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اینچندنفر
نام گلگهر سیرجان در لیست شرکتهای خریدار هپکو

ایلنا:سیدمهدیمقدسینمایندهمردماراکدرمجلسشورایاسالمیازاحتمالواگذاریهپکوبهشرکتهای
معدنی خبر داد .او تصریح کرد :پیشنهادی از سوی من ارائه شد که هپکو به گروههای معدنی واگذار شود؛ از جمله
شرکتهای گلگهر ،مس و چادرملو و پیمانکاران بزرگ معدنی از جمله جهاد نصر .وی افزود :آقای شریعتمداری
نیزبااینپیشنهادموافقبودند.وزرایدیگرنیزدرحالبررسیاینپیشنهادهستند.گفتنیستباتوجهبهاینکه
جمشیدمالرحمانمدیرعاملگلگهراصالتااراکیهست،شایدویتصمیمداردبراینجاتاینشرکتورشکستهبااینواگذاریموافقتکند.

تتلو رکورد کامنتها را دراینستاگرام شکست

انتخاب :آخرین حاشیه امیر تتلو مربوط به شکستن رکورد کامنتهای اینستاگراماش
است .مخاطبان تتلو در کمتر از چند روز تعداد کامنتها را به ده میلیون رساندند؛ اما تتلو
که انگار از این بازی خوشش آمده بود ،این بار گفت که کامنتها باید به  ۱۳ ،۱۲و در آخر
 ۱۶میلیون برسد .در انتها هم طرفداران امیرتتلو توانستند ۱۵میلیون کامنت بگذارند و تتلو
باالخره موزیک جدیدش را منتشر کرد.

افزایش دستفروشان ایرانی در کردستان عراق

ایلنا :عضو اتاق بازرگانی تهران گفت :پدیدهای که در چند ماه اخیر روند به شدت صعودی داشته
حضور دستفروشان ایرانی در عراق بوده است .معموال این افراد ماشین خود را که محل خواب و
اقامت آنها نیز محسوب میشود .علی شریعتی گفت :در اقلیم کردستان بیشتر مردم استانهای
غربی به خصوص کردهای آذربایجان غربی حضور دارند اما در سلیمانیه اهالی کردستان و کرمانشاه
حضور پررنگتری دارند .در قسمت جنوب عراق یا عرب نشین نیز ساکنان استان لرستان و خوزستان بیشتر هستند.

ش حقوقهای  ۶۰میلیون تومانی به مجلس
ارسال گزار 

تسنیم :عضوکمیسیونبرنامهوبودجه مجلسبابیاناینکهبایدهرچه سریعترپرداختحقوقهاینجومی
به افراد قطع شود ،از ارسال گزارشهایی به مجلس خبر داد که براساس آن برخی مدیران شرکتهای زیر
مجموعهدولتحقوقهای۶۰میلیونتومانیدریافتمیکنند.محسنبیگلریگفت:بایدهرچهسریعترپرداخت
حقوقهاینجومیبهافرادقطعشود،درشرایطفعلی،بودجهکشورتوانپرداختاینحقوقهاباحجمباالراندارد.
شرکتهایینظیرآبوبرقویابعضیشرکتهایزیرمجموعهوزارتنفت،ونیزشرکتملینفتویا«شستا»ازجملهاینشرکتهاهستند.

خبر

تیم نینجو تسو نینجا سیرجان قهرمان شد

 پاسارگاد :تیم نینجو تسو نینجا سیرجان با مربیگری
مسعود خلیلی در مسابقات کمیته(مبارزه) قهرمان استان کرمان شد.
در این مسابقات که جمعه هفته گذشته در کرمان برگزار شد 133
شرکتکننده از شهرستانهای سیرجان ،کرمان ،رفسنجان ،بم،

جیرفت ،عنبرآباد به رقابت
پرداختند.تیمسیرجاندراین
رقابتهابا 11شرکتکنندهبه
مقامهای زیر دست پیدا کرد؛
درردهسنیبزرگساالن:محمد
امین مریدی اول ،محمدرضا
آذر و علیرضا شیبانی دوم و
علیرضا آذرشین به مقام سوم
مشترک دست پیدا کرد .در رده جوانان؛ امیرحسین روحینسب،
محمدصالح ترشیدی و دانیال رستگاری مقام اول ،محمدرسول
امانی هم مقام سوم مشترک را کسب کرد .در رده نوجوانان؛ علیاکبر
محمودآبادیمقاماول،وامیررضاایمانیبهمقامسوممشترکرسید.

 مسابقات پرورش اندام کاپ آزاد چوپان عصر جمعه با حضور تیمهایی از باشگاههای سیرجان در سال هالل احمر برگزار شد و در
نتایج تیمی باشگاه رضا مقام اول ،باشگاه قرن مقام دوم و باشگاه ایرانیان مقام سوم را کسب کردند /.عکس :امین ارجمند
یادداشت

پیام تتلیتیها به مسؤوالن فرهنگی؛ چرا در دهه  60ماندهاید؟!

مصطفی داننده
تتلیتیها یا همان طرفداران امیر تتلو ،این روزها حسابی همه
تحلیلگران و ناظران اجتماعی ایران را انگشت به دهان گذاشته
است 15.میلیون کامنت زیر یک پست اینستاگرامی تتلو ،نشان
داد تحولی عجیب در سپهر اجتماعی ایران در حال رخ دادن است.
ذائقه نسل جدید ایران عوض شده است ،این مهمترین پیام
اینکامنتهاست.عجیبهمنیست.نسلهانسبتبهنسلقبلی
خوددچارتحولمیشوند.همانطورکهروزگارینوجوانانوجوانان،
عاشقسینهچاککباب،جگرومرغبودندوحاالبهپیتزا،ساندویچ
و غذاهای فست فودی دل سپردهاند .مسئله این است که انگار
مسؤوالن فرهنگی ما بر عکس مردم در گذشته ماندهاند و فکر
میکنند جامعه باید در دهه 60و 70بماند .با تغییر ذائقه مردم چه
برخوردیشد؟پیتزاممنوعشد؟ساندویچقدغنشد؟
پیام تتلیتیها به مسؤوالن؛ چرا در دهه 60ماندهاید؟
نه ،در کنار رستورانهای سنتی ،فست فودهای متعدد هم
به پا شد .هر کسی دوست داشته باشد غذای سنتی بخورد به
رستورانها مراجعه میکند و هر که ساندویچ دوست داشته باشد،
به فست فودیها میرود.
اوضاع فرهنگ هم همین است .در تمام این سالها ،امثال تتلو
محدودبودند.آنهابهدلیلمحدودیتهابهخوانندههایزیرزمینی
معروف شدند و کم کم طرفداران خود را پیدا کردند .توجه کنید
در تمام این سالها هیچ کدام از این خوانندهها به تلویزیون که پر
مخاطبترین رسانه ایران است ،راه پیدا نکردند .هیچ صحبتی هم
از آنها در صداوسیما نمیشود اما به واسطه فضای مجازی این افراد
برای خود نامی دست و پا کرده اند و حاال به جایی رسیدهاند که

رکوردکامنتدریکشبکهاجتماعیجهانیرامیشکنند!
تازهمگرچهرههایفاخررادرصداوسیمامیبینندکهبگوییم
آن را نشنو و این را گوش کن؟
شمابانسلیروبروهستیدکهچالشهایاجتماعیاش،پخش
آهنگهای پر فحش تتلو ،برای پدر و مادرهاست و به تصویر
کشیدنواکنشآنها.
بسیاری از این جماعت که 15میلیون کامنت گذاشت هاند و البته
کمتر از 15میلیون نفرند ،در ایران زندگی میکنند؛ در ایران مدرسه
رفت هاند؛براساسآمارصداوسیما،اکثریتتلویزیونتماشامیکنندو
قاعدتابراساسآموزشها،هنجارهایاجتماعیوفرهنگینبایدبهتتلو
و امثال او عالقهمند میشدند ،اما شدند .این عالقه به خاطر این است
که اتفاقات اجتماعی و فرهنگی در یک برهه زمانی متوقف نمیشوند
و همچون رودی پر آب در حال حرکت هستند .نمیشود مثل زمانی
کهباویدیومخالفبودیمبافضایمجازی،موسیقیوسینمامخالفت
کنیم.انتشارکتابخاطراتمحمدسرافرازرییسپیشینصداوسیما
نمونه خوبی از قدرت فضای مجازی در عصر ماست .او میتوانست
سالها منتظر مجوز وزارت ارشاد بماند ،اما تصمیم گرفت متن
خاطرات خود را در فضای مجازی منتشر کند .این کار باعث شد تا
هم اثر او را ببیند و هم در موردش حرف بزنند .واقعا االن مجوز دادن
و ندادن به آثار هنری به معنای ندیده شدن آنهاست؟ نه ،شما مجوز
ندهید آنها کار خود را میکنند .تتلو مگر مجوز داشت؟ حسین تهی
مگر مجوز دارد؟ مسؤوالن فرهنگی هم باید تن به این رود بسپارند و
تصمیمهایی بگیرند که با وضعیت فعلی جامعه هماهنگ باشد .آنها
باید باور کنند که دهه 60و 70تمام شده است و دیگر کسی منتظر
تصمیمهایآنهانمیماندوکارخودرامیکنند/.عصرایران

گر حکم شود که مست گیرند...

 ابوذر خواجویینسب
سیرجان ،شهر بیدفاع/
هفتهی گذشته و در ادامهی اکر ِان
فیلمهای هنر و تجربه در سینما
قدسسیرجان،مستندیباعنو ِان
«دیوارآبی» اکران شد .این مستند
«پلصدر»
نگاهی دارد به تهران و ِ
کهدردورهیمدیریتمحمدباقرقالیبافبرشهرداریِ تهران،
به عنو ِان نما ِد پیشرفت و توسعهی شهری و با شعا ِر «مردم در
صدر»افتتاحشد؛شعاریکهعمالبرعکسعملکردهومردم
رابهجایصدردرآخریندرجهیاولویتبندیقراردادهاست.
یاحداثاینپل ١١کیلومترىبرابر
طبقآماررسمى،هزین ه 
ِ
ی ساخت۴٣کیلومتر متروى زیرزمینى بوده است.
با هزین ه 
«دیوارآبى»بهروندتصمیمگیرىواجراىاینپروژهمیپردازد
و سعی میکند این نکته را پررنگ کند که «تخصصگرایی»
در شهر خیلی هم معنا ندارد .تخصص یک بخش است و
پل صدر با هزینهی
مردم و زندگی روزمره بخش دیگرِ .
 1300میلیارد تومانی ساخته شد ،اما بهگوا ِه کارشناسان
افیکی مناطق مرتبط نداشته
هیچ کارکردی در ِ
کاهش بار تر ِ
ساکنان اطراف
امش
ر
آ
ملی،
های
ه
سرمای
و فقط با هدر دادن
ِ
ِ
پل را گرفته است .قصهی «زیرگذرمک یآباد» در شهر ما نیز،
بیشباهت ب ه پلصدر نیست .پروژهای که برای ساخت آن
تا به امروز نزدیک به 5میلیارد تومان هزینه شده و گویا قرار
اشتن کارکردی در
است قبل از بهسرانجام رسیدن ب هد ِ
لیل ند ِ
حلگرهیترافیکیاینمنطقه،منتفیشود.اگراینحماقت
و دود کردن سرمایههای یک ملت نیست ،پس چه اسمی
میتوان روی آن گذاشت؟ قبال در یادداشتی اشاره کردم که
اگر همین امروز پروندهای برای بسیاری از شهرداران سابق و
تالمالگشوده
اعضایشورایشهربهجر ِم«حیف»کردنبی 
شود،شهرمامصد ِاقاینشعرمعروفمیشود؛گرحکمشود
کهمستگیرند،درشهرهرآنکههستگیرند.
توجوی پیروزی /گلگهر همچنان روی
در جس 

نوار ناکامی قدم برم یدارد .حاال مدیران باشگاه ماندهاند و
بی
کاسهیصب ِرلبریزشدهیهوادران.وینکوبگوویچحتمامر ِ
توانایی بوده که بیش از دو دهه در فوتبال ایران دوام آورده.
نی لیگ دستهاول در سال گذشته،
اما تجربهی هفتههای پایا ِ
آغازینلیگبرت ِر
ی
ه
هفت
5
و
فصل
بازیهایدوستانهیپیش
ِ
امسال ،نشان داده که گلگهر با هدایت او و بهلحاظِ تاکتیکی
بهبنبسترسیده.وینکودرامریارگیرینیزموفقعملنکرده
است.تیماوبیشازهرچیزی،ازگمشدهایبهنا ِم«پلیمیکر»
رنج میبرد .در واقع گلگهر بیش از آنکه به مجتبی جباری
برروینیمکتمربیاناحتیاجداشتهباشد،بهیکیشبیهاودر
میانهیمیداننیازمنداست.
امان از بیتدبیری /استاندار کرمان در جلسهی اخیر
روزمرگی این شورا انتقاد کرده و
شورای معادن استان از
ِ
معادن استانکرمان
ی
ه
توسع
ای
ر
گفته؛ آیندهی روشنی ب
ِ
نی محمدجواد فدایی ،ربطی به
ا
ر
نمیبینم .البته دلنگ ِ
محیطی معادن ،ندارد .از دیدگاه آقای
آلودگیهای زیست
ِ
استاندار ،کاهش پهنههای معدنی در استان کرمان ،قابل
توجیه نیست و محدودههای معدنی نباید «بالتکلیف»
نمایندگان
بمانند .سالهاست که مجموعهی مدیران و
ِ
استان ،بیتوجه به هشدار کارشناسان و با چشمپوشی از
استانکرمان،دلخوشبهتوسعهی
بحرانجدیِ ک مآبیدر ِ
بیرویهیصنایعمعدنیهستند.کاشآقایاستاندار،قبلاز
دلسوزاندنبرایپهنههایبالتکلیفمعدنی،بهگزارشیکه
مرک ِزبررسیهایاستراتژیکریاستجمهوریازچالشهای
یانداخت.
توسعه در استان کرمان منتشر کرده ،نگاهی م 
ح
طر
گزارشیکهبهصراحتتاکیدکرده«:درمکانیابی هایِ
تمامی جنبههای
صنعتی استان کرمان ،اغراض سیاسی بر ِ
ِ
علمی ،فنی زیستمحیطی و توسعهای ارجحیت داشته و
نگاهصرفاًاقتصادیمسئوالناستانیبهطرحهایتوسعهی
گرفتنمسایلزیستمحیطی،
بدوندرنظر ِ
صنعتومعدنِ ،
بهبسیاریازمعضالتازجملهمشکل«کمبودآب»استان
دامن زده است».
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 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :574
پریا صادقی

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.

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی

متخصص اعصاب و
روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی تلفن42209165 - 42209795 :

شب 4-10

