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نکتههای کوچولو!
داریوش ناصر

زنستیزی در شهرداری سیرجان!

اخیرا شهرداری تصمیم گرفته زنان شاغل در این
سازمان ،لباس متحدالشکل بپوشن! قابل ذکره که این
قانون در مورد آقایون اجرا نشده!
در همین رابطه شهرداری سیرجان با صدور
اطالعیهای که فقط در اختیار توقیف قرار گرفته
اعالم کرد :بدون شک زن بودن گناهی نابخشودنی
است .به همین دلیل شهرداری سیرجان جهت تنبیه
زنان ،تصمیم گرفته این افراد دیگر حق انتخاب لباس
نداشته باشند .شهرداری سیرجان امیدوار است این
تنبیه موجب شود که زنان شاغل در شهرداری از
زن بودن خویش پشیمان گشته و تمام سعی خود
را بکنند تا از این پس مرد به دنیا بیایند! قابل ذکر
است در راستای متنبه کردن بیشتر زنان ،به زودی
شهرداری طی نامهای به شورای شهر تقاضای تامین
بودجه جهت عمل جراحی «متحدالقیافه» کردن زنان
شاغل در این سازمان را مطرح خواهد کرد!

به زیستی رییس بهزیستی با تشکر!

رییس بهزیستی سیرجان در پاسخ به سوال
خبرنگار توقیف مبنی بر اینکه چرا در سفر رییس
سازمان بهزیستی کشور به سیرجان ،به خبرنگاران
اطالعرسانی نشده بود ،گفت :از اونجا که من خیلی
توی بهزیستی زحمت کشیدم ،نگران بودم خبرنگارها
جلوی رییس سازمان از من تشکر کنن و ریا بشه!
مهتاب حسینی در پاسخ به انتقاد یک شهروند که
پرسیده بود «چرا بهزیستی که میگوید بودجه ندارد،
برای آقای حسنپور آگهی تقدیر و تشکر زده؟»،
گفت :چون معلوالن و افراد تحت پوشش بهزیستی
تموم نمیشن ولی دورهی ریاست ممکنه تموم شه
و فرصت تشکر نباشه! اگه شما دکتر باشی و یه بیمار
در حال تموم کردن باشه ولی یه بیمار دیگه هیچوقت
تموم نکنه ،اول به کدوم رسیدگی میکنی؟! ضمن
اینکه خدمات بهزیستی شامل سه بخش میشه:
معلوالن ،نیازمندان و نمایندگان!
حسینی ضمن توصیه به جمع کردن فک خبرنگار
ما که روی زمین افتاده بود ،گفت :چون نمایندگان
برای رفتن به مجلس«نیاز به رای» دارند ،جزو
نیازمندان محسوب شده و بهزیستی طبق قانون
موظف است به این افراد کمک کند!

تفاوت را با ما احساس کنید!

چند ساله بهزیستی نتونسته آمار ظرفیت پذیرش
معتادان سیرجانی در کمپهای ترک اعتیاد کرمان
رو اضافه کنه ولی یه شهروند دارای حس مسوولیت،
تونست این تعداد رو از  15نفر به  25نفر افزایش بده!
این تفاوت بین حس مسوولیت و خود مسوولیته!

تا حاال بهش فکر کردین؟!

دقت کردین با وجود خشکسالی شدید در سیرجان
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و کم شدن شدید آبهای زیرزمینی ،به هیچ عنوان
آمار زیرآبی رفتن کم نشده؟!

استعداد!

شاید مسووالن سیرجانی استعدادی در پیشرفت
نداشته باشن اما بدون شک استعداد عجیبی در
پسرفت دارن!
نمونهش جشنوارهی جوان برتر چند سال پیش و
جشنوارهی جوان برتر امسال!

نامهی دبیر بخش توقیف به رییس
ادارهی جوانان سیرجان!

جناب آقای گلمحمدی
با سالم
احتراما به عرض میرسانم با توجه به اینکه
نشریهی سخنتازه موفق شده عالوه بر ایجاد اشتغال
برای کارکنان خود ،برای برخی رسانهها در زمینه
حمله و ناسزاگویی ،اشتغالزایی کند ،درخواست
میکنیم این نشریه را به عنوان جوان برتر در عرصهی
اشتغالزاییمعرفیبفرمایید!
پاسخ ادارهی ورزش و جوانان سیرجان به دبیر
بخش توقیف!
جناب آقای اسمت رو نمیدونم!
با سالم
ما تحقیق کردیم دیدم مطالب شما به دلیل بیش
از حد مستند و مستدل بودن ،موجب شده رسانههای
مورد اشاره جوابی به اصل محتوا نداشته باشند
و ناچارا رو به فحش ،ناسزا و حاشیهسازی بیاورند.
بنابراین از آنجا که مطالب شما موجب بددهنی آن
عزیزان شده ،هیات انتخاب جوانان برتر ،نشریهی شما
را دارای بدآموزی دانسته و شایستهی کسب عنوان
جوان برتر نمیداند!

کالهقرمزی!

