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توگو با زنی که برای نجات خانوادهاش تصمیمی عجیب گرفته است
گف 

 پاسارگاد
در یک ظهر سرد زمستانی میخواهم
از عابربانک پول بردارم که ناگهان چشمم به
یک کاغذ  A4روی دیوار میخورد که رویش
نوشته شده است«فروش کلیه و قرنیه چشم»،
یک لحظه شوکه میشوم که مگر میشود
کسی قرنیه چشمش را هم بفروشد.چند روز
بعد به آن شماره تلفن میزنم .یک زن پاسخ
میدهد ،پس از معرفی و مطرح کردن موضوع
از مشکالت و دالیل کارش میگوید و قرار
میگذاریم همدیگر را در دفتر پاسارگاد ببینیم.
وقتی او را میبینم باورم نمیشود اینقدر جوان
باشد .خودش میگوید متولد  70است و سه
تا بچه دارد .عقیده دارد آدم تا سختی نکشد
چیزی را درک نمیکند .مدام تاکید دارد اسم
و شماره و عکسش چاپ نشود؛ «سالها با آبرو
زندگیکردمنمیخواهمفامیلبفهمند».
ی فروش کلیه و قرنیه چشم را
 آگه 
چه مدت است زدهاید؟
االن دیگر سه چهار هفتهای هست .به جز
سیرجان به دوستانم در کرمان هم آگهی را دادم
که بزنند .البته تو سایت فروش کلیه هم آگهیام
را زدم .قبل از زدن آگهی رفتم پیش یکی از
مدیران بیمارستان امامرضا و گفتم میخواهم
کلیهام را بفروشم اگر کسی کلیه خواست من را
معرفی کنید و شمارهام رو بهشان دادم.
 فامیل مدیر بیمارستان چه بود؟
دقیق نمیدانم یک خانمی بود چون من
سیرجانی نیستم و درست نمیشناسم .بنده
خدا گفت ما در سیرجان چنین چیزی نداریم و
برای اهدا کلیهات باید به کرمان بروی ،اما چون
نمیتوانستم کرمان بروم فقط دادم آگهیام را
آنجابزنند.
 بعد از زدن آگهی مشتری هم
برایتان پیدا شد؟
یه بنده خدایی که از قبل من را میشناخت
گفت خانم یکی از آشنایان دیالیز میشود و
کلیه الزم دارد ،گفتم ایراد ندارد .گروه خونیام
 oمثبت است و به همهی گروههای خونی
میخورد .گفت قیمت چند؟ گفتم یه جوری
باشد که برایم بصرفد .گفت  15میلیون گفتم
باشه ایراد ندارد ،چون واقعا احتیاج دارم .بعد
از مدتی دوباره زنگ زد و گفت مثل اینکه
شوهرش قبول نکرده و قضیه کامال منتفی شد.
چند وقت پیش هم یک نفر از مشهد زنگ زد
و گفت کلیهتان را میفروشید گفتم بله گفت
من مشهدم چند روز دیگر به سیرجان میآیم.

روایتی از فروش یک کلیه و قرنیه
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خیلی منتظرش ماندم که بیاید اما نیامد زنگ
هم زدم جواب نداد .هنوز هم منتظرم یکی زنگ
بزند.
 شما در آگهیتان به جز کلیه فروش
قرنیهچشمهمزدید،یعنیاگرکسیپیدا
شود حاضرید قرنیه چشمتان را بفروشید
و یک عمر نابینا باشید؟
دیگر وقتی آدم در تنگنا باشد هرکاری
میکند .دیدید میگویند یک نفر از عرش
به فرش میرسد؛ دقیقا مصداق زندگی من
است .من همهچیز داشتم؛ خانه ،ماشین و...
همه چیز .اما همه را از دست دادم .االن دیگر
واقعا مجبورم .من بهترین خانه را داشتم آمدم
فروختم گاوداری زدم اما تحریمها که شروع شد
خوراک دام باال رفت و مجبور شدم گاوها را زیر
قیمت بفروشم و شدم آس و پاس .البته یکم از
همان پول گاوداری باقی مانده بود گفتم حیف
است این را دیگر از دست بدهم آمدم با آن یک
آشپزخانهزدم.
 یعنی آشپزخانه آنقدر درآمد
ندارد که شما نخواهید اعضای بدنتان را
بفروشید؟
نه درآمد ندارد .من ازدواج کردم و سه تا
دختر دارم .شوهرم فوقلیسانس دارد متاسفانه
بخاطر کار به سیرجان آمدیم اما هرچه گشت
کار گیرش نیامد تصمیم گرفت دوباره از اول
برود کنکور بدهد و رشته پزشکی قبول شود.
خودش میگوید اینقدر درس میخوانم تا
آخرش انتقامم را از این زندگی بگیرم .االن
در خانه درس میخواند .فقط از ساعت 12

شب تا  4صبح میخوابد .واقعا آشپزخانه آنقدر
درآمد ندارد که بتواند خرج ما را بدهد .از طرفی
پدرشوهرم تومورمغزی دارد ما عالوه بر خودمان
باید خرج آن بنده خدا را هم بدهیم .چون
شوهرم بچه اول است و خانوادهاش هم درآمد
خاصی ندارند .بنابراین مجبوریم هزینههای
درمان او را هم بپردازیم.
 شما عالوه بر خرج زندگی و
هزینههای درمان پدرشوهرتان ،هزینه
دیگری هم دارید؟
بله .برای خرید وسایل و یخچال در
آشپزخانهوامگرفتمهزینهآنهمهست.هزینه
اجاره خانه و مغازه هم هست .میخواستم برای
پوشش هزینهها باز هم وام بگیرم میگویند باید
سپرده داشته باشی .میگویم اگر من سپرده
داشتم که نمیآمدم وام بگیرم.
 شما در ازای چند میلیون تومان
حاضریداعضایبدنتانرابفروشید؟
اگر کسی باشد که بهم  20میلیون بدهد
من حاضرم کلیهام را بهش بدهم .چون خیلی
تحت فشارم .دختر بزرگم کالس سوم ،دختر
دومم پیشدبستانی است و دختر آخرم هم
یکسال و نیم دارد .من بیشتر به خاطر بچههایم
میخواهم این کار را بکنم.
 شما به عواقب کاری که میخواهید
بکنیدفکرکردهاید؟
بله .دیگر هرچه خواست خدا بشود.
من چند وقتی در بیمارستا ن شهیدبهشتی
کرمان نیروی خدماتی بودم و با علم به همه
عواقبی که بعد از فروش اعضایم برایم پیش

میآید تصمیم به این کار گرفتم .آدم وقتی
به یک مرحلهای میرسد دیگر مجبور است از
جانش مایه بگذارد .خانواده خودم هم شرایط
مالی خوبی ندارند که بخواهم از آنها کمک
بگیرم .من شرمنده روی بچههایم میشوم
وقتی میبینم یک وسیلهای را میخواهند و
نمیتوانمبرایشانتهیهکنم.
 شوهرتان در جریان کاری که
میخواهیدبکنیدهست؟
بله .اولش مخالفت کرد و گفت نمیگذارم
این کار را بکنی ،خدا بزرگ است ،اما بعد دیگر
چیزی نگفت چون خودش هم وضعیتمان را
میداند .گفتم من مجبورم به خاطر راحتی
بچههایم این کار را بکنم .شوهرم متولد 66
است اما کل موهایش سفید شده است .من
خودم هم متولد  70هستم.
 چرا شوهرتان دنبال کار نیست،
درکنار درس هم میتوان کار کرد؟
شوهرم خیلی دنبال کار بود اما کار گیرش
نیامد.
 در شهری مثل سیرجان هیچ کاری
برایشگیرنمیآید؟
یک مدتی کارتن و ضایعات جمع
میکرد اما دید واقعا نمیصرفد .حاال دیگر
فقط میخواند میگوید امیدش به خدا .تازه
همینجوری هم خیلی وقت کم میآورد.
االنآشپزخانههادرآمدشانخیلی
خوب است شما چطور درآمد ندارید؟
من خودم هم میدانم .بارها به خدا میگویم
خدایا داری شرایطم را میبینی که از صبح

