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اینچندنفر
هر نوع لغزش به مثابه مرگ یک جریان است

فرارو :سعید حجاریان می گوید« :مردم به جریانهای سیاسی بی اعتماد هستند و هر نوع لغزش و
اشتباه تاکتیکی و استراتژیک به مثابه مرگ یک جریان است .برخی از مردم میگویند شما گفتید به
روحانی رأی بدهید تا شرایط سامان شود؛ اما این طور نشد ،فلذا دیگر با طناب شما به چاه نمیرویم».
وی افزوده است« :ما اگر صد نفر نماینده به مجلس بفرستیم ،اما لیدر نداشته باشند ،به هر طرفی
میلغزندوهزینهایجادمیکنند،فراکسیونامیداستراتژیدقیقنداردومواضعاشناهمگونورأیهایشغیرشفافاست».

تیکه ضرغامی به دولت

صاحاب دارد.

خبرفوری :عزتاهلل ضرغامی ،رییس اسبق صدا و سیما در توییترش نوشته
است :در روز خبرنگار «خودتعطیلی» روزنامه وطنامروز اتفاق خوبی نیست.
نمیتوانم باور کنم که آنها حتی یک کیلو کاغذ یارانهای هم نگرفتهاند.
البته خودشان هم مقصرند .نباید به «اسبشاه» چیز دیگری بگویند .مملکت

دیدار قالیباف با احمدینژاد

مشرق؛ محسن پیرهادی در صفحه توییتر خود درباره خبر دیدار قالیباف با
احمدینژاد و علت آن نوشت« :خبر دیدار آقایان قالیباف و احمدینژاد مربوط
به اواخر فروردین است .گویا آقای احمدینژاد چند جلسه مجمع نیامده بودند،
آقای قالیباف پیگیری کردند و متوجه شدند ایشان بیمارند و با جمعی از
دوستان به عیادت ایشان رفتند.

 در اثر آفت کرم خراط ،شهرداری مجبور شد تعداد زیادی از درختان پارک  17شهریور را قطع کند .کرم خراط یا پروانه چوبخوار از
جمله آفاتی است که در سالهای اخیر به دالیل مختلف ،جمعیت آن بشدت افزایش یافته و به صورت طغیانی در حال خسارت زدن
است .این حشره چوبخوار که خسارت خود را در مرحله الروی(کرم) با تغذیه از چوب درختان ،به میزبان وارد میکند باعث پوک شدن
شاخه ها و شکسته شدن شاخه میشود و گاهاً صدمات جبران ناپذیری را ایجاد میکند / .عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
نامههایی از تیمارستان

من خطرنگارم
نه خبرنگار!

نتایج اولیه کنکور چهارشنبه اعالم میشود

ایسنا:مشاورعالیسازمانسنجشآموزشکشورازاعالمنتایجاولیهآزمونسراسریسال
 ۹۸در روز چهارشنبه  ۱۶مرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور خبر
داد .دکتر حسین توکلی گفت :آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروههای آزمایشی
امسال در  ۳۸۱شهرستان و بخش مختلف کشور و ۵۱۸حوزه امتحانی برگزار شد و نتایج
نهایی آزمون ،نیمه دوم شهریورماه ۹۸اعالم میشود.

خبر

تهدید به انتشار عکسهای میهمانی
 پاسارگاد :فردی که با گوشی تلفنهمراه از سه
نفر خانم در مهمانی عکس گرفته و آنها را تهدید کرده بود،
دستگیرشد.سرهنگمحمدرضاایراننژادفرماندهانتظامی
سیرجان در اینباره گفت :چند روز پیش سه نفر خانم با
مراجعه به پلیس فتا از موضوعی شکایت کردند .آنها عنوان
کردند در یک میهمانی بودیم یک آقایی بدون اجازه از
ما با گوشی تلفن همراهش عکسبرداری کرد .ما حجاب
نداشتیم و این مرد ما را تهدید به پخش این عکسها
میکند .رییس پلیس سیرجان افزود :پس از اعالم شکایت،
این مرد از سوی پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد .متهم
پس از حضور در پلیس فتا و توقیف ادله گفته من برای

دلسوزی عکسها را برای یکی از اقوامشان فرستادم که
مواظبشان باشند و جلوگیری بشود از راه خالف .به
گفتهی سرهنگ ایراننژاد؛ عکسها از روی گوشی وی
پاک و متهم تحویل مراجع قضایی داده شد.
در همین رابطه سروان مرتضی صفیپور رییس پلیس فتا
سیرجان گفت :از خانمها میخواهیم به اینگونه میهمانیها
نروند و مراقب حریم خصوصی خود باشند .به گفتهی وی
ممکن است کسانی برای انجام مقاصد سوء در میهمانیها
عکسبرداری کنند .وی به موضوع مهمی اشاره کرد و گفت:
اگر چنین اتفاق و یا اتفاق مشابهی برای کسی افتاد اصال به
خواسته آن فرد تن ندهند و حتما به پلیس فتا مراجعه کنند.

 علی عیوضیزاده
سالم دخترم ،خوبی؟
باالخره هفته گذشته بعد از انجام تست عملی ،گواهینامه پایه
دو خبرنگاری را از تیمارستان دریافت کردم .م یدانی دخترم ،توی
تیمارستان اجازه نمیدهند هرکسی خبرنگار بشود .مثال اگر کسی
چشمش ضعیف باشد یا عینکی باشد یا گوشش سنگین باشد،
هرگز خبرنگار نمیشود .چون خبرنگاران گوش شنوا و چشم بینای
تیمارستانهستند.
مسئوالن تیمارستان میگویند؛ خبرنگاران وجدان بیدار
تیمارستان هستند .برای همین اصال اجازه نمیدهند خبرنگاران
بخوابند .وجدان بیدار بودن کار سختی است .من بعد از چند روز
بیخوابی ،توی بیداری دچار توهم میشدم .مثال دیروز که رفته بودم
حمام ،دیدم مادرت هم آنجاست .آنقدر خوشحال شدم که به
طرفش دویدم و سر و صورتش را غرق بوسه کردم اما مادرت محکم
زد زیر گوشم .چشمهایم که باز شد دیدم قلی سگسبیل است .امروز
هم شوهرمادرت را دیدم که رفت توی دستشویی .من هم بالفاصله
رفتم و شیر آب سرد را قطع کردم و فقط شیر آب داغ کار میکرد.
نم یدانی چقدر جیغکشید .بعد که آمد بیرون و یک سیلی زد زیر
گوشم ،دیدم دوباره قلی سگسبیل است.

سردار سرتیپ

سردار سرتیپ

عبدالرضا ناظری

عبدالرضا ناظری

انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه ســمت
فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان را کــه
نشــان از شایســتگی جنابعالــی اســت ،تبریــک
عــرض مینمایــم .از خداونــد متعــال موفقیت
روزافــزون شــما را خواســتارم.
حاجالبرز باوقار

جناب آقای
مهندس اسماعیل اصطهباناتی

انتصــاب جنابعالــی بــه ســمت مدیریــت
ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی
شــهرداری ســیرجان را تبریــک عــرض
نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان ســامتی،
ســربلندی و موفقیــت بیــش از پیــش
جنابعالــی را خواهانیــم.
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه ســمت
فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان را کــه
نشــان از لیاقــت شــما دارد تبریــک عــرض
نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان ،پیــروزی و
ســربلندی شــما را خواهانــم.
حاجداریوش باوقار
مدیریت تعاونی یک ایرانپیما سیرجان

جناب آقای

مهندس سیدعلوان علوی
انتصـاب جنابعالـی بـه سـمت معاونـت
پشتیبانی سازمان آتشنشـانی و خدمات
ایمنی شهرداری سیرجان را تبریک عرض
نموده ،از درگاه خداوند متعال سلامتی و
توفیـق روافـزون شـما را آرزومندیم.
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

مسئوالن تیمارستان میگویند؛ نقد خبرنگار باید برای آدم
سازنده باشد .من تا حاال فکر میکردم فقط تریاک و شیشه آدم را
میسازد ،نم یدانستم نقد هم آدم را میسازد.
اینجا ما ناچار هستیم قبل از نوشتن مطلب ،حتما به دکتر
تیمارستان مراجعه کنیم و چکآپ بشویم .ما بدون داشتن مدرک
سالمت حق نوشتن مطلب نداریم چون مسئوالن تیمارستان معتقد
هستند؛خبرنگارنبایدغرضومرضداشتهباشد.گویامرضخبرنگار
واگیر دارد و منجر به یک بیماری به نام تشویش اذهان عمومی
میشود .مثال همین قلی سگسبیل را در نظر بگیر .این هر روز بعد
از دیدن اخبار تلویزیون ،یک ساعت تمام سرش را به دیوار میکوبد.
حاال فکرش را بکن که با مطلب من دچار تشویش اذهان هم بشود.
مسئوالن تیمارستان میگویند؛ خبرنگار نباید دنبال جنجال
باشد .من با این مورد هیچ مشکلی ندارم ،چون من دنبال جنجال
نیستم .فقط دنبال مادرت هستم اما مشکل این است که آن
مرتیکه شوهرمادرت جنجال درست میکند .یکبار در مطلبم به
شوهرمادرت نوشتم بیا از مسئوالن دولت و مجلس در تقسیم دریای
خزر با همسایهها یاد بگیریم اما نم یدانم چرا رفت و از من شکایت
کرد .االن هم دارم از توی زندان تیمارستان برایت نامهمینویسم.
قربانت ،پدر خبرنگار و دیوانهات!

 ابوذر خواجویینسب
 -1طاهرهی صفارزاده،
شعری دارد به این مضمون:
«آقا در شهر شما برای رسیدن
آیا /باید کسی را دید؟ باید با
کسی ساخت؟ باید کسی را از
پا انداخت؟» اگر هنوز به اعجا ِز
«البیگری» در انتخابِ مدیران ورزشی پینبردهاید،
ِ
ریاست فدراسیون
حتما به اتفاقاتِ پروسهی انتخاب
کشتی،نگاهیبیندازید.علیرضادبیر،قهرمانپرآوازهی
رقیب گمنا ِم سیرجانیاش ،پیرو ِز
المپیک در جدال با ِ
انتخابات میشود .بالفاصله عبدالمهدی نصیرزاده،
ِ
سالمت انتخاباتِ فدراسیون کشتی را زیر سؤال میبرد.
با وجود این ،طولی نمیکشد که رقبا ِ
دست دوستی به
سوی هم دراز میکنند و نصیرزاده با حکم دبیر ،رییس
سازمان ِ
لیگ کشتی میشود .کلی ِد حل این معادله را
ِ
باید در خزانهی خالی فدراسیون جستوجو کنیم و
البتهوعدههایِ احتمالینصیرزادهبرایپیشبر ِدبخشی
از اهداف فدراسیون با استفاده از تو ِان مالی سیرجانیها.
شاهدهمکهازغیبرسید.گویاعلیرضادبیرونصیرزاده
اهان سرمایهگذاری
در دیدار با
ِ
مدیرعامل گلگهر ،خو ِ
ورزش کشتی شدهاند.
در
صنعتی
بزرگ
شرکت
این
ِ
مالرحمانهمگفتهبنابهرسالتاجتماعیاشحمایت
یدانم مگر
ویژهای از ورزش کشتی خواهد کرد .نم 
ورزش کشتی چه ظرفیتی دارد که باید
سیرجان در ِ
بخشیازرسالتهایاجتماعیگلگهربرایتوسعهاین
ورزش هزینه شود؟ چرا خودزنی کنیم و در رشتههای
ورزشیبدونپشتوانهوفاق ِداستعداد،سرمایهگذاریهای
کالن کنیم؟ فارغ از این ،سیرجان به سبب درگیری و
جریان برگزاری مسابقات ِ
لیگ
حواشی بهوجودآمده در
ِ
کشتی در سیرجان ،خاطرهی خوشی از حضور در این

مسابقاتندارد.میگوییدنه؟ازآقاینصیرزادهبپرسید!
تن آدمی
 -2حتی مرور دوبارهی این خبر ،لزره به ِ
میاندازد« .مادری  33ساله و دختر  11سالهاش
همزمان دست به خودکشی زدند .پدر خانواده نیز روز
پس از این حادثه ،سوار بر یک خودروی پراید و طی
تصادف عمدی با یک تریلر ،جان خود را از دست داد».
این حادثهی وحشتناک در شهر نیریز یعنی در 170
گوش ما .در
بیخ ِ
کیلومتریِ سیرجان رخ داده ،درست ِ
بِ
انفعال نهادهای دولتی و فرهنگی ،آوار آسی 
سایهی
ِ
معضالتی همچون اعتیاد ،شیو ِع افسردگی و فقر بر
ِ
ِ
وضعیت
قامت جامعه هر روز بیشتر میشود .در چنین
نگرانکنندهای دغدغهی برخی مسووالن ،مقاومت در
برابر شادیهای دستهجمعی است .رواج آسیبهای
اجتماعی در شهری که روزهایش هیچ رنگی از فرهنگ
ندارد و شبهایش خالی از هرگونه اتفاق هنری است،
اتفاق چندان عجیبی نیست .آدمیزاد هم به نان احتیاج
دارد ،هم به موسیقی ،هم به آب احتیاج دارد و هم به
سینماوتئاتر.بگذاریمشهرلبخندبزند.
 -3انتهای این هفته به روز خبرنگار پیوند خورده
است.درزمانهیگرانیکاغذوهزارکوفتوزهرماردیگر
که بر ادامهی حیاتِ مطبوعات و حرفهی روزنامهنگاری
ِ
ِ
جماعت همیشه
تبریک این روز به
سایه انداخته است،
مظلو ِم خبرنگار ،کم از فحش دادن نیست .این روزها
درد ِ
بزرگ حرفهی خبرنگاری ،انقباض اطالعرسانی و
رسانی بابمیل است .در واقع
ع
اطال
به
ان
ر
مدی
عالقهی
ِ
آنهاخبرنگارانراعناصریمنفعلمیخواهند.البتهکاش
مشکل به همینجا ختم می شد و مظلومیت بزرگتر
پدیدنمیآمد؛همیشهدیواریکوتاهترازخبرنگارانپیدا
نمیشود.هراتفاقیکهدرجامعهمیافتد،بهترینراهفرار
از مسئولیت برای مدیران این است که؛ س ِر خبرنگاران را
شکستنکاسهکوزههاکنند.
نی
ِ
قربا ِ

سودوكو 569
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :568
علی عسگری

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

اوست پایدار

بــا ســپاس و تشــکر بیپایــان
از همــه اقــوام ،دوســتان،
آشــنایان و همشــهریان گرامی
کــه در کلیــه مراســم و مجالس
تشــییع ،تدفیــن ،ترحیــم و
خاکبنــدان عزیز از دسـترفته
شــادروان

احم دخانسعیدی

شــرکت فرمودهانــد و باعــث تســلی خاطــر بازمانــدگان شــدهاند،
ـم آن بزرگــوار از ســاعت 6/5
ـم چهلـ
بــه اطــاع میرســاند مراسـ

آگهی مزایده

روز پنجشــنبه  98/05/17در کنــار تربــت پاکــش واقــع در

ـر در نظــر دارد حــدود  35تــن ضایعــات آهـنآالت خود
ـارت باختـ
ـرکت تندیس تجـ
شـ
را شــامل میلگــرد ،قوطــی و نبشــی از طریــق مزایــده بــه باالتریــن قیمت پیشــنهادی به
فــروش برســاند .متقاضیــان محتــرم میتواننــد جهــت مشــاهده و شــرکت در مزایــده
ـی بــا مراجعــه بــه محــل کارگاه
ـار آگهـ
ـخ انتشـ
ـه از تاریـ
ـک هفتـ
ـرف یـ
ـر ظـ
حداکثـ
پــروژه بــه آدرس :اســتان کرمــان -شهرســتان ســیرجان -بلــوار ســید جمالالدیــن
اسـدآبادی -جنــب پــارک بانــوان -مجتمــع در حــال ســاخت ،پیشــنهاد خــود را در پاکــت
دربســته تحویــل مدیریــت پــروژه نماینــد.

شرکت تندیس تجارت باختر

بهشــت زهــرا نصرتآبــاد برگــزار میگــردد.
حضــور شــما ســروران گرامــی باعــث شــادی روح آن مرحــوم و
تســلی خاطــر بازمانــدگان خواهــد شــد.

خانوادههای سعیدی و سایر بستگان

