هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

به ابتکار دکتر کریمی پور شهردار سیرجان:

️

سال شانزدهم
چهارشنبه  24آذر 1400
 6صفحه
شماره 674
 2000تومان

آغاز به کار شهردار شب

شهردار سیرجان گفت :با توجه به اینکه پس از پایان ساعت کاری در شهرداریمانند سایر ادارات تا صبح روز بعد تعطیل میشود ،تصمیم گرفته شد که از این پس برای کنترل،

S O K H A N
T A A Z E H

نظارت و رسیدگی به حوادث و اتفاقاتی که ممکن است در طول شب رخ دهد ،تشکیالتی تحت عنوان «شهردار شب» یا «اداره شب» در شهرداری راهاندازی گردد.
صفحه2

 QRکد

اینستاگرام سخن تازه

 ۱۷درصد سیرجانیها
واکسن کرونا دریافت نکرده اند
صفحه2

از عشق و انسانیت می نویسم
صفحه5

معراج اندیشه در کوچه پس
کوچههایروزمرگی
صفحه3

عکس :سید محسن فروزنده

با «توقف» بیگانهایم

احیــای پا ر چهبا فی
سنتی

صفحه 3

صفحه2

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها
به شماره /1400/12ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور« ساخت گيربكس رابط پمپ
ديافراگمي (بومي سازي)» مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی ،اقدام به شناسایی و ارزیابی
شركت سازنده واجد شرايط نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان
شناسايي و ارزیابی شركتها و سازندگان به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك
خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي ميباشد ،حداكثر تا تاريخ یکشنبه مورخ 1400/10/05
به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند .شرکت
در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات شرح مختصر(:تهیه
مصالح و اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر شماره  1سال  )1400به شماره

 2000005674000092را 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 مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/09/24می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/10/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/10/12

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14:40روز دوشنبه تاریخ 1400/10/13

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

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

فراخـــوان مناقصه عمومـــی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر شماره  1سال 1400

انعکاس

سخن همشهریان:
ِ

سخن همشهریان:
ِ

من یک مدته تقاضا وام خود اشتغالی به بانک ......دادم که این طرح رو گل گهر به بانک  ....داده و برای خود اشتغالی
جوانان وام میدن .با  ۸۰میلیون وام من داخل بانک توافق کردن و مسئول بانک منو مجبور کرده که برم از آقای .....که
ابزار فروشی داره فاکتور بگیرم و ارائه بدم به بانک که وا م رو واریز کنن .رفتم پیش آقای  ........برای دریافت وام که این
آقا میگه یا  5درصد مبلغ وامرو باید اینجا واسه من کارت بکشی که میشه  ۴میلیون برای یک تکه کاغذ یا باید کل
مبلغ رو اینجا جنس بخری که من کل مبلغ رو گفتم جنس بدین که وقتی استعالم گرفتم از بقیه ابزار فروشی های
داخل شهر دیدم کلیه اجناسش که فاکتور کرده قیمت هاش خیلی باالتر از بقیه جاها بوده و بانک هم کل مبلغ وام
رو به حساب این آقا واریز میکنن میخواستمبدونم این چه جور قانونی هست که فقط باید از یک فرد خاص جنس
بخریم و این چه جور خود اشتغالی هست که من باید این اجناس رو گرونتر از این آقا بخرم وگرنه بهم وام نمیدن.

االن دو روز انسولین تمام کردم تاریخ نسخه به تاریخ ۹ / ۲۴
هستش از مسئولین خواستم بپرسم اگر انسولین من بیمار رو االن
بدن چه اشکالی داره؟ من که ماهیانه سهمیه ام هست اول ماه
بدهند یا آخر ماه درسته سیستم باید تایید بشه این رو میدونم ولی
یه بیمار دیابتی بدون انسولین اذیت میشه از مسئولین دانشکده
علوم پزشکی خواهش میکنم تاریخ سهمیه انسولین را متغیر بگذارند

#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن

معاون دانشکده علوم پزشکی سیرجان:

خبر
رئیس کل دادگستری کرمان مطرح کرد:

معاون دانشکده علوم پزشکی سیرجان
با اشاره به اینکه خطر کرونا رفع نشده
است ،گفت ۱۷ :درصد از جمعیت
شهرستان سیرجان هنوز برای تزریق
واکسن کرونا مراجعه نکردهاند .محمد
موقری پور اظهار کرد :وضعیت کنونی
سیرجان از نظر رنگبندی کرونایی
نارنجی است که دلیلش آمار روزانه
مبتالیان به ویروس کرونا است .از
مردم تقاضا داریم نسبت به رعایت
دستورالعملها هنوز هم احساس وظیفه
کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس
در جامعه را قطع کنیم .موقری پور در
رابطه با آمار واکسیناسیون در شهرستان
سیرجان گفت :جمعیت باالی  ۱۲سال
شهرستان سیرجان بیش از  ۲۷۰هزار
نفر است که بیش از  ۲۲۲هزار نفر حدود
 ۸۲.درصد جمعیت دوز اول واکسن
۵

رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی
اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و
قضایی کرمان که برای بررسی مشکالت چهار واحد تولیدی و اخذ
تصمیمات الزم برای تسهیل روند تولید آنها تشکیل شده بود،
گفت« :اقدامات قوه قضائیه در مسیر حمایت از اقتصاد مقاومتی
به نحوی انجام میشود که جنبهی تولیدی واحدها حفظ شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل
دادگستری استان کرمان ،یداهلل موحد ادامه داد« :متاسفانه شرایط
به شکلی است که مشکالت متعددی د ر مسیر سرمایهگذاری ایجاد
میشود و از این رو باید نسبت به اصالح فرایندها اقدام شود».
وی خاطرنشان کرد« :برخی از مشکالت واحدهای تولیدی ناشی
از شرایط اقتصادی موجود جامعه است و دستگاه قضایی تالش
میکند که از مسیر قانونی و با استفاده از اختیارات خود نسبت به
حل مشکالت موجود اقدام کند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود« :ستاد استانی اجرای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی،
تالش میکند با همکاری بانکها ،سازمانهای اجرایی و نهادهای
نظارتی ،سادهترین و آسانترین راه را برای حمایت از اقتصاد
مقاومتی پیشبینی و اجرا کنند».
بر اساس این گزارش ،در نشست ستاد استانی اجرای کلی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان
کرمان ،مشکالت چهار واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد که برای حل مسائل یک واحد ترمینال
ضبط پسته ،مهلت شش ماهه به سرمایهگذار داده شود که با
فروش ملک وثیقه ،نسبت به تسویهی بدهی بانکی خود اقدام کند
ک نیز موظف است در صورت تسویهی نقدی سرمایهگذار،
و بان 
جریمهی شش درصدی تسهیالت را ببخشد.
در این نشست همچنین مشکالت بزرگترین مجتمع صنایع
غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد یک سال زمان
داده شود که این واحد به روند تولید بازگشته و مشکالت بانکی
آنها نیز برطرف شود.
در این جلسه همچنین مقرر شد نسبت به یک پروژهی
سرمایهگذاری کشاورزی ،سازمان بازرسی پیگیریهای الزم را
انجام داده و گزارش مربوطه را به ستاد اقتصاد مقاومتی استان
ارائه کند .بررسی مشکالت واحد بزرگ تولیدی و صنعتی قطعه
گستر نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد
دادستان کرمان موضوعات مربوطه را تا رسیدن به نتیجهی
مطلوب پیگیری کند.

۱۷

حل مشکل واحدهای اقتصادی
با تاکید بر حفظ تولید

درصد سیرجانیها واکسن کرونا دریافت نکرده اند

واکسن را تزریق کنند که زنجیره انتقال
ویروس کرونا در جامعه قطع شود.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
سیرجان اظهار کرد :هنوز تا بازگشت به
شرایط عادی با توجه به سویه جدید
کرونا اومیکرون زمان زیادی مانده است
که بگوییم خطر رفع شده است و باید
با زدن ماسک ،رعایت فاصله اجتماعی
و پرهیز از حضور در تجمعات به قطع
زنجیره کرونا در جامعه کمک کنیم.
مخالف برگزاری نمایشگاه کاال بودیم

خود را تزریق کردهاند.

 ۶۸.۵درصد سیرجانیها واکسن کرونا را
دریافت کردهاند

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
سیرجان ادامه داد :همچنین برای ۱۸۶
هزار نفر هم دوز دوم تزریق شده است

و در مجموع میزان  ۶۸.۵درصد جمعیت
واکسیناسیون خود را انجام دادهاند.
وی افزود :حدود  ۱۷درصد از جمعیت
هنوز جهت تزریق واکسن خود مراجعه
نکردهاند که از این افراد درخواست داریم
که به پایگاههای تجمیعی ما مراجعه و

موقری در مورد برگزاری نمایشگاه
کاال در سیرجان نیز گفت :ما موافق با
برگزاری نمایشگاه نبودیم و مخالفت خود
را هم اعالم کردیم .وی در پایان از مردم
خواست برای بازگشت به شرایط عادی
باید دستورالعملهای بهداشتی را رعایت
کنند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر:

با «توقف» بیگانهایم

ایمان عتیقی در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنالین»،
اظهار داشت :شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ،بزرگترین تولیدکننده مواد
اولیه صنعت فوالد کشور است و 32
درصد تولید کنسانتره سنگآهن و 24
درصد تولید گندله را بر عهده دارد.
گلگهر حضور بسیار فعالی در تامین
مواد اولیه صنعت فوالد کشور دارد و
با اجرای طرحهای توسعهای متعدد
توانسته است همواره جایگاه خود را به
عنوان تامینکننده نخست صنعت فوالد
کشور حفظ کند.
وی افزود :گلگهر هماکنون هفت خط
تولید کنسانتره در حال بهرهبرداری به
ظرفیت حدود 16میلیون تن در اختیار

دارد .در حال حاضر ،اصالح خطوط تولید
کنسانتره سنگآهن را در دستور کار قرار
دادهایم .به طوری که خطوط شماره ،4
 6 ،5و  7به صورت مجزا جهت افزایش
ظرفیت و بهبود کیفیت اصالح خواهد
شد .این طرحها در شرکت گلگهر
حدود  60تا  70درصد پیشرفت فیزیکی
دارند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر اضافه کرد :عالوه بر طرح اصالح
خطوط تولید کنسانتره ،به دنبال ارتقای
ظرفیت گندلهسازی نیز هستیم .در حال
حاضر ،گلگهر دو خط تولید گندله با
ظرفیت مجموع  12میلیون تن در
اختیار دارد .گلگهر قصد دارد ظرفیت
و کیفیت این خطوط را افزایش دهد

و در این رابطه ،طرحهایی همچون
احداث آبگیری فیلتراسیون باطلههای
کارخانههای کنسانتره ،سیستمهای
کنترل کارخانه تغلیظ ،پیشفرآوری
خوراک خط چهارم و طرحهای توسعه
دیگر را در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر با اشاره به اهمیت انجام
مسئولیتهای اجتماعی در این شرکت،
گفت :یکی از دغدغههای مهم مدیران
گلگهر توجه به مسائل فرهنگی و هنری
استان کرمان به ویژه شهر سیرجان
و ارتباط دادن آن با صنعت و معدن
بوده است .بر این اساس ،گلگهر از
سال گذشته میزبان برگزاری چندین
دوره رویداد هنری بوده که ازجمله

آنها میتوان به نخستین سمپوزیوم
مجسمهسازی گلگهر ،نمایشگاه آثار
خوشنویسی ،نخستین نمایشگاه کتاب
گلگهر ،مسابقات سازههای ماکارونی،
جشنواره داستان آهن سیرجان ،دوره
آموزش فیلمسازی و کارگردانی،
جشنواره تئاتر استان و ...اشاره کرد.
عتیقی در پایان تصریح کرد :شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر همواره به
مسئولیتهای اجتماعی به عنوان یک
وظیفه نگاه کرده و بر این اساس ،شعار
«گلگهر ،همراه فرهنگی سیرجان» برای
این شرکت انتخاب شده است.

خبر
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خبر
به ابتکار شهردار سیرجان

️آغاز به کار شهردار شب

️شهردار سیرجان با
هدف پیشبرد سریعتر
و سرعتبخشی به
حل مشکالت و رفع
موانع در حوزه مدیریت
شهری دستور راهاندازی
«شهردار شب» را صادر
کرد.
️به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ،دکتر علیاکبر کریمیپور در
تشریح این خبر گفت :با توجه به اینکه پس از پایان ساعت کاری در
شهرداری ،صرف نظر از واحدهای نظارتی و پیمانکاری ،فعالیت سایر
بخشها مانند سایر ادارات تا صبح روز بعد تعطیل میشود ،تصمیم
گرفته شد که از این پس برای کنترل ،نظارت و رسیدگی به حوادث
و اتفاقاتی که ممکن است در طول شب رخ دهد ،تشکیالتی تحت
عنوان «شهردار شب» یا «اداره شب» در شهرداری راهاندازی گردد.
️شهردار سیرجان با اشاره به چارت و وظایف شهردار شب گفت :این
طرح در قالب شهرداران شب مناطق و دو شهردار شب ناحیه در هر
منطقه دیده شده است که همگی زیر نظر ستاد یا همان شهردار شب
کل فعالیت خواهند کرد.
وظیفه شهردار شب کنترل و بررسی وقایع رخ داده در سطح شهر
از جمله نظارت بر پیمانکار و امور شهرداری و رفع نواقصی است که
از روز به شب و یا بالعکس منتقل خواهند شد .همین وظایف نیز در
شرح کار شهرداران شب مناطق وجود دارد که از طریق بازدید میدانی
اعمال خواهد شد.
شهردار شب ناحیه نیز حکم خط مقدم این طرح را دارد که باید
به صورت ریز به مسائل ورود کرده و مشکالت را پیگیری نماید .در
نهایت تمام اقدامات انجام شده در شب و اقداماتی که نیاز به پیگیری
در طول روز دارند ،به شکل صورتجلسه به مقامات باالتر و در نهایت
به دفتر من ارسال میگردند.
️کریمیپور مهمترین بخش طرح فوق را هماهنگی با سازمانهای
خارج از شهرداری دانست و افزود :گاه مشکالتی در شهر ایجاد
میشود که مربوط به شهرداری نیست؛ به طور مثال حوادث مربوط
به آب یا برق که شهرداران شب هماهنگیهای الزم جهت رفع مشکل
را با ادارات مربوطه انجام خواهند داد.
️شایان ذکر است انتخاب شهردار و شهرداران مناطق و نواحی در هر
شب ،به صورت دورهای و از بین نیروهای متعهد و جهادی سازمان
شهرداری خواهد بود.

