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خبر

 شماره 1188
 شنبه  16شهریور 1398

تریبون آزاد خوانندگان

نگاهی به زنان و مردان بیسرپناه در پارکهای داخل شهر

وصلهی نازیبای کارتنخواب

مریم کاظمی

دم دم��ای ظه��ر حدود س��اعت  1.30ک��ه از محل کار
به س��مت منزل میرفتم در پ��ارک صبوری جایی که
مس��افران کموبیش میآیند و میرون��د خانم و آقایی را
دی��دم که روی یکی از س��کوهای پارک نشس��ته بودند
استراحتی کنند و بروند.
با آنها برای لحظاتی گپ و گفتی داش��تم .مش��خص بود
از ش��هر دیگری آمدهاند .آنجا متأسفانه کنار پلهها و روی
چمنها آنق��در آب بود که برای رد ش��دن مجبور بودند
مس��افت طوالنی را طی کنند تا قرار نباشد از توی آنهمه
آب که به شکل دریاچه جمع شده بود رد شوند .آبپاشها
هم گویی داشتند هم چمنها را آب میدادند و هم آسفالت
و س��نگفرشهای پارک را .مس��ئول مربوطه گویا فراموش
ک��رده بود که آب پاشه��ا را فقط روی چمن تنظیم کند.
کمی باالتر در س��ایه ساختمان داخل پارک دو نفر خواب
بودند یکی پیرمردی بود و آنیکی مرد میانسالی که گویا

از مدته��ا قبل در پارک جا خوش کردهاند .یکی از عابران
که گویا زیاد آنجا رفتوآمد داشت گفت :خواهر چیکارشان
داری عک��س میگیری؟نروی مأموره��ا را بیاوری آنها را
ببرند .آقا کریمکس��ی را ندارد اآلن دیگر حدود  8-7سال
است اینجا با همین شرایط زندگی میکند و همهی افرادی
که در پارک تردد دارند او را میشناس��ند .پیرمرد بیآزاری
اس��ت غذایش را هرروز یک نفر میآورد میدهد گاهی هم
رهگذران برایش پولی میدهند و او هم با آن وسایلی را که
میخواهد خریداری میکن��د .آقایی که درباره آقا کریم با
من صحبت کرده بود میگوید :او اآلن سالیان زیادی است
اینجاس��ت .هوا هم که سرد میش��ود چون کسی را ندارد
چندماهی به بندر می رود و هوا که گرمتر شد برمیگردد.
میگوید :او دیگر در این سن نیاز به سرپناه دارد ،جایی که
از سرما و گرما در امان باشد و روزی اگر شده اندک غذای
گرمی گیر بیاورد و بخورد .البته آن طرفتر مرد میانسالی
بود که اعتیاد داشت و او هم مثل آقا کریم کارتن خواب بود.
مشاهده زندگی این دو نگران کننده بود .اص ً
ال وصله کارتن

رئیس جدید شورای شهر:

فرزندان زیر  18سال
رانندگان
بیمهیتکمیلیمیشوند

رئیس جدید شورای شهر سیرجان با تقدیر از ُحسن نظر همکارانش در انتخاب او به عنوان
رئیس ش��ورای شهر گفت :به اتفاق همکاران محترم تالش میکنیم ساختارهای شورا و
شهرداری را اصالح کنیم .امین صادقی افزود :این البته به معنای تغییر در ساختارها نیست
بلکه اصالحاتی است در جهت بهبود اجرای امور در شورا و شهرداری تا شرایط خدمت به
مردم بهتر شود .وی از برنامهریزی برای تعیین تکلیف پروژههای ناتمام باقیمانده از ادوار
قب��ل خبر داد و گفت :ازجملهی ای��ن پروژهها پارک ایرانیان ،زیرگذر صنعت (مکیآباد)،
ترمینال مسافربری،میدان ترهبار و سالن همایشهاست که باید به عنوان پروژههای مورد
نیاز و ناتمام تکلیفش��ان روشن شود .صادقی گفت :به یاری خدا و همکاری اعضاء شورا
کار را از بعد از تاسوعا و عاشورا شروع میکنیم .وی افزود :از شهرداری یک فرجهی زمانی
خواهیم خواس��ت و در مدت معین پیش��رفت کارها را رصد خواهیم کرد و امیدواریم در
موعد مقرر با همت شهردار و کارکنان شهرداری و حمایت اعضای شورا پروژهها در زمان
مقرر به اتمام برسند .رئیس جدید شورای شهر گفت :تمرکز بعدی را روی ورودی شیراز
(از ابتدای حوزه خدمات شهری تا پل دفاع مقدس) خواهیم داشت ،ساماندهی کندروها
که باعث ایجاد ترافیک در منطقه میشود .آسفالت در آنجا وضعیت نامناسبی داردهم در
دستور کار قرار میگیرد و باید روی دید بصری آن منطقه نیز کار شود چراکه این مسیر
بهعنوان ورودی مهم ش��هر باید معرف ساکنان بافرهنگ س��یرجان باشد ،و دید بصری
زیبایی به خود بگیرد .ساماندهی ترافیک شهری و همچنین حسابرسی سالهای  93تا
 97از دیگر برنامههاست که باید انجام شود.

جناب سرهنگ علی مرادی

با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت فرزند دلبندتان را حضور ش�ما و
خانواده محترم تس�لیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی
روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

بدینوس�یله ب�ه اط�الع صنعتگران س�هامدار مس�تقر در
ش�هرک صنعتی ش�ماره یک سیرجان میرس�اند جلسه
مجمع عمومی فوقالعاده ش�رکت خدماتی شهرک صنعتی
شماره یک س�یرجان به شماره ثبت  3297و شناسه ملی
 14003221820رأس س�اعت  12م�ورخ  98/7/2در محل
س�الن اجتماعات س�ازمان هاللاحمر (خیاب�ان وحید) با
دستور کار ذیل برگزار میگردد.

 -1افزایش سرمایه -2 .تصویب اساسنامه جدید

ناصر رئیسیزاده و خانواده

هیأت مدیره شرکت خدماتی
شهرک صنعتی شماره یک سیرجان

افرادش که صحبت میکنم هر کدام چیزی میگویند .در
یک غرفه زنی حدود  50-45ساله با هیکلی نحیف و الغر و
لباسهایی که داد میزنند دست دوم هستند داشتند روی
آتشی که برپا کرده بودند آب گرم میکرد.
زن دیگری که در اتاقش نشسته همینکه به او نزدیکتر
ش��دم با اش��اره به دوربینم میگوید عک��س نگیریها!
لحظاتی به زندگی این افراد و کناریهاشان فکر میکنم
ب��ا خود میگویم چرا آم��ار و نمودارهایمان روی کاغذ
همیشه گلوبلبل است ولی واقعیت چیز دیگری است.

از سوی سازمان سنجش اعالم شد:

لونقل جادهای اس��تان كرمان گفت« :برای
مدیر كل راهداری و حم 
نخس��تین مرتبه ،فرزندان رانندگان بخ��ش حملونقل جادهای کاال
تحت پوشش بیمهی تکمیلی قرار میگیرند».سیدعلی علیخانی گفت:
«طبق اعالم س��ازمان متبوع با توجه به توافقهای انجام شده میان
نمایندگان صنوف کارگری و کارفرمایی بخش حملونقل ،در راستای
بهب��ود وضعیت رفاهی و حمایتهای اجتماعی رانندگان حملونقل
جادهای کاال و خانوادهی آنها ،مقرر شد دو فرزند رانندگان که دارای
س��ن کمتر از  ۱۸سال میباشند ،تحت پوشش بیمهی تکمیلی قرار
گیرند که البته فرزندان دختر از شرط سنی مستثنی هستند».
وی افزود« :رانندگان مش��مول این طرح میتوانند از پانزدهم آبان
ماه به مدت دو ماه با در دس��ت داشتن مدارک مورد نیاز به مراکز
صدور کارت هوش��مند رانن��دگان برای ثبتن��ام مراجعه کنند».
حاجس��یدعلیخانی اضافه کرد« :طبق توافق انجام شده ،رانندگان
جامانده برای بهرهمندی از مزایای بیمهی تکمیلی هم از تاریخ ۱۵
شهریور به مدت دو ماه فرصت دارند».
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جناب سرهنگ علی مرادی
رضا و رحیم رئیسیزاده

خوابی به ش��هر ما نمیچس��بد .از کن��ار کارتنخوابهای
پارک صب��وری که میگذرم یادم میآی��د چند روز پیش
دوتا خانم از منطقه پشت زورخانه پوریای ولی کنار پارک
 17شهریور آمده بودند که کجایید بیایید ببینید معتادها
در آن منطق��ه دارند مانور میدهند و کس��ی هم کاری به
کارشان ندارد .به آن پارک هم که سر زدم در جایی که در
زمانهای نهچندان دور بساط میوهفروشیها پهن بود حاال
شده مکانی برای معتادان زن .جایی که در محل غرفههای
خراب ش��ده میوهفروش��ی بس��اط معتادان پهن است .با

مدیر کل راهداری استان خبر داد:

به دنبال اصالحات
در ساختار شهر و شورا هستیم

با نهایت تأسف درگذشت حجت عزیز را حضور شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات
آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

پیامک 3000 7258 :

زمانثبتنام
آزموناستخدامی
سال 1398

گروه جامعه :هفتمین امتحان مش��ترک فراگیر دس��تگاههای
اجرای��ی کش��ور برای س��ال  ۹۸نیم��ه دوم آبان ماه امس��ال از
طریق س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور برگزار میشود .دکتر
حس��ین توکلی ضمن اعالم این مطلب اظهار کرد :بدینوس��یله
ب��ه اطالع کلیه داوطلبان متقاضی ش��رکت در هفتمین امتحان
مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور میرساند که بر اساس
هماهنگیهای اولیه به عمل آمده با دستگاههای اجرایی متقاضی
ن اس��تخدامی متمرکز دس��تگاههای
جذب نیرو ،هفتمین آزمو 
اجرایی کش��ور در نیمه دوم آبان ماه سال  ۱۳۹۸توسط سازمان
س��نجش آموزش کشور به طور همزمان در سراسر کشور برگزار
میشود.
وی تصریح کرد :همچنین ثبتنام از متقاضیان هفتمین امتحان
مش��ترک فراگیر دستگاههای اجرایی کش��ور برای سال  ۹۸در
اواخر شهریور ماه جاری ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش
کشور به نشانی  www.sanjesh.orgصورت خواهد پذیرفت.

دفت�ر بیم�ه حکم�ت
نمایندگ�ی امی�د بختی�اری
در س�یرجان افتتاح ش�د

ارائ�ه دهن�ده انواع خدم�ات بیمهای با تس�هیالت وی�ژه برای
کارکن�ان ش�اغل و بازنشس�ته و خانوادهه�ای محت�رم ارتش
جمهوری اسالمی ایران و کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح

مزایا :اقساط بلند مدت  11ماهه

بصورت کسر از حقوق ،بدون ضامن و سود همراه با  2/5درصد
تخفیف برای بیمه شخص ثالث و  50درصد برای بیمه آتشسوزی
آدرس :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی ،بعد از چهارراه قدس

تلفن09133783358 -034 42261489 :

به نام خدای صبر و استقامت

درای�ام س�وگواری وعزای اهل بیت رس�ول اهلل(ص) که همه رخت مات�م برتن داریم وخود را ش�ریک در این مصیبت عظمی
میدانیم مراس�م س�الگرد مادر دلسوخته و چش�م انتظاری را در پیش رو داریم که قریب به  38سال انتظار فرزند مفقودی را
کشید که درصحرای کربال ،هیچ اثری از او ندید و دیدگان همیشه منتظرش ،به جهت وعدهی دیدار عزیزش ،آرام بسته شد
تا بلکه با صبرعجیبش ،ادامه دهندهی راه پر رهرو صبورکربال زینب کبری(س)گردد.

بدینوسیله به اطالع میرساند مراسم اولین سالگرد مادرعزیز وصبورمان 'ام الشهدا'

حاجیه فاطمه بهاالدینی

باحضور معنوی ش�ما مردم قدرش�ناس ،که ادای احترامیست به مقام شامخ شهدا و
والدین صبور آنها که مصادف شده است با روزهای عزای حسینی(ع) منعقد می گردد.
زمان:پنجشنبه 1398/6/21
مکان:خیابان شهیدنصیری جنوبی ،حسینیه مسلم ابن عقیل(ع)
ساعت حرکت بسمت گلزارشهدای نجف شهر 4/30 :عصر

فرا رسیدن ایام شهادت حضرت

ابا عبداهلل الحسین (ع) تسلیت باد

 2598لطف��اً پلیس ب��ا کاروانهای
عروس��ی ک��ه س��اعتهای  2و 3
بامدادآرام��ش م��ردم را به ه��م میزنند
برخورد کنند .آنها عروس��ی دارند بقیه
م��ردم که ندارند ،اینج��ور باید از خواب
بپرند و آسایشش��ان به هم بخورد .مگر
قرار نبود تاالرها ساعت  11تمام کنند؟
 2572آزمای��ش گران ،س��ونوگرفی
گرانت��ر MRI ،دیگه از هم��ه بیشتر.
تکلیف مردم��ی که نه بیم��ه دارند و نه
قراردادی با بیمه دارند چیس��ت؟ خدا را
خوش نمیاد این همه گرانی.
 6584اگر از جلو بازار رد بش��وید هر
روز صبح میوه فروشه��ا بیش از صد تا
سبد خالی میوه اونجا میریزند و چهره
خیلی زشتی به جلوی بازار میدهد .هم
س��د معبر اس��ت و هم پیادهروی زشتی
درس��ت میکنن��د .مگر نمیگی��ن بازار
مکان گردش��گری اس��ت .این چه مکان
گردشگری اس��ت که این نمای زشت را
برایش درست میکنند.
 5281به عنوان یک فوتبالیس��ت از
گلگهر بخاطر بازس��ازی ورزشگاه تشکر
م��ی کنم .به نظر من س��یرجانی ها باید
ق��در گل گهر را بدانند .کی میتونس��تن
خودشون اینجور ورزشگاهی بسازند؟
 2567از شهرداری بهخاطر آسفالت
خیاب��ان  15خ��رداد تش��کر میکنی��م.
ایکاش خیابان انقالب قسمت شمالیاش
را هم که در همین مس��یر است درست
میکردند( .محمودی از ساکنین محل)
 2874راهنمای��ی و رانندگ��ی اگ��ر
خودروهایی را که دوبله پارک میکردند
تذک��ر م��یداد و یا جریم��ه میکرد این
بینظم��ی در رانندگی خیابان بازار پیش
نمیآم��د .مخصوصاً کنار ب��ازار و انتهای
خیابان جلو میوه فروشهای نرس��یده به
میدان گیتی نورد.
 2501جای یک فوتبالیست سیرجانی
در تی��م گلگهر خالی اس��ت .نباید دیگر
اینجور چ��وب حراج میزدند به بازیکنان
بومی .امث��ال حمزه مظفری و محس��ن
ایراننژاد جایشان خالی است در زمین.
 6586م��ن دوت��ا دخت��ر دارم که به
مدرسه دولتی [ ]...بردم برای ثبت نام .از
هرکدام  200هزار تومان گرفتند و ثبت
نامش��ان کردند .گفتند میخواهیم فالن
وس��یلهها را بگیریم برای مدرسه .همین
مانده ک��ه ما خانوادههای فقیر پول بدیم
وسیله بخرند برای مدرسه.
 6581یک دختر عقد کرده دارم توی
جهیزیه زندگیاش مان��دهام .نه میتوانم
کاری ب��راش بکنم و نه وس��یلهای با این
گرانیها بخرم .این چه وضعی اس��ت که
در کشور درست شده.
 3287جشنواره گل گهر خیلی خوب
ب��ود ولی اگر از میان بازدیدکنندگان هم
چند نف��ر به قید قرعه جای��زه میدادند
جالب میشد.
 8678آقای ش��هردار دس��تتان درد
نکن��د امیرکبی��ر ،خی��ام و مول��وی رو
آس��فالت کردی و جدولگ��ذاری کردید
ولی ورودی ش��هر بلوار ام��ام رضا رو هم
یه نگاهی بیندازید خیابان آسفالت شده
ولی جدول گذاریش صفره .اینجا ورودی
ش��هره و خیلی تو دید مس��افران دستور
بدید چندروزه درس��تش میکنند فقط
دستور بدید.
 2508ایکاش کمی فرهنگ داشته
باش��یم و زبالههایم��ان را در جویها آب
نریزی��م .فردا دوتا باران که ببارد راه عبور
آب ،گرفته ش��ده و آبگرفتگی معابر رو
شاهد خواهیم بود.
 8262باس�لام ش��مارا ب��ه خدا این
مطل��ب را درج کنی��د؛ آق��ای دزد! این
ایسیو ماشین من را که یک تاکسی زرد
و خیلی گرون است و توان خریدشو ندارم
را بدهید ولی باطری و وس��ایل دیگهاش
نوش جونت!
 4394سالم خدمت شما! بنده سال
 93به دستور نماینده محترم شهرستان
پروندهای در بنیاد مسکن برای زمینی در
فخرآباد تشکیل دادهام و هنوز زمینی تو
این پنج سالتحویل نگرفتم .از مسئولین
عزیز خواهش میکنم اقدامی بکنند تا ما
مس��تأجرها هم صاحب زمین و خانهای
بشویم تا اندکی از مشکالتمان کم شود.
ممنون از هرکس که اقدامی در این راستا
بکند سپاسگزارم .یاحق حمید کورکی
 5178باسالم آقای شهردار واقعاً برای
آسفالت بعضی خیابانها و بلوارهای شهر
دس��تمریزاد .ایکاش خیاب��ان طالقانی
جنوبی و خیابان انقالب را هم آس��فالت
میکردید .اگر با ماشین پراید از این دوتا
خیابان بروید .میدانید چقدر آسفالتشان
داغون است .با تشکر اسفندیاری

 0867شهردار محترم درختان بلوار
سید مصطفی خمینی (شرقی) تابستان
ّ
ِ
خشک خشک
امس��ال آب نخوردهاند و
شدهاند .لطفاً برایشان کاری بشود!
 8075س�لام .جه��ت چ��اپ
اطالعرس��انی مراس��م چهلم مادرم به
نشریه س��خن تازه مراجعه کردم نحوه
برخوردش��ان بهگونهای ب��ود که باعث
کاهش تألمات روحی میشد .از صمیم
قلب سپاسگزارم.
 تبری��ک میگ��م به بچهه��ای عزیز
تح��ت نظ��ر بهزیس��تی که توانس��تند
مقامآور باشند و اسم سیرجان را به سر
زبانها در کشور بیاورند .کاش بقیه یاد
میگرفتند و نمیگفتند امکانات نداریم
و نمیتوانی��م .از این بچهها یاد بگیرید
ب��ا کمترین امکانات خودش��ان را ثابت
کردند.
 1690چن��د وقت��ی اس��ت ک��ه
تاکس��ی اینترنت��ی{ }...در س��یرجان
ه��م راهان��دازی ش��ده اس��ت و انصافاً
تح��ول خوبی محس��وب میش��ود .اما
ج��دی دارد .اوالً
متأس��فانه ای��رادات
ّ
هیچ خدماتی مانند حداقل یک پایهی
نصب تلفنهمراه ب��ه رانندگانش نداده
اس��ت و اغلب آنه��ا در حین رانندگی
ب��رای پیدا کردن مبدا و مقصد ،مدام با
گوشی کار میکنند که خیلی خطرناک
است .اپلیکیش��ن هم مکانیابی دقیقی
ندارد .اکثر رانندگانش خوب هستند اما
برخی از آنها متأسفانه رفتار نامناسبی
دارند و اعتبار این مجموعه را زیر سؤال
میبرند .تا ب��ه حال با  2راننده برخورد
کردم که هم با فاصله بسیارزیاد از محل
سوار کردن مسافر ایستاده بودند و هم
برخورد زنندهای داشتند و یکی از آنها
وس��ط راه با التبازی و رفتار ناپس��ند
مرا پیاده کرد ام��ا انصافاً از طریق ثبت
شکایت در ش��ماره تلفن  4رقمیشان،
دفتر مرکزی آنها در تهران به سرعت
پیگیری کرد و معذرت خواستند.
 7033باس�لام و خس��ته نباش��ید
حض��ور عزی��زان خیری ک��ه در هیئت
امن��اء مس��جد مس��لم ابن عقی��ل کار
خداپسندانهای برای تهیه جهیزیه چند
زوج جوان انجام دادند .اجرش��ان با آقا
ابوالفضل (ع).کاش همهکسانی که توان
مالی دارند به فکر خانوادههای نیازمند
باشند و مش��کل من و امثال من را هم
که درب��هدر دنبال کار میگردند را حل
کنند تا خانوادهای از هم نپاش��دآن هم
بهخاطر بیپولی وبیکاری .به امید روزی
که فقیری در کشورمان نباشد .با تشکر.
 4306ض��ن تعزیت ایام ش��هادت
امام حس��ین (ع) و درخواس��ت رعایت
حرم��ت این م��اه ،میخواس��تم عرض
کنم محرم فقط یک ماه در س��ال است
و در این ی��ک ماه هم فقط  10روز آن
را مردم بر س��ر و س��ینه میزنند .بقیه
ایام سال مردم چندان کاری به شهدای
کربال ندارند که بر خطیبها است این
نقیصه جبران ش��ود تا عظمت این قیام
معنوی برای نس��لهای جدید بیش��تر
بیان شود.
 9115س�لام وقتت��ان ب��ه خی��ر
متأس��فانه پارک یاس��من توی خیابان
وحید شده پاتوق افراد معتاد و هروئینی
که روز و ش��ب همینجا هستند .عالوه
بر این چند تا ماشین هم اطراف پارک
بهراحتی و در انظار مردم دارن بهعنوان
س��اقی مواد پخش میکند و کسی هم
عین خیالش نیست.
 4998س�لام .ضم��ن تش��کر از
زحمات ش��هردار محترم بابت آسفالت
معابر درون ش��هر .خواهشمندیم فکری
هم برای آس��فالت کوچههای ش��هرک
صدف بکنید( .جمعی از اهالی ش��هرک
صدف) با تشکر...
 5855باس�لام تش��کر خدم��ت
مسئولین نگارس��تان که هر پیغامی که
نوش��تم به گوش مس��ئولین برسد چاپ
ش��ده اززحماتش��ون ممنون��م .ضمناً از
مسئولین گمرک خواهش میکنم فکری
به حال س��گهای ولگ��رد داخل منطقه
بکنند که واقعاً زیادشدهاند و باعث بهخطر
افت��ادن جان همکارانمان میش��وند .هر
صبح که میآییم س��رکار چونکه تردد
خودروها زیاداست میبینیم یک خودرو
با سگ برخورد کرده است.
 4179سالم ،ضمن تشکر از زحمات
ش��هرداری ،اوالً در پ��ارک آزادگان
(انتهای خ.ابوریحان) آبسردکن وجود
ندارد.ثانیاً سرویسهای بهداشتی پارک
مذکور تابلوی زنانه ،مردانه ندارد و بابت
این موضوع مراجعین دچار سردرگمی
میگردند .لطفاً اقدام شود .ممنون.

