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3 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان اظهار کرد: یکی از سرفصل های مهم کاری کمیته 

امداد بحث تأمین جهیزیه زوج های نیازمند و فراهم کردن زمینه ازدواج آن ها است. وی به 
رزمایش اهدای ۵۸۶ سری جهیزیه به زوج های نیازمند اشاره کرد و افزود: این تعداد جهیزیه 
به ارزش هر سری ۲۰ میلیون تومان تهیه و با همکاری مجموعه فرماندهی آماد و پشتیبانی 
قرارگاه منطقه ای جنوب شرق ارتش در استان کرمان به زوج های نیازمند جنوب و شرق 

اهداء خواهد شد.    

 اهدای ۵۸۶ سری 
جهیزیه به زوج های 
نیازمند در کرمان 

ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی بیش از میزان موجود است
 شهباز حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان اظهار داشت: استان کرمان به ده ها مشکل اساسی از جمله کمبود آب 
و کاهش بارندگی مواجه است، اما با وجود تحریم ها و شیوع کرونا شاهد موفقیت هایی در جهادکشاورزی هستیم که نشان دهنده 
ایثار، گذشت و فداکاری و توجه به مکتب سلیمانی است. حسن پور عنوان کرد: بر اساس رصدهایی که سربازان گمنام امام زمان 
)عج( اخیرا انجام داده اند، ۱۷۵ هزار کاربر اینترنتی در دنیا برای یاس و ناامیدی در جمهوری اسالمی تالش می کنند و حتی 
افرادی را پیدا کرده اند که واکسن زده بودند اما مردم را تحریک به واکسن نزدن می کردند. وی بیان داشت: ایران، یازدهمین کشور 

تولیدکننده محصوالت کشاورزی است و می توانیم رتبه های بهتری را هم داشته باشیم.

شده  ساطع  نورهای  تبلور  رنگی،  شیشه های 
و  بودند  بخشیده  بیشتری  جلوه ی  را  فضا  در 
به جرات می توان گفت جان و روح این فضا بی 
تاثیر از بازی رنگ ها و نور در آن نبود. در جایی 
بانویی  کارگاهی در سیرجان، که توسط  و  دنج 
هنرمند اداره می شود، این شیشه ها منقش به 
با  رنگی  شیشه  صورت  به  و  اسلیمی  طرح های 
تکنیک ویترای یا همان نقاشی روی شیشه کار 

شده است.
در   ۱۳۶۹ تیرماه  زاده ی  دالوری،  مهدیه 
و   گرافیک  دیپلم  دریافت  از  پس  سیرجان، 
تکمیل تحصیل خود در رشته ی صنایع دستی، 
سال   ۹ امروز  و  کرد  اندازی  راه  را  کارگاه  این 
صنعت  زمینه ی  در  کلی  طور  به  که  می شود 

شیشه رنگی فعالیت دارد.

این   و صاحب  این هنر  با  بیشتر  برای آشنایی 
گالری هنری و کارگاه، به آنجا رفتیم و از آغاز 
فعالیت های او می پرسم،که در ادامه می خوانید:

 برای شروع بفرمایید در چه رشته ای درس 
خوانید و چرا این کار را شروع کردید؟

  پس از فارغ التحصیلی در زمینه ی فیوز گلس 
و  کردم  آغاز  ای  حرفه  به طور  را  خود  فعالیت 
حرفه  این  در  که  است  سال   ۹ حدود  اکنون 
و  اندک  ای  سرمایه  با  کارم  آغاز  دارم.  فعالیت 
بر  تکیه  و  همت  با  که  بود  کوچکتر  کارگاهی 
و  دهم  ارتقا  را  آن  توانستم  هنری  توانایی های 
اکنون کارگاهی بزرگ تر و جامع تر داشته باشم. 
  آیا از انتخاب این حرفه راضی هستید و این 
اقتصادی  صرفه ی  مالی  لحاظ  به  صرفه  به  کار 

دارد؟ 
را  حرفه  این  چون  زیاد.  خیلی  ام،  راضی  بله 

بازار  بشناسیم  را  مردم  نیاز  اگر  و  دارم  دوست 
خوبی هم برای این زمینه ی هنری وجود دارد.