در ادامه بازدید هاي شهردار و اعضاي شورا از محالت کمبرخوردار

مشکالت شهرکهای شورا ،رسالت ،ثاراهلل و  ۱۲۰هکتاری زیر ذر ه بين مديريت شهري

شهردار و رئیس شورای شهر سیرجان به همراه اعضای
شوراي اسالمي شهر و معاونان و مدیران سازمانهای
مختلف شهرداری در ادامه بازدید از محالت کمبرخوردار
شهر ،ضمن بازدید میدانی از شهرکهای شورا(سی بی
جی) ،رسالت ،ثاراهلل و محله  ۱۲۰هکتاری از نزدیک در

جریان مشکالت این محالت قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شهرداري و شورای اسالمی شهر
سیرجان همچنین پس از حضور مسئوالن شورا و شهرداری
در مسجد امام هادی(ع) شهرک ثاراهلل جهت اقامه نماز
جماعت مغرب و عشا ،شهروندان بدون واسطه سوالها و

مشکالت شهری منطقه خود را با ایشان در میان گذاشتند.
شهردار سیرجان نیز ضمن پاسخ به سوالهای شهروندان و
ارجاع مشکالت مختلف حوزه شهری به مسئوالن مربوطه
در شهرداری ،بالفاصله دستور رفع و پیگیری موارد طرح
شده را صادر کرد.

آگهی فقدان سند مالکیت

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
ا
ق
س
ا

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

آقای عباس منگلیان شهربابکی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  194سیرجان مدعی است که سند
مالکیت ششدانگ پالک  232فرعی از  6518اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای عباس منگلیان شهربابکی ثبت
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی
ماده  120آیین 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  10روز 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 1343 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/24

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

شایان ذکر است حسن ختام بازدیدهای امروز اعضاي شورا
و شهردار ،حضور در منزل شهید نعمتاهلل خراسانینیا،
دیدار با خانواده معزز این شهید بزرگوار و استمداد از روح
بلند شهدا جهت کسب توفیق در راه خدمت به مردم بود.

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

آگهی فقدان سند مالکیت

بنیاد مسکن با شناسه ملی  10100171252با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  202سیرجان مدعی
است که سند مالکیت ششدانگ پالک  14863فرعی از  5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام بنیاد مسکن ثبت
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی
ماده  120آیین 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  10روز 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 1342 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/24
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حمید آباده ای با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  149سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  1فرعی از  1249اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای حمید آباده ای ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین 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  10روز 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.
 1339م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/24
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

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
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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

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
پسمانـــــد خشک صنـــوف به غیر از کارتـــن و کاغـــذ

حضور سه
بسکتبالیست
سیرجانی در اردوی
تیم ملی جوانان

سه بسکتبالیست سیرجانی؛ به دهمین اردوی آمادهسازی
تیم ملی جوانان  ۲۰۲۴دعوت شدند .به گزارش روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان به نقل از
هیات بسکتبال ،متین اسدی ،حسین بخشی و امیرحسین
یزدیانی سه بسکتبالیست جوان و آیندهدار سیرجانی ،آکادمی
بسکتبال گلگهر ،تنها نفرات دعوت شده به تیم ملی از استان
کرمان هستند.

خبر

اكادمي فوتبال دختران گل گهر
استارات خورد

در ادامه طرح استعداديابي فوتبال پايه
در باشگاه گل گهر سيرجان ،اين مرتبه در
بخش دخترام زير  ١٤سال هم استارت خورد.
گفتني است باشگاه گل گهر طي روزهاي
گذشته از دختران مستعد سيرجاني تست
فوتبال گرفت و در پايان نفرات انتخابه شده در
آكادمي بانوان گل گهر زير نظر مريم جهانجاتي
به آموزش اصولي و پايه فوتبال مي پردازند.

شماره 673
 24آذر1400

پایان کالس مربیگری آسیا در کرمان
اختتامیه دوره آموزش مربیگری فوتبال درجه آسیا با حضور رضاشجاعی رییس هیات فوتبال شهرستان
کرمان ،منصور دامغانی رییس اداره ورزش وجوانان کرمان ،سرپرست دبیری هیات فوتبال استان  ،رییس
کمیته آموزش هیات فوتبال کرمان انجام شد .این دوره مربیگری به مدرسی «محمود محمودینیا» و
با حضور  ۲۴شرکتکننده به همت هیات فوتبال کرمان ،در محل هیات فوتبال استان برگزار گردید .از
نکات جالب این کالس حضور رضا فتح آبادی مربی سیرجانی تیم مس کرمان به عنوان مدرس در بخش
دروازه بانی و حضور حمزه مظفری مربی تیم بزرگساالن گل گهر به عنوان مربی در این این دوره بود.

مهاجم خارجی گلگهر دردسر ساز شد!

چه کسی در این پرونده مقصر است؟

پرواز آرمانگهری ها
کنسل شد

سفر سیرجانیها با اتوبوس به آستارا
درحالیکه روز سه شنبه ،ساعت  ۱۳:۳۰دقیقه
تیم فوتبال آرمانگهر سیرجان در شهر آستارا
می بایست در برابر تیم شهرداری آستارا این
شهر به میدان برود ،پرواز این تیم از تهران
به مقصد اردبیل که نزدیکترین فرودگاه به
آستارا است ،به دلیل نامساعد بودن هوا لغو
شده است.
بنابراین تنها راه برای این تیم ،سفر به آستارا
با اتوبوس بود .بدینترتیب تیم فوتبال تیم
آرمانگهر ساعت  ۲نیمهشب به آستارا رسید،
و در یک بازی سخت و دشوار در مقابل تیم
شهرداری آستارا قرار گرفت.
اما نکته قابل توجه این است که فدراسیون
فوتبال تاکنون به شهرها و تیم های حاضر
در لیگ یک توجه نکرده است عدم توجه
به امکانات شهرها و شایط میزبانی آن تیم
ها است که باید مسولین هیات شهرستان
سیرجان طی نامه ی این موضوع را به اطالع
سازمان لیگ برسانند.
شهرداری آستارا که بعد از مدت ها میزبانی
را گرفته است اما از امکانات اولیه میزبانی که
همان فرودگاه است بهره مند نیست.

ورزش
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خبــر

گروه ورزش

این روزهای پرونده پر سرو صدای مهاجم گابنی
گلگهر ذهن ها را به سه سال قبل و زمان صدور
مجوز بازی برای آیاندا پاتوسی در استقالل
میبرد.
تیم فوتبال گلگهر این روزها به واسطه بازی
دادن به اریک بایناما ،مهاجم  21ساله گابنی
خود در دیدار با استقالل درگیر پرونده حقوقی
شکایت این باشگاه شده و استقاللیها مدعی
غیرقانونی بودن حضور وی در زمین و خواستار
 3بر صفر شدن نتیجه بازی با گلگهر به این
دلیل از فدراسیون فوتبال شدهاند.
از طرفی شنیده می شود دو باشگاه پیکان
تهران و سپاهان اصفهان هم که در مقابل تیم
گلگهر شکست خوردند و به حضور این بازیکن
در برابرشان اعتراض دارند وخواستار سه امتیاز
هستند.
ماجرا از آن قرار است که از زمان پیوستن بایناما
به گلگهر و امضای قرارداد وی با سیرجانیها به
دلیل اینکه اطالعات چندانی از وی در اینترنت
در دسترس نبود ،شبهاتی به رزومه او و واجد
بودنش طبق شرایط جذب بازیکن خارجی در
فدراسیون فوتبال ایران وارد شد و همین موضوع
باعث شد این بازیکن در دو دیدار پرسپولیس و
صنعت نفت قادر به همراهی تیمش نباشد.
فدراسیون فوتبال با حساسیت باالیی نسبت
به وضعیت این بازیکن ،صدور کارت بازی این
بازیکن را تا زمان بازی با استقالل به تعویق
انداخت و زمانی که استعالمات الزم از فدراسیون
فوتبال گابن به بخش امور بین الملل فدراسیون
فوتبال رسید به این بازیکن مجوز بازی داده شد.
گفتنی است نامه اولیه فدراسیون فوتبال گابن
مبنی بر تایید حضور این بازیکن در  4بازی ملی
هم از سوی برخی رسانهها با تردید مواجه شد
و به همین جهت نامه ثانویهای از سوی این
فدراسیون صادر شد که طی آن بازیها و دقایق
حضور بایناما در ترکیب تیم ملی گابن لحاظ

شده بود .پس از این موضوع بود که
بازهم رسانههایی نسبت به مفاد نامه
ایراد وارد کرده و آنها را اطالعاتی
نادرست و غیرواقعی دانستند و باشگاه
استقالل هم به همین واسطه اعالم
کرد که پیگیر شکایتش از گلگهر و
تغییر نتیجه بازی است.
اما آیین نامه سازمان لیگ چه می گوید؟

طبق آیین نامه سازمان لیگ و در
ماده  ۱۰این آیین نامه پیرامون
الف
جذب بازیکن خارجی آماده
است:

هر باشگاه لیگ برتری میتواند
ب حداکثر با  ۴بازیکن خارجی با
شرایط زیر ثبت کند که یک
نفر الزاما آسیایی باشد.
بازیکنان خارجی مشروط به بازی در
تیم ملی بزرگساالن یا امید کشور در ۲
سال گذشته یا بازی در باالترین سطح
مسابقات لیگ قاره ای در  ۲فصل
گذشته مجاز به عقد قرارداد با باشگاه
های لیگ برتری هستند.
تبصره :بازیکنان خارجی در صورتیکه در ۲
فصل گذشته حداقل  ۱۰بازی در  ۲سطح از
باالترین لیگهای اروپایی و آمریکای جنوبی
بازی کرده باشند نیز میتوانند با باشگاه لیگ
برتری قرارداد امضا کنند.
ماجرای مهاجم گابنی چیست؟

اریک بایناما تنها  22سال دارد و هنوز به رده
بزرگساالن نرسیده است .اطالعات زیادی در
مورد دیدارهای ملی گابن در دسترس نیست و از
طرفی فدراسیون فوتبال این کشور حضور او در
ترکیب تیم ملی را تایید کرده است و در اینجا
به نظر میرسد باشگاه گلگهر اقدامات الزم برای
اطمینان از احراز شرایط این بازیکن را انجام داده
و اگر اطالعات نادرستی از سوی فدراسیون مبدا
صادر شده پای باشگاه ایرانی در این میان به

واسطه بازی داده به او مطرح نیست .کما اینکه
صدور کارت بازی از سوی مسووالن فدراسیون
برای او  2هفته طول کشید که نشان میدهد
مشغول بررسی صالحیت او و اصالت مدارک
شدهاند.
هوشنگ نصیرزاده ،کارشناس حقوقی ،عضو
هیات رییسه فدراسیون فوتبال و نماینده
باشگاهها در فدراسیون فوتبال در گفتگو با ایلنا
در این خصوص اظهار داشت :در این شرایط که
به درستی و صحت شرایط این بازیکن شبهه
وارد شده دو باشگاه مدعی باید شکایت خود را
به کمیته انضباطی ببرند و کمیته انضباطی هم
طبق قانون به نامه فدراسیون فوتبال گابن مبنی
بر تایید شرایط این بازیکن استناد میکند و در
این شرایط دو باشگاه استقالل و پیکان شانسی
برای برنده شدن در این پرونده ندارند مگر اینکه
فدراسیون فوتبال گابن این نامه را تکذیب کند

و ادعا کند جعلی بوده است .در غیر این صورت
مالک برای فدراسیون فوتبال و کمیته بین الملل
برای صدور مجوز بازی همان تایید فدراسیون
فوتبال گابن است.
بدین ترتیب به نظر میرسد با توجه به اینکه
مسووالن فدراسیون فوتبال در قبال آیاندا
پاتوسی دقت نظر به خرج نداده و شبهات مطرح
شده به دقت موشکافی نشد و تنها به تاییدیه
دست نویس یک مربی اکتفا کردند و منطقی به
نظر نمیرسد حاال بشود نامه رسمی فدراسیون
فوتبال یک کشور را نادیده گرفت.
قانون چه میگوید؟

در قوانین نقل و انتقاالت جذب بازیکنان
خارجی مواردی عنوان شده که میتوان آن را
با شرایط حال حاضر و ادعای باشگاه استقالل
مطابقت داد و نتیجهگیری کرد.
طبق این بند و با توجه به سابقه فدراسیون

در برخورد با موارد این چنینی که مهمترینش
پرونده آیاندا پاتوسی بود  ،بعید به نظر میرسد
اعتراض باشگاه استقالل در خصوص حضور
این بازیکن در ترکیب گلگهر به جایی برسد
و از همین رو به نظر میرسد مطرح کردن این
موضوع بیشتر یک جنگ روانی و رسانهای باشد
تا یک پرونده قابل بحث حقوقی ،و شاید هم
اگر اثبات شود که استعالم فدراسیون جعلی
بوده است،آن وقت حق با تیم استقالل ،پیکان
و سپاهان است.
اما چند نکته در این باب باید گفت ،اوال که این
بازیکن آیا آنقدر در سطح باالیی بوده که باشگاه
گلگهر این بازیکن بدون رزومه را به تیم خود
آورده است ،و حاال به چنین مشکلی برخورده
است .به نظر می رسد بازیکن سی هزار دالری
فقط برای آمدن به گلگهر جهت ایجاد رزومه
خودش بوده است!
دوما ،مدیر برنامه این بازیکن چه نقش و رابطه
ی داشته است که یک بازیکن کامال معمولی و
بدون رزومه به راحتی به گلگهر پیوسته و حاال
این مدیر عزیز کجاست؟ و چه نقشی در این
پرونده دارد و چرا باشگاه گلگهر تاکنون نامی
از وی نبرده است؟
سوما ،اگر تمامی مدارک این بازیکن تایید و
رسمی است چرا فدراسیون فوتبال یک جواب
قاطع و قانع کننده نمی زند؟
و اما آنطور که از شواهد مشخص است در
آخرین جلسه کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال
جعلی بودن مدارک این بازیکن تایید شده است
و متاسفانه بعضی رسانه های داخلی با عوام
فریبی قصد دارند این اشتباه فاحش را پنهان
کنند.
آنطور که مشخص است محرومیت بازیکن به
طور یقین حتمی است و حال باید منظر ماند و
دید کسر امتیاز هم به گلگهر می رسد یا خیر؟
در نهایت باید منتظر ماند و پایان ماجرای
بازیکن بی رزومه خارجی گلگهر را دیدو درادامه
دید مقصر اصلی این ماجرا کیست؟

فروش ویــژه یلدایی آغاز شد

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)
تعداد محدود و مدت محدود

آگهي تمديد مهلت تحويل پاكات

سرویس خواب و مبلمان اقساطی بدون پیش پرداخت
سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

استعالم عمومي شمــاره /400/23س
پيرو درج آگهي استعالم با موضوع « راهبری،تعمیرات ،سرویس و نگهداری سیستمهای
آنالین کارخانجات خود در بخش هوا و تصفیه خانه فاضالب بهداشتی » و همچنين انتشار
اسناد استعالم از طريق وبسايت اين شركت به نشاني  WWW.GEG.IRدر بخش

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

مناقصه و مزايده به آگاهي مي رساند ،مهلت تحويل پاكات استعالم از روز چهارشنبه
مورخ  1400/09/24به روز شنبه مورخ  1400/10/04موكول گرديد .
سایر مشخصات مندرج در اسناد استعالم بدون تغییر و به قوت خود باقی می باشد .
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

کمد لباسی

همگی یکجا  29/800/000 :تومان

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد

09124158001

تشک طبی فنری

پرواز مستقیم کرمان
ـ نجف از  5دیماه
فعال میشود

کرمانیها از پنجم دیماه میتوانند از طریق پروازی مستقیم به نجف بروند .این پرواز
را آژانس هواپیمایی جنوبشرق کرمان راهاندازی کرده و قرار است یکشنبهی هر هفته
زائران ،گردشگران و تاجران را از کرمان به عراق و از عراق به کرمان جابهجا کند.
گردشگران میتوانند بهصورت انفرادی یا کاروانی از این امکان بهرهمند شوند.

هدی رضوانی پور
نوشتن راهی است برای برقراری ارتباط و صحبت از درونیات
یک فرد با عموم مردم .برای بیان احساسات؛ ذهنیات و
تفکرات درونی یک فرد و انتقال آن به سطح عمومی جامعه.
نوشتن گاهی تبدیل به یک ابزار مؤثر میشود تا نویسنده
خوب ببیند ،خوب بشنود و دریافتهای خود را به سایر
افراد دیگری که از توانایی خوب دیدن ،خوب شنیدن و
درک عمیق پیرامون خود بیبهرهاند منتقل نماید .اینجاست
که نویسندگی شکل میگیرد؛ قلمها مینگارند و کتابهای
متعددی در حوزههای مختلف تولید و منتشر میشوند .در
ن بین باید نویسندگان جوان را دریافت .آنها را حمایت
ای 
و به دیگران معرفی کرد تا جهان پر شود از کتابهایی که
با عشق نوشتهشده و با عشق خوانده میشوند .صالح رادفر
متولد سال ۷۹؛ دانشجوی مهندسی کامپیوتر و یکی از همین
نویسندگان جوان است که نویسندگی را از سن کم شروع
کرده و برای ادامه این مسیر ایدهها و برنامههای مختلفی دارد.
او در گفتوگویی با نشریه سخن تازه از عشق و عالقهاش به
نویسندگی میگوید:

چه شد به سراغ نویسندگی رفتید؟
معتقدم هر آدمی دنبال یک راه میگردد که بتواند خودش
را بروز دهد؛ حتی درونگرا ترین آدم ممکن .برای من دو
راه وجود داشت :نویسندگی و فوتبال که بتوانم خودم را به
واسطه آن نشان دهم و حس بهتر و بازخورد خوبی بگیرم و
به آدم بهتری تبدیل شوم .این دو مقوله خیلی به من کمک
کرد .نویسندگی همیشه با من بود و از زمانیکه یادم میآید
عاشق نوشتن بودم و دوست داشتم افکار و احساساتم را به
رشته تحریر در آورم .آن زمان برای خودم مینوشتم و هنوز
جسارت چاپ کتاب نداشتم.
وقتی برای اولین بار شروع به نوشتن کردید چه
تصوری از نویسنده شدن داشتید؟
اوایل چون برای دل خودم مینوشتم اصال تصوری از
نویسندگی و نویسنده شدن نداشتم .اصال برای اینکه نویسنده
شوم نمینوشتم .فقط برای تخلیه درونیاتم مینوشتم .تصور
نویسندگی در ایران با تصور نویسندگی در سایر کشورها بسیار
متفاوت است .در ایران احترام خیلی زیادی برای نویسندگی
وجود دارد اما احترام واقعی به نویسنده گذاشته نمیشود.
اخیرا ً جایی دیدم یک نفر میگفت نویسندهها آدمهای بیکاری
هستند که فقط برای خودشان مینویسند و نوشتههای آنها
برای کسی اهمیت ندارد؛ بقیه هم میخندیدند .اینها نشان
میدهد احترامی برای نویسنده در هر سطحی گذاشته
نمیشود .اما من در مورد نویسندگی و نویسنده شدن اینگونه
فکر نمیکردم .تصور من کمکم شکل گرفت .من مینوشتم تا
بهتر بتوانم ارتباط بگیرم و این مسئله کمک کمکم رؤیاهایم
را به وجود آورد .وقتی به نویسندگان بزرگ دنیا ،آثارشان و
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اجرایی شدن طرح مدیریت هوشمند پنج گانه

سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به اینکه مدیریت هوشمند پنج گانه از فردا در استان
اجرایی میشود گفت :تمام کارکنان باید واکسیناسیون شوند و در غیر این صورت باید تست پی سی آر از آنها دریافت شود.
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به اینکه مدیریت هوشمند پنج گانه از فردا در استان
اجرایی میشود گفت :تمام کارکنان باید واکسیناسیون شوند و در غیر این صورت باید تست پی سی آر از آنها دریافت شود.
وی با بیان اینکه هیچ شهری با وضعیت قرمز کرونایی در کشور و استان کرمان نداریم و  321شهرستان کشور وضعیت آبی
دارند که امیدواریم این وضعیت ادامه داشته باشد افزود :سه شهرستان استان کرمان در وضعیت نارنجی کرونایی هستند.

در گفتگو با نویسنده جوان سیرجانی مطرح شد:

از عشق و انسانیت می نویسم

تأثیری که بر جای گذاشتند فکر میکردم انگیزه میگرفتم
برای نوشتن و ادامه دادن مسیر آنها.
چرا به سراغ موضوعات فلسفی رفتید؟
فلسفه برای من ماجرای عجیبی دارد .من وارد قلمرو فلسفه
نشدم؛ ویزای آنجا را از قبل داشتم بدون اینکه بدانم ویزای
کجا را دارم .تا وقتیکه دیگران به من نگفته بودند چیزهایی
که دارم مینویسم فلسفی هستند ،خودم نمیدانستم .اما
دنیای فلسفه و دنیایی که شناخت دقیقی از آن نداشتم را
خیلی عجیب میفهمیدم و با آن مأنوس بودم .خیلی من را
تسکین میداد .دروغ نگفتن ،خوشبین بودن ،قضاوت نکردن،
چرایی و چیستی پدیدهها برای من مسئله مهمی بود .من به
کیهان فکر میکردم .به اینکه اشیای اتاقم چه حال و روزی
دارند .همیشه پر از سوال و پر از تردید در مورد هر چیزی
بودم .به من گفتند این یعنی فلسفه .من دنبال کشف کردن
بودم .میخواستم نظم بینظمیها را بفهمم .وقتی با فلسفه
آشنا شدم دیگر دل کندن از آن برایم محال بود.
بنظر شما حوزه فلسفه می تواند بستر مناسبی باشد
تا حرف هایتان را به مخاطب بزنید؟
قاطعانه میگویم بله .متأسفانه فلسفه در جامعه ما خیلی
بدشانس بوده و بد تعبیر و ترجم ه شده .فلسفه درمورد مسائل
روزمره حرف میزند .علمی است برای فهمیدن و درک کردن.
چرا بستر مناسبی نباشد؟ برای من فلسفه؛ علم پرسشهاست
و همه جوابها را شامل میشود ،با اینکه خودش یک نوع
سوال است .فلسفه برای من مزرعهای است که هزاران سوال
درون آن کاشته میشود و شاید خیلی از سواالت بیجواب
بمانند .اما سوالی که جواب داده میشود یک دگرگونی بزرگ
در انسان و دنیا ایجاد میکند.
فلسفه بستر مناسبی است چون تمامی علوم فکری و هنری
را پوشش میدهد .در حالی که اغلب مردم از آن فرار میکنند.
بهنظر من دو دلیل دارد :یکی آنکه فکر میکنند چه مساله
تخصصی و غیر قابلدرکی است ،درحالیکه الزم نیست ما
ارسطو یا سقراط باشیم .هرکدام به نوبه خود فیلسوف هستیم؛
در حد خودمان .فلسفه در مورد زندگی خودمان حرف میزند.
دلیل دوم هم این است که در این زمانه ذهنها و قلبها خیلی
فقیرتر از جیبها و سفرهها شدهاند و مردم حوصله فکر کردن
ندارند و این امر؛ فلسفه را خیلی سخت میکند.
از کتاب هایی که تا کنون تالیف کرده اید بگویید.

خبــر

اشیاء ،اغراق یا تلمیح؛ کاری نیست که نویسندهها میکنند.
نویسندهها فقط نشان میدهند که طبیعت و اشیا هم جانی
دارند و تخیلیها و کاغذیها هم خالی از واقعیت نیستند.
نویسندهها دنیا را رنگی نمیبینند اما از طرفی هم اجازه
نمیدهند چشمهایشان فقط خاکستری را ببیند .من دنیا را
پر از زیبایی میبینم و دلخور از این هستم که چرا برخی
آدمها در این زمانه کمفروغ شدهاند.
مهمترین دغدغه شما بعنوان یک نویسنده چیست؟

مهمترین دغدغه من این است که برای خودم ،جامعه و
خانواده مفید باشم .رو به جلو حرکت کنم و اگر نمیتوانم باری
از دوش کسی بردارم ،بار اضافی هم نباشم .همینکه بتوانم
در به جریان افتادن عشق و انسانیت در جامعه کوچکترین
نقشی داشته باشم بزرگترین دغدغه زندگیم است .دغدغه
من این است که اثر خوبی از خود بر جا بگذارم و به مخاطب
اهمیت بدهم .آثارم بیاثر نباشند.
تا کجا قرار است نویسندگی را ادامه دهید؟ چرا؟

نمیخواهم بگویم تا ابد و همیشه .معلوم نیست در آینده چه
پیش میآید .میتوانم بگویم تا زمانیکه خودم از نوشتههایم
لذت ببرم .تا زمانیکه در خودم پتانسیل پیشرفت در
نویسندگی را حس کنم .تا زمانیکه دلیلی برای نوشتن داشته
باشم ادامه میدهم.چون از این کار واقعاً لذت میبرم و باعث
رشد من در زمینههای مختلف میشود.

عکس :سید محسن فروزنده
تا اکنون دو کتاب نوشتم :کتاب اولم "جهنم به زمین نزدیک
شدهاست" و دومی "وای از آدما" هست .ایده اصلی کتاب
"جهنم به زمین نزدیک شدهاست" حدود دوازدهسالگی
به ذهنم رسید؛ پانزدهسالگی شروع کردم به نوشتن و
هجدهسالگی چاپ شد .کتاب دوم را هجدهسالگی شروع کردم
و نوزدهسالگی به چاپ رسید .چند کتاب هم در دست نوشتن
دارم .اخیرا ً بیشتر برای خودم مینویسم و کمتر چاپ میکنم.
درمورد پروسه چاپ کتاب ،از هزینه و قیمتهای گزاف که
بگذریم؛ کل مراحل نگارش ،ویرایش ،طرح جلد و ...کار خودم
بود .روی ویرایش کتابها خیلی اذیت شدم اما توانستم آن
را انجام دهم.
مساله دیگری که آزارم داد؛ قضاوت نادرست خیلیها بود.
سعی کردم جمالت معروفی که در این کتابها استفاده
کردم؛ در نهایت امانتداری استفاده شوند ،اما سر این مساله
خیلی قضاوت شدم .اگر برگردم به قبل؛ همه این جمالت
را از کتابهایم حذف میکنم .از این جمالت برای تنوع و
افزایش اطالعات عمومی استفاده کردم اما خیلیها آن را بد
تعبیر کردند .از دوازدهسالگی جمالت معروفی را که از فیلمها،
کتابها و اطرافیانم میشنیدم یادداشت میکردم و از آنها
در کتابهایم استفاده کردم .اینطور نبود که از آن جمالت

نوشتن چه حسی را در شما زنده می کند؟

استفاده کنم و در موردشان بنویسم .من اول مطالب خودم را
مینوشتم و این جمالت را البهالی آنها استفاده میکردم اما
خیلی برای آنها قضاوت شدم.
در مورد محتوای آثار هم باید بگویم کل ذهنیت و فکر من
حول یک دایره میچرخد .اسم دایره من عشق و انسانیت
است و من برای این دو مینویسم؛ به زبان و شیوه خودم.
من در کتاب اول در مورد ویژگیهای انسانی صحبت کردم.
ویژگیهای مشترک همه انسانها که با آن آشنایی دارند.
سعی کردم این موارد را بازگو کنم و در حد خودم آنها را به
مردم معرفی کنم .غر نزدم؛ نقد کردم .این ویژگیها را در خانه،
جامعه و کشور بررسی کردم .به تشخیص و ترجیح آدمها
نقد وارد کردم که بگویم گرایشها اشتباه است .بگویم بااینکه
میدانیم دروغ بد است؛ دروغ میگوییم .بااینکه میدانیم غرور
بد است؛ مغرور میشویم و ...اینها دغدغههای اصلی من
هستند که در هر دو کتاب ذکر شدهاند .کتاب دوم کلیتر و
کتاب اول جزئیتر است.
دنیا از دریچه نگاه یک نویسنده چگونه تفسیر می شود؟

اگر بخواهم در یک کالم بگویم؛ پر از شگفتی .نویسندهها
دنیا را کاغذی و تخیلی نمیبینند؛ اما در کاغذیها و تخیلیها
هم زیبایی و زندگی را جستجو میکنند .جان بخشی به

حس زنده بودن و وجود داشتن را در من زنده میکند.

چه توصیه ای به جوانان دارید که مایل به نویسندگی
هستند؟

در حد توصیه نیستم؛ اما یک سری نکات که به درد زندگی
خودم خوردهاست را به جوانانی که مثل خودم هستند میگویم.
از مطالعه غافل نشوند .خیلیها بهدنبال تقویت جسم هستند
اما به فکر تقویت فکر و اندیشه نیستند .باید بازوهای ذهن و
قلب خود را قوی کنند تا دیدگاههای آنها تغییر کند و این
کار محقق نمیشود مگر با مطالعه .مطالعه هم فقط خواندن
کتاب نیست .موسیقی ،کتاب ،یک اثر هنری و هرچیزی که ما
را به تفکر وادارد مطالعه محسوب میشود .اما کتاب ضروریتر
و تأثیرگذارتر است .سعی میکنم روزانه حداقل  ۱۰۰صفحه
کتاب بخوانم .بزرگان حوزه نویسندگی خیلی در این مسیر
به من کمک کردند .با هر کتابی که میخوانم حس میکنم
بزرگتر شدهام .مورد دیگر اینکه غرور ،ناامیدی و غر زدن
برای جوان ممنوع است .جوانان بنویسند و روی نوشتههای
خود تعصب نداشته باشند .از تغییر نترسند .از نقد نترسند.
ما زمانیکه تغییر کنیم؛ تعمیر میشویم .این میتواند آغاز
یک پیشرفت و رشد و تعالی به سوی عالقهمندیهای هر
جوان باشد.

