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 شماره 1188
 شنبه  16شهریور 1398

امیررضا مقدم

یادداشت

بددهنی و  رکیکگویی
سام افروغ

در س��الهای اخیر شاهد نوعی ناس��ازگاری اخالقی در
سطوح مختلف جامعه هستیم ،ناس��زاگویی و بدزبانی
یکی از معضالت تربیتی است که در گفتگوهای روزمره
افراد قبح و زشتی آن از بین رفته تا جایی که جنبه سرگرمی نیز به خود گرفته
است .کافی است سری به پارکها و فضاهای تفریحی بزنید تا با انواع و اقسام
فحاش��ی و بددهنی در میان گعدههای جوانان حتی نوجوانان روبروش��ویم و
اگر همجایی دعوا و درگیری باش��د که فقط باید س��ریعتر از محل دور شوی
تا مورد اصابت تیرهای زهرآگینی که ناخواسته به سمتت پرتاب میشود قرار
نگی��ری اما هرچقدر هم تالش کنی و خودت را کنار بکش��ی ،بازهم فایدهای
ندارد باالخره مورد اصابت قرار میگیری! بچهها هم نیز از این قاعده مستثنی
نیستند فحشها را شنیدهاند و حاال دنبال معنای آن میگردند و حتی خیلی
وقتها خودت نیز معنی بعضیهایشان را درست نمیدانی .خشونت در گفتار
ش��امل ناسزاگویی ،فحش ،توهین ،اهانت ،تیکه کالمها ،هرزگی در بیان ،زبان
مستهجن ،سخره گرفتن لهجه یا گویش خاصی در جامعه هست که بسیار هم
فراگیر شده است و آش آنقدر شور شده که در اکثر فیلمها خصوصاً سینمایی
و تئاترها نیز بددهنی و اس��تفاده از الفاظ رکیک و سخره گرفتن قومیتها و
لهجهها و گویشها [خصوصاً توس��ط س��لبریتیها] به امری عادی و ترفندی
برای جذب مخاطب تبدیلشده است .ناگفته نماند آنچه میبینیم فیلتر شدهها
و پاالیشش��دهها هس��تند و همچنین خواننده نماهای ام��روزی نیز در اکثر
ترانههایشان فحاشی میکنند و کش��ش نوجوانان نیز به سمت ترانههایشان
و انتخاب آنها بهعنوان الگو نیز روزافزون اس��ت .برخالف ارزشهای دینی و
اخالقی جامعه رکیک بودن و بددهانی تا جایی مد ش��ده و در میان برخی از
جوانان این فرهنگ رخنه کرده که گاهی یکدیگر را به اسمها و القاب زشت نیز
میخوانند و حتی یکی دو تا فحش ناموسی را چاشنی کالم و سخن خویش
میکنند .اصوالً اگر در هر جملهتان یکی دو اصطالح ناجور به کار نبرید ،حتماً
آدم لوس و کس��لکنندهای به نظر میرس��ید و کسی که حاضرجواب است و
بتواند دوستانش را دست بیاندازد و با شوخی دیگران را بخنداند بهعنوان یک
دوس��ت خوب ،مقبول جمع قرار میگیرد .بد نیس��ت در ایام محرم که نهی
از منکر بیش��تر از قب��ل واجب مینماید به این فرموده پیامبر گرامی اس�لام
اس
«إن شَ َّر ال ّن ِ
«صلیاهلل علیه و آله» در نکوهش بدزبانی اشارهکنیم که فرمودَّ :
خاف ل ِس��ان َه ،أو يُ ُ
َمن ِزل َ ًة يَو َم القِيا َم ِة َمن يُ ُ
خاف شَ َّره؛» بىگمان بدترين مردمان
شرش بترسند.
ازنظر جايگاه در روز قيامت كسى است كه [مردم] از زبانش يا ّ
متأس��فانه باید گفت این فرهنگ تنها در می��ان اراذلواوباش جامعه رواج
ندارد ،بلکه در میان اکثر جمعهای همکاری ،دوس��تانه و حتی خانوادهها
نیز شایع است و آن را نشانهی صمیمیت میدانند بدون اینکه از بیان و یا
شنیدن آن طرفین احساس رنجش نمایند .جایی که بددهنی از معنای خود
تهی میش��ود و مثل یک تعارف مرسوم در میان اجتماع ردوبدل میگردد
میتوان از آن بهعنوان خطرناکترین ش��کل ب��روز این ناهنجاری یادکرد.
اینجاس��ت که پای متولیان فرهنگ ،آموزش ،تعلیم و تربیت و رس��انهای
جمعی برای اصالح فرهنگ رفتاری و گفتاری جوانان و سایر اقشار جامعه
بیش از گذشته باید به میان بیاید .اینیک وظیفه عمومی است.

با واژه افش��اگری اینقدر در جامعهی ما بازی
ش��ده که دیگر ب��رای مردم از ُم��د افتاده و
ب��ه محض اینکه از کس��ی آن را میش��نوند
ناخ��ودآگاه یاد انتخاب��ات و جنگ گروههای
سیاسی با هم میافتند .اصوالً در مملکت ما
افشاگری نمیشود مگر در زمانهایی خاص
به ویژه در آس��تانه انتخابات! چندی پیش 2
عضو برجس��ته مجمع تشخیص نظام که در
باالترین ردهها و دس��تگاههای تصمیمگیری
کشور قرار داشته و دارند ،توپخانه افشاگری
را علی��ه یکدیگر تنظیم کردند .معلوم نش��د
این دو ش��خصیت سیاس��ی مذهبی چرا به
یکباره یادش��ان آمد گذش��تهی ه��م را زیر
س��ؤال ببرند و از رازهایی حرف بزنند که تا
حاال نگه داشته بودند!
ای��ن دو اگر چه انتخابات��ی پیش روی خود
نداشتند اما انگیزهشان نیز به نظر نمیرسید
خدایی باش��د چرا که اگر بود به جای رو کم
ک��ردن از یکدیگر ،در زمان مس��ئولیتهای
مهمی که داش��تند هرگونه اطالعات خود را
از تخلّفات دیگری جهت رس��یدگی و احقاق
حق ملّ��ت به جری��ان میانداختند نه اینکه

افشاگری ابزاری برای مچگیری ،شیوهای که دیگر از مد افتاده است!

هیاهو برای هیچ

در برابر ش��بکههای مج��ازی داخل و خارج
کش��ور که مترصد انتش��ار اخبار ناخوشایند
ازکش��ورمان هس��تند ،مثل نق��ل و نبات به
هم اتهام بزنند و دو هفته بعد س��ر یک میز
بگو بخند داش��ته باش��ند! اینجا هس��ت که
واژه افش��اگری معنای خودش را از دس��ت
میده��د و آدمی میماند ک��ه اگر این همه
اتهام و افشاگری درس��ت بوده چرا به آنها
رسیدگی نمیش��ود و اگر درست نبوده چرا
مطرح میش��ود و آخر کار ب��ا یک کنار هم
نشس��تن همه چیز به فراموشی میرود! این
دست افشاگریها و ادعاها مسبوق به سابقه
است و دیگر برای مردم عادی شده است.
محمود احمدین��ژاد تا زمانی که قدرت را در
دست داشت مرتب از فهرستی یاد میکرد که
در جیب دارد و به موقع نام مفسدان اقتصادی
را برای مردم افش��ا میکند .آن روزها کس��ی

نمیدانس��ت او با ای��ن گارد گرفتنها اهداف
دیگری دارد َوا ِال کس��ی فهرس��تی از فاسدان
را در جیب��ش دارد و ق��درت هم دارد که این
دس��ت و آن دس��ت نمیکند .حاال نزدیک به
 7س��ال از خداحافظی او با پس��ت ریاس��ت
جمهوری میگذرد که هیچ فهرستی از جیب
احمدین��ژاد بیرون نیامده ج��ز آنکه خود در
عوض ،با زندانی شدن تعداد زیادی از معاونان
و مدیران و نزدیکانش روبرو شده است .او تنها
کاری که کرده و میکند اگر میدانی و خیابانی
گی��ر بیاورد فق��ط علیه چند رقیب سیاس��ی
انتخاباتی معرک��های برپا میکن��د .در دولت
روحانی نیز با تشکیل ستاد مبارزه با فساد اگر
چه گفتند عزم دولت برای افشای نام فاسدان
و برخورد با اختالسگران جزم است اما نه تنها
از آن فاس��دان نامی از س��وی این ستاد تدبیر
و امید ب��ه میان نیامد ک��ه در مقابل برادران

رئیسجمه��ور و معاون اول به همین اتهامات
به زندان افتادند تا با وثیقه بیرون بیایند.
چن��دی پی��ش ی��ک نام��زد انتخابات��ی در
سیرجان وقتی از او در مصاحبهای سؤال شد
ش��ما در زمان انتخابات گذشته علیه رقبای
خ��ود گفتید یک ش��به بعضیه��ا میلیاردر
ش��دهاند این افراد چه کس��انی هستند؟ که
پاس��خ داد :ما بر اس��اس آنچه شنیده بودیم
بهص��ورت کلی گفتیم ول��ی مدرکی نداریم!
ویروس افشاگری به مثابه ابزار انتخاباتی این
بار به ش��ورای ش��هر منتقل شد تا در بزنگاه
انتخابات هیئت رئیس��ه یکی از اعضاء وعده
افش��اگری بدهد اما وقتی براب��ر خبرنگاران
منبر رفت از اتهامات اثبات نش��دهای حرف
زد که ب��رای هم��ان انتخابات هم کارس��از
نبود .خبرنگارانی ه��م که گمان میبردند او
میخواس��ته از اختالسهای چند میلیاردی

با سند و مدارک خبر دهد دست از پا درازتر
به دفاتر نشریههایش��ان برگش��تند .این نوع
افش��اگریها که س��خنتازه و شهروند سالم
ه��م در یادداش��تهای همی��ن هفته خود
آن را نق��د کردن��د باور کنید ب��ه درد همان
انتخابات هم نمیخورد چون س��ؤال اساسی
رسانهها و افکار عمومی این است اگر نسبت
به حقوق مردم و س��وگندی ک��ه خوردهاید
صادق و پایبند هس��تید اگر اسناد و مدارکی
در دس��ت دارید و یا اگر سندی ندارید فقط
ش��نیدههایی داری��د چ��را هم��ان اطالعات
خ��ود را به موقع در اختیار مراجع مس��ئول
نمیگذارید و صبر میکنید یکی دوسال بعد
برای مچگیری از رقبا با هیاهو و جنجالَ ،دم
از افش��اگری بزنید! این قل��م ،منکر ضرورت
برخ��ورد با عوام��ل تضییع حق��وق مردم و
بیتالم��ال در هر جای��گاه ،رده و س��ازمان
نیس��ت و حت��ی معتقدیم چنانچ��ه تخلّفی
به اثبات رس��ید با عوام��ل آن باید از طریق
شدت تمام برخورد شود اما
مراجع قانونی با ّ
یادمان باش��د تنها با ایجاد التهاب و تشویش
اذهان عمومی جز لطمه به خود و ناامیدی و
تزریق یأس در جامعه کار بیش��تری از پیش
نمیبریم.

تشدید نظارت بر عملکرد سرویس مدارس در آستانه ماه مهر

در سامانه سپند ثبت نام کنید

گروه شهر :مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
س��یرجان گفت :بر اساس ابالغ كارگروه ماده  ،18دانشآموزاني
که قصد استفاده از سرویس مدارس را دارند باید در سامانه سپند
«سامانه پایش ناوگان دانشآموزی» ثبتنام کنند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری ،رضا یوسفی
با اعالم این خبر در این رابطه افزود :امروزه وسعت شهرها ،تنوع
م��دارس و باالرفتن س��طح توقع مردم از یک ط��رف و افزایش
اشتغال بانوان و گسترش تک فرزندی از سویی دیگر موجب شده
چگونگی جابهجایی دانشآموزان از خانه تا مدرس��ه و بالعکس،
به س��ایر دغدغههای والدین در آستانه بازگشایی مدارس افزوده
شود .وی افزود :عدم نظارت بر سرویسهای مدارس و استفاده از
خودروهای فرسوده و دارای مشکل در سالهای گذشته در برخی
مواقع منجر به اتفاقات ناگوار و ناخوش��ایندی شده و این مسأله
خود نوعی بیاعتمادی در میان خانوادهها نسبت به متولیان امر
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فراخوان مناقصه ومي یک مرحلهای
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شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :بیمه تكمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان)
به شماره  2098005674000057را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نمايد .كلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی،
مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 98/6/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 98/7/4
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:32روز شنبه تاریخ 98/7/6

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها:
الف :آدرس :سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مركزی ،امور قراردادها تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مديريت ارتباطات شهرداری سیرجان

گه ستع عم
م
ش
آ ي ا الم و ي ماره /98/7س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " انجام آزمايشات طبي براي  1000نفر
" را از طريق برگزاري استعالم عمومي به آزمايشگاه واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كلیه متقاضیان

ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور
را به همراه دستورالعمل ارزيابي كیفي و فني و فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از قسمت
تأمین كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز

چهارشنبه مــورخ  98/06/27در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع مي باشد .

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

ایجاد کرده است؛ اما امسال و در سال تحصیلی جدید برای پایان
دادن به این دغدغهی خانوادهها ،بر اساس ابالغ كارگروه ماده 18
شهرستان سیرجان ،دانشآموزاني که قصد استفاده از سرویس
مدارس را دارند باید با مراجعه به سامانه سپند به آدرس اینترنتی
 irtusepand.irثبت نام کنند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
همچنین با اشاره به الزام رانندگان سرویس مدارس به دریافت
مجوز و ثبت نام در سامانه سپند گفت :رانندگاني كه قصد انجام
س��رويس مدرسه را دارند بايد تحت نظارت يكي از شركتهاي
مجاز که از س��ازمان حمل و نقل ش��هرداري س��يرجان پروانه
دارند فعالیت کنند و ضمن ثبت نام در س��امانه مذکور ،كارت و
برچسب تردد نیز دریافت کنند .در غير اينصورت سرویسدهی
دانشآموزان مدارس بدون رعایت موارد مطرح ش��ده ،راننده و
خودرو اعمال قانون میشوند.

عم
فراخوان مناقصه ومي یک مرحلهای عملیات محوطهسازی اپرک حاشیه بلوار اقئم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات محوطهسازی پارک حاشیه بلوار
قائم) به شماره  2098090549000007را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نمايد .كلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه
تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت
در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/6/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 98/6/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 98/7/7
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10صبح روز سهشنبه تاریخ 98/7/9

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاكتها :الف :آدرس :سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مركزی ،امور قراردادها تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
مديريت ارتباطات شهرداری سیرجان

عم
آگهي مناقصه ومي شماره /98/32ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " تهیه مصالح و اجرای عملیات گاز رسانی به
شهرک صنعتی گل گهر" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا
كلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتريان -
مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  98/6/30در محــل
دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .ضمن ًا بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  98/6/23براي متقاضیان بالمانع ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

