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 خستگانت را شکيبايی نماند                                       یا دوا کن یا بکش یکبارگی...

حسن شجاعی- دبير گروه فرهنگی
در جهان امروزی شاهد تحوالت 
و بشر قرن حاضر در  بسیاری هستیم 
 تمامی ابعاد زندگی دچار تغییرات والبته 
چالش های فراوانی است. باوجود توسعه 
علم و دانش و به تبع آن آسان شدن شرایط 
زندگی اما اتفاقاتی در جهان پیرامونی ما 
که نشان می دهد هنوز انسان  گذرد  می 
عصر حاضر با مشکالت فرهنگی و اجتماعی 
فراوانی دست به گریبان است و برای حل 

آن ها نیز راه و چاره ای ندارد.
در این میان متولیان فرهنگی و سیاستگذاران 
حوزه های مختلف اجتماعی در غرب نیز 
که نسبت به  باوجود شعارهای رنگارنگی 
آزادی انسان و قدرت انتخاب و اختیار او 
می دهند اما خود در مواقعی در برابر چالش های 
خود ساخته سکوت کرده و  با ترس به آنچه 

خود ساخته اند نگاه می کنند.
یکی از این فضاها بازی های رایانه ای است 
که به خاطر عالقه مندی به ویژه نسل جوان 
کودکان به آن ،به یکی از پرچالش ترین  و 
موضوعات فرهنگی و اجتماعی جهان تبدیل 
شده و هرازگاهی از البه الی خبرهای رنگارنگ 
کی به گوش  گوار و بعضا وحشتنا آن، اتفاقات نا
می رسد. بعد از تولد برخی بازی های خشن و 
ک و در عین حال کشنده این سال ها  خطرنا
که نهنگ آبی آخرین دستاورد آن بود، این 
ک دیگری به نام  روزها خبر از بازی خطرنا
»مومو« است که کودکان را به خودکشی و 

مرگ تشویق می کند.
کودکان و  کار چالش »مومو« آزار و اذیت 
ک  تحریک شان به انجام دادن کارهای خطرنا
است. عروسک مومو در واقع ژاپنی و یک زن 
ک است که در پروفایل تماس گیرنده  ترسنا
کردن  کار »مومو« تحریک  گیرد.  قرار می 
ک  کارهای خطرنا کودکان به انجام دادن 
کلی این دسته  کشنده است. عملکرد  و 
کلی  گر بخواهیم به صورت  پروفایل ها یا ا
بگوییم، این چالش به این صورت است که 
گرداننده یکی از پروفایل های موموکه لزوما 
یک پروفایل با یک زبان خاص نیست، پیامی 
را در فیسبوک یا دیگر شبکه های اجتماعی 
گوید که »بیا با  به کودک شما داده و به او می 
هم یه بازی بکنیم.« این شروع ماجراست و 
ابتدا تالش می شود که با کودک شما ارتباط 
که »مومو« با کودک شما  برقرار کند. بعد از این 

ارتباط برقرار کرد و کمی بیشتر به او نزدیک 
شد سمت و سوی فعالیت های خود را در 
جهت ارعاب فرزند و تالش به انجام اموری 
ک می برد. برای مثال ممکن است  خطرنا
گه  ک خود به کودک بگوید، »ا با ظاهر ترسنا
سرتو نکوبی به دیوار من شب میام تو خوابت 

کنم.« و اذیتت می 
البته همان طور که اشاره شد این فقط اول 
ک   کار است و می تواند به مراحل خطرنا
کودک و یا رساندن  کردن  وبه خودکشی 
آسیب های جبران ناپذیر فیزیکی به کودکان 
کشورهایی  گزارشاتی از   برسد. تا به امروز 
کلمبیا،  کانادا،  مانند آرژانتین، برزیل، 
کستان، هند، مکزیک، فیلیپین، بریتانیا،  پا
آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی اعالم 
شده که در آن مومو با کودکان آنجا ارتباط 
کند تا  کند و تحریک شان می  برقرار می 
کی مثل دیگر آزاری، خودزنی یا  کارهای خطرنا
ک دیگری انجام  خودآزاری و کارهای خطرنا
دهند. الزم است به این مورد اشاره کنیم که 
فعالیت موموها و پروفایل های آن ها تنها 
محدود به فیسبوک نیست و گزارشاتی منتشر 
شده اند که پیام های دریافتی از سوی مومو 

در واتساپ را نیز اعالم کرده اند.