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن42231335 :
تلفن سفارش آگهی09133475191 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
بلینکن :دیپلماسی با ایران بهترین گزینه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ،وزیر امور خارجه آمریکا ،در اظهاراتی
مدعی شد علیرغم این که اولویت واشنگتن در ب رابر ته ران گزینه دیپلماسی است،
زمان رو به پایان است« .آنتونی بلینکن» گفت :آمریکا به رویکرد دیپلماتیک با
ای ران ادامه م یدهد زی را این بهترین گزینه است .وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه
افزود :ما و شرکایمان در حال بررسی همه گزینهها هستیم و اولویتمان در
تعامل با ای ران گزینه دیپلماسی است.

افزایش  ۴تا  ۷برابری قیمت دارو با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی

۷
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ادعای غنی سازی  ۹۰درصد در ایران کذب است

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبررئیس سازمان انرژی اتمی درمصاحبه
اختصاصی با خب رنگار صداوسیما در خصوص حاشیه سازی ب رای فعالی تهای صلح
آمیز هستهای و ادعای غنی سازی  ۹۰درصد در ای ران افزود :این مورد کذب است و
این اتهامات نخ نما شدهای است که دشمنان به کشور ما نسبت م یدهند .وی ادامه
داد :ای ران با ضابطه آژانس کار م یکند و به هیچ وجه ما خارج از چارچوب اقدامی
نکرده ایم و صورت نخواهیم داد.
علت تعیین بودجه نظارت بر انتخابات در سالی که انتخابات نداریم
۱

ایسنا :هادی طحان نظیف در شبکه اجتماعی توییتر و در پاسخ به کاربری
که از وی پرسیده بود« :در الیحه بودجه  ۱۴۰ذیل بودجه شورای نگهبان ،ب رای
میلیارد تومان در نظر گرفته
«ب رنامه نظارت بر اج رای انتخابات» نزدیک به
شده است .سال  ۱۴۰انتخاباتی داریم؟» گفت«:فعالی تهای زیرساختی ،تشکیالتی،
آموزشی ،بهروزرسانی و توسعه سامانههای نظارتی و سازماندهی ناظ ران فقط ب رای
سال انتخابات نیست ،کاری پیوسته است».
۱۶۶

۱

بیانیه تروئیکای اروپا علیه ایران

ای رنا :دیپلماتهای ارشد انگلیس ،ف رانسه و آلمان در بیانی های که یک نسخه آن
از طرف وزارت امور خارجه انگلیس در اختیار ای رنا ق رار گرفت مدعی شدند که پس
از آغاز دور جدید مذاک رات« ،ما ساعت ها تعامل داشته ایم و همه هیئت ها به ای ران
فشار آورده اند که منطقی باشد .اما تاکنون هنوز نتوانسته ایم به مذاک رات واقعی
برسیم .ما در برخورد با مواضع جدید ای ران که با برجام ف راتر از آن مغایر است ،زمان
گ رانبهایی را از دست می دهیم».

صندوق صدقاتی که خاک می خورد!

چرا مردم ایران عصبانیاند؟
بهارنیوز :حدود دو سال قبل بود که
موسسه گالوپ ،مردم ایران را در رده
عصبانیترین مردم جهان طبقهبندی
کرد .در این تحقیق گفته شده بود که
 ۴درصد مردم ایران عصبانی هستند.
در این تحقیق اشاره شد یکی از دالیل
این عصبانیت تحریمهای آمریکا علیه
ایران است که موجب شده تا زندگی و
اقتصاد افراد تحت تأثیر قرار بگیرند .اگرچه
از همان زمان برخی افراد و کارشناسان
به این تحقیق انتقاد کردند ،اما نگاهی به
آمارهای پزشکی قانونی و رشد نزاعهای
خیابانی تا حد زیادی این موضوع را به
ما میگوید که پرخاشگری و عصبانیت دو
امری هستند که چند سالی است گریبان
جامعه ایران را به دلیل مشکالت اقتصادی
و  ...گرفته است.
عصبانیت تنها خود را در دنیای حقیقی
نشان نمیدهد بلکه به دنیای مجازی نیز
کشیده است .صفحات اینستاگرام ،توئیتر
و  ...پر از فحاشی و ابراز عصبانیت به
شخصیتهای مختلف است و مخاطب این
فحشها هم دایره گستردهای از ایرانیان تا
افراد خارجی را شامل میشود .گاه این
فحاشی از سوی برخی از افراد موجه نیز به
شیوههای گوناگون ابراز میشود که نمونه
بارز آن استفاده از لفظ «پفیوز» برای
منتقدان از سوی کیانوش جهانپور ،مقام
مسوول در وزارت بهداشت بود .ریشههای
روانی و اجتماعی عصبانیت
علت این همه عصبانیت چیست؟
آیا این عصبانیتها ریشه تاریخی دارد
و اصوال ما مردم عصبانی هستیم؟ آیا
در دیگر کشورها هم به همین اندازه
عصبانیت وجود دارد یا خیر؟ افسون
۳

ایلنا :رییس انجمن اقتصاد سالمت ای ران اظهار داشت :محاسبات اقتصادی
نشان م یدهد که تبدیل ارز  ۴۲۰۰تومانی به ارز نیمایی ،قیمت داروی تولید
داخل را به  ۴ب رابر و قیمت داروی وارداتی را به ب رابر م یرساند .محمدرضا
تومانی در الیحه بودجه سال  1401اظهار
واعظ مهدوی در مورد حذف ارز
کرد :این به معنای به رسمیت شناختن نرخ ارز آزاد بوده و مت رادف کاهش ارزش
پول ملی است.

سید کاظم موسوی در گفت و گویی با سایت دیده بان گفته:
«ورود آالت موسیقی به کشور به صالح نیست چون کشور ما
جمهوری اسالمی است .چرا باید با وجود این همه شهدا و علمایی
که داریم آالت موسیقی به کشور وارد شود؟ موضوع آالت موسیقی
و لوازمی از این قبیل آنقدر مهم نیستند که ما حتی برای آن وقت
و ارزی خرج کنیم .آالت موسیقی جزو کاالی اساسی نیست که ما
ورودش را الزامی بدانیم .اگر افرادی که به دنبال آالت موسیقی یا
امیال شخصیخودشان هستند ،میتوانند از ایران بروند».
او همچنین درباره ممنوعیت عینک آفتابی اظهار کرد :در
خصوص ممنوعیت ورود عینک آفتابی ،اگر مردم از آن استفاده
پزشکی میکنند و توسط پزشک معالج توصیه به استفاده از
آن شده است ،در این مورد اشکالی ندارد .اگر یک مکانیسم در
چارچوب قانون برای استفاده از عینک آفتابی تبیین شود ،استفاده
از آن اشکالی ندارد .صحبتهای موسوی باعث واکنشهای زیادی
در شبکههای اجتماعی شد .مهرزاد دانش نوشت :آقا اجازه؟ من
هدفون دارم .موقع بارش هم چتر روی سرم میگیرم .برای ماشینم
هم آفتابگیر گرفتهام .اجازه هست ایران باشیم؟
مصطفی داننده نوشت :موسوی نماینده مجلس :کسیکه به
دنبال آالت موسیقی و عینک آفتابی است ،از ایران برود.چند وقت
دیگر میگویند آنهایی که هوای بدون مازوت میخواهند از ایران
بروند.چند وقت دیکر میگویند آنهایی که اینترنت میخواهند از
ایران بروند.دیگری نوشت :فردا :شما بستنی هم میخوای بخوری؟
باید از ایران بری!کاربر دیگر نوشت :فقط یک خوزستانی که باید
در تابستان در حرارت  ۵۰درجه ای کار و فعالیت کند میفهمد
که ممنوعیت واردات عینک آفتابی یعنی چه.کاربری نوشت :چرا
برخی مسئوالن فکر میکنن هر کی مثل اونا فکر نکنه باید کشور
رو ترک کنه و بره؟!
کاربری هم نوشت :احتماال برای کمتر خارج شدن ارز این حرف
زده شده ولی نمیشه که موسیقی رو حذف کرد.دیگری نوشت:
این آالت موسیقی حاال یک چیزی این عینک آفتابی دیگر چرا؟
عینک آفتابی یکی از لوازم اصلی بچههای جنوبه.کاربر دیگر در
این باره نوشت :یعنی اینوری و اونوری دغدغهشون ایران موندن
ماست ،گویا هیچ کدوم باورشون نمیشه یه آدمایی دلشون میخواد
بمونن تو این آبادشهر ،با هر کی دو کلمه حرف میزنی میگه چرا
دنبال مهاجرت نیستی؟ تا هر چی میشه میگن جمع کنید از
ایران برید .دیگری نوشت :واهلل از خرید یک عینک آفتابی درست و
حسابی معذوریم! حال چگونه از ایران بتوانیم برویم؟ بماند که آالت
موسیقی نیز دوست داریم! کاربر دیگر این گونه نوشت :سفارت:
علت مهاجرت؟ زدن عینک آفتابی.

عکس :سید محسن فروزنده

«هر کی نمیخواد جمع کنه بره»
دوباره مد شد!

صانعی ،روانشناس بالینی با بیان اینکه
نگاه به پدیدههای روانی از چند بعد
بیولوژیکی ،روانی و اجتماعی مورد بررسی
قرار میگیرد ،گفت :مثال به لحاظ زیستی
یکسری نظریهها وجود دارد که میگوید
بزرگی و کوچکی آمیگدال مغز که در
کنترل احساسات مؤثر است نقش دارد
و این نگاه وجود دارد که در برخی از
نژادها ممکن است آمیگدال تفاوتهایی
داشته باشد.وی افزود :از لحاظ روانشناسی
نیز عصبانیت به عوامل فردی و یکسری
اختالالت شخصیت و اضطرابی بستگی
دارد.
صانعی بیان کرد :در مورد اینکه جامعه
ایران جامعه عصبانی است یا خیر؟ باید
دید گالوپ بر چه اساسی این دالیل را
ردهبندی کرده است .صرفا کشورهای
خاورمیانه به عنوان کشورهای عصبانی
جهان معرفی شده که دالیلی چون
جنگ ،مشکالت اقتصادی و  ...از جمله
دالیل عصبانیت مردم این کشورها ذکر
شده است .تحقیق مستقل دیگری در این
رابطه وجود ندارد به همین دلیل نمیتوان
صرفا تمامی مردم ایران را به عنوان یک
جامعه عصبانی تلقی کرد.
این روانشناس در رابطه با ارتباط
عصبانیت و خشونت ورزی نیز گفت:
خشونت گاه وسیله به دست آوردن یک
جایگاه یا چیزی است و گاه وسیلهای
برای ابراز خشم است .در جامعهای که
آموزش ندیده باشد احساسات خود را
کنترل کند این بسیار قابل انتظار است
که میزان خشونت به عنوان راهی برای
بروز این عصبانیت باشد و میزان خشونت
افزایش پیدا کند و در واقع این یک امر

طبیعی است.
صانعی در ادامه در مورد دالیل افزایش
عصبانیت در جامعه گفت :یکی از دالیل
این افزایش عصبانیت میتواند افزایش
ناامیدی و ناامنی باشد ،اینکه فردی از
وضعیت فردایش بیخبر باشد و نسبت
به وضعیت ناامید باشد ،وی افزود :دو
قطبیهای سیاسی و فاصله گرفتن
احزاب و دولتها از اهداف موجب افزایش
اضطراب جامعه شده و ممکن است
موجب بروز عصبانیت اجتماعی شود.این
روانشناس ادامه داد :یکسری نظریهها نیز
وجود دارد که میگوید سیستم آموزش
و پرورش در آموزش کنترل احساسات
شکست خورده و از دوران کودکی کنترل
احساسات را به کودک آموزش نمیدهد.
وی بیان کرد :عصبانیت از لحاظ
اجتماعی به یکسری فاکتورها بستگی
دارد که ممکن است در یک مقطعی از
زمان وجود داشته باشد و در یک مقطع
دیگر وجود نداشته باشد .در این سالها
تحریمها ،وضعیت اقتصادی ،ناامنی شغلی
و بیکاری فاکتورهایی بودند که باعث
ناامیدی و خشم و عصبانیت در جامعه
شد.
صانعی در مورد راهکارهای پیشگیری از
بروز عصبانیت نیز گفت :این موضوع باید
در سطح باالی یک جامعه رخ دهد و یک
دولت باید زمینههای بروز آن مانند ناامنی
شغلی و اقتصادی را برطرف کند و امید را
در جامعه افزایش دهد.
وی افزود :در سطح فردی هم تأکید
میشود که افراد باید روشهای کنترل
احساسات ،خشم و عواطف را یاد بگیرند
و راهکارها

مناقصه سلف سرویس دانشگـاه صنعتـی سیرجان
اجرای روشنایی بلوار آزادی منطقه گل گهر سیرجان

موضوع مناقصه :

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

خدمات تهیه مواد ،طبخ و توزیع غذا ( سلف سرویس ) دانشگاه صنعتی سیرجان

لذا از متقاضیــان دعوت به عمل میآيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1400/09/24به سایت این شرکت به آدرس

دانشگاه صنعتی سیرجان درنظر دارد به منظور انجـام خدمات فوق از طریق مناقصه عمومی

برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری دارای رتبه حداقل  5رشته تاسیسات برق واگذار نماید.
 www.ggz.irمراجعه نمایند.

_۱آخرين زمان ارائه پاکتها و پيشنهادات :ساعت  ۱۳:۳۰مورخ 1400/10/07

از شرکتهای واجد شرایط دعـوت بعمـل آورد؛
لـذا درصـورت تمایل ،مطـابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه نسبت به ارسال مدارك مورد

_۲شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

نیاز جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی

_۳سپرده شركت در مناقصه 402،315،032 :ریال

 www.setadiran.irاقدام نمایند.

_۴هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
_۵تاریخ بازدید از پروژه1400/10/04 :

کلیه اسناد این مناقصه در سامانه ستاد با شماره مناقصه  2 0 0 0 0 9 1 2 6 2 0 0 0 0 1 0تا مورخ

_۶کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
_7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان کیلومتر  ۵۰جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ساختمانهای
هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ۵شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

 1400/9/27قابل دریافت می باشد.

_۸تلفن جهت هر نوع هماهنگی ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ :آقای بلوردی (به غیر از ایام تعطیل)

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /1400/56ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه«خرید و نصب  rain coverو  side coverبه

عم ن صن
روابط ومی دا ش گاه عتی سیرجان

آگهي مناقصــه عمومــي
شمــاره /1400/62ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« اجرای عملیات ترمیم دایک های سد باطله» خود

همراه ساپورت های فلزی جهت نصب آنها بر روی نوار محصول  HP31Gl002كارخانه گندله سازي شماره»2

را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند

حداقل  4در رشته سدسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند

جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم

جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي

 14روز یکشنبه مــورخ  1400/10/05در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی

 14روز یکشنبه مــورخ  1400/10/12در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی

تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ  1400/09/28مقرر شده

تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ  1400/09/28مقرر شده

است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون

است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به

جبران خسارت مختار ميباشد.

ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