 مشکالت شما در این زمینه چه هست؟ 
شناخته  راه  چندان  هنری  راه  این  متاسفانه 
قصور  و  کاری  کم  من  دید  از  نیست.  ای  شده 
از سوی خود هنرمندان هم هست که تا کنون 
در این زمینه مانور نداده اند و همین باعث عدم 
شناخت کافی هنر شیشه در جامعه ی ما بوده. 
شیشه  کار  هنرمند  که یک  مشکالتی  دیگر  از 
منابع  کمبود  به  توان  می  است،  مواجه  آن  با 
متاسفانه  نمود.  اشاره  کشور  در  رنگی  شیشه 
ما  کشور  خود  در  رنگی  شیشه های  چون 
را  وارداتی  باید شیشه های  ما  نمی شوند،  تولید 
شیشه ها  رنگ های  تمام  معموال  کنیم  استفاده 
از یک کشور وارد نمی شوند و شیشه یک متریال 
ای  هزینه  مسائل  این  کنار  در  است.  حساس 
هم که با توجه به واردات مواد اولیه باال میرود 

دسترسی آسان هنرمند را به آن کم می کند.
همین استفاده از شیشه های وارداتی کشور های 
رنگ  و  اوکراین  از  زرد  رنگ  مثال  که  مختلف 
آبی از ایتالیا وارد و به دست ما می رسد، باعث 
و  گذاشتن  وقت  کلی  از  پس  ما  که  می شود 
دادن  قرار  حتی  و  طرح،  تکمیل یک  و  طراحی 
طرح در کوره، به ناگاه با ترک خوردن و از بین 
رفتن کار خود مواجه شویم. این اتفاق برای من 
این زمینه که وقت و هزینه ی خود را  هنرمند 
نشد،  حاصل  مطلوبم  نتیجه ی  اما  کرده  صرف 
دلسرد کننده است و شاید بتوان از جمله چالش 
به  هنری،  زمینه ی  این  در  مسائل  برانگیزترین 

همین نکته اشاره کرد.
دارید  مردم  و  جامعه  از  که  توقعی   

چیست؟
در  باید  آدمی  معتقدم  ندارم،  خاصی  توقع   
نه  باشد،  داشته  توقع  خودش  از  گام  نخستین 
خودم  از  ندارم،  خاصی  توقع  هم  من  دیگران! 
توقع دارم که کار با کیفیت و باب سلیقه ی مردم 

تولید کنم تا بتوانم فروش خوبی داشته باشم.
آثار  و  کرده  برگزار  نمایشگاه  تاکنون  شما   
گذاشتید،  فروش  و  نمایش  معرض  در  را  خود 

چند دوره نمایشگاه در این زمینه برگزار شد؟ 
 از سال ۹۱ تا ۹۵، سالی یک نمایشگاه به صورت 
انفرادی در سیرجان برگزار کردم. حدود ۲ سال 
و  داشتم  نمایشگاه  ام  شخصی  گالری  در  هم 
اکنون هم در اندیشه ی راه اندازی یک نمایشگاه 
ثابت در همین گالری هستم که امیدوارم تا عید 

بتوانم افتتاحش کنم.
چطور  کنون  تا  شما  هنر  از  مردم  استقبال   

بوده؟ 
شرکت هاست  با  من  همکاری  و  تعامل  بیشتر 
هم  میکردم  برگزار  نمایشگاه  که  زمان  آن  اما 

استقبال خوبی از سوی مردم صورت می گرفت. 
در کل اگر بتوانیم سلیقه ی جامعه را درک کنیم 

قطعا استقبال خوبی از هنر می شود.
  در ایران چه تعداد هنرمند در زمینه ی کار با 

شیشه فعال هستند؟
متاسفانه تعداد زیاد نیست، بسیاری از اشخاص 
در  دارند.  زمینه  این  در  کمرنگ  فعالیت  هم 
این  اصفهان  و  شیراز  تهران،  چون  شهرهایی 
کارها خوب انجام می شود. تا آنجا خودم اطالع 
دارم، خیر. من تنها شخصی هستم که در کل 
هنری  عرصه ی  این  در  کشور،  شرق  جنوب 