روزگار الیک و بالک
زود که پا میشوم تا  11شب روی پا هستم
و دارم کار میکنم .کاش حداقل شرکتی بود
با من قرارداد میبست و غذای کارکنانش را
به ما سفارش میداد .االن هم خیلی دنبالم
که حداقل بتوانم یک وام بگیرم اما نتوانستم.
ما سیرجانی نیستیم و نه مسئوالنش را
میشناسیم و نه میتوانیم کاری کنیم .یک
سالی هست برای زندگی به سیرجان آمدیم.
چون در شهر خودمان هیچ منبع درآمدی
نداشتیم .میگفتند سیرجان خیلی معدن
دارد اما متاسفانه با رشتهی مدیریت کشاورزی
که آقام داشت نتوانستیم کاری پیدا کنیم .اما
واقعا هوشش خیلی خوب است .واقعا حیف
است استعدادش هدر رود .به خدا شرایطم
خیلی سخت است اینقدر فکر و خیال دارم
که شبها دوساعت هم نمیخوابم .اگر واقعا در
این شهر خیری پیدا شود بخواهد بهم کمک
کند من نمیخواهم بالعوض بهم کمک شود.
یک جوری باشد که در آینده بتوانم آن پول را
برگردانم .یا اگر میتوانستم یک وام بگیرم واقعا
زندگیمخیلیتغییرمیکرد.
 آشپزخانهتان روزی چقدر درآمد
دارد؟
گاهی روزی  100تومن گاهی 40-30
تومن هم نمیشود .که همان پول اجاره و
برق و گازش هم در نمیآید .البته کارگر
ندارم چون پول ندارم دستمزد بخواهم بدهم
و همهی کارها را خودم انجام میدهم .ماهی
یک میلیون مغازه و  400هزار تومان هم خانه
اجاره میدهیم .خانهام فقط یک اتاق و یک
آشپزخانهدارد.البتهصاحبخانهمانهمخیلی
خوب است .من از ساعت  8صبح تا  3بعدظهر
مغازه هستم ،میروم خانه دوباره 5-4:30
میروم مغازه تا  11شب .شبها که اصال
مشتری نیست .با این حال در مغازه باز است
و سعی میکنم ناهار فردا ظهر را بار بگذارم تا
فردا جا بیفتد .البته مواد غذایی هم خیلی گران
شده است .دو روز قبل از گران شدن بنزین
یک گونی برنج را  85تومان خریدم چند روز
بعد از گرانی بنزین  96تومان خریدم.
گاهی میگویم خدایا یعنی مصلحت من
این است که تا دست به کاری میزنم یا تحریم
میشود یا گرانی میشود .اصال نمیفهمم .واقعا
دیگر بریدم ،خسته شدم .خیلی از شبها به
خدا میگویم میشود امشب آخرین شب
زندگیم باشد .وقتی آدم خسته شود به هیچ
چیزفکرنمیکندحتیبهخودشوبچههایش.

سرپرست فرمانداری سیرجان در جلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح کرد

