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کاریکلماتور

با معرفی کتاب مهری مؤیدمحسنی در همایش کرمانشناسی مطرح شد:

کتاب جامع در فرهنگنامه
فولکلور ایران

محمدعلی آزادیخواه

| عکس :سیّد محمد فروزنده |

دکتر جعفر قنواتی :تا جایی که من اطالع دارم نه درزبان انگلیسی ،نه در زبان عربی و نه
در زبان فارسی ،کتابی درباره فولکلور یک شهر به جامعیت این کتاب که
تألیف یک بانوی بزرگوار از استان کرمان است ،به چاپ نرسیده است.
گروه فرهنگ و هنر
علمی «گنج
چن��دی پیش که همای��ش
ِ
سیساله» بهمناس��بت سیامین سالگرد
تأس��یس مرکز کرمانشناس��ی با حضور
مقام��ات ارش��د اس��تان و میهمان��ان
کش��وری در ت��االر وح��دت دانش��گاه
ش��هید باهنر کرمان برگزار ش��د کتاب
«فرهنگ عامیانه سیرجان» اثر ارزشمند
مه��ری مؤید محس��نی از نویس��ندگان
و عالقهمن��دان حف��ظ فرهن��گ عام��ه
در س��یرجان بهعنوان کت��اب جامع در
فرهنگنامه فولکلور ایران معرفی ش��د.
خبری که ارزشهای زیادی داش��ت اما
کمتر بازتاب یافت .مهری مؤید محسنی
از عالقهمن��دان و محققان فرهنگ عامه
در سیرجان است و تا کنون آثار متنوعی

از تألیف��ات و تحقیق��ات خود را به چاپ
رس��انده اس��ت .در این همای��ش که با
حضور اساتید برجسته کشوری همچون
هوش��نگ مرادیکرمانی هم��راه بود در
ارتب��اط با ارزشه��ای فرهنگی ،تاریخی
و اجتماع��ی و نیز غنای طبیعی اس��تان
کرمان س��خنرانی و در ادامه از سردیس
برخ��ی مفاخر اس��تان کرم��ان از جمله
استاد «باستانیپاریزی» رونمایی گردید.
محمدعل��ی گالبزاده رئی��س مرک��ز
کرمانشناس��ی در ابت��دای این همایش
گف��ت ۳۰ :س��ال قبل دریافتی��م که نه
تنه��ا عوام بلکه خواص هم درک عمیقی
از واقعیته��ای کرم��ان ندارن��د و حتی
دانشوران این دیار بزرگ را نمیشناسند،
در حالی که اینجا س��رزمینی است که
هم��واره س��رافرازیهایش ِورد زب��ان

نویسنده و مؤلف
کتابهای دفاع مقدس:

رزمندگان دفاع
مقدس پشیمان
ّ
نیستند اما دلگیرند

روزگاران است.
استاد هوشنگ مرادی کرمانی نیز در این
همایش با توجه به اهمیت وجود مراکزی
همچون کرمانشناس��ی در پرداختن به
مقول��ه فرهنگ و با گلهمن��دی از اینکه
قدر هنر و هنرمند دانس��ته نمیش��ود،
گفـ��ت :دولتمردان و بزرگان باید بدانند
با هنرمن��دان میتوانند ماندگار بش��وند
اما هنرمند را نمیش��ود زیر خاک پنهان
کرد زیرا او مانند آب اس��ت و هیچ کس
نمیتوان��د آب را پنهان کند و آب اگر به
آسمان برود به صورت باران میآید و اگر
در زمین برود ،چش��مه میش��ود و هیچ
وقت گم نمیشود.
ام��ا نقطهی عطف ای��ن همایش برای ما
سیرجانیها جایی بود که کتاب نویسنده
همش��هریمان بهعنوان کتابی جامع در

احمد یوسفزاده نویس��ندهی کتابهای دفاع مقدس که
تاکنون آثار زیادی در این بخش منتش��ر کرده همزمان با
سوم خرداد سالروز آزادس��ازی خرمشهر دربارهی شرایط
کنونی جامعه و کمرنگ ش��دن ارزشه��ای دفاع مقدس
گفت« :حداقل در نس��ل حاکم ایران دیگ��ر آن ایثارهای
دوران دفاعمقدس را نمیبینیم و متأسفانه به گونهای عمل
کردهاند که ارزشها کمتر ش��ده .وقتی در جامعه دزدی و
دس��تاندازی به بیتالمال اینقدر زیاد شده که این افراد
را نه با اس��م مس��تعار ،بلکه با تصاویر خودشان در رسانه
ملّی نشان میدهند و آنها به جای شرم ،لبخند میزنند؛
طبیعتاً این مسائل انسان را ناراحت میکند».
این رزمنده دوران دفاعمقدس گفت« :کسانی که در جنگ

فرهنگنامه فولکلور ایران معرفی شد.
دکت��ر جعفری قنواتی مدیر و ویراس��تار
علم��ی دانش��نامۀ فرهنگ م��ردم ایران
علم��ی و فرهنگی از
در ای��ن همای��ش
ِ
کتاب «فرهن��گ عامیانهی س��یرجان»
تألیف «مهری مؤیدمحس��نی» بهعنوان
گلسرس��بد کتابهای فولکلور ایران نام
ب��رد و گفت :تا جایی که من اطالع دارم
نه در زبان انگلیس��ی ،نه در زبان عربی و
نه در زبان فارسی ،کتابی درباره فولکلور
یک ش��هر ب��ه جامعیت ای��ن کتاب که
تألیف یک بانوی بزرگوار از استان کرمان
و شهر س��یرجان است ،به چاپ نرسیده
اس��ت .این نکت��ه را  15س��ال پیش در
برنامه فرهنگ م��ردم که از رادیو پخش
میشد ،گفتم و امروز نیز همچنان تأکید
میکنم که این کتابی است که مانند آن

بودهاند با دیدن این صحنهها به ش��دت ناراحت میشوند.
البته هیچوقت پش��یمان نمیشوند از اینکه از کشورشان
دفاع کردهاند و من به شخصه هیچ وقت پشیمان نمیشوم
از اینکه به جبهه رفتهام اما به شدت دلگیر میشوم»
وی ادامه داد« :فضای حاکم بر کشور(نه یک دولت خاص)
یک فضای جنگ بر س��ر قدرت است و هر کس به نحوی
ک��ه به اعتقاد من هی��چ کدام بهتر از دیگری نیس��ت ،به
ریشهی انقالب تیشه میزند و جنگ ،جنگ قدرت است».
یوسفزاده گفت« :همهی این مسائل باعث نمیشود کسانی
که فرهنگ دفاعمقدس را ترویج میکنند ،دلسرد شوند و
باید همچنان ب��رای ترویج این فرهنگ که فرهنگ پاکی،
عدالت ،تواضع ،کار بیمزد و منت بود ،کمک کنیم و فقط

گه ف خ عم
پس
م
به
آ ی را وان و ی رهربداری از تاهی ربق
مناقصههای عمومی شماره  98-9و 98-10

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیشارزیابی شرکتهای واجد

صالحیت ،جهت بهرهبرداری از پستهای  400/33کیلو ولت کارخانه احیاء و  132/20کیلو ولت کارخانه
نورد بردسیر خود ،اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای سابقه دو دوره بهرهبرداری مشابه ،دعوت بعمل میآید
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و

مدارک ذیل به آدرس ایمیل  DKMSJSCO@gmail.comارسال نمایند.
شماره مناقصه
98-9
98-10

موضوع مناقصه
بهرهبرداری از پست  400/33کیلو ولت
بهرهبرداری از پست  132/20کیلو ولت

5

شرایط
تأییدیه شرکت برق منطقهای استان کرمان
سابقه حداقل دو دوره بهرهبرداری از پستهای برق
تأییدیه شرکت برق منطقهای استان کرمان
سابقه حداقل دو دوره بهرهبرداری از پستهای برق

