
و  کارها  از  بخشی  همواره  شغلی  کلیشه های 
حرفه ها را زنانه و بخشی دیگر را مردانه تعریف 
تمام  در  می توانند  مردها  می کند.  تبیین  و 
به سمت  بیشتر  زنان  اما  باشند  زمینه ها شاغل 

کارهای خانگی هدایت می شوند. 
و  خانه داری  امور  فقط  خانگی  کار  از  منظور 
نگهداری از فرزندان و سالمندان و سر و سامان 
زنان  از  همواره  که  نیست  خانواده  به  دادن 
خانه دار انتظار می رود تا آن را انجام دهند. بلکه 
از  خارج  در  تا  می کند  تالش  زنی  وقتی  حتا 
خانه شغلی داشته باشد، رشد و پیشرفت کند، 
موقعیت اجتماعی اش را ارتقا دهد و از نظر مالی 
و اقتصادی مستقل شود، همچنان تقسیم کار به 
ناعادالنه ای صورت می گیرد و زنان را به  شکل 
انتخاب شغل هایی در زمینه مراقبت، پرستاری، 
وا  دستیاری  و  منشی گری  نظافت،  معلمی، 
می دارند که به نوعی تکرار همان امور مربوط به 

خانه داری است.
 یعنی جامعه همواره زنان را به سمت مشاغلی 
کلیشه های  اساس  بر  که  می کند  هدایت 
جنسیتی، برای زنان در خانه تعریف شده است 
و زنان در موقعیت های شغلی و حرفه ای شان نیز 
حق انتخاب ندارند تا بر اساس عالقه، استعداد، 
دانش، مهارت، تخصص و بلندپروازی شان شغل 

دلخواه شان را انتخاب کنند.
درواقع مشاغل تخصصی و پست های مدیریتی 
رده های  در  زن ها  و  است  مردان  انحصار  در 
و  دوم  درجه  مشاغل  می توانند  پایین تر 

کم اهمیت تر را داشته باشند.
شغلی  موقعیت  شوند  موفق  زنان  اگر  حتا   
با  برابری  وضعیت  در  و  بیابند  را  مناسبی 
مردان قرار بگیرند و از جایگاه و درآمد یکسانی 
دارند  وامی  را  آن ها  همچنان  شوند،  برخوردار 

محل  در  را  تحمیلی  خانگی  وظایف  همان  تا 
کرده اند  اشاره  زنان  بارها  دهند.  انجام  نیز  کار 
از آن ها خواسته شده  که در جلسات مدیریتی 
است که صورت جلسه ها را بنویسند و یا اینکه از 
مهمانان و حاضران پذیرایی کنند و یا تلفن های 
پاسخ  را  مرد خود  همکاران  و  مدیران  شخصی 
دست شان  به  را  آن ها  کت  و  کیف  یا  و  دهند 
در  معموال  که  برخوردها  نوع  این  با  و  بدهند 
زنانی  می رسد،  نظر  به  عادی  کار  محیط های 
حتا در هر رده و جایگاه شغلی مدیریتی را به 
منشی، دستیار، پرستار و خدمتکار مردان بدل 
و  مراقبتی  خدماتی،  کارهای  باید  که  می کنند 

حمایتی را بر عهده بگیرند!
چه  زنان  که  نیست  مهم  وضعیتی  چنین  در   
جایگاه و مقامی در محل کار خود دارند و جدا 
چه  شغلی شان  وظیفه  و  مسوولیت  اینکه  از 
در محل  زنان خانه دار  به چشم  را  آن ها  باشد، 

کار می نگرند. 
از  بسیاری  نظر  از  و  هستند  زن  آن ها  چون 
محسوب  زنانه  خانگی  کارهای  جامعه،  مردان 
می شوند و زن ها حتا در محل کار خود موظف 

به انجام آن هستند.
تعهدات  از  خارج  کارهایی  اجبار  به  ماجرا  اما 
با  مردان  و  نمی گیرد  پایان  زنان  به  شغلی 
تحمیل وظایف کلیشه ای زنانه، نقش های شغلی 
و  می دهند  تغییر  نقش های جنسی  به  را  آن ها 
از زنان می خواهند که در محیط کار زنانه رفتار 
از  انسانیت زدایی  کنند. زنانه رفتار کردن یعنی 
رفتاری  و  ظاهری  کلیشه های  بر  تأکید  و  زن 
مجبور  زنان  محیط هایی  چنین  در  جنسیتی. 
صاحبان  دلخواه  آرایش  و  پوشش  تا  می شوند 
مشاغل را داشته باشند و همواره با خوشرویی و 

لبخند و مالیمت برخورد کنند.
اما آنچه واضح و روشن است اینکه در سیرجان 

خارج  مردانه  زنانه/  دوگانه ی  این  از  مشاغل 
در  صرفا  کارها  و  کسب  و  حرفه ها  و  شده اند 
اختیار مردان نیست. از باریستای کافه ها گرفته 

تا دامدار و نجار. 
مشاغلی که در طی سالیان متمادی تنها برای 
شدن  وارد  برای  زنان  و  می شد  تعریف  مردان 
از  زیادی  سختگیری های  و  قضاوت ها  با  آن  به 
سوی خانواده خانواده و جامعه روبرو می شدند.

فتانه عالمی زاده سی و دو سال دارد و مادر دو 
دختر است. او در بنگاه معامالت ملکی برادرش 
کار می کند. شغلی که  امالک  مشاور  عنوان  به 
به گفته خودش از سوی بسیاری از مردم داللی 
نه  است،  مردانه  کار  یک  پس  می شود،  نامیده 

زنانه.
  چه شد مشاور امالک شدی؟

من مشاور امالکی از برادرمه. مدیر دفتر اونه. 
باشم. قرار  یک سال پیش گفتم جایی سر کار 

شد در بخش آنالین برای مشاوره امالک برادرم 
حضوری  گرفتن  تصمیم  بعد  کنم.  همکاری 
دیگه  میشه.  بیشتر  درآمدم  و  بهتره  چون  برم. 

داداشم بهم گفت که  یک روز در میون بیا. 
 چرا یک روز درمان؟

وقت  هم  بچه هام  برای  باید  و  دارم  بچه  چون 
بذارم. االن یک سال است. 

بگوید:  مشتری  یک  شده  حال  به  تا    
"مشاور امالک زن! به حق چیزهای ندیده 
و نشنیده" و بگوید این شغل مردانه است 

و چرا این شغل را انتخاب کردی؟
آره وخیلی واسشون جالبه. مردم کامال تصوری 
میریم  هم  بازدید  دارن.  شغل  این  از  مردونه 
تعجب میکنن اما من این شغل رو دوست دارم.
  توی این قضاوت ها تمسخر هم بوده؟ یا 
مثال این حرف که شما زن ها که از پس این 

کار بر نمیایید؟
بد و خوب همه جا هست. گاهی پیش میاد که 
برخی مزه پرونی کنن. بخوان آدمو خرد کنن. 
یه  بوده.  هم  موردها  این  از  سال  یک  این  در 
با مسخره میگن که دالل شدی و  بهم  وقتایی 
از این حرفا . ولی واقعا مهم نیست. هدفم مهم 

تره. شغلم رو دوست دارم.
چی  که  بگو  کار  این  سختی های  از    

هست؟
معامله  یه  سخته.  آسونه.  میاد  نظر  به  دور  از 
جوش دادن کار سختی و زمان بری است. تنها 
از  یکی  باید  حتما  و  بریم  بازدید  نمی تونیم 
آقایون دفتر همراه مون باشه. چون واقعا نمیشه 

اعتماد کرد.
  تا به حال شده که اتفاق بدی بیفته یا 

حرف غیر مربوطی بشنوی؟
آره. یه روز تنها دفتر بودم. دو تا آقا که به ظاهر 
مشتری بودن اومدن دفتر و بحث راه انداختن. 

دیگه میخواستم زنگ بزنم ۱۱۰ که رفتن. این 
داره  زیادی  سختی های  و  چالش ها  هم  شغل 
توی سیرجان هم جا افتاده که مردونه است اما 
تهران و شهرهای بزرگ خانم های زیادی مشاور 
امالک دارند و موفق هستند. در این یک سال 
خیلی موفق بودم. اوایل خودم رو باور نداشتم. 
و  هست  شیرینی  شغل  کار.  این  سمت  رفتم 

سختی و راحتی رو با هم داره.
به  زن  یک  بین  درآمد  منبع  لحاظ  به    
همین  با  مرد  یک  با  امالک  مشاور  عنوان 

شغل تفاوت زیادی ست؟
داشته  تواناییشو  اگه  زن  یه  اصال.  من  نظر  به 
درآمدش  ملکی  امور  تو  هم  مرد  یه  از  باشه 

میتونه بیشتر باشه.
  این شغل به چه توانایی هایی نیاز دارد؟

خب  ولی  نمی خواد  آنچنانی  تحصیلی  مدرک 
روابط  باال میخواد.  و قدرت حرف زدن  توانایی 
اجتماعی باید باال باشه. روی باز داشته باشی و 
باره  این  در  اطالعاتت  باشی.  بزن  حرف  بقولی 

هم باید زیاد باشه. 
مشغولیم  امالک  مشاور  در  زن  چهار  اینکه 
نیست  جالب  بازدید  بریم  نمیتونیم  تنها  ولی 
ولی قانون رییس دفتره که مشکلی پیش نیاد. 
دیگه درآمدمون بستگی به حق کمیسیون داره 
و میزان این کمیسیون به نوع معامله و قدرت و 

توانایی ما بستگی داره. 

      سمیرا سرچمی
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نگاهی به کلیشه های اشتغال زنان در سیرجان؛

مشاور امالِک زن! 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اعالم شناسایی قطعی ۲ مورد مبتال به 
تب کریمه کنگو در این شهرستان تاکید کرد که مراقبت ها در این زمینه تشدید شده است.

وی تاکید کرد: دامداران، قصابان، کارکنان دامپزشکی و کادر درمان در ارتباط با بیماران تب 
کریمه کنگو در معرض ابتال به این بیماری هستند و عالئم این بیماری نیز تب، درد مفاصل، 

خونریزی زیرپوستی و خونریزی عمومی است. وی گفت:  این مراکز زیرنظر دامپزشکی خواهند 
بود و باید مطلع باشیم برخی از انواع بیماری در دام ها عالئم ظاهری مشخصی ندارند به طوری 

که فقط دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی قادر به تشخیص آن هستند.

مراقبت ها علیه تب 
کریمه کنگو در 

سیرجان تشدید شد

خبــر تزریق دوز یادآور واکسن کرونا تا شهریورماه
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: افرادی که حدود 5۰ یا 6۰ روز از تزریق واکسن دوز سوم آنها می گذرد 
می توانند دوز سال ۱4۰۱ را دریافت کنند و بدانید که همچون آنفلوآنزا باید سالیانه تزریق واکسن کرونا داشته باشیم و مردم 
باید تا پایان شهریورماه دوز یادآور را دریافت کنند. دکتر مهدی احمدی نژاد در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان کرمان 
اظهارداشت: سیر کرونا بعد از پوشش مناسب واکسن، نزولی شد. او از افزایش تعداد موارد مبتال در استان سخن به میان آورد 
و عنوان کرد: در حال حاضر فقط 44 نفر مبتال )قطعی و مشکوک( در بیمارستان افضلی پور بستری هستند که ابتالی ۱3 

نفر آنها قطعی است و دو نفر آنها در بخش ICU بستری هستند.

  امـا ماجـرا بـه اجبـار کارهایـی 
خـارج از تعهـدات شـغلی بـه زنـان 
پایـان نمی گیـرد و مردان بـا تحمیل 
وظایـف کلیشـه ای زنانـه، نقش های 
نقش هـای  بـه  را  آن هـا  شـغلی 
جنسـی تغییـر می دهنـد و از زنـان 
می خواهنـد کـه در محیـط کار زنانه 
کـردن  رفتـار  زنانـه  کننـد.  رفتـار 
یعنـی انسـانیت زدایی از زن و تأکید 
بـر کلیشـه های ظاهـری و رفتـاری 

جنسـیتی.   

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
ورزش

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

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/21

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/22 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای  واگذاری امور 

مربوط به خدمات نیروی انسانی »بهشت رضا« )ع(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

     )شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به خدمات نیروی انسانی  »بهشت رضا)ع(« ( 
2001096398000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهــی  تجدید مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/005/م.ع )مرتبه دوم(
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» تأمین ماشین آالت مورد نیاز جهت نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال آب«  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 1/000/000/000 ریال )یک میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/04/0710:00بازدید از سایت 1

1401/04/0912:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

آگهــی  تجدید مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/004/م.ع)مرتبه دوم(
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» راهبری،بازرسی،سرویس ونگهداری تعمیرات مورد نیاز جهت بهره برداری 
خط انتقال آب از طریق تأمین نیروی انسانی و ابزارآالت مورد نیاز«  

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – : استان کرمــــان  پاکات  *محل تحویل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/04/0710:00بازدید از سایت 1

1401/04/0912:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده 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 1401/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 8:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/28

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایــده عمومــی 

واگذاری امور مربوط به حمل اموات)داخل و خارج از شهر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به حمل اموات» داخل و خارج از شهر« ( 
5001096398000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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  


