فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنر :تازه  18سالش شده
و امسال در کنکور ریاضی شرکت کرده
اما از سه سال پیش آرمان دوران کودکی
اش را ک�ه چاپ کتاب ب�ود بهطور جدی
دنبال کرده طوری که میگوید حساسیتم
روی کتاب بیش�تر از کنکور بود .اکنون
ثمره تالشه�ای دوران مدرس�هاش در
نوشتن ،انتشار کتابی است بهنام «جهنم
به زمین نزدیک ش�ده است» .کتابی که
آن را در  260صفح�ه تدوی�ن و در آن
به ناهنجاریه�ا و معضالت اجتماعی و
صفات بد انسانها پرداخته است.
صالح رادفر که به ق�ول خودش دغدغه
مسائل فلسفی و جامعهشناختی را دارد
آرزو میکند نویس�نده شناخته شدهای
در کشور شود .در حالی که نگران نتایج
کنکور نبود ،یک روز قبل از اعالم نتایج
با او گپ و گف�ت کوتاهی انجام دادیم تا
با انگیزههایش برای چاپ کتاب بیش�تر
آشنا شویم.
***
◄بهعنوان اولین س�ؤال میخواستم
بپرسم چرا نویسندگی؟
م��ن از دوران کودک��ی دو آرزوی ب��زرگ
داش��تهام .فوتبالیس��ت ش��وم و نویسنده.
دیدگی پا کنار
فوتب��ال را بهدلیل آس��یب
ِ
گذاش��تم ول��ی تمام تالش��م را میکنم تا
نویسنده شوم.
◄ در حال�ی ک�ه اکث�ر بچهه�ا در
زمان تحصیل میگوین�د میخواهند
دکتری�ا مهندس بش�وندچه فاکتوری
در نویس�ندگی بود که شما را به فکر
نویسندگی انداخت؟
این عالقه در من از دوران دبس��تان ایجاد
ش��د .در دوران دبس��تان یک همکالسی
داش��تم ک��ه کتابی چ��اپ ک��رد و مورد
توجه دانشآموزان و اولیای مدرس��ه قرار
گرفت .من ه��م از همان زمان به این فکر
کردم که میتوانم نویس��ندگی کنم .لذا از
انشاءنویس��ی ش��روع کردم و سعی داشتم
انش��اءهای خیل��ی خوب��ی در موضوعات
متنوع اجتماعی بنویسم.
◄ چه س�بک و س�یاقی در نوش�تن
پیش رو گرفتهاید؟
هر نویس��نده آموختههایش را به س��بک
خ��اص خودش ن��گارش میکن��د و قالب
خ��اص خ��ودش را دارد .م��ن بیش��تر به
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پای صحبت جوان نویسندهای که اقدام به تألیف کتاب  260صفحهای کرده است

کاریکلماتور

قصد من آگاهی بخشی از
عمق معضالت اجتماعی است

معض�لات اجتماع��ی و راه ح��ل آنه��ا
میاندیش��م .البت��ه من اعتق��اد دارم یک
نویس��نده درمورد مطال��ب مختلف عمیقاً
باید فکر کند و نتیج��ه فکر و تحقیقاتش
را بنویسد کما اینکه من در این کتاب که
مطالب��ش زاییده فک��ر و تحقیقات خودم
هست به همین شیوه عمل کردهام.
◄مطالعاتت بیش�تر در چ�ه مواردی
است؟
من به فلس��فه و جامعهشناس��ی بیش��تر
عالقهمن��دم ام��ا چون کتاب اول��م را زود
ش��روع کردم مطالعاتم ک��م بود ولی برای
کت��اب دومم ک��ه االن در دس��ت نگارش
دارم دو کت��اب را در دس��ت مطالعه دارم.
کتاب «چگونه نویس��نده شویم» و کتاب