میگیم انتخاب استفاده
از پیامرسان به عهدهی
مردمه ،میگن مردم با
تلگرام مخالفن! میگیم
با فیلتر تلگرام مخالفیم،
میگن مردم از فیلتر
تلگرام استقبال کردن!
راستش احساس
میکنم همهی ما
داریم توی مجموعهی
کالهقرمزی زندگی
میکنیم .با این فرق
که جای همهی
با
شخصیتها،
طرف
«دیبی»
هستیم که ما رو
«جیگر» فرض
کردن!
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مستقبالن سفیران گردشگری تبریز!
مصاحبه با یکی از

رو کم کنی جاذبههای توریستی سیرجان
ناصر صبحی

اخیرا شاهد ورود «اتوماچ» سفیران
گردشگری تبریز به سیرجان بودیم!
(توضیح ضروری :جهت جلوگیری از رواج
کلمات خاک بر سری و انحراف به چپ و
راست جوانان غیور این مرز و بوم و جهت
کاهش آمار تصادفات جادهای ،از این پس
به جای واژهی بیناموسی «اتو بوس» از
واژهی «اتو ماچ» یا «اتو روبوسی» استفاده
مینماییم .با احترام ،فرهنگستان موازی
زبان و ادب فارسی!)
در راستای همین سفر اتوماچ که با توجه
به طولش ،راستای بسیار درازی هم بود،
تصمیم گرفتیم با یکی از مستقبالن(اسم
فاعل خودساخته از استقبال کنندگان)
سیرجانی از این گردشگران ،مصاحبهای
داشته باشیم که ببینیم چرا؟
سالم مستقبل! ممکنه در مورد این
سفر از خودت توضیح بیفشانی؟
متاسفانه این سفر توطئهآمیز به اسم
معرفی جاذبههای توریستی تبریز انجام
شد که خوشبختانه با درایت مسووالن
سیرجانی ناکام ماند!
چرا توطئهآمیز؟
به این دلیل که این سفیران در حقیقت
قصد داشتند مخ گردشگران بیشماری که

همیشه در سیرجان پالس هستن رو بزنن
و اونا رو ببرن تبریز تا بدینوسیله لطمات
جبرانناپذیری به درآمد مالی سیرجان از
صنعت گردشگری وارد بیاورن! که این آفند
با پدافند هوشیارنهی مسووالن ما روبرو
شد!
یعنی چی؟
یعنی به جای اینکه اونا خودشون رو به
ما معرفی کنن ،ما به زور خودمون رو به اونا
معرفی کردیم!
مثال چه کار کردین؟
اول از همه اونا رو بردیم به بازدید از
موزهی عبرت!
کدوم موزهی عبرت؟
موزهی عبرت معتادان پارکهای
سیرجان! بعد هم بردیمشون به موزهی
مردمشناسی!
اون دیگه کجاست؟
با توجه به اینکه سالهاست در تبریز
گدا وجود نداره ،تبریزیها یادشون رفته
گدا چه شکلیه .بنابراین ما اونا رو بردیم
سرچهاراههای سیرجان و بهشون گدا
نشون دادیم .تبریزیها بسیار متعجب و
هیجانزده بودن! همش میخواستن به
این گداها دست بزنن که ببینن واقعی
هستن یا نه که ما میزدیم روی دستشون
و میگفتیم دست نزن بچه ،خراب میشه!
بعد بردیمشون به
موزهی تاریخ ترکیبی
سیرجان!
تاریخ ترکیبی
دیگه چیه؟
منظورم یخدانهای
دوقلو هست که
خودش قدیمیه اما
آثارش جدیده!
کدوم آثار جدید؟
همین که معتادها
اونجا رو پاتوق کردن،
آثار سوختگی دیوارها
که به خاطر روشن کردن
آتش بوده و همینطور
امضاهای شخصیتهای
مطرح سیرجان که طی

سالها روی دیوارهی یخدونها خورده؛ مثال
مسعود پلنگ !89/4/1 ،یا میخهایی که
عزیزان برگزار کنندهی مراسمهای مختلف
به خاطر نصب بنر روی دیوار یخدونها
ایجاد کردن که همین جای میخها واقعا
به اندازهی یک تاریخ حرف واسه گفتن
داره و من دعوت میکنم از کارشناسان
باستانشناسی که بیان و تحقیق کنن!
دیگه چه برنامهای برای تبریزیها
داشتید؟
بردیمشون بازدید از پروژههای عمرانی-
تاریخی! مثل زیرگذر مکیآباد یا مقبره
خواجه علی حسن!
خواجه علی حسن چرا؟ اونجا که
پروژهای نیست.
این تبریزیهای هی پز میدادن میگفتن
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فالن پروژهشون شده یک میلیارد ،اون یکی شده پنج
میلیارد؛ ما هم خواستیم کم نیاریم ،بردیمشون سر قبر
خواجه علی حسن ،گفتیم این پروژه رو میبینی؟ گفتن
کدوم پروژه؟ گفتیم آی باریکال! همین شده بیست
میلیارد تومن! آخرش هم بردیمشون موزهی «واویال،
تو دیگه کی هستی»!
موزهی «واویال ،تو دیگه کی هستی» چیه؟
منبر سنگی دیگه! آخه هر کی رو میبریم اونجا و بهش
میگیم این منبر سنگی که همینجوری ولو شده و داره
خراب میشه ،جزو آثار تاریخی سیرجانه ،میگه« :واویال،
تو دیگه کی هستی»!
حاال نتیجهی این مراودات فرهنگی با
تبریزیها چی شد؟
گفتن اگه ممکنه اسم مسووالن شهرتون رو به ما
بدین .گفتیم میخواین ازمون تقدیر کنین؟ گفتن نه،
میخوایم بذاریم توی لیست سیاه که که اگه اومدین
تبریز سریع بریم آثار تاریخیمون رو قایم کنیم!

به وقت شام
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