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توگوی پاسارگاد با فهیمه ایراننژاد مدیرگروه موسیقیکرشمه:
گف 

خودمشتمالیاصالحات
 حسامالدین اسالملو
بیایید کمی انصاف داشته باشیم .این مردم چقدربه
جریان اصالحات فرصت دادند و بعد با جمالت«نمیشه»
و «نگذاشتند» روبهرو شدند؟
پس ناچار  ۲۳میلیون نفر از آن  ۲۵میلیون َتنی که
 ۹۶به روحانی رای دادند ،این بار رأیشان را دریغ کردند
و رقیب بازی را بدون برگزاری مسابقه برد .آخرین بار
مگر  ۹۶نبود که  ۲۵میلیون َتن به روحانی رای دادند
و روحانی از کارت اعتباری اصالحات بهره برد و سپس
که خر مرادش از پل گذشت ،اولین دهنکجی را به
پایگاه رای اصالحات کرد و سران اصالحات سکوت
یربط کابینه آن هم دو ماه
کردند .دهنکجی درچینش ب 
پس از آن هم ه وعدهی رنگارنگ .مگر مرگ منتظر نگاه
جزاده میماند؟ اصالحات به بنبست رسیده؛
امثال تا 
مرده .واقعیت را باید پذیرفت .آخرین باری هم که
مردم به این جریان فرصت دادند ،اصالحات قمار کرد و
همهی تخممرغهایش را در سبد روحانی چید .در واقع
اصالحات دی  ۹۶سکته کرد و آبان  ۹۸مرد .االن به
بستگانش سپردهاند جنازهش را ازسردخانه بگیرند .حاال
جسد خوابیده
بستگانش مثل تاجزاده خدا خدا میکنند ِ
در سردخانه از آن کس دیگری باشد .اما اینها روبهرو
ی و برگزاری
نشدن با واقعیت است .قرار را بر عزادار 
مجلسختمبگذارید.

گواهی پزشکی میخواهید که ثابت کند اصالحات
مرده است؟ همین انتخابات اخیر حکم گواهیست و
خود دست روی نبض اصالحات گذاشتید و نزد .درواقع
اصالحات پیش از این مرده بود و منتها گواهی فوت
صادرنشده بود .اگرخون جریان اصالحات را مردم بدانیم،
مردمی که یک زمان با یک جملهی َ«تکرارمیکنم» خاتمی
دچار شور و شوق میشدند و کل بدن اصالحات را به
جریان میانداختند ،االن دیگربه خون لخته شده دررگها
میمانند .سطح هوشیاری جریان اصالحات به اندازهای
پایین است که نمیتوانند بفهمند دیگرنمیشود با امید
الکی دادن و ترساندن از لولوی دیگری حمایت مردم را
داشت .میخ تابوت اصالحات آبان  ۹۸زده شد؛ وقتی
عدهای نفر کشته شدند و رییسجمهور مورد حمایت
اصالحات خندید .اصالحات وقتی درحال موت بود که
دی ۹۶معترضان را کرکس خواندید.
این جریان عادت کرده بود طفیل قدرت باشد و در
حاشیهی قدرت زیست کند و منافع خودش را از این
راه پیش ببرد و در این توهم بود که تا ابد میشود
همین کار را کرد اما مردم ثابت کردند نمیشود هربار
برای ماندن دردایرهی هرروزتنگترشدهی قدرت و بهره
بردن از منافعش ،در انتخابات به آنها وعدهی الکی
داد و بعد هم شانه به باال انداخت و گفت« :نمیشه
ونگذاشتن».
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 2برابرشدن تعداد قهرکنندگان با صندوق!
 جعفر محمدی
چهار سال پیش در چنین ایامی ،بیش از 41میلیون و
 300هزارنفردرانتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند .در
آن انتخابات  56میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند.
دیروز اما ،تعداد رأی دهندگان به کمتر از  29میلیون نفر
کاهش یافت؛ یک افت فاحش  12میلیون نفری؛ آن هم
درشرایطی که تعداد واجدین شرایط  4میلیون نفرافزایش
یافته است .به بیان دیگر ،در انتخابات ریاست جمهوری
سال ، 1396تعداد 15میلیون نفرازواجدین شرایط شرکت
نکرده بودند اما در انتخابات  1400این عدد دو برابرشده و به
حدود  30میلیون نفررسیده است.
بدین ترتیب ،برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی
میزان مشارکت به نصف واجدین شرایط سقوط کرد و
عدد معنی دار  48.8درصد به ثبت رسید .همچنین در
نظرداشته باشیم که انتخابات ریاست جمهوری همزمان با

انتخابات شوراها برگزارشد که به دلیل ویژگی محلی بودن،
ً
ذاتا مشارکت زاست.نکته اینجاست که بخش قابل توجهی
از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ،رأی سفید
یا باطله دادهاند .هیچ کس تصورش را هم نمیکرد روزی
در جمهوری اسالمی ،آرای باطله با  14درصد ،رتبه دوم
انتخابات را به خود اختصاص دهد.
بخشی دیگر از مردم نیز با علم به این که عبدالناصر
همتی برنده نخواهد شد ،به عنوان اعتراض به روندهای
موجود ،به او رأی دادند .در چنین شرایطی ،مسووالن
جمهوری اسالمی باید بین خود وضعیت اضطراری اعالم
کنند و به بررسی فوری و غیرمتعصبانه چرایی عدم حضور
بیش ازنیمی ازمردم در انتخابات بپردازند.
برطبل شادانه کوبیدن که  29میلیون نفرپای صندوق
آمدند ،ندیدن آن  30میلیون نفر دیگری است که مانند
رای دهندگان ،مالکان مشاع ملک ایران هستند /.عصرایران

کوتاه نیامدیم و ازپسش برآمدیم

گروه موسیقی سنتی کرشمه  /عکس :سارا توکلی

 گروه جامعه
جملهی مشهوری هست که میگوید« :گناه
دیده نمیشود مگر آنکه زنی مرتکبش شود».
این جمله مصداقی است برای زنان عالقمند به
موسیقی و آوازکه درطول این سالها برای دیده
شدن با چالش روبهرو هستند .گرچه موسیقی در
ایران طی قرون مورد پسند اهل شریعت نبود اما
دربارشاهانچندانپایبندنبودهوزناننوازندههنوز
روینقاشیهایکاخشاهعباسصفویدراصفهان
خودنماییمیکنند.
موسیقی به تدریج با گسترش آگاهی درمیان
افکارعمومی و رشد مدنیت به امری نسبتا عادی
تبدیل شد و برای ازبین رفتن تابویش مبارزههای
مدنی و چان هزنیهای زیادی صورت گرفت .با این
حال کماکان برای زنان با محدودیتهایی همراه
بود.سازبرایزنانهمچنان امریناکوکوناهنجار
محسوب میشد به گونهای که بسیاری ازدختران
عالقهی خود را ازخانواده پنهان میکردند زیرا پدرو
مادراینحرفهرابدمیدانستندومعتقدبودند اگر
دخترخانواده سازدستش بگیرد آبرویشان میان
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محبوبترین اتوبار

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

همسایهها و فامیل میرود .آوازکه اصال حرفش
را نزن .حاال اما جامعه کمی عرصه را برای حضور
زنان در حوزهی موسیقی آزادتر گذاشته است.
اگر چه هنوز هم دختران برای اجرا با چالشها و
محدودیتهای فراوان روبهرو میشوند ولی دیگر
ساز به دست بودنشان ،آموزش دادن و نواختن
یکممنوعهنیست.
فهیمه ایراننژاد یکی از دفنوازان چیرهدست
سیرجانیست .او تعدادی از دختران دفنواز
سیرجانی را به عالوهی یک دخترتارنوازکه نامش
مریم سلیمانیست درگروهی به نام کرشمه گرد
هم آورده است .آنها در یک خانهی سنتی و زیبا
تمرین میکنند و صراحی مینوازند .فهمیه از
سال  ۷۹زیر نظر برادرش عباس ایراننژاد ،گیتار
را شروع کرد و سال  ۸۶دفنوازی را زیر نظر
مظفرفرزین ابراهیمی .از ۸۹مشغول به تدریس
موسیقی کودک درآموزشگاهها ش د و ازسال۹۲
تاکنون مشغول تدریس موسیقی دف و گیتاربه
هنرجویاناست.
تشکیل گروه بگو .از چند نفر
تاریخ
ِ
 از ِ

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

تشکیلشدهواینکهآیاگروهکرشمهاولگرو ِه
ناننوازندهدرسیرجان است؟
متشکل ازز ِ
اول گروه دفنوازی بانوان کرشمه رو داشتیم.
بعد کمکم خواننده و نوازنده تاررو اضافه کردیم و
گروه موسیقی سنتی کرشمه رو راهاندازی کردیم.
گروهمون سال ۹۶تشکیل شد ۹.نفربودیم .گروه
کرشمهاولینگروهموسیقیبانواندرسیرجانبود
که همه اعضای آن زن بودند.
دریافت مجوزهای الزم با چه
برای
ِ
چالشهاوموانعیروبهروشدید؟
با همین حساسیتهایی که همه میدانیم
رویموسیقیزنانهست.
موسیقی زنان درسیرجان به عنوان یک

ِ
شهرستان با چه محدودیتهایی به نسبت
پس این
مرکز روبروست و آیا توانسته از ِ
مشکالتبربیاید؟
ماخیلیمشکلداریم.حساسیترویصدای
زن .ناچاریم فقط همخوانی کنیم و تکخونی
نداشته باشیم .قبل از اجراها استرسی بهمون
منتقلمیشهسراینمسالهومسایلحاشیهساز

دیگه مثل پوشش .مشکالتی که ما فقط به
واسطه زن بودن داریم و هنرمندان مرد ندارند .برای
بانوان محدودیتهای زیادی در سیرجان وجود
دارد ولی ما کوتاه نیومدیم و ازپسش براومدیم.
خواننده آقا گفتن باید اضافه کنید و ما مقاومت
کردیموتاجاییتونستیمزیراینبارنرفتیموبرسر
این اصلجنگیدیم.
 این تالشها تاثیری روی فضای
موسیقیزناندرسیرجانداشته؟
فرهنگاینقضیهبیشترجاافتاده.
 دربارهی آخرین اتفاق که در مراسم
مربوط به معراج اندیشه گلگهر برای گروه
کرشمهپیشآمدبیشترتوضیحبدهید.
گروه ما رو برای اجرای در جشنواره مجازی
دعوت کردند ،کاررا ازقبلفرستادهبودیم .ازاولش
گروهبرمبنایهمخوانیجلورفت.رویشعرهامون
گیردادند .گفتندخوانندهرویسننبریدمقاومت
کردیمو گفتیمیاهمهیاهیچکس.
 برایهمین الیوراقطع کردند؟
من هم اول به همین گمان بودم .استوری

هم بعدش گذاشتم و اعتراض کردم اما انگار
واقعا مشکل فنی بوده .تماس گرفتند و گفتند
که سوءتفاهم شده و ازقصد این کاررو نکردیم.
 برنامهی گرو ه کرشمه برای آینده
چیست؟
کنسرت ویژهی بانوان چیزی بوده که همیشه
دنبالش هستیم اما گفتند فقط در تهران و در
شهرستانها نمیشه .اما هنوزپیگیرش هستیم.
ساخت کلیپهای محلی سیرجان از دیگر
برنامههای گروهمون خواهد بود .توی دورهی
کروناهمازهمینقبیلکلیپهاساختهومنتشر
کردهایموبازخورهایخوبی ازجامعه گرفتهایم.
 با چه گروههایی تا به حال همکاری
داشتید؟
تابه امروزباگروههایموسیقیزیادیهمکاری
داشتم .درسیرجان با گروههای مختلفی ازجمله
دلشدگان ،سیمرغ ،صهبا و درکرمان با گروه هیوا
و ارفع کرمانی همکاری کردم .همچنین اساتیدی
که من با اونها کارکردم فواد توحیدی ،استاد نیما
حدادیو استادحسینرضایینیابودهاند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه تراکتور دو دیفرانسیل (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :خرید یک دسـتگاه
تراکتـور دو دیفرانسـیل) بـه شـماره  2000005674000041را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/03/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  12:00روز سهشنبه
مورخ 1400/04/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  14:00روز شنبه مورخ 1400/04/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه مورخ 1400/04/13
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه
پاکتهـا
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/7ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «ارائــه خدمــات
مهندســي ،خاكبــرداري ،حمــل ،خاكريــزي ،تســطيح ،كوبــش و تاميــن تراكــم جهــت اصــاح و تقويــت
ديوارههــاي جنوبــي (مشــترك) و شــرقي حوضچــه باطلــه قديــم کارخانجــات خطــوط  5و  6و  7تولیــد
کنســانتره آهــن» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايد.
لــذا متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــيWWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و
مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز سهشــنبه مــــورخ  1400/4/29در
محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمع و يــا دبیرخانــه دفتر مرکــزی تهران ميباشــد .ضمنـاً بازديد
از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز سهشــنبه مــورخ  1400/4/8مقــرر شــده اســت و الزامــی میباشــد.
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل
و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
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آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/13ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «طراحــي ،خريــد ،نصــب و
راهانــدازي بانــك خازنــي بــه همــراه راكتــور جهــت كاهــش هارمونيكهــاي موجــود (ولتــاژ و جريــان) و جلوگيري
از رخــداد تشــديد مــوازي بــراي باسهــاي فشــار ضعيــف ســه پســت كارخانــه پليــكام (پنــج نقطــه بــاس 400
ولــت ) » مجتمــع خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای گواهینامــه
صالحیــت پیمانــکاری بــا رتبــه حداقــل  5در رشــته نیــرو از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور واگــذار
نمايــد .لــذا متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــيWWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده
دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ  1400/4/23در محــــل دفتــر
كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از محــل اجــراي
موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ  1400/4/9مقــرر شــده اســت و الزامــی میباشــد .شــركت معدنــي و
صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت
مختــار ميباشــد.
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