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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 
۱۳۷۳ و 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 ربع قرن همچنان با حضور 

و همراهی شاعران و فعاالن عرصه شعر در استان کرمان و سراسر کشور به فعالیت خود ادامه می دهد.

بیست و هفتمین 
جشنواره ملی شعر 
رضوی در کرمان 

برگزار می شود

همایش بزرگداشت طاهره صفارزاده برگزار شد
 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.

روزهای  طی  سیرجان  شهرداری  فوتبال  تیم  دختران 
نحوه ی  و  پرگل  بازی های  واسطه ی  به  همواره  گذشته 
گل زدن شان مایه ی مباهات بودند و حتا در یک گزارش 
به  را  چترنور  افسانه  زدن  گل  نحوه ی  گزارشگر  عربی، 
شبیه  بکهام  و  مسی  لیونل  چون  مشهوری  افراد  گل های 
دانست و با صدای بلند و هیجان خاص عربی اعالم کرد: 
"تاریخ نویس ها نباید نوشتن این رویداد را فراموش کنند." 
اما با تمام این اوصاف، باز هم کامنت ها و اظهار نظرهای 
برخی کاربران اینستاگرامی برای دختران سیرجان سراسر 
جمالتی تلخ، بی مزه و به عبارتی یاوه بود. جمالتی از قبیل 
شون  "حرکات  نمیان."  حساب  به  زندگی  زن  "این ها 

مردونه  است."، "بچه ها بیاین شوتبال دخمل ها" و ...
که  االن  دست کم  می رفت  انتظار  که  حالی ست  در  این 
افتاده اند و دارند برای  این دختران در جهان بر سر زبان 
سرافرازی شهرشان تالش می کنند از  آزار و اذیت کالمی 
زیر پست ها خبری نباشد. اما باز هم محیط فضای  مجازی 

با کوچه بازار تفاوتی نداشت.
 همانقدر ناامن و ترسناک!

است  پر  مجازی  فضای  در  دختران  از  بسیاری  دایرکت 
به  برای  بی مزه  جمالت  بی هدف،  سالم"علیک های  از 
اصطالح مخ زدن و گفت وگوهایی اغلب یک نفره برای باز 
کردن سر صحبت که گاهی با اصرار و تمنا همراه است و 
از سوی دختر روبرو می شود.  با بالک و حذف  نهایت  در 
سمانه می گوید: "من هر زمان وارد یک پیج عمومی و پر 
بازدید شدم و زیر یک پست جدی نظرم رو نوشتم تا چند 
روز با جواب هایی که اغلب با تمسخر و تحقیر روبروست، 

مواجه شده ام.
اجتماعی  و گذار در شبکه  های  است گشت  معتقد  او   "
قدم  تنهایی  با  برایش  کردن  اظهارنظر  و  اینستاگرام  مثل 
احساس  همانقدر  ندارد.  فرقی  خیابان  و  کوچه  در  زدن 
ناامنی می کند و به همان اندازه با انواع و اقسام متلک ها 

روبرو می شود. 
چنین  بابت  که  شده  حال  به  تا  آیا  می پرسم  او  از   
اتفاقاتی تصمیم گرفته باشد که قید شبکه های اجتماعی 

را بزند؟ 
 اوایل که اینستاگرامم را نصب کردم انگار احساس تکلیف 

می کردم که  درباره هر موضوعی اظهارنظر بکنم و کامنت 
اینکه متوجه شدم چون زن هستم و نظر  از  بعد  بگذارم. 
مدت ها  تا  و  شوم  کاربران  از  برخی  سوژه ی  باید  داده ام 
ذهنم درگیر شود، تصمیم گرفتم اینستاگرامم را پاک کنم 
قرار  اراجیف  هجمه ی  مورد  وجود  اظهار  هر  از  بعد  زیرا 
می گرفتم 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، دغدغه ی مشترک دوستان هم سن  و سالم 
است، تصمیم گرفتم که صحنه را ترک نکنم و از حق و 
حقوق خودم در استفاده از فصای مجازی بهره ببرم. حذف 
نکردم اما عمال زن بودن در فضای مجازی مانند یک جنگ 

نابرابر است."
مریم چند سالی را در یکی از رسانه های خبری کار کرده. 
او نیز می گوید خبرنگار بودن برایش مضاف بر بودن، بوده 
تنگ  برایش  را  عرصه  موارد  از  بسیاری  در  امر  همین  و 
را  خبرهایی  و  مطالب  نگارش  شیوه ی  اینکه  است.  کرده 
که پست کرده مورد تمسخر قرار گرفته و اصل مطلب به 

