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اینچندنفر
اگرمنتخبان واقعی برمصدراموربودند؛ با انباشت بحرانها روبهرو نبودیم
ایلنا:نمایندهپیشینتهراندرمجلسشورای اسالمیگفت :اگرمنتخبانواقعیملت،برمصدرامور
قرارمیگرفتندودربرابرنهادهایمنتخبمردمسنگاندازینمیشد،با انباشتبحرانهایمختلفرو
به رو نبودیم .محمدرضاعارف ،طی یادداشت اینستاگرامی با اشاره به بحران آب درکشورو اعتراضات
صورت گرفته در این خصوص گفت:اگرنخبگان ایرانی دربخش های مختلف اجازه مییافتند به
ساختارحاکمیت ورود کرده ،با انباشت بحرانهای مختلف ،دراصفهان ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری  ،مواجه نبودیم.

کاهش تاسیس مطب ازسوی پزشکان
ایسنا:معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشوربا بیان اینکه به طورمیانگین درحوزه سالمت تورم۱۰۰
درصدی داشتهایم ،گفت :ما نگرانیم که بخش خصوصی خدمات سالمت درکشورتعطیل شود .این خطربرای
مطبهای پزشکان عمومی و متخصصین وجود دارد .دکترعلی ساالری گفت :این مقدار افزایش تعرفهای که
پیشنهادشده،بههیچوجهقیمتواقعیخدماتپزشکینیستوباعثمیشود کهجامعهپزشکیبیشترآسیب
ببیند .اکنون مطبهای زیادی بسته شده .در ۱۰سال اخیردربسیاری ازشهرها اصال شاهد نبودیم که یک مطب پزشک عمومی ،ایجاد شده باشد.

سرعت اینترنت نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکهکاهش یافته است
مهر :نماینده جیرفت درمجلس گفت :متأسفانه سرعت اینترنت نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش
یافته و فضای کسب و کاردچارمشکل شده است .ذبیح اهلل اعظمی گفت :این مسئله باعث مشکالتی
برای دانشجویان و دانش آموزان شده و باعث آسیب دیدن خیلی از کسب و کارها نیزشده است .او در
بخش دیگرحرفهایش گفت :ازوزیرتعاون ،کارو رفاه اجتماعی می خواهم که به فکردانش آموختگان
دانشگاهها باشد چرا که بسیاری از آنان جویای کارهستند اما شغلی ندارند و الزم است ازظرفیت آنها استفاده شود.
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مردم ،چیزی بیش از حق واقعی خود نمیخواهند
مردم ،چیزی بیش ازحق واقعی خود برای یک زندگی
شرافتمندانه نمیخواهند .این مطالبه منطقی را میتوان با
مدیریت عاقالنه و عادالنه و با برخورد منطقی برآورده کرد.
در حوادث روزهای اخیر اصفهان ،نه برخوردی که
با کشاورزان شد قابل قبول است و نه کاری که عدهای
با شکستن لوله آب در مسیر یزد انجام دادهاند .این نوع
اقدامات نهتنها مشکل را حل نمیکنند بلکه اوضاع را
پیچیدهترکرده و گره کاررا کورترمیکنند.
از رفتار قهری بدتر ،وارونه جلوه دادن واقعیتهاست.
اینکه با مردم برخورد شود و سپس با توسل به ترفندهای
تبلیغاتی تالشهایی برای وارونه جلوه دادن آنچه رخ داده
است به عمل آید ،عالوه بر اینکه افکار عمومی را قانع
نمیکند ،اعتماد مردم به مسئولین و دستگاههای تبلیغاتی
را مخدوش مینماید.
هیچ چیز بهتر از برخورد صادقانه با مردم نیست
کمااینکه هیچ چیز بدتر از دروغ گفتن به مردم نیست.
برخورد صادقانه با مردم همواره راهگشاست و مردم وقتی
از کارگزاران نظام صداقت ببینند حاضرند با سختیها و

