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 گروه خبر :مســابقه پيامكي دژ توحيد ،جمعه يازدهم ذي القعده مصادف باوالدت امام رضا
(ع) برگزار میشود .به گزارش روابط عمومی بنیاد مهدویت سيرجان عالقمندان بايدگزينه صحيح
درموردسئوال ،امام رضا (ع) درحديث معروف سلسة الذهب كه هنگام ورود به ايران در نيشابور بيان
كردند كدام عامل را دژ توحيد معرفي ميكنند -1:نمــاز خواندن -2 .قرآن خواندن -3 .دعاكردن.
 -4قبول داشتن واليت امام رضا (ع) را به سامانه مهدويت سيرجان30006358پيامك کنند .گفتنی
استبهپاسخهايصحيحبهقيدقرعهپنجهديهاهدامیشود.

مسابقه پیامکی
دژ توحید

خبر

پيامك300099004806 :

رییس اداره استاندارد :آسانسور ادارههای دولتی هم که استاندارد نباشند پلمب میشوند

 گروه خبر :آسانسورهای سه مرکز تجاری
بزرگ که استاندارد نبودند توسط اداره استاندارد پلمب شد
و از هفته آینده آسانسورهای ادارهها و سازمانهای دولتی و
بیمارستانهاییکهاستانداردنباشندنیزپلمبمیشوند.
سید محمد یزدی میرمخلصونی رییس اداره استاندارد
شهرستان سیرجان به پاسارگاد گفت :شهروندان مدیران مراکز
عمومی ،فروشگاهها ،بیمارستانها وکلیه مراکزی که از آسانسور
استفاده میکنند باید در نظر داشته باشند که آسانسور هم برای

 گروه خبر :اولین جشــن تئاتر ســیرجان
چهارشــنبهی هفتهی گذشته در محل سالن
فردوسی اداره ارشاد برگزار شد.
توگو با چند تن
برگزاری این جشن بهانهی گف 
از اعضای هیات مدیره انجمن نمایش شهرستان
سیرجان بود .آنها از هدف برگزاری این جشن
گفته و به وضعیت سالن فردوسی رسیدند .هر
زمان و با هر دلیلی که با اهالی تئاتر ســیرجان
صحبت کنیم آنها بحث را به اوضاع نابهسامان
ســالن فردوسی میکشــانند .حمید موسوی
رییسانجمننمایشسیرجانگفت:اینانجمن
خرداد سال 94تشکیل شد .این انجمن تا پیش
از دولت احمدینژاد فعالیت داشــت و پس از
چند سال تعطیلی دوباره در سال  94شروع به
فعالیت کرد .موسوی گفت :پس از تشکیل این
انجمن صحبت از واگذاری سالن فردوسی ارشاد

پلمب آسانسورهای سه مرکز تجاری

سازندگان قطعات و هم پس از نصب از نظر ایمنی عملکرد،
مشمول مقررات استاندارد اجباریاست .به گفته وی با توجه به
خطراتیکهغیرایمنبودنآسانسور برایشهروندانبوجودآورده
و در آینده هم میتواند پدید آورد ،استاندارد سیرجان با حمایت
ویژه دادستان و دستور همکاری به ضابط انتظامی ،اقدام به پلمب
آسانسورهای سه مرکز تجاری که تاییدیه استاندارد نداشتند،
کرده است .یزدی افزود؛ این روند ادامه دارد و در هفتههای آینده
آسانسورهای ادارهها و سازمانهای دولتی و بیمارستانهایی

که استاندارد نباشند نیز پلمب میشوند و مراکز دولتی نیز از
این نظارت مستثنی نیستند .وی از شهروندان خواست قرارداد
خرید و خصوصا نصب آسانسور را حتما با شرکتهای دارای
مجوز منعقد کنند و بخش قابل توجهی از پول را بعد از ارایه
تاییدیه استاندارد پرداخت کنند .وی معتقد است مشکالتی که
شهروندان را در سالهای گذشته درگیر مشکالت کرده ناشی از
عدم اطالع از حقوقشان بوده است .وی ادامه داد شهرداریها
نیز به هیچ وجه و با دستور هیچ مقامی قانونا مجاز به صدور

