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اینچندنفر
انتقاد محمود صادقی ازرفتارشورای نگهبان با نامزدهای انتخابات
برنا :محمود صادقی گفت :شورای نگهبان حتی نسبت به کاندیداهای معدودی که مورد تایید قرار
گرفتند رفتارتحقیرکننده را علیه فردی که درحد ریاستجمهوری این کشورذیصالح شناخته شده
اتخاذ میکنند ،نامزدهای انتخاباتی آنقدر اختیار ندارند که در دوره تبلیغاتشان دیدگاههای خود را
مطرح کنند و این خالف موازین جمهوریاسالمی است .او گفت :طبق قانون چنین اجازه و امکانی
برای شورای نگهبان پیشبینی نشده است و اصل روال شورای نگهبان در احرازصالحیت مورد انتقاد شدید است.

انتقاد آشنا ازوعده هایکاندیداها
جماران :حسامالدین آشنا ،مشاور رییسجمهور ،در پیامی توییتری نوشت« :با
نزدیک تر شدن به  28خرداد وعدهها چربتر وبرنامهها خیالیتر میشود .فراتر از
اختیارات رییسجمهور وعده میدهند و از محل اعتبارات نداشته ،چک بیمحل
میکشند.به فردای انتخابات کاری ندارند و در آستانه ورشکستگی با وعده باالترین
سود سپرده ،رأی دهندگان را میفریبند.

احتمال دادیم اگررای نیاورد ،دشمنان این موضوع را دستاویزکنند

عصرایران :غالمعلی حدادعادل رییس شورای ائتالف نیروهای انقالب با اشاره به کاندیداتوری دخترسردار
شهیدسلیمانیاظهارکرد:بعدازاینکهاعالمشدخانمنرجسسلیمانیدخترشهیدسلیمانیدرفهرستپیشنهادی
ما هست انتقاداتی شنیده شد .حقیقت این است که خانم نرجس سلیمانی مستقل برای نامزدی شورای شهر
تهران تصمیم گرفته بودند و ما نه ازتصمیم ایشان اطالع داشتیم و نه درخواستی کرده بودیم و ما هم چند روز
پیش ازثبتنام ایشان مطلع شدیم .احتمال دادیم اگر اطالعرسانی مناسب صورت نگیرد وایشان رای نیاورد،
دشمنان کشوردرخارج و داخل کشور این موضوع را دستاویزکنند و بگویند مردم ایران ازآرمانهای شهید سلیمانی فاصله گرفتند.

یادداشت
تورم ،اقتصاد ،انتخابات
فرنازخانعلیزاده
درتب و تاب مناظرات انتخاباتی
با سیلی از وعده وعیدهای نامزدان
ریاستجمهوری مواجه هستیم که
سررسیدآنهامشخصنیستوبرنامه
یا بستهای راهبردی در جهت عملی
شدن آنها ارایه نشده است .درچنین
شرایطی وجود قوانینی نظاممند برای سنجش صحت وعدههای
انتخاباتیلزومبیشتریدارد.
درحال حاضروعدههای مختلفی مثل :کاهش نرخ تورم،
وامهای پانصد میلیونی ،رشد نه درصدی اقتصاد ،یکسانسازی
نرخ ارز ،نابودی فقر ،تبدیل مرزنشینان به صادرکننده ،پنج برابر
کردن یارانه نقدی و ...وجود دارند که ازبین آنها کاهش نرخ تورم
بین تمام کاندیداها مشترک است؛ بعضی ازتکرقمی کردن آن
و بعضی ازبه زیرپنج درصد رساندنش دم م یزنند اما چگونه؟
تورم ،افزایشغیرمتناسب سطحعمومی قیمتهاست؛
درحقیقت مالیاتی بدون پشتوانه قانونی و بیرحمانه است که
بهطورغیرمستقیم ازتمامیمردمولیبهمیزانمتفاوت گرفته
میشود و اصابت حداکثری آن به دهکهای پایین درآمدی

است .درحال حاضرنرخ تورم در ۱۲۲کشوردنیا زیرسه درصد
است .به عبارتی از هر سه کشور ،دو کشور نرخ تورم زیر سه
درصد دارند .ما که برنرخ تورم تکرقمی پافشاری میکنیم و
آن را آرزویی دوردست میبینیم ،حتی اگر تورمی  ۹درصدی
همداشتهباشیم،بازهمهجدهمینتورمباالیدنیاراخواهیم
داشت.
دولتهای گذشته با اجرای سیاستهایی با محوریت
سرکوب قیمتی و گاهی با تزریق یارانه به طرف عرضه ،سعی
درکاهش نرخ تورم داشتند و بدیهی است که این سیاست
با ایجادتورمیدورقمیباالترازمیانگینخاورمیانهباشکست
مواجه شده وعواقبی همچون :ایجاد رانت ،فساد ،چندپارگی
قیمتی در طرف عرضه ،کمفروشی و ...را نیز به وجود آورده
است .تورم بزرگترین مشکل اقتصادی و مهمترین مشکلی
است که علم اقتصاد برای حل آن کوشیده است .برای حل
تورم باید به سراغ علت اصلی آن ،یعنی کنترل رشد نقدینگی
و مهار رشد مازاد آن نسبت به کاالها و خدمات در اقتصاد
رفت و از سیاستهای سرکوب بازار دست برداشت .توقع
میرود کهدولتجدیددرسیاستهای اجراییخودبرنامهای
مشخص برای حل این معضل اقتصادی ارایه و اجرا کند.

