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ِ
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اینچندنفر
اگر به جایگاه سال  ۹۲برگردیم به روحانی رای میدهم

ایسنا :صادق خرازی گفت :همین االن اگر به جایگاه سال  ۹۲برگردیم به روحانی رای میدهم .دبیرکل حزب
اصالحطلب ندای ایرانیان گفت :معموالً دولتها در دور دوم ،مقبولیتشان کمی خدش هدار میشود .مخصوصاً اکنون که
افکار عمومی به رییس دولت اعتراض جدی دارد .اودر تحلیل علّت کاهش محبوبیت دولت ،به فقدان جوانگرایی و عدم
بهکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص از سوی دولت دوازدهم اشاره کرد وگفت :من روحانی را به سایر گزینهها رجحان
م یدادم،چراکهاوجهاندیدهودارایتجربهبودوبهسیاستخارجهاشرافداشت،امادرمسیر،برخیرفتارهای روحانی،فاصلهاوبااصالحطلبانرابیشترکرد.

افزايش نرخ بنزين در مشاركت انتخاباتي تاثير ميگذارد

اعتماد:هاديقوامي،نايبرييسكميسيونبرنامهوبودجهمجلس«:باتوجهبهگرانشدنشبانهبنزين،آن
هم بدون اطالع مردم كه زمينهساز نارضايتيها و تشديد اعتراضات مردمي شد ،احتمال دارد اين وضعيت بر
كاهش مشاركت اثرگذار باشد ،بنابراين بهتر بود مردم در جريان امور قرار ميگرفتند و به نظرات و ديدگاههاي
آنهاتوجهميشد.باتوجهبهنارضايتيهايعموميحضورمردمپايصندوقهايرايكاهشمييابد،بنابراين
كساني كه اين تصميم را درباره افزايش شبانه قيمت بنزين گرفتند بايد بيشتر با مردم صحبت كنند و شرايط و داليلشان را روشن كنند.

موضوع جاسازی قرص در کیکها امنیتی است

ایرنا :وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :موضوع جاسازی قرص در کیکها امنیتی
است که با هدف تشویش اذهان عمومی و تخریب صنعت غذایی انجام شده است .سعید نمکی گفت:
موارد جاسازی قرص در کیکها در بیرون از چرخه تولید و توزیع رسمی بوده است و همکاران ما در
حوزههای امنیتی و اطالعاتی در حال پیگیری موضوع هستند .وی گفت :به زودی جزییات بیشتری
از عوامل شبکه این اقدام به مردم اعالم میشود.

خواجویی باز هم به صنعت و معدن بازگشت

پاسارگاد :صبح دیروز مراسم معارفه رییس جدید اداره صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد و طی آن
محمدرضاخواجوییرییسسابقاینادارهبهجایغالمعباسشهباانتخابشد.گفتهشدهاستیکیازدالیل
توگو با پاسارگاد گفت :رفتن و آمدن دوباره من با
رفتن شهباز بازنشستگی وی بوده است .خواجویی در گف 
تصمیمسازمانبودهاستومنکارمندسازمانموهرکجاباشمانجاموظیفهمیکنم.اوتغییراتدرادارهصنعت،
معدن و تجارت را ب یربط به مسائل انتخابات دانست و گفت :من دستگاه اجرایی هستم و کارم هم ربطی به مسائل سیاسی و انتخابات ندارد.

خبر

تشکیل هیئت باززرسی
انتخابات شهرستان سیرجان
 پاسارگاد
طـی احـکام جداگانـه از سـوی هیـات
بازرسـی انتخابـات محسـن آرش (معـاون
توسـعه و برنامـه ریـزی فرمانـداری ویـژه
سـیرجان) بـه عنـوان رییـس هیئت بازرسـی
انتخابات شهرسـتان سـیرجان و آقایـان ایمان
عتیقـی (معـاون مدیـر عامـل و مدیـر مجتمع
گلگهـر) و حامـد مکینـژاد (رییـس دفتـر
بازرسـی فرمانـداری) به عنـوان اعضای هیئت
بازرسـی منصـوب شـدند.

ایـن هیـات بـه اسـتناد مـاده  25قانـون
انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی بـه
عنـوان بازرسـان وزارت کشـور آمادگـی
دریافـت شـکایات و گزارشـات مربـوط بـه
برگـزاری انتخابـات و تبلیغـات کاندیدهاسـت.
شـهروندان میتواننـد از طریـق شـماره تماس
 42268000و یـا بـا مراجعه به دفتر بازرسـی
فرمانداری ویژه سـیرجان شـکایات و گزارشات
خـود را بـه مسـئوالن امـر ارایـه دهنـد.

 بیستم آذرماه به مناسبت روز جهانی کوهستان جشنی از سوی هیئت کوهنوردی سیرجان برگزار شد .در این جشن از مدیران باشگاهها و گروههای فعال
کوهنوردی ،دو کوهنورد که طرح سیمرغ را انجام دادهاند ،حامیان کوهنوردی و کوهنوردان نمونه باشگاهها تقدیر شد /.عکس امین ارجمند -پاسارگاد

کجاست سمت حیات؟!

 نرگس رجایی
 خاله ازم فال میخری؟! آقا یه دشت به من میدی؟!این عبارتها و مشابه آن را هر کسی که در خیابانهای تهران روزانه تردد
دارد و یا در طول روز در یکی از چهارراهها توقف داشته باشد ،دست کم
یکبار آن را شنیده است.
این صحبتهای کودکانی است که به جای تحصیل علم و دانش،
برخورداریازامکاناترفاهی،غرقشدندررویاهایکودکیو . .بهدنبال
معیشتوکسبدرآمددرخیابانها،باانجامنازلترینکارهاهستند.
عده ای از آنها برای کمک به خانواده هایشان به دنبال افراد و ماشینها
میدوند و عدهای دیگر که در معرض انواع آسیبها و سوءاستفادهها
میباشند،خودوسیلهکسبدرآمدبرایکارفرمایانشانهستند.
سرنوشت این کودکان بارها در مجامع مختلف ،نهادهای دولتی و غیر
دولتی از سوی متولیان امر مورد بحث و آسیبشناسی قرار گرفته است.
درهمهایننشستهاودورهمیهاحرفازساماندهیکودکانکاراست.
هر چند که این بحثها ،هر از گاهی داغ شده و باز به دست فراموشی
سپرده میشود .چندی پیش در خبرها آمده بود که کارکردن کودکان
زبالهگرددرخیابانهاممنوعاست.
حتی ممنوعیت ،بدون در نظر گرفتن همه جوانب امر و پیدا کردن یک
راهکار مناسب ،کودکان را به سمت راهها و شیوههایی دیگر از کسب
درآمد راهنمایی خواهد کرد و زمینه سوءاستفاده بیشتر از آنها را فراهم
خواهد آورد .کار کودک در بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی
فعالیتیاستثماریتلقیمیشود.براساسآمارسازمانجهانیکارساالنه
 250میلیون کودک 5تا 14ساله در جهان محروم از کودکی میشوند.
ایران نیز از کودکان کار تهی نیست این کودکان به دلیل کم سن و سال
بودن و عدم نظارت دستگاهها ،در بسیاری از موارد استثمار شده و حتی
بر اساس ارزش واقعی کار خود ،حقوق دریافت نمیکنند.آمار دقیقی از

ضمن سپاس و قدردانی از کلیه سروران گرامی ،دوستان ،آشنایان
و اقوام محترم که با حضور و همدردی صمیمانهشان در مراسمهای
تدفین ،ترحیم و خاکبندان شادروان

حاجرفارمزخان امیری

تعدادکودکانیکهدربخشهایمختلفکارمیکننددردسترسنیست
ولیبرخیآمارهایغیررسمیتعداداینکودکانرابیشترازیکمیلیون
نفربرآوردکردهاند.
شایددروهلهنخستفقدانوجودخانواده،عنصراساسیدرکارکردناین
کودکانبهنظربرسداماواقعیتایناستکه 95درصدجمعیتکودکان
کاردرتهرانصاحبخانوادهبودهوفقرفرهنگیواقتصادیخانوادههاآنان
را مجبور به کار مینماید .رسیدگی و توانمند سازی والدین این کودکان
میتواند در رفع این پدیده تا حدودی موثر باشد.
عمدتاً دو گروه کودکان کار در خیابان وجود دارند که شامل کودکان
خیابان و کودکان خیابانی است .کودکان خیابانی گروهی هستند که
خیابان محل کار آنها محسوب میشود اما ارتباطشان با خانواده قطع
شده و اگر به طور مستمر نیز به خانه رجوع نکنند در هر حال پشتوانه
خانوادگی دارند اما کودکان خیابان؛ کودکانی هستند که محل کار و
زندگیشانخیاباناست.
البته مهم این است که برای تفکیک و رسیدگی به موضوع کودکان کارو
برنامهریزی طوالنی مدت برای حل مشکالت کودکان خیابانی ،بایستی
میان کودکان دستفروش ،کودکان زبالهگرد و کودکانی که درگیر جرم
هستندتفاوتقایلشد.
بانک جهانی ،گسترش فرصتهای تحصیلی از راه آموزش در ساعات
بیکاری،ارایهخدماتحمایتیبهوالدین،اجرایدقیققوانینعلیهقاچاق
کودک و . .را از جمله راهکارهای دفاع از منافع کودکان م یداند.
در هر حال این کودکان بدون داشتن اندک توقعی از زندگی ،رها در
آشوب خیابانها و پهنه بازارها ،هر روز و هر روز بیشتر تحقیر میشوند.
هرگزنسیممهربانیگونههایآنهارانوازشنکردهونخواهدکرد.
این کودکان سرانجامی جز خیایان ندارند .آیا میشود حکم صادر کرد و
گفت زندگی برای این کودکان مرده است؟!

سیرجان از دیرباز شهر
بوده.
«مهاجرپذیری»
دلیل این موضوع عالوه
ِ
موقعیت جغرافیایی
بر
سبب
مناسب ،بهوجود
آمدن «تمرکز سرمایه» به ِ
ِ
کثرتِ شرکتهای صنعتی و معدنی است .اگر از
ی جمعیت در
جمعیتشناسان بپرسید که اندازه 
یک فضای اجتماعی به چه شاخصهایی وابستگی
دارد؟ حتما عالوه بر میزان زادوولد و مرگومیر،
شاخص «مهاجرت» نیز اشاره خواهند کرد.
به
ِ
رون ِد مهاجرپذیری در شهرما بهگونهای پیش رفته
است که حاال سیرجان پس از مرکز استان ،دومین
ِ
پرجمعیت استان کرمان است .در چنین
شه ِر
بدون داشتن برنامهای منسجم
وضعیتی ،سیرجان ِ
و یکپارچه برای توسعه ،بهسرعت تبدیل بهشهری
ِ
معیشت چنین
میشود که برای زندگی و تامین
جمعیتی ،ناکارآمد میشود .نمیدانم تا بهامروز از
سوی نهادهای مدیریتی ،پژوهشیجامع درباره
پدیدهی مهاجرت در سیرجان صورت گرفته یا
تدریجی زمینهای
نه؟ ناگفته پیداست که حذف
ِ
نفع ایجاد مکانهای مسکونی و کمک به
زراعی به ِ
شدن فضای سیرجان ،گرانتر بودن مواد
شهری
ِ
غذایی و مسکن در سیرجان نسبت به شهرهای
همردیف خود و چندفرهنگی شدن و تبدیل
سیرجان ب ه شهری با کارکردهای چندگانه (شهر
کاروکارگری ،شهرصنعت ،شهرسیاست و )...برخی
از پیامدهای مهاجرت در سیرجان هستند که باید

منفی این پدیده بهصورت جدی در دستور
تبعات
ِ
اجرایی شهرستان قرار
و
ریز
ه
برنام
نهادهای
کا ِر
ِ
بگیرد.
شهر نمونهترافیکی؛ شوخی یا جدی؟

رییسپلیس راهور استان اخیرا مدعی شده؛
عنوان
سیرجان مستعدترین شهر برای کسب
ِ
شهر نمونهترافیکی در استان و حتی کشور است.
احتماال اگر کسی وضعیت فرهنگرانندگی و
ترافیک در سیرجان را دیده باشد و پایش را از این
شهر بیرون نگذاشته باشد ،با شنیدن این جمله،
باقی شهرهای ایران را برای همیشه
هوس
ِ
دیدن ِ
از سرش بیرون کند .هر چند که پیشنها ِد بدی
جهانیگلیم که چیزی
هم نیست .از برکاتِ شهر
ِ
عایدمان نشد ،شاید بشود برای سیرجان و با عنوان
«شهر نمون ه ترافیکی» گردشگر جذب کنیم.
بهخصوص اینکه شهر ما ،وضعیت ترافیکیاش در
تعطیلی مدارس ،دیدنی و شگفتآور
هنگا ِم ظهر و
ِ
است.
ثبت رکورد بدبختی در گینس!

تا همین چندروز پیش فکر میکردیم بدبختی
یعنی در این اوضا ِع سخت اقتصادی ،مجبور شوی
بنزین لیتری سههزارتومانی را در ِ
باک ماشینت
ِ
س اورژانس کرمان
بریزی .تا اینکه شنیدیم ریی 
ت کودک دربافتو کرمان خبر
از مسمومیت هف 
داده که گویا کیکهایی را خوردهاند که در داخل
آنها قرصهای «ترامادول» وجود داشته است.
نمیدانم این یکی را دیگر کجای دلمان بگذاریم،
ِ
سخت دیروز
داشتن وضعیت
اما اینکه هر روز به
ِ
غبطه بخوریم ،اتفاقی است که میشود ب ه عنوان
یک رکورد در کتابگینس ثبت کرد.

سودوكو 586
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :585
سعیده افتخاری

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.

منبع :عصرایران

برادر بزرگوارم

جناب سرگرد عبداهلل نجارزاده

ارتقاء درجه جنابعالی را که نشان از لیاقت و
شایستگی شما دارد ،صمیمانه تبریک و تهنیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال موفقیت
روزافزون شما را خواستاریم.

صابر ،جابر مهنینسب

شرکت نمودهاند ،به اطالع میرساند مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحوم

روز پنجشنبه  98/09/28از ساعت  2/5الی  4بعدازظهر

در جوار آرامگاه ابدیش واقع در آرامستان برگزار میگردد.
خانوادههای امیری و ایلپور

جناب آقای

دکتر رضا
محمدینژاد

کسب عنوان پژوهشگر برتر استان را به
شما صمیمانه تبریک میگوییم .انشااهلل
در مسیر علم و دانش همیشه موفق و
سربلند باشید.

خواهر همسر
همسر ،مادر و
ِ
جناب آقای

دکتر رضا
محمدینژاد

کسب عنوان پژوهشگر برتر استان در گروه
علومپزشکی ،مایه فخر و مباهات است .این
موفقیت را به شما که نور چشم ما هستید ،تبریک
میگوییم .سالمتی و موفقیت روزافزون جنابعالی
آرزوی قلبی ما است.

مادر ،پدر ،خواهر و برادرت

جناب آقای

شعبه مرکزی :بازار -بعد از طالفروشی ریاحی
روبروی بازار پارچهفروشان (در بازار سیرجان شعبه دیگری ندارد)
تلفن42206227 :
شعبه یک :انتهای خیابان ابن سینا  -بعد از هتل فدک -اولین
فرعی سمت راست خیابان بدر شمالی
تلفن42233885 :

دکتر سعید خاتم
انتخاب جنابعالی را به عنوان پژوهشگر برتر
یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در
مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و
آموزش در مدیریت شهری کشور را تبریک گفته،
برای شما آرزوی موفقیت روزافزون داریم.

همکاران شما در سازمان ساماندهی مشاغل شهری

مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره محترم
شرکت ايليا گستر سيرجان

جناب آقای علی پورجعفری  
شرکت متین پسته سیرجان

جناب آقای حمیدرضا اسدی زیدآبادی

جناب آقای پورجعفری

مدیرعامل محترم شرکت ایلی ا گستر سیرجان

با کمال مسرت و افتخار کسب عنوان
صادرکننده نمونه استان در سال 1398
را به جنابعالی تبریک عرض نموده ،از
خداوند منان برایتان آرزوی توفیقات
روزافزون مینماییم.

بانک پاسارگاد ،شعبه سیرجان

شرکت پسته الماس کویر جنوب

جناب آقای جمشید نورمندیپور
شرکت رنگدانه سیرجان

جناب آقای بابک شایسته

مفتخریم کسب عنوان صادرکننده نمونه استان
کرمان در سال  1398را خدمتتان تبریک عرض
نماییم .امیدواریم که با تالش روز افزونتان
همچنان نقش موثر و شایانی در راه عظمت
کشور عزیزمان ایفا نمایید.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان
دفتر سیرجان