سرمقاله
پایان کار قبل از ارایه گواهی استاندارد نیستند و در صورت اقدام
به صدور مسئولیت هر حادثهای مستقیما متوجه آنان خواهد
بود .یزدی افزود :مهندسان ناظر نیز مسئول قانونی حسن اجرای
سازه آسانسور هستند و در صورت عدم نظارت کافی ،میتوانند
مورد شکایت مالکان قرار گیرند .وی در مورد پلمب مراکز عمومی
هم گفت :تا زمان رفع عیب آنها پلمب هستند و مراکزی که
آسانسور آنها پلمب شده در صورت مخدوش شدن یا فک پلمب،
مسئولیت کیفری فک پلمب دولتی متوجه آنان است.

از جشن تئاتر تا گالیه از وضعیت تاالر فردوسی

به بخش خصوصی به میان آمد و قرار شــد به
گلگهر واگذار شود .اکثر اهالی تئاتر با واگذاری
سالن مخالف بودند .آنها معتقدند واگذاری به
نهاد و یا فردی که با تئاتر آشنایی ندارد ،میتواند
مانع اجرای بدون دغدغه تئاتر در این ســالن
باشد .موسوی افزود :برخی عنوان کردند که ما
با واگذاری به گلگهر مخالف هستیم ولی ما با
گلگهرمشکلینداریم.گلگهرازتئاترسیرجان
حمایت میکند .ماباواگذاری مخالفهستیم .ما
هر ساله بیش از 10اجرا در سالن فردوسی داریم.
موسوی در پاسخ به نوشتهیی از آقای نجمی که
قبال در پاسارگاد چاپ شده بود .عنوان کرد :این
ســالن برای همه هنرمندان است .ما هم قبول
داریــم .اما زحمتی که بچههای تئاتر برای این
سالن میکشند با دیگر گروههای هنری قابل
مقایسه نیســت .به گفتهی موسوی هماکنون

مدیریت سالن فردوسی با انجمن نمایش است.
وی در مورد کارهای انجام شده توسط انجمن
نمایش ســیرجان گفت :برگزاری کالسهای
آموزشی در دوره مبتدی و پیشرفته ،راهاندازی
اتاق تمرین در اداره ارشاد جدید ،اختتامیه بیست
وهفتمینجشنوارهتئاتراستان،اجرایجشنواره
تئاتر خیابانی و جشن تئاتر سیرجان از جمله
کارهای انجام شده در یک سال گذشته است.
برگزاریجشنتئاتر
محمود ستوده یکی دیگر از اعضای هیات رییسه
انجمننمایشگفت :امسالبرایاولینبارجشن
تئاتر را برگزار کردیم .تئاترهایی که در سال 95
روی صحنه رفته بودند ،توسط اهالی تئاتر داوری
شد و برگزیدگان در رشتههای بازیگر زن ،بازیگر
مرد ،طراحی صحنه ،موسیقی ،بهترین تئاتر،
بهترین نقد تئاتر ،کارگردان ،عکس مطبوعاتی

انتخاب شدند .ستوده این جشن را یک دورهمی
برای اهالی تئاتر دانست و گفت :نمیگوییم این
جشنبینقصبودامابسیارحرکتبهجاییبود.
وی ادامه داد :هیاتمدیره جدید انجمن نمایش
در تابستان انتخاب میشوند .امسال قوانین برای
تشکیل هیات مدیره انجمن نمایش تغییر کرده
است.
انتقادازوضعیتسالنارشاد
حسین خاکسارپور یکی دیگر از اعضای هیات
مدیرهگفت:هیئتمدیرهانجمننمایشپنجنفره
است .من و محمود ستوده ،حمید موسوی ،مریم
مسعودیومحمدرضافهیمیاعضایهیاتمدیره
هستیم.ویضمنانتقادازمسئوالنسیرجاندر
رابطه با وضعیت ســالن فردوسی گفت :چرا به
وعدهای که میدهنــد عمل نمیکنند؟ آقای
نماینده،فرماندار،معاونفرماندارقولدادندسالن

بهسازی میشود .اما چه شد؟ اگر نمیخواهند و
نمیتوانند ،به ما اعالم کنند .وی ادامه داد :پول
برایبهسازیسالندراختیارارشادقرارگرفتاما
اینپولبابتبدهیهایآقایاسحاقیهزینهشد.
مدیر کل ارشاد اعالم کردند سیرجان با این همه
گروه تئاتر باید تئاتر شهر داشته باشد .خاکسار
در تعریف تئاتر شهر گفت :یک سالن مجهز به
عالوه یک پالتو در یک مجموعه میتواند تئاتر
شهر را تشکیل دهد .اگر تئاتر شهر داشته باشیم،
میتوانیم میزبان گروههای تئاتر از دیگر استانها
باشــیم و این به پیشرفت تئاتر کمک میکند.
به گفتهی خاکسار وضعیت سالن فردوسی به
گونهای است که به راحتی نمیتوان تئاتر در آن
روی صحنه برد .وضعیت نور ،صندلیها ،تهویه،
سرویسهای بهداشتی بســیار بد است و باید
مسئوالنفکریبرایآنبکنند.

اعتراض به استخدام نشدن در گلگهر
 گروه خبر :افرادی که به عقیده خودشــان برای
نیروی حراســت گلگهر اسم نوشته بودند و حاال قرار
است در یکی از شرکتهای وابسته به گلگهر مشغول
به کار شوند به این موضوع معترض شدهاند و روز شنبه
جلو فرمانداری دســت به اعتراض زدند .یکی از آنها به
پاســارگاد گفت :در آزمونی که گلگهر پارسال برگزار
کرده بود  130نفر نیرو گرفت اســتخداممان کردند و

گفتند فعال سر کار بیاید و شش ماه دیگر قراردادتان
را با گلگهر میبندیــم ،اما االن بعد از این همه مدت
زیر حرفهایشــان زدند .پیش آقــای رحیمی که
میرویم میگویند ما هیچ تصمیمی نداریم .یکی دیگر
از معترضین گفت :هر کسی رسیده با پارتی استخدام
کردند اسمشان را هم داریم ولی ما که آزمون گلگهر
دادیم برخالف مفاد درج شده در برگه آگهی استخدام

نکردند.یکیدیگرگفت:تعدادزیادیازمادرشرکتهای
دیگر کار میکردیم ،از آنجاها استعفا دادیم چون شرط
آزموناینبود.بهاینامیدکهدرشرکتگلگهرمشغول
به کار شویم .وی ادامه داد :حاال ما را دادند به شرکت نظم
آوران یعنی با نیروهای گلگهر می آییم سر کار با یک
نوع لباس یک جا کار میکنیم به آنها حقوق گلگهری
میدهندوبهمانمیدهندومزایایگلگهریشاملآنها

 گروه خبر :نمایش کمدی «مضحکهای شبیه قتل» کاری از گروه
تئاتر شهرزاد از هفتهی آینده روی صحنه میرود .حمید موسوی کارگردان
این نمایش به پاسارگاد گفت :این نمایش کمدی از چهاردهم مرداد ماه تا سوم
شهریور به مدت  20شب در تاالر فردوسی اجرا میشود .به گفتهی او این
تئاتر عالوه بر خودش رضا رفعتی ،وهاب ستاریان ،مجتبی دهشیری ،شبنم
یزادهوزینبارکیانبازیمیکنند.نویسندهایننمایش
برفهای،طاهرهکربالی 
هم حسین کیانی و موسیقی آن هم بر عهده سیاوش توکلی و علیرضا نجمی
است .وی در مورد این نمایش گفت :نمایش«مضحکهای شبیه قتل» داستان
دو زن ناصرالدینشاه است .ناصرالدینشاه میمیرد و یکی از زنها میخواهد
نمایش قتل ناصرالدینشاه را اجرا کند و در این اتفاق درگیریهایی بین دو
زن به وجود میآید و این نمایش به این موضوع میپردازد.

توجه به نياز در رشتهها و تخصصهاي الزم در شركت
گلگهر و شركتهاي وابسته منتشر شد و افراد پس از
برگزاري آزمون و مصاحبه براساس جدول زمانبندي
دعوت به همكاري شــد .وی ادامــه داد :اين افراد نيز
طبق همين روال و با توجه نياز شركتهاي منطقه به
كار گرفته شدهاند و ادعاهاي آنها در خصوص جذب در
شركتگلگهرادعاييغيرواقعي است.

بخشایش،زهرهگلمحمدی،ابوالفضلوحدتی،جاللگلمحمدی،ساالررادفر،بهنامجهانشاهی.
صعود کوهنوردان مهرگان به قله قاشمستان
به مناسبت سالروز افتخارآفرین عملیات مرصاد کوهنوردان باشگاه مهرگان سیرجان به قله
قاشمستان به ارتفاع  4459متر صعود کردند.قله قاشمستان بلندترین قله رشته کوه زاگرس در بین
قلل دنا می باشد که در مرز استان های اصفهان ،کهگیلویه و بویراحمد و فارس قرار دارد در این صعود که
در تاریخ  5و  6مرداد ماه به سرپرستی مهدی عز تآبادی انجام شد ،اعضای گروه پس از بازدید از آبشار
سمیرم و آبشار زیبا و دیدنی آبملخ این قله را پس از عبور از مسیر روستای فخر و جانپناه با یک شبمانی
و عبور از چندین یخچال برفی فتح نمودند .افراد صعودکننده به قله :مهدی عز تآبادی(سرپرست برنامه،
ابوالحسن طاهری ،علی ساالری ،مسعود موقری ،مسعود پورجعفرآبادی ،وحید فرهمند ،احمد آذرگون،
رسول ضیایی ،ماهان کریمقاسمی ،عباس فخرآبادی ،صدیقه عتیقی ،رویا حکمتی ،آیدا حکمتی ،مهناز
قنبری ،بتول دریابیگی ،فاطمه آبروش بودند و وحید فرهمند راهنمای گروه بود.

جناب آقای
محمودرضامؤیدمحسنی

علـیاصغـرجان
دوازدهم مرداد ماه
سومینسالروزتولدت
مبارک

پدربزرگ ،مادربزرگ و داییها

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی جهانپور فرزند درویش به شرح دادخواست تقدیمی
ثبت شده به کالسه  9609983485800383از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شرف بستانپیرا در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات
گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :محمد جهانپور فرزند درویش شش  1293تت
 1336فرزند متوفی  -2علی جهانپور فرزند درویش شش  34تت  1338فرزند متوفی
 -3محمدحسن جهانپور فرزند درویش شش  27تت  1343فرزند متوفی  -4محمدمهدی
جهانپور فرزند درویش شش  33تت  1339فرزند متوفی  -5فاطمه جهانپور فرزند
درویش شش  22تت  1346فرزند متوفی  -6مریم جهانپور فرزند درویش شش 13
تت  1352فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی
میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهیحصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عنایتاهلل آقابیگیپور فرزند
سهراب به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983485800388از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره آقابیگیپور
در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن
عبارتند از -1 :عنایتاهلل آقابیگیپور فرزند سهراب شش
 3تت  1343پدر متوفی  -2زهرا ملکوتینیا فرزند باقر
شش  50تت  1349مادر متوفی  -3مسعود پورخسروانی
شملی  3071173911تت  1360همسر متوفی  -4یاشار
پورخسروانی فرزند مسعود شملی  7720057172تت 1391
فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین
ذاکری افشار
آگهیحصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت طیبه بهادریزاده فرزند
علیاکبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983485800403از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا
شکاریمکیآبادینژاد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات
گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :ربابه مریدی فرزند
محمد شش  47تت  1335مادر متوفی  -2علیاصغر
شکاریمکیآبادینژاد فرزند خرم شش  7890تت 1328
پدر متوفی  -3طیبه بهدریزاده فرزند علیاکبر شش 289
تت  1361همسر متوفی  -4ابوالفضل شکاریمکیآبادینژاد

میشود .و مزایا و امکانات گل گهر شامل ما نمیشود.
اوایلگفتندمشکلمالیداریمپروژههاراهنیفتادند.االن
تمام مشکالتشان رفع شده االن زیر حرفشان زدهاند.
ما حدود  40نفر هستیم که این وضعیت را داریم .االن
میگویند بروید خدارو شکر کنید که سر کاری هستید.
درهمینرابطهابوذرحلواییمدیرروابطعمومیگلگهر
گفت :انتشار آگهي جذب نيروي انساني در سال  ٩٤با

 گروه خبر:گروه کوهنوردی رهنورد طی دو روز به قلهی دماوند بام ایران صعود
کرد .جالل گلمحمدی سرپرست گروه رهنورد به پاسارگاد گفت :چهارشنبه به بارگاه دوم
(گوسفندسرا) رسیدیم و همهوایی را انجام دادیم .صبح پنجشنبه ساعت شش صعود را شروع
کردیم و قبل از ظهر به بارگاه سوم رسیدیم .در بارگاه سوم نیز همهوایی را انجام دادیم و بامداد
جمعه ساعت  3/5صعود اصلی را آغاز کردیم و ساعت  12/5به قلهی دماوند بام ایران رسیدیم.
به گفتهی گلمحمدی گروه پس از آنکه 45دقیقه باالی قله بود ،به سمت بارگاه سوم حرکت
کرد و ساعت 17:30دقیقه به بارگاه سوم رسید و پس از یک ساعت استراحت رهسپار بارگاه دوم
و محل آغازین کوهنوردی شد .گروه رهنورد ساعت 12جمعه شب به بارگاه دوم رسید .اعضای
گروه رهنورد که توانستند قلهی دماوند را فتح کنند :غالمعباس علیزاده ،کبری جاویدی ،علی
شاهمرادی ،نسرین شفی عزاده ،مهدی وحدتی ،بهنام رفیعی ،محمد درآگاهی ،حسین رضوی،
عادل حا جابراهیمی ،مسعود خراسانی ،علی حیدرنیا ،آرمان شهابی ،عباس شفی عزاده ،یاسمین

فرزند محمدرضا شملی  3060997357تت  1389فرزند
متوفی  -5حدیث شکاریمکیآبادینژاد فرزند محمدرضا شملی
 3060738319تت  1384فرزند متوفی .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او
میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین
ذاکری افشار
آگهیحصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسین یزدانی فرزند
احمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983485800390از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد یزدانی
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن
عبارتند از -1 :بهجت طیارینسب فرزند محمدقلی شش  4تت
 1318همسر متوفی  -2مهدی یزدانی فرزند احمد شش 508
تت  1336فرزند متوفی  -3حسین یزدانی فرزند احمد شش
 524تت  1339فرزند متوفی  -4محسن یزدانی فرزند احمد
شش  9621ت ت  1345فرزند متوفی  -5الله یزدانی فرزند
احمد شش  991تت  1361فرزند متوفی  -6فرزانه یزدانی
فرزند احمد شش  183تت  1350فرزند متوفی  -7افسانه
یزدانی فرزند احمد شش  10676تت  1348فرزند متوفی -8
بتول یزدانی فرزند احمد شش  584تت  1342فرزند متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی
میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین

انتصــاب جنابعالــی را بــه عنــوان
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی پســته
ســیرجان تبریــک عــرض میکنیــم .پیروز
و ســربلند باشــید .عباس دیانی

جنابسرگردمصطفیصفیپور
انتصــاب شایســته شــما به عنــوان ریاســت
بازرســی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان
ســیرجان را تبریــک عــرض میکنیــم .موفق
و ســربلند باشــید.
همکارانت حمیدرضا و حسن صفینژاد
ذاکری افشار
آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتدوم
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه  954025فروش اموال
غیر منقول مرحوم منصور محیاپور بین ورثه وی(فرشته ،سعید،
علیاصغر ،علیاکبر و گوهر ایاز) که باتوجه به فوت علیاکبر
محیاپور ورثه وی عبارتند از( :فرشته ،سعید ،علیاصغر و گوهر
ایاز) و با توجه به فوت خانم گوهر ایاز ورثه وی عبارتند از:
(محمدکریم ،سکینه ،ربابه و فاطمه محیاپور) و اموال عبارتند از:
 -1واحد مسکونی پالک ثبتی  2263فرعی  2112اصلی بخش
 35کرمان واقع در خیابان غفاری -سمت راست -یک قطعه مانده
به کمربندی با 300مترمربع عرصه و 156مترمربع مسکونی و70
مترمربع تجاری و دارای امتیاز آب ،برق ،گاز و تلفن و حیاطسازی
که  8/524/000/000ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری
برآورد قیمت گردیده  -2یک قطعه زمین(تجاری) شماره  4از
پالک  2310از بخش  35کرمان(عرصه و اعیان  37/4مترمربع)
واقع در خیابان احمد کافی -روبهروی شهربازی متعلق به مرحوم
منصور محیاپور که توسط کارشناس رسمی 2/992/000/000
ریال برآورد قیمت شده و اموال معرفی شده در روز چهارشنبه
تاریخ  96/05/30ساعت  11ظهر از طریق مزایده در محل اجرای
احکام مدنی به فروش میرسد .مزایده از قیمت کارشناسی شروع
و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید10.
درصد قیمت پیشنهادی قبل از برگزاری مزایده از برنده اخذ تا در
صورت انصراف پس از کسر هزینههای اجرایی مابقی به حساب
درآمدهای دولت واریز گردد .متقاضیان میتوانند پیشنهادهای
خویش را به انضمام فیش  10درصد مبلغ پیشنهادی حداکثر تا
قبل از موعد مزایده از طریق پست سفارشی یا حضورا به این
اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند ،مربوط به مزایدهمورخه
 96/05/30میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -محمودآبادی

 رضامسلمیزاده
چند وقت پیش مقام معظم
رهبری در دیدار با دانشجویان از
«آتش به اختیاری» در مواقع
اختالل دستگاههای فرهنگی
گفتند .خیلیها به کمک قراین
این سخن که نامهی وزیر بود
به رییس صداوسیما در خصوص پخش دوباره ربنای
استاد شجریان در ماه رمضان ،آن دستگاه فرهنگی دچار
اختالل را وزارت ارشاد دانستند .با خودم فکر میکردم
که اگر ستاد مرکزی این وزارتخانه فیالجمله به تازگی
دچار اختالل شده ،زیرمجموعههای آن در سطح استان
و شهرستانها دیرزمانی است که به این آفت مبتالیند و
هنرمندان کمادعا و سختکوش شهرستانی مدتهاست
که آتش به اختیار بار گران فعالیتهای فرهنگی را به
دوش گرفتهاند .نمایندگی این وزارتخانه در سیرجان یک
دههیی می شود که کارش از اختالل گذشته و به اغما
رفته است .و اگر قرار بود هنرمندان به امید این اداره
فشل بنشینند ،امروز کالهمان پس معرکه بود و از همین
مختصر فعالیت هنری در این شهر با تمام ناکافی بودنش
اثر و خبری نبود .اسباب تاسف است که در این هیابگیر
و هیابخور و هیاببر ،مراکز فرهنگی و مدیریت هنری شهر
به امان خدا رها شده است .فریاد ما از این نارسایی گوش
فلک را کر کرده اما بر این گوشهای سنگین فرو نمیرود
که نمیرود که نمیرود.

وزارت فخیمهی ارشاد ،مجلسآرای پایتخت است.
همین که ویترینی از فرهنگ و هنر کشور را پیش چشم
مهمانان خارجی بنشاند ،کالهش را هفت آسمان باال
میاندازد و برایش چندان اهمیتی ندارد که این نگین
تابناک از اشک دیده و خون دل هنرمندان شهرستانی
فراهم آمده است که بزرگترین خواستهشان شاید این
باشد «مرا به خیر تو امیدی نیست ،شر مرسان» .این
مرکزگرایی نابخردانه وقتی که با بیتوجهی مسئوالن
استانی و محلی درآمیزد ،شرنگی میشود از جنس
زهرمار .همان زهرماری که در کاممان میریزد و توان
و همتمان را صرف یکی به دو با نادانانی میکند که
فهمشان از هنر تا نوک دماغشان است و میکوشند اهل
هنر را به بیراهههای تنگنظرانه خویش بکشانند .بدا به
یدانند؛ ره بازار خودفروشی از آن راه
حال ایشان که نم 
دیگر است.
ما آتش به اختیار که چه عرض کنم .آتش به سر
میدویم در باد و کسی نه تنها دستمان را نمیگیرد
که یکی از روبرو مانع میتراشد و دیگری از پشت سر
پشت پا میزند تا مشعلهی بر تارکمان را که نشان از
درد و سوز درونمان دارد ،خاموش کند .آخرین نمونهی
اینآتشبهاختیارینخستینجشنتابستانیهنرمندان
تئاتر سیرجان بود که هفتهی پیش به همت خود ایشان
برگزار شد .امیدواریم تداوم این جشن در سالهای آینده
به تیر غیب اختاللگرایان گرفتار نیاید و ای کاش برخیزند
و بگذارند باد بیاید.

روی خط

پیامک300099004806 :

صعود به دماوند

نمایش مضحکهای شبیه قتل

از آتش به اختیاری ما

 بنده نه کبوتر دارم و نه از عمق این مسابقه
اطالعی دارم فقط به عزیزانی که نشریه را به توپ
بستندکهچرااینمسابقهکبوترپرانیرونشردادید
عرض کنم که دوستان عزیز بنده در حوالی یکی از
خیابانهایهمانمسابقهکبوترپرانیساکنام هر
بار که از جلوی این جوانها رد میشدم نگاهشان
به باال و به کبوترشان بود  .حال به عمق قضیه پی
ببرید نمونه همین جوانان بودند که در سال ۵۹
کبوترشان و هر چه سرگرمی داشتند رها کردند
و به جبهه رفتند و شهید شدند یا جانباز شدند
که نمونههایشان شاید در خانههایتان باشد .بنده
در عجبم چرا به خود اجازه میدهید جوانی که
ذوق پرواز دارد و عشق آسمانی را بیایید با منقل و
بافور مقایسه کنید؟ هر کار راهی دارد عوض اینکه
بیایید جوانان را پشت باشید و بهشان بها بدهید
اینجورتحقیرشانمیکنید.کاشبودیداینجوانان
را میدیدید زود قضاوت نکنیم تا نکند با حرفمان
دل جوانی بشکند .عمرتان با عزت .بحرانی
 شما را بهخدا پیکان تاکسی فرسوده را جمع
کنید ما مسافرها چه گناهی کردیم که بایدسوار
اینتاکسیهابشویم5080.
 االن حدود  ۵۰روز است که آبنمای پارک
هفدهشهریور(پارک فردوسی) خراب است.
چندتایی از وسایل ورزشی این پارک نیز خراب
شدند0229
 با گذشت چهار ماه کار در شرکت زنوبر ایرانیان
واقعدرمعدنگهرزمینهنوزپولیپرداختنکردند
به کجا باید مراجعه کنیم ما هم زن و بچه داریم
اجارهنشینهستیمگناهماچیست؟ 4787و0327
 متاسفانه برخی همشهریان دوست دارند
سرشان زیر برف باشد و بسیاری از واقعیات جامعه

جنابسرهنگ محمدرضا ایراننژاد (فرماندهی انتظامی) ،جناب
سرگرد شکوهی( رئیس پلیس آگاهی) و جناب سرگرد جهانشاهی

بســی شایشــته اســت بــه پــاس تالشهــا و پیگیریهــای
شــما بزرگــواران و همــکاران گرانقدرتــان در جهــت
برگردانــدن امیرعلــی بــه خانــوادهاش کمــال تشــکر و
قدردانــی را خدمتتــان ابــراز داریــم.

قربانعلی عباسی ،پدربزرگ امیرعلی

جناب آقای محمد پاداش

صعــود پــر افتخــار شــما همنــورد
بــا اخــاق و کوهمــرد توانــا را بــه
قلــه البــروس (بــام اروپــا) تهنیــت
میگو ییــم .
گروه کوه نوردی یاران طبیعت سیرجان

رانبینندممنوناز پاسارگادبابتنشرخبردرمورد
جیرجیرکوکبوترپرانی5623
 جوانی هستم که در ابتدای زندگیم ورشکست
شدهام و تمام زندگی خود را از دست دادهام و
هنوز بدهکار هستم .از خیرین واقعی تقاضا دارم به
اینجانب کمک کرده و من را از این شرایط بحرانی
نجات دهند2786.
 متاسفانه برداشتهای بیش از حد از معادن،
تخریب گسترده محیط زیست ،خام فروشی،
عدم توجه به صنایع باال دستی مربوط به معادن
و بیتوجهی به رشد سایر توانمندیها در حوزه
گردشگری ،صنعت و تجارت چش مانداز بیست
سالآیندهسیرجانراتیرهوتارمینمایاند7538. .
 مردم به جای چاپ تراکت و این همه
اسراف کاغذ ،در نشریهها اگهی بزنند هم بهتر
دیده میشود هم در مصرف کاغذ صرفهجویی
میشود9343.
 خواهشا اقدامی برای درختهای وسط بلوار
فاطمیهبکنیدتادوبارهآدمهایبیگناهبیشتریاز
بیننرودواقعاماشینهاوعابریندیدندارند7126
 من بیست سال است که قطع نخاع شدهام
من ماهانه ۵۳هزار تومان حقوق دارم .وای بر شما
مسئوالنمناجارهخانهبدهمهزینهدکترمخارج
دو فرزند و 6718..
 من یک ورزشکارم برای 15سال دارم توی
سالن کشوری ورزش میکنم ولی االن باید
واسه یک سانس سالن 20ملیون سفته بدهم
کل مسئولیت سالن را هم باید بگیرم مگر
میشود؟میگویند اگر کسی از بیرون هم بیاید و
مشکلی به وجود بیاورد من باید مسئولیت داشته
باشم4890.

 خانمهای شهر من خواهش میکنم به جای
اینکه هر عصر در پارکها دور هم جمع میشوید
بچهها را به حال خود رها میکنید کمی هم در
محیطامنخانهباشد.کمیهمبهحجاباهمیت
بدهید4766.
 اخيرا مسابقات كبوترپراني در شهرمان برگزار و
مورد توجه بسياري از همشهريان عزيز قرار گرفت
امااينكهاگركبوتريدرقسمتمعينيفرودنيآمد
بايد با گلوله به استقبالش رفت و جانش را گرفت
واقعا جاي بسي هزاران تاسف است .اين يعني
شليك به عشق !0205
 چه اشكالي دارد اتفاقي بوده كه درنوع خودش
جالب بوده وتشكربخاطرمطلب زيباتون(مسابقه
كبوترپراني)9272
 در تمام دنیا سندخودرو را پلیس صادرمیکند
در ایران هم برگ سبزکه پلیس صادرمیکند،
سند است .چرا ما مردم باید هزینه اضافه بدهیم
و دوتا سند بگیریم قوه قضائیه به خاطرمردم کوتاه
بیاد4159
٣ ماه پيش از سونوگرافي  . .نوبت گرفتيم
براي بارداري ،بعد موقع مراجعه با يک كاغذ
مواجه ميشويم كه دستگاه خراب است ،تا  ٢ماه
همدرستنميشود،چرااطالعنميدهند؟شماره
تلفنبرایچيميگيرند؟حاالهيچجادرسيرجان
نوبتگيرنميآید8733
 بنده امروز جلسه قرآن بودم موقعی که تمام
شد همه دعا کردند یک زنی هم گفت یک دعاهم
برای ما بکنیدکه االن مدت سه ماه است حقوق
ندادند توی خونه پول یک تخم مرغ هم نداریم
حاال این چطورمسلمانی که کسی به فکرکسی
نیست .شرکت تراورس راهآهن8763

دعوت به همکاری
بــه تعــدادی خانــم بــرای کار در کشــتارگاه
صنعتــی پرنــدک واقــع در شــهرک صنعتــی
شــماره  2نیازمندیــم.
شــرایط  :شــیفت کاری شــب قســمت
بســتهبندی ،ترجیحــا  25تــا  35ســال،
مجــرد ،مســیر ایــاب و ذهاب جــاده کمربندی
42205092 - 09131796616
ساعت تماس 11 :تا  12ظهر