مدارک:

 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است)
 -2اساسنامه (کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و )...
 -3تأییدیهها و رتبههای مربوطه (ارائه تأییدیه برق منطقهای الزامی است)
 -4رزومه ،سوابق و نمونه قراردادهای انجام شده با موضوع فوقالذکر (سوابق و رزومههای ارسالی میبایست مربوط
به سال  94تاکنون و با موضوع مرتبط باشند)
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوقالذکر
 -6مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشینآالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته (شامل تصویر اصل سند ماشین و )...
 -7گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران
 -8مدارک ،سوابق و رزومه نفرات تیم بهرهبرداری

توضیحات

محل انجام فعالیت بهرهبرداری از پست  400/33کیلو ولت؛ شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان -شیراز،
کیلومتر  2جاده اختصاصی گلگهر ،مجتمع جهان فوالد سیرجان و بهرهبرداری از پست  132/20کیلو ولت شهرستان
بردسیر ،کیلومتر  3جاده بردسیر -کرمان ،کارخانه نورد بردسیر ،شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان میباشد.
 -1موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتم ًا باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  03442273806تماس حاصل نمایید.

دبیر کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

در ح��وزه فرهنگ مردم ای��ران تاکنون
تألیف نشده است .البته این پایان ماجرا
نبود چرا که در ادام��ه این برنامه عالوه
بر کت��اب فرهنگ عامیانهی س��یرجان،
از کتاب «س��یرجان در آیینهی زمان»،
تألی��ف مرح��وم «علیاکب��ر بختیاری»
نیز بهعنوان دیگ��ر کتاب اثر جامعی که
در ح��وزه فرهنگ مردم و توس��ط مرکز
کرمانشناس��ی به چاپ رس��یده ،تقدیر
شد .همچنین از س��وی استاندار کرمان
لوح س��پاس و تندیس ویژه این همایش
ب��ه دکتر اب��وذر خواجوی��ی ،مدیر مرکز
سیرجانشناسی بهواسطهی همکاری در
برگزاری برنامههای جش��نواره گنج سی
س��اله تعلق گرفت و از فعالیتهای مرکز
سیرجانشناس��ی به عن��وان تنها مرکز
شناسی استان ،تقدیر شد.
شهرستان
ِ

با استفاده از ابزار هنر میتوانیم این کار را انجام بدهیم».وی
اضافه کرد« :امروز اگر یک کتاب خوب و صادقانه بنویسیم،
میتوانیم روی جوانانمان تأثیر بگذاریم».
مدیرکل امور فرهنگی دانش��گاه شهید باهنر کرمان در
بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد« :در حال حاضر
کتابهای دفاعمقدس پر خوانندهترین کتابهای کشور
هس��تند و جوانان به این کتابها رو آوردهاند و دوست
دارند بدانند چه اتفاقی افتاده است و این کتابها خیلی
روی آنه��ا تأثیر میگذارد» .وی افزود« :س��اخت یک
فیلم میتواند تأثیرگذار باش��د و با ای��ن ابزار میتوانیم
ب��ه جنگ اتفاقات منفی ک��ه در جامعه افتاده و مردم را
دلسرد کرده ،برویم».

■ یادمان باشد که پیروزی و سعادت و خوشبختی
ما به نوع نگاه و نگرشمان به زندگی بستگی دارد.
کس��ب
■ از ح��ق نگذری��م هدف همه ی ما تنها
ِ
خوشبختی اس��ت و آنهم به س��ودمندی فکرمان
بستگی دارد.
■ را ِز خوشبختی ما اندیشه ورزی ،خردگرایی و به
مد ِد عقل و خ ّ
قیتمان ،خودساختگی است.
ال ّ
■ تا خودمان به طو ِر کامل خوشبخت نباشیم ،هرگز نمی توانیم کسی
را به سعادت و خوشبختی برسانیم.
■ دنیا ،دا ِر تجربه است و همه ی جوانان به آینده امیدوارند ،بیایید در
تجربه رسانی کوتاهی نکنیم ،همانطور که صائب تبریزی فرموده است:
تخم امید دست َمدار /که در َک َرم نکند اب ِر نوبهار ا ِمساک.
تو از
ِ
فشاندن ِ
طلوع لبخندت ،اشک عاشقانت را خیلی زود تبخیر می کند.
■ قلبهای مهربان ،با تپیدنش��ان ،اندک اندک به درازای عمرمان می
افزایند.
■ بدجنس��ی در همه جا وجود دارد؛ می بینی��د که ق ّوه ی جاذبه ی
زمین جانبدا ِر پوست موز شده است.
ِ
مسئولیت دروغ گفتن سرابها را بر عهده گرفته است.
■ خشکسالی،
■ قطره باران غرق شده در دریا ،نیازی به نجات غریق ندارد و امیدوار
است که زمانی همسفر ابرهای سرزمین های تشنه شود.
■ این تنها پاییز است که اندوه ُگسا ِر فصل های چهارگانه است.
■ زمس��تان که به دنیا آمد ،موهایش به س��فیدی برف و از همین رو
«زال» نامیدندش.
زال زمستان است.
■
رستم بهار ،فرزن ِد ِ
ِ

خبر

رونمایی از کتاب مسلمیزاده

کتاب «بر مسند سوگ و ستایش» اثر حجتاالسالم والمسلمین عباس
مسلمیزاده هفته گذشته رونمایی شد.
در مراس��م رونمایی از این کتاب که جمعی از عالقهمندان حضور داشتند
سرپرست فرمانداری سیرجان تألیف و ترویج هرچه بیشترکتاب را از نیازهای
فرهنگی جامعه دانس��ت و گفت :ما همه برای بسط و توسعه این فرهنگ
ارزشمندکه میتواند برای همه آگاهی بخش باشد مسئولیت داریم .گفتنی
اس��ت حج��ت
االس�لام عباس
مس��لمیز ا د ه
از محقق��ان و
کارشناساندینی
است که در این
ح��وزه اقداماتی
انجام داده است.

جناب سرهنگ محمدرضا ایران نژاد
فرمانده محترم انتظامی شهرستان سیرجان

ُحس�ن برخورد ،رفتار متواضعانه ،اقدام به موقع و دس�تور صریح جنابعالی راهگش�ای مش�کل اینجانب شد.
امیدوارم همچون گذشته در راه خدمت بیمنت به مردم شریف سیرجان موفق و پیروز باشید.

یزدان احسانی

جناب آقای مهندس

جناب آقای

مهندس محمد
ایران نژاد پاریزی

محمدرضاراشدی

انتص�اب جنابعال�ی به س�مت سرپرس�ت
معاونت توس�عه و مدیریت سرمایه انسانی
و سرپرس�ت مدیری�ت ام�ور اداری ،ک�ه
نش�انگر شایس�تگی ،لیاقت و توانمندی شماست را تبریک و تهنیت
عرض نموده ،موفقیت و سربلندی شما را در همهی عرصه ها از درگاه
خداوند مسئلت داریم.

مریم اسکندر پور
مدیرعامل شرکت سیرجان گهر پیمان
واعضای هیئت مدیره

انتصاب جنابعالی به س�مت ریاس�ت
عملیات شرکت مس سرچشمه ،که نشان دهنده توانمندی و
لیاقت و شایستگی شماست را تبریک و تهنیت عرض نموده،
از خداوند منان موفقیت و سربلندی شما را آرزومندیم.

مریم اسکندر پور
مدیرعامل شرکت سیرجان گهر پیمان
واعضای هیئت مدیره

جناب آقای

مهندس ایمان
عتیـقی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیات مدیره ،معاون مدیرعامل و
مدیر مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون
شما برادر بزرگوار را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