نارسائیها کنار بیایند و بسیاری از مشکالت را نیز تحمل
کنند .اگر در جایی واکنش منفی و اقدامات خشمآلودی
از مردم دیده میشود ،نتیجه بیصداقتیهای مسئولین
است .در حوادث اصفهان ،جای خالی روحانیت برای
حمایت ازمردم و ایفای نقش ناصحانه نسبت به کارگزاران
ً
کامال مشهود است .روحانیت و مرجعیت در طول تاریخ
در هر زمان که مشکلی برای مردم پیش میآمد ،به صحنه
میآمدند و آن را حل میکردند و مردم را ازدرد و رنج نجات
میدادند.
در مشکالت امروز اصفهان و سه استان دیگر که
درگیر کمبود یا مدیریت نادرست آب هستند ،علمای دین
میتوانند به صحنه بیایند و با روش ناصحانه و هدایتگرانه
نسبت به مسئولین و حامیانه نسبت به مردم ،این مشکل
را نیزحل کنند.
مردم ،چیزی بیش از حق واقعی خود برای یک زندگی
شرافتمندانه نمیخواهند .این مطالبه منطقی را میتوان با
مدیریت عاقالنه و عادالنه و با برخورد منطقی برآورده کرد.
منبع:جمهوری اسالمی

اولین جشنواره باران کاغذی با همکاری باشگاه قدس برای کودکان 3تا 7ساله پنجشنبه و جمعه هفته گذشته درسیرجان برگزارشد .اهداف این جشنواره
آشنایی خانوادهها با بازیهای هدفمند رشدی کودکان ،فعالیت جسمانی کودکان همراه با خانواده ،افزایش روحیه ورزشی در کودکان ،افزایش شادی و
نشاط درکودکان و  ...بود که با مربیگری پرینازپورامینایی درباشگاه مسجد قدس سیرجان برگزارشد /.عکس :فائزه محمودآبادی
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آنچه به جایی نمیرسد فریاد است

 زهرا خواجویینژاد
شنیدید میگویند؛ «هیچیمون
به هیچیمون نمیخوره» این مثال ما
سیرجانیهاست؛ نه کوچه خیابانهایمان
درست است و نه رانندگیمان.
دیروز در حال رانندگی در بلوار دکتر
صادقی حدفاصل چهارراه تختی تا چهارراه
قاآنی بودم .به دلیل تعمیرات خیابان قدس جنوبی که هفتهها طول
کشیده و بلوارسیدجمال که اخیرا مسدود شده است ،حجم زیادی از
ماشینها این مسیررا برای تردد انتخاب کرده بودند .به تقاطع خیابان
قدسکهرسیدموضعیتبغرنجترشد؛ماشینهایزیادیاطرافخیابان
دوبل پارک کرده و برای انجام کارشان به خیابان قدس رفته بودند .این
پارکهای دوبل ترافیک را بیشترکرده بود و این وسط بوقهای ممتد و
تغییرمسیرهایناگهانی،عجیبو آزاردهندهبود.پس ازرسیدنبهبلوار
سیدجمالهمینکهآمدمکمیسرعتبگیرم،درالینسبقتپیرمردی
با وانت با سرعت 20کیلومتردرحال حرکت بود ،هرچه چراغ دادم و بوق
زدم از الین سبقت تکان نمیخورد .وقتی ازسمت راستش عبورکردم
دیدم با گوشی در حال حرف زدن است .رسیدم به بلوار سردار جنگل
و سرعت را بیشتر کردم ناگهان به دو خودرو که با سرعت کم درحال
رانندگی و حرف زدن بودند برخورد کردم .هرچه من و سایررانندگان بوق
میزدیم و چراغ میدادیم ،حرف زدنشان تمامی نداشت و درنهایت هم
با اخم و بد بیراه گفتن ،راه را بازکردند .کارم را که انجام دادم مادرم تماس
گرفت که بروم دنبالش دم مطب فالن دکتر در کوچه دکتر طاهری.
سعیکردم ازخیابانشریعتیبرایرسیدن استفادهکنم.داشتمباسرعت

خانواده محترم نشاط

خانواده محترم نشاط

با نهایت تاثر درگذشت اندوهبار شادروان حاجعلیاکبر نشاط را
حضور شما تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن عزیز
سفر کرده غفران الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر
مسئلت مینمایم.

بــا کمــال تاســف درگذشــت شــادروان
حاجعلیاکبــر نشــاط را حضــور شــما و
دیگــر ســوگواران تســلیت عرض نمــوده ،از
خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز درگذشــته
مغفــرت و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر
خواســتاریم.

شرکت پسته توتیا ،مهدی زیدآبادی

شرکت پسته مروارید سبز کویر ،حسام

خانواده محترم نشاط

فقدان

مرحوم علیاکبر نشاط
(شهردار اسبق سیرجان)

بــا کمــال تاســف درگذشــت شــادروان
حاجعلیاکبــر نشــاط را حضــور شــما
و دیگــر ســوگواران تســلیت عــرض نمــوده،
از خداونــد یکتــا بــرای آن عزیــز ســفر کرده
رحمــت الهــی و بــرای بازمانــدگان شــکیبایی
و طــول عمــر خواســتاریم.

مــا را نیــز اندوهگیــن ســاخت .غفــران و
رحمــت الهــی بــرای آن عزیــز ازدس ـترفته و
ســامتی و طــول عمــر باعــزت بــرای خانــواده
آن مرحــوم از پــروردگار متعــال خواهانیــم.
مدیریت ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

شرکت پسته پدیده

هوالباقی
بــا کمــال تاســف و تاثــر و با قلبــی آکنــده از انــدوه ،درگذشــت بزرگمرد
عرصه اقتصــاد و بازرگانی

شادروان حاجعلیاکبر نشاط

را بــه جامعــهی فعــاالن اقتصــادی و خانــوادهی آن مرحــوم تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان بــرای آن عزیــز ســفر کــرده مغفــرت
الهــی و بــرای بازمانــدگان معــزز شــکیبایی و طــول عمــر باعــزت مســئلت
مینمائیــم.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان -دفتر سیرجان

کم ترافیک خیابان شریعتی را طی میکردم که ناگهان خانم میانسالی
از الین وسط خیابان بدون راهنما تصمیم به دورزدن گرفت .احتماال
تصورمیکنید دورزدن ازوسط خیابان پرترافیک برای فردی که سرعت
عملنداردچقدرزمانبراست.خالصهبعدچندیندقیقه ایستادن،دوباره
به حرکت ادامه دادم .رسیدم به چهارراه سپاه ،چراغ که سبزشد آمدم
حرکت کنم ناگهان پارس سفیدی بدون توجه به سبزشدن چراغ ازالین
مقابل با سرعت ازجلویم گذشت .اگربه موقع پا روی ترمزنگذاشته
بودم ،تصادف رخ داده بود .هرچند راننده پارس سفید به دلیل عبور از
چراغ قرمزمقصربود اما جزصبوری درچنین مواقعی نمیتوان کاری
کرد .همیشه آرزو دارم یک بلندگو درماشین داشته باشم که درچنین
مواقعیبتوانمبلنددادبزنم.
از سمت چهارراه سپاه وارد کوچه بهزیستی و سپس کوچه
دکتر طاهری شدم که ایکاش این کار را نکرده بودم ،به دلیل وجود
ساختمانها و کلینیکهای پزشکی ،دراین کوچه ترافیک وحشتناک
است .در همین حین داشتم فکر میکردم چرا باید شهرداری حق
پارکینگهای ساختمانها را بفروشد؟ حاال که میفروشد چرا با پولش
یکپارکینگعمومیدرستنمیکندتامردم اینهمهدرعذابنباشند؟
خالصه که فکرمیکردیم شهردارجدید که میآید قراراست شقالقمر
کند اما تا االن که کارها دقیقا مانند دوره شهرداران قبل است؛ اجرای
کند پروژههای جدولگذاری و آسفالت ،عدم توجه و تذکربه پیمانکار
فاضالببابتحفاریهاییکهدرکوچههاانجاممیدهدوبدونآسفالت
و فقط با پرکردن حفرهها کوچهها را ول میکند ،ادامه داشتن فروش
حقپارکینگها ،ادامهداشتنسدمعبرهاوعدمنظافتخیابا ن امامو....
خالصه که حرف زیاد است اما آنچه که به جایی نمیرسد فریاد است.

گرانی چند وجهی اجاره خانه در سیرجان
 ناصرصبحی
درست است که حقوقهای
باالی شرکتهای منطقه گلگهر
یکی از دالیل افزایش بیمنطق
اجارهبها درسیرجان است و موجب
رنج اجارهنشینها شده است اما
نبایدفراموشکردکهاینمسئله،موضوعیچندوجهیاست.
قیمت مسکن و اجارهبها ازمتغیرهای فراوانی تاثیرمیپذیرد.
چند روز پیش یکی از کانالهای خبری سیرجان موضوع
واگذاری زمین توسط نیروی دریایی به پرسنل این پایگاه را
مطرحکرد.
به گفته یکی از ساکنان یکی از محلههای نزدیک به
موقعیت مورد نظر ،پرسنل غیربومی طبیعتا این زمینها را
به فروش میرسانند و فروش زمینها ،تاثیری مستقیم روی
افزایشقیمتمسکنونرخ اجارهبهاحتیدرمحلههایدیگر
دارد.
ت مسکن به شکلی دومینووار
درحقیقت افزایش قیم 
در یک منطقه ،موجب افزایش قیمت در سایر مناطق
میگردد .گرانی و تورم نیزموجب شده که بخش قابلتوجهی
ازصاحبخانهها نرخ اجارهبهای خود را با تورم تنظیم کنند و
ظلم مسئوالن به خود را با ظلم مضاعف به مستاجران جبران
کنند.متاسفانهنرخگذاریرویاجارهبهاتابعهیچقانونینیست
ومسئوالنبهبهانههایگوناگونازساماندهیاینبحثگریزان
هستند .درحالیکه ایجاد قانونهای حداقلی برای تعیین نرخ
براساس منطقه ،وسعت و سال ساخت بنا و امکانات موجود
درخانه کامال امکانپذیربود.
امسال دربین آشنایان ،هرکه را دیدم ،خبر از افزایش دو
برابری اجارهخانهمیدادوقانونی کهدولتجهتتعییندرصد
مجازافزایش اجارهبهادردوران کروناتعیین کرد ،کوچکترین
کارایینداشتهاست.
دالیل عدم مراجعه مستاجران به قانون مذکور نیز

متعدد است اما مهمترین آن ،اجبار به پذیرفتن زورگویی
صاحبخانههاست زیرا هیچگونه تناسبی بین عرضه و
تقاضا وجود ندارد .مستاجر میداند مراجعه به این قانون
موجب از دست دادن خانه میشود ،درحالیکه نرخ اجاره
خانه جدید نیزمشابه خواهد بود و طبیعتا مستاجرنمیتواند
ازصاحبخانه جدید شکایت کند .تنها راه یا گردن نهادن به
خواست صاحبخانه و افزایش غالبا دو برابری اجارهبها است یا
رفتنبهسمتحاشیهشهر .اما اوال اجارهبهادرحاشیهشهرنیز
باالست و دوما با توجه به نبود وسایل حمل ونقل عمومی در
این مناطق که یکی ازنقاط ضعف بزرگ شهرداری پرطمطراق
سیرجان است ،عمال مستاجربدون وسیله نقلیه ناچاراست
هزینهای را برای تردد خود صرف کند که سرجمع آن با
اجارهبهایخانهیحاشیهای،گاهبیشترازاجارهبهایهمانمنزل
سابق میگردد .این  ۲مورد تنها بخشی از دالیل بیاستفاده
بودنقانونتعییندرصد افزایش اجاره است.
در بیان دالیل گرانی اجارهبها؛ مهاجرتپذیری سیرجان،
زندگی گروهی تعداد زیادی ازافغانیها درشهرکه توان ایشان
را برای پرداخت اجارهبها بیش از یک خانواده سیرجانی کرده
و نقش بانکها و برخی نهادها در افزایش قیمت مسکن و
نرخاجارهبها ازجمله مشکالت کشوری است که طبیعتا در
سیرجاننیزوجوددارد.
در نهایت باید گفت هرچند دخیل بودن موارد متعدد
موجب میشود کنترل قیمت مسکن و نرخ اجاره سخت
گردد اما قانونگذاری برای کنترل طمع برخی صاحبخانهها،
قدم اول درراه منطقی شدن این شرایط است اما متاسفانه
مسئوالن سیرجانی به بهانههای واهی از زیر بار این کار شانه
خالی میکنند و مردم را به وعدههای واهیترنظیرمسکن ملی
دلخوش کردهاند کهبیش ازآنکهدرخدمتقشرآسیبپذیر
باشد،تبدیلبهلقمهایچرببرایدالالنشده است .ایننکته
برای مملکتی که تمام اقتصادش را رانت اداره میکند ،نه تنها
عجیبنیست که ازقضا کامالطبیعیمحسوبمیشود.

سودوکو 679
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قید
قرعه هدیه دریافت کنید.
برنده سودوکو :678
علی حیدری

قانونهای حل
جدول سودوکو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بایــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بدیهی اســت که هیــچ عددی
نباید تکرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتیجه
هیچ عددی نباید تکرار شود.

