به هنر و
صنایعدس��تی میدانن��د و معتقدند حجم
عظیمی از مب��ادالت تج��اری و بازرگانی
بازاره��ای آین��دۀ جه��ان را ب��ه تس��خیر
صنایعدستی و هنرهای س ّنتی در میآورد.
تخصصی در
پس به جای برنامهریزیهای ّ
زمینه صنایعدستی شهرمان با تصمیمات
غیرحرفهای به بدنهی این هنر آیندهس��از
لطمه وارد نکنیم و از قافله عقب نمانیم.
*کارشناس ارشد پژوهش هنر
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کاریکلماتور

محمدعلی آزادیخواه
■ تا آینده نیامده ،فردایمان را خیلی بهتر بسازیم
زن��دان
پرت��وان ه��زاران
■ آزادی معم��ا ِر کاردان و
ِ
ِ
نساخته است.
■ چراغ با دش��نهی نورش دیو گمراه کنندهی شب
را زخمی میکند.
■ ب��ا مطالعهی کتابهای ارزش��مند نویس��ندگان
نیکاندیش و مردمگرا ،راه آدمگری و انس��انیت را پیدا کنید و به طول و
عرض عمرتان هر چه بیشتر بیافزایید.
■ از قدی��م ش��مع و چراغ نم��ا ِد مطالع��ه و بیداری و ش��بزندهداری و
کتابخوانی و کس��ب تجربهی دیگران است؛ پس :یک جهان ما را بگوید
کردن شمعت متاب.
آفتاب /سر ز روشن
ِ
■ در زندگی میشود خبری را نشنید و ندانست ،اما نمیشود که نفهمید.
ِ
بزرگ «خو ْد َفهمسوزی» است.
عیب
تعصب ،همان ِ
■ ّ
ْ
«خیط کاش��تن»
■ اگر اندیش��ه َورز و خردگرا بودم ،سراس��ر زندگیم در
نمیگذشت.
ِ
خالقیت را دارد،
ارزش اندیشه و
نعمت پر
■ آدمی که نفهمد دو موهبت و
ِ
ّ
زندگی زیاد «کاسهی چه کنم» پیش رویش میگذارد.
■ با این که میدانم دل همه یک کاس��هی خون اس��ت ،با خونسردی از
دیگران میپرسم« :حالت خوب است؟»
■ از آشنایی پرسیدم« :حالت خوب است؟» ،گفت« :خودتی!».
■ حرص و آز برخی ،زندگی خیلیها را تلختر از ت ِ
ُف اَفعی کرده است.
■ این سخن بر کتیبهها شده حک« :داد» نداران َددند و َدد َم ْسلَک.
ِ
قامت معصو ِم
باریدن گلولههای دنائت بر
■ گری��هی جان بخش ابر را ب��ر
ِ
شهر ترجیح میدهم.
■ با مطالعه و هنر باارزش و س��ازنده ،تا خرابهای نش��دهاید ،س��اختمان
ذهنتان را نوسازی کنید.

خبر

کتاب آن  23نفر فیلم شد

از پوستر فیلم س��ینمایی «23نفر» تازهترین
محصول مرکز فیلم و س��ریال سازمان هنری
رسانهای اوج رونمایی شد .این فیلم بر اساس
محتویات کتاب خاطرات آن  23نفر «نوشته
احمد یوس��فزاده» تهیه و کارگردانی ش��ده
است .این فیلم سینمایی به کارگردانی مهدی
جعفری که تصویربرداری آن نزدیک به س��ه
ماه در ته��ران و آبادان به ط��ول انجامید در
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش
در میآید .فیلمب��رداری این اثر از روز جمعه
س��یزدهم مهرماه با حضور سردار قاسم سلیمانی آغاز شده بود .فیلم  23نفر
روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی اس��ت که در جریان جنگ ایران و
عراق در سال  1361به اسارت نیروهای عراقی درآمدند .این افراد غالباً متعلق
به شهرهای استان کرمان از جمله سیرجان میباشند.

نم بی
گرچه ما دیگر ی نیم گل روی تو را

گوهرردداهن بودی ای پدر از بهر ما

غم
خاطراتت را رد این خاهن مهمان میکنیم

ات ابد یاد تو را رد سینه پنهان میکنیم

دو سال از غروب اندوهناک مهربان پدرمان گذشت و لحظهای از یادش
غافل نگشتیم...
روز را با خیالش تا شب سر کردیم و شب را با آرزوی دیدنش در خواب
به صبح رساندیم .اینک نیز به رسم ادب و قدرشناسی از کلیه عزیزان،
سروران و دوستانی که در مراسم سوگواری پدرمان

ابراهیم خانآقایی

حضور رساندهاند و با بودنشان مایه آرامش خاطرمان گردیدند تشکر نموده و به اطاع میرسانیم
آیین بزرگداشت دومین سال سفر ابدی آن مهربان پدر روز جمعه نوزدهم بهمن ماه ساعت  14:30در
جوار آرامگاه ابدیاش (قطعه خصوصی روبروی پزشکی قانونی) گرد هم میآییم تا یاد و خاطرهاش
را زنده نگه داریم.

خانواده
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بهداشت و اقتصاد
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علی حاج محمدی
نشس��ت خبری رئیس بیمارستان امام
الس�لام) ب��ه فاصله یک هفته
رضا(علیه ّ
از نشس��ت خبری مس��ئوالن بهداشت
و درم��ان شهرس��تان برگزار ش��د تا به
س��ؤاالت خبرن��گاران پیرام��ون حوزه
عملکرد بیمارستان جدید دو سال پس
از افتتاح بیمارستان پاسخ داده شود.
در ابت��دای این نشس��ت دکتر حس��ن
نصرا...پور رئیس بیمارس��تان امامرضا با
تبریک ده��ه فجر و چهلمین س��الگرد
پی��روزی انق�لاب گفت :دش��منان این
مملک��ت با تحری��م ه��ای ناجوانمردانه
میکوش��ند م��ردم را دچار مش��کالت
اقتصادی و معیش��تی کنن��د که نمونه
آن همین تحریمهای حوزه پزش��کی و
دارویی است که باید با درایت از تبعات
آن کم کنی��م .وی در خصوص وضعیت
حوزه درمان در سیرجان گفت :وضعیت
پزش��کی در س��یرجان امروز بهگونهای
تخصص بینیازیم
اس��ت که در س��طح ّ
و ب��ه دنب��ال بهب��ود ش��رایط در س��طح
تخصص هستیم.
فوق ّ
دکت��ر نصرا ...پور ادامه داد :در بحث جذب
دانشجوی پزشکی متأسفانه سالها پیش
باید این اتفاق برای شهرمان رقم میخورد
همت خاصی برای آن وجود نداش��ت.
اما ّ
وی افزود :اگرچه اکنون 33س��ال از شهر
مجاورمان رفسنجان در پذیرش دانشجوی
همت
پزشکی عقب هس��تیم اما امروز به ّ
و تالش مس��ئوالن شهرستان و دانشکده
پزشکی ،رشته پزشکی دایر و سال آینده
با 20دانش��جو ش��روع بهکار میکند .وی
وجود دانشکده پزشکی و جذب دانشجوی
رشته پزشکی را سبب ارتقاء سطح پزشکی
شهرستان دانست که با وجود اساتید این
رشته به دست میآید.

ما هم مانند دیگر نقاط کش��ور اس��ت و
کمبودهای��ی ک��ه وج��ود دارد بحرانی
نیس��ت و بیمارس��تانها روال ع��ادی و
اولویتدار خود را انجام میدهند ولی به
طور مث��ال جراحیهای زیبایی را انجام
نمیدهیم تا با کمبودی مواجه نش��ویم.
در خص��وص س��همیه ه��م معتقدیم با
توجه ب��ه جمعیت و خدمات��ی که ارائه
میش��ود س��همیه دارویی ما کم است
که ب��ا فرمانداری مکاتبه کردهایم و قرار
است از طریق اس��تانداری این موضوع
نی��ز رفع و رجوع ش��ود و انش��اءا ...به
زودی س��همیه داروی��ی بیمارس��تان
افزایش خواهد یافت.
انتش��ار اخبار غیرواقعی و کارشناس��ی
نش��ده موض��وع دیگری بود ک��ه دکتر
نصرا...پ��ور اهمیت آن را خاطر نش��ان
کرد و اظهار داش��ت :رس��انهها انتش��ار
اخبار ح��وزه درمان و امور پزش��کی را
بایستی با دقت زیاد و وثوق کامل انجام
دهند چرا که انتشار خبر کذب ناامیدی
و تأثیر منف��ی در جامعه ایجاد میکند.
توصی��ه مؤک��دی دارم که رس��انهها از
کارشناس��ان و مش��اوران حوزه پزشکی
به هنگام انتش��ار خبرهایشان استفاده
کنند تا ناآگاهی نس��بت به امور پزشکی
س��بب انتشار اخبار غیرواقع نشود صرفاً
ب��ه این دلیل که تأثیرات منفی انتش��ار
خبر غیرواقع بعضاً غیرقابل جبران است.

رئیس بیمارستان امام رضا در نشست خبری با خبرنگاران عنوان کرد:

به دنبال بهبود شرایط
تخصص هستیم
در سطح فوق ّ

◄پاسخ به سؤاالت خبرنگاران
نشست خبری رئیس بیمارستان از این
لحظه با س��ؤاالت خبرنگاران دنبال شد
و رئیس بیمارس��تان امام رضا در پاسخ
پرسش��ی پیرام��ون معوق��ات کارکنان
گفت :ب��ا وجود ت��ورم ش��دیدی که از
یک سال گذش��ته با آن درگیر هستیم
ام��ا عقبافتادگی کارانهه��ا را از 10ماه
به  6ماه رس��اندهایم و تمام تالش��مان
را خواهی��م کرد که وضعی��ت را بهبود
ببخشیم.
وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که مردم
از وضعیت س��ونوگرافی بیمارس��تان و
س��طح ش��هر اظه��ار رضای��ت ندارند و
چرا با وجود تعداد زیادی س��ونوگرافی
در ش��هر بیماران در نوبتهای طوالنی
معطل میشوند و از دستگاه مدرن سونو
بیمارس��تان هم اس��تفاده مناسب برای
پاس��خگویی به نیاز بیماران نمیش��ود
گف��ت :این اتف��اق در ی��ک دوره کوتاه
رخ داد و یکس��ری مش��کالت باعث شد
در س��ونوگرافیهای سطح شهرترافیک
ایجاد ش��ود ول��ی اکنون در مقایس��ه با
دیگر رش��تههای پزش��کی وضعیتمان
در شهرستان قابل قبول است .در مورد
سونوگرافی بیمارستان هم اولویت انجام
س��ونوگرافی ابتدا با بیماران اورژانس��ی

اس��ت آن هم ب��ا تعریف علم��ی که از
بیمار اورژانس��ی میشود نه اینکه باالی
نس��خه به دالیل مختلف نوش��ته شود
اورژانس��ی !.در مرحله بعد نیز اولویت با
بیماران بستری ش��ده است .وی افزود:
اصوالً هر بخش ظرفیتی دارد و از طرف

دیگر مراجعات واقعاً باالست ،پس عقل
حک��م میکند بر اس��اس اولویت و نیاز
واقعی بیماران نوبت دهی انجام ش��ود.
تجهیزات و دستگاههایمان خوشبختانه
ب��ه روز و پیش��رفته اس��ت .بحثه��ای
مربوط به تفکیک جنس��یتی و مجوز به

غیر رادیولوژیست برای انجام رادیولوژی
نیز مسائلی است که در سطح وزارتخانه
باید به آن پرداخته شود و قانون تعیین
تکلیف میکند.
دکت��ر نص��را ...پور در پاس��خ س��ؤالی
پیرامون کمبود دارو نیز گفت :وضعیت

◄می�زان رضایتمندی و بررس�ی
شکایات
رئی��س بیمارس��تان در پاس��خ میزان
رضایتمن��دی بیماران و مراجعان گفت:
براس��اس نظرس��نجیهایی ک��ه انجام
میش��ود 93درصد بیماران و 91درصد
همراه��ان بیماراز خدمات بیمارس��تان
ابراز رضایت کردهاند که این آمار باالتر

از استاندارد رضایتمندی است .ما تمام
تالشمان را در بیمارس��تان کردهایم تا
بهتری��ن خدمات را ارائ��ه کنیم اما باید
به این مهم توجه داش��ت که مراجعات
باالست و درصدی احتمال خطا همیشه
وج��ود دارد ام��ا درعین حال همیش��ه
نارضایت��ی به معنی حق به جانب بودن
نیس��ت و ادعاه��ا باید م��ورد داوری و
بررس��ی قرار گیرد .بهعن��وان مثال در
 9ماه گذش��ته 5540مورد جراحی در
بیمارس��تان انجام ش��ده و این آمار به
خوب��ی نش��ان میدهد که چ��ه میزان
مراجع��ه به بیمارس��تان وج��ود دارد و
در این آمار باال مس��لماً نارضایتیهایی
ه��م ممکن اس��ت مط��رح ش��ود که
بایس��تی بررس��ی گردد .با ای��ن وجود
ش��هروندان همواره میتوانند ش��کایات
خ��ود را مکت��وب ب��ه صندوقهایی که
به همین منظور در بیمارس��تان تعبیه
ش��ده بیندازند .این ش��کایتها شخصاً
توسط رئیس بیمارس��تان باز و بررسی
میش��وند ضمن اینکه سامانه 190هم
آماده ش��نیدن ش��کایات همش��هریان
عزیز میباش��د .دکتر حس��ن نصرا...پور
گفت :هم��ه تالش م��ا ب��رای افزایش
رضایتمندیه��ا در ح��وزه خدم��ات
درمان��ی اس��ت و س��اخت بان��د فرود
اورژان��س هوای��ی ،تکمیل س��اختمان
زبالهسوز بیمارستانی ،تجهیز بخشهای
بیمارس��تانی ب��ا تجهیزات پیش��رفته،
تالش برای تمل��ک زمین ضلع جنوبی
بیمارس��تان به منظور توسعههای آتی،
افزایش تخته��ای دیالیز به  26تخت،
خرید دستگاه اکسیژن با هزینهای بالغ
بر  1/5میلیارد تومان ،تهیه و تجهیز 5
واحد پانس��یون ویژه پزشکان از جمله
اقداماتی اس��ت ک��ه در ای��ن مدت به
همین منظور انجام شده است.

مديرعامل شرکت سنگ آهن گل گهر خبر داد:

اولین واحد ذوب منطقه گلگهر بهزودي افتتاح ميشود
 در خاورمیانه حرف اول را در صنعت فوالد میزنیم

اولی��ن واحد ذوب در شهرس��تان س��یرجان با
ظرفیت يك میليون و دويس��ت ه��زار تن كه
بزرگترین و پیشرفتهترین واحد ذوب در استان
کرمان ميباش��د به زودي افتتاح خواهد ش��د.
به گزارش س��ایت خبررسانی گلگهر ،مهندس
تق��یزاده مديرعامل این ش��رکت با اعالم این
خب��ر افزود :عليرغم وضعيت تحريمي كش��ور
مهمترين موضوع انجام چنين پروژههايي تأمين
منابع مالي است كه با راهكارهاي انديشيده شده،
این ش��رکت هزينههاي اين پروژه ارزشمند در
مجتمع جهان فوالد را بيش��تر از حتي س��قف
تعه��دات به عهده گرف��ت و عملياتي كرد .وی
اف��زود :البته ب��ه منظور حف��ظ منافع گلگهر
مذاکرات الزم با ش��ركت مس ديگر س��هامدار
جهان فوالد انجام گرفته كه چون گلگهر ميزان
آورده بيشتر از مس در پروژههاي جهان فوالد را
به عهده گرفته و اين مبلغ درحدود بیش از یک
هزار میليارد تومان ميباش��د که بایستی سهم
گلگهر در جهان فوالد بیشتر شود.
مدیرعامل شرکت س��نگ آهن گلگهر تأكيد
ك��رد :از زم��ان مديريت اينجان��ب در گلگهر
كه تصميم به اجرايي ك��ردن پروژه ذوب آهن
گرفتيم ،توانستيم با برنامهريزي مدون رکورددار
اجرای پروژه واحد ذوب در کش��ور در مدت 30
ماه باشيم .اين مقام مسئول گفت :يكي ديگر از
مهمترين مش��خصههاي پروژه ذوب استفاده از
توانمندیهای داخلی بوده است که مدیریت و
پرسنل زحمتکش این واحد نیز شایسته تقدیر
و تشکر هستند.
مهندس تق��يزاده افزود :در آس��تانه چهلمین
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی ،واحد ذوب و
ریخته گری مجتمع جهان فوالد س��یرجان به
نام«ش��هید زندی نیا» ب��ا ظرفیت یک میلیون
و دویس��ت هزار ت��ن توليد آزمايش��ي را انجام

خواهد داد و اميدواريم در اولین فرصت با حضور
مس��ئولين طراز اول كش��وري اين پروژه مهم
افتتاح شود.
◄◄حرف اول در صنعت فوالد
مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر
همچنی��ن در نهمی��ن همایش و نمایش��گاه
چش��م انداز صنع��ت فوالد و مع��دن ایران با
نگاهی به بازار اظهار داش��ت :امس��ال حدود
 27میلی��ون تن مجموع گندله و کنس��انتره
تولی��د داش��تیم که 7درصد جلوت��ر از برنامه
تنظیم ش��ده هستیم و انش��ااهلل تا پایان سال
به تولید  28میلیون تن خواهیم رس��ید و در

آینده در صورت تأمین سنگ ،رسیدن به 30
میلی��ون تن تولی��د را برنامهری��زی کردهایم.
وی گفت :امس��ال  15میلیون تن س��نگ از
معادن مختل��ف خریداری کردهای��م .در 10
ماهه امس��ال به فروش 7400میلیارد تومانی
رس��یدیم .مهندس ناصرتقیزاده با اش��اره به
تع��داد پروژههای این ش��رکت افزود :در حال
حاض��ر دهها پ��روژه در مجموع��ه گلگهر در
دست اجرا است که از مهمترین آنها میتوان
به تولید 3میلیون تن ورق فوالدی ،تولید 1/2
میلیون ت��ن محصول در جهان فوالد ،احداث
بیمارس��تان فوق تخصصی ،احداث خط آهن
س��یرجان کرم��ان ،طرح فاضالب ش��هری و

