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انتخاب :درپیبروزمباحثهایدرجلس هایدرروزشنبه،روحانیخطاببهجهانگیریمیگویدکهشماواصالح
طلبان به دنبال سرنگونی دولت هستید .جهانگیری ،اما در واکنش به این سخنان  ،اظهارات تندی بر زبان نمیآورد،
اماتصمیمبهترکجلسهرامیگیرد،اماالریجانیازاومیخواهدجلسهراترکنکند.جهانگيريپسازپايانجلسه،
راهیمنزلشدهودرمحلكارخودحاضرنمیشود.چندینتنازوزراازجملهظریفطیديروزوامروزباجهانگیری
درمنزلشدیدارکردهاندوخواستاربازگشتاوبهسرکارششدهاند.درنهایتجهانگیریحاضرشدهاستکهدرجلسهیکشنبههیاتدولتشرکتکند

ادعای تازه یک نماینده مجلس علیه وزارت نفت

آفتاب :حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر مدعی شد :اخیرا نهادهای امنیتی یک باند نفوذی را
دستگیر کردند که با نفوذ در میان تعدادی از مدیران وزارت نفت در جهت تکمیل پازل دشمن اقدام میکردند .وی
افزود :در راس این باند خانمی قرار داشت که با نفوذ بین 16نفر از پرسنل مهم و تاثیرگذار وزارت نفت نفوذ کرده بود
و توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاری را در این جنگ اقتصادی به کشور
وارد کند .این در حالیست که سخنگوی وزارت نفت به این خبر واکنش نشان داده است و وجود جاسوس زن در وزارت نفت را تکذیب کرده است.

آقای والیتی که چندین شغل دارد کارها را به جوانان واگذار کند

ایسنا :نمایندهمردمتهراندرمجلسگفت:ازآقایوالیتیکهچندینشغلدارندمیخواهمکارهارابهجوانترهاواگذار
کنندتاشاهدباشیمدانشگاهآزادکانونپرورشدانشجویانفقیدوفرهیختهباشد.مصطفیکواکبیاندرجلسهعلنیدر
خصوصحادثهواژگونیاتوبوسدرواحدعلوموتحقیقاتبیانکرد:درگزارشکمیسیونآموزشوتحقیقاتبهفرسوده
بودن اتوبوسها و نداشتن معاینه فنی خودرو اشاره شده است .براساس این گزارش مسؤوالن دانشگاه آزاد و پیمانکاران
مربوطهبایدپاسخگوباشند.مردمبایدبدانندکهمجلسفقطگزارشتهیهمیکندامادستگاهقضائیاستکهبایداینموضوعرابهطورجدیدنبالکند

واکنش مطهری به تصاویر منتشرشده از ستاره اسکندری

خبرفوری:علیمطهریدریادداشتینوشت«:دربارهقضیهخانمستارهاسکندریوبازیگرانیمانندایشانکهبهخارج
ازکشورسفرمیکنندبایدیکاصلرامالکقضاوت قرارداد:اگریکبازیگرزندریکبرنامهرسمیبی نالمللیدرخارج
ازکشوربهعنواننمایندهجمهوریاسالمیایرانشرکتمیکندبایدپوششاسالمیرابهنحودرسترعایتکندامااگر
براییکسفرشخصیبهخارجازکشوررفتهاستمامورنیستیمتجسسکنیمکهآیاپوششاسالمیرارعایتمیکند
یانمیکندواگررعایتنکرداورابهریاکاریمتهمکنیمزیرامنطقاوایناستکهدرداخلایرانقانونرارعایتمیکنمودرخارجبههردلیلیرعایتنمیکنم.

خبر

اجرای دوبله زنده شگفتانگیزان  2پنجشنبه در سیرجان
 پاسارگاد :اجرای دوبله زنده شگفتانگیزان 2
پنجشنبهی این هفته در دو سانس در سالن غدیر اداره
ارشادتوسطگروهدوبالژبرگزارمیشود.حسینخواجویی،
مدیردوباالژاینگروهبابیاناینکهاینکاربرایاولینباردر
سیرجان و استان کرمان اجرا میشود ،بیان کرد :این پروژه
ابتدابههمتخانمیوسفی،مدیریتموسسهفانوسمهرو
مهتابباهدفاستعدادیابیصداپیشگیدرسیرجانآغاز
شد و پس از معرفی صدا پیشهها و تمرینات ابتدایی طرح
را با شرایط خاصی که داشت به چند موسسه فرهنگی
هنری ارائه دادم که از این بین موسسه معراج اندیشه گل
گهر با ارائه حداکثر امکانات پذیرفت .وی در ادامه بیان

کرد :برای دوبله انیمیشن شگفت انگیزان ۲ساخت شده
در سال  ۲۰۱۸که ادامه داستان شگفت انگیزان ۲۰۰۴
است که روایتگر ماجرای زندگی ابرقهرمانها و درگیری
آنها با خطرات است .خواجویی در ادامه با بیان اینکه
این گروه متشکل از  15صدا پیشه جوان شهرستان
است ،افزود :ناصر پور جعفرآبادی ،حسین نجف آبادی،
امیرحسینمتقیان،حسینخواجویینژادصداپیشههای
مرد و نسترن کورکی نژاد ،رقیه اسدی ،کیمیا شهبا ،مژده
پارسا ،الهام عرب زاده ،فاطمه وحیدی ،سعیده خواجویی،
نیلوفر صادقی ،فاطمهگلزاری ،سعیدهکورکیو میناحاج
ابراهیمیصداپیشههایزنهستند.

جناب آقای مجید پورمحسنی

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان
مصیبــت وارده را بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده،
بــرای آن مرحومــه غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان
ســامتی و طــول عمــر خواســتارم.
اصغر حدیدی ،رییس هیئت فوتبال شهرستان سیرجان

جناب آقای علی تبریزی

پیشکسوت ارزنده فوتبال شهرستان سیرجان

درگذشــت همســر گرامیتــان را بــه شــما تســلیت عــرض
نمــوده ،از خداونــد بــرای شــما صبــر و اجــر و بــرای آن عزیــز از
دســترفته روحــی شــاد و آرام طلــب میکنــم.
اصغر حدیدی ،رییس هیئت فوتبال شهرستان سیرجان
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نامههایی از تیمارستان

من آالینده هستم!
 علی عیوضیزاده
سالم دخترم ،خوبی؟
نوشتهای خیلی نگران مشکالت ورزشگاه
سیرجانبرایمسابقاتلیگبرترفوتبالهستیومیترسی
اگر زیرساختها آماده نشوند ،میزبانی را از ما بگیرند؛ به
درک! خودمان یک لیگ برتر توی سیرجان راه میاندازیم
که چشم همه کور شود .خدا را شکر ،چیزی که توی این
شهر زیاد است ،تیم است .مثال جناب نماینده قادر است
حداقل پنج تا تیم از بین مسئوالن سیرجانی به مسابقات
بفرستد! یا مثال گلگهر میتواند جز تیم باشگاه گلگهر،
چند تا تیم داخلی از موافقان و مخالفان مدیرعامل یا مدیر
مجتمع را راهی مسابقات کند! حاال بماند که هنوز تیم شورا،
تیم شهردار ،تیم فرماندار و تیمهای مخالف اینها وجود
دارند! اصوال مسئوالن ما هرچه که نداشته باشند ،انصافا یک
تیم موافق و یک تیم مخالف را حتما دارند!
نوشتهای که مادرت گفته حاضر نیست دیگر ریخت مرا
ببیندچونمندرزندگیاوجزیکآلودگیزیستمحیطی،
صوتی و فیزیکی چیزی دیگری نبودم!
این اولین بار نیست که به من آالینده میگویند .یکبار
یکی از نیروهای سیاسی به من گفت که من آالینده
سیاسی هستم و اگر برای جذب ذرات معلق و تشعشعات

جناب آقای

محسن صالحینسب

درگذشــت مــادر همســر گرامیتــان
را بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده،
از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن
مرحومــه رحمــت واســعه الهــی و بــرای
بازمانــدگان ســامتی و اجــر مســئلت
مینماییــم .مــا را در غــم خــود شــریک
بدانیــد.

برادران محتشمی و مداحی

جناب آقای مهدی جهانشاهی

مدیرعاملباشگاهفرهنگیورزشیشهرداریسیرجان
ب قهرمانــی لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان
کســب مقــام نایــ 
ســیرجان را کــه نشــان از تالشهــا و زحمــات و حمایتهــای
بیدریــغ شــما در ایــن مجموعــه ورزشــی اســت را بــه شــما
تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد اســت در پرتــو الطــاف الهــی
همــواره موفــق و پیــروز باشــید.

باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین

مضر نوشتههایم فیلتر نگذارم ،به زودی من را تعطیل
میکنند!
میدانی دخترم؟ خوب نیست آدم تعطیل شود .اگر
آدم تعطیل شود ،اعضا و جوارحش بیکار میشوند و بعد
علیه خود آدم دست به تجمع میزنند! مثال یکهو میبینی
انگشتهای دستت علیه تو اعتراض میکنند و بعضی از
انگشتهای خودفروخته و بیادب مثل انگشت شست ،هی
خودشان را به تو نشان میدهند! اینجاست که آدم کفری
میشود و میزند پدر انگشتهایش را درمیآورد!
نوشتهای که کارگران معدن چهار گنبد دوباره در
اعتراض به نگرفتن حقوق اعتصاب کردهاند و مدیرعامل
معدن تعجب کرده که چرا اینکار را انجام دادهاند.
مدیرعامل معدن کامال درست گفته است! اصوال وقتی
ندادن حق عادی باشد ،اعتراض به ندادن حق است که
غیرعادی است ،مشکوک است ،هدایت شده است!
به همین دلیل هم وقتی شوهرمادرت و مادرت به من
خیانت کردند و حق من پایمال شد ،اعتراض نکردم چون
ترسیدم غیرعادی ،مشکوک و هدایت شده باشم! پس
دخترم! یادت باشد که همیشه هم هدایت شدن خوب
نیست و گاهی آدم اصال نباید هدایت بشود!
قربان تو ،پدر هدایت نشده و دیوانهات!

 احمدرضا تخشید
داشتم آماده میشدم بخوابم که
صدای دریافت پیام گوشیام بلند شد.
نگاه کردم دیدم یک شمارهی ناآشنا این
لطیفه را فرستاده« :یهو تو هواپیما خانم
جواهریانبهرامبدجوانگفت؛رامبدجان
مژده داری بابا میشی .رامبد به عیالش
گفت:ماکهحاالبرایاکرانفیلمداریممیریمکانادامجبوریمبچهمونم
همونجابهدنیابیاریم.هردوشونناراحتازاینماجرابهسفرشونادامه
دادن.خالصهاینکهمردمعزیزایرانرامبدونگارخیییلیشمارودوست
داارن.شماخیییلیباحالینوهمهچیروخیلیزودباورمیکنینچون
گوشای ما مردم خیلی درازه و اصلنم نمیفهمیم که رامبد تو خندوانه
فقط عربدهی عشق به ایران رو کشید تا بتونه با پول بی تالمال جیبش
رو پر کنه و شازدهش رو کانادا به دنیا بیاره که مبادا بگن بچ هاش ایرانیه».
من که فرستنده را نمیشناختم ،نوشتم :شما؟ جواب داد :کامبیزم با
گوشی پسرم دارم به راه راست هدایتت میکنم .نوشتم :ممنون شب
بخیر .نوشت :سوسول بازی رو بگذار کنار! یا اعالم کن هدایت شدی یا
پنج دقیقه دیگه در خونهتونم .نوشتم :مرد حسابی به من چه که رامبد
بچهاش رو کجا به دنیا آورده یا میاره؟ نوشت :خوب میخوای از جواب
اجنبی پرسته و دو رو و
فرار کنی .کامال مشخصه او هم مثل شماها 
فرصتطلب .نوشتم :درست نیست اینطور در مورد مردم حرف بزنی!
من هم حوصله ندارم تایپ کنم فقط اینقدر بگم به نظرم رامبد کار
تخصصیانجاممیده.شمابهیکمهندسمیگیبراتخونهبسازهولی
نمیگذاریهرچیخواستبسازه،بلکهنظرخودترومیگیتابرمبنای
قواعد معماری و عمران اجرا کنه .رامبد هم وقتی میخواد برنامه بسازه
بهش میگن این موارد رو هم باید توش اجرا کنی .هرچند رامبد گفته
ایران رو دوست دارم اما نگفته از کانادا بدم میآید .هنوز پیام را نفرستاده
بودم که کامبیز نوشت :باز داری رودهدرازی میکنی .ادامه دادم :البته
تلویزیون میتونه دقیقتر کار کنه و یک برنامه بسازه و از اول تا آخرش
شعاربدهولیفکرمیکنیدیگهکسیبرنامهرومیبینه؟کامبیزنوشت:
خدا رو شکر حال تایپ نداری .ولی واقعا تو این حرفهای خودت رو
قبولداری؟همینسادهاندیشیهایشمامملکتروبهاینروزانداخته.

یادداشت

ما باید قدرتمندانه جلوی هرز رفتن بی تالمال را بگیریم .ما باید آنچنان
دماغ رامبد را بسوزونیم که دیگه کسی جرات نکنه اصال بره خارج ،چه
برسهبهاینکهبخوادبچهایرواونجابهدنیابیاره.مااصالنبایداجازهبدهیم
رامبدبچهاشروواردایرانکنه؛خیانتکار،دروغگو!نوشتم:هرچهمیرسه
مینویسی.تقریباهمهمسئولینمملکتازبزرگتاکوچکحرفهایی
زدن و م یزنن ،وعدههایی دادن و میدن ،از قول من و تو چیزایی میگن
که به فکر من و تو هم نرسیده .تعریفهایی ازمون میکنن که شاید
خودمون هم قبول نداشته باشیم .حاال اونهایی که کالهبردارن به کنار
ولی بقیهاش باالخره باید چیزهایی گفته بشه ،آرمانهایی بیان بشه،
امیدهاییدادهبشهتامملکتروالخودشروداشتهباشه.هرچندبازهم
میگمبهنظرمنزایمانهمسررامبدیاحجابشربطیبهایراندوستی
و شعارهاش تو برنامهاش نداره .کامبیز نوشت :خوب از بزرگترهات یاد
گرفتی آسمون و ریسمون رو به هم ببافی تا کارها رو توجیه کنی ولی
باید بگی چطور حمایت میکنی از فردی که بی تالمال رو میبره در
کشورهای اجنبی خرج میکنه و به هدر میده .نوشتم :من رو چه به
حمایتازرامبد؟منرامبدرومثلبقیهحسابکردمکهدلشمیخواد
طوری که دوست داره زندگی کنه .هرچند شاید یک درصد هم حاضر
نباشم کارش رو خودم انجام بدم .بعد هی میگی بی تالمال ،خیانتکار،
دروغگو .طرف رفته کار کرده ،مزدش رو هم گرفته .به نظر من کسی
بی تالمالروبههدردادکهبرنامهفردوسیپورروتعطیلکردوبینندههای
تلویزیونروکاهشداد.کسیمیتونهخیانکارباشهکهچندمیلیوننفر
رو از تلویزیون دولت دور کنه و بشونه پای ماهواره و سرگرمیهای به
دردنخور .نه رامبد که حداقل یکیدو ساعتی مردم رو سرگرم میکرد و
کمی غم و غصه رو فراموش میکردن .حاال به حرفهاش اعتقاد داشت
یا نداشت به من چه .کامبیز نوشت :باز شروع کردی به چرت و پرت
گفتن.مردکهخائنوطنفروشتوجیهگر،حیفکهساعتازدوازدهشب
گذشته و نمیتونم خدمتت برسم .نوشتم :تو که هر چه دلت میخواد
مینویسیوهرفحشیرومیدهیدیگهمیخوایچهکارکنی؟نوشت:
ولینمیدونیچهلذتیدارهتویپیادهرویجلویشهرداریباشیمومن
دست بندازم و یقهات رو بگیرم و نگاه کنم تو چشمهات و هرچه الیقش
هستیبهتبگمومردمنگاهمونکنن.نوشتم:پسخداروشکرمیکنم.
کامبیزدیگرجوابینداد.بهگمانماینترنتشراخاموشکردهبود.

سودوكو 563
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :561
عبداهلل محمودی

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.

تقدیر و تشکر

بدینوســیله از کلیــه دوســتان ،آشــنایان ،اقــوام و ســروان گرامــی

ـدر مهربــان و دلســوزمان مرحــوم
کــه در غــم از دســت دادن پـ

کربالیی

غالمرضا نصرتآبادی

شــرکت و همراهــی نمودنــد و مــا را مــورد لطــف و عنایــت خــود
قــرار دادنــد خصوصــا آقــای حسـنپور نماینده محبوب شهرســتان
ســیرجان و بردســیر ،فرمانــدار محتــرم ســیرجان ،آقــای حمیــد
شهســواری ،مدیریــت و کارکنــان منطقــه ویــژه اقتصــادی و گمــرک
ســیرجان ،شــرکت نمــک طعــام ســیرجان ،شــرکت ســمنگانبار
ســیرجان ،شــرکت رنگدانــه ،شــرکت گهرزمیــن ،شــرکت گهــر
روش ،شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،اداره برق ســیرجان ،شــرکت فریکو ،شــرکت رز ســرد ،شــرکت
آرمانگهــر ،شــرکت الجــی ،رییــس شــورای اصنــاف ،امیر اکبر اســدی ،شــرکت تعاونی مســکن گهرروش
ارفــع ،انبــوه ســازان -رییس ـیپور ،شــورای اســامی روســتای نصرتآبــاد ،دهیــار محتــرم نصرتآبــاد،
مدیریــت غیــر انتفاعــی نبــوغ ،کانــون تبلیغاتــی الــف ،موسســه حضــرت زینــب(س) و تمامــی بزرگوارانی
کــه از راههــای دور و از شــهرهای قــم ،مشــهد ،کرمــان ،شــیراز ،مینــاب و بندرعباس با همــدردی نمودند،
نهایــت ســپاس و قدردانــی را داریــم .امیــد اســت شــادی قریــن لحظههــای شــما عزیــزان باشــد.

خانوادههای نصرتآبادی و محمودآبادی