در عین حال، در بیشتر کشورهایی که گزارش 
فعالیت مومو در آن ها به گوش رسیده، پلیس 
و مدارس برای آموزش دادن کودکان و پدر و 
مادر آن ها در استفاده درست از شبکه های 
اجتماعی دست به کار شده اند. در واقع آشنا 
شدن هر چه بیشتر کودکان با این شبکه ها 
از یک سو و تالش برای نظارت بیشتر و 
دقیق تر والدین از سوی دیگر ،می تواند 
راهکار بهتری برای جلوگیری از خطراتی از 

این دست باشد.
برای آشنایی بیشتر با این موضوع و راه های 
مقابله با آن با مهدی حق وردی، کارشناس 
گویی ترتیب  گفت و  بازی های رایانه ای 

داده ایم که در ادامه می خوانید؛
که این موضوع به  وی در ابتدا با بیان این 
گرفته و به نوعی چالشی  اشتباه بازی نام 
مبتنی بر شبکه های اجتماعی است گفت: 
که هنوز مشخص نیست این  با توجه به این 
مسئله تا چه اندازه مردم و خانواده های ما 
را درگیر کرده باشد و پلیس فتا باید در این 
کرد  خصوص اظهار نظر نماید باید عنوان 
که یکی از دالیل نگرانی خانواده ها نسبت به 
بروز این گونه اتفاقات نبود سواد رسانه ای 
و فضای مجازی است که موجب می شود 

گونه چالش ها  افراد راه های مقابله با این 
را متوجه نباشند.

 وی  ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 
32 میلیون کاربر بازی های رایانه ای در کشور 
وجود دارد و چیزی در حدود 93 دقیقه در 
شبانه روز به این بازی ها اختصاص داده 
می شود، بنابراین بخش مهمی از جامعه 
درگیر این بازی ها هستند و باتوجه به شیوع 
کرونا نیز این زمان احتماال افزایش یافته 
است. به همین دلیل نیاز است تا نسبت به 
گاهی الزم به خانواده ها  حضور در این فضا آ
داده شود. در این زمینه مقام معظم رهبری 
نیز در دیداری که با فعاالن فضای مجازی 
کشور داشتند به موضوع ارتقای فرهنگ 
کید داشتند و به  کاربری و فضای مجازی تأ
همین دلیل به نظر می رسد تنها راه مقابله 
گونه پیشامدها افزایش دانش در  با این 

این زمینه باشد.
که تهدیدات  حق وردی با بیان این نکته 
و فرصت ها در حوزه فضای مجازی وجود 
دارد تصریح کرد: تهدیدات این فضا به دلیل 
نبود دانش کافی می تواند خانواده ها را دچار 
اضطراب و سردرگمی نماید اما باید توجه 
که این فضا منافع و فرصت هایی  داشت 
هم دارد که در صورت وجود اطالعات الزم 
و پیش زمینه های مناسب می توان از آن 
برای ارتقای سطوح مختلف زندگی از آن 
که والیدن هم باید به  بهره برد. ضمن این 
گاهی الزم را داده  فرزندان خود در این زمینه آ
و از تهدیدات این فضا غافل نشوند. در عین 
حال متولیان فرهنگی کشور نظیر آموزش 
و پرورش ، مرکز ملی فضای مجازی، بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای و سایر بخش های 
مرتبط نیز باید از وظیفه نظارتی خود غافل 
نشوند و فضا را برای تولید و تکثیر بازی های 

نامناسب باز نگذارند.
این کارشناس بازی های رایانه ای در ادامه 
کرد: تحقق شبکه ملی اطالعات و  کید  تأ
پلت فرم های بومی و بازی های دیجیتالی 
ملی کمک خواهد کرد تا کمتر مورد هجمه 
و آسیب بازی های وارداتی قرار بگیریم و بر 
این مبنا باید از بنیاد ها و نهادهای خصوصی 
و استارتاپ فعال در این حوزه حمایت 
شود تا بتوانیم از این فضا به عنوان فرصت 
استفاده نماییم و دغدغه های خانواده ها 

را نیز کاهش دهیم.

»رسالت« از دالیل افزایش بازی های رایانه ای خشن در جهان امروز گزارش می دهد؛

افزایشسوادرسانهایتنهاراهحفظحریمخانواده

 از  فرار نعمت ها بپرهیزید، زیرا
گردد.  هر گریخته ای بازنمی 

حکمت نهج البالغه
ممکن است به ویروس کرونا مبتال شده و متوجه آن نشوید. زیرا تمام 
افرادی که به ویروس آلوده می شوند ، عالئم ندارند. آزمایش کرونا به 

کند تا متوجه شوید که آیا آلوده هستید یا خیر. شما کمک می 

سالمت

شیما ناصری

شب های بی فانوس
»شب های بی فانوس« گوشه ای دیگر از داستان های انقالب 
که تمام نشدنی اند و ماندگار. جعفر  است؛ داستان هایی 
ابراهیمی )شاهد( هم این داستان ها را خوب می شناسد، هم 
گویی برای  دنیای بچه ها را به فراست درک کرده است و قصه 

آن ها را همان قدر خوب بلد است که شعر گفتن را.
او در »شب های بی فانوس« سرگذشت دو پسر نوجوان 
گهان  کند که با سفر کردن به شهر، نا روستایی را روایت می 
گونه رنج و  خود را در میان تظاهرات انقالبی می یابند. آن ها در این قصه با دو 
کنند؛ رنج زیستن در روستایی که  سختی مواجه اند و با آن دست و پنجه نرم می 
در دوران رژیم ستم شاهی از ساده ترین امکانات اولیه زندگی نیز بی بهره است و 
محرومیت هایش موجب مرگ مادر قهرمان اصلی قصه و پدر نزدیک ترین دوست 
او می شود. پیکار بزرگ تر، اما پیکاری است که پایه های اصلی اش در روستا شکل 
گیرد؛ با تظاهرات کوچک کودکانه شان و با الگو گرفتن از جریان اعتراضات مرکز.  می 

بعد هم پایشان کشیده می شود به شهر و پخش اعالمیه و مبارزه ای بزرگ تر.
داستان، نثر روانی دارد و شخصیت پردازی هایش بر پایه جغرافیای محل زندگی آدم ها 
گرفته است. ابراهیمی در روایت داستان خود تنها معطوف به محور اصلی  شکل 
قصه نمی شود و پیچیدن عطر و بوی پیروزی انقالب در پایان قصه اش همان قدر 
اهمیت دارد که سرنوشت دو پسربچه قهرمانش.عالقه مندان می توانند این کتاب 

را با قیمت 17 هزار تومان از انتشارات سوره مهر خریداری نمایند.

کتابخانه

باعث جهل مرکب و سبب آن، یا اعوجاج سلیقه و کجی ذهن است و بهترین معالجات در 
این صورت آن است که صاحب آن را بدارند بر خواندن علوم ریاضیه، از هندسه و حساب زیرا 
که آن ها موجب استقامت ذهن می شودو یا خطایی است که در استدالل نموده، در این 
وقت باید او را بر این داشت که استدالالت خود را موازنه نماید با استدالالت اهل تحقیق 
ازعلمای معروفین به استقامت ذهن و ادله خود را عرض کند بر قواعد منطقیه با استقصای 
تمام، تا به خطای خود برخورد و یا سبب آن مانعی است از فهمیدن حق در نفس اومثل 
تقلید یا عصبیت یا محض حسن ظن به شخصی یا نحو آن و عالج آن این است که سعی و 

اجتهاد کند در ازاله مانع به نحوی که مذکور خواهد شد.
 شک و حيرت

صفت دوم: در بیان شک و حیرت است و آن عبارت است از: عاجز بودن نفس ازتحقیق حق و 
رد باطل در مطالب و عالمت آن ظاهر است و غالب آن است که: منشأ این تعارض ادله است. 
کت  و اما ضرر آن، پس شکی نیست که شک و حیرت در مطالب متعلقه به ایمان، موجب هال
و فساد نفس است، بلکه از اخبار مستفاد می شود که باشک از دنیا رفتن کفر است و سعی 
در ازاله آن از واجبات است و عالج آن این است که اوال تأمل کند که اجتماع دو طرف نقیض 
یا انتفاء هر دو ازجمله محاالت است. پس البته یکی از شقوق متصوره در مطلب، درواقع و 
نفس االمر ثابت و تتمه، به حقیقت باطل است. بعدازآن دامن سعی و اجتهاد بر میان زند 
و استقصای تام و تفحص کامل از ادله مناسبه مطلب نماید تا جزم به حقیقت یک طرف 
گر کسی قادر بر فهم ادله یا تحصیل آن ها نباشد باید مواظبت بر طاعات و  کند و ا حاصل 
عبادات و قرائت قرآن نماید و اوقات را صرف تتبع احادیث و شنیدن آن ها کند و مصاحبت 
ع و زاری به درگاه باری کند  ع وتقوی و مجالست با ارباب یقین و صلحا نماید و تضر با اهل ور
گر شک در غیر  تا به سبب نورانیت این ها ظلمت شک برطرف و مرتبه یقین حاصل شود و ا
گرچه موجب کفر و رفع آن واجب نباشد ولیکن شکی نیست  مطالب متعلقه به ایمان باشد، ا
که مطلق یقین در هر چیزی موجب کمال نفس و صفای آن است و سعی در ازاله آن با وجود 

گر امری از آن اهم در پیش نباشد مستحسن و مطلوب است. امکان ا
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021-41934

گر« موجود است. * اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/پروفايل مزایده 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/7/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/7/28
خ ش: 99/7/21

قیمتکلعرصه)میلیونريال(مساحتعرصه)مترمربع(شرحرديف

5179/191553757عرصهجايگاهسوختبلوارقائم1

1468/9661696320عرصهجايگاهسوختانتهایبلوارابنسینا2

3726/285962048عرصهجايگاهسوختجادهتهران– ورودیجاللآباد3

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

 فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
 تهیه مصالح و احداث سوله ورزشی شماره 2 

 نوبت دوم
ح مختصر: تهيه مصالح و احداث سوله ورزشی شماره 2( به شماره  شهرداری سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شر
2099005674000080 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه  تا 
 www.setadiran.ir کت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس گشايی پا گران و باز  ارائه پيشنهاد مناقصه 
گواهی امضای  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
خ 1399/07/21 می باشد. تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مور

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاريخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18 روز چهارشنبه تاريخ 1399/07/30
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: از تاريخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز  شنبه تاريخ 1399/08/10

کت ها: ساعت 16:30 روز یکشنبه تاريخ 1399/08/11 گشايی پا زمان باز
کت ها الف: آدرس سيرجان، ميدان  گزار جهت دریافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطاعات تماس دستگاه مناقصه 

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 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/7/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/7/28
خ ش: 99/7/21

 فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری ترافیكی )اصالح هندسی(  

ح مختصر: تهيه مصالح و اجرای جدولگذاری ترافيکی )اصاح هندسی((  شهرداری سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شر
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  به شماره 2099005674000079 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید. 
کت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس گشايی پا گران و باز  اسناد مناقصه  تا ارائه پيشنهاد مناقصه 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

خ 1399/07/21 می باشد. تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مور
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاريخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18 روز چهارشنبه تاريخ 1399/07/30

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: از تاريخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز  شنبه تاريخ 1399/08/10
کت ها: ساعت 17 روز یکشنبه تاريخ 1399/08/11 گشايی پا زمان باز

کت ها   آدرس سيرجان، ميدان  گزار جهت دریافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطاعات تماس دستگاه مناقصه 
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 

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/7/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/7/28

خ ش: 99/7/21

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

نوبت دوم

khamenei.ir

گهی دعوت مجامع عمومی عادی به طور  آ
فوق العاده و فوق العاده شركت صنعتی 

سیم وار به شماره ثبت 7160 و شناسه ملی 
10380229730

بدینوسيله از کليه سهامداران شرکت صنعتی سيم وار به شماره ثبت 7160 و شناسه ملی 
گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  10380229730 دعوت می 
مورخ 1399/08/10 ساعت 10 صبح به نشانی: مشهد، قاسم آباد، چهارراه مخابرات، بين 

گردد، حضور به هم رسانند. شریعتی 18 و 20، فاز تجاری، پاك 494 تشکيل می 
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1- انتخاب بازرسين شرکت
2- انتخاب مديران شرکت

3- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
همچنين مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی سيم وار به شماره ثبت 7160 و شناسه ملی 

گردد. 10380229730 نيز در همان مکان و در همان تاريخ راس ساعت 11 برگزار می 
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- الحاق موضوع
2- تغيير آدرس شرکت

تاريخ انتشار: 99/7/28
خ ش: 99/7/28

گهی دعوت مجمع عمومی عادی ساليانه )نوبت اول( شرکت تعاونی توليدی  ج آ پيرو در
کارکنان آب و فاضاب روستايی آذربایجان غربی به شماره ثبت 6278 در  و توزیعی 
خ 1399/4/1 تاريخ انتشار 1399/4/1 صحيح می باشد که اشتباها  روزنامه رسالت مور

گردد. 1399/3/6 چاپ شده بدینوسيله اصاح می 
تاريخ انتشار: 99/7/28

خ ش: 99/7/28
3590

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی  آ
 به طور فوق العاده شركت صندوق حمایت از 
توسعه بخش كشاورزی شهرستان تهران بزرگ 
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 439559 

و شناسه ملی 10320875052
کشاورزی  کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش  به اطاع 
که جلسه مجمع عمومی عادی  شهرستان تهران بزرگ )سهامی خاص( می رساند 
خ 1399/08/10 در  به طور فوق العاده شرکت مذکور راس ساعت 10 صبح روز شنبه مور
محل اصلی شرکت – تهران، بلوار کشاورز، خيابان شهيد برادران عبداهلل زاده – کوچه 

گردد. سوم – پاك 2 برگزار می 
بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید، 
با در دست داشتن معرفينامه از تشکل خود و افراد حقيقی با ارائه کارت شناسايی معتبر 

در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1- ارائه گزارش هيات مديره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد 
شرکت منتهی به 1398/09/30

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( شرکت برای سال 
مالی منتهی به 1398/09/30

گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 3- بررسی و تصميم 
گيری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هيات مديره، مديرعامل  4- بررسی و تصميم 

و کارکنان شرکت
گيری درخصوص حق الزحمه بازرس 5- بررسی و تصميم 

6- انتخاب بازرسين قانونی شرکت
7- انتخاب حسابرس

گهی های شرکت ج آ 8- تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت در
9- تعيين حق حضور در جلسه اعضای هيات مديره

تاريخ انتشار: 99/7/28
هیات مدیرهخ ت: 99/7/28

هیات مدیره شركت

كاركنان   هیات مدیره شركت تعاونی تولیدی و توزیعی 
آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی


