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شدن و شکوفایی

ويژهنا
مه ششمین ج
ضمیمه رایگان شما شنواره گلگهر
ره ا
همراه با نتای مروز پاسارگاد
جق
رع
ه
ک
ش
یهای
نمایشگاه ک
تاب و نفرات
برتر مسابقات
جشنواره ششم
هم با هفت شب
هفت شب حماسه
رسید .هفت
به یاد ماندنی به
حضور فرهنگی و
شبی که سرشار از شور و شعور و پایان رقم زدند
اجتماعی خود را
.یک قلم از این
بود  .هفت شبی
شادمانی
می کردند
که خیلی ها در
وانفسای اقتصادی مردم حضور آگاهانه اینکه
داشتند .
استعدادهای برنامه نویسی
در این را.
رونق و شکوه آن
از مدیران عالی
فرهنگ دوست
گل سرسبد همه
نقش از نیم
و ارشد گل گهر
این دیده شدن ها
میلیارد کتاب خریدند و بقول سیرجان بیش هم
و موسسه معراج
اندیشه این شرکت که
دوست
بخش های مختلف
متعهدانه به میدان
خبرنگاران برجسته
شهرستان بودند
اجرایی شهر
بزرگوارم از که
آمدند تا مسئوالن
خبرگزاری صدا
که یار و یاور این
امسال عاشقانه و
وسیمای مرکز
گفت  :در حالی که
رخداد بزرگ شدند.
مجدانه آمدند و
بضاعت خود را
می آن چه
خیلی از شهرها
به میدان آورد .چه آن مهندسان هرکسی شده اند
از خود داشتند
که
مقهور شرایط زمانی
در معرض دید
سیرجانیها دست
گل گهری
چونان رزمندگان
به کار شده اند و
همگان گذاشتند و
و اجتماعی را به
دوران دفاع مقدس
شرایط فرهنگی
لودر و
الحق که چه زیبا
تا پاسی از شب
دست گرفته اند و
دیده شدند .
گریدر و غلطک
خود برنامه
برای آینده شهر و
به خدمت گرفته
دارند و این چیز
دیار اکنون
بیش از  5هکتار
بودند برای احداث
کوچکی نیست.
بر همه ماست
آزاد سیرجان پارکینگ و چه اساتید و
خیلی ها در این
که قدر دان این
حماسه
که
کارکنان دانشگاه
جشنواره دیده
تالش
حضور
شدند.
می
چه
باشیم
خردسالی
و
آن
کردند
برای
با همراهی و
که در خانه بازی
کودک همکاری
میزبانان شایسته ای
دهها هزار مردم
و همفکریمان
این شهر باشند.
چه آن نوجوانی که در خانه استعدادهایش نمایان شد و
اتفاق
روز به روز به
مهارت
کوچکی نیست 9۰
رونق و عظمت این
ده گانه
نوجوان مهارت
جشنواره بفزاییم و
هزارسیرجانی تنها در
های یقین
آموخت و خود را باور
عرض این
داشته باشیم جز
کرد  .در گوشه
با
ای
جشنواره
حضور
بچه
دیگر
های
همگان
این مهم
بی ادعای
میسر نخواهد شد.
فضای مجازی کشف
*
دبیر جشنواره

نقاط

قوت و ضعف ج
شنواره از دید مردم

عکس:

ویژه

نامه ششمین
| شماره  | 7جشنواره فرهنگی
گلگهر سیرجان
شهریور ماه
 8 | 1398صفحه |

مهرداد محسنی

بخشهایی را که به
دنبال آن بودند،
به راحتی پیدا
کنند ،بیکیفیتی
مناسب
بخشی از غرفههای
شبهایی که به
سلیقههای مختلف
تداخل
نام بخشهای
توانست جمع
شهروندان
صداها یکی دیگر از انتقادها ب خوراکیها و در
زیادی از از
مختلف سیرجان
نظر گرفته شده
سیرجانی را در شب
جشنواره ششم بود.
بود ،از جمله
ازدیدکنندگان که ب
ماه دور هم جمع کند و تبدیل های پایانی مرداد
موضوعاتی بود
ازدیدکنندگان
به
همچنین یکی از
به عنوان نقاط
بزرگترین رویداد
فرهنگی شهر شود.
برشمردند.
شهروندان با
قوت جشنواره
اشاره به مکان
برگزاری جشنواره
موضوعاتی که از چشم ب
البته برگزاری
گفت :امسال
دور نمانده بود و
ازدیدکنندگان
بزرگتر از
کاستیها و چنین رویدادهای
فضای جشنواره
باعث میشد هر
فضای سالهای
بزرگی قطعا با
برنامهی مورد
شب برای دیدن
انتقادهایی نیز
گذشته بود ،به
دلیل انتظار
عالقهشان ،خود
همراه است که می
به عنوان تجربه
میرفت جشنواره امسال با همین برسانند.
را به جشنواره
تواند و نظم
برای کاملتر
کیفیت
بهتری برگزار
شدن جشنواره
سالهای بعد
الزم به ذکر است
مورد استفاده
در نمایشگاه کتاب کرد شود .وی اشارهای
قرار گیرد .با
توجه به فعالیت
هدف نظر
هم به تهیه
و گفت :با
تعدادی از همشهریان را همین جزو
های فرهنگي و
اینکه این بخش
استانداردها و الگو براي
جشنواره
شلوغترین بخش
در
های نمایشگاه
عکس
این راستا ،از اهمیت زیادي عملکردي سالم در
ششم جویا شدیم.
مورد نشرهای
 :الله خواجویی
در
بود اما حضور
معروف کمتر به
بخش انتقادها،
است چنین امري نیازمند برخوردار است .بدیهي
کتابها نسبت به سال چشم میخورد و
بیشترین نقد
تنوع
مربوط
برگزاری
به
بازخواني،
داشته
مکان
بررسي و نقد
ها ،بررسي
گذشته کمتر بود.
فرزانه گرگینی:
جشنواره و فاصله زیاد
اما از دید با
دنیاي امروز و میزان مطابقت
زدیدکنندگان،
بود ،همچنین پراکندگی و بی نسبت به مرکز شهر
آن با نیازهاي
قطار ششمین
و
نظمی
زیادی نیز داشت .حضور جشنواره نقاط قوت
سلیقه مخاطبان و
نهایی رسید؛ جشنواره فرهنگی گل
بعضا غیرفعال
برخی غرفهها
در
طرح برنامههاي
گهر به ایستگاه
مناسب از ضروریات
بودن آنها یکی
برنامههایی
فضایی شاد با
جشنوارهای که با
چنین فعالیت
مطرح شده بود .برخیها نیز از دیگر از انتقادهای
متنوع برای تمام
در این سال
هایی است که
بخشهای متنوع و
ها شورای فره
اعضای خانواده،
برخورد مناسب و
سردرگمی در
جشنواره صحبت
عالی مسئوالن
سعی کرده به این نیاز نگی-اجتماعی گلگهر
فضای باالی
کردند و اینکه
غرفهها ،کیفیت
جامه
برخی غرفهها،
نمیتوانستند
توسط رتبه
عمل بپوشاند.
همچنین رفع موارد
نورپردازی مناسب و
شدن بخش
های برتر کنکور و
نقص و تقویت
اضافه جمله
سیرجانشناسی به
موارد قوت از
برگزیدگان جشنواره
جشنواره و
دستورالعملهای هر سال
هر بار بیشتر به کمال مطلوب این شورا است تا
خوارزمی انجام شد
نزدیک شوند.

مشاوره ر
ایگان تحصیلی در

اندیشکده معراج

فرزانه گرگینی:
امسال
در جشنوارهی
تحصیلی و مشاوره
کمیته
ششم گلگهر
اقشار کمدرآمد
در بود که
اندیشکده و در
جامعه ادبیات،
هزینه پرداخت
بخش اشتغال
محمدصادق
تحصیلگری شاهد
و نداشتند.
مشاوره تحصیلی را
کنکور و برگزیدگان حضور رتبههای
دانشجویان ایرانی در خضری؛ برگزیده
برتر از جمله
در رشته
که همراه مشاوران جشنواره خوارزمی بودیم مشاوره رتبههای برتری
دانشگاه تورن ایتالیا
این
پزشکی ،محسن
در
که در کسوت
جشنواره حضور
رضایی ،امیررضا
انتقال تجربیات خود به بخش به مشاوره و
پوراسماعیلی ،محمدحسن
یافتند ،میتوان از
سهیل نادری؛
عالیی و مهران
نژادمنساری
طراح اولین نرم
کنکور پرداختند .هدف محصالن و داوطلبان
از نفرات برتر
افزار رایگیری
شورای دانش
از این امر
کنکور ریاضی،
آموزی ،عرفان
سیناجهانشاهی،
هدایت اول
تانوردی؛ رتبه
امیرحسین
جشنواره نوجوان
اسدی،
امیرجبیری و
خوارزمی در بخش
حسینی از رتبه
های برتر کنکور
تجربی نام برد.

نتایج مسابقه

فهیمه شهبا
برندگان مسابقات
فرهنگی گلگهر میکروفن طالیی در
مسابقه شدند.
آخرین شب جشنواره
شناخته شدند.
همچنین محمد
این مسابقات که
طی هفت شب
ذاکرزاده ،ستایش رئیسی ،ابوذر تابنده،
متوالی در این
برگزار و داوری
فائزه رنجبر ،فربد
شد ،با انتخاب ده نفر برتر در جشنواره مینا
شهسواری ،مرسده
میکروفن طالیی،
حاج ابراهیمی به
بخش
خواجویینسب و
یک نفر در بخش
دوبله دهم شناخته شدند .ترتیب به عنوان
نفر شایسته
نفرات چهارم تا
این
گزارشگری فوتبال و
تقدیر در بخش
عده به عنوان
یک میکروفن
بازیگری به کار
در بخش دوبله
طالیی برنده  ۴۰۰هزار تومان برگزیدگان تندیس
خود خاتمه داد.
همچنین
اول،
میکروفن طالیی ،ناصر
وجه نقد شدند.
از امیر حسین
پورجعفرآبادی
محمد نژادکورکی
شاهمرادی در
نفر ابوالفضل
نفر دوم و رضا
نصیرزاده در بخش بازیگری بخش گزارشگری و
برآورده نفر سوم
با
تجلیل شد.
تقدیم لوح تقدیر

همه

برای فرهنگ

عکس :الله خواجویی

عکس :سمیه رنجبر

میکروفن طالیی

عکس :امین ارجمند
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همراه با نتایج
قرعهکشیهای
نمایشـگاهکتـاب
و نفرات
برتر مسابقات

دوشادوش هم برای
بزرگداشت برنامه های
فرهنگی هنری.
 ،ستایشگر حمایت تمام و
کمال امام جمعه
واسطه ی استقبال
محترم سیرجان
بی نظیر خود از
نماینده گرانقدر مردم
گهرهستند.
فرهنگ آن چیزی
در مجلس شورای
است که حاضرم
اسالمی  ،فرماندار
فرهیخته  ،شورای
کنم.
بی
جانم را فدای آن
فرهنگی  ،اجتماعی
مقام معظم رهبری
شک این جشنواره
منطقه گل گهر و
مجموعه مدیریت های
مستندی زیبا از
توسعه
اقشار  ،اندیشه ها
شرکت معدنی و
هم گرایی همه ی
پایدار برای هر جامعه
صنعتی گل گهر
در تمامی رده های
بویژه مدیریت روابط
بدون توسعه فرهنگ
نیست و توسعه
آرا و اندیشه ها و احترام متقابل .سنی ،همراه با تضارب
امکان پذیر موسسه فرهنگی عمومی و امور بین
فرهنگی بر بستر خانواده
الملل شرکت ،
و
شکوه
هنری
سالم ضامن بالندگی
زایش اندیشه متعالی
مسلمان ایرانی که
جلوه زیبایی زندگی
معراج اندیشه گل
اصلی شش دوره
ایران اسالمی ست.
آنچه
گهر که متولی اسالمی خود سعی دارد هم به ایران
ما را بر این می
آزاد اسالمی جشنواره فرهنگی است و
خود و هم به اعتقاد
دارد که قلم به
وفادار باشد و تمرین
همچنین دانشگاه
سیرجان
ستایش برداریم
حماسه حضور مردم
که با آغوش باز
است .خاضعانه از تمام کسانی که وحدت در عین کثرت
شریف در ششمین
میزبان این دوره
جشنواره بود  ،شورای
به هر
گل گهر
جشنواره فرهنگی
تامین سیرجان ،
این زیبایی بوده اند سپاس گذاریم نحوی پدیدآورنده ی
است  ،نمایش تالش
های مختلف سیرجان و در صدر شهرداری  ،بخشداری
همه جانبه مردم و
و دست
همکاری به
همه ی
طلب همراهی و
مسئولین و
فرهنگ دوست
این ها مردم عزیز
سویشان دراز می کنیم.
سیرجان که اعتبار ما
در تمام کشور به
مدیرعامل شرکت معدنی
صنعتی گل گهر
جمشیدمالرحمان

جشنواره فرهنگی گل

هفتهنامه

برای توریسم پزشکی
راه درازی داریم
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الزام مدارس غیردولتی برای
صدور فیش حقوقی

تاثیر احتمالی فعالیتهای مس
چهارگنبد بر رودخانه پلنگی
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نشست مطبوعاتی فرمانده انتظامی سیرجان به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد:

نمیخواهیم خودمان را
با مردم درگیر کنیم

 در پنج ماهه ابتدایی سال  112درصد افزایش جرایم سایبری و  108درصد افزایش کشف داشتیم
 برای سرقت چند اکیپ غیرمحسوس شبانه داریم که با خودرو شخصی گشت میزنند
 دو موضوع ما را رنج میدهد یکی سرقت سیم برق و دیگری سرقت از منازل
 استفاده از طالیاب در سرقت منازل برای ما اثبات نشده است
7
فرماندار سیرجان در نشست مطبوعاتیاش گفت

مسئولی که قابل اصالح نباشد ،قطعا تغییر خواهیم داد

2

نه امنیتجانی داریم نه امنیتشغلی
کمربندش را میبندد ،کاله را روی سرش میگذارد و از پلههای سیمانی تیربرق باال میرود .در ارتفاع
12متری اگر لحظهای غفلت کند و بلغزد ،دستش به هیچچیز بند نیست ،جز کابلهایی که از آنها برق 20
کیلوولتی عبور میکند .به قول خودش مرگ در هر مأموریت شانهبهشانهاش حرکت میکند و اگر ایمنی
را رعایت نکند هر اتفاقی ممکن است بیفتد« .علی بازماندگان» یکی از نیروهای قدیمی مرکز فوریتهای
برق...ادامه در صفحه5

همکار گرامی
جناب آقای محمود جواهری
درگذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض مینماییــم .از درگاه احدیــت
بــرای آن مرحــوم غفــران الهــی و بــرای
شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و اجــر
مســئلت داریــم.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

گفتوگو با موسسین گروه کتابخوانی «پاراگراف»:

فقط میخواهیم کتاب بخوانیم
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آگهی مناقصه
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
رجوع شود به صفحه 4

دهش

