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اینچندنفر
قطعا رییس قوه قضاییه نمیشوم

ایسنا:سخنگویقوهقضاییه درپاسخبهسؤالیمبنیبراینکهاحتمالشهستکه خودشما
رییسقوهشوید؟گفت:خیر.آنچهاالنقطعیمیشودایناستکهقطعابندهنیستم.ریاست
قوه ابالغ جدیدی گرفتند و با حفظ سمت کارها را با قوت انجام میدهند و خللی در کارشان
ایجاد نشده است.محسنیاژهای درباره اینکه چه کسی را احتمال میدهید رییس قوه شود؟
گفت :احتماالتی داده میشود ولی قطعی نیست .هر زمان مقام معظم رهبری اعالم کردند همه مطلع میشویم.

انتقاد زائری به آیتاهلل یزدی

عصرایران:حجتاالسالموالمسلمینزائریباانتقادازآیتاهللیزدیگفت:مشکالتجامعه
را گرفته و من از چیزی خبر ندارم ،پشت تریبون بیان میکنم که ما در این  ۴۰سال به اندازه
 ۴۰۰سال پیشرفت کردیم .آیا این فرد خبر دارد که در جامعه چه میگذرد؟ چه فسادی در
جامعه منتشر است؟ چه پدرهایی شرمنده بچههای خود هستند؟ چه مادرهایی ،...اصال برای
این فرد مهم نیست ،نهایت به این فکر میکند که وقتی از دنیا رفت در حرم حضرت معصومه(س) دفنش کنند.

شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است

عصرایران :علی مطهری گفت :نامه آقای اسماعیل بخشی به وزیر اطالعات باید همه وجدانهای بیدار و
حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند .مطهری در
یادداشتینوشت«:آقایبخشیدرایننامهازشکنجههایسختجسمیوروحیدرزندانونیزشنودتلفنهمراه
و مکالمات خود با همسرش توسط ماموران وزارت اطالعات سخن گفته است .وزارت اطالعات باید اطالعرسانی
کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه ،در فصل سوم قانون اساسی هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟!

فصلامتحانات،ازسختترینروزهایدانشجوییست .اینروزهادانشجویاندانشگاههایسیرجاننیزهمانندسایردانشگاههاخودرابرای
امتحانات ترم زمستان آماده میکنند .عکس ،یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور را در حین امتحان نشان میدهد | عکس:امینارجمند

ماجراهای آقای ملول

مرکز سالمت جنسی برای بیماران مزمن راه اندازی شد

پارسینه :مهری مهراد رییس انجمن نورولوژی ایران گفت :بیمارانی که دچار دیابت ،پارکینسون ،ام اس،
ضایعات نخایی و بیماریهای عصبی و عضالنی و دیسک کمر هستند یا مثانه آنها دچار فلج عصبی است،
با مراجعه به مرکز سالمت جنسی میتوانند ،درمان شوند .وی با بیان اینکه ۴۱درصد افراد مبتال به دیابت که
پنجسالازبیماریآنانگذشته،دچارناتوانیجنسیهستند.مشکالتجنسیبسیاریازاینبیمارانبادرمان
به موقع رفع میشود .این مرکز جلسات مشاوره نیز برای افراد برگزار میکند و تمام درمانها به روش غیر تهاجمی (بدون جراحی) خواهد بود.

خبر

 60درصد جمعیت باالی 18سال در کشور دچار اضافه وزن هستند
 ایران :مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت
بهداشت گفت :علت  82درصد مرگ و میر در
کشور ،بیماریهای غیرواگیر محسوب میشود که
مهمترین دلیل آن الگوی تغذیهای و بیتحرکی است.
همچنین شیوع اضافهوزن و چاقی در کشور وجود
دارد 60 .درصد جمعیت باالی 18سال در کشور
دچار اضافه وزن هستند .چاقی زمینهساز دیابت
و سکتههای قلبی و انواع سرطانها است .زهرا
عبداللهی در نشست خبری بسیج ملی تغذیه سالم
که در وزارت بهداشت برگزار شد،گفت 22 :درصد

نوجوانان اضافه وزن دارند 12 .تا  13درصد کودکان
زیر دو سال کشور نیز در معرض اضافه وزنهستند
و در برخی استانهای برخوردارتر مثل استانهای
شمالی ،این میزان به  20تا  30درصد رسیده است.
وی ادامه داد :شکل دیگر سوءتغذیه که اضافه وزن و
چاقی است در کشور به میزان قابل توجهی وجود
دارد و روند چاقی درنوجوانان افزایشی است .در گروه
نوجوانان  7تا  18سال حدود  22تا  23درصد اضافه
وزن و چاقی وجود دارد و چاقی شکمی نیزدر 21
درصد این گروه سنی داریم.

دلیل برکناری!
 ناصرصبحی
ملول همین که وارد اتاقم شد گفت« :آقا جان! یه عرضی
داشتم ».گفتم اختیار داری،بفرما .ملول گفت« :میگم شما که
با نشریات رابطه داری »...گفتم :خُ ب؟ ملول اخمهایش را کشید
درهم و گفت« :رابطهی نامشروع که نداری؟!» گفتم رابطهی
نامشروع چیه؟ ملول گفت« :منظورم اینه خدایی نکرده اهل
زدوبند و باجگیری و رشوه که نیستی؟» گفتم نه عزیز من .من
فقط گاهی یه مطلبی مینویسم« .ملول گفت :آفرین ،آفرین.
اگه آدم با نشریات رابطهی نامشروع داشته باشه یه روزی
هم میاد که نشریات با ناموس آدم رابطهی نامشروع داشته
باشن ...نه ،اشتباه گفتم ...اون یه چیز دیگه بود ».گفتم بیخیال
ملولجان .حرفت رو بزن .گفت« :شنیدی مدیرعامل گلگهر
برای اینکه برکنار نشه ،دوره افتاده توی استان و داره بدهی
قدیمی میبخشه ،وام جدید میده ،قوم و خویش هیئتمدیره
استخدام میکنه ،یخ حوض میشکنه ،آب حوض خالی
میکنه،پیرزنخفهمیکنه؟»
اخم کردم و گفتم :یعنی چی که پیرزن خفه میکنه؟
چرا حرف در میاری واسه مردم؟! ملول گفت« :ناراحت نشو
آقاجان! ضربالمثله .میخوام بگم شما که با نشریات رابطه

داری از جناب رییس تعریف کن که یه وقت زبونم الل ایشونو
برندارن ».با تعجب گفتم مگه میخوان برکنارش کنن؟
ملول گفت« :هنوز که نه ولی پیشگیری بهتر از درمانه!»
گفتم ملولجان! ما ادارهی دولتی هستیم .ربطی به گلگهر
نداریم .ملول گفت« :ای آقا! مگه نشنیدی میگن تغییرات
یدارن ،خوششون
توی مملکت ما اتوبوسیه؟! اول اونو برم 
میاد و به دهنشون مزه میده ،بعد یکی یکی میان جلو تا به
جناب رییس برسن ».گفتم ملولجان! غصه نخور .این آدما که
میبینی عوض میشن ،اومدنشون برای یه عده منفعت داره
و رفتنشون برای یه عدهی دیگه .کسی به من و تو که بود و
نبودمون یکیه ،کاری نداره .ملول گفت« :ای آقا! اون آدمای
کلهگندههستنکهدلیلبرکناریشونممسایلکلهگندهاست.
دلیل برکناری ما آدمای کوچک و بیاهمیت ،همیشه عین
خودمون مسایل کوچک و بیاهمیته .مثال اگه جناب رییس رو
برداشتن و یکی جاش گذاشتن که از دماغ من خوشش نیومد،
چه خاکی توی سرم بریزم؟ اگه از قهوهی من خوشش نیاد،
عوضش میکنم .اگه از چای و قند من خوشش نیاد ،بهترشو
میخرم ولی اگه از دماغ من بدبخت خوشش نیاد ،با پنج سر
عائله از کجا پول عمل دماغ م رو جور کنم؟!»

 ابوذر خواجویینسب
سیرجان سالهاست در
عرصهیفرهنگیاستانکرمان،
اتفاق خوب ،شهره شده
به دو ِ
است.اولیشه ِر«روزنامهخوان»
ودومی،شهریکهشهروندانش
اقبال خوبی به رخدادهای
ِ
هنریوبهخصوص«تئاتر»نشانمیدهند.باوجوداین،
چندصباحیاست،همرسانههایمحلیوهمهنرهای
نمایشیدرسیرجانبامشکالتعدیدهایدستوپنجه
نرم میکنند که یکی از این مشکالت ،بحر ِان مخاطب
گریبان
است.بحرانیکهالبتهبیشازمطبوعاتمحلی،
ِ
جامعهیتئاتریسیرجانراگرفتهاست.اگربهاجراهایی
که در یک سال اخیر در تاالر فردوسی به روی صحنه
رفتهاند ،نگاهی بیندازیم ،متوجه میشویم که به غیر از
یکیدونمایشکهبااستقبالنسبیروبهروشدهاند،باقی
اجراها ،در جذب مخاطب به شدت ناموفق بودهاند.
گفته شده؛ تئاتر به معنای واقعی کلمه
در صورتی میتواند خود را تئاتر بنامد که
بتواند ارتباطی دوسویه بین کسانی که به طور
نمایشی داستانی را روایت میکنند و کسانی که آن روایت را
دریافت میکنند ،برقرار کند .به عبارتی دیگر یک کار تئاتری
هنگامی امکان ظهور مییابد که بتواند «مخاطب» داشته
باشد .پربیراه هم نیست این مدعا .عوامل اجرایی تئات ِر ماندن
فردوسی سیرجان به
که این روزها این اثر نمایشی را در تاالر
ِ
روی صحنه بردهاند ،با تمام وجود این نکته را درک کردهاند
که تئاتر ،وابستهترین هنرها به مخاطب است .البته بحران
مخاطب در تئاتر سیرجان ،ربطی به نمایش «ماندن» ندارد
و این اتفاق یکی دو سالی هست که گریبان جامعهی تئاتریِ
سیرجان را گرفته است ،تا جایی که از «کمبود» مخاطب به
«نبود» مخاطب رسیدهایم .این اتفاق به طور خاص در مورد
نمایش ماندن آنقدر تلخ بوده که برخی در فضای مجازی
با بیانیههای حمایتی عجیب و غریب ،از جامعهی فرهنگی
مصرانهتقاضاکردهاندتاباپرکردنصندلیهایتاالرفردوسی،
نگذارند چراغ هنرهای نمایشی در سیرجان خاموش شود.
اما واقعا تماشاگري كه با خواهش و التماس به ديدن تئاتر
بيايد،فايدهايهمدارد؟فراموشنکنیم؛تماشاگرواقعيكسي
استكهتصادفيبهديدنتئاترنيامدهورهگذرنيست،بلكهبا
آگاهي كامل نمايش مورد نظر خود را انتخاب ميكند.
جذبمخاطبانموقتیبراییکنمایش
در فضای مجازی و با رویکرد احساسی،
کمکی به حل بحران مخاطب نخواهد کرد.
شایدبتواندربلندمدتبررویویژگیهایفرهنگیجامعه
کارکردتااینبحرانبهنوعیمرتفعگردد،امادرکوتاهمدت،
اینراهکارهایفرهنگیاثرگذارنخواهندبود.مضافبراین،
گروههای نمایشی در راه جذب مخاطب ،با شهروندانی
روبرو هستند که وجوه مختلفی از رفتارها را از خود نشان
میدهند .هر شهروند ،در عین آنکه سعی میکند یک
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انسانفرهنگیباشد،میتواندیکانساناقتصادیهمباشد
ودررفتارهایخود،براساساصولاقتصادیتصمیمگیری
نماید .یک خانوادهی 4نفرهی سیرجانی را در نظر بگیرید
که اراده میکنند برای دیدن یک تئاتر به تاالر فردوسی
گرفتن بلیتهای 15هزارتومانی،
مراجع ه کنند .با در نظر
ِ
سرپرست این خانواده باید  60هزار تومان برای دیدن
این تئاتر هزینه کند .در چنین وضعیتی است که ذهن
اقتصادی انسان بیدار میشود و به او هشدار میدهد که
فرهنگی دیگری
با یکچهارم این پول میتواند بستههای
ِ
نیز تهیه کند .آیا در چنین شرایطی ،توصیههای اخالقی
نظی ِر اینکه «تئاتر یک ضرورت است ،چیزی شبیه نان»
قادر خواهد بود بر تصمی م آن خانواده تاثیری داشته باشد؟
نمایشی
در سالهای اخیر گروههای
ِ
سیرجاندرانتخابنمایشنامههاوتولیدات
تئاتری خود ،کمتر به فکر مخاطب و اوضا ِع
امونی خود بودهاند و البته کمتر به این اصل اساسی
پیر ِ
اندیشیدهاند که رخداد تئاتری بدون توانایی جذب
مخاطب ،به گفتمانی درونمتنی محدود میشود و
بسط و توسع ه اجتماعی که ویژگی هنر تئاتر است،
اتفاق نمیافتد .محمدیعقوبی از کارگردانان سرشناس
یداند و
کشور ،مخاطب را عنصر پراهمیتی در تئاتر م 
اشاره میکند؛ نیاز هنرمند به مخاطب بیش از آن نیازی
است که مخاطب به هنرمند دارد .او معتقد است :پروسه
تولیدتئاتربرخالفتولیدفیلمبسیارلذتبخشاست؛اما
لذتیکهدرزمانتولیدتئاترنصیبگروهاجراییمیشود،
باید به مخاطب منتقل شود و در واقع با توجه به حضور
مخاطب در تئاتر است که این لذت به اوج میرسد و
کامل میشود .به همین دلیل هنگام تولید تئاتر باید به
مخاطب فکر کرد .چرا که گروه اجرایی به او نیاز دارد.
برتولت برشت میگوید :هنرمند میبیند
و آنچه را میبیند از فیلتر ذهنی خویش
میگذارند و سپس آن را به صورتی هنرمندانه
بازتاب میدهد .آنچه تجلی پیدا میکند ،آرمان اوست که به
عنوانهمانواقعیتهنریشناختهمیشود.اماهنگامیکه
این واقعیت هنری از ذهنی علیل برخیزد ،نمیتواند ارتباط
الزم را برقرار کند .بحران مخاطب در تئات ِر امروز سیرجان
واقعیتی است که ریشه در گذشته دارد .به غیر از چند
چهرهیانگشتشمار،بسیاریازافرادیکهامروزدرعرصهی
هنرهای نمایشی این شهر فعالیت میکنند ،فاقد دانش
تئاتریمناسبهستند.وقتیفردیدرجایگا ِهیککارگردان
تئاترقرارمیگیرد،یعنیعالوهبراینکهازحداقلهایدانش
تئاتری برخوردار است ،به همان میزان بر اوضاع و احوال
جامعه نیز از منظرهای گوناگون اعم از سیاسی ،اجتماعی و .
آگاهی دارد و قادر است با در نظر گرفتن نیازهای مخاطب
و انتخاب یک تیم اجرایی یک اثر قابل قبول تولید کند.
غیر از این باشد ،امکان برقراری ارتباط از سوی کارگردان با
مخاطبانغیرممکنخواهدبودوبحرانیشکلخواهدگرفت
که پایههای این هنر پویا را متزلزل خواهد کرد.
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روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد                          خـانه قبرت ز الـطاف خـدا پرنـور بـاد
ای چراغ زندگانی ای پدر ،یادت بخیـر                         خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

ضمن سپاس و قدردانی از کلیه سروران بزرگواری که ما را در
مراسمهای تشییع ،تدفین و ترحیم شادروان

حاجامیدعلی غیوری

همراهــی و ابــراز محبــت و همــدردی نمودهانــد ،بــه اطــاع میرســاند

ـدان آن عزیــز از دسـترفته روز جمعــه 97/10/21
ـم خاکبنـ
مراسـ

از ســاعت  2الــی  4بعدازظهــر برگــزار میگــردد .حضور شــما ســروران
گرامــی در ایــن مراســم جهــت قرائــت فاتحــه موجــب شــادی روح آن
مرحــوم و تســلی خاطــر بازمانــدگان خواهد شــد.

آدرس :بلورد -مسجد بیتالعباس

ساعت حرکت  3بعدازظهر به سمت بهشت زهرای بلورد

طرح اقساطی فروش و
تعویض

پنجره دوجداره upvcبا پنجره آلومینیوم قدیمی

شرایط
اقساطی
ویژه
کارمندان

کاهش هزینههای خود را هماکنون آغاز کنید

باتوجــه بــه افزایــش چشــمگیر تعرفــه گاز و بــرق و افزایــش آلودگــی هــوا
و آلودگــی صوتــی از جملــه مــواردی کــه هــم بــه اقتصــاد و هــم بــه آرامــش
خانوادههــا کمــک میکنــد ،تعویــض پنجرههــای قدیمــی تکجــداره یــا
دوجــداره آهنــی یــا آلومینیومــی بــا پنجرههــای دوجــداره  upvcاســت.

%10
تخفیف برای
پنجرههای
تعویضی

(جهت تعویض پنجرهها با پنجره upvcنیاز به تخریب و آهنکشی و آهنگری وجود ندارد)

آدرس :بلوار شهید عباسپور -نرسیده به خیابان علیار شول  09371865904 - 42333072بحرینی

آگهی مناقصه

رستوران آزاد دانشگاه صنعتی سیرجان
دانشــگاه صنعتــی ســیرجان در نظــر دارد در کنــار سلفســرویس
دانشــجویی ،یــک رســتوران آزاد دایــر نماید .برای این منظور یک ســالن
بــه فضــای  525متــر مربــع واقــع در طبقــه دوم مجموعه سلفســرویس
دانشــگاه در اختیار پیمانکار واجد شــرایط قرار داده میشــود .متقاضیان
محتــرم میتواننــد بــا مراجعــه بــه دفتــر روابطعمومــی دانشــگاه از تاریــخ
 1397/10/17لغایــت ( 1397/10/24ســاعت اداری) ضمــن بازدیــد
از مــکان ،پیشــنهاد خــود را تحویــل نمایند.

روابطعمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

