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نگاهی به وضعیت دانش آموزان در رعایت پروتکل های بهداشتی؛

اندر حکایت کرونا و آموزش حضوری

برخی والدین :فرزندانمان را به مدرسه نمی فرستیم ،خطر کرونا همچنان در کمین است.

رییس آموزش و پرورش :حدود  ۲۶هزار دانشآموز باالی  12سال یعنی  ۸۷درصد واکسن زدهاند و ایمنی در مدارس ایجاد شده است .
S O K H A N
T A A Z E H

مدیر یک دبستان غیر انتفاعی :دانشآموزان دو روز بهصورت حضوری و یک روز هم کالسها را بهصورت مجازی پیگیری کنند.
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حمایت شهرداری و شورا
از زوجهای جوان مددجو
صفحه4

صفحه 2

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و تکمیل
دیـوار (نما) و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر) به شماره

 2000005674000088را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/09/03می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/09/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/09/23

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14:35روز چهارشنبه تاریخ 1400/09/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و تکمیل دیـوار (نما)
و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی فراخوان عمومی «شناسایی شرکت های سازنده در زمینه بومی سازی
ممبران فیلتر پرس با عرض بیش از دو متر « به شماره /400/10ف
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « بومی سازی ممبران فیلتر پرس
با عرض بیش از دو متر » را از طريق برگزاري مناقصه به شرکت سازنده واجد شرایط واگذار نمايد.

لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها و سازندگان
به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه نقشه های مربوطه از
قسمت مناقصه و مزايده دانلود نمايند .
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز سه شنبه مــورخ  1400/09/09در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .الزم به ذكر است شركت معدني و
صنعتي گل گهر در تایید و یا رد صالحیت شرکت ها بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت
مختار مي باشد و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت دعوت به مناقصه ایجاد نمی نماید.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

سخن همشهریان:
ِ

انعکاس

تو رو خدا فکری به حال اداره بیمه تامین اجتماعی
بکنید .من سه روزه دارم میرم که فقط بیمه ای که
پرداخت شده رو وارد سیستم کنم اما موفق نمیشم واقعا
چند بار دیگه باید برم و از کار بیکار بشم تا خانمها و
آقایونی که سرشون تو گوشی و صحبت با گوشی هستن
وقت کنن و کار ارباب رجوع رو راه بیندازند.
#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن

سالم این مورد دیشب برام پیش اومد داشتم از بلوار چمران رد می شدم که پالکارت هایی دیدم نوشته بود موز
 20000تومان  ،لیمو پرتقال  1000تومان؛ کمی جلوتر مغازه میوه فروشی بود به آنجا رفتم مقداری میوه برداشتم وقتی
فروشنده میوه ها را وزن کرد قیمت زیادی گفت ،ازش پرسیدم مگر لیمو کیلویی چنده ،گفت 18000 :تومان ،پرتقال :
 20000تومان ،موز  ....هزار تومان؛ تمام قیمتها خیلی بیشتر از اون قیمت نوشته شده روی پالکارد بود وقتی من و چند
خریدار دیگر اعتراض کردیم تعدادی پالستیک که با میوه های خشک شده و پالسیده و کوچک پرشده بود را نشان
داد و گفت اینها کیلویی  10هزار تومان؛ این همه گرانفروشی با شیوه نوین است؛ حاال مسوولین اداره صمت شما که
دیروز تو بوق و کرنا زدین که رفتین به قیمت میوه فروشی ها رسیدگی کردین ،اقال اینجا هم سری بزنید درسته داخل
شهر نیست ولی قرار نیست یک شهر و چند نرخ باشد ...نام و آدرس کامل میوه فروشی نزد سخن تازه محفوظ است.

نگاهی به وضعیت دانش آموزان در رعایت پروتکل های بهداشتی؛

هدی رضوانی

اندر حکایت کرونا و آموزش حضوری

حدود دو سال است که کرونا بیرحمانه بر همه ابعاد زندگی
بشر میتازد و محدودیتهای بسیاری را در همه زمینهها
ایجاد کرده .یکی از مواردی که با محدودیت شدید روبرو شد؛
تعطیلی مدارس و دانشگاهها بود .دانشجویان و دانشآموزان،
کالسهای حضوری را به فراموشی سپرده و درس خود را در
فضای مجازی دنبال کردند .شاید آن روزها فاصله گرفتن از
فضای حضوری آموزش و همکالسیها برای دانشآموزان
سخت بود اما پساز دو سال که عادت به فضای مجازی در
آنها شکل گرفته؛ ابالغیهای از سوی وزارت آموزشوپرورش
به همه مدارس اعالمشده است تا مدارس از ابتدای آذرماه
حضوری شوند .از یک طرف دانشآموزان خوشحالند پساز
دو سال میتوانند دوباره فضای درس و کالس را تجربه کنند
و دوستان خود را ببینند؛ اما از طرف دیگر این دغدغه وجود
دارد که آیا با حضوری شدن مدارس بهویژه در دبستان که
دانشآموزان نمیتوانند واکسن بزنند؛ ممکن است خطر
افزایش انتقال و شیوع کرونا وجود داشته باشد یا با مدیریت
بهینه میتوان این گردنه را نیز پشت سر گذاشت و با مماشات
با کرونا ،آموزش حضوری را از سر گرفت؟
 87درصد دانش آموزان  12تا  18سال واکسینه شدند

اکبر محیاپور رییس آموزشوپرورش شهرستان سیرجان در
خصوص ابالغیه بازگشایی مدارس از ابتدای آذرماه سال جاری
میگوید :این ابالغیه بهصورت سراسری صادر شد و همه
آموزشوپرورش های شهرستانها ملزم به رعایت آن هستند.
سعی میکنیم با حداقل میزان خطر؛ مدارس را بهصورت
حضوری دایر کنیم .وی در پاسخ به این سوال که برای
دبستانها چه فکری کردهاید با توجه به اینکه واکسیناسیون
دانشآموزان بین  ۱۲تا  ۱۸سال انجام میشود؟ میگوید :در
بسیاری از کشورها اجازه تزریق واکسن به سنین پایین داده
نشده .ایران و سیرجان هم از این قاعده مستثنی نیست .اما
برای دانشآموزان  ۱۲تا  ۱۸سال سعی کردیم واکسیناسیون
را بهطور جدی انجام دهیم.
حدود  ۲۶هزار دانشآموز یعنی  ۸۷درصد واکسن زدهاند
و ایمنی در مدارس ایجاد شده .ضمن اینکه همانطور که
خودتان گفتید این محدوده سنی دقت مراقبت از خود و حفظ
پروتکلها را هم دارند .برای سنین زیر  ۱۲سال هم هنوز هیچ

برنامهای برای واکسن اعالمنشده و دستور بازگشایی مدارس از
اول آذر هم صادر شده که باید با رعایت پروتکلهای بهداشتی
انجام شود .این اقدام همراه با دو نکته اصلی است :یکی کاهش
تراکم کالسها و دیگری الزام دانشآموزان به استفاده از
ماسک در مدرسه.

هستند آنها را به دو گروه تقسیم
کردهایم که هر گروه روزی  ۲ساعت
به مدرسه میآیند ۸ .تا  ۱۰صبح یک
گروه و  ۱۰/۳۰تا  ۱۲/۳۰صبح هم
یک گروه.
از او میپرسم بهنظر شما بچههای
دبستانی که واکسن هم نمیزنند؛
میتوانند پروتکلها را در مدرسه
رعایت کنند؟ پاسخ میدهد :ستاد
کرونا یک دستورالعمل به ما داده و
گفته تقسیمبندی کالسها متناسب
با مساحت کالسها باشد .یعنی
بهازای هر دانشآموز؛  ۲/۲۵مترمربع فضا .کالسهای مدرسه
ما خیلی بزرگ است و حدود  ۳۰مترمربع هر کالس مساحت
دارد .بچهها را تقسیمبندی کردیم و فاصلهها رعایت میشود.
مطمئن باشید دانشآموزان بیشتر از بزرگترها رعایت
میکنند .اگر معلم موقع تدریس مجبور باشد ماسکش را
بردارد؛ دانشآموزان بهشدت مراقب هستند و همه ماسک
دارند .از مرکز بهداشت هم بازرس داشتیم و هیچ مشکلی در
رعایت پروتکلها وجود ندارد .مدیر مدرسه ایثار معتقد است
مدارس باید فعالیت حضوری داشته باشند و به نوعی با کرونا
کنار بیایند .وی در این خصوص میگوید :مدارس بههرحال
باید باز شوند .تاکید آموزشوپرورش هم برهمین است و هرچه
جلوتر برویم هم حضور بچهها بیشتر میشود و هم ساعت
کالسی مدارس .ناگزیر هستیم به این امر تا بتوانیم آموزش
مجازی را از سر بگیریم.

در ابالغیه حضوری شدن آموزش؛ با توجه به دستهبندی
مدارس به دو نوع دولتی و غیرانتفاعی ،هر یک؛ راهکارهای
خاص خود را اتخاذ میکنند تا بتوانند حضور دانشآموزان
در مدارس ،همراه با وجود کرونا را به بهترین نحو ممکن
کنترل نمایند .شیخ زکریا مدیر دبستان پسرانه غیرانتفاعی
ایثار است .وی در خصوص راهکاری که برای حضوری برگزار
کردن کالسهای مدرسه در نظر گرفتهاند میگوید :تصمیم بر
آن شد که دانشآموزان دو روز بهصورت حضوری در مدرسه
حاضر شوند و یه روز هم کالسها را بهصورت مجازی پیگیری
کنند .دو روزی که دانشآموزان بهصورت حضوری در مدرسه

در کنار دیدگاهی که مدیر دبستان ایثار برای کنترل
دانشآموزان دبستانی دارد و بر رعایت پروتکلها توسط آنها
تاکید میکند؛ مدیر دبستان دخترانه نجمه که یک مدرسه
دولتی است؛ نظر دیگری دارد .نقیب در خصوص حضوری
شدن مدارس میگوید :آموزشوپرورش بخشنامه ابالغ کرده
که با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی
مدارس را حضوری کنیم .برهمین اساس دانشآموزان را
گروهبندی کردیم و از شنبه آینده  ۶آذرماه؛ حضور بچهها
اجباری خواهد شد .وی به نحوه گروهبندی هم اشاره کرده
و میگوید :یک گروه روزهای زوج و گروه دیگر روزهای فرد

شیفت بندی حضوری دانش اموزان در مدارس شلوغ

از محیاپور میپرسم :با توجه به اینکه بچههای دبستان
نمیتوانند پروتکلها را بهطور صددرصدی رعایت کنند و
کنترل آنها مشکل است؛ برای آنها چه فکری کردهاید؟
پاسخ میدهد :تا جاییکه در توان مدیران و معلمان مدارس
باشد ،از دانشآموزان مراقبت میکنند و سعی میکنند بچهها
با هم تماس نداشته باشند و آنها را توجیه میکنند تا با این
بحران کرونا و رعایت پروتکلها آشنا شوند .متأسفانه راهکار
دیگری وجود ندارد .رییس آموزشوپرورش سیرجان در پاسخ
به این سوال که برای مدارس شلوغ که جمعیت باالیی دارند
چه کردهاید؟ میگوید :مدارس شلوغ شهرستان نهایتاً  ۴۰نفر
دانشآموز در هر کالس دارند که به مدیران مدارس ابالغشده
دانشآموزان را شیفت بندی کنند تا از تراکم دانشآموزان در
کالسها کم شود .یکی از دغدغههایی که با بازگشایی مدارس
در ذهن والدین و افکار عمومی شکل میگیرد ،کنترل بچههای
دبستان است .محیاپور در این زمینه میگوید :نمیتوانیم
پیشبینی کنیم که میتوان همه بچههای دبستانی را بهصورت
صددرصد کنترل کرد .اما یکسری دستورالعملها با توجه به
تدابیری که وزارت آموزشوپرورش و وزارت بهداشت داشتند،
به همه شهرستانها ابالغشده که ما نیز بر همان اساس عمل
میکنیم .امیدوارم بتوانیم بهخوبی از عهده انجام آن بربیاییم.
دو روز حضوری و یک روز مجازی

دانش آموزان به دو گروه زوج و فرد به مدرسه میآیند

در مدرسه حضور خواهند داشت .کالسهای ما حدود ۳۶
نفره هستند و همه دانشآموزان را توجیه کردهایم که همگی
ماسک داشته باشند و حداقل تماس را با هم برقرار کنند .این
توصیهها به والدین هم شده تا بچههای خود را آماده کنند و
مشکلی در مدرسه پیش نیاید .مدت حضور بچهها در مدرسه
 ۱/۳۰ساعت در هر روز و بدون زنگ تفریح و بدون فعالیت
بوفه خوراکی است .هر کدام یک قمقمه آب با خود میآورند
که از شیر آب مدارس استفاده نشود .سعی داریم میزان تماس
و خطر انتقال ویروس را به حداقل برسانیم .مدیر دبستان نجمه
کنترل بچههای دبستانی را سخت میداند و عنوان میکند:
معموالً کنترل بچههای دبستان سخت است ،چون ممکن
است شدت حساسیت موضوع را درک نکنند و نتوانند مراقب
خود باشند اما تمام تالشمان را میکنیم و امیدواریم که بتوانیم
آموزش حضوری را با حداقل آسیبها دنبال کنیم.
آنچه مسلم است بازگشایی مدارس و حضور دانشآموزان
در مدرسه؛ هم میتواند تبعاتی برای انتقال ویروس کرونا در
بر داشته باشد .همانطور که مسافرتهای بین جادهای این
تبعات را بهدنبال دارد .فعالیت مدارس و آموزش حضوری
یکی از اقدامات بسیار مهمی است که نباید به دست فراموشی
سپرده شود؛ چراکه حضور دانشآموز در مدرسه عالوهبر توسعه
دانش او میتواند بسیاری از مهارتهای اجتماعی را نیز به او
بیاموزد و فاصله گرفتن از آموزش حضوری شاید مشکالتی را
در آینده برای دانشآموزان و نسل آینده به وجود بیاورد .باید
مدارس بهصورت حضوری فعالیت داشته باشند اما نباید رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی و توجیه دانشآموزان را فراموش کرد.

شهر
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اخبار کوتاه
دانش آموزان بدون ماسک
اجازه ورود به مدرسه را ندارند
مهر :به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش
استان کرمان ،احمد اسکندری نسب با اشاره به پیگیری آموزش به
صورت حضوری از اول آذرماه در مدارس استان کرمان افزود :مدارس
پروتکلها ،دستورالعملها و تمام استانداردهای مدنظر را هم رعایت
خواهند کرد تا نگرانی برای خانوادهها و دانشآموزان ایجاد نشود .وی در
پاسخ به اینکه آیا حضور در مدرسه اختیاری است؟ گفت :الگوی حضور
و اینکه دانش آموزان یک روز ،دو روز یا سه روز در مدرسه باشند در
اختیار منطقه و مدرسه است ،اما به طور کلی حضور دانشآموزان همانند
دوره مجازی و روزانه است .مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه
داد :تفاوتی بین آموزش حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای شرکت
در کالس نیست و اگر دانشآموزی بیمار شد و کسالت داشت میتواند تا
زمان بهبودی در مدرسه حضور نیابد.

کمبود مرغ در استان کرمان نداریم

کرمان به گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان ،علیرغم کاهش جوجه ریزی ،در کرمان کمبود
مرغی نداریم .محمدرضا قوام با بیان اینکه توزیع مرغ در کرمان هم
اکنون به خوبی در حال انجام است ،گفت :از اواسط آبان تا اواخر آذر ماه
جوجه ریزی کم می شود اما با اقدامات صورت گرفته ،از سایر استانهایی
که  تولید مرغ دارند ،مرغ به استان وارد می شود و خوشبختانه هیچ
کمبودی در این زمینه در استان احساس نمی شود  .
وی با بیان اینکه در زمینه مرغ گرم ،در نقاطی که با کمبود روبرو
شویم ،از طریق تزریق مرغ منجمد ،این کمبود را مرتفع خواهیم کرد،
یادآور شد :مرغ منجمد به اندازه ی کافی در اختیار سازمان پشتیبانی  
امور دام شمال و جنوب استان بوده و به محض نیاز بر اساس حواله ای
که جهادکشاورزی صادر می کند ،در اختیار واحدهای توزیعی قرار داده
خواهد شد .قوام با تاکید براینکه قیمت مرغ منجمد در سراسر کشور
 ۲۰هزار تومان است ،گفت :با فروشندگان متخلف در این زمینه برخورد
جدی خواهد شد.

آغاز طرح زمستانی پلیس در جادههای کرمان

طرح زمستانی پلیس استان کرمان در گرنه خانهسرخ محور سیرجان به
کرمان آغاز شد.استاندار کرمان  در حاشیه طرح زمستانی پلیس استان
کرمان از کسب رتبه اول استان برای سومین سال متوالی در کنترل
حوادث جادهای خبر داد و اظهار کرد :امسال هم شاهد اجرای خوب طرح
زمستانی هستیم که برگزاری این مراسم توسط نیروی انتظامی در یکی
از گردنههای سردسیر استان یک آغاز خوب برای برگزاری رزمایش است.

بیست و هفتمین
جشنواره ملی شعر
رضوی در کرمان
برگزار میشود

مهر  :محمدرضا علیزاده در سومین نشست تخصصی هیئت اندیشه ورز بیست و هفتمین جشنواره ملی
شعر رضوی استان کرمان ،با اشاره به سابقه برگزاری این جشنواره گفت :جشنواره ملی شعر رضوی از سال
 ۱۳۷۳و به همت جمعی از مدیران و شاعران و فعاالن عرصه شعر کرمان پایه گذاری شد .علیزاده ادامه داد:
طی این سالهای مدید ،جشنواره شاهد فراز و فرودهای متعددی بود اما برگزاری متوالی و منسجم آن باعث
شده که این جشنواره به نام کرمان پیوند بخورد .وی گفت :خوشحالیم که جشنواره آئینی و امام رضایی
برای ترویج و گسترش مکتب و سبک زندگی رضوی پس از گذشت بیش از ربعقرن همچنان با حضور
و همراهی شاعران و فعاالن عرصه شعر در استان کرمان و سراسر کشور به فعالیت خود ادامه میدهد.

جامعه

3

همایش بزرگداشت طاهره صفارزاده برگزار شد

خبــر

مهر:همایش بزرگداشت مرحومه طاهره صفارزاده ،شاعر ،پژوهشگر و مترجم قرآن کریم به دو زبان با حضور خانواده صفارزاده ،حجت االسالم دعایی،
محمد صادق بصیری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان ،تنی چند از استادان هنر و فرهنگ ایران و به صورت الیو اینستاگرامی برای
تمام دوستداران مفاخر ایران زمین ،برگزار شد .همچنین در پایان مراسم از پوستر یادبود و نمایشگاه آثار هنری مربوطه رونمایی و بازدید شد .در این
همایش که با خوانش آوازی برخی اشعار بانو صفارزاده همراه بود ،همگان بر آثار ماندگار و تأثیرگذار طاهره صفار زاده متولد و اهل شهرستان سیرجان و
انس و الفت او با قرآن و خدمات فرهنگی اش به ایران اسالمی تاکید کردند .در این همایش مقرر شد در مورد مرمت آرامگاه مرحومه صفار زاده و برنامه
ریزی جدی فرهنگی به منظور شناساندن بیشتر ایشان اقدام شود.
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تنگ چشمی و کنایه به دختران و زنان موفق سیرجانی در فضای مجازی؛

سمیرا سرچمی

دستـیاینکوتـهآستینـان،بیـن!
دراز
ِ

دختران تیم فوتبال شهرداری سیرجان طی روزهای
گذشته همواره به واسطهی بازیهای پرگل و نحوهی
گل زدن شان مایهی مباهات بودند و حتا در یک گزارش
عربی ،گزارشگر نحوهی گل زدن افسانه چترنور را به
گلهای افراد مشهوری چون لیونل مسی و بکهام شبیه
دانست و با صدای بلند و هیجان خاص عربی اعالم کرد:
"تاریخنویسها نباید نوشتن این رویداد را فراموش کنند".
اما با تمام این اوصاف ،باز هم کامنتها و اظهار نظرهای
برخی کاربران اینستاگرامی برای دختران سیرجان سراسر
جمالتی تلخ ،بیمزه و به عبارتی یاوه بود .جمالتی از قبیل
"اینها زن زندگی به حساب نمیان" ".حرکات شون
مردونه است" ،".بچهها بیاین شوتبال دخملها" و ...
این در حالیست که انتظار میرفت دستکم االن که
این دختران در جهان بر سر زبان افتادهاند و دارند برای
سرافرازی شهرشان تالش میکنند از  آزار و اذیت کالمی
زیر پستها خبری نباشد .اما باز هم محیط فضای  مجازی
با کوچه بازار تفاوتی نداشت.

میکردم که  درباره هر موضوعی اظهارنظر بکنم و کامنت
بگذارم .بعد از اینکه متوجه شدم چون زن هستم و نظر
دادهام باید سوژهی برخی از کاربران شوم و تا مدتها
ذهنم درگیر شود ،تصمیم گرفتم اینستاگرامم را پاک کنم
زیرا بعد از هر اظهار وجود مورد هجمهی اراجیف قرار
میگرفتم و چون سنم پایین بود اعتماد به نفسم کم شده
بود .اما بعد از گذشت چند ماه و پس از اینکه متوجه شدم
که این چالش ،دغدغهی مشترک دوستان همسن و سالم
است ،تصمیم گرفتم که صحنه را ترک نکنم و از حق و
حقوق خودم در استفاده از فصایمجازی بهره ببرم .حذف
نکردم اما عمال زن بودن در فضای مجازی مانند یک جنگ
نابرابر است".
مریم چند سالی را در یکی از رسانههای خبری کار کرده.
او نیز میگوید خبرنگار بودن برایش مضاف بر بودن ،بوده
و همین امر در بسیاری از موارد عرصه را برایش تنگ
کرده است .اینکه شیوهی نگارش مطالب و خبرهایی را
که پست کرده مورد تمسخر قرار گرفته و اصل مطلب به
حاشیه رفته.

دایرکت بسیاری از دختران در فضای مجازی پر است
از سالم"علیکهای بیهدف ،جمالت بیمزه برای به
اصطالح مخزدن و گفتوگوهایی اغلب یک نفره برای باز
کردن سر صحبت که گاهی با اصرار و تمنا همراه است و
در نهایت با بالک و حذف از سوی دختر روبرو میشود.
سمانه میگوید" :من هر زمان وارد یک پیج عمومی و پر
بازدید شدم و زیر یک پست جدی نظرم رو نوشتم تا چند
روز با جوابهایی که اغلب با تمسخر و تحقیر روبروست،
مواجه شدهام.
" او معتقد است گشت و گذار در شبکههای اجتماعی
مثل اینستاگرام و اظهارنظر کردن برایش با تنهایی قدم
زدن در کوچه و خیابان فرقی ندارد .همانقدر احساس
ناامنی میکند و به همان اندازه با انواع و اقسام متلکها
روبرو میشود.

در همین باره پدر و مادرها نیز نگران از تبعات حضور
دخترانشان در فضای مجازی هستند .فاطمه مادریست
که میگوید از اینکه دخترش در فضای مجازی تحت تاثیر
کلیپهایی -که عموما علیه زنان ساخته شده -قرار بگیرد،
دلواپس است .فاطمه میگوید" :بارها و در بسیاری از
پیجها دیده برای اینکه مخاطب جذب کنند ،چند مرد
روسری سرشان میکنند و بعد در حالی که با ناز و عشوه
حرف میزنند ،در نقش یک دختر کمعقل و فاقد شعور
حاضر میشوند!"
نگرانی فاطمه این است که فرزندش با تکرار این فیلمهای
کوتاه کمکم این باور در ذهنش شکل بگیرد که یک دختر
همیشه دست و پا چلفتیست و هیچ وقت نمیتواند کاری
را درست انجام دهد.

همانقدر ناامن و ترسناک!

از او میپرسم آیا تا به حال شده که بابت چنین
اتفاقاتی تصمیم گرفته باشد که قید شبکههای اجتماعی
را بزند؟

اوایل که اینستاگرامم را نصب کردم انگار احساس تکلیف

نگرانی برای از بین رفتن اعتماد به نفس دختران در
فضای مجازی

پسماندهی فرهنگی که زنان را کمتر از مردان میبیند

طیبه عباسلو  دانشآموخته و پژوهشگر حوزهی مطالعات
زنان است .از او میپرسم؛
چرا هر پستی که با موضوع زنان در فضای مجازی

در داشتن عزت نفس میلنگلیم .چون سالها حقارت و
ناکامی را تجربه کردیم.
بنابراین فرهنگ بدش به این زودیها از ذهنها حذف
نمیشود باید سالها آگاهسازی بکنیم ،از تالش در رشتهی
خودمان ناامید نشویم و در کنارش برای نهادینه شدن
فرهنگ این مسایل اطالع رسانی کنیم .بخش زیادی از
خشونت کالمی مردان علیه زنان برمیگردد به تاریخ
نابرابری جنسیتی زنان و مردان .در سالهای اخیر هم
بیشتر شده .چون به برانگیختن حس حسادت میتواند
ربط داشته باشد.
علت بروز خشونت کالمی

منتشر میشود ،چه موضوع آن طنز باشد و چه جد توسط
تعداد زیادی از کاربران به سمت لودگی و ابتذال میرود؟
حتی اگر آن سوژه دربارهی موفقیت و افتخار آفرینی یک
زن یا یک تیم ورزشی باشد؟

از آنجایی که در جامعه ارزش وجودی زن کمتر دیده
شده ،هرگونه حرکت و رفتاری از زن حتا اگر به پیروزی و
موفقیت برسد و موجب افتخار باشد ،کمارزش دانسته شده
و کمتر انگاشته میشود .بهتر دانستن و برتر دانستن یک
جنس ،موجب میشود که معموال موفقیت جنس دیگر را
به سخره میگیرد .چون تاکنون در هر رشتهای فضا برای
زن نبوده که ابراز وجود کند .بنابراین چون این حضور
تازگی دارد ،موفقیت این حضور هم تازگی دارد .جامعه
ندیده بوده و لذا خود این جنس دوم بودن زن و کلیشهاش
را دوباره بازتولید میکند .چون بازتولید میشوند و همین
مسخره کردنِ موفقیتهای به موقعیت نابرابر برمیگردد.
به همین دلیل در برابر   شکستن چارچوب آن نابرابری
مقاومت میشود .این واکنش جامعهی مردساالر است.
میخواهند زنان موفق را دلسرد کنند

این کارشناس مطالعات زنان معتقد است که تالش

عامدانهای صورت میگیرد که پیروزیهای زنان در
عرصههای فرهنگی"اجتماعی ،سیاسی ،ورزشی ،هنری،
علمی ،اقتصادی و کسب و کار را کمارزش جلوه بدهند و
در نتیجه زنان موفق دلسرد بشوند و دست بکشند تا شاید
نظام مردساالر حفظ بشود:
"اعتماد به نفس زنان را نشانه رفتهاند .آن قدر که بسیاری
از زنان عزت نفسی برایشان باقی نمانده و خودشان بازنشر
کنندهی محتوایی هستند که موفقیت زنان دیگر را دست
میاندازد و مسخره میکند!
چرا؟

چون ارزش برابر انسان فارغ از جنسیتش را باور نکردهاند.
پس  خودش و هم نوع خودش را دست میاندازد و جدی
نمیگیرد.

عرف رایجی است که بوده .اینکه زنان را به هیچ
میگرفتهاند .بستر جامعهی مردساالر دامن میزند به آن.
بحث توهین و تحقیر ریشه در تاریخ داشته .طعنه و
کنایه برمیگردد به خفقان و نبود آزادی بیان و فضای
باز اجتماعی .اینها همه ریشه در فرهنگ طول و
درازمان دارد .اگر زنان پایداری کنند و از این واکنشهای
واپسگرای جامعه دلسرد نشوند ،رفته رفته نفس حضور
زنان در عرصههای مختلف اجتماعی عادی میشود و کمتر
شاهد این نوع خشونتهای کالمی و تمسخرها خواهیم
بود.
آیا برای خشونت کالمی و رفتاری در فضای مجازی
جرمانگاری صورت گرفته است؟

عنوان خشونت کالمی در قانون نیامده اما توهین به
دیگران در قانون مجازات اسالمی جرم تلقی میشود
گرچه شرایط اثباتش هم باید محیا باشد که بحث حقوقی
است  .فقط اثباتش سخت است و قانون خیلی کلی است.

الیحهی تامین امنیت زنان در برابر خشونت به کجا
رسید و آیا این آزارها جزو مصادیق آن بود؟

الیحهی امنیت زنان پروسهای نزدیک به  ۱۰سال را طی
کرده .از ابتدای دولت روحانی بررسی کردند ،حوزویها و
واکنش زنان باید چه باشد؟
قوه قضاییه روی آن نظر دادند و در نهایت طبق سایت
مقاله کردن .مقابله به مثل منظورم نیست .اینکه در برابر رسمی پژوهشهای مجلس ،این الیحه در شهریور ۹۹
این تضعیف روحیه مقابله کنیم .ناامید نشویم .واکنش در مجلس وصول شده اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدام
نشان بدهیم .محترمانه بخواهیم بازنشر نکنند این ابتذال   عملی برای تصویب و اعالم عمومیاش اتفاق نیفتاده و
و لودگی را .قرنها به زنان فرصت برابر داده نشده که دیگر ممکن است که در شرایط سیاسی جدید این دولت
موفقیتی به دست بیاورند .بنابراین خود ما خانمها هم و مجلس نادیده گرفته بشود.

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
ا
ق
س
ا

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

اجرای روشنایی بلوار آزادی منطقه گل گهر سیرجان
شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر در نظر دارد اجرای روشنایی بلوار آزادی منطقه گلگهر سيرجان را از طریق
برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری دارای رتبه حداقل  5رشته تاسیسات برق واگذار نماید.
لذا از متقاضیــان دعوت به عمل میآيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1400/09/06به سایت این شرکت به آدرس
 www.ggz.irمراجعه نمایند.

_۱آخرين زمان ارائه پاکتها و پيشنهادات :ساعت  ۱۳:۳۰مورخ 1400/09/15
_۲شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

_۳سپرده شركت در مناقصه 402،315،032 :ریال

_۴هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
_۵تاریخ بازدید از پروژه1400/09/10 :

_۶کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

فروشگاه اسپلیت صالحی

_7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان کیلومتر  ۵۰جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ساختمانهای
هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ۵شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

_۸تلفن جهت هر نوع هماهنگی ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ :آقای بلوردی (به غیر از ایام تعطیل)

42338788 - 09164458335

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم حنانه قرایی هویشانی به قیومیت اسرا خضری نژاد قرایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210
سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک  5141فرعی از  2310اصلی واقع در بخش
 35کرمان بنام خانم اسرا خضری نژاد قرایی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی
مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ
انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم
واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 1319 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/03

خانم حنانه قرایی هویشانی به قیومیت اسرا خضری نژاد قرایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210
سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک  5141فرعی از  2310اصلی واقع در بخش
 35کرمان بنام آقای علی خضری نژاد قرایی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی
مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ
انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم
واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 1320 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/03

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم مریم کوششی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  7سیرجان مدعی است که سند مالکیت48
سهم مشاع از  480سهم ششدانگ پالک  20فرعی از  2356اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم مریم کوششی
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک
اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این
اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک
صادر خواهد شد 1321 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/03
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

جوشکـاری سیــار

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

نگاهی به تیم گلگهر مدعی کسب سهمیه

ورزش

رضا فتح آبادی

تيم فوتبال گل گهر سومين سال حضور خود را در
ليگ برتر تجربه مي کند و شايد حاال پس از سال
ها مي توان گفت فوتبال گل گهر يکي ازتيم هاي
پرهزينه ليگ است که براي کسب سهميه آسيا بسته
شده است.
حضور امير قلعه نويي ،مربي پر افتخار فوتبال ايران
در اين تيم خود گواه اين است که گل گهر سوداي
آسيا را دارد.
اين مهم در فصل قبل هم مي توانست رقم بخورد
اما باتوجه به حواشي ايجاد شده در اين تيم و به گفته
اهالي فن کمبود چند بازيکن تاثير گذار اين مهم به
دست نيامد .با نگاهي کارشناسانه به خريدهاي تيم
گل گهر در اين فصل مي توان به اين نکته اشاره
داشت که مديريت باشگاه گل گهر هرآنچه که
کادرفني تيم خواسته را در اختيار گذاشته است.
از درون دروازه که شروع کنيم در فصل قبل
«عليرضا حقيقي» با توجه به اينکه يکي از گرانترين
خريدهاي گل گهر بود و فصل قبل از حضور در گل
گهر در نساجي  بهترين عملکرد را داشت نتوانست
انتظارات را براورده کند.
و تيم گل گهر به دنبال «محسن فروزان» رفت ،البته
در اين باشگاه کسي به اين فکر نرفت که يک دروازه
بان که سابقه جام جهاني را دارد چگونه در يک فصل
اينقدر شکننده شد! و به نوعي صورت مسئله پاک
شد و حقيقي از گل گهر رفت تا «فروزان» در اين
فصل با دو مربي دروازه بانان به کار خود ادامه بدهد

تا شايد باليي که بر سر «حقيقي» آمد بر سر فروزان
نياييد.
در خط دفاع تيم گل گهر «عليرضا ابراهيمي» يکي
از مهره هاي کليدي اين تيم از گل گهر جدا شد و
جايگزين اين مدافع «محمدرضا خانزاده» شد.
خانزاده از تيم تراکتور سازي جدا شد تا شايد در
گل گهر در تيم قلعه نويي بدرخشد اما به يکباره با
آمدن «مسيح زاهدي» ،خانزاده به يک نيمکت نشين
تبديل شد و اين خود مي تواند يک معضل ديگر براي
گل گهر باشد.
به نظر مي رسد با توجه به شرايط کنوني گل گهر
که يک مدافع وسط بومي هم در بين بازيکنان خود
دارد« ،مهران گلزاري» نيز يک نيمکت نشين مي
باشد و با توجه به يارگيري در اين پست ها چيزي
که ديده مي شود فقدان يک فلسفه ايده ال در تيم
بستن و يارگيري است ،چرا که با وجود اين مدافعان
باز هم ديده شده بازيکناني بازي کرده اند که سال
قبل با اين تيم بودند ،گويا کادر فني تيم گل گهر
«مسيح زاهدي» را بيشتر از مابقي خريدهاي خود
قبول دارند و بازي دادن به مابقي بازيکنان فقط بر
اساس شرايط موجود در تيم است.
اما در خط هافبک گويا هنوز تيم گل گهر به
«عليزاده» و «پورعلي» از همه بيشتر اعتقاد دارد و
با توجه به اينکه در نيم فصل دوم فصل قبل فرشيد
باقري با هزينه ي بااليي به گل گهر پيوست ،اين
بازيکن نتوانست انتظارات را برآورده کند و هر زمان
که به ميدان آمد در روند تاخير ايجاد کرد و کيفيت

تيم پايين آمد حال ماندن اين بازيکن در گل گهر در
فصل جديد چه تفسيري دارد کسي نمي داند.
همچنين تيم فوتبال گل گهر دو بازيکن با کيفيت
در خط هافبک خود  دارد« ،سعيد صادقي» و «نويد
عاشوري» دو بازيکن با کيفيت که هر زمان در ترکيب
بودند از تيم گل گهر يک تيم با کيفيت ساختند اما
آنطور که مشخص است بازيکنان بي کيفيت در
بيشتر مواقع به اين بازيکنان ترجيح داده شده اند!
آنطور که در حال حاظر در ترکيب تيم گل گهر
ديده مي شود گويا مبلغ قرار داد اين بازيکنان است
تا کيفيت آنها!
اما ديگر نکته ي که کارشناسان به آن اشاره داشتند
اين بود که گل گهر در فصل قبل به اجبار از «بهنام
برزاي» در دفاع راست استفاده مي کردند و براي

برگزاری جشن ازدواج زوجهای تحت حمایت
مرکز مثبت زندگی  5371در سالن مهر شهرداری

حمایت شهرداری و شورا از زوجهای
جوان مددجو و پیوند ماندگار در مهر
صبح روز یکشنبه  30آبان ماه  ،جشن ازدواج  12زوج
مددجوی تحت حمایت مرکز مثبت زندگی  5371تحت
عنوان پیوند ماندگار با همکاری شهرداری ،شورای اسالمی
شهر سیرجان و بهزیستی در سالن مهر شهرداری برگزار

شد .به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری ،در
این جشن که به میزبانی شهرداری سیرجان برگزار شد،
پیوند  12زوج تحت حمایت مرکز فوق ،با حضور جمعی از
مسئوالن و خانوادههای زوجین و با اجرای خطبه عقد توسط

رفع اين مشکل با خريد «مهدي تيکدري» به دنبال
رفع اين معضل بودند اما باز در بازي هاي گذشته
ديده شد که «بهنام برزاي» در همين پست بازي
مي کند ،و همچين دراين چ پست «آقاجان پور ،که
از مس رفسنجان کنار گذاشته شده به بازي گرفته
مي شود و در ادامه «تيکدري» در پست وينگر به کار
گرفته مي شود ،حال در اين پست مي بينيم «سيد
احمدموسوي» هم جديدا به جمع بازيکنان گل گهر
اضافه شده است!
در اين تيم دو بازيکن ديگر هم اضافه شدند که يک
بازيکن جوان از تيم ملي اميد «حسين نخودکار» که
به نظر مي آيد در اين تيم شانس بسيار کمي با اين
تفکرات براي بازي دارد .همچنين «شايان مصلح» که
در اين هفته ها مجموعا بيست دقيقه هم به ميدان

حسن خدامی؛ رئیس شورای شهر جشن گرفته شد .به گفت
مدیر مرکز مثبت زندگی  ،5371جمع افراد مددجویی که
از امروز زندگی مشترک خویش را آغاز کردهاند 24 ،زوج
بوده که به جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی  12زوج به
نمایندگی از سایرین در این جشن حضور داشتند.
اجرای موسیقی زنده ،برنامه طنز ،سرود ناشنوایان،
سخنرانی رئیس بهزیستی و اهدای لوح تقدیر از سوی وی
به مرکز مثبت زندگی  5371از جمله سایر برنامههای جشن
مذکور بود.
صدیقه آقامبینی؛ مدیر مرکز فوق در حاشیه مراسم ضمن
تشکر از حمایتهای شهرداری ،شورای شهر و مجموعه
گلگهر گفت :شهردار ،معاونت مالی شهرداری و  شورای
اسالمی شهر سیرجان با کمک مالی جهت خرید بخشی
از جهیزیه این  24زوج موافقت کردند و اکنون منتظر طی
شدن روال اداری کار هستیم .در ضمن با همکاری مجموعه
گلگهر و شخص مهندس ایمان عتیقی ،مهندس زیدآبادی

نرفته و اين بازيکن هم گويا براي روزهاي مبادا که
در جايي دست مربيان خالي باشد به اين تيم اضافه
شده است!
اما نکته نگران کننده گل گهر در حال حاظر
مصدوميت «يونس شاکري» و جدايي اجباري
«احمد زنده روح» است که کادر فني اين تيم به
ارسال هاي «زنده روح» و سرزني «شاکري» دل
خوش کرده بود و در آخرين بازي گل گهر اين حلقه
مفقوده به وضوح ديده شد .اما بدترين خريد گل گهر
که بسيار هم تاکيد بر اين هست که اين بازيکن ثابت
شود که با کيفيت است« ،مرتضي تبريزي» است که
از اين بازيکن فقط يک نام برجايي مانده و هر بازي
که به ميدان مي آيد ريتم تيم گل گهر را کند و بي
کيفيت مي کند ،حال چه دليلي داشته که تبريزي

و دکتر پورفریدونی،
بخشی از تامین
جهیزیه زوجین را نیز
مجموعه گلگهر (از
طریق واریز به کارت
بانکی زوجین) متقبل
شد که باید از ایشان
و پرسنل مجموعه
گلگهر قدردانی کنم.
همچنین جناب آقای
حسنپور؛ نماینده شهر
نیز به هر یک از زوجین
مبلغ را اهدا کردند.
شایان ذکر است آقایان پیشبین و خواجویی به نمایندگی
از نماینده شهر ،آقای شسهواری به نمایندگی از فرمانداری،
مهندس معتمدیزاده به نمایندگی از شهرداری و آقایان

وحید جوان ،حسن خدامی و خانم اعظم جوانلری به
نمایندگی از شورای اسالمی شهر سیرجان به همراه جمعی
از خانوادههای زوجین از جمله حاضران در این جشن بودند.

طریق مزایده به فروش برساند.
لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به
آدرس :سیرجان -بلوار شهید عباسپور ،شهرک صنعتی شماره یک ،خیابان اشتغال،
مجتمع صنایع الستیک سیرجان مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن های  0917 797 7175 :و )034( 42300022تماس حاصل نمایند.
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آگهی جذب نیروی نگهبان و راننده پایه یک
در شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد
شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سیرجان از افراد مشروحه ذیل طبق شرایط اعالم
شده در جدول جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.
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به منشا ترجيح داده شده اين را فقط کادر فني مي
دانند.
در ادامه خريدهاي پر سر و صداي گل گهر دو
بازيکن خارجي قرار بوده به اين تيم بيايند که
اميدواريم اين بازيکنان به مانند بازيکن سال اول
حضور گل گهر در ليگ برتر نباشند و بتوانند يک
کيفيت خوب از خود نشان بدهند.
اما نکته ي پاياني که بايد به آن اشاره داشت اين
است که در گرفتن بازيکنان گل گهر در اين فصل
فلسفه دقيق و کارشناسي انجام نشده و کادر فني اين
تيم هرآنچه که در بازار بازيکنان بوده را از مديريت
خواسته اند و مديريت نيز در اين راستا سنگ تمام
گذاشته اند .اما مورد مهمي ديگر كه بايد به ان اذعان
داشت كنترل اين همه بازيكن مدعي است كه ايا
اين امر امكان پذير است؟ براي گل گهر كه جواب
خير است!
در همين راستا هفته گذشته در حين بازي گل گهر
با نفت ابادان به هيچ عنوان قرار بر اين نبوده پنالتي
بازي را تبريزي بزند اما اين بازيكن خودسرانه پشت
اين توپ قرار گرفت و اين موقعيت به هدر رفت.
در همين هفته درگيري محسن فروزان با تنها
بازيكن بومي سيرجان مهران گلزاري تمام حدس و
گمانه ها را براي گل گهري پر حاشيه به يقين تبديل
كرد .حاال گل گهر در اين هفته با كلي بازيكن كنار
گذاشته به مصاف استقالل رفت.
با تمام اين تفاسير بايد آيا گل گهر مي تواند با وجود
اين همه حاشيه کسب سهميه کند يا خير؟

تن مفتول پتنت شده درجه  2را از
مجتمع صنایع الستیک سیرجان در نظر دارد؛ ُ 50

نگهبان
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در راستای مسوولیت های اجتماعی؛

گهرزمین در توسعه آموزشی سیرجان عزم جدی دارد
شرکت گهرزمین در راستای مسوولیت های اجتماعی خود
در شهرستان سیرجان ۲ ،مدرسه دبستان  ۱۲کالسه با سرمایه
گذاری  ۴۰میلیارد ریال احداث خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن
گهرزمین ،امروز صبح عملیات احداث مدرسه  ۱۲کالسه در
بلوار والیت با مساحت  ۱۳۱۰مترمربع و سرمایه گذاری ۲۰
میلیارد  توسط این شرکت آغاز شد.

در دستور کار قرار داده است .امروز عملیات اجرایی یکی از
این مدارس آغاز شده و امید است با مساعدت هیات مدیره
و مدیرعامل محترم اقدامات دیگری در حوزه آموزشی داشته
باشیم.
وی خاطر نشان کرد :شرکت گهرزمین وظیفه خود می داند
که مسوولیت خود را در برابر مردم فهیم و ارزشمند سیرجان
ایفا نماید.

دکتر محمدرضا خضری پور؛ عضو هیات مدیره و معاون
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین با تاکید بر انجام
مسوولیت های اجتماعی از سوی این شرکت گفت :هیات
مدیره و مدیرعامل شرکت گهرزمین به این اصل اعتقاد
دارند که باید نسبت به ایفای مسوولیت های اجتماعی خود
در سطح شهرستان سیرجان پیگیر باشیم و در این رابطه در
بحث های درمانی و فرهنگی نیز اقداماتی صورت گرفته است.
در موضوعات آموزشی نیز برنامه هایی در دستور کار است تا
این شرکت بتواند مسوولیت های اجتماعی خود را به بهترین
نحو اجرا کند و در این راستا ساخت  ۲مدرسه  ۱۲کالسه را

سهراب بهاالدینی ،فرماندار شهرستان سیرجان با اشاره به
اکبر محیاپور؛ رئیس آموزش و پرورش شهرستان سیرجان
اقدامات شرکت گهرزمین در این شهرستان گفت :با رویکرد
فعلی مجموعه گهرزمین ،شاهد اقدامات بسیار خوبی از سوی با قدردانی از اقدامات آموزشی شرکت گهرزمین بیان کرد  :
این شرکت در سطح شهرستان هستیم .این شرکت در حوزه تاکنون یک مدرسه در منطقه آباده سیرجان توسط این
احداث جاده های روستایی و فعالیت های فرهنگی همچون شرکت ساخته شده است که دانش آموزان این منطقه از این
تجلیل از مولفین و کتابداران شهرستان نیز ورود پیدا کرده مدرسه استفاده می کنند .همچنین تاکنون بازسازی یکسری
مدارس توسط این شرکت را داشتیم و در حال حاضر ساخت
است.
وی افزود :یکی از مشکالت شهرستان سیرجان کمبود فضای    ۲مدرسه  ۱۲کالسه توسط گهرزمین در دستور کار قرار دارد.
آموزشی است و طی صحبت هایی که با مدیران این مجموعه خوشبختانه با همت و همراهی شرکت گهرزمین مشکل فضای
صورت گرفت ،مقرر شد چندین مدرسه در شهرستان سیرجان آموزشی در سیرجان از جمله بلوار والیت رفع خواهد شد.

مسوولیت پذیری گهرزمین در قبال مردم سیرجان

شاهد اقدامات بسیار خوبی از سوی گهرزمین هستیم

اطالع رسانی
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توسط گهرزمین احداث شود .امروز شاهد آغاز عملیات احداث
یکی از این مدارس در بلوار والیت هستیم .امیدواریم با توجه
به دیدگاه این مجموعه که منشا خدمات بسیاری در سطح
کشور ،استان و بخصوص جنوب استان بوده ،بتوانیم در حوزه
مسوولیت های اجتماعی از ظرفیت های این شرکت در راستای
رفع مشکالت در شهرستان سیرجان به ویژه در بحث آموزشی
و فضای آموزشی استفاده کنیم.

باهمراهی گهرزمین ،مشکل فضای آموزشی سیرجان رفع
می شود

برای اولین بار و به همت شرکت سنگ آهن گهر زمین برگزار شد:

آیین تجلیل از مولفان و کتابداران برتر شهرستان سیرجان
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن
گهرزمین این مراسم صبح روز شنبه  ۲۹آبان ماه در سالن
دارالقرآن سیرجان با حضور امام جمعه شهرستان ،فرماندار
ویژه ،مدیر کل امور کتابخانه استان ،ریاست اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی سیرجان ،رییس دفتر نماینده سیرجان ،معاون
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین ،معاون بهرهبرداری
گهرزمین ،جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و همچنین
جمع کثیری از مولفان سیرجانی برگزار شد.
در آغاز مراسم دکتر محمدرضا  خضری پور معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گهر زمین به عنوان میزبان
این مراسم ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت :نیاز جامعه به
کتابخوانی در تمامی دوران ها احساس می شود و امروز وظیفه
ما ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه و حمایت از این
قشر فرهیخته است.
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین سید محمود
حسینی امام جمعه معظم شهرستان به عنوان دومین
سخنران این مراسم بیان نمود :امروز شاهد حرکت قابل
تقدیری از سوی شرکت سنگ آهن گه رزمین بودیم که برای
نویسندگان و مولفان شهرمان ارزش قائل شده و آیین تجلیل

از این عزیزان و همچنین کتابداران محترم را برگزار کردند.
سپس سهراب بهاالدینی فرماندار  ویژه سیرجان در سخنانی
از اقدام ارزنده شرکت گهر زمین تشکر کرده و رویکرد مدیران
این شرکت و  توجه به فرهنگ را شایسته تقدیر و تجلیل
دانست .او در ادامه گفت :زیر بنای همه ادیان الهی بر مبنای
کتاب بوده است و زیبنده است که هدف ما این باشد که زمینه
نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی را در جامعه گسترش دهیم.
وی همچنین از شرکت گهرزمین و مدیر کل امور کتابخانه
های استان درخواست کرد؛ با تدارک یک دستگاه اتوبوس
حامل کتابهای نفیس و ارزشمند ،این یار مهربان را به
مناطق عشایری و روستایی شهرستان بفرستند تا این عزیزان
نیز از این نعمت بی بهره نمانند.
احمد وفایی مدیر کل امور کتابخانه های استان سخنران
پایانی این آیین تجلیل بود.
او در آغاز از مهندس فالح مدیرعامل شرکت سنگ آهن
گهرزمین به جهت برگزاری این آیین تجلیل و تکریم قدردانی
کرده و ادامه داد :امروز ما باید عالوه بر نویسندگان و مولفان
شایسته و فرهیخته شهرمان قدردان کتابداران نیز باشیم.
افرادی که در ترویج و نشر آثار فاخر مولفان اهتمام ورزیده و

از دیرباز تاکنون نقش انکار ناپذیری در این مسیر داشته اند.
حسن ختام این مراسم تقدیر از نویسندگان شهر فرهنگ

و رسانه از جمله؛ سید محمود حسینی(امام جمعه محترم)،
استادمحمدعلی آزادیخواه ،مهری مؤید محسنی ،مرجان

عالیشاهی ،مجتبی شول افشار زاده ،محسن پورمختار ،محمد
علی رکنی ،و کتابداران محترم و پرتالش بود

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن42231335 :
تلفن سفارش آگهی09133475191 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :
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ویترینآخر

گوناگون

ورود مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران

مدیرکل آژانس بی نالمللی انرژی اتمی رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بی نالمللی نبه بهمنظور گفتوگو با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور
خارجه کشورمان وارد ته ران شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت؛ مدیر
کل آژانس بی نالمللی انرژی اتمی به منظور گفتگو با مقامات ای رانی وارد
فرودگاه امام خمینی(ره) ته ران شد و مورد استقبال بهروز کمالوندی معاون
امور بی نالملل ،حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ق رار گرفت.

چراغ سبز پررنگ رئیسی برای واردات خودرو

با دستور مستقیم رئیسجمهور سید ابراهیم رئیسی مبنی بر پیگیری وضعیت
خودروهای دپو شده در گمرک ،پیشنویس پیشنهادی ازسوی گمرک ایران جهت
تصویب در هیئت وزیران ،به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیئت دولت مورد
بررسی قرار گیرد .در صورت تصویب ،مهلت شش ماههای در اختیار صاحبان
خودروهای رسوبی قرار میگیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص
اقدام کنند .خودروهای دپو شده در گمرکات کشور یکی از دالیل تاخیر طوالنی
مدت ترخیص خودرو است.

برکناری  3نفر از حقوق بگیران نجومی وزارت کار

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،برکناری سه نفر از شرکت
های زیرمجموعه وزارت کار را بخاطر فیش های حقوقی نجومی از محل کارت
هدیه و سکه توییت کرد .به گزارش ایرنا« ،احمد خانی نوذری» در صفحه شخصی
خود توییت کرد که «بخش زیادی از مبالغ فیش های نجومی در شرکت های
زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است ،در این خصوص
تاکنون سه نفر برکنار شده اند.

مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو اهمیت ندارد

به  گزارش تحریریه ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت
وزیر صمت با واردات خودرو ،گفت :ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم؛
ما نظر وزیر را می شنویم و بعد تصمیم خود را می گیریم .جدی اظهار کرد :اگر
تبدیل به قانون شود وزارت صمت اجازه ندارد که اجرا نکند؛  مجلس آبروی خود
را از سر راه پیدا نکرده که قانون تصویب کند و وزیر تصمیم بگیرد که اجرا نکند.