جناب آقای مهندس تیمور ناوکی

این روزها هرچه به انتخابات  28خرداد نزدیک میشویم به شلوغی خیابانها ،سر و صداها و پیامکهای تبلیغاتی و ...اضافه میشود گویا هر
کاندیدایی دارد خودش را به آب و آتش میزند تا صندوق رای خود را پرتر کند /...عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

روزانههای کامبیز

فرشتهها

 احمدرضا تخشید
امروز در یک حالت رویایی از
خواب بیدار شدم؛ دراز کشیده بودم
بر روی یک تخت چوبی درجه یک بر
روی تشکی نرم و لطیف ،بالشتی از پر
قو زیرسرم بود .روبهرویم یک تلویزیون
خیلی گنده یک فیلم خیلی قشنگ
نمایش میداد .هوا هم بسیار دلپذیر بود و نسیم خنکی از
تهویه مطبوع خانه سرو رویم را نوازش میداد .دردستم یک
لیوان چای بزرگ بود که البته تقصیرخودم بود ،چون هفتهی
قبل به چای رضایت داده بودم و مطمئنا اگرهرنوع نوشیدنی
خواسته بودم برایم فراهم شده بود .روی میز کنار تخت یک
کاسه پر از تخمههای پشتبازاری بود که خوب برشته شده
بودند و بازهم تقصیرخودم بود که هفته قبل از این تخمهها
خواسته بودم وگرنه مطمئنا هر نوع آجیل ،میوه و خوردنی
دیگرکه اراده کرده بودم دراختیارم بود .شاید باورنکنید همان
لحظه که انواع و اقسام خوردنیها ازذهنم گذشت ،دربازشد
و هفت فرشته با دستهای پرریختند توی اتاق .من که اول
ترسیده بودم لیوان چای را ریختم روی تشک و بلند شدم که پا
به فراربگذارم ولی متوجه شدم که هرکدام ازفرشتهها طبقی
لبریزازخوردنی به همراه دارند؛ یکی انبه و آناناس ،یکی گیالس
و زردآلو ،یکی پسته و بادام هندی ،یکی هم انواع نوشیدنیها
و ...من که دهانم از تعجب باز مونده بود ،فهمیدم این
فرشتههای نازنین همهی چیزها را برای من آوردهاند .اینهایی

جناب آقای مهندس تیمور ناوکی

و جناب آقای مهندس معین عزتآبادی

و جناب آقای مهندس معین عزتآبادی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

هیئتمدیره ،مدیرعامل ،اعضا و پرسنل

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم
مغفــرت و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان
صبــر جمیــل و اجــر جزیــل خواهانیــم.

خبــر انــدوه وارده به شــما ،مــا را در غصه جانگداز
فــرو بــرد .انــدوه بیپایانمــان از ایــن واقعــهی
دردنــاک قابــل وصــف نیســت .ایــن مصیبــت را
بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
مینماییــم و بــرای شــما صبــر جمیــل و بــرای آن
مرحــوم آمــرزش الهــی خواســتاریم.

و منابع طبیعی شعبه سیرجان

اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نـادری نیا

09133455472

ابتدای بلوار دکتر صادقی 100 -متر بعد از تقاطع دهخدا

دعوت به همكاري شركت راهسازی
راننده پايه يك

 5نفر

كارگر

 5نفر

سرويسكار

 2نفر

شماره تماس:
٤٢٣٣٤٩٢٥ - 09131456163

که میگویم شاید باورنکنید ولی درجیب فرشتهها هم انواع
و اقسام چیزها بود؛ یکی کیسهای پر از مهربانی از جیبش
درآورد ،یکی کیسهای پر ازضدفساد بهم هدیه کرد ،یکی سند
خانهای در بهترین نقطهی شهر داد به دستم ،یکی قویترین
سهام بورس را گذاشت جلویم .یکی سند آزادی دالرهای بلوکه
شده در دیگر کشورها را تقدیمم کرد ،یکی کارت هدیه چند
میلیونی بهم داد ،یکی حوالهی استفاده ازسهمیهی هتلهای
کشور را داد ،یکی کیسهای ضدتورم از جیبش درآورد ،من
حتی یاد سهراب سپهری افتادم و گفتم جایت خالی اگربودی
همین االن یک کیسه پر از دل خوش برایت تهیه میکردم.
در عرض چند دقیقه این قدر امکانات گوناگون دور و برم
ریختند که واقعا مشت محکمی بر دهان همهی یاوهگویان
بیسواد جاهل نادان خارجی و داخلی وارد شد و من هم که
دیگر داشتم زیر بار این سندها و امکانات خفه میشدم و
به همین دلیل دستی دستی خاک بر سر خودم ریختم ،از
ذهنم گذشت یک وقت خفه نشوم .عبور این جمله از کلهام
همان و شکستن همهی کاسه و کوزهها همان و خارج شدن
از رویای جانبخش و لذتآفرین همان .آن وقت یادم آمد
دیشب به دلیل نداشتن حتی یک ریال درجیب و داشتن چند
میلیون بدهی با همسرم بحثم شد و از اتاقخواب اخراج شده
و روی موکت وسط هال خوابیدم .در این لحظهی حساس از
مسئوالن محترم تشکر میکنم که این رویای شیرین را برای
من ساختند و مشت محکمی به دهان همه کوبیدند .به امید
پیروزیهایهرچهبیشتر!

