دمای هوای
کاهش مییابد

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان از کاهش محسوس دما در استان کرمان خبر داد.
مریم سالجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :طبق بررسی آخرین نقشههای هواشناسی از امروز
بر سرعت وزش باد در شرق و جنوب شرق استان کرمان افزوده خواهد شد .وی از روند کاهشی دما در
استان تا پایان هفته جاری خبر داد و نفوذ توده هوای سرد و کاهش محسوس دما را از یکشنبه اعالم
کرد .کارشناس هواشناسی کرمان گفت :کاهش دما در اکثر مناطق استان پیش بینی میشود ،بنابراین
خطر سرمازدگی محصوالت کشاورزی ،باغی و گلخانهای محتمل است.

سمیرا سرچمی
فرشته شکاری در دانشگاه نقاشی خوانده و حدود  ۱۷سال مشغول
نقاشی کردن بوده است و تاکنون نمایشگاههای متعدی در سیرجان،
شیراز ،یزد و تهران به صورت انفرادی و گروهی برگزار کرده و کسب
مقامهای متعددی در زمینه طراحی و نقاشی در سطح شهرستانی و
استانی و کشوری داشته است .او یک بار هم عنوان جوان برتر شهرستان
سیرجان در زمینه هنرهای تجسمی را از آن خود کرده است.
اما موضوع این مصاحبه نقاشی نیست .موضوع این مصاحبه کار بزرگ
اوست در احیای هنر کاربافی محمودآباد .با شکاری در کارگاه کوچک
کاربافیاش در محمودآباد دیدار داشتم.
دربارهی هنر کاربافی کامل توضیح بده و تاریخچهاش را بگو.

کاربافی یک هنر پارچه بافی است که چند هزار سال قدمت دارد .این
هنر به مرور زمان در دورههای مختلف تغییراتی داشته است .در کاربافی
ابتدا دستگاه را باید چله کشی کنیم که خود این کار چله کشی نیاز به
سه نفر چله کش داره بعد از اینکه چله کشی انجام شد باید نخریسی
بشه و ماکوها یا به اصطالح مکوها رو پر میکنیم و بعد کار بافت انجام
میشه.
چند سال است که در این زمینه فعالیت داری و چرا از نقاشی به این سمت
کشیده شدی؟

دوران تحصیلم در مقطع کارشناسی صنایع دستی موضوع پایان نامه
دانشگاهیام کاربافی محمودآباد بود و راجع بهش تحقیق کردم و بعد
کم کم عالقه مند شدم و رفتم دنبال زنهایی که در محمودآباد قدیم
این کار را انجام میدادن ولی متاسفانه خیلی از اونها به دلیل سختی
کار این هنر را کنار گذاشته بودند .کم کم دارها و ابزار کاربافی را از
آنها جمعآوری کردم و از هر خانمی وسیلهای گرفتم .گرچه متاسفانه

معراج اندیشه در کوچه
پس کوچههای روزمرگی!
در سطح شهر آموزشگاههای هنری و موسسات فرهنگی زیادی وجود دارند
که به طور ویژه مشغول فعالیت هستند و چون بر اساس خدمات فرهنگی
و هنریشان درآمد کسب میکنند و خصوصی هم هستند ،کسی توقع
شفافیت مالی از آنها ندارد.
این میان اما حساب موسسه معراج اندیشه با بقیه متفاوت است .زیرا لوگوی
گلگهر را باالی مرغ آرمش نشانده و گلگهر طی توافقی موظف شده است
در راستای مسوولیت فرهنگی خود در قبال سیرجان ،بودجههای درشتی
را در اختیار این موسسه بگذارد .بنابراین خواه ناخواه پای افکار عمومی به

جامعه

3

برگزاری نشست پلیس و دانشگاه

شماره 673
 24آذر1400

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

09135320842 -09132794372

چطور میتونن در این زمینه حامی باشند و این رشته را معرفی کنند و توسعه
دهند؟

احیای پارچهبافی سنتی

متاسفانه هیچ استقبالی از این هنر نشده است .فقط این هنر از طرف
مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان کرمان تا حمایت شد که حتا
برخی نمایشگاهها هم ما از طریق خود ایشون دعوت شدیم .که فقط
فکر کنم به نوعی عکسای یادگاریشون رو گرفتن .حاال خارج از بحث
شوخی باید از این هنر نو پا حمایت بشه .چون حس میکنم نیاز به
حمایت زیادی داره .مثل یزد که کلی گسترش پیدا کرده و اینکه بحث
بازار فروش و مکان بزرگ تر برای گسترش بیشتر این هنر هم باید
جدی گرفته بشه.

بیشتر دارها در آتش تنورها سوخته بود.
من برای یادگیری این کار مشقت
زیادی کشیدم که اگه عشق به این کار
نبود حتما یه جایی تموم میشد .آخه
بافندهها اکثرا فوت شده بودن و بعضی
از اونها فراموشی آلزایمر گرفته بودن و
حتا یادم هست که یکی از این زنان هر
حرف را برایم  ۱۰بار توضیح میداد .کم
کم دارها آماده شد و کار بافت را شروع
کردم .االن حدود  ۴سال است مشغول
به این کار هستم.

پارچههای تولید شدن در کارگاه کاربافی چه کاربردهایی دارند؟

در گذشته بیشتر تولید پارچه نان کرباس و دستمال سفره بوده اما
من سعی کردم بر اساس نیاز روز کاربردی ترش کنم که در حال حاضر
کیف ،شال ،مانتو رومیزی و روسری و دستمال سر درست میکنم.
در چه دورانی از تاریخ هنر ایران ،کاربافی رونق زیادی داشته؟

کاربافی در دوره صفویه رونق زیادی داشته تا اواخر پهلوی که دوباره
به افول رفت و حدود ده یازده سال که در میبد یزد دوباره رونق گرفت
ودر سیرجان که با تحقیق  ۶سال است که احیا شده و در میبد توسط
خانم خالو احمدی راه اندازی شده است.
به فکر برپایی نمایشگاه هم هستی برای بیشتر آشنا شدن جامعه با این هنر
و عرضهی آثارت؟

عکس :سید محسن فروزنده

هنوز در شهرهایی مثل یزد و گیالن
کاربافی انجام میشه و کسب در آمد میکنن .ولی در استان کرمان فعال
در حال حاضر فقط هنر کاربافی سیرجان احیا شده است.
چرا در اینجا از یادگیری این هنر کم استقبال شده است؟

بله من در حال حاضر مشغول به کار هستم برای نمایشگاه که
عالقهمندان بیشتری با این هنر آشنا بشوند .کارگاه کاربافی ماکو هم در
روستای محمودآباد سادات سیرجان مشغول به کار است و عالقمندان
برای خرید میتوانند همین جا تشریف بیارند.

و مشکل یافتن بازار فروش است.
هنر کاربافی در سیرجان حدود  ۳۰سال به فراموشی سپرده شده و
کامال منسوخ شده بود که به طور عملی حدود  ۴سال از نو احیا شده
است.

چون که حتی قشر جوان ما با این هنر ناآشنا هستند و حتا گاهی از من
میپرسن این کار چی هست .دلیل دیگرش همین سختی کار چلهکشی

مسووالن فرهنگی شهر از این رشته تا به حال استقبال کردهاند؟ به نظرت

میان کشیده میشود و به مردم و رسانهها حق میدهد که بپرسند میزان
این بودج ه که هرساله گلگهر در اختیار این موسسه میگذارد چقدر است
و در کجاها هزینه میشود؟ یا حقوق ماهیانهی مسووالن معراج اندیشه
و هرکدام از کانونهای این موسسه از گلگهر چند است و در مقابل آیا
نگاهشان به شیوهی کارمندان ادارات دولتی ،گذراندن روزمرگی است یا به
شیوهی موسسات فرهنگی هنری خصوصی قرار است واقعا برای فرهنگ و
هنر سیرجان کاری بشود و حتا از کنارش کسب درآمد هم بشود که نه تنها
اشکالی ندارد که خوب و انگیزهساز است.
اما متاسفانه مدیر این موسسه به جز روزهای نخست فعالیتش دیگر کمتر
تن به نشست پرسش و پاسخ رسانهای داده است و انگار ترجیح میدهد در
حیاط خلوت موسسه کار خودش را پیش ببرد .آشکار نیست چرا معراج
اندیشه دیگر نشست رسانهای برگزار نمیکند تا به پرسشها و ابهامها پاسخ
بدهد!؟
اصال شاید دامنهی فعالیتها و تالشهای این موسسه آن قدر باشد که افکار
عمومی مردم سیرجان را شرمندهی این حجم از فداکاری فرهنگی بکند.

اما چیزی که االن مشخص است حرف و حدیثهایی از قبیل حیف و میل
بودجههاست و تنگ گرفتن دامنهی برخی فعالیتها که به سلیقهی مدیر
این موسسه خوش نمیآید!
راستش هنگام نوشتن این یادداشت سری هم به سایت موسسه زدم تا
ناخواسته پیشداوری نکرده باشم و بر اساس حرف و حدیث مردم زود قضاوت
نکرده باشم .اما مشخصا پایگاه اطالعرسانی این موسسه هم خودش مصداق
آفتاب آمد دلیل آفتاب بود و تایید کنندهی شایعات .زیرا از میان هفت
کانونی که در سایت موسسه مندرج شدهاند و قرار است از کارهای کرده و
نکرده و برنامههایشان رونمایی کنند ،هیچ کدام متن و خبری و عکسی از
دست کم یک برنامهی فرهنگی برای ارائه نداشتند!
سایت موسسه فقط سرتیتر کانونهای زیر را درج کرده بدون هیچ شرح
وظیفه یا خبری از رویدادهای فرهنگی.
کانون آموزههای دینی و فرهنگ پایداری
کانون مسوولیت اجتماعی
کانون خانواده و سبک زندگی اسالمی

یک قطعه زمین بر خیابان شریعتی
8قصب تیر ریزی شده
جنب داروخانه دکتر مفیدی
با سند تک برگ و 500متر پروانه برای تمامی
مشاغل مناسب به فروش میرسد.
09363455667

جوشکـاری سیــار

نشست پلیس و دانشگاه با حضور روسای دانشگاه های سیرجان به
مناسبت هفته پژوهش در سالن اجتماعات مدافع حرم فرماندهی
انتظامی شهرستان سیرجان برگزار شد گفتنی است این نشست
به صورت وبینار با حضور سردار دکتر عبدالرضا ناظری و روسای
دانشگاه و مراکزی عالی استان و شهرستان های استان برگزار گردید

گپی با فرشته شکاری در کارگاه هنر کاربافیاش؛

در کدام یک از شهرهای ایران به این
رشتهی هنری زیاد پرداخته شده و با این
صنعت کسب درآمد میشود؟

خبــر

االن از چه طریق محصوالتتو تبلیغ میکنی و به فروش میسونی؟

فقط اینستاگرام یک پیج با نشانی ma.ko

کانون کارآفرینی و مهارت آموزی
کانون هنر و ادبیات
اندیشکده
کانون فضای مجازی
همه وجود دارند اما انگار ندارند یا اگر دارند برای افکار عمومی مردم
سیرجان ارزشی قائل نیستند! هفت کانون بدون هیچ گزارش عملکردی که
دقیق شدهاند مصداق ضربالمثل مشهور "آفتابهلگن هفت دست و شام و
نهار هیچی"
آدم تعجب میکند که انگار اساسا یک سایت با همهی هزینههای راهاندازی
و ادارهاش ایجاد شده که فقط برای برخی مسوولینش نوشابه باز کند! زیرا
فقط در بخش معرفی نوشته " :یک انسان با انگیزه پس از  32سال باز
میگشت که عزم و ارادهای قوی برای کار فرهنگی و خدمت به زادگاهش
داشت و در پی برافکندن بنایی سترگ از فرهنگ و هنر و رشد و پویایی
بود ،برای سالهای باقی مانده از عمری که بنا نبود در پیچ و خم کوچه پس
کوچههای روزمرگی تلف شود و کسی نبود جز فرزند اصیل سیرجان"...

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سیرجان از افراد مشروحه ذیل طبق شرایط
اعالم شده در جدول جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.
متقاضیان هرچه سریعتر به آدرس :بلورد ،منطقه چهارگنبد ،امور اداری معدن مس
تخت گنبد مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 0913 179 8385 :تماس حاصل نمایند

شغل

شرایط مورد نظر شرکت

کارشناس عمران

دارای سابقه کاری در سد خاکی

راننده کامیون

دارای گواهینامه پایه یک

راننده تریلی جاده

دارای گواهینامه پایه یک و دفترچه کار

راننده بیل مکانیکی

دارای گواهینامه ویژه

راننده لودر

دارای گواهینامه ویژه

راننده بولدوزر

دارای گواهینامه ویژه

راننده گریدر

دارای گواهینامه ویژه

پسمانـــــد خشک صنـــوف به غیر از کارتـــن و کاغـــذ

شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی(پسماند خشک صنوف به غیر از
کارتن و کاغذ) به شماره  1000005674000003را 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 مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :تاریخ  1400/09/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :از تاریخ انتشار مزایده در سایت تا ساعت  12:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/09/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز سه شنبه تاریخ 1400/10/07

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/08

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 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مزایــده شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

فراخـــوان مزایـــده عمومـــی