 پاسارگاد
جلسات شورای فرهنگ عمومی ماهی یک
بار و در یکی از روزهای آخر ماه برگزار میشود.
موضوع آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی،
برنامهریزی جهت ایام فاطمیه و دهه فجر بود.
موضوعی که در نگاه اول به نظر میرسید نیازی
بهحضورخبرنگارانندارندوصرفامیشودلیست
برنامهها را از مراجع مربوطه گرفت و برای اطالع
عموم منتشر کرد .با این وجود به زودی مشخص
میشود موضوع اعالم شده تنها اولویت اول
جلسه است و در کنار آن موضوعات گوناگونی
مطرح میگردد که حاوی اخبار جالبی است.
جلسه با سخنان امام جمعه و با اشاره
به ذلت استکبار در مقابل انقالب  40ساله
جمهوری اسالمی آغاز میشود .سیدمحمود
حسینی گریزی نیز به درخواست عراقیها برای
خروج آمریکاییها از عراق میزند و همچنین
«به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی را
بزرگترین اشتباه استکبار و موجب آماده شدن
مقدمات «شکست همیشگی ایشان و پیروزی
جمهوریاسالمی»برمیشمارد.
حسینی در ادامه با اشاره به ایام فاطمیه22 ،
بهمن و در پیش بودن انتخابات ،از «نیروهای
نظامی ،انتظامی ،بسیج و سربازان گمنام امام
زمان» میخواهد تا مقدمات و نیازهای مراسم
ذکر شده را فراهم کنند .درخواست «سیاهپوش
شدن ورودیهای شهر ،بازار ،مغازههای کسبه
و میادین» از دیگر نکات مورد نظر امام جمعه
است .وی همچنین در سخنانی خطاب به رییس
اداره ارشاد میخواهد با توجه به همزمانی «چهلم
سردار بزرگ اسالم و  22بهمن» مراقبت شود تا
برنامه شاد یا کنسرت برگزار نگردد و برنامهها به
سمت بزرگداشت شهدا برود.
دقت در دعوت از سخنرانان و به خصوص
عدم دعوت از سخنرانان «جریان شیرازی» که
«به نام حضرت زهرا ناهماهنگی ایجاد میکنند،
والیت را میکوبند و با نظام جمهوری اسالمی
ضدیت دارند» و همچنین با توجه به «حساسیت
ایام بهمن و اسفند» ،عدم دعوت از «سخنرانان یا
مداحانی» که «ممکن است اوضاع را به هم بریزند
و دقت در اینکه از طیف نفوذی نباشند» ،دیگر
نکات مورد نظر امام جمعه بود .برگزاری جلسه
ویژه برنامهریزی پیرامون مراسم  22بهمن در
فرمانداری ،فرهنگسازی جهت حضور گسترده
مردم ،دعوت از یک سخنران مهم و مطرح و...
بخش دیگری از سخنان امام جمعه بود.

ع بیگانه باید از سیرجان طرد شوند
اتبا 

موضوع دیگری که حسینی در جلسه به آن
پرداخت ،مبحث انتخابات بود .توجیه کاندیداها
در بحث «رعایت اخالق ،عدم تخریب رقیب و
فرهنگسازی برای برگزاری انتخابات صحیح»
در کنار «برگزاری جلسه با نشریات جهت
فرهنگسازی ،توجه به شیطنتهای دشمن که
میخواهند مردم را از حضور در انتخابات دلسرد
کنند تا روی نیامدن مردم موجسواری کنند» اهم
موارد مورد اشاره امام جمعه بود.
حسینی در ادامه دوباره به بحث نشریات
برگشت و و تاکید کرد که «نشریات نباید در
اختیار فرد یا افرادی باشد که برای یکی تبلیغ
و دیگران را تخریب کند» .وی در ادامه با اشاره
به اینکه در برخی مواقع نشریات یا بولتنهایی
را دیده که دست به تخریب زدهاند .این کار را
مصداق «بیتقوایی و ملزوم شدن به پاسخگویی
در قیامت» و «رعایت اخالق انتخاباتی» را
مهمترینوظیفهنشریاتدانست.همچنینبحث
اهمیت «راهیان نور» آخرین موضوع مورد اشاره
امام جمعه بود.
در ادامه سهراب بهاالدینی؛ سرپرست
فرمانداری با تاکید بر جلسات توجیهی برای
نامزدها و نشریات ،به موضوع ابعاد و مسایل
مرتبط به انتخابات اشاره کرد .بحث «ندادن
مجوز افزایش تعداد صندوقها و شعب اخذ رای
و لزوم افزایش این موارد با توجه به گسترش
شهر سیرجان که در نهایت منجر به صدور
مجوز افزایش تعداد محدودی صندوق رای شد»
از جمله این مباحث بود .وی همچنین با اشاره

به «ناکامی استکبار جهت استفاده تبلیغاتی از
ماجرای هواپیمای اوکراینی» گفت که «فراخوان
میدهند تا در راهپیمایی  22بهمن شعارهایی
علیه شعارهای مجاز سر داده شود و ما نباید اجازه
اینکار را بدهیم».
یکی دیگر از مباحث مطرح شده توسط
سرپرست فرمانداری بحث تعیین تکلیف اتباع
بیگانه در سیرجان بود .بهاالدینی معتقد بود «با
وجود کمکهای زیاد ایران به افغانستان ،این
کشور در بحث شهادت حاجقاسم ،خیلی هم
ابراز همدردی نکرد ».وی در ادامه خواستار طرح
موضوع طرد اتباع بیگانه ،به خصوص غیرمجازها
در سطو ح باالتر شد.
در ادامه جلسه ،حسن خدامی؛ عضو شورای
شهر سیرجان و نماینده ائمه جمعه در شورای
فرهنگ عمومی پیشنهاد داد تا با دادن فراخوان
میان مدارس جهت ارایه طرح و برنامه برای
مراسم 22بهمن ،تنوع بیشتری ایجاد شود.
همچنین وی با اشاره به حضور گسترده مردم
در مراسم تشییع حاجقاسم ،گفت« :این حضور
نشان داد ظرفیتی وجود دارد که ما نتوانستیم در
این راستا استفاده کنیم .باید تدابیری اندیشیده
شود که این حضور گسترده جمعیت در
راهپیمایی  22بهمن نیز وجود داشته باشند زیرا
تمام این افراد از حامیان نظام هستند».
خدامی در ادامه افزود که برخی از مردم انتقاد
دارند که مسیر و زمان راهپیمایی در سیرجان
کوتاه است و همه نیز سریع حرکت میکنند؛
بنابراین بهتر است مسیر راهپیمایی طوالنیتر

شده و تدبیری برای حرکت آهستهتر مردم
اندیشیده شود .در ادامه برخی از حاضران شروع
به ارایه پیشنهاد مسیرهای جدید کردند که نکته
جالب در این میان ،ناآشنا بودن برخی از ایشان با
اسامی تغییر یافته برخی معابر و میادین بود که
به طور مثال در مورد میدان قدس این اتفاق افتاد.
نکتهای که نشان میدهد تغییر نا م معابر قبلی
نه تنها در میان مردم که حتا در میان برخی از
مسئوالن نیز تاثیری ندارد.
یکی دیگر از پیشنهادها خدامی استفاده از
هنر در مراسم راهپیمایی  22بهمن بود .وی در
مثال ،به هنر کالژ در معرفی چهرههای محبوب و
منفور اشاره کرد و گفت میشود تصویر ترامپ را
با آشغالها و زبالههای خیابان و در مقابل تصویر
حاج قاسم را با وسایل و اقالم مورد پسند و زیبا
نظیرگلهاساخت.
در ادامه مجید پورمحسنی؛ رییس اداره
فرهنگ و ارشاد و دبیر شورای فرهنگ عمومی
خواستار ارسال عملکرد ارگانها و رؤسای ادارت
در اجرای مصوبات یک سال اخیر شورای فرهنگ
عمومیشد.
پس از آن سرهنگ امین پاکایزدی؛ فرمانده
جدید پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به
برخی از برنامههای خود برای حل معضالت
ترافیکی،خواستارتوجهبیشتربهمبحثفرهنگ
ترافیکی شد .وی یکی از بزرگترین مشکالت
ترافیکی شهر را تضییع حقوق عابران پیاده به
دلیل پارک خودرو در پیادهروها دانست و ضمن
تشریح برنامههای خود برای حل این مشکل ،از

لزوم همکاری برای احقاق حقوق عابران پیاده
سخن گفت .امام جمعه سیرجان نیز با استقبال
از طرح مباحث فرهنگی برای حل معضالت
ترافیکی ،عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی
و تضییع حقوق دیگران را مصداق خالف شرع و
معصیت دانست و بر لزوم فرهنگسازی بیشتر
تاکیدکرد.
همچنین در ادامه سرهنگ ایراننژاد؛ فرمانده
نیروی انتظامی شهرستان با اشاره به طرح برخی
موارد مرتبط به فضای مجازی ،در مورد تخلفات
در این فضا ،لزوم وجود شاکی خصوصی برای
پیگیری را موضوع را شرط اصلی دانست .از دیگر
مباحث طرح شده توسط وی ،انتقاد نسبت به
نگاه منفی و تهدید دانستن برگزاری بازیهای
لیگ برتر در سیرجان بود .ایراننژاد تاکید داشت
باید به این قضیه به عنوان یک فرصت نگاه شود.
اما شاید جنجالیترین سخنران جلسه،
رییس دفتر حسنپور بود .پیشبین با انتقاد از
نشریات و فضای مجای گفت «:در 80درصد
فضای مجازی تخریب کاندیداها را در پیش
گرفتهاند ».پیشبین بدون اعالم مرجع مورد
استناد خود« ،نشریاتی که با طرح برخی مسایل
ناامیدی مردم به مسئوالن را ایجاد میکنند ،ضد
انقالب هستند» ،خواستار شناسایی و برخورد با
مصادیق شد .وی همچنین توزیع شبنامههای
حاوی توهین علیه مسئوالن را در شان
شهرستانسیرجانندانست.
قابل ذکر است پیشبین درخواست
پاسارگاد برای انجام مصاحبه جهت روشن
کردن مصادیق و ارایه مستندات آماری را با
بیان اینکه «در جایگاهی نیستم که مصاحبه
کنم» رد کرد .انتقادهای پیاپی به نشریات
موجب شد تا از برخی حاضران در مورد مواضع
مسئوالن عضو شورای فرهنگ عمومی نسبت
به نشریات سوال بپرسم .یکی از حاضران در
این رابطه گفت« :ماجرا ،همان ماجرای کاله
خواستن و سر آوردن است .به طور مثال امام
جمعه میگوید به نشریات تذکر بدهید که
فالن کار را انجام ندهند ،بعد برخی میگویند
باید با نشریات برخورد قاطع و چنین و چنان
کنیم یا شکایت کنیم تا بسته شوند».
همچنین یکی دیگر از حاضران گفت:
«انتقادهایی که امروز شنیدید ،بسیار مالیم
بود .در مواقعی که خبرنگاری در جلسه
حضور ندارد ،انتقادهای بسیار تندتری مطرح
میشود».

 رضا مسلمیزاده
«دوستانى كه مياین توييتر و
توقع ناز و نوازش و عزيزم و جونم
شنيدن داريد ،بايد بدونيد اينجا
توييتره! توييتر يعنى كفِ خيابون!
همونقدر سرد ...همونقدر بىرحم...
همونقدرسخت!»...
این جمالت تنها بخشی از واقعیتی است که هر روز در
دنیای مجازی تولید و بازتولید میشود و دیدهی عبرتبین و
عقل مآلاندیشی حکم میکند که نباید آن را نادیده گرفت یا
ِ
چیزی خرد به حساب آورد.
هر چقدر هم که بخواهیم خودمان را به ندیدن بزنیم
نمی شود .در کنار جمعیتی که برای مشایعت سردار سلیمانی
به خیابان آمدند ،عدهای هم در روزهای پس از حادثه هواپیمای
اوکراین چنان به خشم آمده بودند که عکسهای او را پاره
کردند .ادامهی این وضعیت را میتوان در شبکههای اجتماعی
دنبال کرد .شکاف اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر است که در
دنیای مجازی بازنمایی و تشدید میشود.
شکافی عظیم که بخشهای جامعه را از هم جدا کرده به
درهای میماند که چنان عریض است که آدمیان در دو سوی
دره برای شنیدن و فهم صدای طرف مقابل مشکل دارند .ناتوانی

از ارتباط با سمت مقابل باعث نوعی خودگویی درونی برای
طرفین شده است ،به مصداق؛ «خود گویی و خود خندی»
و عجب دنیایی است .هر کسی حرفی میزند و طرفدارانش
برایش کف و سوت و هورا میکشند و بعد آن گوینده گرامی
دچار احساس خوشایندی میشود و فکر کند جامعه همین
خود او و طرفدارانش هستند و دیگر هیچ.
گسلهایی که افراد دو سوی آن ناتوان از گفتوگوی با
یکدیگرند ،در خود خطر زلزلههایی بالقوه را میپرورند که هر چه
زمانبیشتریبرآنهابگذرد،انرژیبیشتریدرآنهاانباشت همیشود
و قدرت تخریب بالقوهی بیشتری را در خود ذخیره میکنند.
در چنین شرایطی سکوت عقالی قوم جایز نیست .زلزله
اگر بیاید ،عالم و عامی ،عاقل و نادان و ...نمیشناسد .همه را با
هم در کام هالکت خویش میکشد .از همین رو سکوت عقالی
قوم برای خودشان هم خطرناک است و آنها برای نجات جان
خودشان هم که شده باید که از عزلتگزینی به در آیند .به
گمانم هنوز در جامعه افرادی وجود دارند که سخنشان برای
هلهلهکنندگان در اطراف این گسلها نفوذی داشته باشد.
متاسفانه نشانه قابل قبولی از آشتی ،گفتوگو و وحدت
ملی به چشم نمیخورد .با این همه نباید از سابقه نومید شویم.
همهی ما محتاج رحمت خداییم و آنها که مسئولیتشان
سنگینتر است به این رحمت محتاجترانند.

خبر
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان خبر داد:

افزایش ساعات آموزشی
کالسهای مشاوره هنگام ازدواج

 پاسارگاد :معاون بهداشتی دانشکده علوم
پزشکی سیرجان گفت :به منظور ارتقا و بهبود کیفیت
خدمات هنگام ازدواج کالسهای آموزشی مشاوره هنگام
ازدواج از  2ساعت به  6ساعت افزایش یافت.
دکتر محمد موقریپور افزود :این آموزشها با همکاری
دستگاههای مرتبط در چهار قالب بهداشت و سالمت
جنسی ،اخالق و احکام خانواده ،حقوق خانواده در راستای
برخورداری از مهارتها و توانمندیهای بیشتر برای آغاز و
ادامه زندگی مشترک ،هنگام ازدواج در دو روز به مزدوجین
ارایه میشود .وی در تشریح این برنامه ادامه داد :زوجین با در
دستداشتنمعرفینامهمحضربهآزمایشگاهمرکزیواقعدر
خیابانانقالب،مرکزبهداشتیدرمانیولیعصر(عج)مراجعه
نموده و جهت انجام نمونهگیری خون ،ادرار و ...نامنویسی
میکنند .بعد از انجام نمونهگیریها زوجین به مراکز
بهداشتیدرمانیسیناواقعدرچهارراهفرهنگابتدایخیابان
امیرکبیرمراجعهوضمنتکمیلپرسشنامهژنتیکوتشکیل

پرونده سالمت الکترونیک و واکسیناسیون ،برای کالسهای
آموزش و مشاوره نامنویسی میکنند .دکتر موقریپور اظهار
کرد :کالس چهارگانه آموزش بهداشت و سالمت جنسی،
اخالق و احکام ،حقوق ،مشاوره و روانشناسی خانواده در
روز دوم و بعد از اعالم نتایج نهایی آزمایشات برگزار میشود.
کلیه زوجین ملزم به شرکت در این کالسها هستند .صدور
گواهی دوره آموزشی زوجین منوط به گذراندن کالسهای
چهارگانه خواهد بود و با ارایه این گواهینامه به محضر زوجین
قادر هستند که عقدنامه و سند ازدواج خود را از دفاتر رسمی
ثبت ازدواج تحویل بگیرند.
الزم به ذکر است است شروع کالسهای  6ساعته
مشاوره قبل و هنگام ازدواج از  13بهمنماه در روزهای
یکشنبه ،سهشنبه و پنجشنبه در پایگاه بهداشتی سینا و
روزهای زوج انجام آزمایشات در مرکز ولیعصر صورت
میگیرد و الزم است که مزدوجین برای گذراندن دورههای
آموزشی مذکور قبل از ازدواج وقت کافی بگذارند.

