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اینچندنفر
دوتابعیتیها اجازه کاندیداتوری در انتخابات مجلس را ندارند

ایسنا :سخنگویکمیسیونامورداخلیکشور ازاصالحموادیازقانونانتخاباتمجلسوممانعت
از کاندیداتوری افراد دوتابعیتی در انتخابات مجلس در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد .اصغر
سلیمی گفت :بر اساس تصمیم امروز کمیسیون افراد دوتابعیتی یا با تابعیت مضاعف و یا دارای اجازه
اقامت دائم در کشور های خارجی نمی توانند برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.
همچنین التزام عملی به اسالم برای کاندیداهای مسلمان به معنای انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات تعریف شده است.

کمر افرادی را که با امنیت جامعه بازی میکنند ،میشکنیم

انتخاب:آیتاهللرییسیاظهارکرد:سال ۷۳زمانیکهبهعنوانرییسسازمانبازرسیکلکشورمنصوب
شدمپروندهایبافساد ۲۳میلیاردتومانیمطرحشدوبعدازآنپروندهایبارقمبیشترومتهمانمتفاوتمطرح
شد و این موضوع ادامه داشت تا به پرونده فساد سه هزار میلیاردی رسیدیم .در تمام پروندههای فساد ارقام و
متهمان متفاوت بودند ،اما جنس پروندهها یکی بود و اگر نظام پولی و بانکی اصالح نشود هر روز شاهد یک
پروندهخواهیمبود.ویافزود:مابایدبررویپروندههایمفاسدتمرکزکنیموکمرافرادیراکهبارندیباامنیتجامعهبازیمیکنند،بشکنیم.

شوپرورش وزیر زن انتخاب کنید
برای آموز 

جماران :فائزه هاشمی رفسنجانی خطاب به رییسجمهور گفت :ما زنان جامعه از شما انتظار
داریم حاال که این فرصت به وجود آمده تا بار دیگر نسبت به انتصاب وزیر آموزش و پرورش
اقدامی انجام دهید ،یک وزیر زن را معرفی کنید .وی با بیان اینکه عملکرد روحانی نباید کمتر از
احمدینژاد باشد ،گفت :آقای احمدینژاد وزیر زن داشت .بحث اصلی این است که آقای روحانی
نیز وزیر زن را معرفی کند و انتخاب را به عهده مجلس بگذارد.

رتبه  8از  10ایران در جهان از نظر مخاطرات طبیعی

عصرایران :مشاورمعاون وزارت بهداشت در مدیریت کاهش خطر بالیا گفت :ایران از نظر جمعیت
تحت تاثیر مخاطرات طبیعی نیز جزء ۱۰کشور اول دنیاست .به همین دلیل الزم است برنامههایی
جهتجلبمشارکتجامعهبرایمقابلهبامخاطراتطراحیواجراشود.دکترمحمداسماعیلمطلق
 ،مشاورمعاون وزارت بهداشت در مدیریت کاهش خطر بالیا گفت :شایعترین مخاطره کشور سیل
است که طی سالیان اخیر ۶۱درصد کل مخاطرات را تشکیل داده است.

خبر

تبلیغاتی امریکاست
رادیو و تلویزیون بزرگترین مقلدِ برنامههای
ِ

 انتخاب :حسین علیزاده گفت :جشنواره
موسیقی جوان تقلید ندارد و به طور ناب از فرهنگ
ماست .من گاهی خجالت میکشم که شکل ظاهری
تلویزیون ما شبیه به تلویزیون غربیهاست .رادیو و
تلویزیونی که بیشترین شعارها بر علیه امریکا را دارد،
تبلیغاتیامریکاست .سالها
بزرگترینمقل ِدبرنامههای
ِ
گفتیم و معتقدم که حتی یک نفر در صداوسیما فکر
فرهنگی ندارد .صداوسیما که موسیقی را جزو فرهنگ
یداند؛ پس فکرشان ضدفرهنگ است .وای به حال
نم 
مملکتی که صداوسیمای آن اهمیت موسیقی را درک
نکند .موسیقی متعلق به تمام تاریخ این فرهنگ است.
امیدوارم با تالشهای آقای اسعدی (دبیر جشنواره

جوان) بعد از این سالها نتیجه بگیریم و اگر نگیریم
ما همیشه به شرایط موسیقی و شرایطی که صداوسیما
برای موسیقی ایجاد کرده است ،معترض خواهیم بود.
این نوازنده و آهنگساز اضافه کرد :ما وظیفهمان گفتن
است.این جشنواره نتیجه کار ملی است .هر هنری پول
در آن باشد صدا و سیما در آن پیشقدم است .هر هنری
هم که پول درآن نباشد و معنوی باشد ،صدا و سیما
به فکرش نیست .علیزاده با اشاره به یکی از برنامههای
تلویزیون با موضوع استعدادیابی گفت :متاسفانه ما صبح
تا شب علیه غرب شعار میدهیم ولی حتی شکل و ظاهر
برنامههایمان مثل آنهاست .در برنامههای تلویزیونی ما
تبلیغات ،در باالترین سطح اهمیت است.

 تیم فوتبال گل گهر سیرجان که در چارچوب جام چهار جانبه «گرامیداشت یاد و خاطره  15هزار شهید استان فارس»
به مصاف پارس جنوبی جم رفته بود در ضربات پنالتی با نتیجه  6بر  5مغلوب این تیم شد /.عکس:محمدرضا دهداری
نامههایی از تیمارستان

چگونه برونسپاری شدم؟
 علی عیوضیزاده
سالمدخترم،خوبی؟
نوشتهای چند شب است که به خاطر دزدیده شدن
کابلهای برق ،برق ندارید .گول نخور دختر جان! من شک ندارم
دزدی کابلهای برق کار شوهرمادرت و مادرت است تا تو و آن
برادرالدنگتزودتربخوابیدکهمزاحمنباشید.بیشرفچهفکرهای
یزند.
بکری به سرش م 
نوشتهای اداره برق گفت ه بودجه ندارند و مردم باید خودشان
کابل برق بخرند .پرسیدهای وقتی یکی دیگر دزدی کرده و دارد
با پول دزدی حال میکند ،چرا باید هزینهاش را مردم بدهند؟
بگذاربرایتماجراییراتعریفکنم.وقتیآنمرتیکهشوهرمادرت،
مادرت را از من دزدید و با او ازدواج کرد ،همچنان هر ماه پدربزرگت،
یعنی پدر مادرت میآمد در خانه من و شیربها میگرفت .هرچه
میگفتم دخترت دیگر زن من نیست ،میگفت من آن ازدواج را به
رسمیتنمیشناسموازنظرمنهمچنانتوشوهردخترمهستی.
میخواهم بگویم همیشه توی مملکت همین طور بوده ،حالش را
یکی دیگر میبرد اما عوارضش را مردم پرداخت میکنند.
توی نامهات نوشتهای که این برونسپاری که هی شهرداری
میخواهد برای برخی کارکنان سازمانهایش اجرا کند ،چیست؟
ببین دخترم! وقتی من مجرد بودم ،تمام کارهای خانه را خودم
یدادم .یک روز تصمیم گرفتم ازدواج کنم تا کارهایم کمتر
انجام م 

شود ولی اوضاع بدتر شد چون مادرت به «قابلمه به دست» وارد
خانهام شد اما ناگهان تبدیل شد به «کارت به دست» .یعنی نه
تنها هیچ کاری نمیکرد که هی با کارت بانکیام میرفت خرید و
خوشگذرانی .مادرت از بس هیچکار نمیکرد من ناچار شدم به دنیا
آوردن آن برادر الدنگت را هم برونسپاری کنم .من مجبور بودم دو
برابر غذا بپزم ،ظرف و لباس بشورم و گردگیری و جارو کنم و تازه
کلی هزینه هم بدهم .در نتیجه کارها را هم برونسپاری کردم؛
یعنی رفتم یک نفر را استخدام کردم که حداقل کارهای خانه را
انجامدهدتامنبهکارهایبیرونخانهبرسماماهزینههایمدوبرابر
شد .چون حاال هم باید هزینههای جاری مادرت را میپرداختم
و هم حقوق کارگر خانه را .من کارگر فصلی بودم و درآمد پایدار
نداشتم ،بنابراین ناچار شدم اموال غیرمنقولم را بفروشم .مثال
پارکینگرافروختمبههمسایه.پشتبامراهمتراکمفروشیکردم
بهیکبسازوبفروش.دستشوییوحمامخانهرابابدهیهایمتهاتر
کردم .حتا تمام لباسهایم را به مزایده گذاشتم و فقط لباس زیر
داشتم اما اوضاع مالیام روز به روز بدتر میشد تا اینکه یک روز
مادرت کودتا کرد و من را برونسپاری کرد؛ یعنی از خانه پرتم کرد
بیرون و رفت با شوهر مادرت ازدواج کرد.
بنابراین دخترم! یادت باشد یا هرگز ازدواج نکن یا اگر کردی،
برونسپارینکن.
قربان تو ،پدر برونسپاری شدهی دیوانهات!

 ابوذر خواجویینسب
یک روزنامهنگار با  ۲۰سال
سابقهی کار در مطبوعات ایران
بهجایی میرسد که تصمیم
میگیرد برای همیشه با روزنامه
و روزنامهنگاری خداحافظی کند.
احافظی ساده
ولی تنها یک خد
ِ
تلخ ناشی از این انتخاب نیست.
پاسخگوی تما ِم احساساتِ ِ
اینخالصهیمستندیاستبهنا ِم«میدا نجوانان»کهعصر
شنبه ،در سانس ویژهی گروه هنر و تجربه بر روی پردهی
سینما قدس سیرجان به اکران گذاشته شد .مید ِان جوانان،
نس پایانی ،روایتِ «شکست» است .راویِ
از اولین نما تا سکا ِ
فیلم،مینااکبریاستکهسعیکردهبابرجستهکردنبرخی
رخدادهای سیاسی در دوران اصالحات ،تصویری واضح و در
عین حال تکاندهنده از مسی ِر روزنامهنگاری در ایران نشان
دهد .اما میدان جوانان ،از کدام شکستها سخن میگوید
و چرا مخاطبِ فیلم از همان ابتدا با راوی همراه میشود؟
 .1مستند مید ِان جوانان ،روایت بی ِم و امید روزنامهنگاران
است.حکایتیتلخازآدمهاییکهبرایدردهایسرزمینشان
روزنامهنگارشدنداماحاالزخمخوردهازبازیهایسیاسی،هر
دقایق
کدام ناخواسته در مسیر دیگری قرار گرفت هاند .در تما ِم ِ
فیلم،فضاییازمطبوعاتبهنمایشگذاشتهمیشودکهزمین
نیمطبوعاتتوفیردارد.پیروزیجریان
تاآسمانبافضایکنو ِ
اصالحات در انتخابات سال 76تحولی شگرف در مطبوعات
سیاسیکشور،
ایرانبهوجودآورد.بهدنبالگشایشدرفضای
ِ
صدها نشریه بنیان گرفت و تیراژ روزنامهها از مرز دو میلیون
نسخه در روز گذشت .تیترهای جسورانه و انتشار گزارشها
و تحلیلهای افشاگرانه ،مردم را به این باور رسانده بود که
روزنامهها به صدای آنها در برابر کانونهای قدرت تبدیل
شدهاند .شاید به همین علت است که مینا اکبری در مستند
میدان جوانان با برجسته کردن حادثهی «کوی دانشگاه»

این نکتهی تاریخی را یادآور میشود که زمینهساز وقوع این
رویداد ،توقیف روزنامهای منتقد به نام «سالم» بود.
 .2فروغ فرخزاد در یکی از شعرهایش «زو ِال زیبای گلها
در گلدان« را بهانهای م یداند برای خوشبختیاش .بعدها
شاملو در انتقاد از این تعبیر فروغ گفته بود« :زوال گلهای
گلدان نه زیباست ،نه بهانهای برای احساس خوشبختی»
اما شاید هیچکس ب هاندازهی روزنامهنگارانی که در دورهی
اصالحات هم بها ِر مطبوعات و هم خز ِان مطبوعات را با
درستیتعبیرفروغ
پوستواستخوانخودلمسکردهاند،به
ِ
پینبردهباشد.برایاشکهای«نیوشاتوکلیان»وزخمیکه
از خودسانسوری بر وجود او نشسته است ،برای قصهی تلخ
مردمان
مهاجرتِ روزنامهنگاری که دیگر نمیتواند دردهای
ِ
سرزمینش را از نزدیک ببیند و آن را سوژهی مطالب خود
بکند و خردهروایتهای دیگری که در مستند میدان جوانان
در معرض دی ِد مخاطب قرار میگیرد ،چه تعبیری میتوان
به کار برد جز همان تعبی ِر «زو ِال زیبای گلها در گلدان»
 .3کریستین امانپور ،گزارشگر ایرانیاالصل و ارشد
شبکهی  CNNجملهای دارد به این مضمون« :من بر
اینباورمکهروزنامهنگاریخوب،میتوانددنیایماراجای
بهتریبرایزندگیکند».
فیلم «میدان جوانان سابق» روایت آدمهایی است
که روزگاری همین باور را داشتند و به ایرانی آباد برای
هم ه م یاندیشیدند .این فیلم چهرهی شریف و دردمند از
روزنامهنگاراندرمیدانیپرازالتهابرانشانمیدهد.آدمهایی
کهشکستخوردنداماقهرمانشدند.هرچندکهآنهانقطهی
پایان روزنامهنگاری در ایران نبودند و نخواهند بود .در
آغاز و ِ
اندیشهیآنهاییکهبهبرابریوآزادیم یاندیشند،برگهای
پایان زندگی نیست .حتی میشود مثل
پژمرده ،نشانهای ِ
فرخی یزدی و با لبهای دوخته شده ،سرود عدالتخواهی
ِ
نی منافع
سر داد .به شرط آنکه شرافت و حرمتِ قلم ،قربا ِ
شخصی و بازیهای سیاسی نشود .این قصه س ِر دراز دارد. .
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 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :566
امیر حسامی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

در نظــر دارد بــه منظــور شناســایی و بهکارگیــری نیــروی قــراردادی
مــورد نیــاز خــود از بیــن داوطلبیــن بومــی و ســاکن شهرســتان ســیرجان
و بردســیر بــه تفکیــک ،از طریــق شــرکتهای تامیــن نیــرو در قســمتهای
آتشنشــانی ،اورژانــس ،ایمنــی و بهداشــت حرفــهای از طریــق برگــزاری آزمــون
کتبــی ،مصاحبــه تخصصــی و روانشــناختی جــذب نیــرو نمایــد.
افــرادي كــه متقاضــي حضــور در آزمــون ميباشــند ،میتواننــد بــرای ثبتنــام از
تاريــخ  98/04/29لغایــت تاریــخ  98/05/04بــه مرکز مطالعات تکنولوژی دانشــگاه
صنعتــی شــریف ( )www.karasa.irمراجعــه نمــوده و پــس از مطالعــه دقيــق مفــاد
آگهــي و بــا توجــه بــه شــرايط ذكــر شــده نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام نماينــد.
متقاضی

مدرک تحصیلی قابل پذیرش

تعداد مورد نیاز
سیرجان
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7

6

کارشناسی رشتههای
 -1صنایع گرایش ایمنی صنعتی
 -2مهندسی بهداشت حرفهای
 -3مهندسی ایمنی و حفاظت کار
 -4کارشناسی سالمت ایمنی و
محیطزیست HSE
 -5مهندسی تکنولوژی ایمنی
 -6مهندسی ایمنی گرایش حفاظت
فنی
 -7مهندسی ایمنی صنعتی و
محیط کار

-

2

مهندسی بهداشت حرفهای

1

1

آتشنشان


کارشناسایمنی

کارشناسبهداشت
حرفهای


دیپلم کلیه گرایشها

توضیحات

جهت اطالع دقیق از
مفاد آگهی به آدرس
اینترنتی
www.karasa.ir
مراجعه فرمایید.