همچنی��ن به طرح بزرگ انتق��ال آب خلیج
فارس اشاره کرد.
تق��یزاده در خصوص س��رانه تولی��د و میزان
اش��تغالزایی در گلگهر نیز گفت :سرانه تولید
از  15ب��ه 30ه��زار ت��ن افزایش یافت��ه و طی
س��ه س��ال اخیر بالغ بر  8هزار نفر اشتغالزایی
انجام شده که در نوع خود کم سابقه و بینظیر
اس��ت .ناصر تقی زاده با اشاره به اینکه بی نیاز
از رفت��ن به همایشهایی در کش��ورهای حوزه
خلیج فارس هستیم گفت :سالهاست مدیران
گلگهر به همایشهای کشورهای حاشیه خلیج
فارس نرفتهاند .چه دلیل��ی دارد به جایی مثل
دبی برویم که نه مواد اولیه دارد ،نه دانش فنی

و نه هیچ چیز دیگری در حوزه فوالد .وی افزود:
ما در خاورمیانه ح��رف اول را در صنعت فوالد
میزنیم .همه باید دست به دست هم بدهیم و
همایشهایی را در ایران تعریف کنیم که حداقل
در حوزه خاورمیانه تأثیرگذار باشند.
مدیر عامل ش��رکت س��نگ آه��ن گل گهر در

پایان با توجه به طرحهای توسعه در این شرکت
گفت :یک��ی از طرحهای مورد نظر گس��ترش
ناوگان حمل و نقل ریلی است که در این زمینه
گامهای بزرگی برداشتهایم که با بهرهبرداری از
این طرح ظرفیت حمل بار در کنار تس��ریع در
ارسال بار رشد قابل توجهی خواهد یافت.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی 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

با رعایت حقوق دیگران ،الگوی عملی مناسبی
برای فرزندان خود باشیم

کانال خبری نگارستان

توسط مأموران پلیس امنیت عمومی انجام شد:

عامل تیراندازی عمدی
در دام پلیس

توسط پلیس آگاهی سیرجان دستگیر شد

ر ّمال خالفکار در تور پلیس

| تصویر متهم با دستور قضایی منتشر شده است |

گ�روه ح�وادث :فردی که با ادعای حل مش��کالت مردم از طریق رمالی و دعانویس��ی به کالهبرداری
مش��غول بود از س��وی مأموران پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد .معاون دادستان عمومی و انقالب
سیرجان با اعالم این مطلب گفت :در پی شکایت یک تبعه اهل افغانستان مبنی براینکه به علت بیماری
مادرش و توصیه برخی افراد جهت درمان به این مرد ر ّمال مراجعه کردهاند ،موضوع در دستور کار دایره
مبارزه با جعل و کالهبردای پلیس آگاهی قرار گرفت .قاضی مجتبی قدیمی افزود :این مرد ش��یاد ادعا
کرده که با نوشتن دعا و رمالی میتواند بیماری مادر مرد افغان را برطرف کند .متهم چندین دعا نوشته
و ش��یوههایی عجیب برای مؤثر افتادن دعا به این خانواده آموزش داده اس��ت .متأسفانه این خانواده هم
بدون بررس��ی و از روی سادگی به دس��تورهای این رمال عمل کردهاند و بیماری مادرشان تشدید شده
است .وی ادامه داد :خانواده افغان سپس مادرشان را به بیمارستان منتقل کرده که تحت عمل جراحی
قرار میگیرد .آنها که متوجه کالهبرداری این مرد  55ساله شدهاند با مراجعه به دادسرا و پلیس آگاهی
شکایت خود را مطرح میکنند.
با دستور قضایی متهم در بلوار دکتر صادقی حوالی پارک  17شهریور دستگیر میشود .از خودروی پژو 405
او تعداد حدود 60انگشتر قیمتی ،تعداد بسیار زیادی تسبیح ،سنگ ،کاغذ دعا ،انواع ساعت 8 ،گوشی تلفن
همراه و لوازم دعانویسی و جادوگری و تعداد زیادی وسائل دیگر کشف و توقیف میشود .او خود را در ابتدا اهل
رفسنجان و سپس اهل قم معرفی کرده است .معاون دادستان سیرجان اضافه کرد :تحقیقات بیشتر توسط
مأموران پلیس ادامه داشته و تصویر متهم به جهت شناسایی توسط شهروندان منتشر میشود .قاضی قدیمی
از شهروندان خواست در صورتی که از این متهم شکایت دارند به دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی سیرجان واقع در خیابان تختی مراجعه کنند .جهت مشاهده تصاویر وسایل این ر ّمال به پیج حوادث
نگارستان در اینستاگرام یا کانال خبری نگارستان که آدرس آنها در باالی صفحه موجود است ،مراجعه کنید.

در شب سده سوز اتفاق افتاد:

گروه حوادث :ف��ردی که در پی اختالف خانوادگی اقدام به تیراندازی با
اس��لحه شکاری در شهرک برق سیرجان کرده بود در کمتر از یک ساعت
پس از حادثه توس��ط مأموران پلیس امنیت عمومی دستگیر شد .گزارش
خبرنگار نگارستان حاکی است یک جوان با مراجعه به منزل یکی از اقوام
نزدیک خود اقدام به تیراندازی با اس��لحه ش��کاری به س��مت در کرده و
چندین تیر هوایی نیز شلیک کرد که از سوی پلیس دستگیر و یک قبضه
اسلحه شکاری نیز از وی کشف شد.
متأس��فانه استفاده غیرمجاز از اسلحه ش��کاری افزایش یافته و امیدواریم
نهادهای متولی ش��امل دایره اس��لحه و مهمات ارتش ،پلیس و دس��تگاه
قضایی نس��بت به صدور مج��وز افراد فاقد صالحی��ت تجدیدنظر کنند و
حساسیت بیشتری داشته باشند.

دستگیری  327تبعه
بیگانهغیرمجاز

گروه حوادث :طرح شناسایی و دستگیری اتباع بیگانه غیرمجاز هفته گذشته
از سوی مأموران پلیس در سراسر شهرستان اجرا شد .به گزارش خبرنگار ما در
این طرح  327نفر تبعه غیرمجاز اهل افغانستان دستگیر و جهت طرد از کشور
به کرمان اعزام شدند.

دستگیری یک زن
به علت سقط جنین

مرگ ناگوار  2زن سیرجانی
به علت تنفس گاز ذغال

گروه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی
هفته گذشته یک زن میانسال را به علت تزریق
آمپول منجر به س��قط جنین دستگیر کردند.
ِ
دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان ضمن
اعالم این خبر گفت :در پی گزارش دانش��کده
علوم پزشکی مبنی بر دخالت یک زن  50ساله
در امور پزشکی و تجویز دارو و تزریق آمپول،
وی شناس��ایی و دستگیر شد .قاضی نیکورز
اف��زود :ی��ک زن جوان افغان ب��ه علت تزریق
آمپول توس��ط وی دچار س��قط جنین شده
اس��ت که پرونده در دادسرا در حال رسیدگی
میباشد.

مراقب وسائل گرماس��از باشند و در صورت استفاده
از ذغال حتماً مقداری از پنجره و در را باز گذاشته تا
هوا در جریان باشد.

| وسایل کشف شده از منزل متهمه |

گروه حوادث :بر اثر کمبود اکس��یژن و استنش��اق
گاز ناش��ی از ذغال چوب متأس��فانه دو زن  35و 50
ساله در روس��تای کورگاه از توابع هماشهر سیرجان
در ش��ب سدهس��وز جان باختند .گ��زارش خبرنگار
نگارس��تان حاکی اس��ت این دو زن که از گذش��ته
همس��ایه و دوست بودند در ش��ب سدهسوز ،پس از
مراسم به یک اتاق جهت خواب رفته و به علت اتمام
کپس��ول گاز وسیله گرماساز ،به ناچار از ذغال جهت
گرم کردن اتاق اس��تفاده کردن��د .این اتاق کوچک،

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

@negarestan_news

و فاق��د اجاق دارای دودکش بوده و متأس��فانه در و
پنجرهها نیز بس��ته بودهاند .شوهر زن  50ساله ظهر
پنجش��نبه هرچه تماس با همسرش میگیرد موفق
به صحبت نمیش��ود و با مراجعه ب��ه منزل خود در
روس��تای گورکاه متوجه حادثه ش��ده و پلیس را در
جریان میگذارد .مأموران کالنتری هماشهر و پلیس
آگاهی با حضور در صحنه به بررسی ماجرا پرداختند.
با دستور قضایی جنازهها به سردخانه منتقل شدند.
این حادثه تلخ تلنگری اس��ت که شهروندان بیشتر
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واقع در منطقه ویژه اقتصادی به منظور تکمیل کادر خود در
شهرستان سیرجان از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید.
ردیف

شغل

جنسیت

تعداد

شرایط

1

بازاریاب (فروشنده)

خانم /آقا

 10نفر

سابقه کار حداقل  1سال ،بیمه +پورسانت+حقوق ثابت

2

مأمور پخش

آقا

 10نفر

سابقه کار حداقل  1سال ،بیمه +حقوق ثابت +حق مأموریت

3

راننده

آقا

 10نفر

گواهینامه پایه دو ،بیمه +حقوق ثابت +حق مأموریت

4

حسابدار مسلط به
نرمافزار محک

خانم

 2نفر

مسلط به نرمافزار محک +بیمه +حقوق ثابت +اضافه کاری

5

انباردار

آقا

 2نفر

سابقه کار  1سال انبارداری ،بیمه +حقوق ثابت +اضافه کاری
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اذان مغرب

حاشیه  -خبر

روش پرداخت یارانه باید تغییر کند

رئیس مجلس این هفته گفت شیوه پرداخت یارانه باید تغییر کند اما دقیقاً
نگفت شیوه تغییر چگونه است و چه روشی مد نظر اوست .وی که نامش در
میان کاندیداهای احتمالی ریاس��ت جمهوری برای 1400دیده می شود در
یک سفر استانی این موضوع را بیان کرد که احتماالً نوعی کارکرد انتخاباتی
میتواند داش��ته باشد .الریجانی البته پیشتر هم به نوع پرداخت یارانه ایراد
گرفته بود و آن را بدین شکل مناسب شأن مردم ندانسته بود.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه بودجه بسیار فربهای در بخش
جاری کشور داریم که حتماً باید تبدیل به بودجه کوچک و چابک شود ،گفته
اس��ت :در حال حاضر مشکالت کشور چندوجهی هستند که باید برای حل
آنه��ا برنامه ریخت و نمیتوان روی هوا حرف زد .وی با تأکید بر اینکه در
حال حاضر از جذب نیروی جدید دولتی جلوگیری کردهایم و دولت در حال
کاهش تعداد کارمندان است هر چند که در دورهای در این زمینه بسیار بد
عمل شد ،اضافه کرد :شیب کاهش تعداد کارمندان و نیروهای دولتی آهسته
سید حسین مرعشی با تحلیل شرایط انتخابات آینده از
است .هفته گذشته ّ
الریجانی به عنوان یکی از نامزدها یاد کرده بود که سفرهای استانی خودش
را آغاز کرده است.

بی اخالقی ایرانی ها!

ستاره ژاپنی از دست ایرانیها اینستاگراش را بست .این اتفاق پس از بازی
ایران و ژاپن که «یویا اوس��اکو» دوب��ار دروازه ایران را بازکرد اتفاق افتاد
ولی ایرانیها به جای او اش��تباه به پیج «سوگورو اوساکا» دونده مشهور
ژاپنی رفتند و او را فحش باران کردند .س��ابقه ایرانی ها در این حمالت
چندان جالب نیس��ت .حمله به صفحه اینس��تاگرام کریستن رونالدو در
جریان جام جهانی  2018و همچنین حمله به صفحه اینس��تاگرام لیونل
مسی مهاجم آرژانتین پس از آنکه در جام  2014دروازه ایران را باز کرد
نمونه دیگری از این بی اخالقی هاست!.

آیا مجادله ضرغامی انتخاباتی است؟

شرق نوشت :اگرچه ضرغامی این روزها ژست میانداری در عرصه سیاست
به خود گرفته است ،اما با یک شخص بهخصوص سرشاخ شده که کسی
جز حس��ن روحانی نیست .روز گذش��ته علی نادری ،از فعاالن رسانهای
اصولگرا ،مدعی ش��ده عزتا ...ضرغامی ،رئیس اس��بق صداوسیما و عضو
ش��ورایعالی فضای مجازی ،در جلس��ه اخیر این شورا با حسن روحانی
درگیری لفظی تندی داشته که سبب ترک جلسه از سوی روحانی شده
اس��ت .ضرغامی ب��ه روحانی معترض بوده که چرا اخی��را ً از فیلترینگ و
ش��یوه اجرای حجاب انتقاد کرده است .روحانی گفته بود« :متأسفانه در
مسئله حجاب ،اول از زن شروع میکنیم ،درحالیکه قرآن ابتدا مرد را از
نگاه هرز دور میکند ،اما ما میرویم و بهخاطر حجاب دختران و زنان را
دستگیر میکنیم ...شرق اضافه کرده ریشه خصومت ضرغامی با روحانی
قدیمی است اما این اواخر تشدید شده و بیشتر شاید این حملهها انگیزه
انتخاباتی دارد.

چهلمین
سالگرد
پیروزی انقالب
اسالمی را به
همشهریان
عزیز تبریک
و تهنیت
میگوییم

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
◄ رییس جمهور به سیرجان میآید .دعاگویی فرماندار سیرجان چن�د روزه در کرم�ان و رفس�نجان بهدنب�ال آن
ی
دور
با اعالم این خبر به نگارس�تان گفت :مقدمات س�فر س� ّید محمد باشیم؟» خبرنگارما که در تماس با مسئوالن شهر این
خاتمی به س�یرجان فراهم ش�ده و رئیس جمه�ور اواخر این ماه
(بهم�ن) در جریان س�فر به اس�تان کرمان با مردم س�یرجان نیز
دی�دار و  26پروژه عمرانی به اعتبار بی�ش از  30میلیاردتومان را
افتتاح میکند.
◄ نگارس�تان گ�زارش میکن�د« :چ�را س�یرجان اداره گذرنامه
ندارد؟» .نداش�تن اداره و یا دایره ص�دور گذرنامه در حال حاضر
یکی از مش�کالت بزرگ مردم س�یرجان اس�ت .با رونق سفرهای
زیارتی به خصوص عتبات عالیات و کربالی معلی که اخیرا ً افزایش
زیادی داش�ته ،ه�ر هفته صدها نفر از همش�هریان ب�رای گرفتن
گذرنامه راهی کرمان و رفس�نجان میش�وند و با تحمل سختی و
مش�قات زیاد ،رنج چندب�ار رفت و آمد میان این ش�هرها را برای
دریافت گذرنامه به جان میخرند .خبرنگار نگارس�تان که به میان
ع�دهای از متقاضیان گذرنام�ه رفته بود همه از این وضع ش�اکی
بوده و میگفتند« :آیا ما شایس�ته داشتن دایره صدور گذرنامه در
ش�هرمان نیس�تیم که باید برای گرفتن آن با سختی زیاد و اقامت

درخواس�ت عمومی را انتقال داده بود گزارش کرد هاشمی
نماینده مردم وعده داده این مشکل را پیگیری و با رفع نیازهای
فنّی نسبت به ایجاد دایره صدورگذرنامه در سیرجان اقدام کند.
◄ فالگیر عامل خودکشی بود .گفته می شود دختر دانش آموزی
که این هفته در س�یرجان دست به خودکش�ی زد به دنبال پیش
گوییه�ای یک ر ّمال دس�ت به ای�ن اقدامی زده اس�ت .او که در
س�ال اول راهنمایی تحصیل می ک�رد تحت تأثیر پیش گوییهای
ناامیدکننده یک ر ّمال دوره گرد قرار گرفت و آینده خود را خراب
ک�رد .ای�ن دانشآموز در نامهای نوش�ته بود با ای�ن وضع مرگ را
به زندگی ترجیح میدهم! .نگارس�تان پیشتر در گزارشی وجود
افراد ر ّم�ال را که با کفبینی و طالعبینی ب�ه اغفال افراد ناآگاه و
ایج�اد د ّکان و بازار برای خود میپردازند عامل برخی مش�کالت
ذک�ر کرده بود .اکنون به نظر میرس�د باید بیش از قبل به اصالح
ای�ن خرده فرهنگ غلط در اجتماعمان بپردازیم /.نگارس�تان 15
بهمن 1379

جناب آقایان

جناب آقای

جمشید نورمندی
مدیرعاملمحترم

شرکت پسته الماس کویر جنوب
کسب عنوان پرافتخار صادر کننده نمونه استان

نش�انه لیاق�ت و کاردانی جنابعالی میباش�د ،به
امید موفقیت روز افزون.

جناب آقای
سیدابراهیم حسینی
انتص�اب شایس�ته جنابعالی به عن�وان معاونت
مالی اداری شهرداری سیرجان را تبریک عرض

کارکنان
شرکت پسته الماس کویر جنوب

نموده ،انشاءاهلل موفق و مؤید باشید.

سلیمی
مدیر مالی شهرداری نجفشهر

آغاز بیست و دومین سال
انتشار نگارستان

همچنان
میان شما هستیم
از امروز نگارس��تان وارد بیست و دومین سال انتشار خود شد.
اولین ش��ماره نگارس��تان در  12بهمن  76به روی دکهها آمد
و از آن روز تا کنون طی دو دهه فرازو نش��یبهای مختلفی را
پش��ت سر گذاشته اس��ت .در  21سال گذش��ته  1161شماره
از نش��ریه و بی��ش از  400وی��ژه نام��ه با محت��وای مختلف به
صورت جداگانه و یا به ضمیمه نش��ریه منتشر شده و در اختیار
خوانندگان قرار گرفته است.
در این مدت حدود یکصد نفر تمام وقت و یا پاره وقت در نشریه
مش��غول و پس از مدتی به دالیلی از جمله اش��تغال ،تحصیل،
ازدواج و ی��ا همکاری با نش��ریهای دیگر کوچ کردهاند .در حال
حاضر بیس��ت نفر در نشریه مشغول و مشمول حقوق و بیمهاند
و به رغم ش��رایط نامساعد اقتصادی به انجام وظیفه مشغولاند.
اما در راستای سیاستگذاریهای نشریه از همان ابتدای انتشار
تا کنون یکی از مهمترین ستونهای پایدار و ماندگار نگارستان
«تریب��ون آزاد خوانندگان» بوده اس��ت که بدون وقفه و به جز
زمانی که مش��کل فنی داشتهایم حرف مردم را با مسئوالن در
میان گذاشتهایم.
همچنی��ن تالش همکاران ما برای اطالع رس��انی صحی��ح از وقایع
پیرام��ون از کارکردهای دیگر نش��ریه در این س��الها بوده اس��ت.
انع��کاس گزارشه��ای اجتماعی ،معضالت فرهنگ��ی و نقد عملکرد
سازمانها و دستگاههای اداری بدون اینکه توجه کنیم مخاطب نقد
کدام سازمان است از رویکردهای دیگر نشریه در این بیست و یکسال
بوده که به رغم ایجاد حاش��یه و واکنشهای احتمالی هیچگاه از آن
رویگردان نشدهایم و شاید دلیل ماندگاری و همراهی خوانندگانمان
در ای��ن س��الها همی��ن نکتهها بوده ک��ه از همه سپاس��گزاریم .از
همراهی نشریات دیگر در مسائل اجتماعی صرف نظر از دیدگاهها و
س��لیقههای متفاوت تقدیر و از کنایهها و شوخیهای روزنامهای که
طبع کار رس��انهای است چنانچه دوس��تان هم صنفمان را رنجانده
باش��د عذرخواه��ی میکنیم و ب��ا درک س��ختیهای کار همکاران
تحمل این
رسانه در این وانفس��ای روزنامهنگاری ،برای همهشان در ّ
شرایط که به قول همکارمان ابوالقاسم محمودآبادی «راهی است که
خودمان انتخاب کردهایم» آرزوی بهبود شرایط میکنیم تا همچنان
در میان شما مردم خوبمان باشیم.
ام�ا نکته آخر ک�ه ابدا ً مایل به اعلام و انجامش نبودیم و
تا حاال هم ب�ر آن مقاومت کردیم مس�ئله افزایش قیمت
نش�ریه به دوهزارتومان است و با آنکه می دانیم پرداخت
همین مقدار هم برای بس�یاری ش�اید مش�کل باش�د اما
اطمینان داریم ش�ما مردم خوب با درک شرایط نشریات
و هزینهه�ای چندبراب�ری ک�ه فق�ط در یک قل�م قیمت
کاغذ از فروردین امس�ال تاکنون  4برابر افزایش داش�ته،
خدمتگذاران خود را در نگارس�تان و سایر نشریات یاری
خواهید کرد تا همچنان در میان شما و برای شما باشیم.

گه م قص عم
م
آ ی نا ه و ی

جمشید و فرزین نورمندی

انتخاب ش�رکت ش�ما به عنوان صادر کننده برتراس�تان نشانه لطف
الهی بوده که با درایت ،تدبیر و تالش شبانهروزی شما حاصل گردیده
است.
آزادینسب و حجازی

نگاه آخر

(یک مرحلهای با ارزیابی فنی)
شماره97/T/009 :

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه:

شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)
 -2شرح مختصر موضوع مناقصه:

احداث شبکه توزیع گاز مجتمع سنگ آهن گهرزمین

 -3مدت ،محل و برآورد اولیه اجرای کار:

مدت اجرای پروژه  6ماه بوده و محل اجرای آن س�یرجان ،کیلومتر  60جاده ش�یراز ،س�ایت ش�رکت

گهرزمین میباشد.

جناب آقای مهندس محمدرضا بنیاسدی راد
جناب آقای مهندس علی محمدی
مدیرعامل و قائم مقام محترم

شرکت ملی صنایع مس ایران

بدینوس�یله مراتب تقدیر و تشکر خود را از س�وی جامعه پیشکسوتان صنعت مس شهر پاریز از
همت واالی ش�ما در خصوص اعطای مطالبات آن�ان با پیگیری اعضای محترم هیئت مدیره و دبیر
توانمند کانون بازنشس�تگان و همچنین درایت معاون محترم منابع انس�انی و مدیرعامل محترم

بازنشس�تگان و همکاران محترم و توجه خاص شما بزرگواران و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی
صنایع مس ابراز داشته و از خداوند متعال برایتان آرزوی سالمتی و موفقیت روز افزون مینماییم.

مجمع نمایندگان کانون بازنشستگان پاریز

 -4شرایط مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی):

داش�تن گواهینامه صالحیت از س�ازمان برنامه و بودجه کشور در رش�ته تأسیسات و تجهیزات و یا در

رشته نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانهها و شبکههای نفت و گاز.

 -5مهلت خرید اسناد و بازدید:

حداکثر تا ساعت  16روز چهارشنبه 1397/11/17
 -6محل تهیه اسناد:

ش�رکت سنگ آهن گهرزمین به نش�انی :تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان آرش غربی ،پالک  ،12طبقه دوم،

دفتر کمیسیون معامالت.
 -7نحوه خرید اسناد:

با مراجعه حضوری و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ  2/000/000ریال به شماره حساب 0111515543005

بنام شرکت سنگ آهن گهرزمین نزد بانک ملی به همراه معرفینامه کتبی.
 -8میزان سپرده شرکت در مناقصه:

 2/000/000/000ریال (دو میلیارد ریال) در قالب ضمانتنامه بانکی معتبر.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

ا
ولین
و
ج
ا
نیا
مع
زمندیهای ترین
ا
ستان

سی
نیازمندیهای رجان

شنبه  13بهمن ماه  26 - 1397جمادی االول  2 - 1440فوریه 2019
ضمیمه رایگان شماره  1161هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

داربست فلزی افالک
 09138455581عباسی

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
 09136473880سلطانی

شعبه دیگری ندارد

داربست فلزی عدالت
09193453650 - 09178317645

8
صفحه
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شنبه  13بهمن 1397
شماره  1161روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

@negarestanniaz
شستن قالی و فرش نقاشیساختمان
و انواع پتینه های
در منزل انجام
جدید با تخفیف ویژه
می شود.
09371945638 09162742680

قالیشــوئی باران

شستشوی تخصصی و تضمینی با تحویل یک روزه
انواع قالی (ماشینی ودستبافت)

ا تخفیف
ب
ویژه

آموزشگاه صنایع غذایی کدبانو

ویژه خواهران و برادران هنرجو می پذیرد

آموزش دوره های :
 .آشپزی سنتی روز  .فست فود
 .پیش غذاهای ایتالیایی
 .دورهای شیرینی پزی ،کیک پزی
 .کافی شاپ  .آموزش نان های حجیم و
نیمه حجیم .آموزش شیرینی ویژه عید

از مبتدی تا پیشرفته در مدل های
مختلف متفاوت تر از سالهای قبل

با ارائه دیپلم با کد بین المللی
از فنی و حرفه ای کشور

آدرس خ شریعتی کوچه شریعتی  ۱۲سمت چپ قبل از فلکه شهرداری
۴۲۲۳۳۵۵۰-۰۹۱۳۹۴۵۸۷۵۱

فقط کافیست
یکبار امتحان
کنید

مجهز به دستگاه پیشرفته
مجهز به خشک کن لوله ای (اتوماتیک)
آدرس :بلوار عباسپور روبروى خيابان بسيج
 09133791095بحرینی 09138452630 -صالحی

@negarestanniaz
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اجرای راه پله گرد بتنی
(پیچ وحلزونی )

با کادر مجرب در کمترین زمان ممکن

09133790346

اجرای نسل جدید
پوشش محافظ سازه های فلزی
در مقابل زنگ
زدگی،بدون نیاز
به زیر سازی و
سند پالست با
مقاومت و ضربه
گیری باال

09360784791-09139567970

4
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به یک نفر شاگرد و آشپز ماهر
جهت کار در سفره خانه نیازمندیم.
09132799352

به تعدادی فروشنده خانم با حقوق عالی
جهت کار در روسری گالبتون در بلوار سردار
جنگل نیازمندیم(.مراجعه فقط حضوری)
42236016

دونفراقا برای کار در قهوه
خانه نیازمندیم
09131795200

به یک خانم جهت کار در
کافی نت نیازمندیم
42266871 -09138260701

به دونفرخانم مسلط به
کامپیوترجهتکاردردفترنیازمندیم
٠٩١٣٧٦٨٨٩٦٢

سیستم صوتی حرفه ای اتومبیل به
فروش میرسد قیمت توافقی
۰۹۰۳۷۹۰۶۵۷۹

به تعدادی راننده جهت کار در
آژانس به صورت تمام وقت و نیمه وقت
نیازمندیم
09139307480

از یک نفر فروشنده خانم دعوت به
همکاری میشود 1(.م  .هوش افزا)
09133907710

به نیروی کار جوان
جهت فروشندگی نيازمنديم
09120235765

به دونفرنیرومردبرای کار درانبار
نيازمنديم
٠٩١٣٧٦٨٨٩٦٢

ازتعدادی استادکار
و شاگرد نقاش ساختمان
بصورت دائم و روزمزد دعوت
بعمل می آید
(آریا رنگ )۰۹۱۳۳۴۷۷۹۵۱

به یک شاگرد برای کار
در آپاراتی و آشنا به کار آپاراتی با
حقوق ثابت ماهیانه 600هزارتومان
و اضافه کار تا 750هزار تومان
نیازمندیم(.از ساعت 8صبح تا13ظهر
وعصرها 15تا20شب)
09388839783

به دو نفر نیروی
کار خانم برای کار در
فست فود نیازمندیم.
09362523533

به دو نفر شاگرد
برای کار در کارواش
نیازمندیم.
09384421571
09131783451

به یک حسابدار خانم
مجرد برای کار در شرکت اسدی با
حقوق ماهیانه  1/400میلیون تومان
و ساعت کاری  7صبح تا  5عصر
بدون سرویس دعوت به همکاری
می شود.
09133477436

به یک همکار
خانم با روابط عمومی
باالنیازمندیم.ترجیحا
لیسانس
42303715

به یک
ضامن کارمند با نامه
حسابداری(برای وام ازدواج)
نیازمندیم.با مژدگانی
09198850791
09217512095

به یک نفر خانم
فروشنده جهت کار در
بوتیک بانوان نیازمندیم.
خ نصیری شمالی  -بوتیک
ماه خانم
09192898580

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
با مدیریت متقین 09131454060

به تعدادی نیروی
کار جهت همکاری در
فست فود بلوار سید
جمال نیازمندیم.
09132472608

به دو نفر نیروی
خانم جوان برای کار در
آشپزخانه و یک نفر منقل
دارآقا نیازمندیم.
09133796038

به دونفر خانم جهت
کار در آشپزخانه رستوران
بیرون بر نیازمندیم آدرس بلوار
سیدجمال حدفاصل سه راهی
کرمان و چهارراه ال جی
 09131454946فرهادی

به چند نفر فروشنده
خانم و نيرو كار اقا جهت كار در
تجهيزات و ارايشگاه گل سرخ
نيازمنديم
مراجعه حضوري
٠٩١٣١٧٨٢٦٠٥

از تعدادی خانم
به یک پیک
موتوری و یک نیروی ساده و آقا جهت کار در مرکز
خدماتی مرد جهت کار در خدمات فنی لوازم خانگی
دعوت به همکاری می شود
تهیه غذا نیازمندیم
42234627-8
09909453454

به دو نفر خانم
جوان جهت کار در کافی شاپ
نیازمندیم
ساعت کار از ساعت  3عصر
الی 11شب
09133796300

به چند نیروی
خدماتی و سالن دار پیک
متوری جهت همکاری در
رستوران سنتی دیگ طال
نیاز مندیم
۰۹۱۰۳۷۵۸۲۲۶

به یک سند
ملکی در حدود 200
میلیون جهت ضمانت با
مژدگانی عالی نیازمندیم
در قبال سند ضامن معتبر
ارائه می گردد.
09130501577

به يك نفر
اقا يا خانوم جهت
كار در يك فستفود
به صورت پاره وقت
نيازمنديم
09131797359

به یک نفر ضامن
کارمند با نامه حسابداری
جهت دریافت تسهیالت
بانکینیازمندیم.
با مژدگانی عالی
09137316209
09139423432

استخدام

شرکت گازرسانی ساالربنیان

كافه صدف
محدوده سردار جنگل
از چند نفر خانم جوان
شيفت عصر جهت كار
آشپزخانه وخدماتى و
سالن دار جهت همكارى با
حقوق مزايا عالى دعوت به
همكارىمينمايد
09133479224

به يك نفر
از دو نفر
جوشکار وارد جهت آقا براى منقل دارى
و چند نفر خانم
آرک و اپن دعوت به
جوان جهت كار در
همکاری می شود.
رستوران نيازمنديم
09136374760
09133474826
پژمان

از یک نیروی متخصص اپیالسیون جهت
کار در سالن آرایشی دعوت به همکاری می شود.
خیابان تختی جنوبی کوچه شماره2
09132470417

پخش فرآورده های خلیج فارس
به تعدادی بازاریاب ( ویزیتور) آقا با روابط عمومی
باال و سابقه کار نیازمند است
ساعت تماس  7 :صبح الی  12و  14/30الی 18/30
09909460742

از یک کارگر جهت کار در بلوک زنی واقع
در شهرک صنعتی شماره یک به صورت تمام
وقت با حقوق ماهیانه یک و نیم میلیون تومان
دعوت به همکاری می شود.
09137693630

از یک نفر منشی خانم جهت کار
دفتری و یک کارگر ساده برای کار در گروه
ساختمانی دعوت به همکاری می شود.
09139473136

کلیه وسایل و امکانات غذای آماده به
فروش یا اجاره داده می شود
( ملک استیجاری)
09131791559

به دو نفر نیروی خانم ،نیمه وقت ،مجرد و مجرب پایبند
به اصول اخالقی برای همکاری در کافه جهت سرو قهوه اسپرسو
نیازمندیم ،درضمن نیاز به سابقه قبلی نیست
خ  ۱۷شهریور ،خ پوریا ولی ،بعد از میوه فروشها شهرداری کافه
 Salvadorنمایندگی قهوه سان سالوادور ایتالیا در استان کرمان
09132784232ارجمند

شرکت سولیکو کاله دفتر فروش
سیرجان از یک نفر نیروی خانم با
شرایط ذیل بصورت پاره وقت دعوت به
همکاری می نماید.
آشنایی وتسلط کامل به کامپیوترروابط عمومی باالمراجعه حضوری
خیابان شریعتی ،مجتمع زیتون،طبقه
چهارم ،واحد هشت
09130978502 -09131978502
42230857

فست فود تورینو جهت
تکمیل پرسنل از افراد زیر
دعوت به همکاری میکند
دو نفر کمک اشپز
یک نفر منقل دار
یک نفر نیرو تحویل دار رستوران
یک نفر نیرو تحویل دار فست فود
یک نفر فر دار فست فود
یک نفر ساندویچ زن
یک نفر سالن دار
یک نفر نیرو خدماتی
09224286762

به چند نفر نیرو جهت کار در
بستنی فروشی نیازمندیم
09382990177-09131456134

مجموعه تورینو از یک نفر صندوقدار
خانم جهت کار در شیفت شب دعوت به
همکاری می نماید
09224286762

@negarestanniaz

استخدام

به یک اصالح کار مجرب جهت
کار در آرایشگاه زنانه نیازمندیم
۰۹۱۳۷۱۳۴۵۴۴

به یک فروشنده با
روابط عمومی باال و آشنا به
کامپیوتر برای کار در سوپر
مارکت نیازمندیم.
09136197496

به یک نیروی
خانم برای فیلمبرداری
مجالس نیازمندیم.
09366221088

به یک منشی
خانم ساده و آشنا به
فتوشاپ برای کار در
آتلیه نیازمندیم.
09366221088

به یک فروشنده
خانم برای کار در مغازه درب
فروشی نیازمندیم.
بلوار قاآنی نرسیده به
شهرداری منطقه یک
09132795456

به يك نفر خانم مجرد
آشنا به كامپيوتر جهت كار در
كافي نت واقع در چهارراه دانشگاه
آزادقديم نيازمنديم.
(ترجيحا محدوده چهارراه دانشگاه)
٠٩١٣٥٢٣٦١٨٧

به یک استاد
کار ماهر شیرینی پزی
خانم جهت کار در کارگاه
شیرینی پزی نیازمندیم.
09131787960

به  2نفر
جوشکار ماهر به مدت
 2الی 3ماه نیازمندیم
09137319141

به يك منشى
خانم ترجيحا مجرد با فن
بيان باال جهت همكارى در
دفتر كابينت واقع در خيابان
تختى جنوبى نيازمنديم
09133453196

به تعدادی سالن دار آقا یا خانم
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان
نیازمندیم
۰۹۱۹۰۳۳۰۱۴۷
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به یک نیروی کار
آقا با شرایط سنی  17الی 25
سال جهت کار در کفش فروشی
نیازمندیم .مراجعه حضوری
کیف و کفش زرین چهارراه
اشکذری روبروی نشریه نگارستان
42258672

به یک نیروی
خانم جهت کار در
چلوکبابی نیازمندیم.
09132795327

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

به تعدادی
کارگر مرد جهت کار در
آشپزخانه تاالر واقع در
منطقه ویژه نیازمندیم.
۰۹۳۷۱۴۵۳۹۴۰

کافه گالری باروک برای
تکمیل نیروی انسانی خود به ۶
نفر نیرو کار ساده نیازمند است.
برای اطالعات بیشتر با
شماره  ۰۹۱۳۲۴۵۶۳۹۹یا
 ۰۹۳۷۰۹۲۵۲۵۹تماس بگیرید.

به دونیروى
ساده خانم جهت كار در
كبابسراىكدبانو نیازمندیم
09135016030
09136370820

به تعدادی فروشنده
خانم ترجیحا مجرد برای
همکاری در مانتو فروشی با
حقوق  ، ۷۵۰محدوده نصیری
و سید جمال نیازمندیم
۰۹۳۹۳۲۹۵۴۵۲

به تعدادی مدرس
زبان آقا وخانم جهت تدریس
در آموزشگاه زبان آرمان(مکی
آباد) نیازمندیم.
42270692
09031293156

از یک نیروی اقا(مجرد)
دارای گواهینامه پایه  ، ۳با ضمانت
معتبر جهت همکاری در شرکت
تیپاکس دعوت به کار میشود خیابان
فرمانداری روبروی شهربازی شرکت
تیپاکس -مراجعه حضوری
۰۹۱۰۳۴۵۳۷۰۷

غذای ایرانی شمس
العماره خیابان خواجو به
یک نفر کارگر ساده خانم و
۲نفر پیک موتوری نیازمند
می باشد.
۰۹۱۳۱۴۵۷۲۶۸

از به چند نفر
نيرو آقا و خانم جهت كار
در فست فود دعوت به
همكاری مي شود:
آشپزخانه
سالن دار  -پيك موتوري
ساعت كاري ١٧تا٢٣:٣٠
آدرس چهارراه اداره گاز
09363280826

به تعدادي
سالندار (خانم وآقا)
جهت همكاري
در تاالر پذيرايي
نيازمنديم.
٤٢٢٣١٦٠٥

به تعدادی طراح
حرفه ای جهت کار در مجتمع
چاپ المهدی نیازمندیم(مراجعه
حضوری به همراه نمونه کار)
خیابان ولی عصر  ،ابتدای خیابان
فردوسی ۴۲۲۰۹۹۹۹

به راننده پایه
یک با مدارک کامل و
سابقه کاربا  fhکمپرس
نیازمندیم.
۰۹۳۵۱۳۰۸۹۸۷

به یک آشپز
متعهد و ماهر با ساعت
کاری مناسب و حقوق کافی
جهت کار در رستوران
نیازمندیم.
09371091672

نصب دزدگیر ،روکش
،کفپوش ،تعمیردزدگیر ،قفل
مرکزی ،شیشه باالبر به یک
شاگرد باحقوق ماهیانه ۶۰۰هزار
تومان نیازمندیم
09138453493

به یک نفر خانم جهت کار
در منزل نیازمندیم
09137676131

از تعدادی خانم فروشنده جهت همکاری در
فروشگاه زارا واقع در بلوار سردار جنگل با حقوق عالی
دعوت بعمل می آید
ساعت تماس از  ۹الی  ۱۴و ۱۶الی ۲۲
۰۹۱۳۲۴۵۱۴۱۷

به تعدادی ویزیتور با رزومه
مربوط به مواد غذایی برای فروش
محصوالت باراکا در سیرجان و حومه
نیازمندیم
09364638926
09128610916

به تعدادی خودروی پیکاب وسواری پژو ۴۰۵
دوگانه سوز سی ان جی از مدل ۱۳۹۰به باال جهت
ایاب وذهاب پرسنل کارگاه شرکت اسمیران واقع در
کیلومتر  ۲۵جاده شیراز نیازمندیم.
آدرس مکی اباد بلوار حمزه سیدالشهدا روبروی
بریدگی دوم خدمات فنی مهدی مراجعه فرمایید
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱

به چند فروشنده خانم
جهت کار در مانتو تک تاز
بصورت تمام وقت و پاره وقت
دعوت به همکاری می نماید.
چهارراه سپاه خیابان سعدی
09363846902

به چند نیروی جوان مرد برای کار در
فست فود با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
ساعت کار  15/30تا ۲۴
۰۹۱۲۸۵۷۹۳۵۳

به یک مسئول خرید مرد همراه با ماشین
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان نیازمندیم.
مراجعه حضوری
آدرس :پاساژ مهر .طبقه زیر زمین جنب پله برقی
ساعت مراجعه  ۱۰تا  ۱۲ظهر

به تعدادی نیروی حسابداری خانم
با سابقه کار و بدون سابقه کاربا مدرک
حسابداری نیازمنديم
09225239553

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار
در رستوران زعفرون سیرجان به صورت
یک شیفت و دوشیفت نیازمندیم
09369908366

به یک فروشنده خانم با تجربه با ظاهری آراسته
و فن بیان باال به صورت تمام وقت جهت کار در مانتو ژرکا
نیازمندیم ساعت کاری  9الی  12:30عصر  16الی 21
آدرس بلوار دکتر صادقی جنب مبل کار آموز
09139912650

به یک
سرآشپز ماهر جهت
کار در رستوران
با حقوق مناسب
نیازمندیم
09128885092

به تعدادی مربی و کمک
مربی برای کار در پیش دبستانی
نیازمندیم
شرایط پذیرش
- ۱گروه سنی :متولدین  ۶۵تا ۷۲
 ۲مدرک تحصیلی  :،فوق دیپلم ولیسانس
 ۳دارای حداقل  ۲سال سابقه کاربا کودک
ساعات تماس  ١٠الى  ١٢صبح
 ٥الى  ٧عصر
شماره تماس ٠٩١٦٢٧٢١٢٠٦
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به یک
حسابدار و یک
فروشنده نیازمندیم
۴۲۲۰۷۰۳۲

به همکار آقا
جهت فروشندگی در
نمایشگاه مبلمان با حقوق
و مزایا مکفی نیازمندیم
۴۲۲۳۵۷۲۰

کارخانه تولید انواع
کیک و نان به دو بازاریاب
حرفه ای با پایه حقوق ۲
میلیون  +پورسانت نیازمند
است
۰۹۳۸۶۳۷۲۲۵۷

به دو نفر نیروی
آقا با مدرک فوق دیپلم
به باال جهت کار در عالی
موبایل نیازمندیم
09123455609

به دو صندوقدار خانم
جوان (ماهر) جهت کار در فست
فود و کافی شاپ پیتزا سنگی
نیازمندیم .
ساعت کار 5:تا  - 12حقوق :
توافقی
09140412723

به پنج نفر نیروی آقا
جهت کار منقل داری و تخته
کاری نیازمندیم با حقوق خوب و
بیمه و به دونفر نیرو خانم جهت
کار در اشپزخانه نیازمندیم با
حقوق مناسب و بیمه
09372289169

به يك نفر
همكار خانم جهت كار
در فروشگاه نيازمنديم
٠٩١٣٢٧٨٩٧١٧

به یک نفر
شاگرد نیمه وقت شیفت
صبح جهت کار در پیتزا
فروشی نیازمندیم
09179556065

به دونفر
فروشنده خانم با
روابط عمومی باال
با ظاهری آراسته
در پوشاک زنانه
نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴۷۷۳۲۲
به دو نفر نیروی
ساده برای کار در غذای
آماده با حقوق عالی
نیازمندیم
خواهشمند است فقط زیر 30
سال مراجعه نماید
مراجعه حضوری ،نبش فلکه
ابوریحان -غذای آماده
گنبدان

@negarestanniaz
خرید ،فروش

منزل کوی امام ویالئی در به
حیاط 25سال ساخت رهن کامل
09131454484

مزدا کارا دوکابین سفید مدل
1394در حد صفر سالم وبدون رنگ
09131454484

فروش یک دستگاه خودرو پی کاپ
ریچ صفر مدل 97به رنگ سفید قیمت
147میلیون تومان
09383914195

امتیاز وام بانک رسالت شعبه
نصیری شما را هر میلیون  ۷۰هزارتومان
خریداریم
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

امتیاز وام بانک رسالت شعبه امام
بلوار صادقی شما را هر میلیون  ۶۰هزار
تومان خریداریم
۰۹۳۰۴۸۸۶۲۸۲

 125مترزیر زمین با درب ماشین
رو چهارراه آهکی جهت انبار یا سکونت
اجاره داده می شود.
09131454484

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

یک دست لوازم کامل تراشکاری و
سوپاپ تراشی به فروش میرسد.
قیمت توافقی
۰۹۱۳۳۷۹۴۸۳۰

فروش تمام وسایل ساندویچی
ملک استیجاری خیابان احمد کافی
۰۹۱۶۲۴۵۵۱۶۰

خریدار وانت پیکان مدلهای
آخر ترجیحا سنددست اول
09132451348

ضایعات شما را با باالترین
قیمت خریداریم
09132797383

یک باب مغازه داخل بازار
رهن و اجاره داده میشود
09133454596

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

فروش سمند مدل91سفید
دوگانه سوز
09132451348

خریدار سیم کارت
345هستیم.
09136205385

ضایعات آهن
خرید ضایعات آهن و
آلومینیوم و غیره با باال
ترین قیمت درب منزل و
شرکت
09139425106

تمامي وسايل
فست فود بصورت
يكجا بفروش ميرسد
زيرقيمت خريد!
09116928517

سیم کارت با
پیش شماره 145شما
را با باالترین قیمت
خریداریم.
09130500766

فست فود
پیتزاپیزا باموقعیت عالی
وسابقه طوالنی به علت
مهاجرت واگذارمیگردد
09913821065

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا
فروش وانت مزدا تک
کابین کارا ، 2000مدل  ، 96نقره
ای ،بیمه شخص ثالث و بدنه،
بسیار تمیز با کارکرد واقعی 12
هزار ،با یک قسط  ،12/15کفپوش
روکش با الستیک خارجی
09135439168

فروش پژو مدل
97کارکرد 13هزار کیلومتر
واقعی یا معامله با مزدا تک
کابین 97-96رنگ نوک
مدادی
09131794835

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

یک باب مغازه
دودهنه به علت تغییر شغل با
موقعیت عالی واقع در خیابان
ولیعصر با تمام وسایل به
فروش میرسد.ملک استیجاری
09139453425

به دونفرخانم
یا آقاجهت کار در
فستفودنیازمندیم
0۹۱۳۱۷۸۳۹۵۸
ساعت تماس ۱۰صبح
سوپر مارکت با کلیه اجناس و متعلقات
به قیمت توافقی با موقعیت عالی با سابقه باال به
به بعد
کنافمیلیمتر
برای تکمیل کادر
اجرایی خود به تعدادی
نیروی نیمه ماهر برای
کار کناف نیازمندیم
09139422949
ایرانمنش

به چند نفر کارگر برای کار
در کارواش کریمی واقع در بلوار
مالک اشتر دعوت به همکاری
می شود.
09139473498
به تعدادی نیروی نظافتچی خانم و
آقا و نیروی پرستاری و نگهداری از کودک
و سالمند جهت کار در شرکت خدمات
نظافتی نیازمندیم ) ساعت تماس از صبح
8:00الی13:00وعصر 16:00الی21:00
09179634189

علت تغییر شغل به فروش می رسد.
ملک استیجاری
09130867631

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را
با باالترین قیمت خریداریم.
09131791171
09132451764
باالترین خریدار ماشین
های فرسوده نقدا در محل
(در سیرجان و حومه)  ،لوازم
پیکان به فروش می رسد
09136366059

قالی دستبافت کرمانی و
محلی دست دوم شما را خریداریم.
09917665969

خرید انواع ضایعات آهن ،بوش برنجی،
آلومینیوم ،رادیاتور از شرکت ها و معادن کلی و
جزیی پرداخت نقدی در محل شما
09139428617
09137648617توسلی

مشاور امالک راستی
سیرجان شهرک سمنگان بلوار گلزار غربی
09901837073

توجه توجه
فروش فوری مزون وتشریفات
پاریس با چند سال سابقه ی کار
لطفا از کانال تلگرام
 @mezonparissirjanبازدید
فرمایید و قیمت پیشنهادی
خود را از تاریخ شنبه  13بهمن
تا پنج شنبه  18بهمن به آیدی یا
به شماره  09136363161ارسال
فرمایید.

زمین 15/5قصبی شهرک سمنگان در به ساختمان دارای پروانه و شفته
و امتیاز آب 395م
زمین  17قصبی لب خیابان الدن جنوبی سه نبش دارای سند تک برگ 670م
زمین 17قصبی لب خیابان اصلی خرم آباد تجاری مسکونی دو نبش 480م
زمین 10قصبی اوقافی لب بلوار ابن سینا بعد از پمپ گاز در به حیاط رو به
فضای سبز  250م
آپارتمان  150متری سه خواب دو کله واقع در بلوار چمران امکانات کامل
متری 3م
زمین تجاری دور میدان صدف یک قصبی دو کله سند تک برگ  40م
زمین 8قصبی دو نبش لب خیابان اصلی خرم آباد تجاری مسکونی
قولنامه عادی250م
زمین اراضی دادگستری خرم آباد دو کله دارای سند تک برگ  9/5قصب 190م
زمین تجاری 2/5قصبی شهرک سمنگان پشت مسجد دو کله فضای سبز
دارای سند تک برگ 75م
آپارتمان 125متری سه خواب در حال ساخت مجتمع شخصی ساز واقع
در شهرک سمنگان پرداخت شرایطی تحویل 98/2متری2/100
زمین تجاری دور میدان صدف  2قصب کنار هم 80م
مغازه تجاری واقع در بازار راسته میوه فروشان 42متر دارای برق  3فاز و
امتیاز آب 1/5م یا معاوضه

@negarestanniaz
مغازه پوشاک بچگانه واقع در پاساژ
مهر با شرایط عالی واگذار می گردد.
09131787038

دکه ای واقع در بازار نو
اجاره داده می شود.
09131798428

چایخانه سنتی واقع در خیابان 17
شهریور جنب بازار با تمام وسایل با موقعیت
عالی به قیمت توافقی بفروش می رسد.
09136219005

فروش دوکابین مدل  92با کار
در معدن گل گهر ماهیانه  3/600م یا
معاوضه با سمند یا پارس صفر
09360918600

خرید وفروش امتیاز وام
رسالت
09133799525

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

يك فروشگاه
هايپرماركت لوكس به
دليل مهاجرت واگذار
ميگردد.
ملك استيجاري
قيمت پايه
 ٣٥٠ميليون تومان
٠٩١٣٩٤٧٨٧٤٥

امتیاز آژانس گهر سیر با تعداد
زنگ خور باال و موقعیت عالی به فروش
میرسد
09139387480

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

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

خرید انواع خودروهای فرسوده سبک
وسنگین به باالترین قیمت
باضمانت فک پالک
مسئول حقیقت پور۰۹۱۷۶۲۰۷۸۰۵

سوپر مارکت واقع در خیابان
ابن سینا نبش چهارراه مساجد جنب
نانوایی با8سال سابقه کاری با کلیه
اجناس بفروش می رسد.
به علت تغییر شغل
09901452995
خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست
دوم :خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با
باالترین قیمت ،خرید
ماشین آالت سنگین
با متعلقات ،خرید
ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282

رومالین ،بلکا و نقاشی
ساختمان(قیمتمناسب
با 15سال سابقه)
09139477334

جوشکاری و برش
آهن سیار با
نازلترین قیمت
09905828259

یک دستگاه
وانت مزدا B2000
مدل  91سفید رنگ
و کم کارکرد به
فروش می رسد.
09223011326

220قصب زمین واقع
در روستای کران برای مسکونی و
خانه باغ بصورت یکجا یا تفکیک
شده زیر قیمت کارشناسی به
فروش می رسد.
09133785087

خریدار منزل
کلنگی یا زمین در
محدوده کوی امام ،
خ شریعتی ،خ خواجو
هستیم
09132479221
 700قصب باغ
پسته ثمری همراه با دو حبه
09133791812

خرید و فروش آهن آالت دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل  ،شرکت ها و ادارات
برادران خدائی
09131452643- 09132783052
09192305036
همکف 2کله  12قصب سند تک برگ ،پروانه،
درب حیاط ،انتهای خ ابوریحان بر خیابان اصلی 650م
همکف  140متر زیربنا  9/5قصب درب حال ،سند تک
برگ ،ابوریحان ،فرعی ابوفاضل 230م
واحدی  120متری2 ،خواب ،امکانات فول ،مجتمع جهان
نجف شهر 125م
زمین  14قصب درب ساختمان  60متر آهن ریزی ،امتیاز
آب ،پروانه  150متر و برگ واگذاری بنیاد مسکن +فخرآباد
فاز70 2م
همکف  14قصب گنبدی قابل سکونت ،غفاری کوچه
روبروی مسجد موسی ابن جعفر 320م
 09138452994امالک صالحی

زمین ،باغ
و خانه باغ

ملکی بر خیابان  15خرداد50قصب
زیر قیمت کارشناسی بفروش می رسد.
09131799730

12حبه آب و
 2/5اینچ آب شیرین با
حدودا  4هکتار پسته
فندقی واحمدآقایی سند
دار90کیلومتری سیرجان جاده
شیرازی روستای بنه کالغی
حبه ای با باغ 30میلیون تومان
به فروش می رسد.
09133472519

یک قطعه زمین
شهرک صنعتی فاز یک
خیابان هفتم به متراژ
570متر قیمت توافقی
09366071450

تخلیـه
فاضـالب
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گچ کاری ساختمان
گچ بری  ،نورمخفی
شاه عباسی ،دور
چراغ  ،تابلو و خورده
کاری

09149027257 ۰۹۱۳۷۶۹۵۵۸۲

آب از موتور پمپ قبرستان
فخرآباد بفروش می رسد
09135826171
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زمین شهرک
صدف  ۲۴قصب بر بلوار
 ۳۵متری دونبش سند
تکبرگ بفروش می رسد
۰۹۱۳۲۷۹۴۳۰۳
یک قطعه زمین به
متراژ ۲,۲۵۰متر با۳۰۰متر سوله
واقع در شهرک صنعتی ۲به
فروش میرسد.یا با زمین یا خانه
معامله میشود.
۰۹۹۱۶۹۴۳۹۸۸

6قصب زمین بنیاد
فروش یک قطعه
خیابان
مسکن واقع در
زمین175،متر ،پزشکان
شهید عزت آبادی به فروش دو ،اسکلت بتونی تا مرحله
می رسد.
سفت کاری
09901892312
09133474350

فروش  8قصب زمین بلوار چمران
(نیروی دریایی)همراه با 580متر پروانه و
امتیاز آب و برق به فروش می رسد.
09130692921

یک فرصت استثنایی جهت
خرید موتور کشاورزی
32حبه موتور کشاورزی باپروانه
12لیتردرثانیه و200قصب زمین به ازای
هر حبه ،با برگه واگذاری به قیمت هر
حبه  15میلیون تومان به صورت یکجا
ویا حبه ای به فروش میرسد ،درضمن
کلیه هزینه های انتقال سندوبرق موتور
به عهده خریدار میباشد
09034882797

مفقودی

یک عدد دستبند
طال گم شده از یابنده تقاضا
میشود با این شماره تماس
گرفته و مژدگانی دریافت کند.
09135856202

گواهینامه و کارت سوخت  2عدد وکارت
ملی بنام حسین نژاد حیدری به شماره ملی
3060298440مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می شود
با شماره های  09136204387و  09130698063تماس
گرفته و مژدگانی دریافت نماید.
سند خودرو 405مدل  85به رنگ نقره
ای به شماره پالک ایران31 65د 158بنام محمد
کریمی مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می شود با
شماره  09368885644تماس گرفته و مژدگانی
دریافت نماید.

نقاشی ساختمان پذیرفته می شود
30درصد تخفیف 09019137573
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@negarestanniaz

پته دوزی به روش سنتی کرمان

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

فروش انواع خمیرگیر

درسایزهای  5و  8و 15و 30و 40و120

نو ودسته دوم
09131794758

ثبـت نـام شــروع شــد
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 .............................................................. Big Englishدوره ترمیک ویژه نوجوانان (  10تا  14سال ) ........................................................................................... Teen 2 Teenدوره ترمیک ویژه جوانان ...................................................................... American English Fileدوره ترمیک ویژه بزرگسال ............................... Complete IELTSدوره آیلتس ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت ( 30جلسه)( .......................................... TOEFL (iBTدوره تاقل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت ( 30جلسه ) MSRT-MSHL-EPT-TOLIMO -دوره های آمادگی آزمونهای ویژه متقاضیان دکترای داخلی ( 8جلسه)

شروع ترم  27بهمن

آدرس :خ دهخدای شمالی -خ عالمه مجلسی -تلفن42206946 :
sabainstitute

