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مصاحبه

ن مادری
جهانی زبا 
ه بهانهی روز
ب
ِ

نابودی لهجهها
انزوایگویشها و
ِ

 ابوذر خواجویینسب
فرانسویها ضربالمثلی دارند با
شیر
این مضمون که زبان مادری با ِ
مادر در جان شده و با مرگ از تن
تحمیل زبان دیگر به
بیرون میرود و
ِ
کودکی که تازه شروع به حرف زدن
کرده ،جنایت محسوب میشود .دوم
جهانی زبانمادری است.
اسفندماه ،روز
ِ
روزی که ریشهاش به تظاهرات و کشته
بنگالی پاکستان
شدن دانشجویان
ِ
برای بهرسمیت شناختن زبان بنگالی
بهعنوان زباندوم کشورشان در سال
 ۱۹۵۲برمیگرد .یونسکو بعدا در سال
 ۱۹۹۹این روز را برای کمک به تنوع
زبانی و فرهنگی ،روززبانِمادری نامید تا
حفظ زبانهای
شاید تلنگری باشد برای ِ
محلی .آنهم در زمانهای که بسیاری از
پدر و مادرها به فرزندانشان آموزش
میدهند تا درمدرسه و یا محیط بیرون
از خانه ،با لهجهی محلیشان صحبت
نکنند تا مورد تمسخر دیگران قرار
نگیرند .غافل از اینکه؛ وقتی یک زبان یا
گویش میمیرد ،تنها آن زبان نیست که
میمیرد ،بلکه تمام خردهفرهنگهایی
که مرتبط با آن هستند نیز از بین
میروند.
عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
در کشور ما ،به دلیل وسعت زیاد و
بان مرد م
حضور اقوام مختلف ،گویشهای فراوانی وجود لهجهی شیراز 
ی دارد .ضمن اینکه ز ِ
جنوبى ایران است که از
هاى
ن
با
ز
کرمان از شاخه
دارد.
ِ
کرمانیها اما ب ه زبا ن ِ فارسی صحبت میکنند ،حیث برخی آواها و دیگرمشخصهها تفاوتهاى
شباهت زیادی به زیادىبازبانهایشمالیدارند .استادباستانیپاریزی
حال با لهجهی خودشان که
ِ

در مورد لهجهی کرمان و قدمت آن میگوید:
لهجه کرمان ،لهجهای است بسیارقدیمی .چنانکه
فارسی کرمان را مثال در قریه «خونو
وقتی آدم
ِ
پاریز» میشنود ،چنان مینماید که گویی دارد با

فارسی مردم عصرسلمانفارسی صحبت میکند.
ِ
به اعتقاد وی؛ زبانی که کرمانیها ازهزارسال پیش
و بیش از آن صحبت میکردند باید همین زبان
باشد ،زیرا لهجهی دیگری در کرمان نمیشناسیم