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل  -اخیرا مقام رهبری
در خصوص مهاجرت نخبگان به کشورهای بیگانه تصریح کردهاند:
"هرکس که نخبگان کشور را تشویق به خروج از کشور و اقامت
در کشورهای دیگر نماید ،مرتکب خیانت شده است".
حال که مقام رهبری به پدیده مهاجرت نخبگان ورود کرده
است،بایستی درباره برخی از عوامل فرار مغزها به کشورهای دیگر
جهان سخن بگوییم .اولین دلیل خروج سیلآسای نخبگان در
هر سال که حدود  ۳۸۰۰۰نفر تحصیلکرده نخبه در دورههای
کارشناسی ارشد و دکترا میباشد ،قطعا عدم امید به چشمانداز
روشن در آینده است که جوانان ممتاز ما را روانه ینگه دنیا
میکند .امید به آیندهی روشن ،پارامتری است که باید حاکمیت
در این مقوله مسئولیت بپذیرد و با طراحی توسعه پایدار در کشور
افق روشنی را بویژه برای جوانان این مرز و بوم رقم زند .دومین
دلیل فرار نخبگان از کشور دایره گردش مدیران در ایران است
که از یک مجموعه محدود چند هزار نفری تجاوز نمیکند و
هرگز نوبت مدیریت به یک نخبهی بدونرابطه و پارتی نخواهد
رسید.این دایره اخیرا با وسیعتر شدن به دامادساالری رسیده و
دامنهی بزرگی از اقوام سببی و نسبی مدیران نسل اول انقالب
را در بر گرفته است .برای یک نخبهی بیپناه و بدون ثروت و
پارتی بهترین مسیر ،خروج از کشور و آزمودن بخت خویش در
کشورهایی است که مهاجرپذیر هستند و فرصتهای اعتالی
شغلی را به بهترین استعدادها میدهند  .
دلیل دیگر مهاجرت فارغ التحصیالن ایرانی ،تعداد جمعیت
تحصیلکرده بیکارکشور است .طبیعی است جوانان تحصیلکرده
بیکار وقتی بعد از کسب مدارج فوق لیسانس و دکترا ناگزیر به
خانهنشینی شوند دچار افسردگی میگردند!
دلیل دیگر مهاجرت از کشور عدم امنیت شغلی نخبگان و
تحصیلکردههای داخل است .زیرا اگر در مجموعهای مشغول
شوند العالج بصورت پیمانی شاغل میگردند و همین عدم امنیت
شغلی جوانان شایسته و تحصیلکرده ایرانی را به سوی غرب و
بویژه اروپا و آمریکا میکشاند!
نگارنده معتقد است مخاطب اصلی رهبری در تشویق نخبگان
به خروج از کشور مسئوالن بیکفایتی هستند که اقتصاد مضمحل
کشور ارمغان مدیریت نا کارآمد آنهاست! برای حفظ نخبگان
ایرانی هرگز با شعار درمانی نمیتوان این معضل بزرگ را حل
کرد ،بلکه باید کشور به سمت اصالحات ساختاری حرکت کند
تا توسعه پایدار در کشور ریلگذاری شود .در غیر این صورت ما
تولید کننده استعدادهای درخشان برای اقتصاد و صنعت غربیها
خواهیم بود و سالیانه دهها هزار مغز متفکر کشور را مفت و مجانی
به جهان اول تقدیم میکنیم.
  

رئیس مرکز ملی پی شبینی و مدیریت بح ران مخاط رات وضع هوا از بارش باران
در  ۱۳استان  و کاهش دما در شمال کشور از پنجشنبه ( ۴آذرماه) خبر داد.
صادق ضیاییان افزود :سه شنبه ( ۲آذرماه) در برخی نقاط استانهای خ راسان
شمالی ،خ راسان رضوی و جنوبی ،یزد ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه
و بوی راحمد ،شمال فارس ،لرستان ،مرکزی ،همدان ،قم  ،سمنان و چهارشنبه (۳
آذرماه) در خ راسان بارش پ راکنده ،گاهی رعد و برق و وزش باد پی شبینی م یشود.

عکس :سید محسن فروزنده

بارش باران در  ۱۳استان

چرا نخبگان از ایران
مهاجرتمیکنند؟

تیر برق یا تیر بسکتبال!

منافع ملتها؛ تنها ضامن اقتدار دولتهاست

عصر ایران؛ سجاد بهزادی -منابع
و ضمانت اجرای اقتدار در یک نظام
سیاسی چگونه مورد سنجش قرار می
گیرد و چگونه یک نظامی سیاسی می
تواند مدعی باشد که از اقتدار ومشروعیت
کافی نزد جامعه برخوردار است؟
"ماکس وبر" جامعه شناس آلمانی سه
نوع "اقتدار" را برای دولت ها بر شمرد:
"اقتدار سنتی"؛ نوعی از اقتدار که بر
مبنای تقدس استوار است و به سنت
ها تکیه دارد و افراد به آنها افتخار می
کند؛ "اقتدار کاریزماتیک" که تاکید
بر ویژگی های خارق العاده و منحصر
به فرد پیشوای آن جامعه دارد و در
نهایت "اقتدار قانونی "که ماکس وبر آن
را بهترین نوع اقتدار می داند .این نوع
اقتدار عقالنی ترین شکل اقتدار است که
از دل جامعه بیرون می آید و قانون در
آن منبع قدرت رهبران می شود.
در این نوع اقتدار( اقتدار
قانونی"عقالنی) هم ضمانت اجتماعی
وجود دارد و هم امنیت و موقعیت
اقتصادی در آن بر اساس منافع جامعه
تعیین می شود ونه ایدئولوژی ها.
به عنوان مثال اگر در خبرها می
خوانیم که دولت در سوریه و یا عراق و یا
حتی تشکیالتی که فلسطین را اداره می
کند؛ گاهی مغایر با انتظار مسئوالن ما در
ایران عمل می کنند به آن معنی است
که دولت ها نزد آنان از نوعی اقتدار به
نوعی دیگر در حال عبور هستند.
کشورها در سایه شکل اقتداری که

دارند ،رویکرد تازه ای را در "وضعیت
جدید" برای خود برنامه زیری می کنند
که تامین کننده منافع ملت هایشان
باشد.
مثال همین دولت سوریه که در این
یادداشت مثال زده شد ،اگر چه برداشت
عموم آن است که ایران مانع فروپاشی آن
کشور و به زیر افتادن رهبرش بوده ،دیگر
حاضر نیست از ایران فوالد بخرد.
انجمن
مدیره
هیات
عضو
تولیدکنندگان فوالد ایران می گوید"
ایران در بازار مصالح ساختمانی سوریه
نقش چندانی ندارد و این کشور کمتر
حاضر میشود مستقیما از ایران فوالد
بخرد وصادرکنندگان ایرانی ،فوالد را با
تخفیف زیاد به ترکیه میفروشند و ترکیه
آن را به سوریه صادر میکند".حتی
دولت سوریه مجوز واردات خودرو ایرانی
را نیز لغو کردهاست .این تصمیم در حالی
از سوی دولت سوریه اتخاذ شده که از
سالهای گذشته ،ایرانخودرو کارخانهای
با سه سالن مجهز در این کشور احداث
کرد .قراردادهای امنیتی و اقتصادی
چند روز گذشته کشور اسرائیل با برخی
کشورهای عربی را نیز می توان بر همین
مبنا تحلیل کرد.
در حالی که بسیاری در ایران همچنان
فکر می کنند ،برخی دولت ها در دنیا
مانند عراق وسوریه و حتی کشورهای
عربی ،تابع ای از یک دولت اقماری
هستند که اگر چه رسماً مستقل اند ولی
بهشدت تحت تأثیر یا کنترل سیاسی،

اقتصادی ،و نظامی (بهطور کلی هژمونی)
یک کشور دیگر قرار دارند؛ اما می بینیم
که این کشورها در بسیاری از موارد بر
اساس منافع کشور خود تصمیم می
گیرند.
در حقیقت همه این کشورها علیرغم
نداشتن شکلی از دمکراسی نهادینه شده،
تالش می کنند که قدرت دولت مرکزی
را بر اساس منافع ملت خود تقویت کنند
و بر همین اساس برنامه ریزی می کنند.
اگر دولت ها به این ماموریت مهم
یعنی منافع حقیقی ملت ها توجه نکنند
و تنها بر اساس ایدئولوژی پیش بروند،
شأن و منزلت خود را از دست می دهند
و نمی توان آنها را بعنوان یک دولت
( )State/governmentشناخت و به
قول دکتر "محمد رضا تاجیک" تحلیل
گر سیاسی ایران ،در واقع چنین دولت
هایی " یک بازی کوچک در یک بازی
بزرگتر هستند؛ تنها یک بازی هستند و
نه مطرحترین و مؤثرترین بازی .یک بازی
هستند در درون بازی بزرگتر".
اگر چه انتخاباتی هم برگزار می شود،
نقش ملت ها برای در خدمت بودن دولت
هاست و در این بازی ،قدرت ها خود را
بی نیاز از تامین منافع ملت ها می بینند.
وقتی منافع واقعی ملت ها به دنبال
ایدئولوژی دولت ها و حاکمیت ها تغییر
می کند دیگر چیزی بنام "دولت/ملت"
نیز نخواهیم داشت .مفهوم صلح وبرابری
از بین می رود و خشونت و ناکارآمدی
جایگزین آن می شود.

