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خبر

پيامك300099004806 :

 گروه خبر :نمایشگاه آثار مهدی جهانشاهی در
کافه باروک تا پایان هفته تمدید شد .او لیسانس هنرهای
تجسمی گرایش نقاشی دارد و کارشناسی ارشد او در رشته
صنایع دستی گرایش سفال و سرامیک است .جهانشاهی
متولد سال  1358و معلم هنرستانهای سیرجان است .با
توگویی در مورد نمایشگاهش انجام دادیم.
وی گف 
 استقبال از نمایشگاه چگونه بود؟
بد نبود.
 مردم با کارهایت ارتباط برقرار میکردند؟
بعضیها ارتباط خوبی برقرار کردند و بعضیها هم
کمتر .در کل خوب بود .آنهایی که کارها را میدیدند
راضی بودند .آنطوری که فکر میکردم در کافیشاپ
استقبال شود و همه ،کارها را نگاه کنند اینگونه نبود.
عدهای میآمدند و فقط قهوهشان را میخوردند و میرفتند.
 البته محیط کافیشاپ برای نمایشگاه خیلی
مناسب نیست.
در کل کافه گال ریهای حرفهای جای ویژهیی برای ارایه دارند.
 فضای کافه باروک برای این کار کم بود و
صندلی و میز تا کنار کارها چیده شده بود و نگاه
کردن را سخت میکرد.
بله فضا کم بود .کافهگالریها دو چیز دارند .یکی اینکه
جای مخصوصی دارند و دیگری این که یک نفر به عنوان مدیر
گالری حضور دارد و گالریگردانی میکند .این مشکل هم بود.
 آیا از این که نمایشگاه را در کافه گذاشتی
راضی هستی؟
بله خیلی راضیام .به نسبت نگارخانههای داخل شهر
بازدیدکننده خیلی بیشتر بود .کسی میخواهد نمایشگاه
را ببیند چون توی کافه است ترغیب میشود .هرکسی
که میآمد میتوانست بنشیند چایی بخورد و در مورد
کارها حرف بزند.
 فکر نمیکنی نیازمند یک کافهگالری
حرفهایهستیم.
به نظرم سیرجان به علت استقبال کمی که میشود
هنوز جا ندارد .این مقدار هنرمند هم نداریم که نمایشگاه
راه بیاندازد .اگر بود قطعا بهتر بود.

گفتوگو با مهدی جهانشاهی به بهانه برگزاری نمایشگاه نقاشیاش:

آدم غمگینی نیستم

 سیرجان به گالری مناسبی نیاز ندارد؟
نباید توقعمان را باال ببریم .همینهایی که هستند
خوبند .گالری راز خوب است ولی فاصلهاش از مرکز شهر
زیاد است .گالری ارشاد هم نیاز به تعمیرات دارد.
 کافه باروک از شما پولی هم دریافت کرده
است؟
نهدریافتنکردهبود.اگربخواهدحرفهایترباشدبایددرصد
فروش بگیرد .وقتی من بفهمم یک نفر آنجا هست که کار مرا
مدیریت میکند ،درصدی از فروش هم به او میدهم.
 از فروش آثارت راضی هستی؟
بله خوب بود .هفت اثرم فروش رفت و برای شروع بد
نبود .براساس قیمتهایی که زده بودم ،شروع خوبی بود.
 البته کارهای شما جنبه دکوراتیو نداشت.
درست است .در این نمایشگاه یکسری کار در ژانرهای

مختلف ارایه کردم .نه کامال مفهومی بودند و نه کامال
رئال و یا دکوراتیو ،با این که تعدادشان کم بود .یکسری
ک سال اخیر کار کرده بودم.
تجربیات بود که در ی 
 مخاطبان با آثارت ارتباط میگرفتند؟
بله حتی با کارهای مفهومی هم ارتباط میگرفتند .شش،
هفت اثری که فروختم کارهای خاص بودند .کار دکوراتیو نبودند.
 تابلو را برای نصب روی دیوار اتاق میگیرند
اما تابلوهای شما برای روی دیوار خانهها خیلی تلخ
هستند.
بله درست است .مخاطب خاص اینها را میپذیرد.
 چرا کارهای تو تلخ است؟
وضعیتی وجود آمده در کارهای من برآیند جامعه هست.
نه این که من آدم غمگینی باشم و سعی کنم تلخی را نشان
دهم .این وضعیت هست ،وجود دارد و خودش را در نقاشی

نشان میدهد .من در این نمایشگاه کار مفهومی داشتم ،کار
پرنده هم داشتم .این نمایشگاه ملغمهای از کارهایم بوده
است .رد پای من در آثارم بود .در مورد این موضوع که چه
کارهایی را برای دیوار استفاده کنیم ،شما االن بخواهی یک
تابلو روی دیوار اتاقت بزنی چه تابلویی میزنی؟
 من برای کارهای تو باید یک دیوار پیدا کنم
که همیشه با آن در مواجهه نیستیم .من نمیتوانم
اینگونه تابلوی تلخ و غمگینی را روی دیوار اتاقم
نصب کنم .مثال من با یک حال خوب از مهمانی
میآیم و چشمم به تابلوی آتشنشان تو میافتد
دوباره غمگین میشوم و حالم گرفته میشود.
درست میگویید .اینها کارهای خاص بودند .مخاطب
خاص هم آثار خاص را خریداری میکند .من توقع ندارم
کسی برای هال خانهاش کار من را بخرد.
 از برگزاری نمایشگاه راضی بودی؟
بلی چون برخی نمایشگاه را خوب درک کردند .این عده
شاید کمتر از ده نفر باشند ولی کامل درک کردند .من خیلی
تکنیکهای خاصی اجرا کرده بودم .سعی کرده بودم به یک
پالت رنگی خاصی برسم که غصه را رنگها نشان دهند .وقتی
بدون توضیح یک عده این را متوجه میشدند برای من جالب
بود .مثال پرتره پیرمرد ساده نبود .من میخواستم این کار حس
داشته باشد .هیچوقت نمیتوانم پای تابلو توضیح دهم .وقتی
الیههای زیرین کار را درک میکردند خیلی با ارزش بود.
 این غمی که پشت همهی تابلوهایت هست،
چیست؟
مهمترین غمی که االن با آن روبهرو میشوم
خودسانسوری است .من االن دوباره باید خودسانسوری
کنم .االن باید به غمهایم اضافه کنم چون نمیتوانم
واقعیت را بگویم .اگر بخواهم راحتتر بگویم دردهای
پیرامونمان بیشتر اجتماعی است.
 نمایشگاه بعدی را با همین سبک میگذاری؟
احتماال نه .وظیفهی نقاش این است که زیباییها را هم
به تصویر بکشد .عدم ارتباط بین روشنفکر با بدنهی مردم را
نمیپسندم .من خودم را روشنفکر و هنرمند نمیدانم ولی
معتقدم هنرمند نباید از بدنهی جامعه جدا باشد.

رییس اداره استاندارد سیرجان:

به دنبال حذف بیکیفیتها هستیم
 پاسارگاد
در قانون جدید استاندارد مردم در محوریت قرار گرفتهاند
و قدرت استاندارد تحول چشمگیری داشته است .مردم باید
بیشتر با وظایف استاندارد آشنا شوند و مطالبهگری را افزایش
دهند ،سیدمحمد یزدی میرمخلصونی در مورد قانون جدید
استاندارد و نقش مردم در این قانون توضیحاتی ارایه کرد .وی
به پاسارگاد گفت :با توجه به ضرورتی که برای توسعه پایدار،
راهیابی به بازارهای جهانی ،حفظ ایمنی و سالمت مردم حس
شده بود قانون جدید استاندارد تدوین و به تصویب مجلس
رسید ولی ایراداتی از طرف شورای نگهبان مطرح شد و در
فرایند قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهر ماه
به تصویب رسید و رییسجمهور قانون را ماه پیش ابالغ کرد.
 تبلیغات باید با تایید استاندارد باشد
به گفته یزدی در سه ماه آینده آییننامه اجرایی آن نیز ابالغ
میشود .در قانون جدید کلیه بخشنامهها و ابالغیهها نباید با
استاندارد مغایرت داشته باشند .استاندارد به عنوان ضابط قوهی
قضاییه تعیین شده است .حتی جوایزی که برای کیفیت تعیین
میشود باید با تایید استاندارد باشد .تبلیغات و سمینارهایی که
میخواهند برگزار کنند باید با هماهنگی استاندارد باشد.
 نقش شهروندان در قانون جدید

