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اینچندنفر
دولت  ۷۰درصد مصوبات قانونی مجلس را اجرا نکرد

تالسالمعلیرضاسلیمینمایندهمردممحالتدرمجلسشورایاسالمیگفت:قوانین
فارس :حج 
مختلفیدرمجلسشورایاسالمیمصوبشدهکهدولتبرایاجرایآناهمیتیقائلنیست.نماینده
مردم محالت در مجلس اظهار داشت 70:درصد مصوبات مجلس که قانون است ،آیین نامه اجرایی آن
از سوی دولت تدوین نشده و عمال مجلس شورای اسالمی به کارخانه تولید قانون تبدیل شده است،
ولی تا وقتی که آییننامه اجرایی تدوین و ابالغ نشود ،عمال آن قانون اجرا نشده است.

خودمان را به کری زدهایم

خبرآنالین :احمد توکلی با ارسال نامههایی به روسای قوا  ،اعضای دولت ،مجلس،قوه قضائیه ،مجمع
تشخیصمصلحتنظامواعضایشوراینگهبان،نسبتبهافزایشچشمگیرحاشیهنشینیوافزایشاجاره
مسکن هشدار داد .توکلی در بخشی از این نامه نوشته است«:ما جماعت مسئول ،در ردههای مختلف ،اگر
ناشنوا هم شده باشیم؛ از شنیدن صدای شکستن استخوانهای مستأجران در زیر فشار طاقتفرسا اجاره
مسکن ،گریزی نداریم .حتی اگر خودمان را به کری هم زده باشیم؛ باید تاکنون صدای «هل من ناصر» آنها را شنیده باشیم!»

آنگونه که باید در مبارزه با جرائم موفق نبودهایم

باشگاه خبرنگاران جوان :منتظری گفت :وجود پرونده های فساد نشان میدهد که در مبارزه
با این جرائم در همه سطوح ،آنگونه که باید موفق نبودهایم .حجت االسالم و المسلمین منتظری
دادستان کل کشور امروز در شورای اداری استان خراسان شمالی برخورد با مفاسد اخالقی در فضای
مجازیرایکدغدغهبهشمارآوردوگفت:انتظاراستکههمهمسئوالنیکهدرفضایمجازیدخالت
دارند کمک کنند تا از این فضا به نفع جامعه استفاده شود ،اما مدیران توجه داشته باشند که آمار جرائم رایانهای رو به افزایش است.

تصویب تعطیلی پنجشنبهها در کمیسیون مجلس

عصرایران :سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از تصویب
طرح تعطیلی مراکز اداری ،آموزشی و قضایی استانهای کشور در روزهای پنجشنبه خبر
داد« .سید میر حمایت میرزاده» با بیان اینکه تصویب طرح تعطیلی روزهای پنج شنبه در
همهاستانهایکشوربهدلیلحمایتازنهادخانوادهانجامشدهاست،گفت:باتصویباین
طرح کلیه مراکز اداری ،آموزشی و قضایی در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.

خبر

رتبه برتر پاسارگاد در جشنواره قلم و عدالت

 پاسارگاد :پاسارگاد رتبه سوم استان را در
جشنواره قلم و عدالت به دست آورد.
دومین جشنواره «قلم و عدالت» با برگزاری

شیشه سکوریت

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

مراسم اختتامیه در حضور مدیران حوزه
اطالع رسانی قوه قضاییه و مدیران اجرایی
و قضایی استان عصر شنبه در کرمان به
کار خود پایان داد .در این جشنواره نشریه
نگارستان در بخش خبر مقام اول استان را
بدست آورد و پاسارگاد در بخش گزارش به
مقام سوم دست یافت .همچنین با نظر هیات
داوران بتول باللی از پاسارگاد و احسان یزدی
از نگارستان و به ترتیب به عنوان گزارشگر و
مصاحبهکننده برتر معرفی و لوح تقدیر و تندیس
جشنواره به آنان اهدا شد.

 غرفهمهاجرانافغانستانیکیازغرفههایمنظمدرجشنوارهفرهنگیگلگهراستکهبابرنامههایفرهنگیمختلف،آدابورسوممردمافغانستان
را به نمایش درآورد و با استقبال زیاد مردم سیرجان روبرو شد .اختتامیه این جشنواره امشب برگزار میشود / .عکس:امینارجمند|پاسارگاد
یادداشت

وقتی مدیر و مسؤول میخورد ،من چرا نخورم؟
 مصطفی داننده
به احتمال بسیار زیاد حدیث معروف «الناس علی دین
ملوکهم» را خوانده یا شنیدهاید .معنای سخن این است «:مردم به
روش و طریقه حاکمان خویش زندگی می کنند».
این روزها که سخنرانیهای تند برخی از روحانیون و سیاسیها
که نقش حاکمان جامعه را به عهده دارند ،میشنویم بیشتر به این
معنایاینجملهپیمیبریم.
رفتار جریانهای سیاسی را ببیند .دچار «خود درگیری»
شدهاند.آنهابرایاینکهخودراحقنشانبدهندحتیحاضرهستند
دوستان خود را هم قربانی و از روی آنها عبور کنند .برخی روحانیون
هم با تندترین ادبیات به ویژه در خطبههای نماز جمعه با مسائل
فرهنگی و اجتماعی برخورد میکنند و متاسفانه خبری از زبان نرم
و "لَیِن" نیست .این رفتار باعث میشود جامعه هم تندخو شود.
باعث میشود یکان یکان افراد تشکیل دهنده جامعه ،خود را محق
بدانندوفکرکنندحقشانتوسطدیگرانزیرپاگذاشتهشدهاست.
وقتیکسانیکهمسؤولیتمیگیرند،دستبهاختالسوفساد
م یزنند واقعا دیگر چه انتظاری میشود از مردم داشت؟
«آنکه مدیر و مسؤول بود خورد ،چرا من نخورم؟» این جمله
بسیار آشنایی برای ماست .جملهای که توجیهی شده است برای
زیرپا گذاشتن قانون و یا خوردن حق مردم.
به همین راحتی مردم تحت تاثیر حاکمان خود قرار میگیرند.
*

فکر میکنید چرا در سالهای ابتدایی انقالب مردم به حقوق هم
احترام میگذاشتند و حاضر بودند حتی جان خود را برای دیگری
فداکنند؟چونآنهاازمسؤوالنخودپاکدامنیوصداقتمیدیدند.
مسؤوالنی که بخشی از حقوق خود را میبخشیدند چون اعتقاد
داشتندحقآنهانیست.
حاال چه؟ برخی از مدیران نه تنها به دنبال حقوق کامل خود
هستندبلکهحقدیگرانراهمبهجیبخودمیریزند.متاسفانهاین
جنس از مدیران در درجه باالیی از ریاکاری هم قرار دارند .جلسه
دادگاههایفسادبانکیومالیرانگاهکنید.بعضیازآنهاجای ُمهربر
پیشانی دارند اما متهم به خوردن حق مردم شدهاند.
برخی از مردم رفتار این جماعت را میبینند و به خود حق و
اجازهمیدهندکهدستدرجیبمردمکنندوبرجوباروییبسازند.
مردم وقتی تندخویی بعضی از روحانیون را میبینند که به
دیگران برچسبهای مختلف م یزنند ،به خود اجازه میدهند با
دیگرانتندبرخوردکنند.ایندرحالیاستکهاسالمنمادمهربانی
و کالم نرم است و بسیاری از مردم روحانیون و مومنان را به کالم
نرمآنهامیشناختند.
بله،جامعهدرستخواهدشدبهشرطیکهمسؤوالنیکهنقش
حاکمان را بر عهده دارند ،رفتار خود را به نفع جامعه اصالح کنند
قطعا حال جامعه ما خوب خواهد شد.
* عصر ایران

 امید محمودزاده ابراهیمی
پرایدهمیشهمتهمبهآدمکشی
بوده است .از سالهای دور به دالیل
مختلف تهدید به عدم پالک شدن
شده است .سال  1390بود که
سردار اسکندر مومنی رییس
پلیس وقت راهنمایی و رانندگی از
احتمال توقف تولید پراید به دلیل نداشتن کیسه هوایی ایمنی
گفت .سایپا همان روزها پروژه ایکس 100را در دست راهاندازی
داشت و قول داد تمامی نواقص را برطرف کند تا این گاو شیرده
خودروسازی سایپا از توقف تولید رهایی یابد .پروژه ایکس100
به ثمر رسید و پرایدهای 132؛111؛ 151و  131در تیپهای
مختلف عرضه شدند و رضایت سازمان استاندارد را گرفتند و
امپراطوریپرایدادامهیافت.
حاال پس از گذشت  8سال اینبار سیدکمال هادیانفر،
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی از توقف شمارهگذاری پراید
در سال  1399خبر داده است .هادیانفر در گفتوگو با باشگاه
خبرنگارانجوانگفته«:ماگزارشاتیرابهشکلمکتوبوهمراه
با مستندات به وزیر صنعت ،معدن و تجارت ارسال کردیم و
حضوری هم جلسهای داشتیم .با مدیرعامل شرکت سایپا هم
جلسه داشتیم و این موارد را منتقل کردهایم و قرار شد با توجه
به تعهدی که این شرکت در سال  ۹۸برای فروش داشته از
سال  ۹۹اراده بر این شود تا تولید پراید متوقف شود و ما این
خودرو را شمارهگذاری نمیکنیم تا خودرویی ایمنتر جایگزین
شود».ویهمچنینگفتهاست«:درتحلیلتصادفاتکشورطی
 ۱۱سال گذشته متوجه شدیم که  ۳۴درصد از جان باختگان
و مجروحان حوادث رانندگی در خودروی پراید بودهاند» .یازده
سالی که پراید به دلیل قیمت پایین خود پیشتاز فروش در بازار
بوده و در آخرین آمارها در سال 1397به آمار 217هزاردستگاه
رسید که گرچه کمتر از سالهای اوج خودش است اما آمار کمی
محسوبنمیشود.
 بهخاطرههامیپیوندد؟
میتوانباورکردپرایددیگر شمارهگذارینمیشود؟با توجه
بهتجربههایقبلیووجودهمیشگیسایهتحریم،میتوانگفت
ایناتفاقنمیافتداماشواهدمیگوینداینبارقضیهجدیتربوده
وپرایدباالخرهازخطوطتولیدخداحافظیمیکند.باحذفپراید
همهبهگزینههایجانشینآنفکرمیکننداماتااینلحظههیچ
جانشین مناسبی برای پراید معرفی نشده است .نزدیکترین
محصول به پراید؛ تیبا و تیبا 2هستند که هنوز چندسالی
میتوانندتولیدشوندوقطعاتمشترکبسیاریباپرایدداشتهو
استاندارد باالتری از پراید دریافت کردهاند .این دو خودرو از لحاظ
قیمتینیزنزدیکترینسطحقیمتیبهپرایدراداراهستند.تیبا
یک خودروی ِسدان (چهار در) با قیمت حدودی  46میلیون
تومان و تیبا 2یک خودروی هاچبک با قیمت حدودی 57
میلیونتوماندربازارهستند.
پایگاه خبری اسب بخار که چندسالی است مطالب و
ویدیوهای مربوط به خودرو را منتشر میکند ،در یک مقایسه
سعی کرده جانشینان احتمالی پراید را مشخص کند .اسب
بخار ،خودروهای «داتسون » GOو «چانگان بنی» را به عنوان

گزینههایجانشینیپرایدمعرفیکردهاست.
حسیندالورخبرنگارخودروییدربارهداتسون GOمیگوید:
«این خودرو سال 2014به بازار عرضه شد که فقط موتور خوبی
از مجموعه رنو نیسان را با خود دارد .تک ایربگ است ،خبری از
ترمز  ABSنیست و سیستم تهویه و برف پاکن عقب آپشن
هستند .این خودرو برای بازارهای ضعیف عرضه شده و قیمت
حدودی  5000تا  8500دالر (بسته به استانداردهای اجباری
مقصد) دارد که با احتساب دالر 12هزارتومانی قیمتی در حدود
 60تا  100میلیون تومان خواهد داشت .قیمتی که برای قشر
وسیعیازایرانیها،اقتصادیمحسوبنمیشود«.چانگانبنی»
نیز که از موتور و گشتاور خوبی بهره میبرد؛ با گیربکس دستی؛
شیشههای باالبر دستی بدون ایربگ و ترمز  ABS؛ قیمت
حدودی  6500دالری را با خود دارد که به پول رسمی ایران
باید78میلیونتومانبرایتهیهآنپرداخت.
شاید شما هم تعجب کرده باشید که آیا در سال 2019
میالدی چنین خودروهایی تولید میشوند؟ بله .کارخانههای
معروفی همچون رنو؛ هیوندای ،داتسون و . .برای بازارهای
کمدرآمد خودروهایی با آپشنهایی رفاهی و ایمنی بسیار کم
تولید میکنند تا سهمی از بازار آنها داشته باشند .دلیل تولید
اینخودروهااستانداردپاییندرخواستیدولتهایاینکشورها
از خودروسازهاست تا بتوانند میزان تولید ،فروش و اشتغال را
در کشورهای مطبوع خود باال ببرند .هندوستان یکی از همین
کشورهاست.
همه گزینههای جایگزین پراید در حالی مطرح شدهاند که
هیچکدامازآنهابهتولیدنرسیدهوهیچگونهپیشبینیبرایآنها
نشدهاست.همچنینایننکتهقابلتاملاستکهبااینقیمتها
در ایران میتوان خودرویی نو اگرچه با تکنولوژی قدیمی اما در
کالس و ابعاد بزرگتر تهیه کرد .نیازی که خانوادههای ایرانی به
آن دارند و کمتر بدان توجه شده است.
 سوال مهم
چرا دستیابی به یک خودروی خوب و مطمئن و
خوشقیمت برای ایرانیها اینقدر سخت است؟ قشر وسیعی از
ایرانیها درآمد ماهیانه زیر 5میلیون تومان در ماه دارند و با توجه
به تکانههای اقتصادی و افزایش هرچندساله هزینههای زندگی
بندارند.
ساندازبرایتهیهیکخودرویمناس 
قطعاًپولیبرایپ 
انحصار بازار خودرو هم تاکنون اجازه نداده که هیچ خودروساز
دیگری به این بازار وارد شود و فضای رقابت واقعی ایجاد شود.
در مقیاس جهانی یک خودروی خوب کمتر از 12-10هزاردالر
نیست که با دالر دوازده هزار تومانی چیزی معادل  120تا140
میلیون تومان است .قیمتی که هماکنون خودروهایی چون پژو
 207 ،206و تندر 90و ساندرو دارند که البته خودروی روز
محسوبنمیشوند.
به نظر میرسد سیاست اقتصادی ایران پس از دوازده دولت؛
باید رنگ و رویی فارغ از سیاستزدگی و استوار بر منافع ملی
به خود بگیرد .آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی واقعی با
باالرفتن تولید رقابتپذیر و با کیفیت باال شاخص درآمد و رفاه
ملی را باال برده و سطح کیفیت زندگی ایرانیها را بهبود میدهد.
با نسخه فعلی اقتصاد ایران نمیتوان انتظار داشت اتفاق بهتری
در راه باشد.

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

دهش

پدرم وقتی بودی غم نبودنت نبود؛ امروز که نیستی
امیــد آمدنــت نیســت و مــا چــه ناباورانــه رفتنــت را بــه تماشــا
نشســتیم در راهــی کــه «چهــل روز» چشــمان روشــن و دل
دریایـیات را بــا خــود بــرد و مــا چــه ســخت در خــود شکســتیم.
آخ کــه چــه درد بیدرمانیســت بیپــدری...
از همــه دوســتان و آشــنایان و عزیــزان خصوصــا ســردفتران و
دفتریــاران محتــرم ،جامعــه وکالی شهرســتان ،شــرکت بتنعرشــه
ســیرجان ،شــرکت فراســپهر طــرح مـن ،اداره دارایــی و همکارانی
کــه بــا حضــور گرمشــان بــا ارســال دســته گل و پیامــک مــا را
در ایــن لحظــات ســخت تنهــا نگذاشــتند ،تشــکر و ســپاسگزاری
میکنیــم.
باشــد کــه بــه جبــران همدلــی و همراهیتــان در ایــن غــم بــزرگ
در لبخندهــا و شــادیهایتان کنارتــان باشــیم.
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مراسم چهلم پدر عزیزمان مرحوم

پنجشنبه  98/05/31در جوار آرامگاه ابدیش در بهشت زهرای محمودآباد سادات برگزار میگردد.

حضورتان چون همیشه خنکای نسیم است بر آتش وجودمان.
ساعتحرکت 6بعدازظهر

خانواده فیروزمند

