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واکنش آشنا به برخی حواشی مراسم تحلیف

ایسنا:مشاورفرهنگیرییسجمهوربهبرخیحواشیمراسمتحلیفرییسجمهوردرمجلسواکنشنشانداد.
متن یادداشت توئیتری حسام الدین آشنا به شرح ذیل است :گفتارمهم است .میهمانان و میزبانا ِن مراس ِم تحلیف
احساس کردند اراده روحانی برای تقویت آزادی ،امنیت ،آرامش و پیشرفت در کشور کامال جدی است .مشکل
سیاسینیست،فرهنگیاست.ایکاشباتکتکنمایندگانمحترمحاضردرآنتصویرسلفی،مصاحبهیعمیق
گرفتهشود.ازعزیزانمجلسهمشکردارموهمشکایت؛کیفیتوکمیتدعوتها،میزبانیها،تصویربرداریهاوصدابرداریهامیتوانستبهترباشد.

وزیر زن نداریم

انتخاب :عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اخبار مختلف پیرامون ترکیب کابینه دوازدهم ،گفت:
در حال حاضر تنها معاونت امور زنان و خانواده به زنان سپرده شده و خبری از وزیر زن نیست .طیبه
سیاوشی با بیان اینکه مذاکرات زیادی با رییسجمهور در خصوص حضور زنان در دولت دوازدهم انجام
شده است ،گفت :رییسجمهور در خصوص عدم استفاده از ظرفیت بانوان در کابینه دولت دوازدهم ا یک
سری دالیلی را مطرح می کنند که عمدهترین آن این است که بخش سنتی جامعه مخالف حضور پررنگ زنان در عرصه اجرایی است.

نامه حزب اعتمادملی و  31تشکل دانشجویی در مورد حصر

جماران :شورایمرکزیحزباعتمادملیطینامهایبهحجتاالسالمحسنروحانیبااشارهبهوعدههای
وی و همچنین مقدمه و اصل ششم قانون اساسی ،خواهان رسیدگی به وضعیت محصوران و آزادی آنها شدند.
این حزب در نامه خود از رییسجمهور خواسته است که تمامی تالش خود را برای رفع حصر انجام دهد و
این خواسته را در راستای مصالح جمهوری اسالمی ارزیابی کرده است .گفتنی است 31تشکل دانشجویی در
سراسر کشور در نامه ای خطاب به سران قوا خواستار اعمال رافت اسالمی از سوی نظام نسبت به محصورین شده بودند.

چه کسانی در مراسم تحلیف غایب بودند

خبرآنالین :مراسم تحلیف رییس جمهوری اسالمی ایران با حضور مقامات لشکری و کشوری و
نیز نمایندگان 96کشور و نهاد بین المللی در صحن مجلس شورای اسالمی شنبه این هفته برگزار
شد .نکته جالب اما غیبت برخی چهره های شاخص در این مراسم بود.هيچ يک از روسای جمهور
قبلییعنیمحموداحمدینژادوسیدمحمدخاتمیدراینمراسمحضورنداشتند.آیتاهللهاشمی
شاهرودی رییس شورای حل اختالف سران قوا،سردار جعفری فرمانده سپاه ،محسن رضایی ،محمد باقر قالیباف و حجت االسالم
رییسی،علیاکبروالیتیومحمدرضاباهنردردرمراسمغایببودند.غیبتموالناعبدالحمیدهمباانتقادبرخینمایندگانروبروشد.

خبر

طرح تابستانه کتاب

 پاسارگاد :طرح «تابستانه کتاب» از دیروز در
کتابفروشیهای عضو این طرح آغاز به کار کرد .این
طرح با شعار «این چنین دوست کتاب است از او دست
مدار» در کتابفروشیهای سراسر کشور آغاز شده است
و عالقهمندان و خریداران کتاب با همراه داشتن کارت
ملی ،میتوانند از تخفیف  20تا  25درصدی خرید کتاب

تا سقف یکصد هزار تومان
استفاده کنند .در این
طرح کتابهای حوزه
کودکان شامل تخفیف
 25درصدی و کتابهای
حوزه بزرگساالن تخفیف  20درصدی را شامل میشوند.
فهرست کتاب فروشیهای عضو طرح تابستانه در پایگاه
اینترنتی  ketab.irثبت شده است 30.کتابفروشی در
سطح استان کرمان در این طرح ثبتنام کردهاند که در
بین آنها نام کتابفروشی فرهنگستان سیرجان به نشانی
خیابان خیام به چشم میخورد.

 این روزها هتل جهانگردی پذیرای دستساختههای هنری «سامره امیری» است .این نمایشگاه از 14مرداد تا 29مهرماه برپاست.

