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فرماندار سیرجان گفت: مدیران و کارکنان ادارات کتاب های بدون استفاده و مازاد خود را به 
کتابخانه ها اهداء کنند.همزمان با هفته  کتاب و کتابخوانی، مراسم گرامیداشت هفته  کتاب و 
تقدیر از کتابداران با حضور یعقوبی پور فرماندار ویژه سیرجان و جمعی از کتابداران در محل 
اداره کتابخانه های شهرستان برگزار شد.فرماندار ویژه سیرجان ضمن گرامی داشت هفته کتاب و 
کتابخوانی، تعداد اعضاء فعال کتابخانه های شهرستان سیرجان را ۹هزار نفر عنوان کرد، گفت: این 

هفته بهانه ای است که از زحمات دست اندر کاران این امر مهم و حیاتی قدردانی و تجلیل کنیم.

کتاب های 
مازاد ادارات به 

کتابخانه ها اهداء 
شوند

لزوم ترویج بیمه روستائیان و عشایرلزوم ترویج بیمه روستائیان و عشایر
جلسه مشترک بررسی مسائل و مشکالت روستاهای بخش مرکزی و ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و 
عشایر به ریاست  یعقوبی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان،بخشدار مرکزی و جمعی از دهیاران و شوراهای اسالمی روستاهای 
تابعه در محل سالن اجتماعات بخشداری مرکزی برگزار شد. یعقوبی پور گفت: در راستای محرومیت زدایی و جلوگیری از 
مهاجرت روستائیان بازدیدهای میدانی از روستاهای شهرستان انجام شده و موانع و مشکالت روستاها شناسایی و دسته بندی 
شده و هدف از برگزاری جلسه رسیدگی و پیگیری برای رفع مشکل روستاها است.او گفت: ارتباط و تعامل بین دهیاران و 

مدیران دستگاه های اجرایی تقویت کننده امور است که باعث تسریع در روند توسعه و ارائه خدمات در روستاها می شود. 

خبــر

آخرین شب های اجرای این تآتر را 

از دست ندهید
تآتر  گروه  از  کاری  هنیا  جزیره  برای  مجرمی  تئاتر 
اهلل  ذبیح  استاد  خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  با  میم 
تئاتر  سالن  صحنه ی  روی  به  آبان  نهم  از  قاسمی 
هر  ماه  آبان  پایان  تا  و همچنان  است  رفته  فرودسی 

شب اجرا می شود.
مروژک  پلیس  نمایشنامه  از  اقتباسی  نمایش  این 
و  طراحی  به  که  است  تبرایی  بابک  ترجمه ی 
اسدی  )ابراهیم  همشهری  هنرمند  کارگردانی 
پردیس  شول،  رفته.کیمیا  صحنه  روی  به  زیدآبادی( 
حسام  موحدی،  تینا  کربالیی زاده،  طاهره  قاسمی، 
رها  و  رضایی  کیانا  نورمندی پور،  امین  نورمندی پور، 

این نمایش هستند. بازیگران  اسدی همه 
بدون  دقیقه  سی  و   1۹ ساعت  شب  هر  تآتر  این 
ورودی  بلیط  و  می شود  اجرا  دقیقه  هشتاد  در  تاخیر 
محوطه ی  یعنی  نمایش  برگزاری  محل  همان  در  آن 
در  واقع  سیرجان  ارشاد  قدیم  اداره  فردوسی  تاالر 

ابتدای بلوار سردار جنگل، به فروش می رسد. 
زیدآبادی،  مهدیه  پوررضا،  سهند  که  گفتنی ست 
مطلق،  مرتضا  پورعبدل،  افسانه  گلستانه،  فرشته 
جهانشاهی  مبینا  و  اسدی  عباس  رضوی زاده،  حسین 

از عوامل پشت صحنه ی این تآتر هستند.

 گزاره

ایران«  کتاب  پایتخت  »سیرجان، 
شعار مضحکه ای بود که یکی از روسای 
سابق اداره ارشاد سیرجان وعده می داد. 
اینکه سیرجان ظرفیت  به  توجه  بدون 
تحقق این رویا را دارد یا ندارد و شرایط 
شرایطش  اگر  و  چیست  نامزدی  این 
شرایط  به  رسیدن  برای  نیست،  مهیا 
زیرساخت هایی  چه  باید  کاندیداتوری 
امکاناتی  چه  به  ما  شهر  شود؟  ایجاد 
فرهنگ  باید  چطور  و  است  نیازمند 
شهر  مردم  میان  در  را  کتابخوانی 
کتاب  هفته ی  بهانه  داد؟به  گسترش 
چند  با  باره  همین  در  کتابخوانی  و 