ترسم نرسی بهکعبه
 رضا مسلمیزاده
در روزهایی که نه
دستپخت جفاآلود شورای
نگهبان چنگی به دل م یزند و
نه فهرست انتخابات شورای
شهرشوقی میافشاند ،سخن
شهروندان
از رأی دادن با
ِ
خشمگین و تحقیرشده و سرخورده و ناامید اگر
حاصلی جز سخن گفتن با دیوار داشته باشد ،همانا
فحش است و بس .خب این نه خبرجدیدی است؛
از آبان  96تا به امروز ،ابرو باد و مه و خورشید و فلک
دست به هم دادهاند تا ارادهی ملتی راکه صندوق رای
را قریب دو دهه با جان و آبروی خویش حفظ کرده
در هم بشکند و بخشی از آن را وادار کند ،در کنشی
یرأی داغ کند.
سلبی هشتگ #رأیب 
(درلحظهی نوشتن این فقرات ،صدای شجریان از
خیابان ،نغمهی «ای ایران سرای امید» را سازمیکند و
به خاطرم میآورد که صاحب این صدا با چه شوقی
این آهنگ را در «سپیده»دمان آزادی خواند و در چه
احوالی روی درنقاب تیرهی خاک کشید).
فارغ از انتخابات ریاستجمهوری ،در انتخابات
شورای شهر هم فهرستی تقریبا تکراری از اعضای
الحق و سابق با چند چهرهی آشنای همهی ادوار به
چشم میخورند ،همراه با گمنامهایی که قرار است
سکاندارادارهی شهری باشند با میراثی که حاال حاالها
کاردارد تا آوارهای ناکارآمدی و بیتوجهی ازسیمای
آن زدوده شوند.
اولین دریغ این است که بسیاری ازشخصیتهای
شناختهشده عطای شورای شهررا به لقایش بخشیده
و گوشهنشینی پیشه کردهاند و این نیست مگر آنکه
ماجرا به گونهای پیش رفته که مناسبات انتخاباتی

به سمت و سویی سوق یافته که امکان بروز کنش
عقالنی شهروندان جایش را به طایفهگرایی و فالن و
بهمان داده است و...
اما چه توان کرد؟ فعال آش همین است و کاسه
همین .خوشمان بیاید یا نه ،نام  7نفر از همین
رقابتکنندگان محترم شورا ،شنبه به عنوان برنده از
صندوق بیرون میآید و بخشی از مقدرات شهر برای
چهار سال آینده با رأی و نظر ایشان رقم میخورد.
گروهی دراین انتخاب پاکدامنی پیشه کرده و عطای
انتخاب را به لقایش بخشیدهاند و ظاهرا تالش امثال
بنده برای آوردنشان پای صندوق رأی بیفایده است.
دستهی دیگر هم از مدتها پیش تصمیم خود را
گرفتهاند و کاندیدهای مورد نظرشان مشخص است.
خواه رأی طایفهای باشد یا حاصل زدوبند ،تقاضای از
ایشان هم بالوجه است.
میمانند آنهایی که هنوز به صندوق رأی و
مکانیسمهای انتخاباتی باور دارند و امیدوارند با
انتخاب عقالنی خویش ،در ساختن سیرجانی آباد
و بهتر ،نقش ایفا کنند .امیدوارم این شهروندان
شریف در انتخابشان به دو مسئله توجه کنند:
یکی پاکدستی و خوشنامی و شرافت است؛ مطمئن
باشیم کسی که در گذشته برای کسب موقعیت و
پول به هرترفندی متوسل شده ،درشورای شهرهم
همان بازی را تکرارمیکند و مایهی بیآبرویی و ننگ
میشود .موضوع دوم دوری افراد از باندهای قدرتی
است که قریب یک دهه در این شهر پا گرفته و با
رفتارهای شبهمافیایی ،فرصت خدمتگزاری را ربوده
و در خدمت مطامع خویش قرار دادهاند .حاال که
تصمیم به رأی دادن داریم ،برای آن ارزش قایل
شویم و ارزان و چشمبسته قربانیاش نکنیم و آن را
به پای هرناکسی نریزیم.

سودوكو 657
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :655
ابوالفضل عضدی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