«بیشعوری».
◄در کتاب�ی ک�ه تألی�ف کردهای�د
«جهنم به زمین نزدیک ش�ده است»،
یک سری مفاهیم منفی از اصطالحات
روز جامعه را آوردهاید مانند حسرت،
خیانت ،دروغ ،حرص و طمع ،وسواس،
افراط ،اس�ترس و ....راجع به اینها و
اینک�ه چرا این عن�وان را برای کتاب
انتخاب کردید توضیح میدهید؟
م��ن فکر میکنم در دنی��ای امروز بدیها
و کژیها بیش��تر ش��دهاند .الزم اس��ت ما
نس��بت ب��ه بدیه��ا و ناهنجاریهای دور
و بر خودمان آگاهتر ش��ویم .من یکس��ری
مفاهی��م را انتخ��اب کردم و س��عی کردم
در م��ورد آنه��ا مطالبی بنویس��م .عنوان

کتاب ارتباطی با جهنم و آتش ندارد بلکه
خواستم بهصورت مفهومی عمق کژیها را
بهتصویر بکشم.
◄بیشتر توضیح نمیدهید؟
ببینید فضای جامعه چندان خوب نیس��ت
و ب��ه رغ��م تالشهای��ی که میش��ود اما
اجتماع ما گرفتار فقر و فس��اد شده است.
خودخواهیه��ا زیاد و انس��انیت کم رنگ
است .من تالش کردهام عمق این مشکالت
و معضالت را در نوش��تههایم نشان بدهم
و با آگاهی از آنچه هس��ت به سمت راهی
برای ب��رون رفت از آن برویم .من در مورد
هر کدام از این واژهها و کلمات ساعتها و
بعض��اً روزها فکر میکنم و وقتی به نتیجه
برسم مطالب را روی کاغذ میآورم.
◄ش�ما ام�ا در بعض�ی از فصلهای
کت�اب از امید و اعتماد ب�ه نفس هم
حرف میزنید .آیا خواس�تید بگویید
پ�س از ه�ر ناهنج�اری و شکس�ت
امیدهایی برای موفقیت وجود دارد؟
دقیقاً .ما معتقد هستیم پس از هر شکست
پیروزی هس��ت به ش��رط آنک��ه خودمان
بخواهی��م .ما بای��د اعتماد
بهنف��س را در جامع��ه و
می��ان افراد باال ببریم و به
سمت اصالح حرکت کنیم
وگرنه در عمق فجایع غرق
میشویم.
◄از چ�اپ و ن�وع
انتشار و توزیع کتابتان
رضایت دارید.
بازخورده�ا چطور بوده
است؟
از چ��اپ ک��ه بل��ه ولی از
ش��رایط کتابخوانی راضی
نیستم .میزان مطالعه کتاب
در کش��ور ما بسیار پایین

آگهی مناقصه امور حفاظت و نگهبانی باغات مرکبات

شركت ابراهیمآباد در نظر دارد امور حفاظت و نگهبانی باغات مركبات خود را از طریق برگزاری
مناقصه عمومی واگذار نماید متقاضیان محترم میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ

 98/5/26به محل شركت واقع در استان كرمان ،شهرستان ارزوئیه روستای وكیلآباد ،شركت
مجتمع كشاورزی ابراهیمآباد مراجعه نمایند.

زمانبرگزاریمناقصه9:صبحروزیکشنبهمورخ1398/5/27
تلفن-03442487355:شمارههمراه09127607822:

شركت مجتمع كشاورزی ابراهیمآباد

آگهی فراخوان ربگزاری انتخابات اتحادهی صنف
ی
آرا شگران مرداهن شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع كلیه اعضاء محترم صنف آرایشگران مردانه شهرستان سیرجان میرساند انتخابات
هیئت مدیره صنف مذكور برای انتخاب  5نفر عضو اصلی 2 ،نفر عضو علیالبدل و یك نفر بازرس اصلی
و یك نفر بازرس علیالبدل روز یكشنبه مورخ  1398/5/27از ساعت  17لغایت  19در محل سیرجان،
ابتدای بلوار قاآنی ،سالن اجتماعات اتاق اصناف برگزار میگردد .لذا از كلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف
مربوطه (صاحب پروانه) درخواست میشود الزام ًا با به همراه داشتن اصل پروانه كسب معتبر (دارای
شناسه صنفی معتبر) در محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند .ضمن ًا دادن وكالت برای رأی ممنوع
است.
اسامیكاندیداهایهيئتمدیره(بهترتيبحروفالفبا):
هوشنگ ابراهیمی -سعید پنجه -حسام پورخسروانی -امین زنداقطاعی -محمد سلمانی -حجت
شیبانی -حسین كوركی -پرویز محمودآبادی -جواد یاراحمدی -سعید یزدانی
اسامیكاندیداهایبازرس(بهترتيبحروفالفبا):
سلمان آقابیگی -محمدرضا جهانآرا -حمزه عباسلو

هیأت اجرایی انتخابات اتحادیههای صنف سیرجان

5

محمدعلی آزادیخواه

اس��ت .مردم توجه چندانی ب��ه کتاب که
غذای روح آدمهاست نمیکنند .در رابطه با
بازخوردها عدهای که کتاب را بهطور کامل
نخوانده و سرس��ری مطالع��ه کردهاند یک
بازخورد دارند و ع��دهای که کامل خوانده
و دق��ت کردهاند قضاوت دیگری دارند .من
توصیهام این است دوستان کتاب را کامل
و با دقت بخوانند آن موقع میتوانند از آن
قضاوت بهتری داشته باشند.
◄در البلای صحبتهایتان از کتاب
دوم صحب�ت کردی�د .محت�وای آن
کتاب چیست؟
محتوای آن در رابطه با رفتار و شخصیت
آدمه��ا اس��ت .اج��ازه بدهید ب��ه چاپش
نزدیک که بش��ویم بیش��تر راج��ع به آن
صحبت میکنیم.
◄شما گفتید یکی از آرزوهایتان این
بود که نویسنده شوید.حاال که به این
قس�مت از آرزوهایتان رس�یدید چه
خواسته دیگری دارید؟
البته نویسندگی س��اده نیست و مراحلی
دارد ک��ه امی��دوارم بتوانم
از تج��ارب هم��هی
اس��اتید در این زمینه
به��ره ببرم .م��ن آرزو
دارم هم��ه م��ردم
دنی��ا ب��ه انس��انیت
برس��ند و دروغ ،ری��ا
و خودخواه��ی از بین
ب��رود و کس��انی ک��ه
اس��تعداد دارن��د ب��ه
جایگاهی که حقشان
هست برس��ند .برای
خ��ودم ه��م آرزو
میکن��م که انس��ان
خوبی باشم.

■ توافقهای هوشمندانه نتیجهبخشتر از مشاجرات و به
صلح و صفا نرسیدنهایند.
■ اگر گاهی مجبورید حتماً انتقاد کنید؛ یادتان باشد آن را
با زبان خوش انجام دهید.
ارزش
■ در رابط��ه ب��ا کار و برخورد ب��ا بیگانه و آش��ناِ ،
ِ
گرانقیمت شماست.
لباس
لبخندتان خیلی بیشتر از ِ
■ اندیش��هی نیک ،ک��ردار نیک در پی دارد و ک��ردار و رفتار خوب ،حتماً گفتار
ارزشمند و ثمربخش.
■ اگر دوس��ت دارید خوش��بختیتان کامل باش��د ،دیگران را هم در آن س��هیم
بفرمایید.
■ کسی که درآمدش  2باشد و خرجش  ،6نیازی به ِ
کیف جیبی ندارد.
■ کسی که در خشم ،آرام است از هر زرومندی قویتر است.
■ هر چه را نمیتوانید عوض کنید ،با اندیش��ه و عقل سلیم  -در حال -قبولش
داشته باشید.
■ با عقل سلیمتان ،خوب میفهمید که نیازها برآورده میشوند ،زیادهخواهیها هرگز!
■ همه با شعورشان ،خوب میدانند «سالمتی»« ،سعادت» است.
ِ
«دوست احتیاط باش؛ ا ّما ،بر ترس غلبه کن».
■ از قدیم گفتهاند:
■ راستی! این هم تجربهای است که باید گفته شود« :کسی که به کم قانع باشد،
همه چیز دارد».
■ راستی! این هم تجربهای است که باید شنیده شود« :کسی که وام میگیرد ،غم میخَ َرد».
■ رقیب ،انگیزهزاست؛ بدون رقابت ،انگیزهی کمتری برای نوآوری وجود دارد.
پی س��یل مباش که ضرر میبینی ،رودخانهای آرام و پُر آب را دنبال کن تا
■ در ِ
به دریا برسی.
اهل درد.
■ یادمان باشد که آدمهای معتاد ،پیش از اعتیادشان هم مرد بودهاند و هم ِ
■ از دولت سر اعتیاد ،نه یار اهل است و نه کار َس ْهل.
خون نجابت در ِ
رگ
■ را ِه رهایی از دام اعتیاد ،یک جو غیرت اس��ت و یک قطره ِ
آدمی شماست.
را ِه
ِ

هنر هفتم

فیلم سینمایی با بازیگران بومی

فیلم داستانی
«پ���درم تاج
س�����رم» به
در
زودی
سیرجان بر
پ��رده سینما
م�������یرود.
ن��وی��س��ن��ده
وکارگردان این فیلم که نشأت گرفته از زندگی روستایی در سیرجان
میباشد صدیقه احمدی و دستیارکارگردان محمدحسین خاکسارپور
است .المیراسرچمی ،محمدبابک ،مهدی حسنپور و عباس اسدی
زیدآبادی بازیگران فیلم را تشکیل میدهند .فیلم «پدرم تاج سرم »
قرار است
ساعت  19یکشنبه سوم شهریور درسینمای قدس به نمایش درآید.

فراخوان شماره /98/8ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه " طراحی تفصیلی ،تأمین و ساخت،
اجرای عملیات سیویل و نصب و راهاندازی تجهیزات محوطه انباشت و برداشت و بارگیری ریلی" خود را
به صورت  EPCو از طریق برگزاري مناقصه به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید .هدف از این فراخوان
شناسایی شركت های صاحب صالحیت جهت دعوت به مناقصه می باشد.
محلاجرايكار:سيرجان-كيلومتر50جادهشيراز-مجتمعمعدنيوصنعتيگلگهر

مدارك مورد نیاز جهت دعوت به مناقصه:

 )1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)
 )2آگهي تأسیس شركت در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شركت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز
 )3گواهینامه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور مرتبط با موضوع فراخوان (همراه با ذكر
ظرفیت كاري و رتبه هاي اخذ شده)
 )4گواهینامه تأیید صالحیت ایمني پیمانكاران از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
 )5سوابق كاری مشابه با ارائه حجم مالی كار (رونوشت های قراردادی قبلی و جاري بهمراه شرح كار و
مبلغ پروژه و گواهینامه های صدور حسن انجام كار از كارفرمایان)
 )6مدارك دال بر توان مالي شركت (مبلغ مالیات ساالنه براساس تأیید اداره مالیاتي ،مبلغ بیمه تأمین
اجتماعي پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعي ،درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیتهاي
مورد تأیید كارفرماي مربوطه ،مبلغ دارایيهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتي یا گواهي بیمه دارایي ها
یا دفاتر قانوني سال قبل ،تأیید اعتبار صادر شده از طرف بانكها یا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر و )...
 )7لیست پرسنل تمام وقت شركت همراه با مشخصات كامل و چارت سازمانی
 )8لیست ماشینآالت تملكی
 )9در صورت درخواست شركت در مناقصه بهصورت مشاركتی ،ارائه اطالعات كامل شریك كاری
شركت كنندگان در فراخوان ميبایستي مدارك فوق را در پاكت دربسته و مهر موم شده قرار داده (روي
پاكت بایستي نام شركت ،شماره و موضوع فراخوان قید شود ) و حداكثر تا تاریخ شنبه  98/6/2به نشاني
دفتر مركزي شركت معدني و صنعتي گل گهر واقع در خیابان دكتر فاطمي -روبروي هتل الله -ساختمان
نگین ،پالك  – 273دبیرخانه مركزي و یا به نشاني دفتر كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي
گلگهر واقع در كیلومتر  50جاده شیراز ارسال نمایند.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

