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برگیازتاریخ

امیرکبیر از صدارت تا شهادت

بخش نخست

میرزا محمد تقیخان فراهانی
(زاده ۱۱۸۶ :خورشیدی در هزاوه
اراک ،درگذشته ۲۰:دی ۱۲۳۰
کاشان) مشهور به امیرکبیر ،یکی
از صدراعظمهای ایران در زمان
ناصرالدینشاه قاجار بود.
امیرکبیر همسرعزتالدوله ،خواهر
ناصرالدینشاه قاجار بود و به سبب
ازدواج دخترش تاجالملوک با
مظفرالدینشاه قاجار پنجمین پادشاه
از دودمان قاجار ،پدربزرگ ششمین
ایشان یعنی محمدعلیشاه نیز بهشمار
میرود.
مدت صدارت امیر کبیر  ۳۹ماه (سه
سال و سه ماه) بود .سردار عزیز خان
موکری داماد امیرکبیر و رهبر قشون
ناصرالدین شاه بود .امیرکبیر پس از این
که با دسیسه اطرافیان شاه از جایگاه
خود برکنار و به کاشان تبعید شد ،در
حمام فین به دستور ناصرالدینشاه به
قتل رسید .پیکر وی در شهر کربال به
خاک سپرده شدهاست.
ازدواج
امیرکبیر دو بار ازدواج کرد .ازدواج
اول وی با «جانجان خانم» دختر
حاج شهبازخان (عموی امیرکبیر)
بود .امیر از او سه فرزند داشت .به
نوشته دکتر پوالک ،امیر در زمان
صدارت خود از این زن جدا شد.
دومین همسر امیر ،یگانه خواهر تنی
ناصرالدینشاه «ملکزاده خانم»
(ملقب به عزتالدوله) بود که در ۲۶
بهمن ۱۲۲۷خورشیدی با وی ازدواج
کرد .او دختر محمدشاه و مهد علیا بود
و در  16سالگی به عقد و ازدواج امیر
درآمد .امیردر این هنگام حدود چهل و
سه ساله بودهاست .این ازدواج ظاهراً به
خواست و اشاره ناصرالدین شاه صورت
گرفتهاست .این معنا از نامهای که امیر
به پادشاه نوشته است برمیآید« :از
اول بر خود قبله عالم معلوم است که
نمیخواستم در این شهر صاحب خانه
و عیال شوم .بعد ،به حکم همایون و برای
پیشرفت خدمت شما ،این عمل را اقدام
کردم».
صدارت
محمدشاه در شب شنبه چهارم
سپتامبر  ۱۸۴۸میالدی فوت کرد.
کاردار سفارت انگلیس با فرستادن
پیکی این خبر را به ناصرالدین میرزا
در تبریز رساند .میرزا فضلالله
نصیرالملک پیشکار ناصرالدین شاه

در مهیا نمودن مقدمات حرکت شاه به
تهراندرماند و میرزا تقی خان مأمور به
این کار شد.
شاه که به تهران رسید بالفاصله میرزا
تقیخان را به مقام صدارت برگزید و
لقب امیر کبیر را به وی اعطا کرد.
شب شنبه  ۲۲ذیقعده ۱۲۶۴
ناصرالدین شاه بر تخت نشست و امیر
نظام را به صدارت اعظمی تعیین کرد.
عین فرمان شاه چنین است« :ما تمام
امور ایران را به دست شما سپردیم و
شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق
میافتد میدانیم .همین امروز شما را
شخص اول ایران کردیم و به عدالت و
حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد
و وثوق داریم .به جز شما به هیچکس
دیگر چنین اعتقادی نداریم و به همین
جهت ایندستخط را نوشتیم».
امیر در دوره صدارت خو د اقدامات
فراوانی انجامداد.
ماجرای عزل از صدارت
حضور امیرکبیردردربار ناصرالدینشاه
همواره مورد مخالفت تعدادی از
نزدیکان شاه از جمله مهدعلیا مادر
شاه ،اعتمادالدوله و میرزا آقاخان نوری
قرار داشت؛ چنانکه تالشهای این
عده سرانجام منجر به صدور حکم عزل
امیرکبیر از مقام خود گردید .برخی
از درباریان که او را مخالف منافع خود
میدیدند ،تهمت زدند که امیرکبیر
داعیه سلطنتدارد.
در روز  ۲۰آبان ( ۱۲۳۰دو ماه قبل از
قتل امیرکبیر) ناصرالدین شاه با ارسال
این دستخط ،او را از صدارت عزل کرد:
«چون صدارت عظمی و وزارت کبری
زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت
برای شما دشوار است شما را از آن کار
معاف کردیم .باید به کمال اطمینان
مشغول امارت نظام باشید».
ناصرالدین شاه ،بعد از عزل امیرکبیر
در محذور عاطفی قرار گرفت .او در روز
 ۲۴آبان نامهای به امیرکبیر نوشت ودر
آن تأکید کرد که خودش تنها قصد دارد
برای مدتی عهدهدار امور کشوری شود
و هرگز در امور لشکری قصد دخالت
ندارد و نیز حتی یک شاهی بیش آنچه
امیرکبیر مقرر داشته به مواجب کسی
نخواهد افزود .ابن نامه با این جمالت
آغاز میشود:
«جناب امیرنظام به خدا قسم آنچه
مینویسم عین واقعیت است .شما
را قلباً دوست دارم و خداوند مرا مرگ
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به مناسبت 20دی سالروز شهادت امیرکبیر

دهد اگر بخواهم تا زندهام دست از شما
بردارم…»
امیرکبیر پس از دریافت این نامه از شاه
درخواست مالقات کرد تا شاید تصمیم
او را تغییر دهد .او همچنین اطرافیان
را به بدگویی از خودش متهم نمود.
اما شاه مالقات را به فردای آن روز (که
روز انتصاب نوری بود) موکول کرد.
شاه به امیرکبیر نوشت« :خدا شاهد
است امروز که شما را نپذیرفتهام،
شرمندهام .چه میتوانم بکنم .ای
کاش هرگز شاه نبودم .حاال که این را
مینویسم اشکم جاری است .اگر باور
نمیکنید بیانصافاید… کدام مادر
قحبهای میتواند در حضور من از شما
بد بگوید .هر کس در حضور من از شما
بد بگوید ،حرامزادهام اگر نگذارمش
جلوی توپ… به عالمت التفاتمان یک
شمشیر الماس نشان قیمتی و همچنین
حمایلی که به گردن خودم میاندازم
را برایتان میفرستم .انشاءالله آنها را
میپذیرید و فردا به حضور میآیید».
امیرکبیر دلآزرده از حکم عزلش که
حاالدیگر حتمی شده بود یا به این خاطر
که احساسات ناصرالدین شاه را صادقانه
نمیدانست ،مرتکب خطای بزرگی شد
و در مراسم سالم شاهانه شرکت نکرد.
این امر موجب فوران احساسات شاه و
نیز تحریک سوظن او شد.
پس از آن نوری شروع به عزل و
نصبهایی نمود که غالباً از طریق رشوه
و تبعیض انجام میگرفتند .اودر نامهای
به شاه نوشت:
« ...مردم بیسر و پا را با رشوه میخواهند
صاحب منصب کنند .این غالم نمیتواند
نظم دهد .بینظم کارها پیش نمیرود.
فرمان دیروز باید باطل شود وگرنه همه
مردم به خیاالت خواهند افتاد .این درد
غالم را میکشد که مردم بگویند آن
نظم میرزا تقی خانی گذشت».
سه روز پس از واقعه امیر طی نامهای
که به شاه مینویسد و وضعیت امور
لشکری را گزارش میدهد از شروع
انتصابات افراد بی سرو پا با رشوه به شاه
گله میکند.
میرزا آقاخان و مهدعلیا که با بودن
امیر در تهران کارشان استوار نمیشد
و همواره احتمال انتصاب مجدد وی
توسط شاه وجود داشت با همکاری و
مشاوره با شیل وزیر مختار انگلیس،
امیرکبیر و شاه را راضی کردند که امیر
به حکومت کاشان منصوب شود.در این
هنگام پرنس دالگوروکی وزیر مختار
روسیه که از به قدرت رسیدن میرزا
آقاخان هوادار انگلیس نگران شده بود
و نیز به دلیل خوی شتابگر و تندی
که داشت با عدهای از افراد سفارت به
خانه امیر رفت و به او پیشنهاد کرد
تحتالحمایه روسیه شود.
امیر نپذیرفت اما همین مالقات بهانهای
بهدست مخالفان امیرداد تا شاه را از وی
خشمگین و ترسان کنند .وزیر مختار
روسیه خانه امیر را ترک کرد و خانه به
محاصره سربازاندرآمد.
امیر تعهدنامهای به شاه نوشت که به
هیچیک از دو سفارت روس و انگلیس
پناهنده نخواهد شد .روز بعد شاه که
بشدت از این واقعه ترسیده بود امیر را
از کلیه مناصب (امیر نظامی و حکومت
کاشان) عزل کرد.
دو هفته بعد نیز برای محو کردن خاطره
امیر ،شاه دستور داد سمت امیر نظامی
کً
ال از سمتهای دولتی حذف شود .یک
یا دو روز بعد امیر تحتالحفظ و همراه
با مادر و همسر و فرزندانش راهی فین
کاشان شد.
ادامه دارد

کافهادبیات

مسعود منفرد

اگر شعر نباشد
سخن خسته میشود،
از تکرار کالم....
خیال برای همیشه به خواب میرود
غنچهای لبخند نمیشود
رنگینکماندر چشمان هیچکس نمیریزد
بهار میمیرد با آواز قناریاش
آهویی رعنا نمیشود
سروی به راه نمیافتددر چمن
غمی سر نمیگذارد بر شانههای شب
و هجوم شب را
آرام نمیکند الالی مادر
ِ
روی سرد و چرکین زمین را
سفید نمیکند برف
باران ترانه نمیشود
و ناودان شعر نمیخواند
گل قدم نمیگذارد
میان واژهی احساس
آه اگر شعر نباشد
شعله عشق
به لبی نمیرسد
و سر میرویم از تیکتاک ساعتها
طنین آوازیدر احساس نمیپیچد...

 /همیشه داشتن و از
از اول نداشته باشد .

مانا آقایی
زاده  ۱۳۵۲بوشهر ،شاعر و مترجم اهل ایران و کارشناس ارشد
زبانهای ایرانی ازدانشگاه اوپساالی سوئد است .آقاییدر سال
 ۱۳۶۶همراه خانواده به استکهلم مهاجرت کرد .وی دخت ِر
نویسنده و شاعر ایرانی شیرزاد آقایی و همسر اشکدالن است.
پارهای از اشعار مانا آقایی به زبانهای دیگر از جمله انگلیسی،
سوئدی ،ترکی استانبولی ،عربی و آلمانی ترجمه شده و در
نشریات و سایتهای مختلف به چاپ رسیدهاند .از مانا آقایی
تعدادی مقاله نیز در زمینه ادبیاتفارسی در مهاجرت به زبان
سوئدی منتشر شدهاست .از وی تابهحال چندین مجموعه شهر
به چاپ رسیده که مجموعه «من یک روز داغ تابستان دنیا
آمدم» در نظرسنجی که ماهنامه تجربه (سال سوم ،شماره
فروردین  )۱۳۹۱از میان نزدیک به  ۵۰منتقد شعردردو نوبت
انجام داده بود ،جزو  ۱۸کتاب برگزیده سال  ۱۳۹۱اعالم شد.
دو شعر زیر از سرودههای اوست:
شال و کاله میکنند
دست به سینه میایستند
چشم برهم میگذارند
 و بیصدا میروند زیر زمین
هیچکس نمیتواند مثل آدمبرفیهای محلهی ما
اینطور شاعرانه به آفتاب فکر کند
*******
وقتی بمیرم
کسی خواهد آمد
کسی شبیه جوانی من
کسی که فکرهای مرا فکر خواهد کرد

دس
تدادن به مراتب آدم را بیشتر ناراحت میکند تا اینکه

(بادبادکباز /خالد حسینی)
 /اگر ثروتمند نيستی ،مهم
نيست؛ بسياری از مردم ثروتمند نيستند ،اگر جوان
نيستی ،همه با چهره پيری
مواجه می شوند؛ اگر تحصيالت عالی نداری با كمی سواد
هم میتوان زندگی كرد .اگر
سالم نيستی ،هستند افرادی كه با معلوليت و بيماری
زندگی می
کنند .اما اگر عزت نفس نداری ،برو بمير كه هيچ نداری!...
(يکدقيقه برای خودم /اسپنسر جانسون)

دو شماره پیش از مخاطبان گرامی پرسیدیم:

پیشنهاد شما
برای آسانسازی ازدواج چیست؟
در پاسخ به این سؤال ،مخاطبان ،پاسخ زیر را ارسال کردهاند:

در کفشهای من راه خواهد رفت
ودر همین اتاق
روی همین صندلی ،انتظار خواهد کشید
وقتی بمیرم
من خود
در گور سرد زنیدیگر خواهم خفت
او نیز شهروندی گمنام
کنیزی بیشناسنامه
آواره ای اهل یکی از پایتختهای جهان
چه فرق میکند؟
وقتی بمیرم
در آفریقا هنوز گلوله می بارد
در آسمان عراق ستارهای تکهتکه خواهد شد
در بیتاللحم کودکانی بدون سر بهدنیا خواهند آمد
وقتی بمیرم هیچکس گریه نخواهد کرد
از سنگ قبرم که سفید است
عکسیدر روزنامهها نخواهد افتاد...

پارسی بگوییم:
 به جای «صالح» بگوییم :شایسته ،پرهیزکار به جای «صبیه» بگوییم:دختر به جای «صحابه» بگوییم :یاراندرست بنویسیم:
تهویه هوا:
تهویه خود به معنای «عوضکردن هوا» یا «هوادادن» است و نیاز به کلمه
هوا ندارد .بنابراین ترکیب تهویه هوا حشو است و بهتر است که از استعمال
«هوا» همراه آن خودداری شود.
به جای «دستگاه تهویه هوا» میتوان به سادگی گفت« :دستگاه تهویه».
(تهویه در لغتنامههای عربی نیامده و ظاهراً از ساختههای فارسیزبانان
است).
برگرفته از :غلط ننویسیم ،اثر ابوالحسن نجفی ،ص 125

کشکول

دو حکایت از مثنوی مولوی

غالمرضا آراسته

تشنهای بر سر دیوار بلند
تشنهای باالی دیوار بلندی
نشسته بود و با حسرت به آب نگاه
میکرد .او خشتی از دیوار جدا
میکرد و در آب میانداخت و به
این کار ادامه میداد.
شخصی او را صدا کرد و گفت :چرا
دیوار را خراب میکنی و خشتدر
آب میاندازی؟
او جواب داد تشنهام .از صدای
برخورد خشت و آب لذت میبرم.
دیگر این که دیوار آهسته آهسته
کوتاه میشود و سرانجام به آب
میرسم .این لذت را فقط تشنه
میچشد و تشنه است که آرزوی
آبدارد.
دیوار کبر و غرور نمیگذارد از
صحبت حق لذت ببریم و نشاط
یابیم و نمیگذارد سر به سجده
فرو آوریم.
باید ایندیوار را کوتاه کرد و به آب
زندگانی رسید.
تا که ایندیوار عالی گردن است
مانع این سر فرودآوردن است
سجده نتوان کرد بر آب حیات
تا نیابم زین تن خاکی نجات
********

بس دعاها
که زیان است و هالک
دزدی از مارگیری ،ماری دزدیده
بود .مارگیر دعا میکرد که او را
بیابد و مار خود را از او بگیرد.
او پی دزد را گرفت و به جنازه آن
دزد رسید که از زخم مار جان داده
بود.
مارگیر بادیدن جنازه گفت:
شکر حق را کان دعا مردود شد
من زیان پنداشتم آن سود شد
بسدعاها کان زیانست و هالک
وز کرم می نشنود یزدان پاک

پاتوق

پاسخ مخاطبان به سؤال شماره  6پاتوق

زینقندپاریس

کافه پاراگراف

یکشنبه  17دی 1396
 7ژانویه  / 2018شماره 166

پاتوق

وقتیبمیرم!

نباشد

جامعه

به کوشش فاطمه زردشتی نیریزی

گنجینههایادب

اگر شعر
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اکفهکتاب

مدیریت
زمان

نام کتاب :مدیریت زمان
نویسنده :دیوید لوئیس
ترجمه :کامران روحشهباز
انتشارات :ققنوس
 288صفحه
دیوید لوئیس ،زادهی  ۱۹۴۱از بزرگترین
فیلسوفان تحلیلی نیمهدوم قرن بیستم است کهدر
سال 2001درگذشت.
کتاب «مدیریت زمان» از این نویسنده است
که به شما کمک میکند استفاده بيشتری از
وقت و عمر خود ببريد .همچنین سريعترين و
پرثمرترين برنامهای را که تاکنوندر مديريت زمان
پيشنهادشده در اين کتاب خواهيد يافت .برای
اجرای اين برنامهها نيازی به اضافهکردن کاری
جديد به برنامه شلوغ فعلی خود ندارید.
توصیههای دکتر لوئیس به شما کمک میکند
تا در عرصههای مختلف زندگی شخصی و شغلی
از وقت محدود خود به طور مؤثرتری بهره گیرید،
مانند تلفنزدن و پاسخگویی به تلفنها ،شرکت و
سازماندهی جلسات ،نوشتن گزارشهای شغلی،
برخورد با مراجعین سرزده و...
به گفته نویسنده ،با اجرای برنامه تمرينی اين
کتاب ،فقط به مدت  5روز ،استرس را از زندگی خود
حذف میکنيد و هر هفته  10ساعت به عمر مفيد

خود میافزاييد .متن زیر برگرفته از کتاب است:
یک ضربالمثل اسپانیایی می گوید :باید روز خود را
با خوردن یک قورباغه زنده شروع کنیم! اگر وظایف
ناخوشایند و مخالف میل خود را به آخر روز کاری
موکول کنیم ،نتیجهای جز نگرانی و به فکر فرو
رفتن به بار نخواهد آورد؛ حتی انجامدادن کارهای
دیگر را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
در صورت امکان کارهایی را که کمتر مایل به
انجامدادن آنها هستید ،باید همان اول روز انجام
دهید( .چه کاری ناخوشایندتر از خوردن یک
قورباغهی زنده است؟)
در گوشهایدیگر از این کتاب آمده است:
در رد کارهای کماولویت قدری بیشتر قاطعیت
نشان بدهید .آیا به قدر کفایت و زود به زود جواب
«نه» میدهید؟ بسیار ضروری است که اجازه
ندهید دیگران کارهایشان را روی میز شما تلنبار
کنند ،مگر این کهدر رسیدن به هدفی به شما کمک
کنند.

 حسین:
به نظرم باید در رسانهها برای ازدواج
کمخرج و ساده تبلیغ و فرهنگسازی
کنید .به عالوه یک مسکن بسازند به
اسم مسکن ازدواج .یک سال رایگان
به تازه عروس ودامادها بدهند و بعد با
قیمت ارزان به آنها بفروشند .همچنین
به آنهایی که ازدواج میکنند در
شرکتها شغل بدهند .مثل قانون
سربازی که برای متأهلها کسری
خدمت میدهند.
:0917332 **19 
متأسفانه به خاطر شرایط بد اقتصادی
و نداشتن شغل ،جوانان نمیتوانند
ازدواج کنند که بخواهد ازدواج ساده
و آسان یا سخت و تجمالتی صورت
بگیرد .کسانی هم که ازدواج کردهاند
در راهروهای دا دگستری دنبال
طالق هستند که باید زنگ خطری
برای مسئوالن باشد که از خواب بیدار
شوند .در سالهای اخیر طبقه متوسط
جامعه نابود شده و جامعه به طبقه
فقیر و پولدار تقسیم شده است .من

جوانی  ۳۴ساله هستم که به خاطر
نداشتن شغل نتوانستهام ازدواج کنم و
تشکیل خانواده بدهم .نمیدانم تا کی
مسئوالن با دادن شعار میخواهند از
حقایق جامعه فرار کنند !
 ناشناس:
چیزی که آسون به دست بیاد ،آسون
هم از بین میره!!
 ناشناس:
گِران باش! بگذار بَهایت را پرداخت
کنند؛ آدمها چیزهای ُمفت را مفت از
َدست میدهند!
نیچه
 حسین:
باید جلو تجمالت اضافی رو گرفت
و از این رسم و رسومات کمرشکن
دوری کرد .آرایش عروس باالی یک
میلیون چه دردی رو دوا میکنه؟ یا
این که ارکستر میلیونی با یک ارکستر
ساده هر دو یک کار رو انجام میدن.
البته مسئوالن باید کمک کنند تا

به جوانان بها داده شود .در نیریز به
جای ساخت بناهایی که معلوم نیست
کی تموم میشه باید چند کارخانه
مانند رینگاسپرت زده بشه تا هم پدر
آمرزیده شوید و هم جوانان مشغول به
کار بشن .اون موقع ازدواج انجام میشه
و جوان بیچاره دنبال فحشا نمیره.
این جوانان اگر ازدواج نکنند و دنبال
فحشا برن ،اون موقع گناهش گردن
مسئوالن محترم است !!
mr.farhad74

دو راه مهم وجود داره .اول همدیگه
رو بخوان ...دوم برادر بزرگتر و خواهر
بزرگتر دخالت نکنه ...همه چی
درست میشه
m.o.h.a.m.m.a.d_h.p

یه نفر پیدا کن که از زندگیش راضی
باشه بعد بگرددنبال این که چهجوری
آسونش کنی!
hjalali1369jj

چهارتا جوون با کمترین خرج ازداوج
کردن ،حاال کار ندارن که بتونن
زندگی کنن .اول دنبال راه حل واسه
کار باشید تا برسه به ازدواج آسان.
aram6391

ازدواج آسون میشه اگهدختر و پسر و
خانوادهاشون دنبال تجمالت و چشم
و همچشمی نباشن .ازدواج آسون
میشه اگه تنوعطلبی دختر پسرا از

بین بره و وفادار باشن به هم .ازدواج
آسون میشه اگه دخالت و حرف
خانواده و مردم توی زندگیا نباشه.
ازدواج آسون میشه اگه تسهیالت
ازدواج با سود و بهره خیلی کم به جوونا
پرداخت بشه .ازدواج آسون میشه اگه
قناعت پیشهگی و تالشمون درست و
اندازه باشه.
mhbb69

اول که بزرگترین مشکل االن جوانها
بیکاری است.
جوان بیکار چطور میتواند مسئولیت
خانواده را به عهده بگیرد .دوماً ابتدا
باید آمار دقیق را بگیرید که آیا واقعاً
سن ازدواج باال رفته؟ پیشنهاد میکنم
مستند «عروسکها نمیدانند» به
کارگردانی نوا رضوانی رو ببینید اون
موقع تعجب خواهید کرد که طبق
اعالم مرکز آمار کشور ،چند هزاردختر
در هر سال زیر پانزده سال ازدواج
میکنند.
pasargad1924

تجمالت را کنار بگذاریم .چشم و
همچشمی نکنیم  .اول زندگی همه
چیز نباید فراهم باشد .لذت به دست
آوردن در زندگی مشترک دو چندان
است  .اصل ،ازدواج است .لباس فالن،
ماشین ،خونه جهیزیه و  ...فقط بهانه
است .از یکدیگر انتظارات عجیب
(ع)
نداشته باشیم .از موالیمان علی
درس زندگی بگیریم .لذت زندگی در
سادگی است.
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meysam_m.p.8162

پسر و دختر توقعاتشون در حد هم
باشه و هم رودرک کنن.
moh_sh_66

تا وضع مدیریت و اقتصاد کشورمون
اینجوریه ،هیچ ازدواجی آسون
نمیشه مگر به پشتوانه پدرای پولدار.
جوونا هم دل دارن! از همون اول
زندگی باید از همه آرزوهات بگذری
که ...
mousa6934

من به خاطر سختگیری بانک ملی بعد
از دو سال نتونستم وام ازدواج بگیرم
و در نهایت ول شد .بانکها مانع اصلی
هستند .چطور میشه ازدواج کرد؟
چهار تا ضامن کارمند بردم از هر کدوم
یه ایراد گرفت و قبول نکرد.
mousa6934

بزرگترین مانع بانکها هستند که
چوب الی چرخ جوانها میگذارند و
وام رو نمیدهند.
mousa6934

پیشناد میکنم یه مؤسسهای دفتری
چیزی هم بزنید توی نیریز که جوانها
رو بطور قانونی به همدیگر معرفی
کنند و با هم آشنا بشوند و مورد مناسب
رو انتخاب کنند.
mohsen.shoaa

مبلغ وام ازدواج رو بیشتر کنید.

اگر شما شهردار بودید
برای درآمدزایی شهرداری
چه میکردید؟

همانطور که میدانید به دلیل رکود در ساخت
و ساز ،درآمد شهرداریها بویژه در شهرهای
کوچکی مثل نیریز ،آبادهطشک ،مشکان
و قطرویه بشدت افت کرده و به دنبال آن،
پروژههای عمرانی و زیباسازی شهری نیز راکد
مانده و انجام خدمات شهری نیز با مشکل مواجه
شده.
اما برخی راهکارها وجود دارد که در همین
دوران رکود نیز میتوان برای شهرداری درآمد
پایدار ایجاد کرد.

اگر شما شهردار بودید برای

درآمدزایی شهرداری چه
ابتکاری به خرج میدادید؟

بویژه با توجه به شرایط شهرهای نیریز،
آبادهطشک ،مشکان و قطرویه.
لطفاً در پاتوق شرکت کنید و نظرات و تجربیات
خود را با ما در میان بگذارید و دیگران را هم از
ایدههای خود باخبر کنید.
مهلت ارسال نظرات تا جمعه  22دیماه.
راههای ارسال نظر زیاد است و شما میتوانید از

یکی از راههای زیردر این گفتگو شرکت کنید:
 -1اینستاگرام به نشانی  .@neyrizanfarsدر
آنجا میتوانید نظر بگذارید و همزمان و به صورت
آنالیندر مورد نوشتههایدیگران نظر بدهید.
 -2تلگرام و واتساپ0917 800 1808 :
 -3تلگرام به نشانی @neyrizanfars
 -4پیغامگیر شبانهروی٥٣٨٣ ٠٩٠٠ :
 -5به صورت مکتوب.
 -6ایمیل به نشانی info@asreneyriz.ir
 -7سایت هورگان ()hourgan.com
ما همه نظرات را میخوانیم و پس از ویرایش ،با
نام خودتاندر هفتهنامه منتشر میکنیم.
نکته :از این پس مخاطبان تا جمعه هر هفته
مهلت دارند نظر خود را اعالم کنند .نظرات آنان
با یک شماره تأخیر( ،به فاصله  14روز ) چاپ
میشود.
هدف ما در «پاتوق» این است که محلی باشد
برای گفت و گو و انتقال تجربیات به دیگران و
آگاهی از نظرات هم.

شاغل شوید ...... ...شاغل شوید ...... ...شاغل شوید
خوانندگان گرامی!
برای دریافت اطالعات کامل استخدامی
میتوانید به سایت اینترنتی هفتهنامه
نیریزان فارس به نشانی «»neyrizanfars.ir
و یا سایت خبری -تحلیلی هورگان به نشانی
« »hourgan.irستون استخدام در پایین صفحه
سمت چپ مراجعه نمایید.
دقت نمایید به دلیل حجم زیاد آگهیها تنها
بخشی از آگهی پوشش داده میشود و مابقی
اطالعاتدر سایت میباشد.
*****
استخدام شرکت ویتانا در استان فارس
آزمون تصدی امر قضا
(اطالعیه جذب اختصاصی)
جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء
سال  ۱۳۹۶آغاز شد .بر این اساس سامانه ثبتنام
اینترنتی جذب اختصاصی ،از روز سهشنبه 12
دیماه در بخش سامانه جذب اختصاصی قضات
سایت معاونت منابع انسانی قرارگرفت.
مهلت ثبتنام تا روز پنجشنبه  21دیماه پایان
میپذیرد و این مهلت تمدید نخواهد شد.
اطالعات بیشتردر سایت هورگان
*****
استخدام در آموزشگاه علمی آزاد پویش
نیریز
دبیری ریاضی ،دبیری زیست ،دبیری فیزیک،
دبیری شیمی ،دبیری علوم ،دبیری عربی ،دبیری
زبان ،دبیری فارسی و دبیری مطالعات و کادر
دفتری
اطالعات بیشتردر صفحه نخست همین شماره
*****
استخدام تعدادی چرخکار و اتوکار در
کارگاه تولیدی مانتو زنانه
تلفن 09396739373 :
*****
استخدام مبلمان
چوبینه در شیراز
کارگر ساده و خیاط
تلفن 09178067079 :
*****

استخدام رئیس دفتر مدیر عامل ،مدیر
بازرگانی و برنامهریزی
لیسانس مدیریت و رشتههای مرتبط،
لیسانس مدیریت بازرگانی و لیسانس صنایع
گرایش تحلیل سیستم ها
تلفن  37742339 :و 37742340
*****
استخدام مدیر بازاریابی و مهندس
مکانیک در شرکت شگفت افزار
مدیر بازاریابی و توسعه بازار ،و مهندسی
مکانیک (طراحی جامدات یا ساخت و تولید)
تلفن( 09177155437 :تلگرام) و
37742568
*****
استخدام جهت شرکت بازرگانی
در شیراز
مهندس تجهیزات پزشکی و کارشناس در
رشتههای پیراپزشکی
تلفن  32361807 :و 32361808
*****
استخدام چند نفر پشتیبان دستگاه
کارتخوان در شرکت داده پژوهان برتر
تلفن 36293945 :
*****
استخدام راننده و کارگر در شرکت آراز
تجارت فرداد
راننده همراه با خودروی نیسان ،راننده همراه
با خودروی ایسوزو  ۶تن ،کارگر انبار
تلفن 09372212918 :و 09177383914
*****
استخدام سنگ فروشی شنگ آوران
جنوب
تعدادی حسابدار و فروشنده
تلفن 07138337055 :و 07138337044
*****
استخدام رستوران و بیرون بر مهرگان
صندوقدار ،سالندار ،پیک موتوری ،تخته کار
و ظرفشور
تلفن 09170042120 :

استخدام در مؤسسه توسعه گران مهر
فوقلیسانس تمامی رشتهها و باالتر ،لیسانس
تمامی رشتهها و باالتر ،فوقلیسانس زبان و یا
آشنایی کامل به زبان انگلیسی و یا زبانهایدیگر،
لیسانس تمامی رشتهها
تلفن 36292420 ،09170566465 :و
36292310
*****
استخدام کارشناس تضمین کیفیت در
شرکت طاها شیر
ارسال رزومه resume@tahashir.com :
*****
استخدام کارشناس صنایع در شرکت
بازیافت سبز
تلفن 38385404 :
*****
استخدام نیروی آماربردار
نیمه وقت در شرکت فنی مهندسی
پدید گستر
مزایا :با حقوق ثابت  ۸۰۰هزار تومان و پورسانت
عالی
تلفن 09176046769 :و 38391930
*****
استخدام سه ردیف شغلی در بیرون بر سور
صندوقدار با تجربه ،پیک موتوری ،نیروی ساده
تلفن09173116033 :و 38248646
*****
استخدام دو نفر شاگرد
مکانیک ماهر یا نیمه ماهر
در شیراز
تلفن 09173845256 :
*****
استخدام جهت
تبلیغات ارم در شیراز
طراح مسلط به فتوشاپ و کورل ،نیروی آشنا به
دستگاه لیزر ،بازاریاب حضوری حرفهای ،طراح
وب سایت و اپلیکیشن
تلفن 32270616 :
*****

استخدام در درمانگاه ایران زمین
پزشک عمومی ،دندانپزشک و کلیه
متخصصان
تلفن 09177181795 :
*****
استخدام انستیتو زبان نیایش در
مرودشت فارس
تعدادی استاد آقا و خانم جهت تدریس زبان
انگلیسی
تلفن 43315466 :
*****
استخدام  3رده شغلی از سراسر ایران
در یزد
لیسانس در رشتههای مهندسی سرامیک یا
متالوژی ،کارشناس خدمات فنی و مهندسی،
کارشناس حسابداری و مالی
تلفن 09103852883 :
*****
استخدام در گروه رادمان پخش
سرپرست فروش ،ویزیتور ،بازرس ،راننده
همراه با و انت ،منشی
مزایا :حقوق ،پورسانت ،هزینه ایاب و ذهاب
و بیمه
تلفن 09362580773 :
*****
استخدام شرکت تابش انرژی
یک نفر راننده پایه دو جهت رانندگی با
کامیونت ایسوزو
تلفن 32299935 :
*****
استخدام فروشنده و مأمور پخش جهت
شرکت ایران شکالت در شیراز
فروشنده و بازاریاب ،مأمور پخش
حقوق ثابت اداره کار +پاداش فروش +هزینه
ناهار +هزینه ایاب و ذهاب +هزینه سوخت و
نگهداری موتورسیکلت +هزینه تلفن همراه+
بیمه تأمین اجتماعی +بیمه تکمیلی
تلفن 09171099561 :و 38351200
*****

استخدام شرکت نوید صنعت سبز
کارشناس مکانیک جامدات ،کارشناس
اتوماسیون صنعتی ،کارشناس برق
ارسال رزومه :
navidproject1@gmail.com

*****
استخدام سرپرست اداری در کارخانه
تولیدی خرم صنعت
کارشناسی مدیریت
ارسال رزومه:
khoramsanat.co@gmail.com

*****
استخدام جهت یک شرکت معتبر واقع در
شیراز
ویزیتور (بازاریاب) ،نیسان کرایه با راننده،
حسابدار
تلفن 09172652966 :
*****
استخدام گروه گنجینه طب پارس
یک نفر منشی خانم و سه نفر بازاریاب خانم و آقا
تلفن 09120059450 :و 32319631
*****
استخدام جهت یک دفتر مهندسی
منشی و مدیر قرارداد
تلفن 09128206264 :
*****
استخدام آژانس گلگشت در شیراز
تعدادی راننده متعهد و مرتب با اتومبیل مدل باال
نشانی :کوچه  58قصردشت
*****
استخدام برقکار با مدرک برق صنعتی در
یک شرکت تولیدی صنعتی
تلفن 09176072159 :
*****
استخدام شرکت فنی مهندسی دید افزار
جنوب
یک نفر همکار آقا ،آشنا به الکترونیک و ترجیحاً
دارای سابقه کار
تلفن (09396676800 :رزومه)

اعطای نمایندگی رسمی فروش بیمه
شرکت بیمه پاسارگاد در استان فارس از افراد
واجد شرایط و عالقهمند به فعالیت در صنعت
بیمه ،در ردیفهای شغلی مشاور ،کارشناس
نماینده رسمی فروش بیمههای زندگی
به صورت پاره وقت و تمام وقت دعوت به
همکاری مینماید.
تلفن 07132308408 :
*****
استخدام کارشناس مکانیک در شرکت
بازیافت سبز شیراز
تلفن 38385404 :
*****
استخدام استادکار لولهکش ،نجار و
مبلساز در یک شرکت معتبر
تلفن 09910756181 :
*****
استخدام راننده لودر با گواهینامه ویژه
تلفن 09177885575 :
*****
استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی
فاطیما در بلوار مدرس شیراز
تعدادیدبیر زبان انگلیسی و فرانسه خانم
تلفن 09177397105 :و 37251481
*****
استخدام شرکت نوآوران معماری
حسابدار با تجربه ،منشی با تجربه و نیروی آقا
جهت انجام امور اداری
تلفن 09177074159 :و 36308209
*****
استخدام تعدادی فروشنده جهت
فروشگاه گلدن برند در شیراز
تلفن 32319560 :
*****
استخدام جهت یک شرکت معتبر
در فرودگاه شیراز
مکانیک دیزل ،صافکار و جوشکار ،نقاش
خودرو
تلفن 09215406334 :