حاشیه رفته. 
در  دختران  نفس  به  اعتماد  رفتن  بین  از  برای  نگرانی 

فضای مجازی
تبعات حضور  از  نگران  نیز  مادرها  و  پدر  باره  همین  در 
دختران شان در فضای مجازی هستند. فاطمه مادری ست 
که می گوید از اینکه دخترش در فضای مجازی تحت تاثیر 
کلیپ هایی -که عموما علیه زنان ساخته شده- قرار بگیرد، 
از  بسیاری  در  و  "بارها  می گوید:  فاطمه  است.  دلواپس 
مرد  چند  کنند،  جذب  مخاطب  اینکه  برای  دیده  پیج ها 
روسری سرشان می کنند و بعد در حالی که با ناز و عشوه 
فاقد شعور  و  نقش یک دختر کم عقل  در  می زنند،  حرف 

حاضر می شوند!"
 نگرانی فاطمه این است که فرزندش با تکرار این فیلم های 
کوتاه کم کم این باور در ذهنش شکل بگیرد که یک دختر 
همیشه دست و پا چلفتی ست و هیچ وقت نمی تواند کاری 

را درست انجام دهد.
پسمانده ی فرهنگی که زنان را کمتر از مردان می بیند

طیبه عباسلو  دانش آموخته  و پژوهشگر حوزه ی مطالعات 
زنان است. از او می پرسم؛ 

مجازی  فضای  در  زنان  موضوع  با  که  پستی  هر  چرا   

منتشر می شود، چه موضوع آن طنز باشد و چه جد توسط 
تعداد زیادی از کاربران به سمت لودگی و ابتذال می رود؟ 
حتی اگر آن سوژه درباره ی موفقیت و افتخار آفرینی یک 

زن یا یک تیم ورزشی باشد؟
دیده  کمتر  زن  وجودی  ارزش  جامعه  در  که  آنجایی  از 
شده، هرگونه حرکت و رفتاری از زن حتا اگر به پیروزی و 
موفقیت برسد و موجب افتخار باشد، کم ارزش دانسته شده 
و کمتر انگاشته می شود. بهتر دانستن و برتر دانستن یک 
جنس، موجب می شود که معموال موفقیت جنس دیگر را 
به سخره می گیرد. چون تاکنون در هر رشته ای فضا برای 
حضور  این  چون  بنابراین  کند.  وجود  ابراز  که  نبوده  زن 
جامعه  دارد.  تازگی  هم  حضور  این  موفقیت  دارد،  تازگی 
ندیده بوده و لذا خود این جنس دوم بودن زن و کلیشه اش 
را دوباره بازتولید می کند. چون بازتولید می شوند و همین 
نابرابر برمی گردد.  مسخره کردن ِ موفقیت های به موقعیت 
نابرابری  آن  چارچوب  شکستن  برابر   در  دلیل  همین  به 

مقاومت می شود. این واکنش جامعه ی مردساالر است.
 می خواهند زنان موفق را دلسرد کنند 

تالش  که  است  معتقد  زنان  مطالعات  کارشناس  این 

در  زنان  پیروزی های  که  می گیرد  صورت  عامدانه ای 
هنری،  ورزشی،  سیاسی،  فرهنگی"اجتماعی،  عرصه های 
علمی، اقتصادی و کسب و کار را کم ارزش جلوه بدهند و 
در نتیجه زنان موفق دلسرد بشوند و دست بکشند تا شاید 

نظام مردساالر حفظ بشود :
"اعتماد به نفس زنان را نشانه رفته اند. آن قدر که بسیاری 
از زنان عزت نفسی برایشان باقی نمانده و خودشان بازنشر 
کننده ی محتوایی هستند که موفقیت زنان دیگر را دست 

می اندازد و مسخره می کند! 
 چرا؟

چون ارزش برابر انسان فارغ از جنسیتش را باور نکرده اند. 
پس  خودش و هم نوع خودش را دست می اندازد و جدی 

نمی گیرد.
  واکنش زنان باید چه باشد؟

مقاله کردن. مقابله به مثل منظورم نیست. اینکه در برابر 
واکنش  نشویم.  ناامید  کنیم.  مقابله  روحیه  تضعیف  این 
نشان بدهیم. محترمانه بخواهیم بازنشر نکنند این ابتذال  
که  نشده  داده  برابر  فرصت  زنان  به  قرن ها  را.  لودگی  و 
هم  خانم ها  ما  خود  بنابراین  بیاورند.  دست  به  موفقیتی 

و  حقارت  سال ها  می لنگلیم. چون  نفس  عزت  داشتن  در 
ناکامی را تجربه کردیم. 

حذف  ذهن ها  از  زودی ها  این  به  بدش  فرهنگ  بنابراین 
نمی شود باید سال ها آگاه سازی بکنیم، از تالش در رشته ی 
شدن  نهادینه  برای  کنارش  در  و  نشویم  ناامید  خودمان 
از  زیادی  بخش  کنیم.  رسانی  اطالع  مسایل  این  فرهنگ 
تاریخ  به  برمی گردد  زنان  علیه  مردان  کالمی  خشونت 
هم  اخیر  سال های  در  مردان.  و  زنان  جنسیتی  نابرابری 
می تواند  حسادت  حس  برانگیختن  به  چون  شده.  بیشتر 

ربط داشته باشد. 
علت بروز خشونت کالمی

هیچ  به  را  زنان  اینکه  بوده.  که  است  رایجی  عرف 
می گرفته اند. بستر جامعه ی مردساالر دامن می زند به آن.

و  طعنه  داشته.  تاریخ  در  ریشه  تحقیر  و  توهین  بحث 
فضای  و  بیان  آزادی  نبود  و  خفقان  به  برمی گردد  کنایه 
و  طول  فرهنگ  در  ریشه  همه  این ها  اجتماعی.  باز 
درازمان دارد. اگر زنان پایداری کنند و از این واکنش های 
حضور  نفس  رفته  رفته  نشوند،  دلسرد  جامعه  واپسگرای 
زنان در عرصه  های مختلف اجتماعی عادی می شود و کمتر 
خواهیم  تمسخرها  و  کالمی  خشونت های  نوع  این  شاهد 

بود.
مجازی  فضای  در  رفتاری  و  کالمی  خشونت  برای  آیا   

جرم انگاری صورت گرفته است؟
به  توهین  اما  نیامده  قانون  در  کالمی  خشونت  عنوان 
می شود  تلقی  جرم  اسالمی  مجازات  قانون  در  دیگران 
گرچه شرایط اثباتش هم باید محیا باشد که بحث حقوقی 
است . فقط اثباتش سخت است و قانون خیلی کلی است. 
کجا  به  خشونت  برابر  در  زنان  امنیت  تامین  الیحه ی   

رسید و آیا این آزارها جزو مصادیق آن بود؟
الیحه ی امنیت زنان پروسه ای نزدیک به ۱۰ سال را طی 
کرده. از ابتدای دولت روحانی بررسی کردند، حوزوی ها و 
سایت  طبق  نهایت  در  و  دادند  نظر  آن  روی  قضاییه  قوه 
 ۹۹ شهریور  در  الیحه  این  مجلس،  پژوهش های  رسمی 
اقدام  هیچ  تاکنون  متاسفانه  اما  شده  وصول  مجلس  در 
و  نیفتاده  اتفاق  عمومی اش  اعالم  و  تصویب  برای  عملی 
دیگر ممکن است که در شرایط سیاسی جدید این دولت 

و مجلس نادیده گرفته بشود.

تنگ چشمی و کنایه به دختران و زنان موفق سیرجانی در فضای مجازی؛

دراز دستـِی این کوتـه آستینـان، بیـن!
     سمیرا سرچمی

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

اجرای روشنایی بلوار آزادی منطقه گل گهر سیرجان 
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد اجرای روشنایی بلوار آزادی  منطقه گل گهر سيرجان را از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های پيمانکاری  دارای رتبه حداقل 5 رشته تاسيسات برق  واگذار نماید.
 لذا از متقاضيــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/09/06 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پيشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1400/09/15

2_شرکت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 402،315،032 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5_تاریخ بازدید از پروژه: 1400/09/10

6_کليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پيشنهادات: سيرجان کيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غير از ایام تعطيل(

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

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 5141 فرعی از 2310  اصلی  واقع در بخش 
35 کرمان  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 120 آیین 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 10 روز 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

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 5141 فرعی از 2310  اصلی  واقع در بخش 
35 کرمان  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 120 آیین 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 10 روز 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

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 7 سیرجان مدعی است که سند مالکیت48 
سهم مشاع از 480 سهم ششدانگ پالک 20 فرعی از 2356 اصلی واقع در بخش 35 کرمان  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 120 آیین 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 10 روز 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

آگهی فقدان سند مالکیت