برگزاری مسابقه  10قدم تا شهر نمونه ترافیکی
 گروهخبر :به زودی مسابقه « 10قدم تا شهر
نمونه ترافیکی» با هدف جلب توجه و مشارکت مردم نسبت
به معضالت ترافیکی برگزار خواهد شد .سرهنگ امین
پاکایزدی؛ فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان
سیرجان با بیان این جمله افزود« :بدون شک حل مشکالت
ترافیکیجزبامشارکتعمومیامکانپذیرنیست.درهمین
راستا به زودی مسابقهای تحت عنوان « 10قدم تا شهر
نمونه ترافیکی» در سیرجان برگزار خواهد شد .هدف از
برگزاریاینمسابقهفرهنگسازیوجلبمشارکتعمومی
برای رفع معضالت ترافیکی است.
پاکایزدی در تشریح روند این مسابقه گفت« :این مسابقه
در  10مرحله و هر بار به مدت یک ماه برگزار خواهد شد.
شرایط مسابقه بدین صورت است که هر کدام از شهروندان،
یکی از مشکالت ترافیکی شهر را که به نظرشان مهمتر است،
انتخاب کرده و توسط پیامک به سامانه معرفی شده ارسال
میکنند .در پایان ماه ،نظرات مردمی بررسی و مشکلی که
بیشترین اشاره را داشته در اولویت کاری پلیس راهنمایی و
رانندگی قرار خواهد گرفت .به عبارت دیگر مردم به ما دستور
میدهند که اولویت ما در برخورد با معضالت ترفیکی کدام
مورد باشد .البته این به معنای فراموش کردن سایر مشکالت
نیست بلکه به مشکل مورد اشاره مردم ،توجه بیشتری خواهد
شد ».فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به اینکه

این ابتکار برای اولین بار در کشور و در سیرجان اجرا خواهد
شد ،افزود« :در انتهای هر ماه و با مشخص شدن مشکلی که
بیشترین تعداد پیامک را داشته ،بین شهروندانی که به آن
مشکل اشاره کردهاند قرعهکشی شده و به پنج نفری که به
قیدقرعهانتخابخواهندشد،جوایزنفیسیازسویشهرداری
اهدا میگردد ».پاکایزدی در ادامه گفت« :با پایان هر ماه،
مسابقهجدیدیبرایمشکلبعدیترافیکیشروعخواهدشد
و این روند طی  10ماه ادامه خواهد داشت و بدین طریق 10
گام برای رسیدن به شهر نمونه ترافیکی با مشارکت و انتخاب
عمومی برداشته خواهد شد ».قابل ذکر است بیلبوردهای این
مسابقه از اوایل هفته آینده در تعدادی از میادین و معابر پرتردد
عمومی نصب خواهد شد و پس از آن شهروندان میتوانند از
طریق پیامک به سامانه 10000000011شهرداری و تنها با
ذکرعنوانمشکلترافیکیموردنظر،بهطورمثالعبورازچراغ
قرمز ،سرعت غیرمجاز ،تخلفات ساکن و نظایر آن و افزودن نام
و نام خانودگی در انتهای پیامک ،در این مسابقه شرکت کنند.
همچنین شهروندان باید از توضیح یا تشریح مشکل ترافیکی
در پیامک خودداری کرده و تنها به ذکر مشکل و نام و نام
خانوادگیخودبسندهکنند.
سرهنگ پاکایزدی در انتها با تاکید بر اهمیت کار
فرهنگی ،از برگزاری یک همایش بزرگ فرهنگی برای
موتورسواران در آینده نزدیک خبر داد.

روی خط
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بلوارکمربندیتوقفمیکنندراجریمهنمیکنند(تابلوتوقفکامیون
ممنوعسرتاسربلوارنصبشده)وحتیتذکرهمنمیدهند؟0783
 سالم به عنوان یک شهروند از راهاندازی تایمرچراغهای
راهنمایی ورانندگی و نصب درچهارراهها تشکر میکنم(تایمر اگه
خوبنبودچرامیساختن)8075
 سالم،کاش شهرداری محترم به جای حذف فیزیکی حوض
زیبایوسطپارک17شهریور،روشناییپارکرابیشترمیکرد.چراکه
شبها برای تردد واقعاترسناک وبه شدت ناامن است4179.
 جاده فرودگاه از سمت جاده تهران پرازچاله شده و رانندگان
مجبورنداینوراونورحرکتکنندکهاینکارباعثتصادفمیشود.
تو راد به خدا به فکرباشید2956

آگهــی تغییــرات شــرکت صنعتــی و معدنــی کیهانافروز ســپهر ســیرجان شــرکت ســهامی خاص به شــماره
ثبــت  4487و شناســه ملــی  14007830059بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده
مــورخ 1397/08/01
ســرمایه شــرکت از مبلــغ  1000000ریــال بــه مبلــغ  10000000000ریــال منقســم بــر  1000000ســهم
 10000ریالــی از محــل مطالبــات حــال شــده افزایــش یافــت و مــاده 4اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سیرجان ()748292

