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اینچندنفر
نام رباخواری را بهدروغ قرضالحسنه نگذاریم

ایسنا :یک مرجع تقلید گفت :بعضی بانکها قرض الحسنه ۲۸درصدی میدهند ،یعنی چه؟ نام رباخواری
ضالحسنه میگذارند ،درست نیست .آیتاهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه شرط سالم کار کردن
را بهدروغ ،قر 
بانک این است که ربا حذف شود ،گفت :ربا مایه بدبختی جامعه اسالمی و ویرانی اقتصادی است و اندیشمندان
نشستند و فکر کردند مسائلی مانند عقود اسالمی و شرعیه و بانکداری بدون ربا را به وجود آوردند .وی افزود:
بانکهای خارجی یک درصد سود میدهند ،اما بانکهای ما چندین درصد سود از صنایع میگیرند .این آدم چه رقم میتواند رقابت کند؟

محمدعلی افشانی شهردار تهران شد

خبرگزاری مهر :اعضای شورای شهر تهران از میان دو گزینه نهایی محمد علی افشانی را با ۱۹
رای موافق به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند .همچنین سمیع اهلل حسینی مکارم یک رای اخذ کرد و
یک رای سفید داده شد .افشانی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است که در دولت یازدهم استاندار
فارس بود و هماکنون معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در
دولت دوازدهم است .در سابقه افشانی معاونت استانداری استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان و سمنان نیز به چشم میخورد.

 8حکم اعدام برای پرونده حمله داعش به مجلس

عصرایران :رییس شعبه  ١٥دادگاه انقالب اسالمی ،هشت عامل داعش در حمله به مجلس
شورای اسالمی و حرم امام راحل را به اعدام محکوم کرد .دادگاه بدوی هشت متهم حادثه
تروریستی مجلس شورای اسالمی و حرم امام راحل ،اردیبهشت امسال در هفت جلسه در شعبه
 ١٥دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد .متهمان فرصت دارند تا
 ٢٠روز به حکم صادره اعتراض کنند.
تعداد پسران بیشتر از دختران
یسخنگویسازمانثبتاحوالکشوربابیاناینکهتعداد
خبرآنالین  :سیفاهللابوتراب 
 766هزار و  139پسر و  721هزار و  769دختر در سال  96متولد شدهاند،گفت :به
ازای هر  100دختر  106.1پسر به دنیا آمده است و  5استان سیستان و بلوچستان،
خوزستان ،خراسان رضوی ،هرمزگان و خراسان جنوبی  ،باالترین و  5استان دارای
ن میزان والدت در کشور به ترتیب گیالن ،مازندران ،استان مرکزی ،البرز و سمنا ن دارند.
کمتری 

خبر

شهرداری جلوی دوبارهکاریها را بگیرد
 پاسارگاد :حفاریهای پروژه فاضالب داد مردم را
درآورده است .یکی افرادی که در خیابان مقداد ساکن است ،گفت:
سالهاکوچهمانخاکیبودوبهسختیتوانستیمازهمههمسایهها
پول بگیریم ،و بالخره بعد از مدتها انتظار چندماه قبل از عید کوچه
آسفالت شد ،هنوز دو سه ماه از آسفالت کوچه نگذشته بود که
آمدند کوچه را برای اجرای فاضالب حفاری کردند .وی افزود :من از
شهردار سیرجان این سئوال را دارم چرا برای انجام کارها برنامهریزی
نمیکندتاکوچههاییکهبهتازگیآسفالتشدند،درپروژهفاضالب
در مسیرهای آخر باشد تا هم جلوی دوبارهکاری گرفته شود و هم
هزینهای که بابت آسفالت کوچه پرداخت شده است به هدر نرود.
به گفتهی او از روزی که کوچه حفاری شده است دیگر خبری از

آسفالت نیست و مشخص نیست چه مدت دیگر باید با این وضع سر
کنیم.رامینیگانهمعاونتفنیشهرداریسیرجانبابیاناینکهبرای
جلوگیریازدوبارهکاریهاهفتهگذشتهکمیسیونحفاریبهریاست
فرماندار با حضور ادارات خدماتی در شهرداری برگزار شد ،گفت :در
اینجلسهقرارشدشهرداریلیستکلیهخیابانهاوکوچههاییکه
امسال قرار است آسفالتشان کند را به فرمانداری بدهد و فرمانداری
به ادارات حفاری از قیبل :فاضالب ،گاز ،آب ،برق و مخابرات بدهد و
درجلسهایکهاینهفتهبرگزارمیشوداداراتمذکورنیزبرنامهشان
را اعالم کنند تا برنامهریزی کنیم و همزمان کارها انجام شود تا
دوبارهکارینشود.بهگفتهیاوکلیهحفاریهاییکهتوسطفاضالب
انجام میشود ظرف 20تا 25روز دوباره آسفالت میشوند.

پاسارگاد:تاالرفردوسیازجمعه 21اردیبهشتشاهداجراینمایش«هجران»کاریازگروهتئاتربارانبهنویسندگینسترنکورکینژاد
وکارگردانیمحمدحسینخاکسارپوراست.درایننمایشحمیدرضاصادقیدستیارکارگردان،فاطمهمحمودآبادیمنشیصحنهوسعیده
خواجوییمدیرصحنههستندوعباساسدیزیدآبادی،مهدیهنصرتآبادی،نسترنکورکینژاد،سجادحیدریفرد،مرتضیحیدری،فهیمه
فضلعلی،مرضیهنورمندی،حبیبهزالپور،ناصرپورجعفرآبادیومحمدصالحکورکینژادبازیگرانآنهستند/.عکس:امینارجمند

توگو كنيم
هيچ راه سادهاي وجود ندارد! بياييد گف 
 پاسارگاد
نشسـت تخصصی نقـش ارتباطات اجتماعـی در اصلاح مدیریت
منابع آب زیرزمینی صبح روز پنجشنبه 20اردیبهشت 97در سالن
صبا پژوهشـکده فرهنگ اسالم و ایران ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان
برگزاری شـد .مهمانان ویژه این نشست دکتر اکبر نصراللهی ،استاد
ارتباطات و متخصص در حوزه رسـانه ،مهندس انوش اسـفندیاری،
پژوهشگر آب و متخصص در حوزه حکمرانی آب بودند .هدف از این
نشست که با حضور کشاورزان ،اساتید جامعهشناسی ،کارشناسان،
چند تن از شـخصیتهای رسـانهای اسـتان (دنیای پسـته ،اقتصاد
کرمان ،سرمشـق و بیداری) و سـایر عالقهمندان برگزار شـد .شعار
توگـو
ايـن نشسـت «هيـچ راه سـادهاي وجـود نـدارد! بياييـد گف 
توگو پيرامـون آب پرداخت.
كنيـم!» بـود و در عمـل به اهميت گف 
در این نشست بهروز زینلی ،کشاورز نمونه شهرستان نوق و
تسهیلگر کانون یادگیری نوق به نقد سیاستها و جبههگیریها
کش مردهپرستیم».
علیه کشاورزی پرداخت« :ما مملکت زنده ِ
زینلی تاکید بر این داشت که در شرایطی که پسته ارزآورترین
محصولاینمملکتاستوتاهمیندیروزبهشکلهایمختلفاز
طرفدولتتشویقمیشد،چگونهبهیکبارهکشاورزانمتهمترین
گروههدردهندهآبکشورشناختهشدهاند.
رضایی ،رییس جهاد کشاورزی رفسنجان از دیگر شرکتکنندگان
گفت« :صنعت پسته بهترین صنعت موجود در منطقه است ولی این
مسئله اهمیت دارد که ما فشار را از روی منابع آب زیرزمینی برداریم.

جناب آقای علیرضا درآگاهی

دبیر محترم هیئت تنیس شهرستان سیرجان
درگذشــت پــدر همســر گرامیتــان را خدمــت جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض میکنیــم .از درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرحــوم غفــران
و رحمــت الهــی و بــرای شــما و دیگــر ســوگواران صبــر و شــکیبایی مســئلت
مینماییــم.
هیئت تنیس شهرستان سیرجان و تنیسورهای باشگاه داریوش

مقاماتارشدکشوردایماتاکیددارندبایدصنعتراجایگزینکشاورزی
کرد درحالی که تا همین امروز کل اشتغال صنعت در منطقه بیش از
چهارهزار نفر نیست .مسئوالن دقیق و شفاف باید بگویند که آیا باز
میخواهند صنعتی را راهاندازی کنند مانند فوالد که آب بیشتری از
پسته مصرف کند و یارانههای پنهان آب و انرژی دارد؟ تاکنون هر چه
بررسیکردهایمصنعتیبهترازپستهبرایمنطقهپیدانشدهاست».
مجید نعمتالهی سردبیر هفتهنامه اقتصاد کرمان که در این
جلسه حضور داشت ،گفت « :دولت ادعا میکند که در این
طرح مسیری ابداع کرده که مسئله آب را حل کرده است اما در
رسانه به خصوص رسانههای محلی هیچ جا به نقد این طرح از
زاویه نگاه کارشناسان و ذینفعان نپرداختند».
در ادامهی مراسم ،پنل تخصصی با موضوع نقش ارتباطات
اجتماعیدراصالحمدیریتمنابعآبزیرزمینیبرگزارشد .دراین
پنل ،انوش اسفندیاری گفت« :در برنامه ششم توسعه پیشبینی
شدهاستکه 10میلیاردمترمکعبازبرداشتهایماکاستهشود.
براساس آمار در کرمان برای پایداری سفره باید یک سوم آب فعلی
برداشتشود».همچنیناکبرنصراللهیازمنظرظرفیتهایرسانه
به مسئله آب اشاره کرد و تاکید کرد« :اگر رسانهها از نقش خود در
مواجههبابحرانغفلتکنندخودشاندچاربحرانمیشوندچراکه
نیازمخاطبرانمیشناسندومنعکسنمیکنند.تنهایکدرصداز
اخباربهمسئلهآبمیپردازددرحالیکهمسئلهبحرانآبمسئله،
مربوط به کل کشور است».

 رضا مسلمیزاده
احمدشاملومعتقداست؛ملت
ایران در خوابی عمیق و تاریخی
فرورفته است و اگر گاهی هم
جنبش و تحرکی از خویش بروز
میدهد ،در حد غلت زدن در
خواب و از این پهلو به آن پهلو
شدن است .این تعبیر اگر در جاهای دیگر مناقشهبرانگیز
باشد ،در باره رفتار اصالحطلبان همشهری فیالجمله
جاری و صادق است .از آخرین انتخابات ریاستجمهوری
نزدیک به یک سال میگذرد و هنوز از بازگشت از
مرخصی تشویقی اصالحطلبان که خودشان به پاس
تقدیر از زحماتشان به خودشان دادهاند ،نشانهیی در
دست نیست .چندان که آدمی را در اصل وجود چنین
هویت سیاسی دچار تردید میکند .فعالیت سیاسی
همانند هر امر دیگر عمومی نیازمند تداوم و استمرار
است .بساطی که نزدیک هر انتخاباتی پهن میشود و
پس از آن تاانتخاباتی دیگر به خواب میرود ،بیشتر شبیه
رفتارهایهیئتهایمذهبیاست.رفتارهیئتیاگربرای
بزرگداشت مراسم و آیینهای مذهبی سودمند و مفید
باشد ،لزوما به معنای نافع و کارآمد بودنش در عرصهی
سیاست نیست .اهالی سیاست اگر بر این باورند که با این
شیوه میتوانند در توسعهی سیاسی مفید واقع شوند،
سخت در اشتباهند .ای بسا این طریقهی سیاستورزی
در عمل به عنوان یکی از موانع توسعهی سیاسی عمل
میکنند .در واقع ایشان مسیر را برخالف میپیمایند و
یاریرسان همان سیستمی هستند که خود معلول آن
به شمار میروند و از بابت آن لب به شکوه میگشایند.
سیاستورزانی که فقط در نزدیکیهای انتخابات آفتابی

میشوند و با ادعای ریاست و بزرگی دیگران را به تمکین
از خویش فرا میخوانند ،بیشتر به فرصتطلبانی شبیه
هستند که مترصد بردن سهمی بیشتر از سفرهی
گشوده شده هستند .البته که سیاستورزی در سنگالخ
توسعهنیافتگیبسیدشواراستوهزینههایشهمبسیار
و نیازمند فداکاری و ایثار .اگر کسانی در این عرصه فقط
به دنبال کلفتی نان میگردند و بابت این کارشان هم بر
دیگران منت میگذارند ،یا از اصل ماجرا بیخبراند یا چو
دزدی با چراغ به کاالهای گزیدهتر میاندیشند.
نمونهی بارز این بیعملی و خوابرفتگی سیاسی در
ماجرای اضافه شدن دو عضو جدید به شورای شهر
سیرجان است .آیا این اتفاق غریب شایستهی هیچ اظهار
نظری از سوی افراد شهره به فعالیت سیاسی نیست؟
و اگر هست چرا کسی از این قوم بانگی بر نمیآورد؟
در صحبتهایی پراکنده که با برخی از جوانان عالقهمند
به سیاست گهگاه پیش میآید و نیز برخی گالیههای
ایشان در شبکههای اجتماعی ،میتوان دریافت که
حال و روز سیاستورزی در این گوشهی مملکت خوب
نیست اما گوشی هم شنوای این حرفها نیست .شاید
طرح این سخنان به مذاق برخی خوش نیاید و آن را
حربه به دست دیگران دادن به حساب آورند .البته
چنین احتمالی همیشه وجود دارد و بعید نیست فردا
روزی فالن نشریه که مترصد است چماق تکفیر بر
سر اصالحطلبان بکوبد ،این سخنان را به نفع خویش و
اهدافش مصادره کند اما به صرف چنین سوءاستفادهیی
نمیتوان گالیهها را نشنید و اعتراضات را به خفا برد.
اگر اصالحطلبی در سطح کالن نیازمند خانهتکانی
و بازتعریف خویش است ،در این شهر به نحو اولی به
چنین تحولی نیاز دارد.

سودوكو 512
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :510
نسترن کریمی

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.

افسوس که روح در بدن نیست مرا
جز فاتحهخواندن طمعی نیست مرا
یـاران و بـرادران مـرا یــاد کنند
رفته سفری که آمدن نیسـت مـرا

هشتمین سالگرد درگذشت
مرحوم جنت مکان

پدر عزیزمان

امیرحسین محمودزادهابراهیمی
از طرف همسر و فرزندان

جایی
جاب ه
مطب

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 شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

جناب آقای
احمد یاراحمدی
درگذشــت همســر گرامیتــان
را خدمــت جنابعالــی و خانــواده
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده،

جناب آقای مهندس جواهری
مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی
ورزشی گل گهر
عضویــت جنابعالــی در هیئــت رئیســه اتحادیــه باشــگاههای
فرهنگــی ورزشــی وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت کشــور بــا
کســب آرا بــاال کــه مایــه افتخــار و مباهات ورزش ســیرجان شــد
را بــه شــما و خانــواده بــزرگ ورزش ســیرجان تبریک می گوییم.
امیــد اســت بــا تــداوم و اســتمرار روحیــه مســئولیت پذیــری
شــما شــاهد پیشــرفت و موفقیــت جنابعالــی در همــه عرصــه ها
باشیم.

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر

از درگاه ایــزد متعــال بــرای آن
مرحومــه رحمــت و غفــران الهــی
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان

نصب کــولر آبــی ،ســرویس
کـولر و عیـبیابی برق کولر و
خردهکاری لولهکشی ساختمان

صبــر و شــکیبایی آرزومندیــم.

09135307231 -09133477307

علی نجفآبادی ،شهردار نجفشهر

چهار سال از عروج ناباورانه عزیزمان گذشت اما ذرهای از اندوه ما کم نشد
و چشمان خسته ما به امید بازگشت تو مانند دو شمع سوختهجان ،همچنان
به راه است .اندوه رفتن تو بسیار گران و درد فراقت طاقتفرساست و ما
تنها با خاطره خوبیها و محبتهایت آن را تحمل میکنیم.
چهارمینسالگردعزیزمان

مهندس حاجاصغر معینالدینی
پنجشنبه  97/02/27بر سر مزارش گرد هم میآییم و یاد و خاطرهاش را
گرامی میداریم.

خانواده