دارند که هیچ تولیدکنندهای جرات تولید کاالی بیکیفیت ندارد.
هم بدنام میشود هم نهادها برخورد میکنند .سازمان استاندارد
هم به این سمت و سو پیش میرود .نظارتها را به مردم بدهد.
 نظارت میکنیم مجوزها صادر نشود
ما نظارت میکنیم که مجوزها صادر نشود و اگر مجوزی صادر
شد و کسی به این مجوز عمل نکرد مردم آن را حذف کنند .ما
بهدنبالحذفبیکیفیتهاهستیم.امروزکسیشکایتداردباید
به سیستم ما مراجعه کند و کلی وقت بگذارد ولی در قانون جدید
کانالهاییبازمیشودوآنقدرباکاالیبیکیفیتبرخوردتبلیغاتی
و مردمی خواهد شد که ورود به بازار خیلی مشکل میشود.
 گرفتن مجوزها جزیرهای بود
در قانون جدید استاندارد به عنوان دستگاه حاکمیتی کشور
در بخش سالمت کاال به عنوان فص لالخطاب شناخته شده است.
در قانون قبلی یک واحد تولیدی برای گرفتن مجوز کامال به
صورتجزیرهایعملمیشد.شرکتشهرکهایصنعتیزمین
را واگذار میکرد ،اداره صنعت ،معدن یا اداره جهادکشاورزی پروانه
را صادر میکرد .تولیدکننده به مرحلهی تولید میرسید و میدید
کاال مشمول استاندارد اجباری است و شرایط گرفتن استاندارد
را ندارد در قانون جدید نظارت از همان ابتدا اتفاق میافتد .ما
همکاریهای خیلی خوبی با ادارههای صنعت ،معدن و تجارت و

وی در پاسخ به این سئوال که چه بخش از این قانون جدید
را مردم باید در جریان قرار بگیرند گفت :در قانون جدید نظارت
مردمی پیشبینی شده است که مردم بتوانند نظارت را افزایش
دهند .تقریبا سیاست سازمان از بگیر و ببند و کنترلهای
دولتی تغییر کرده است .ما نظارت عالیه را خواهیم داشت اما از
گروههایمردمنهادبراینظارتاستفادهمیکنیم.مثال ازمجامع
امور صنفی ،اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرفکنندگان
استفاده می شود .وی گفت ما برای نظارت محدودیتهای
پرسنلی و مالی داریم که این نظارت برعهده مردم قرار میگیرد.
ش آمد .یعنی این
یزدی ادامه داد :بحث رقابت در این قانون پی 
که مردم و بازار هدایت شوند که کسی کاالی بیکیفیت تولید
میکند از نظر تجاری نتواند ادامه دهد .خیلی از امکانات دولتی از
تولیدکنندگانکاالیبیکیفیتگرفتهمیشود،پیشبینیشده
بانکها اعتبار را براساس کیفیت محصول بدهند.
 محصولی عالمت استاندارد داشته باشد
ماندگار شود
به راحتی مشخص شود محصولی که از عالمت استاندارد
استفاده میکند در بازار ماندگار باشد و کسی استفاده نمیکند،
حذف شود .در کشورهای پیشرفته نظارت دولتی بخش بسیار
کوچکوکماست.مردمونهادهایمردمنهادچناننظارتدقیقی

جهاد کشاورزی داشتیم که کامال داوطلبانه و سلیقهای بین دو
مسئول بود اما حاال قانونی شده .هر دستگاهی که بخواهد مجوز
تولید و خدمات صادر کند اول باید رضایت استاندارد را بگیرد.
 مشکل آسانسورها هم رفع میشود
ویدرپاسخبهاینسئوالکهاینموضوعمربوطبهآسانسورها
هم میشود ،گفت :بلی قطعا این موضوع شامل آسانسورها هم
میشود .البته پیشبینی میشود سوءبرداشتها و مقاومتهایی
صورت بگیرد که گذشت زمان و عملکرد ما این را حل میکند.
 نهادهایی که همراه نشوند را به دستگاه
قضایی معرفی میکنیم
اگر حمایت قانونی شود ما میتوانیم نهادهایی را که همراه
نشدند را به دستگاه قضایی معرفی کنیم .در این شهر سه
باسکول فعال استاندارد ندارند که یکی مواد غذایی وزن میکند.
چقدر حقالناس میشود؟ با بیپروایی پلمبهای استاندارد
باسکول را باز کردهاند و فعالیت میکنند .اگر دستگاههای
دولتی مکلف به رعایت استاندارد باشیم این اتفاق نمیافتد .وی
در پاسخ به این سئوال که چرا از آنها شکایت نمیکنید ،گفت:
در حال تنظیم شکایت هستیم .ما جدیدا متوجه موضوع شدیم.
موضوع را کتبا به صنعت و معدن اطالع دادیم .اگر الزم باشد
اسم باسکولها را نیز از طریق رسانهها اعالم میکنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

سربازی مستقلشدن را آموزش میدهد
 گروه خبر :دهمیندورهجشنوارهجوان
سربازومراسمتحلیفسربازانوظیفهمرکزآموزش
نداجای سیرجان با حضور امیر دریادار خانزادی
فرمانده نیروی دریایی ارتش به میزبانی سیرجان،
برگزارشد.
امیر دریادار خانزادی در مراسم تحلیف
سربازان گفت :در ایام دهه فجر هستیم دشمن
برای مقابله با انقالب اسالمی شیوه جدید و
جنگ نرم را پیش گرفت که این روش میتواند

از جنگ نظامی خطرناکتر باشد .وی افزود :ورود
به خدمت سربازی اتفاقات زیادی را برای شما
رقم می زند،تجربه مستقل بودن و دور از خانواده
بودن میتواند باعث شکوفایی استعدادهای شما
شود،نظمپذیری،قانونگرایی،احساسمسئولیت
و  . .چیزهایی هستند که شما آموزش دیدید و
میتوانید در زندگی خود به کار گیرید .وی افزود:
نیروهای نظامی چون با جوانان زیادی سر و کار
دارندبایدبهخوبیکارفرهنگیورفتارسازیکنند.

امیر دریادار خانزادی در این مراسم ضمن
گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
گفت:حدود  ۱۰هزار نفر در سال وارد این مرکز
میشوند و آموزشهای الزم را میبینندکه نشان
از ظرفیت باالی نداجا در این حوزه است.
امیر دریادار خانزادی افزود :دشمن برای
اینکه ما را شکست دهد نمیتواند با اسلحه بیاید
چون جوانانی مثل شما را در مقابل خود میبیند،
دشمن با لبخند میآید پس فریب ظاهر زیبا و

لبخندش را نخورید .وی در پایان افزود :ما وقتی
این لباس را میپوشیم در صف شهادت قرار

خانواده محترم اسالمی و حسنپور

مصیبــت وارده را خدمــت شــما بزرگــواران تســلیت عــرض نمــوده ،غفــران و رحمــت الهــی بــرای آن
عزیــز از دس ـترفته و ســامتی و طــول عمــر بــا عــزت بــرای شــما از پــروردگار متعــال خواهانیــم.

محمد عسکری رییس شورای اسالمی شهر سیرجان

جناب آقای

حاجحسیناسالمی

تســلیت قطــرهای اســت در برابــر غــم
دریاگونــه شــما ...واژهای در قبــال از
دســت دادن عمــوی بزرگوارتــان نیســت
جــز «تســلیت» .از خداونــد صبــری
عظیــم برایتــان خواســتارم.
هنرستان غیر دولتی زنوبر
محمدعلی علیپور

جناب آقای

حاجحسین اسالمی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل واالکرام

ضایعــه درگذشــت پدرخانــم مهربــان و
مومنتــان را از صمیــم قلــب تســلیت عــرض
میکنیــم .خداونــد متعــال روح پاکــش را بــا
موالیــش علــی(ع) محشــور نماید و بــه بازماندگان
صبــر جزیــل عنایــت فرمایــد.

جواد و مجید خواجویی

گرفتهایم،فرهنگشهادتهمانچیزیاستکه
دشمن از آن میترسد.

«اتاق ورونیکا»
در سالن
فردوسی

 پاسارگاد :نمایش «اتاق ورونیکا» از یازدهم بهمن روی صحنه رفته و
تا بیست و ششم بهمن ماه ادامه دارد .به گفتهی سارا فیروزی کارگردان« ،اتاق
ورونیکا» از ساعت  19هر شب در سالن فردوسی اداره ارشاد روی صحنه میرود.
نویسنده این اثر «ایرا لوین» است و در آن سارا فیروزی ،منصوره فیروزی ،ناصر
پورجعفرآبادی و عباس اسدی زیدآبادی به ایفای نقش پرداختهاند .سارا فیروزی
گفت :این داستان در سالهای 1970آمریکا میگذرد و یک داستان جناحی است.

سرمقاله

ماجرایی تازه در راه است

پاسارگاد
ناآرامیهای دیماه امسال آثار و تبعات بسیاری در پی
داشت و زنگ خطرهای بسیاری را به صدا درآورد .یکی
از این زنگها زنگ خانهی اصالحطلبان بود که چرت
یالجملهپارهکرده
جزماندیشیاینگروهسیاسیراهماگرف 
باشد،زیاده غنیمتاست.شعار«اصالحطلب!اصولگرا!دیگه
تمومه ماجرا» از یک سو موجبات شادی رقبای داخلی را
فراهم آورد و از سوی دیگر خارجنشینان را امیدوار ساخت که
اصالحطلباننقطهاتکایشانراازدستدادهاندوایناتفاقبه
آنهاکمکمیکندتابهتربتوانندبهطرحهایبراندازنهخویش
فکر کنند .البته پیش از این هم ،عدهیی از فعاالن سیاسی و
اجتماعی بر ناکارآمدی دوگانهی اصولگرا و اصالحطلبی
انگشت نهاده بودند که از آن میان بهاریون احمدینژادی و
اعتدالگرایان از بقیه ممتازترند .هرچند که هیچ کدام از آنها
گفتمانی بدیل که قادر به جذب دیگران باشد ،ارایه ندادهاند؛
گروه اول همچنان از ریشههای اصولگرایانهی خویش تغذیه
میکند و گروه دوم با پیوند اجباری بر بدنه اصالحطلبی
نشسته و از آن بهره میبرد .اصولگرایان مدتهاست که از
کسادیمغازهیسیاستورزیخویشآگاهندوتنهابهرانت
موجود در بازار سیاست امید بست هاند .رانتی که از حذف
رقیبان حاصل میشود .این گفتمان سیاسی دلخوش به
همین مقدار و شاید ناتوان از درک تحوالت برای تحلیل
دیماه  96به همان نسخههایی رجوع میکند که حتا
ارزشتسکینبخشیهمندارند.تقلیلاعتراضاتماهگذشته
الیههایی از جامعه به مشکالت معیشتی و تبدیل کردن
آن به چماقی برای کوبیدن بر سر دولت مستقر در کنار

سرنخهای مرموزیهمچونبرادرزنصدامنمونههاییازاین
رویکرد است .اصالحطلبان هم با آگاهی از نامطلوبی رقیب
در هنگامههای انتخاباتی بازی تکراری و کسلکنندهیی
را به نمایش میگذارند .بازی که هرچه از دوم خرداد 76
فاصلهمیگیردروزبهروزقابلپیشبینیترمیشود.ترساندن
مردم از روی کار آمدن رقیب برای رسیدن به پستهای
انتخاباتی و پس از آن شکایت از نداشتن ابزار کافی برای
یالیه افتادن از چشم
عمل به وعدهها و عقبنشینی تا منته 
رایدهندگان ،آدمی را یاد تیم ملی فوتبال دوران مربیگری
یاندازد .تیمی که در مرحلهی رفت ،امید اول
مایلیکهن م 
صعود به جامجهانی بود .این تیم با نسلی طالیی از بازیکنان
فوتبال فقط یک روش بازی را به نمایش میگذاشت و حتا
یدانستند که در
تعویضهایش هم تکراری بود و همگان م 
دقیقه  65کدام بازیکن با چه کسی تعویض میشود .تیم
مایلیکهن علیرغم نتایج درخشان دور رفت در بازیهای
دور برگشت چنان ضعیف ظاهر شد که سقوطش حتمی
شد .مایلیکهن که جز همان روشهای تکرای چیز دیگری
بلد نبود ،ناچار جایش را به وی هرای برزیلی داد و تیم ملی بعدا
حماسهساز ملبورن شد .دیماه امسال خواب جزمگرایانهی
اصالحطلبان را که به «استمرارطلبی» متهم شدهاند را پاره
کرده است و این فرصتی است برای بازسازی گفتمانی که
هم رقبای داخلی و هم اپوزسیون خارجی مرگش را انتظار
میکشند .روزگاری سعید حجاریان از مرگ اصالحطلبی
خبر داد و عدهیی از ساکنان این خانه را خوش نیامد .حاال
این صدا از کوچه و خیابان شنیده میشود و در چهل سالگی
انقالبتقاضایماجراییتازهراطلبمیکند.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

انصافا پخش مستقیم و زنده سخنان
ریاست محترم جمهوری در سفربه سیرجان
واجبتربود یاپخش زنده برنامه کم مخاطب
زندگی زیباست و آموزش آشپزی از
شبکه پنج کرمان؟ واقعا جا دارد مدیران
استانی و به ویژه مسئوالن صدا و سیمای
مرکزکرمان کمی منصف باشند و به مردمان
سایرشهرستانهاهماحترامبگذارند4179.
 آفرین به رییسجمهور با تدبیر ،مرحبا به
فرماندار با امید ،احسنت به شهردار روسفید،
دستهمگیشمادردنکندازاینکهباتعطیلی
کارمندان دولت در روز پنجشنبه در سیرجان
مرهمی بر دل ارباب رجوعهای خسته
گذاشتید ،خوشبه حالتان و حقوقهاتان
گوارای وجود !2410
مدیرانومسئوالنمحترمشهرمانخسته
نباشید جاده فرودگاه خیلی ،خیلی زیاد چاله
دارداقدامکنند.سپاسگزاریم2956
 جناب نماینده ،جناب فرماندار ،جناب
شهردار و اعضای شورای شهر ،حاال که
چرخ زمانه سبب شده تا شما مسئولیتی در
این شهر داشته باشید چه به حق و چه به
ناحق حداقل کاری کنید که پیش خدا و
همشهریان سرافکنده نباشید و بعد از پایان
کار یا مسئولیت یک کارنامه قابل قبولی از
خود بهجا بگذارید و در خاطر همشهریان به
نیکی ،جاودانه شوید نه به بدی وکمکاری از
شما یاد کنند .اگر گوش شنوا و چشم بینا
دارید و به صندلی و میز مسئولیت وابسته
نشدهاید0114.
گل بود به سبزه هم آراسته شد! حکایت
این روزهای بعضی ازکوچهها و خیابانهاست
که به جای ترمیم آسفالت آنها ،اجرای
پروژه فاضالب شهری مزید بر علت شد و
به لطف حفاریهای اخیر تمامی معابر پر از
تانداز شد و زندگیمان را خاک
چاله و دس 
برداشت4179.
 میخواهم تشکر کنم از امامجمعه و

فرماندارسیرجانکهبعدازنمازجمعهنرفتند
و نشستندپای درددل مردم بینوا کاش همه
شهرهای ایران در نماز جمعه مشکالت
معیشتی و اشتغال و سایرمشکالت را مثل
سیرجان حل میکردند .من فکر نمیکردم
روزی بتوانم بیپرده با فرماندار حرف بزنم
ایشان با صبر و حوصله حرفهای مردم را
گوش م یداد و همانجا با معاونش اقدام فوری
میکرد .مشکل برق منطقه ما به لطف ایشان
حل شد خدا خیرش بدهد2017.
چرا قنادیها هنگام وزن کردن شیرینی
وکیک جعبه را معادل جنس فروخته شده
حساب میکنند؟ قابل توجه صنف قنادان
محترم ،کارتن کیلویی  400تومان است!
جای خالی بازرسی کمیته صیانت ازحقوق
عامه احساس میشود !2954
وضعیت ترافیک و بیبرنامگی ادارهها
بخصوص شهرداری در انجام امور عمرانی و
عدمحضورماموراندرمسیرهایشلوغباعث
بروز مشکالت عدیده و ترافیک و بینظمی در
سطح شهرشده است9891.
ضمن تشکر و سپاس از سرکار خانم
خواجویینژادبابتمصاحبهتاثیرگذارایشانبا
خانم معصومی ،باید اعتراف کنم گفتوگوی
مذکور ناخودآگاه امید فراوانی به جامعه
افسرده و سرخورده تزریق کرد و تاثیرش
از هزاران بار مراجعه به مشاور ،روانشناس و
روانپزشک بیشترومفیدترواقعگردید4179.
 کسی  ۹۹درصد معلولیت دارد چگونه
عروسک میبافد ما در سیرجان این همه
معلول داریم اما دریغ از ذرهای اهمیت6718
 در شهرک فخرآباد سیرجان چند هزار
قطعه زمین جهت احداث مسکن به مردم
واگذار شده به علت راه نامناسب کسی
نمیسازد و فاصله آن تا جاده شهربابک
۴۰۰متراستکهمتاسفانهجهتاحداثجاده
نزدیک به شهر طرحی وجود ندارد7538
 خواهش میکنم به گوش همهی

مسئوالن شهرمان ،حتی استانمان و
کشورمان برسانید که این تورم و گرانیهای
بسیار فجیع و زشت کی به سرمیرسد؟
ذرهای هم به فکرما قشر فقیر و بیشغل و
بیدرآمد هم باشند ،ریشهی این آشوبها در
مملکتمانصددرصدبخاطرفقروگرانیاست
نهچیزدیگر2052.
 شهردار و شورای شهر که برای رفع
ترافیک فقط خیابانها را یکطرفه میکنند
واقعاچشم نخورند3117.
 تا زمانیکه مدیران ناالیق و بیعرضه در
شهرمان عوض نشوند با این همه سرمایه و
موقعیت عالی شهر وضعیت همین است.
2983
 مسئوالن بجای توجیه کردن عملکرد
ضعیف خودبه دنبال راهکار و تالش برای رفع
مشکالتمردمباشند2983.
 کی جوابگو هست؟ خط واحدها را
بردند پارک سوار ما که از خیابان ولیعصر
میخواهیم برویم پارک سوار سخت است.
خواهشارسیدگیکنید5483
 واقعا متاسفم برای شهردار و صنف
سیرجان که چهره مرکز شهر را با میزان
فرمانهایخیابانصفاریوپشتبیمارستان
زشت کردند .کسی نیست جلوشان را بگیرد.
1623
 لطفا به گوش مسئوالن برسانید روستای
بر جآباد که هنوز پس از  39سال از انقالب
اسالمیمیگذردهنوزآبوهیچگونهامکانات
رفاهی ندارد بخدا نداشتن آب خیلی سخت
است .فقط بخاطر خدا مشکل ما را حل
کنید4611
قدیمیهاهرچهگفتندراستگفتند،سیر
بهفکرگرسنهنیستسوارهبهفکرپیادهنیست
و حاال هم کسی نیست بفکر ما مردم محروم
از آب ،محروم از امکانات رفاهی روستای
بر جآباد باشد5456.
 باز تخممرغ مانند سایر اقالم از سفره

جناب آقای حاجحسین اسالمی
خبــر درگذشــت عمــوی بزرگوارتــان چنــان ســنگین و
جانســوز اســت کــه بــه دشــواری بــه بــاور مینشــیند ولــی
در برابــر تقدیــر حضــرت پــروردگار چــارهای جــز تســلیم و
رضــا نیســت .خداونــد قریــن رحمتــش فرمایــد.

جمعی از دوستان

