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 پاسارگاد
پانزده شانزدهساله به نظر میرسد .با
زنی که خاله صدایش میکند برای خرید
لوازم آرایشی به مغازهای در بازار قدیم
سیرجان آمده .رژلبها را یکی پس از
دیگری بر روی دستش تست میکند و
از همراهش میخواهد که بگوید آیا با
پوستش سازگار است یا نه .خاله سری
تکان میدهد به معنای اینکه جوابش
منفیست و به صاحب مغازه میگوید:
«پریروز برای دخترم ده هزار تومنیاش رو
گرفتم .از اونها دیگه نداری؟» فروشنده که
گویی از سؤالهای این دو عاصی شده،
میگوید« :نمیخواین بخرید چرا این قدر
اذیت میکنین ،همون اول میگفتین
قیمت براتون مهمه .میخواین ارزون
باشه .نه ندارم .همهشون رو همون روز
فروختم .اینها جنس خوب هست .کیفیت
و رنگشان هم زمین تا آسمون با اینها
فرق داره .اینها سرب ندارن ».دختر
میخندد و در حالی که حرفهای مرد را
قطع میکند ،میگوید« :ای بابا همهشان
مثل هم هستند .مگه رنگ قرمز با اون
یکی قرمز فرق داره؟ قرمز قرمزه دیگه».
آن طرفتر مغازهی دیگری برای
فروش لوازم آرایش است که انگار
م صنفانش باشد و این
قدیمیتر از باقی ه 
از چیدمان لوازم و دکور مغازه پیداست.
برخی از اجناس خاک خوردهاند و با وجود
اینکه لوازم آرایش تاریخ انقضا دارد و
مثل غذا تاریخش که بگذرد قابل مصرف
نیست ،هنوز آخرای ویترین و به اصطالح
تاقچهها خودنمایی میکنند .بحث را با
همین موضوع تاریخ انقضا برای لوازم
این چنینی آغاز میکنم .فروشنده با
خنده میگوید« :اتفاقا تنها چیزی که در
این مغازه از آن سوالی پرسیده نمیشود،
تاریخ تولید و انقضای این جنسهاست.
در واقع این مسایل اصال اهمیتی ندارد.
فقط ارزان باشد و همین کفایت میکند».
به او میگویم به نظر میرسد مغازه شما
قدیمیست .خیلی وقت است که این
مغازه را دارید؟ آیا چند سال پیش هم
فقط ارزان خریدن مالک و معیار خرید بود
یا آن زمان الویتهای دیگری هم وجود
داشت؟
«نه به هیچ عنوان .مثال من ده سال

گزارش پاسارگاد در مورد استفاده مردم از لوازمآرایشی غیربهداشتی

بزکدوزکغیربهداشتی

پیش کلیه اجناسم مارکدار و
معروف بودند .چون مشتری
طلب میکرد .برند و مارک
معروف فالن جنس را میگفت
و میخواست .ما هم مجبور
بودیم که همان را سفارش
بدهیم تا برایمان بیاورند.
اما االن اصال اسمی از هیچ
محصول مهمی حداقل درون
مغازهی من برده نمیشود .فقط
مارک معروف فیک را طلب
میکنند که قیمتش مناسب
باشد .یعنی یک اسم و مارک
معروف بر روی کاالیی که
یک دهم درصد هم کیفیت
اصلی رو ندارد و درجه چند
هزارم است .رنگ و لعاب برای
اجناسی که میآوریم بسیار مهم
است .اما این اجناس بیکیفیت
هستند .حتا برخی از رنگهای
یک جنس هم تقلبیاند مثال
بسیاری از زیر مجموعههای
رنگ اصلی ،بر روی جعبهای
که میخریم نیست ».در ادامه عکس :عطا کناره AFP /
و به گونههای همهگیر در بین مردم رواج
از او پرسیدم آیا در تمام این
سالها برایش پیش آمده که مشتری بعد داشته است .در کاوشهایی که در هفت
از خریدن لوازمش بیاید و شاکی شود از تپهی استان خوزستان انجام شد نوعی
اینکه جنس بیکیفیت دستش دادهاید؟ لوازم آرایشی کشف شده که کاربردی
«اصال االن تک هستند مغازههایی که مانند رژ لبهای امروزی داشته است .آثار
جنس اعال داشته باشند .تمام مغازههای تاریخی باقیمانده از عهد باستان ایران به ما
لوازم آرایشی هم پر هستند از این اقالم اطالعات جالبی میدهند درباره مواد رنگی
ارزان و پرضرر .برای همین هم هست که برای رنگ کردن مو ناخن و پوست
موضوع بیاهمیتتر از این حرفها برای استفاده میشدند .این مواد از ریشه و
زنان است به عنوان بیشترین خریداران برگ درختان و مواد گیاهی و معدنی تهیه
میشده است .آرایش در ایران باستان
لوازم آرایشی».
به بهانه روز جهانی آرایش در این برای زنان متاهل ممکن بود .زنان درباری
گزارش از آسیبهای پیش روی این پدیده در ایران همیشه هزینه و وقت زیادی برای
در سیرجان میگوییم .پدیدهای طبیعی آرایش و معطر کردن میگذاشتهاند.
اصطالح فارسی «هفت قلم آرایش»
که تقریبا همسن خود بشر است .طبق
یافتههای باستانشناسی در ایران آرایش در این واقعیت ریشه داشته که هفت ماده
چشم از  ۴۵۰۰سال قبل از میالد مسیح برای آراستن به طور سنتی در ایران وجود

امـالک امیـرکبیـر

منزل  12قصب درب ساختمان  180متر زیربنا خیابان مقداد  2/500میلیارد
ملک تجاری  20قصب دو نبش خیابان احمد کافیبا تخفیف کارشناسی
ملک تجاری  15قصب دو کله با دو واحد مسکونی باال نقدی یا معاوضه
آپارتمان  135متر  2طرف نور در حال تکمیل خیابان خواجو متری 14م
خانه باغچه  120قصب 2حبه آب حصار محل ساختمان آماده درختان
ثمری بزرگ چشمانداز بسیار زیبا منطقه پاریز روستای هندیز توافقی
زمین تجاری مسکونی  75قصب سند تک برگ  22متزر بر بلوار کارهای
پروانه انجام شده موقعیت بسیار عالی بر کمربندی باسفهرجان توافقی
باغ با چشمانداز بسیار زیبا با  2حبه آب روستای گردشگری گیسمون(فریدون)  350م
منزل  12قصب  2کله بلوارقاآنی خیابان مروارید2-1

 3/800م

زمین  22قصب درب حیاط موقعیت خوب گمرک زیر قیمت کارشناسی

منزل همکف  12قصب درب ساختمان تمیز خیابان کارگر بلوار قاآنی  3/200م

منزل  11قصب  2طبقه  3واحدی بین خیابان فرمانداری و مالک اشتر معاوضه

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

نقــاشی
ساختمان

09223194846
ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

داشته است؛ سرخاب ،سرمه ،زرک(گرد
طالیی از باستان تا اخبران رواج داشته)،
سپیداب ،حنا ،وسمه( برای پر پشت کردن
ابروها) و خال(که تصنعی ایجاد میشده).
 نیاز به دیده شدن
از علی سوندرومی جامعهشناس
معتقد است میل به دیده شدن یا
خودنمایی یک تمایل طیفگونه است که
یک سر طیف اختالل شخصیت هیستریک
است و سر دیگر طیف استایل خودنمایی
که اختالل شخصیت به حساب نمیآید.
یعنی افرادی که میل به دیده شدن دارند یا
دچار اختالل شخصیت هستند که اساس
آن باورهای اختاللی است که فرد بر اساس
آن باورها ارزش و ارزشمندی خود را در
میزان دیده شدن توسط دیگران میداند و
بر این اساس به دنبال ابزارهایی هستند

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

آگهی تجدید مزایده شماره /1400/01م
شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت توســعه در نظــر دارد «یــک دســتگاه بچینــگ
 LIEBHERRقدیمــی نیــم متــری بــه همــراه متعلقــات» خــود را از طریــق
برگــزاری مزایــده بــه فــروش رســاند .لــذا کلیــه متقاضیــان میتواننــد جهــت
دریافــت اســناد مزایــده بــه آدرس الکترونیکــی  www.parizpishro.irمراجعــه
و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد.
مهلــت تحویــل پــاکات روز سهشــنبه مــورخ  1400/05/19در محــل دفتــر مرکــزی
شــرکت واقــع در ســیرجان ،محلــه کــوی فرهنگیان ،بلــوار پیــروزی ،طبقــه همکف،
پــاک  ،36کدپســتی  ،7816947838شــماره تلفــن 034 - 42273204میباشــد.
ضمنــا بازدیــد در روزهــای شــنبه مــورخ  1400/05/16و یکشــنبه مــورخ 1400/05/17
از ســاعت  8الــی  13بــرای متقاضیــان بالمانــع میباشــد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1ســپرده شرکت در مزایده 200.000.000 :ریال(دویست میلیون ریال)
 -2شــرکت در مزایده صرفا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
* ایــن شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میبا شــد .
* مدت اعتبار قیمت پیشــنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکتها میباشد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشــد.
متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره 09132455676
آقــای مهنــدس دهیــادگاری تمــاس حاصــل نماینــد.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

که با استفاده از آن بتوانند جلب توجه
نمایند .او میگوید« :در واقع عزت نفس
و احساس ارزشمندی در این افراد به هیچ
وجه درونی نیست و آنها مرتب در حال
چککردن انعکاس رفتار و واکنش دیگران
نسبت به خودشان هستند و هر چه میزان
واکنش شدیدتر و متناسبتر با واکنش
خلقی آنها باشد ،برای آنها برانگیزانندهتر
است .در واقع اگر دیده نشوند ،باورشان
این است که هیچ ارزشی ندارند».
وی در خصوص استفاده از ابزار
آرایشی و زیبایی برای افراد بر این نظر است
که اختالل شخصیت یک ضرورت جدی
است و هرچه این ابزار بتواند بیشتر باعث
دیده شدن وی شود ارزشمندتر است؛
کیفیت ،آسیب و قیمت آنها برای وی
مهم نیست ،مگر اینکه برند و نوع آن هم

باعث بهتر دیده شدنش شود .جالب
این است این نوع اختالل با میزان
مقایسهکردن و شدت مقایسه تشدید
میشود .افرادی که خود را با دیگران،
ً
مخصوصا سلبریتیها و هنرپیشهها
مقایسه میکنند ،تمایالت خودنمایانه
بیشتری پیدا میکنند .به همین دلیل
استفاده از لوازم آرایشی بیکیفیت و
بزا را بدون توجه به آسیبهای
آسی 
آن استفاده میکنند.
 لوازم آرایشی بیکیفیت
باعث آسیب میشود
دکتر سپیده خلیفهای بازرس
بخش آرایشی و بهداشتی معاونت
غذا و دارو شهرستان سیرجان است.
موضوع لوازم آرایشی ارزانقیمت
و بیکیفیت را با او در میان
میگذارم و میپرسم و اینکه آیا در
سیرجان نظارتی بر روی این قضیه
وجود دارد؟ خلیفهای میگوید:
ببینید اکثر فروشگاههای آرایشی
و بهداشتیای که برای بازرسی
میروم ،محصوالتشان چینی بوده و
بیکیفیت .دیگر محصوالت پوستی
شامل کرمهای آبرسان ،ضدآفتاب،
توشودهندههای صورت و ...بیشتر
شس 
از کشور فرانسه هستند و با کیفیت باال.
وی در مورد چگونگی ورود کاالهای
بیکیفیت میگوید؛ همانطور که خودتان
هم میدانید ،محصوالت ایرانی کیفیت
باالیی ندارند و تقاضا برای محصوالت
وارداتی زیاد است .این طور نیست که
همه قاچاقی وارد کشور بشوند ولی خب
 ٪۷۰آنها قاچاق هستن د و برچسب اصالت
کاال ندارند و قابل پیگیری و قابل اعتماد
نیستند .حتا نمیدانیم در چه شرایط
ی و وارد کشور شدهاند .البته باید
نگهدار 
این موضوع را هم مدنظر قرار داد که
نقطه ضعف برندهای فعال لوازم آرایشی و
بهداشتی ایرانی میتواند محدودیت آنها
ت آنها در بازاریابی
در تولید و ضعف فعالی 

و تبلیغات باشد برای همین ،تعداد زیادی
از این برندها علیرغم کیفیت مناسبشان
ناشناس ماندهاند.
از نظر وی لوازم آرایشی با کیفیت
در سیرجان تا حدودی وجود دارد ولی
برندهایی هم هستند که بازتاب خوبی
نداشتند و مورد اعتماد نیستند ،چون
هیچ آگاهی درباره نحوه وارد شدن آنها
به کشور و شرایط نگهداری آن تا وقتی وارد
کشور میشوند ،نداریم که میزان رطوبت
یا دمای هوایی که در اون نگهداری شدن
چقدر بوده .این موضوع میتواند باعث
دو فاز شدن کرمها و فاسد شدنشان
بشود و در مورد سایر محصوالت آرایشی
نیز همینطور پس بهتر است از برندهای
ایرانی قابل اعتماد و یا محصوالتی که
دارای برچسب اصالت کاال باشند ،استفاده
ک کرم ترمیم کننده را در نظر
کنیم .شما ی 
بگیرید که برندهای فرانسوی آن  ۶۰۰هزار
تومان است و میتواند معجزه کند و برند
ایرانیاش کمتر از  ۱۰۰هزار تومان است و
بیمار ناچار است برند ایرانی را انتخابکند
ولی آن جوابی که باید را نمیگیرد.
دکتر خلیفهای درباره تاثیر این لوازم
بیکیفیت بر روی پوست و مو و شکایت
اشخاصی که این محصوالت به او آسیب
رسانده میگوید :چندین بار از محصوالت
خارجی شکایت داشتیم که بدون لیبل
بودند و تاریخ گذشت ه فروشندهها هم
تاریخ تولید و انقضا را یا مخدوش کرده
بودند و در موارد دیگه از باالی کرمها بریده
بودند تا مصرفکننده متوجه نشود .همین
طور محصوالتی مثل ریملهای نامرغوب
که میتوانند باعث خارش ،سوزش،
قرمزی ،خشکی آب چشم ،حساسیت و
عفونت بشوند و سایه هم همین طور اگر
وارد چشم شود عفونت را تشدید میکند.
لوازم آرایشی بیکیفیت میتواند باعث اکنه
روی پوست بشود و درمان این جوشها
میتواند تاثیراتی روی پوست بگذارد
که باعث کاهش زیبایی فرد میشود و
همینطور محصوالت بیکیفیتی که برای
مو استفاده بشوند شامل (ژلها ،سرم،
نرمکنندهها) که میتوانند باعث آسیب
به رنگ و ریشه مو و همین طور ریزش
مو ،شوره و خارش بشوند و نباید نادیده
گرفته شود.

آگهی مزایده عمومی
فرماندهــی آمــاد و پشــتیبانی نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری
ـران در نظــر دارد از طریــق برگــزاری مزایــده عمومی یــک واحد آموزشــی
ـامی ایـ
اسـ
مهــد کــودک را در محــل منــازل ســازمانی حضــرت ولیعصــر بــه صــورت اجــارهای
واگــذار نمایــد .متقاضیــان واجدالشــرایط (دارای مجوزهــای مرتبــط بــا آمــوزش
و پــرورش ســیرجان) میتواننــد از تاریــخ  1400/05/10الــی 1400/05/20
(بازدیــد) و از تاریــخ  1400/05/21الــی ( 1400/06/03پیشــنهاد قیمــت) ،از
ســاعت  8:30الــی ( 12:00بجــز روزهــای جمعــه و ایــام تعطیــل) بــه نشــانی بلــوار
امامرضــا(ع) -درب لنگــر -فرماندهــی پشــتیبانی -ناخــدا یکــم مجیــد قاضــیزاده
مراجعــه و بازدیــد نماینــد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1مزایـده مهـد کـودک در مورخه  1400/06/04در محل فرماندهی پشـتیبانی ف آماد
و پشـتیبانی نداجا راس سـاعت  9:00برگزار و شرکتکنندگان میبایست در محل حضور
داشته باشند.
 -2هزینه انتشار آگهی و  9درصد ارزش افزوده بهعهده برنده مزایده میباشد.
 -3بهـای پیشـنهادی بایـد از حیـث مبلغ مشـخص و بـدون ابهام بـوده و در پاکت دربسـته
تسـلیم نماینده فرماندهی پشـتیبانی گردد.
 -4خریـد اسـناد مبلـغ 1/000/000 :ریـال تعییـن و میبایسـت بـه حسـاب
 5151579015005واریـز و مبلـغ سـپرده شـرکت در مزایـده بـرای هـر متقاضـی
معـادل  10درصـد قیمـت پیشـنهادی میباشـد و سـپرده بایسـتی بـه حسـاب شـماره
 5151573853011بـه نـام وجـوه متفرقـه دارایـی ف آمـاد و پـش نداجا بـا ضمانتنامه
بانکـی ارائـه گـردد.
 -5شـرکت در مزایـده و ارائـه پیشـنهاد بـه منزلـه قبول شـروط و تکالیف تعیین شـده از
سـوی نداجا میباشـد.
 -6تمامی اوراق و اسـناد شـرکت در مزایده باید از سـوی متقاضیان با قید جمله (قرائت
شـد و شـرایط مورد قبول اسـت) ،امضا گردد.
 -7نداجـا در رد یـا قبـول هـریـک از پیشـنهادها بـه هـر عنـوان که صلاح بدانـد (پس از
کسـب صالحیتهـای امنیتـی ،عقیدتـی و مکتبـی) ،مختار اسـت.
 -8بـه پیشـنهادات ارسـالی بعد از تاریـخ  1400/06/03به هیچ عنـوان ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا تلفـن  034 - 42230402و  09133791502تمـاس
حاصـل فرمائید.

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران

