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اینچندنفر
سرقت کابل مسی باعث پسرفت در ارتباطات ثابت شده است

جماران :محمدجوادآذریجهرمی،وزیرارتباطات،درحسابتوییتریخودنوشت:
«سرقت کابل مسی به فراگیری رسیده است ،حدود  ۶۰۰نقطه در کشور با سرقت
کابلمواجهندوبهنوعیباپسرفتدرارتباطات ثابت مواجهند.این قابلقبولنیست.
ازمخابراتایرانخواستهامضمنمذاکرهبامسئولینانتظامیمحلی،تاپایانشهریور
همه نقاط را مجددا به شبکه وصل کنند!»

کشف حجاب در حریم عمومی جرم است

عصرایران:جانشینفرماندهناجاازبرخوردقانونیپلیسباهنجارشکنانوکشفحجابدرحریمعمومی
تاکید کرد و گفت :کشف حجاب در حریم عمومی جرم است و پلیس با آن برخورد میکند .سردار ایوب
سلیمانی گفت :تحقیقات علمی و دانشگاهی نشان میدهد که ۹۰درصد مردم به حجاب و پوشش اسالمی
اعتقاد دارند .این تحقیقات نشان میدهد که ۴۰درصد به حجاب شرعی و حدود ۵۰درصد به حجاب عرفی
اعتقاددارند.ازنظرنیرویانتظامیایندستهازهنجارشکنانچنددرصدجزئیبیشترنیستندوپلیسدربرخوردباآنهانیزقاطععملمیکند.

اولویت مسئوالن مسایل سیاسی است

خبرآنالین:صفاییفراهانی گفت :مشکل امروز کشور نه اصولگراست و نه اصالح طلب بلکه مشکل
اساسی،مدیریتیاستکهبهصورتوحشتناکیازمسائلعلمیفاصلهگرفتهاست،اکثرمدیراندارایاین
پتانسیل الزم نیستند مدیری که در یک کشور خشک بیش از  ۷۰درصد آب را از دست می دهد مسلم
است که از دانش روز فاصله جدی دارد .کشور ترکیه در روز چقدر بنزین مصرف می کند و ما با همان میزان
جمعیت ۱۰برابر ترکیه بنزین مصرف داریم! و این موضوع نشات گرفته از آن است که اولویت مسئوالن مسایل سیاسی است!

رتبه بسیار بد ایران در فرار مالیاتی

خبرآنالین:معاونوزیرصنعت،معدنوتجارتگفت:براساسارزیابیهایبانکجهانی،رتبهکشوردر«پرداخت
مالیات»در بین ۱۹۰کشورجهان،نامناسباست.سعیدزرندیگفت:محورهایمالیاتیکهمدنظربانکجهانیاست
عالوه بر نرخ ،زمان و تعداد دفعات دریافت مالیات ،مؤلفههایی همچون «زمان الزم برای دریافت مستندات»« ،زمان
الزم برای استرداد مالیات بر ارزشافزوده» و . .را در نظر گرفته که ایران در این شاخصها ،وضعیت مناسبی نداشته و
بدین ترتیب شاهد وخیمتر شدن رتبه کشور در این بخش بودهایم ،بهطوریکه در سالهای گذشته رتبه کشور در این شاخص ۵۰رتبه تنزل داشته است.

خبر

وضعیت مصرف برق در  4استان قرمز شد

 پاسارگاد :آخرین پایش نقشه برق کشور حاکی
از افزایش مصرف برق در کشور بوده و نشان میدهد که ۱۴
استان در وضعیت زرد و پنج استان در وضعیت قرمز مصرف
برق قرار دارند .به گزارش ایسنا ،پایش نقشه مذکور نشان
میدهد که این هفته مصرف برق ایران روند صعودی داشته و
تعداداستانهاییکهمصرفمتعادلیداشت هاند،نسبتبههفته
قبل کمتر شده است .در این راستا و بنا بر گزارش شرکت
توانیر امروز استانهای سمنان ،خراسان جنوبی ،یزد ،مناطق
جنوبی استان کرمان ،هرمزگان ،بوشهر ،ایالم ،البرز ،زنجان،
اردبیل ،آذربایجان غربی و کردستان و کالنشهرهای مشهد و
اهواز در منطقه زرد قرار دارند .رنگ زرد نشان دهنده مناطقی
است که مصرف برق آنها رو به افزایش است و مشترکان

شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان در ،در سیــرجان

در این مناطق میتوانند با کاهش حداقل  ۵درصد از میزان
برق مصرفی خود ،در وضعیت سبز و پایدار قرار گیرند .نقشه
مصرف نشانگر آن است که مناطق غرب مازندران ،استان
تهران ،کالنشهر تهران ،خوزستان و سیستان و بلوچستان
امروزدرمنطقهقرمزمصرفقراردارند.رنگقرمزدرایننقشه
نشاندهندهمناطقی استکهمیزان مصرفبرقشانبهبیش
از حد مجاز رسیده است ،از این رو ضروری است که ساکنین
این نواحی با کاهش حداقل  ۱۰درصد از برق مصرفی خود
شرایط را برای تداوم تأمین برق پایدار در این بخشها امکان
پذیرکنند.نقاطسبزدرنقشهاستانهاییرابامصرفمتعادل
و عادی نشان میدهد و بیانگر آن است که مشترکان در این
مناطقباصنعتبرقهمکاریبیشتریدارند.

لوگیاه پس از یک هفته که با استقبال مردم سیرجان روبهرو شد ،شنبه این هفته به پایان رسید/ .
 نمایشگاه گ 
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

نامههایی از تیمارستان

رفراندوم
 علی عیوضیزاده
سالم دخترم ،خوبی؟!
نوشتهای که آن مرتیکهی شوهر مادرت به تو و
آن برادر الدنگت پیشنهاد داده که اگر به او بابا بگویید ،به
شما ماهی  50هزار تومان پول تو جیبی میدهد و تو و
برادرت هم قبول کردهاید! ببین فقر و اوضاع اقتصادی به
کجا رسیده که امثال شوهر مادرت میتوانند با  50هزار
تومان برای خودشان دختر و پسر بخرند!
نوشتهای که تصویب طرح کودکهمسری توی مجلس
متوقف شده! میدانی قدیمها مردم چطوری ازدواج
میکردند؟ خیلی ساده! مثال طرف از خانه میآمده بیرون،
یکهو چشمش میافتاد به چندتا دختربچه پنج یا شش
ساله که توی کوچه عروسکبازی میکردند .یکی را که
خوشش میآمد ،میزد زیر بغل و داد میزد :همسایه! من
دخترت را بردم محضر پیش حاجی عقد کنم! همسایه هم
از توی حیاط خانهاش جواب میداد :فقط زود برگردید .سر
راه دو تا نان هم بخر داماد گلم! راستی تو پسر کی بودی؟!
میخواهم بگویم قدیمها مردم آنقدر ازدواج را ساده
میگرفتندکهگاهیتافردایشبحجلههنوزنمیدانستند
داماد کیست! تمام قوم و خویشهای عروس میآمدند
جلوی اتاق حجله مینشستند و سعی میکردند از روی

کرکره برقی
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بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
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دهش

صداها حدس بزنند داماد چه کسی است! مثال عمه عروس
میگفت :این صدایش شبیه پسر بیبی کلثوم است .بعد
ی کلثوم نازک است.
خاله عروس میگفت :صدای پسر بیب 
این صدایش خیلی کلفت است .حتما پسر مش قاسم است!
حاال بماند که بعدش شوهرخاله با کمربند به جان زنش
میافتاد که پدرسوخته تو از کجا میدانی صدای پسر مش
قاسم نازک است یا کلفت؟!
میخواهم بگویم قدیمها ازدواج چقدر خوب و راحت
بود .همه هم خوشحال بودند .هم داماد ،هم پدر و مادر
داماد و هم پدر و مادر دختربچه .حاال گیرم خود دختربچه
ناراحت باشد ،این ناراحتی در مقابل شادی آن پنج نفر چه
اهمیتی دارد؟ ما در یک کشور دارای دموکراسی زندگی
میکنیم و در دموکراسی همیشه حق با اکثریت است!
صحبت دموکراسی شد .نوشتهای که شوهرمادرت با
پیشنهاد من برای به رفراندوم گذاشتن مادرت مخالفت
کرده ،عجب آدم بیشعوری است! اگر راست میگوید بیاید
و مادرت را به رفراندوم بگذارد .بعد هرکدام از ما طی یک
مناظره برنامههایمان را برای اداره مادرت میگوییم و اجازه
میدهیم مردم انتخاب کنند که کدامیک از ما شوهر مادرت
باشیم!
قربانت؛ پدر دموکرات و دیوانهات!

سلبریتی

 احمدرضا تخشید
به گمانم کامبیز زیادی از
فضای مجازی خوشش آمده
بود چون چند روز بعد دوباره
شروع کرد به پیام فرستادم .این
بار سر شب کارش را شروع کرد
و نوشت :برای اینکه بهانهای برای
جواب دادن نداشته باشی .نوشتم :سالم .نوشت :سالم و
احوالپرسیباشدبرایوقتیکهجلویشهرداریدیدمت.
اینجا شرایط فرق میکنه و باید مستقیم برویم سر اصل
مطلب .حاال هم هرچه زودتر اعالم برائت کن وگرنه آبروت
رو میبرم .بعد از فرستادن پیام بالفاصله یک عکس هم
فرستاد که معلوم نبود کیه و چیه .نوشتم :من که کاری
نکردمکهبخواهماعالمبرائتکنم.مگرچیشده؟نوشت:
تو و هم پالگیهات اگر هر روز از اول صبح تا آخر شب
توبه کنید و معذرتخواهی از بالهایی که سر این کشور
و مملکت آوردین کمه .شما باید جواب همه انحرافهای
اتفاق افتاده در این مملکت رو بدین ای خیانتکارهای
دروغگو .نوشتم :این عکس چیه که فرستادی .نوشت:
خودت رو زدی به خری .مرد حسابی عکس خودته االن
چهرهات شطرنجیه ولی تا نیم ساعت دیگه معلوم نیست
چهاتفاقیبیفته.فعالباهمینشرایطتحتعنوانمعرفی
یک خائن در همه گروههای در دسترس پخشش کردم.
من که جا خورده بودم ،نوشتم :چه کار داری میکنی
کامبیز من که از خودم مطمئنم و میدونم کاری نکردم
که بخواهی آبروریزی کنی ولی این حرفها چیه که
مینویسی .این بار کامبیز عکس را کامل فرستاد نشسته
بودمروینیمکتجلویشهرداریویکطورهاییانگشتم
توی بینیام بود .دستپاچه نوشتم :این را از کجا آوردی یک
وقت نفرستیش توی گروهها دو نفر آدم رو بشناسن زشته.
کامبیزنوشت:بهنظرمیرسهحاالاومدیسرعقل.جهت
اطالع عکس رو پریروز جلوی شهرداری گرفتم .یادته یک

یادداشت

ساعتی نشسته بودی هرچی بالبال زدی و سر تکون
دادی محلت نگذاشتم .بله عزیز داشتم روت کار میکردم.
دوربین گوشیم روشن بود و هی فیلم و عکس گرفتم و
تا باالخره دست از پا خطا کردی .باالخره هرچه زودتر
به دروغها و خیانتها و اعمال دشمنانهات اعتراف کن
وگرنه تا چند دقیقه دیگر سکهی یک پولت میکنم ای
سلبریتیخائن.نوشتم:خبحاالفهمیدمجریانچیه.تو
چرااینقدرجوگیریکامبیز.چرااینقدرتحتتاثیرفضای
مجازی قرار داری .ده ثانیه فیلم از یک هنرپیشه درجه
چندم دیدی شروع کردی به داد و قال کردن .کال بعضی
از دوستان سوراخ دعا رو اشتباه گرفتن .هرکس چند فیلم
بازی کرده که نمیشه سلبریتی بعد از اون هم یک بازیگر
معمولی توی یک کشور دیگه حجابش رو برداشته حتما
همکاراشتباهیکردهچونقبلشحرفهایدیگهایزده
و باالخره در تلویزیون ایران فیلم بازی کرده ولی انصافا کار
کسی که فیلم رو گرفته و پخش کرده بدتره و به نظر من
یک خورده مشکوک میزنه .کامبیز نوشت :طبق معمول
داریم بدهکار هم میشیم .نوشتم :عزیز بیحجابی اون بابا
رو شاید ده نفر هم در ایران نمیدیدن .االن چند میلیون
نفر دیدنش  .همین ُقبح و زشتی مسئله رو از بین میبره.
بعدش هم اگر طرف واقعا دلسوز بود حتما راه دیگری برای
کارش پیدا میکرد .کامبیز نوشت :تو کمکم داری میشی
استاد مالهکشی االن هم تابستونه فکر کنم کار زیاد برات
پیدا بشه .نوشتم :به من گفتن در کار دیگران تجسس
نکن .گفتن کار بد مجازات خودش رو داره انتشار کار بد
دیگران هم گناه خودش رو داره .نمیگم روی همه کارها
باید چشم بست ولی هر چیزی حدی داره .چند دقیقهای
گذشت و از کامبیز خبری نشد .چند دقیقه بعد نوشت:
مهدی هاشمی که دیگه سلبریتی هست .االن خبری در
موردشپخششدهبرومتهتویشرادربیاورم.نوشتم:واقعا
زیادی گرفتار فضای مجازی شدهای .جوابی نداد .حتما
سرگرمیتازهاشجذابیتزیادیداشت.
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 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :563
حسین امجدی
صدیقه امجدیفر

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.