رتبه اول سیرجان در بحث مناسبسازی
 پاسارگاد :چهارمین جلسه تخصصی
کمیتهمناسبسازیشهرستانسیرجانصبحیکشنبه
ریاست معاون عمرانی فرمانداری و دبیری اداره
به
ِ
بهزیستی سیرجان و با حضور مدیران ادارات برگزار
شد .در این جلسه اقدامات ادارات در خصوص
مناسبسازی ارزیابی و برنامه های  ۱۴۰۰به ادارات
شهرستان ابالغ شد .همچنین در این جلسه طبق
ابالغ استان ،شهرستان سیرجان توانست با کسب
امتیازکامل درزمینه مناسبسازی رتبه اول استان را
توگویی با عباس
به دست آورد .درهمین زمینه گف 
نصرتآبادی کارشناس مناسبسازی اداره بهزیستی
سیرجان انجامدادیم.
 هدف کلی ازمناسبسازی محیط شهری
چیست؟
لونقل است
اصالح محیط و تدارک وسایل حم 
به طوری که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون
خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی،
معابر ،محیط شهری و بینشهری و ساختمانهای
عمومیحرکت کنندو ازتسهیالتمحیطی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقالل فردی الزم
بهرهمندشوندوبهمحیطهایقابلدسترس،دسترسی
داشتهباشند
 منظور از محیط قابل دسترس چه نوع
محیطهاییاست؟
یک محیط قابل دسترس جایی است که فرد
دارای ناتوانی ،استقالل خود را درآن تجربه میکند .این
لونقل ،فضای کار،
محیط ،دربرگیرنده ارتباطات ،حم 
فضای تحصیل ،مسیرهای آمد و شد ،ساختمانها
و حتی آگاهی عمومی جامعه است .توجه به
طراحیهای قابل دسترس در اقدامات مناسبسازی،
از حداقلها و ضرورتهایی جهت امکان حضور و
مشارکت افرادناتواندرجامعه است که البتهمیتواند
مورد استفاده افراد عادی جامعه هم قرارگیرد .هدف
از قابل دسترس کردن محیط ،تأمین فرصت برای
همه گروههای جامعه درجهت امکانپذیری حرکت
و جابهجایی مستقل در سطح شهر و دسترسی
عادالنه و محترمانه به ساختمانها و تجهیزات شهری
است .همچنین فضای قابل دسترس یعنی فضایی
است که استفاده مستقل کلیه افراد از آن فضا و
تجهیزات معماری درون آن امکانپذیرباشد و به جز
ممانعتهای ایمنی ،امنیتی یا مالکیتی ،هیچگونه
مانع حرکتی برای دسترسی افراد به آن فضا و حرکت و
فعالیت دردرون آن وجود نداشته باشد .برای همین
ایده «مسیرقابلدسترس» را اجرا کردیم .دراین زمینه

که ربطی به پهلوی عصر ساسانی و یا
اشکانی داشته باشد ،یا مثل لهجههای
خاص اطراف کاشان (ابیانه) یا لهجه
سمنان یا گیلک و لهجه خاص کردی و
حتی لهجه شیرازی و کازرونی برای عامه
غیرمفهومباشد.
در واقع لهجهیخاص مردم کرمان
همان لهجه «محله شهری» است و
البته بسیاری از کلمات قدیم و فصیح
فارسی در مورد بسیاری از اشیاء وجود
دارد که تنها در کرمان هنوز کاربرد دارد
و در سایر شهرستانها معمول نیست
ولی این کلمات هم صورت لهجهای
خاص ندارد ،بلکه جزو همان زبان
فارسی کرمانی است که با تلفظ خاص
محلهشهری به کار برده میشود .مثال
عبارت معروف «کت حوض را بلچ»
یعنی «سوراخ حوض را با یک لته یا
وسیله دیگری ببند و محکم کن» .استاد
باستانی معتقد بود :ضبط لهجه یعنی
فرم ادای کلمات فارسی کرمان ،نه تنها
اب معمولی ممکن نیست ،بلکه
با اعر ِ
با الفبای فونتیک هم بهزحمت میتوان
آن را تحریر کرد.
سیرجانیها نیز گویش مخصوص
فهم بهتر آن،
بهخود را دارند که برای ِ
کتاب گویش مردم
باید رجوع کنیم به ِ
سیرجان .یکی ازچند اثری که مهری مویدمحسنی،
سالها پیش و با عشقی وصفناپذیر بهچاپ
نابودی این گویش قدیمی،
رساند ،تا شاید بتواند از
ِ
جلوگیریکند.

سنگینترین شکست قلعهنویی در  36سال اخیر
 پاسارگاد :به گزارش ورزش سه آخرین دیدار
از نیمفصل نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال
ایران ،با برگزاری دیدار پرسپولیس و گلگهر در
استادیوم شهید قاسم سلیمانی سیرجان برگزار شد
که شاگردان یحیی گلمحمدی در یک بازی برتر و
یک طرفه ،با  5گل از سد میزبان خود عبور کردند.
در این دیدار پرسپولیس در حالی موفق به
شکست گلگهرشد که تیم گلگهرعالوه برگادوین

منشا که به دلیل محرومیت انضباطی از حضور در
این دیدار محروم شده بود ،امیر قلعهنویی سرمربی
خود را نیز به دلیل  4کارته بودن در اختیار نداشتن
و ژنرال از روی سکوها عملکرد ضعیف شاگردانش
را دنبال میکرد.
شکست سنگین  5بر صفر گلگهر برابر
پرسپولیس ،سنگینترین شکست امیر قلعهنویی
طی  36سال اخیر چه در زمان بازیگری و چه در

امـالک امیـرکبیـر

منزل  15قصب درب حیاط تیرآهنی معمولی خیابان ابومسلم
منزل  2طبقه  18قصب درب ساختمان نوساز بسیار شیک خیابان خواجو  10میلیارد
منزل درب حیاط  17قصب تریبلکس شیک و طرح جدید سردار جنگل معاوضه با ملک یا نقدی
منزل درب حیاط  10/5قصب شنارژدار خیابان طالقانی  3/900میلیارد
منزل  10قصب درب ساختمان  2طبقه  3واحدی خیابان امیرکبیر  4/200میلیارد
زمین  10قصب قولنامه عادی خیابان خواجو  500میلیون
آپارتمان  190متر زیربنا نوساز شیک پزشکان یک متری  13/5میلیون
زمین و خانه باغ در منطقه دهسراج و دهمرغی به هر متراژ موجود است
مشارکت در ایجاد کارخانه دارای  8هکتار زمین کلیه امتیازات گرفته شده 2000متر سوله سازی
زمین  72قصب سند تک برگ دارای حصارو کاربری تجاری انبار بر کمربندی توافقی

 5هکتار زمین روستای ناصریه در طرح هادی روستا دارای آب و برق وگاز
کنار زمین قیمت کل 6 :میلیارد
زمین  10قصب با سند تک برگ بر بلوار اراضی CBG

 1میلیارد

آپارتمان  100متری طبقه دوم دارای آسانسور پارکینگ انباری خیلی شیک خیابان فردوسی  1میلیارد

زمین  10قصب درب ساختمان با حصار پروانه موقعیت عالی نزدیک به
شهرک ثاراهلل فاز  3فخرآباد
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

زمان مربیگری در لیگهای ایران بود .قلعهنویی چه
به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی از سال  63که
با پیراهن شاهین  1-6به پرسپولیس باخت ،دیگر
چنین باختی را تجربه نکرده بود.
این سنگینترین شکست او در لیگ ایران
محسوب میشود .قلعهنویی در زمان هدایت
تراکتور با نتیجه  3بر صفر به پرسپولیس باخته بود
و در لیگ هفدهم نیز و زمانی که هدایت ذوب

آهن را برعهده داشت ،با نتیجه  4بر صفر به همین
پرسپولیس باخته بود.
این شکست به حدی برای قلعهنویی سنگین
بود که او پس از بازی به دلیل فشار راهی
بیمارستان شد .همچنین هوادران گلگهر پس
از این شکست با تجمع مقابل این باشگاه و
شعاردادن «گلگهر تهرانی نمیخوایم نمیخوایم
قلعه نویی پولکی نمیخوایم نمیخوایم» اعتراض

آگهی مفقودی

سند یک دستگاه تراکتور/کمپاین مستعمل با نوع کاربری
کشاورزی تیپ  ،950رنگ قرمز ،ساخت  1393به شماره
موتور 5859B :و شماره شاسی N3HBURO4BB9628 :به
نام نبی اهلل احمدی موردینی به شماره ملی 3060005575
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

خود را بیان کردند و پیرو آن باشگاهگلگهر روز
شنبه با تغییر هیئتمدیره خود گام اول را برای
تغییر برداشت .اصغرحدیدی ،رییس هیاتفوتبال
سیرجان ،محمداسفندیارپور از مدیران شرکت
توسعه آهن و فوالد و ابوذرحلوایی ،مدیر
روابطعمومی شرکت گلگهر ،نفراتی
هستند که اعضای جدید هیئتمدیره
باشگاه گلگهررا تشکیل میدهند.
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

محمود سلطانی

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

آگهی مفقودی

با توجه به اینکه قرارداد واگذاری به شماره  344مورخ:
 59/1/18مربوط به زمین در کوی پیکان مفقود گردیده
است از یابنده خواهشمند است ظرف مدت  5روز کاری
به شماره همراه  09137686344تماس حاصل فرمایید.
در غیر اینصورت قرار داد مذکور فاقد اعتبار میباشد.

یک چارچوب جامع را تهیه میکنیم و روشی است
برای خلق محیط مصنوع بدون مانع و قابل استفاده
برای همه افراد و نشان میدهد چه مقدارنیازبه امکان
دسترسی برای افراد دارای معلولیت میتواند تأثیرگذار
باشد« .مسیر قابل دسترس» از نظر تئوری مسیری
است که محیط ساختمان ،فضای عمومی و سیستم
لونقل را به هم مرتبط میکند.
حم 
 چگونه میتوان موانع را حذف کرد؟
بهسازی ساختمانها از طریق حذف موانع به
نحوی که استفاده از آن برای افراد با شرایط فیزیکی
دشواریا افراد دارای معلولیت امکانپذیرباشد .شاید
بتوان برای مثال ازسطح شیبداری نام برد که به جای
پله یا در کنار آن ،برای استفاده افرادی که با صندلی
چرخدارحرکت میکنند ،تعبیه میشود .محیط بدون
مانع دردهه  ۱۹۶۰عنوان شد و رویکرد آن به طراحی،
بهگونهای است که محیط طوری طراحی و ساخته
شود که برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس
باشد.دراینمسیربایدطراحیعمومییاهمگانی کرد.
طراحیعمومییاهمگانییعنیچی؟
یعنی ایجاد یک محیط مناسب برای همه مردم
بابیشترین استفادهممکن،بدوننیازبهمناسبسازی
یا طراحی خاص .طراحی همگانی دیدگاهی است
که تاکید بر تفاوت مردم ندارد و طیف وسیعتری از
راهحلها در نظر گرفته میشود که به همه کمک
میکندنهفقطمعلوالن.درطراحیهمگانیتمایزهای
دیگر مثل قدرت ،هوش ،قوه ادراک و ارزشها در
نظرگرفته میشودً .
مثال در فرودگاه ،طراحی همگانی
شامل استفاده از عالیمی است که قابل فهم برای
همهزبانهاباشد
 رفع موانع برای معلولین چه تاثیری در
زندگی آناندارد؟
رفع موانع در محیطهای شهری باعث ایجاد
انگیزه و افزایش طول عمر این عزیزان و خروج از
منازل و حضوردرجامعه را به دنبال دارد که این مهم
باعث ایجاد فضای روحی و روانی مناسب برای خود و
خانوادههای آنها است
 خیلی از افراد معلول ترس ازعدم امکان
حرکت در محیطهای شلوغ را مانع اصلی برای
ناتوانی در انجام فعالیت های اجتماعی میدانند
برایرفعموانعچه اقدامیصورت گرفته است؟
درحال حاضراصالح فضاهای موجود به کندی
صورت میگیرد اما در فضاها و محیطهای در حال
ایجاد ،سعی بر این است که مباحث شهرسازی و
قوانین وضع شده به صورت کامل اجرا گردد.

همکار گرامی

جناب آقای مجتبی عبداهللپور
درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و
خانــواده محترمتان تســلیت عرض نمــوده ،از
خداونــد متعال بــرای آن عزیز ازدسـترفته
رحمــت و مغفــرت الهــی و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر و ســامتی خواســتاریم.
مدیرعامل و پرسنل سازمان ساماندهی مشاغل شهری
و فرآوردههای کشاورزی شهرداری سیرجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای

واگذاری امور طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی

ـیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای واگــذاری امــور طبــخ
ـکی سـ
ـوم پزشـ
ـکده علـ
دانشـ
و توزیــع غــذای معاونــت آموزشــی بــه شــماره  2099092962000030را از طریــق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه
پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت
عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/12/03میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز دوشنبه تاریخ 99/12/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روز یکشنبه تاریخ 99/12/24
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز دوشنبه تاریخ 99/12/25
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 99/12/18
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علومپزشکی تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