نگاهی به مجموعه داستان قصههای عشق مجنون
محمدحسن مرتجا
احمدرضا تخشید در مجموعه
داستانش -چاپ و انتشار  1392نشر
نون -رویکردهای نوشتاری خاصی را پی
میگیرد که میتوان آنها را واشکافی
نمود تا به بازتاب کار او و نیز نوع نگاهش
به داستان پی برد.
تخشید با دیدگاه و بیانی اجتماعی و گاه روانکاوانه به درون
شخصیتهای داستانش نفوذ میکند و آنها را گاه در مقابل
دوتایی خیر و شر و گاه در ابعادی متکثرتر به صحنهی اجرا
و نوشتن میکشاند .این بیان و دیدگاه گاه از البهالی مسایل
اجتماعی و گاه از نوعی دیدگاه بینامتنی سرچشمه میگیرد و
آنگاه که در پی کشف الیههای زبانی داستان در نمود و بازنمود
ریشهها و جامعه است ،داستانی چون خاطرهی چشمهاست.
برای نمونه؛ در این اثر خواننده در خوانش پر از تداعیها و
خاطرهها میشود که به شکلی در روند
داستان جریان دارند و او را در غم و
شادیهای روند داستان شریک میکند.
به عبارتی او بهطور مستقیم از جریانات
داستان عکسبرداری نمیکند .میگذارد
جریان ناخودآگاه و سیال ذهن ترتیب
زمانی کار را پیش ببرد تا مخاطب خود
را در متن داستان احساس کند؛« -کی
میگه من تب دارم؟ شما مگه دکترین
آقا ...درسته؟ ولی اینا همش الکیه.
عاشق نشدیم آقا ...ما فقط از چشمانش
خوشمون اومد .دیگه خسته شده بودیم

جـان نباشد جز خبـر در آزمـون
هر که را افزون خبـر جانش فزون
موالنا

 17مرداد روز خبرنگار گرامی باد
روابط عمومی شرکت
پاریزپیشرو صنعت توسعه
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شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تعويــض تابلوهــاي
فشــار ضعيف فرســوده و تعويض و بهســازي آنها در محل مجتمع و مهمانســرا» را از
طريــق مناقصــه عمومــي به پيمانكار واجد شــرايط واگذار نمايــد  ،لذا كليه متقاضيان
مــي تواننــد جهت اخذ مــدارك مناقصه بــه ســايت WWW.GOLGOHAR.COM
مراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت مناقصــه هــا و مزایــده هــا دانلــود نماينــد .
مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  96/5/30در محــــل
دفتركميســيون معـــامالت مجتمــع و دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهــران مي باشــد .ضمن ًا
بازديــد از محــل ســاعت  10صبــح روز دوشــنبه مــورخ  96/5/23بــراي متقاضيــان
بالمانع اســت.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها
شركت معدني و صنعتي گل گهر

از گم شدن کفترهای بابامون و خوابهایش ...بعد یه روز که از
خواب بیدار شدیم »...
نویسنده دوست ندارد تماما به صورت دانای کل خود را
نشان دهد .لذا سعی میکند خواننده را در کار مشارکت داده و
شخصیتهای داستان با او ه مذاتپنداری کنند.
گاه هم در پس سادگی و سهولت بیان در پی آن است که
داستان خود را در ایجاز به پیش ببرد .از این نوع داستانها از
اب ُکشان ،راه ،تولد ،قصههای عشق مجنون و ...میتوان نام برد.
سهر 
در سویهی دیگر احمدرضا تخشید کارهایی دارد که نوعی نگاه
بینامتنی بر آنها حاکم است .وقتی او از مجنون و فرهاد ...و
بهخصوصدرداستانپیوستهیعشقمجنونمیگویدبهشکلی
روایت شیرین و فرهاد ،مجنون و لیلی را میخواهد امروزی کند و
از فاکتورهای زمان حال در آن استفاده کند.
به لیلی میگفتم :موهایت را بر روی شانههایت بیافشان-
آنوقت دست در گیسوان معطرش فرو میبردم و نفس را در
سینه حبس میکردم و بعد در گوشش
نجوا میکردم :لیلی من قیس عامریام...
در کار نوشتاری ،احمدرضا تخشید
گاهی از رئالیسم و گاهی با رگههای
سوررئالیسم و گاهی هم با تلقی مدرن
از داستان سعی بر نوشدگی حکایتها
دارد .به همین جهت این مجموعه
یدانم و منتظر تجربههای
را موفق م 
جدید نویسنده میمانیم تا امتداد کار را
با مخاطبان در میان بگذارد .بهخصوص او
که با جدیت داستان و رمان و امور ادبی
زمان خود را پی میگیرد.

 امین شول سیرجانی
یکی از تکراریترین مباحثی که
هر سال همزمان با فرا رسیدن
روز خبرنگار مطرح میشود؛
مشکالت صنفی خبرنگاران
است .پایین بودن دستمزد ،نبود
امنیت شغلی ،فشارهای عیان و
پنهان به خبرنگاران و مشکالتی از این دست بارها و بارها
مورد توجه قرار گرفتهاند و بسیاری از صاحبان قلم بهتر و
دقیقتر از من دربارهاش نوشتهاند .پس دوباره قرار نیست
که موضوع این یادداشت هم همان نالههای همیشگی
باشد .در این چند خط شاید بهتر این است که قدری
کالهمان را قاضی کنیم .همهی آن مشکالت و موانع بر
سر راه خبرنگاری و کار رسانهای را همگان خبر دارند؛
از خبرنگار تا مردم و مسئوالن .اما آیا در روز خبرنگار باید
تنها از سویه منفی و ناامید کننده چالشهای اقتصادی
زندگی خبرنگاران بنویسیم؟ مسلماً خیر .خبرنگاری هم
مثل بسیاری از شغلهاست؛ پر از فراز و نشیب و چالش
و لذت و تلخکامی .اما جنس این چالشها و شادیها و
تلخکامیها متفاوت است .از همین رو کسی که خبرنگار
شدن را برمیگزیند اگر آگاهانه و با خواست قلبی این
حرفه را انتخاب کند ،هیچگاه به خودش اجازه نمیدهد
که روز خبرنگار بیاید پشت تریبون و از نداشتههای مادی
خبرنگاران بگوید .زیرا پر واضح است که این گفتنها
هموارهباپاسخیتعارفآمیزازسویمدیراندولتیهمراه
بوده و پس از چندی به فراموشی سپرده شده است.
این همه صغری و کبراها را چیدم که بگویم فضای رسانهای
سیرجان به عنوان شهری که در آن رسانهها با اقبال عمومی
تاندازی است .نیازمند بهبود نگرش
مواج هاند؛ نیازمند پوس 
مدیران رسانه و خبرنگاران است .این تغییر و بهبود نگرش

و روش ،به قول معروف واجب عینی است و نمیتوان از آن
چشم پوشید .اقبال عمومی به رسانهها در سالهای اخیر
موجب شده تا تعدادی از جوانان عالقهمند به کار خبرنگاری،
برای رسیدن به مقصود حوصله آبدیده شدن و آموزش دیدن
را نداشته باشند و با بهرهگیری از قدرت شبکههای اجتماعی
مانند تلگرام و اینستاگرام خودشان را در قامت خبرنگار
و مدیر رسانه به مردم معرفی کنند .متأسفانه در بخشی از
تولیدات عرضه شده در کانالهای خبری و یا شبهرسانههایی
از این دست قواعد کار حرفهای رعایت نمیشود و بیم آن
میرود که این فضا چنان تشدید شود که شیوه اطالعرسانی
ناهنجار بر فضای اجتماعی اثر سوء بگذارد .انتشار شایعات
بیاساس در لباس «خبر فوری» ،انتشار یکسویه و ناقص
خبرها به خصوص خبرهای حوادث ،بیتوجهی به اصول
پایه خبرنگاری و شیوههای نگارش فارسی ،فقدان نگرش
سردبیری و مشکالتی از این دست موجب شده تا آثار تولید
شده در شبکههای اجتماعی و برخی از رسانههای کاغذی
سیرجان و استان کرمان به شدت با افت محتوایی روبرو
شوند .راه چاره در این است که نیروهای کارآزموده و کمتر
مدعیکهخیالنمیکنندجهانخبرنگاریوروزنامهنگاریرا
یک تنه فتح کردهاند؛ با فراهم کردن زمینه آموزش نیروهای
جوانتر مسئوالنهتر رفتار کنند .از سوی دیگر الزم است تا
نسل جدیدی از جوانان پویا ،خوشفکر و عالقهمند به کار
رسانهایوارداینحرفهشوند.جوانانیکهنخواهندخبرنگاری
را پلهای برای کسب موقعیت در نهادهای دولتی و عمومی
کنند .در یک جمله آنچه که باید در روز خبرنگار مورد توجه
جدی قرار گیرد ،شئون حرفهای است .توجه به پاسداری
از حقوق خبرنگاران حرفهای و به حاشیه راندن کسانی که
یاند اما سودای دیگری در سر دارند .اگر این
مدعی خبرنگار 
شئونازسویخوداهالیرسانهپاسدارینشوند،مسلماًکمتر
صاحب قدرتی پیدا میشود که آنها را محترم شمارد.

سودوكو 477
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :476
محمدصادق ابراهیمی ،هادی
رادمهر ،محمدحسین ابراهیمی،
رقیه ساالرپور ،مهدی ایرانپور

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 فرآوردههای لبنی مسکه
جهت تکمیل نیروی انسانی به افراد زیر نیازمند است

متقاضیان فرم مشخصات و عکس مدارک تحصیلی خود را به پست الکترونیکی

human_resources_information@yahoo.com

یا به شماره تلگرام  09907225549یا به صندوق پستی 78185-574 :ارسال فرمایید».
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شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خريد تجهيزات مــورد نياز
بهمــراه نصــب و راه انــدازي جهــت اصــاح دو دســتگاه جرثقيــل  20تنــي كارخانه هماتيت»
را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجد شــرايط واگذار نمايــد  ،لذا كليه متقاضيان
مــي تواننــد جهــت اخــذ مــدارك مناقصــه بــه ســايت WWW.GOLGOHAR.COM
مراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت مناقصــه هــا و مزایــده هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت
تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــــورخ  96/5/30در محــــل دفتركميسيون
معـــامالت مجتمــع و دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهران مي باشــد .ضمنـ ًا بازديد از محل ســاعت
 10صبــح روز دوشــنبه مــورخ  96/5/23بــراي متقاضيــان بالمانع اســت.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها
شركت معدني و صنعتي گل گهر