همشهری اهل مطالع گپی زدیم.
ما  اکثریت  دغدغه  خواندن،  کتاب 

نیست
جاوید پورفریدونی یک کتابخوان تقریبا 
با کتاب از هر دو نوع  حرفه ای ست که 
است.  اخت  آن  الکترونیکی  و  کاغذی 
می گوید:  سیرجان  شرایط  درباره ی  او 
"یک مقایسه ی کوتاه میان سیرجان و 
شهرهای دیگر )حتا کالنشهرها هم نه(" 
مسووالن  است  بهتر  که  می دهد  نشان 
تجربه  آن  از  سیرجان  امروز  فرهنگی 
پند گیرند و به جای برداشتن لقمه های 
دیگری  زمینه های  در  دهان،  از  بزرگتر 
که پتانسیلش موجود است )مثل شهر 
جهانی گلیم( حافظ عنوان شهر باشند. 
دستفروشی  بازار  نه  سیرجان  در  چون 
که  کافه کتابی  نه  و  دارد  رونق  کتاب 
برای  ثباتی  و  درآمد  به  و  باشد  موفق 

تداوم کار برسد، وجود دارد.
 یکی دو تالش برخی اهالی فرهنگ و 
هنر در این زمینه  هم، شکست تلخی را 
تجربه کرده است و این شکست تلخ یا 

از طرف  از سر رکود و استقبال نشدن 
مردم بوده و یا به خاطر برخی فشارهای 
تنگ نظرانه ی مسووالن امر که انگار هر 
بلقوه  خطر  یک  را  فرهنگی ئی  جمع 

می بینند!
یا  و  کتاب  المان  یک  دیگر  طرف  از   
مجهز  میز  و  نیمکت   با  کتاب  پارک 
دیده  سیرجان  در  هم  قبیل  این  از  و 
نمی شود و در دستور کار هزارم شورا و 

شهرداری مان هم نیست. 
تا  سیصد  شهرستان  یک  همچنین 
چهارصد نفری تنها دو کتابفروشی خوب 
در زمینه ی  ارائه ی کتاب های غیردرسی 
است  این  جز  چیزی  آن  معنای  دارد! 
که قانون عرضه و تقاضا اجازه ی بیشتر 

شدن این کتابفروشی ها را نمی دهد. 
در  زیادی  و  جدی  آزادی  مطالعه 
کتاب  تقاضای  تا  ندارد  وجود  سیرجان 
غیردرسی و غیر دانشگاهی را باال ببرد و 
در نتیجه سرمایه گذاری هم حاضر شود 
این  عرضه ی  بازار  وارد  ریسک  با کمی 

نوع کتاب ها شود.
در سالیان گذشته شاهد نمایشگاه های 
سالی یک بار و فصلی کتاب در حیاط 
اداره قدیم ارشاد سیرجان هم بودیم که 
بیشتر از اینکه نمایشگاه باشند، سوژه ی 
نمایشگاه  اینکه  از  بیشتر  بودند.  خنده 
برای  بوده اند  رانتی  دکانی  باشند،  بوده 
یک کتابفروش غیربومی یا یک یا چند 
با مجموعه ای از کتاب های  ناشر خاص 

چه کسی پنیر من را جا به جا کرد و 
کدام شکمو قورباغه ی مرا خورد؟! 

البته از دایره انصاف خارج نشویم تازه 
چند سالی هست که به همت گل گهر 
زیرمجموعه اش،  فرهنگی  موسسات  و 
واقعی  نمایشگاه های  برگزاری  شاهد 
پیشرفت  خود  این  که  هستیم  کتاب 
حمایت  اگر  دید  باید  ولی  بزرگی ست. 
ناشران کشوری حاضر  از  مالی گل گهر 
به  کتاب  کاالبرگ  ارائه  و  نمایشگاه  در 
ناشران  باز  نبود،  مسائل  این  و  مردم 
توان شان  و  زمان  که  می کردند  ریسک 
در  نشرشان  تازه ی  آثار  ارائه ی  برای  را 
بدون  بگذارند؟  سیرجان  مثل  شهری 
یارانه   و  سوبسید  بدون  یعنی  نه.  شک 

امکان برگزاری آزاد چنین نمایشگاه های 
بزرگی در شهر سیرجان نیست زیرا بازار 

فروشی وجود ندارد.«
هر گوشی همراه یک کتابخانه است اما 

کو فرصت؟
امید محمودزاده ابراهیمی نیز از دیگر 
کتاب خوانی  و  کتاب  اهل  همشهریان 
با  دیگر  "کتابخوانی  می گوید:  و  است 
متر و معیار سبک قدیم نباید سنجیده 
یک  با  االن  شده.  زیاد  امکانات  شود. 
آنالین  خرید  افزار  نرم  نصب  و  گوشی 
کتاب الکترونیک می شود کتاب خواند. 
کاغذی  کتاب  سوم  یک  هم  قیمتش 
است و دیگر گرانی کتاب را هم نمی شود 

بهانه کرد. 

حتا  زمان  یک  کردن  معین  از  بیشتر 
برای خواندن کتاب  شده کوتاه در روز 
به الی  را در ال  این زمان  باید  و  است 
کردن  باز  اصل  گنجاند.  زندگی  برنامه 
وقت برای کتا و جا باز کردن برای آن 
به  مهم است. سی دقیقه. 15 دقیقه.« 
نظر محمودزاده مشکل دیگر محیط های 
آرامش  که  است  امروزی  شهرهای 
برای  را  الزم  ذهنی  تمرکز  فرصت  و 
خواندن باقی نگذاشته است. او همچنین 
تاکید دارد: »برای کتاب خواندن در شهر 

ما تبلیغ نشده است.«
کتاب به مثابه دمنوش آرامبخش

همشهریان  از  برخی  میان  این  در 
کتاب باز نیز همگی در این باره هم نظر 
در  کتاب خواندن  مفهوم  که  بودند 
به  است.  افتاده  جا  غلط  ما  جامعه ی 
تنها  خواندن  از  اکثرا  که  معنی  این 
حفظیات  و  کردن  بر  از  تلِخ  تجربه ی 
اساسا  و  دارند  را  محتوای کتب درسی 
به آن ها نگفته می توانند در  هیچ کس 
حوزه ی عالقه های شخصی خود کتابی 
با موضوع آزاد را مفهومی و بدون داشتن 
بخوانند  یا نشدن  بر شدن  از  دغدغه ی 
حتا اگر شده درباره ی نگهداری از پرنده 
تکامل  و  اختراع  تاریخ  درباره  کتابی  یا 

کامیون و تریلر باشد. 
در  را  کتاب  به  نگاه  نوع  این  اگر 
شاهد  کنیم،  ترویج  جامعه  فرهنگ 
رشد کتابخوانی خواهیم بود تا افراد به 
کتاب های حوزه ی عالقه ی خودشان به 
هر  نیاز  که  آرامبخش  دمنوش  عنوان 
روزشان است نگاه کنند و در کنار آن 
خواسته یا ناخواسته متخصص خودآموز 
یک رشته و شاخه هم خواهند شد که 
چه بسا با کار و بار یومیه شان نیز چندان 

بی ارتباط نباشد.

به بهانه ی هفته کتاب و کتابخوانی

غریبِی کتاب و کتابخوانی در سیرجان 
      سمیرا سرچمی

  عکس: سید محسن فروزنده
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 
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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 ۱۴۰۱/۰8/۱8 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۲8
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰8

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5۰۷۷  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا»ع«( 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱65  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
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زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5۰۷۷  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم( 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱6۷  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

اجاره آپارتمان
 ۱۰۵ متر دوخواب ، طبقه ۴ از ۴

انتهای ابن سینا،آپارتمان های مساجد
دارای پارکینگ و آسانسور و انباری 
۲۰۰ میلیون رهن کامل داده می شود

امالک افتخار
خیابان مقداد جنب دفتر پیشخوان 

۰ ۹ ۳ ۳ 8 ۲ 5 ۳ 5 ۰ ۴
۰ ۹ ۱ ۳ ۳ ۴ ۷ ۷ ۹ 5 ۰

از  یک نیـروی کار خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر مشـــاور  امالک 

 )حوالی مسکن مهر نجف شهر(
  دعوت به عمل می آید:

۰۹۱۳   ۱۴5   ۴۰۲۷   

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

09135320842-09132794372

                             پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلو تبلیغاتی
پیرو آگهی مناقصه عمومی پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلو تبلیغاتی  به استحضار می رساند آخرین زمان 
ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰5  می باشد. لذا از شرکت های  مشاور ذیصالح  دارای حداقل پایه 
3  تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری در گروه مطالعات کشاورزی  دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه به 

سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
۱_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۲_سپرده شرکت در مناقصه: ۱،8۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۳_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

۴- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰8/۳۰ 
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

۷_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

      پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار به مساحت ۲6۰ هکتار
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت 
فشار به مساحت ۲6۰ هکتار را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل  رتبه 3 
رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات توام با آب  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه 

از تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۲9 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
۱_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۱6،۷66،85۱،55۴ ریال

۴_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰۹/۰6 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
۷_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(