فعالیت دارم.
  کالس های آموزشی در گالری شما برگزار می 

شود؟ 
بله، دوست دارم این هنر گسترش پیدا کند و 
به کارهای گالری آموزش هم اضافه کردم چون 
در  تخصصی  کالس های  کردن  پیدا  با  خودم 
این زمینه مشکل داشتم و در نهایت به شیراز 
رفتم برای یادگیری و تکمیل دوره؛ اما اکنون در 

سیرجان کار آموزش را آغاز کرده ام.
 برنامه ی شما برای آینده ی این شغل چیست؟ 

با  ایران  در  بار  اولین  برای  سمینار  یک 
شده  برگزار  عرصه  این  هنرمندان  گردهمایی 
این حوزه  فعاالن  ما  برای  قلبی  قوت  که  است 
فعالیت ها  به زودی هم در گالری خود  و  است 
پویا  جوانان  با  دارم  دوست  و  میکنم  بیشتر  را 
باشم.  داشته  تعامل  و  همکاری  هنر  مشتاق  و 
برنامه زیاد دارم اما در نخستین گام می خواهم 
چه  و  تولید  چه  خود،  کارگاه  بخش های  تمام 

آموزش را فعال تر کنم.
 این راه برای شما در همینجا تمام می شود و 
این  در  پیشرفت  و  بیشتر  دنبال یادگیری  به 

زمینه ی هنری نیستید؟
 قطعا به دنبال یادگیری هر چه بهتر این هنر 
هستم و برنامه برای آموزش حتی فرای مرزها 
دارم؛ زمینه ی هنر همواره پیشرفت می طلبد و 
من هم از این قاعده مستثنی نیستم و اینجا هم 

مهر تکمیل به فعالیت های من نیست.

گفتگو با مهدیه دالوری مدیر گالری آبگینه تیله؛ 

نقوشـی بر شیشـه های رنگـی 
      زهرا شهسواری

  عکس ها: سید محسن فروزنده

خبــر

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

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

09135320842-09132794372

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سیرجان
 از افراد مشروحه ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می آورد. 

متقاضیان با شماره تلفن: 8385  179  0913 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان شغل جمعداری مشخصات و رزومه کاری خود را  از طریق واتس آپ
 به شماره تلفن: 9775  593  0912 ارسال نمایند.

دارای  گواهینامه پایه یک و کارت فعال هوشمندراننده  کامیون

دارای گواهینامه ویژه و سابقه کاری مرتبطراننده  بولدوزر

همچنین از یک نفــر جمعـــدار امـــوال با سابقــه کـــاری نیز دعوت به عمل می آید.
مهارت های تخصصی؛ تسلط کامل بر امور جمعداری اموال، ترجیحاَ آشنایی با نرم افزارهای مالی راهکاران، دارای 

سابقه کار مفید، دارای روحیه کارگروهی
ثبت کلیه اموال ورودی به شرکت در نرم افزارهای مرتبط )خرید از انبار- رسید اموال  شرح شغل و وظایف؛ 
برگشتی- امانی(، ثبت کلیه اموال خروجی)امانی- فروش( در سیستم نرم افزاری اموال، بروز رسانی و ثبت کلیه 

اموال بر اساس لیست های کنترلی، کلیه امور مرتبط با جمعداری

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( واگذاری امور مربوط به 

پروژه احداث و تکمیل انبار دارویی بیمارستان امام رضا )ع( سیرجان 

دارویی  انبار  تکمیل  و  احداث  پروژه  به  مربوط  امور  واگذاری  دارد  نظر  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده 
بیمارستان امام رضا )ع( سیرجان به شماره 2000092962000033  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
 www.setadiran.ir  بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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 1400/10/29  روز چهارشنبه می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00  روز پنج شنبه  تاریخ 1400/11/07         
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:45 روز سه شنبه   تاریخ 1400/11/19  

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه   تاریخ 1400/11/20  
زمان  جلســــه توجیهی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/11/09 

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان


