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اوقات شرعی

محمدرضا طاهری

من از خود نیمه ای را دیده بودم، عاقل! اما تو                  مرا با نیمه دیوانه من آشنا کردی... 

گروه فرهنگی
امروزه عالوه بر تربیت شهروندی برای 
یک جامعه ملی، نیاز آماده سازی شهروندان 
برای زندگی در جامعه جهانی به صورت یک 
ضرورت تربیتی درآمده است. آموزش سواد 
رسانه ای به شهروندان در عصر جهانی شدن، 
مفهومی کلی است که به مطالعات رسانه ای، 
و  سی  سیا  ، یخی ر تا  ، عی جتما ا  ، هنگی فر
تکنولوژیکی وابسته است و می توان آن را به 
کردن در عصر  آموزش شیوه های بهتر زندگی 
اطالعات و ارتباطات که به طور خاص در یک 
جامعه و به طور عام در جامعه جهانی می توان 
اطالق کرد. سواد رسانه ای به عنوان ابزاری برای 
حمایت شهروندان در برابر آثار منفی رسانه های 
جمعی است؛ که چارچوبی را جهت دسترسی، 
تحلیل، ارزیابی و خلق پیام ها به اشکال مختلف 
از چاپ گرفته تا اینترنت، فراهم می نماید. سواد 
رسانه ای رویکردی آموزشی در قرن بیست و 
که سواد رسانه ای  گردد. چرا یکم محسوب می 
درکی را از نقش رسانه در اجتماع شکل می دهد 
و کسب مهارت های ضروری تحقیق و بیان عقاید 
شخصی را برای شهروندان در عصر جهانی شدن 
ضروری می داند. در این مقاله نخست به تحلیل 
گون آن از  گونا مفهوم سواد رسانه ای و ابعاد 
دیدگاه برخی اندیشمندان و صاحب نظران در 
حوزه ارتباطات پرداخته شده است. سپس به 
چگونگی فرآیند آموزش سواد رسانه ای و سیر 
تحوالت آن در جهان اشاره شده است. در بیان 
این مفهوم بررسی فرآیند آموزش سواد رسانه ای 
به شهروندان بر دو هدف استوار است. نخست 
که خواننده را در جریان مفهوم، اهمیت و  آن 
ضرورت اجتناب ناپذیر آموزش سواد رسانه ای 
به شهروندان در عصر جهانی شدن قرار دهد 
کلیدی این امکان  که با ارائه نکات  و دوم آن 
فراهم شود تا با ژرف اندیشی و برنامه ریزی دقیق 
و سنجیده نسبت به آموزش سواد رسانه ای و 
کارآمد تربیت شهروندی  استقرار یک نظام 
متناسب با ضرورت های عصر جهانی شدن در 

کشورمان اقدام الزم صورت پذیرد.
بنابر تعریف دکتر یونس شکرخواه که در پایگاه 
اطالع رسانی مقام معظم رهبری منتشرشده، 
سواد رسانه ای )Media Literacy( در یک تعریف 
بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر 
مهارت که  بر اساس آن می توان انواع رسانه ها و 

 انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر 
کاری  تفکیک و شناسایی کرد.این درک به چه 
می آید؟ به زبان  ساده، سواد رسانه ای مثل یک 
رژیم غذایی است که  هوشمندانه مراقب است 
که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ 
چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و 
که میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی  یا این 

باید استوار باشد. سواد رسانه ای 
می تواند به مخاطبان رسانه ها 
که از حالت انفعالی و  بیاموزد 
ج شده و به معادله  مصرفی خار
متقابل و فعاالنه ای وارد شوند که 
درنهایت به نفع خود آنان باشد. به 
دیگر سخن، سواد رسانه ای کمک 
گونه ای  کند تا از سفره  رسانه ها به  می 

هوشمندانه و مفید بهره مند شویم.
    بی سوادها طعمه می شوند!

که بدون سواد رسانه ای، نمی توان  اما ازآنجایی 
گزینش های صحیحی از پیام های رسانه ای داشت، 
به گمان من نهادهای آموزشی، مدنی و رسانه ای 
کنند. نهادهای  در ایران باید به این امر کمک 
آموزشی مثل مدارس، دانشکده ها، دانشگاه ها 

و آموزشگاه های مختلف می توانند مفهوم سواد 
رسانه ای را در کتب درسی ارائه کنند. نهادهای 
که هر یک جمعی تخصصی را  مدنی و صنفی 
کنند نیز می توانند اعضای خود را  نمایندگی می 
تحت آموزش مستمر در زمینه  سواد رسانه ای قرار 
دهند؛ و باالخره نهادهای رسانه ای و انتشاراتی 
هم می توانند مفاهیم ساده شده ای از این بحث  
کار خود قرار دهند. را در دستور 
گفته در این  گر نهادهای پیش  ا
عرصه فعال تر شوند، بضاعتی که 
از طریق سواد رسانه ای در اختیار 
گذاشته می شود، باعث می شود تا   
مخاطبان درک عمیق تری ازآنچه 
می بینند، می شنوند و می خوانند 
که می توان  داشته باشند. درحالی 
فاقدان سواد رسانه ای را طعمه های اصلی در 
فضاهای رسانه ای به شمار آورد، افراد دارای 
سواد رسانه ای نه تنها اسیر محصوالت رسانه ای 
نمی شوند، بلکه قضاوت های صحیح تری از محیط 
پیرامون خوددارند.برای آشنایی بیشتر با این 
مفهوم و اثراتی که سواد رسانه ای در پیشگیری 
از بروز شایعات در جامعه خواهد داشت با دکتر 

 محمدرضا حقیقی استاد ارتباطات دانشگاه 
و رئیس اسبق انجمن روابط عمومی ایران 
گفت وگویی ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.
که توسعه سواد  وی در ابتدا بابیان این نکته 
رسانه ای در جامعه بایستی از طریق رسانه های 
گفت:  معتبر و قابل اعتماد مردم شکل بگیرد 
که مردم اطالعات واقعی و صحیح را از  هنگامی 
کنند این موضوع  رسانه های رسمی دریافت می 
در میزان افزایش اعتماد آن ها به خبر باال می رود، 
به همین جهت اطالع رسانی در مورد افزایش سواد 
گاه سازی مردم از مزایای این حوزه از  رسانه ای و آ
کند که مردم  طریق رسانه های رسمی کمک می 
نسبت به داده های اطالعاتی  حساس تر شده و 
با اعتماد بیشتری آن را بپذیرند.حقیقی با اشاره 
کم اخبار و اطالعات  به اینکه در جامعه امروز با ترا
مواجه هستیم و در این میان عنصر سرعت نیز 
مزید بر علت شده تا افکار  عمومی امکان پردازش 
صحیح اطالعات را نداشته باشد گفت: در این 
فضا و برای جلوگیری از انتشار شایعات نیاز است 
تا مردم از سواد رسانه ای کافی برخوردار باشند تا 
بتوانند اخبار صحیح از ناصحیح را تشخیص داده 
و در بازنشر اخبار دروغ محتاط باشند.این استاد 
دانشگاه سپس شیوع شایعه در جامعه را به مثابه 
گیری کرونا غیرقابل مهار عنوان کرد و با اشاره  همه 
گر در برابر شایعات مراقب های الزم  به اینکه ا
صورت نگیرد و پروتکل های رسانه ای لحاظ نشود 
شاهد خسارت های زیادی به جامعه خواهیم بود 
گفت: در حوزه سواد رسانه ای باید ارکان حکومتی 
کرده و با حضور مؤثر  و رسانه های رسمی ورود پیدا
و به موقع درصحنه های خبری و تولید محتوای 
صحیح و دقیق اعتماد مردم را نسبت به اخبار 
تولیدشده باال ببرند و اجازه ندهند که شایعات 
جای واقعیات را بگیرد. در این زمینه باال بودن 
کند تا مخاطبان هم  سواد رسانه ای کمک می 
در زمینه برداشت صحیح از اخبار منتشرشده از 
گاهی الزم برخوردار باشند.حقیقی شبکه های  آ
اجتماعی را یکی از عوامل بروز شایعات و بازنشر آن 
عنوان کرد و گفت: امروزه باوجود تعدد شبکه های 
اجتماعی و نبود نظارت بر آن ها بازار شایعات از 
گر مردم سواد  طریق این رسانه ها داغ است و ا
رسانه ای خود را باال نبرند قطعا از این مسیر 
ضربه خواهند خورد. به همین دلیل امروزه سواد 
رسانه ای از نان شب واجب تر بوده و باید مردم 

برای به دست آوردن آن تالش کنند.

نقش سواد رسانه ای در پیشگیری از شایعات در جامعه؛

واجبترازنانشب

و هر که خودکامگی پیشه کند، 
کت رسد و هر که با مردم  به هال
مشورت نماید، در خردشان 

شریك شده است.

حکمت نهج البالغه
کتاب  کرونا، مسئول چیدمان مجله،  برای عدم انتقال ویروس 
روزنامه، مواد غذایی و نظایر آن باید از دستکش یک بارمصرف 

استفاده نماید.

سالمت

کیانا ایزدی

امضای خدا
کتاب »امضای خدا« با روایت خانواده، دوستان و هم رزمان شهید 
کبیرزاده در سال 1389 به قلم حجت االسالم مصطفی  مجید 

نهازی به کمک انتشارات ستارگان درخشان منتشر شد.
مجید کبیرزاده سال 1340 در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد. در 
عملیات ثامن االئمه)ع( به خاطر فعالیت و تالش های بی وقفه، 
به عنوان یك نیروی شجاع در بین فرماندهان جنگ شناخته شد. 
در عملیات فتح المبین فرمانده گردان بود و در 20 عملیات مهم 
با مسئولیت های دیگر، نقش مؤثری ایفا کرد. وی سرانجام در سال 1365 و در منطقه 

عملیاتی شلمچه به شهادت رسید.
برشی از کتاب: پنج نفری به گشت رفتیم. شب،  یکدیگر را گم کردیم و تا 48 ساعت به 
کرده  که ضعف شدیدی پیدا که مجید را پیدا کردیم، درحالی  گشتیم تا این  دنبال هم 
بود، چند قدم می آمد و می نشست با عصبانیت به او گفتم: شما مسئول محور هستید، 
گویم چرا آمده ام. مجید را به دلیل ضعف بدنی با  چرا گشت آمده اید؟! گفت: بعد می 
ماشین به سنگر فرستادیم و خود نیز با سختی تا سنگر رفتم. وقتی رسیدیم و قدری آرام 
گرفتیم، به مجید گفتم: خوب نگفتی چرا به گشت آمده ای؟ مجید گفت: نوبت من خیلی 
طول کشیده است. تمام دوستان و هم رزمانم شهید شده اند و من نزد آن ها خجالت 
کشم. حاال گاهی این گشت ها را می آیم، چون می دانم در این گشت ها خیلی چیزها  می 

هست. می آیم اینجا تا از خدا بخواهم رفتن من را امضا کند.
مجید کبیرزاده سال 1340 در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد. در عملیات ثامن االئمه)ع( 
به خاطر فعالیت و تالش های بی وقفه، به عنوان یك نیروی شجاع در بین فرماندهان 
کتاب 96 صفحه ای را به قیمت  جنگ شناخته شد. عالقه مندان می توانند این 

 1۷ هزار تومان تهیه کنند. 

کتابخانه

کل« ، لذت می دانی نیست مگر دفع الم »گرسنگی« . و آنچه را  پس آنچه را در وقت »ا
در وقت »مجامعت« ، لذت می شماری نیست مگر ازاله کردن »منی« . و ازاین جهت 
کل نیست ، و این خود ظاهر است که خالصی از الم ، غیر  است که : سیر را لذتی از ا
ازمرتبه کمال است .و چون این معلوم شد و دانستی که : در لذات جسمیه کمالی 
 نیست ، و شناختی که انسان در قوه عاقله و لذات عقلیه شریک مالئکه قدسیه است ،
 و در قوای غضبیه ، شهویه ، بهیمیه و لذات جسمیه ، شبیه سباع و بهائم و شیاطین 
 است ، بر تو معلوم می شود که هریکی از این قوا در آن غالب و طالب لذات آن می شود ،
 شریک می شود با طایفه ای که این قوه منسوب به آن است تا آنکه غلبه به سرحد 

گردد . کمال رسد ، در این وقت خود آن می شود ، و داخل در آن حزب می 
پس ، ای جان برادر ! چشم بصیرت بگشا و باهوش باش ، و ببین که خود را در کجا 

داشته و مرتبه خود را به کجا رسانیده ای .
کثر شوق تو ، و بیشترفکر  گر قوه شهویه تو بر سایر قوا مسلط شده تا اینکه ا و بدان که : ا
کثر اوقات در آراستن  کل و شرب و جماع و سایر لذات شهویه است ، و ا کار ا تو در 
طعام های لذیذه ، و یا خواستن زن های جمیله است ، خود را یکی از بهایم بدان 

و نام انسان بر خود منه .
گر تسلط و غلبه در تو از برای قوه غضبیه است ، و پیوسته خود را مایل منصب وجاه   و ا
و برتری بر عباد اهلل می بینی ، و طالب زدن ، بستن ، انداختن ، شکستن ، فحش ، 
دشنام و اذیت »انام« هستی ، خویش را سگی گزنده و یا گرگی درنده می دان ، و خود 
گر استیال و قهر از برای قوه شیطانیه است ، و همیشه در فکر  را اززمره انسان مشمار و ا
مکر و حیله و تزویر وخدعه و بستن راه های مخفیه از برای رسیدن به مقتضای غضب 

ج از حزب بنی آدم . و شهوت است ، خود را شیطانی دان مجسم و خار
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شهرداری سیرجان در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه های پایانه مسافربری )خاص شركتها و موسسات مسافربری سطح شهر سیرجان( با قیمت پایه كارشناسی از طریق تجدید مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد تجدید 

گیری از سامانه تداركات الكترونیكی ستاد به نشانی )setadiran.ir( و با شماره تجدید مزایده 5099005674000002 به اجاره برساند. مزایده با بهره 
گهی در سایت: 99/4/30 - مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/05/01 الی 99/05/20 ساعت 10 تاریخ انتشار آ

تاریخ بازدید: 99/04/01 الی 99/05/20 – مهلت ارسال پیشنهاد: 99/05/01 الی 99/05/20 – ساعت 14
تاریخ بازگشایی: 99/05/21 ساعت 17 – تاریخ اعالم به برنده: 99/5/22 ساعت 10

شرایط تجدید مزایده:
1. سپرده شركت در مزایده )پنج درصد قیمت پایه( بابت هر قطعه، بایستی به صورت واریز به حساب 3100003361004 بانك ملی شعبه مقداد سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر و یا پرداخت الكترونیكی صورت 

پذیرد.
2. در صورتی كه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3. دیگر شرایط در اسناد مزایده ذكر گردیده است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

گران محترم از  1. برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه(، ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده  
این طریق امكانپذیر می باشد.

گذاری در اسناد مزایده موجود می باشد. 2. كلیه اطالعات مربوط به غرفه های مسافربری شامل مشخصات، شرایط و نحوه وا
3. عالقه  مندان به شركت در تجدید مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی )توكن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. مركز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

گر« موجود است. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها: در سایت سامانه )www.setadiran.ir(  بخش »ثبت نام/پروفایل مزایده 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/6

خ  ش: 99/4/30

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
 خرید پایه دوربین نظارتی سطح شهر – نوبت اول

ح مختصر: خرید پایه دوربین نظارتی سطح شهر به شماره  شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات شر
2099005674000030 را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  گشایی پا مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
خ 1399/04/30 می باشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مور

یخ  وز چهارشنبه تار 18 ر یخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تار
1399/05/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز یكشنبه تاریخ 1399/05/19
کت ها: 17 روز دوشنبه تاریخ 1399/05/20 گشایی پا زمان باز

کت ها  اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا
آدرس سیرجان، میدان انقاب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها، تلفن: 034-41325077

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

تاریخ انتشار نوبت اول 99/4/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/6

خ ش: 99/4/16

 فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای روشنایی بلوارهای 

شهرك صدف – نوبت دوم
ح مختصر: تهیه مصالح و اجرای روشنایی بلوارهای شهرك صدف به شماره  شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات شر
2099005674000026 را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه  تا ارائه 
کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام  پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
خ 1399/04/23 می باشد. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مور

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه: ساعت 18 روز چهار  شنبه تاریخ 1399/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1399/05/11

کت ها: 17:00 روز یكشنبه تاریخ 1399/05/12 گشایی پا زمان باز
کت ها الف: آدرس سیرجان،  گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطاعات تماس دستگاه مناقصه 

میدان انقاب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها، تلفن: 034-41325077
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه- : مرکز تماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/30

خ ش: 99/4/23

 فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای 
 تهیه مصالح عملیات اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر 

شماره 1 – نوبت دوم
ح مختصر: تهیه مصالح عملیات اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر   شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات شر
شماره 1سال99  به شماره 2099005674000027 را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
 www.setadiran.ir کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا
گواهی امضای  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
خ 1399/04/23 می باشد. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مور

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه: ساعت 18 روز چهار  شنبه تاریخ 1399/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1399/05/11

کت ها: 17:30 روز یكشنبه تاریخ 1399/05/12 گشایی پا زمان باز
کت ها الف: آدرس سیرجان،  گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطاعات تماس دستگاه مناقصه 

میدان انقاب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها، تلفن: 034-41325077
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه- : مرکز تماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/30

خ ش: 99/4/23

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مبلغسپرده)ریال(مبلغاجارهبهاء)ریال(– ماهیانهمساحتانباری)مترمربع(مساحتغرفه)مترمربع(شرحمالاجارهردیف

انباریغرفه

1B1A14011/2018/000/00010/800/000

2B2A23911/5018/000/00010/800/000

3B3A3351118/000/00010/800/000

4B4A437/201119/200/00011/520/000

5B6A6351121/000/00012/600/000

6B7A737/201119/200/00011/520/00

7B8A8351118/000/00010/800/000

8B9A9391118/000/00010/800/000

9B10A104011/2018/000/00010/800/000

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان


