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اینچندنفر
متعصبین پخش کشتی و فوتبال را ازتلویزیون حرام می دانستند
جماران :محمدهاشمیرییس اسبقسازمانصداوسیما ازاخراج ۵۲تودهای ازصداوسیماوفشارهای گروههای
متعصبمذهبیبهخاطرپخشمسابقاتورزشیو کشتیبه اینرسانهسخنمیگوید .او گفت :گروههایمتعصب
مذهبی،مثالمیگفتندوقتی کشتی،شناوفوتبالپخشمیکنیدوورزشکاربایکشورتورزشیفعالیتمیکندما
اززن و بچه خود خجالت میکشیم .یا درمورد دیالوگ فیلمها خیلی حساسیت وجود داشت که نبایدعاشقانه باشد.
حتی درزمینه کارتونهای کودکان با اینها مشکل داشتیم .اما امام بسیاری ازمواردی که درباال ذکرشد را دچاراشکال نمیدانست.

 6 0خودکشی در 4سال
ایلنا :عضو شورای شهردیشموک با بیان اینکه دیشموک به عنوان شهرخودکشی و خودسوزی معرفی شده
است  ،گفت :ولی هیچ مسئولی به این موضوع ورود نمیکند و در  4-3سال اخیرحدود  60نفرکه بیشترشان
را زنان تشکیل میدهند .همچنین دریک ماه اخیرنیزدو مرد و یک دختر 11ساله اقدام به خودکشی کردهاند
که متاسفانه همگی آنان فوت کردند .سلمان بینا گفت :خودکشی دردیشموک دراستان کهگیلویه و بویراحمد
دالیلمختلفیدارد.فقرمالی،بیکاری،نبودخوابگاههایدختران هبرایدانشآموزاندختری کهقصد ادامهتحصیلدارندو....برخی ازایندالیل است.

ازدوچرخه سواری زنان ،جان به لب شدیم
فارس:سیدابوالحسن مهدوی نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفت :در موضوع توهین به
رئیسجمهورباید برخورد صورت بگیرد اما نه به این صورت که اکنون به آن میپردازند؛  ۸سال به مراجع و فتاوا
توهین شد ولی هیچگونه واکنشی نشان داده نشد .او با بیان اینکه اعضای شورای تأمین اصفهان پاسخ دهند که
چرا ازرفتارهایغیرشرعی همچون دوچرخهسواری دختران دفاع میکنند ،گفت :جان ما درمقابله با این موضوع
به لب رسیده است کسانی که این توهینها را عمداً میکنند باید مدیون خون شهدا باشند و درد ما این است که کسی ازدین دفاع نمیکند.

خبر

راه یافتن اثر بانوی سیرجانی
به ششمین جشنواره مقاومت
 پاســارگاد :اثــر اعظــم ســاردویی هنرمنــد مقاومت در بخشهای نقاشی ،حجم ،عکس و
نقــاش ســیرجانی بــه ششــمین جشــنواره جهانــی کارتون با شرکت چندین کشور برگزار شده است.
هنرمقاومــت راه پیــدا کــرد.
وی در توضیح بیشتر گفت :فراخوان این جشنواره
محمد خاکسارپور رییس کانون بسیج در مهر ماه و بررسی آثار در دو مرحله صورت
هنرمندان گفت :در این اثر که
گرفت .پس از بررسی آثار
با عنوان «صهیونیسم جهانی،
منتخب در مرحله اول توسط
مقاومت» به تصویر کشیده
منتخب
آثار
ان،
ر
داو
هیات
ِ
شده است سعی شده مقاومت
نهایی مشخص شدند.
به مفهوم ایستادگی همه
خاکسارپور گفت :نمایش
جانبه در نبردی نابرابر مقابل
منتخب آثار ششمین جشنواره
دشمنانی بزرگ ،متحد ،نیرومند
جهانی هنر مقاومت در موزه
و تا دندان مسلح در حمایت
هنرهای معاصر فلسطین برای
از صهیونیسم جهانی به تصویر
بخش نقاشی و خانه هنرمندان
کشیده شود .او گفت :ششمین
ایران برای دیگر بخشهای
جشنواره جهانی هنر مقاومت
جشنواره از بیستم بهمنماه
با هدف پاسداشت مفهوم
لغایت  ۱اسفند ماه ادامه دارد.

علیرغم نارنجی شدن وضعیت سیرجان و هشدارهای مسئوالن کشوری و شهرستان مبنی بررعایت پروتکلهای بهداشتی بازهم درادارات و بانکها این پروتکلها رعایت
نمیشود .این تصویر ،صف تعویض دفترچه بیمه درتامیناجتماعیست که مردم بدون رعایت فاصله اجتماعی کنارهم ایستادهاند / .عکس:امین ارجمند | پاسارگاد

روزانههای کامبیز

راه راست

 احمدرضا تخشید
چند روز گذشته آنقدر کارهای
گوناگونی انجام شد و حرفهای تازه به
تازهای زده شد که من اگر تیترشان را
بنویسم ستونم پُرمیشود و بدون دخالت
دست مشت محکمی به دهان یاوهگویان
خودفروختهی خائن جاهل کوبیده خواهد
شد .امروز محمود عزیزمان به بایدن نامه نوشت و تقریبا او را به راه
راست هدایت کرد .در ظرف همین روزها یک نامهی دیگر هم
محمودجاننوشتبه گمانمتصمیم گرفتههمهیرؤسای کشورهارا
به راه راست هدایت کند .محمود خودمان با شجاعت تمام دراعتراض
به طوالنی شدن دوران ریاستجمهوری پوتین خطاب به او گفته:
«حاکمانی که بر طوالنی شدن دورانشان اصرار دارند ،خود را در اداره
امورموفق میپندارند و مشکالت را به دشمنان خارجی و داخلی نسبت
میدهند و فضای جامعه را امنیتی میکنند ».حاال با همهی مشکالت
و ناراحتیها من باید قصهی سم خوراندن به محمودمان را هم بخورم.
البتهبه گمانمشرایط کروناوتشکیلنشدن کالسهایدانشگاهباعث
بیکاری شدید ایشان شده است .چون یک نامه هم برای حسنجان
خودمان نوشتهاند و تظلمخواهی کردهاند ازرفتاری که با طرفدارانشان
شده است .امروزبرادرمان محسن رضایی گفتهاند« :برای بهبود شرایط
فعلیبایدپولنفت ازدولت گرفتهشودودراموراساسیسرمایهگذاری
شود».البتهحرفشانخیلیکارشناسیبودامانفهمیدمازدولتبگیریم
به کی بدهیم که سرمایهگذاری کند؟ ولی نقدا خودم حاضرم بخشی از
پول نفت را ازدولت بگیرم و درجاهای خوب سرمایهگذاری کنم .امروز

جناب آقای حاج شهباز حسنپور
رئیس محترم مجمع نمایندگان استان کرمان

و نماینده محترم مردم شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

بــا نهایــت تاســف درگذشــت شــادروان حاجمهــدی اســامی را
حضــور جنابعالــی تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن عزیــز درگذشــته
غفــران و رحمــت واســعه الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان
شــکیبایی و طــول عمــر باعــزت مســئلت مــی نماییــم.

روابطعمومی و امور بینالملل

تغییر رنگ و رخسار

مجری سیما گفته است بخاطربه کاررفتن کلمهی رقص دربرنامهای
روزبعد نوشتهای دادهاند دستش و گفتهاند« :باید این را بخوانی و حتما
سه بار عذرخواهی کنی .این مجری از مدار خارج شده گفته؛ سه بار
عذرخواهی کردم ولی بازهم ممنوعالکارشدم ».آقای حیاتی هم گفته
است« :من توقع نداشتم وقتی بازنشسته شدم به طرزویژهای با من
برخوردشود ...اگرزمانیهمقراراستکناربرودبایدمقداریمحترمانهتر
برود» باید به آقای حیاتی هم گفت شما هم از مدار خارج شدی با
تعریفی که از یک نفر کردی ،هرچند بعد معذرتخواهی کردی .به
عزیزانمسئولدرصداوسیماهمپیشنهادمیدهمبرایکوبیدنمشت
به دهان یاوهگویان فقط از اقوام و خویشان خودشان استفاده کنند
تا دیگربعدا ازمعذرتخواهیشان ،معذرتخواهی نکنند .امروزدرهر
صورت باید بهعزیزانمان درمجلس بپردازم و کی ازبرادرمان محمدباقر
بهتر .ایشان یک سفربه روسیه کردند که سروصدای زیادی کرد و دهان
یاوهگویان با خاک یکسان شد .البته یک آدم جاهل نادان مثل پوتین
حاضرنشد با ایشان دیدارکند و یکی ازبهترین فرصتهای زندگیاش
را از دست داد .هرچند گفتند بهانهی کرونا آورده است و بعد یکی
گفته اصال قرارنبوده با پوتین دیدارکنند و بعد همین امروزسخنگوی
هیئترییسان مجلس گفت؛ وزارت امورخارجه نتوانست هماهنگی
مناسبیبکندومافهمیدیمهرچهبودهزیرسراینوادادههایخودباخته
بود و ما خوشحال شدیم .آقای علمالهدی گفتهاند« :اگرازحاال به بعد
مسئولی ازمذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند بدانید خائن به انقالب
است .آمریکا دربحث تحریمها خودکشی اقتصادی کرده .آمریکا در
پرتگاه فروپاشی داخلی قرارگرفته است ».چون حرفهای خوبی بودند
منهمتکرارشان کردم.به امیدموفقیتهایبیشتر

 امید محمودزاده ابراهیمی
بهروز افخمی کارگردان مشهور سینما است.
«عروس»« ،شوکران»« ،گاوخونی» و «سنپترزبورگ» از
آثارشناخته شده سینمایی وی هستند .چند سریال
هم برای صدا و سیما ساخته از جمله «کوچک
جنگلی» در سال  66و سریال دو فصلی «عملیات
 » 125در سالهای اخیر .او در سال  1378کاندید
نمایندگی مجلس ششم شد و توانست به مجلس
راه پیدا کند .در حالی که همگان او را اصالحطلب
میشناختند ،برادرش درتلویزیون با انواع شیاطینی
که توسط نرمافزارکامپیوتری ساخت جلوههای ویژه
 Mayaایجاد شده بودند ،سریال میساخت و وسط
سریالهای دیگرش هم پاس گل به احمدینژاد
میداد .سریال تب سرد ،دیالوگهای کامبیز دیرباز
و تعریفش ازشهرداربامرام تهران.
بهروز افخمی پس از ازدواج با مرجان
شیرمحمدی که همسر دوم وی بود به کانادا رفت
تا فرزندش تبعه آن کشورمحسوب شود .وی چند
سال بعد به ایران بازگشت اما اینبار رخسار عوض
کرد .به تلویزیون آمد و برنامه هفت را در دست
گرفت و همان ابتدا گفت میخواهد این برنامه را
با رضایت مدیران تلویزیون و مخاطبانش بسازد .او
درهمین سالها اظهارنظرهای عجیبی درزمینههای
مختلف مطرح کرده است .وی شهید آوینی را
تاثیرگرفته ازفروغ فرخزاد معرفی کرد و درخصوص
جایزه جشنواره جهانی فیلم کن که به اصغرفرهادی
و شهاب حسینی اعطا شده بود ،گفت؛ در این
جشنواره به فیلمهایی درخصوص دگرباشان جنسی
جایزه میدهند .البته مشخص نشد اگر چنین
موضوعی صحت دارد ،پس چرا در سالهای اخیر

فیلمهای مستقل و با موضوعات اجتماعی که
ربطی به موضوع مورد اشاره آقای افخمی نداشتند،
توانستند جایزههای متعدد را دریافت کنند؟
او اخیراً  ،از ماسک زدن و تعطیلی مدارس برای
جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا انتقاد کرده و این
اقدامات را تئوری وحشتی دانسته که ساخته و
پرداخته دولتهای آمریکا و انگلستان است .چرا
افخمی با برخی ازرادیکالهای جناح راست همکالم
شده؟ آیا این یک زمینهسازی آشکار برای گرفتن
پست مدیریتی و قدرت دردولت آینده است؟
متاسفانه حرفهای آقای افخمی ،مجاهدت و
مبارزه علمی و اصولی کادر درمان را زیر سوال برده
و دردناکتر آنکه دستگاه قضایی برای این جرم
عیان تشویش اذهان عمومی هیچ برخوردی انجام
ِ
نمیدهد تا افکار عمومی بیش از پیش مسموم
حرفهای غلط چنین افرادی شود .میگویند در
شرایط سخت باید انسانها را شناخت و هماکنون
در موقعیتی هستیم که میتوانیم متوجه شویم،
بهروزافخمی،علی اصغرعنابستانی نماینده مجلس،
حسین کنعانیمقدم فعال اصولگرا که ماسک را
بدون تاثیر ،محدودیتها را توطئه غرب و واکسن
را عقیمکننده و محملی برای کار گذاشتن GPS
در بدن واکسینهشدهها میدانند ،چه شخصیت و
عملکردی دارند .همانطور که سال گذشته پس از
ساقطشدنبویینگ اکراینیمتوجهشدیمبسیاری از
خبرنگارنماها و شخصیتهای سیاسی و افرادی که
ادعای سالها تجربه علمی داشتند ،چه کیفیت نازل
و غیرقابلتکیهای دارند .اگرفردا دوباره تغییررنگ و
رخساردادند ،یادمان نرود اینها که بودند و چه گفتند
و چه کردند.

سودوكو 642
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :641
نریمان اسدی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

خانواده محترم کرانی
ابــراز انــدوه مــا در غــم از دســت دادن شــادروان حــاج

ـیرجان) در واژههــا
ـبق سـ
ـدار اسـ
ـین کرانی(فرمانـ
محمدحسـ

نمیگنجــد .فقــدان آن عزیــز درگذشــته را حضــور شــما صمیمانه
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد منــان بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان صبــری عظیــم و بــرای آن عزیــز ســفرکرده

روحــی شــاد و آرام طلــب میکنیــم.

شورای اسالمی شهر سیرجان

خانواده محترم کرانی

خانواده محترم کرانی

ـین
ـادروان حاجمحمدحسـ
بــا نهایــت تاســف و تاثر درگذشــت شـ

از شــنیدن خبــر درگذشــت شــادروان حاجمحمدحســین

کرانــی را بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن عزیــز از
دســت رفتــه علــو درجــات الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و
شــکیبایی مســئلت مــی نماییــم.

کرانی بســیار متاثر شــدم .واژه تســلیت ناتوان از تســکین
اســت .آرزو میکنــم کــه وســعت صبــر جنابعالــی و خانــواده

محترمتــان بــه انــدازه دریــای غمتــان باشــد .خداونــد روح
آن عزیــز درگذشــته را قریــن رحمــت و مغفــرت فرمایــد.
محمداسماعیل خواجویی

روابطعمومی و امور بینالملل
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