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اینچندنفر
نگران نباشيد ،كانديداي رياستجمهوري نميشوم

اعتماد:محمدجوادآذريجهرمي،وزيرارتباطاتگفت:يكيازانتقاداتبهدولت ايناستكه
درحوزهاطالعرسانيضعيفعملميكند،چارچوباطالعرسانيهمينشفافسازيهاست.
ي جريانهاي سياسي مطرح ميكنند كه اين شفافسازي به نوعي براي آينده و شركت
برخ 
در انتخابات رياستجمهوري است؛ به آنهايي كه نگراني اين مطلب را دارند بگوييد خيالشان
راحتباشد،كانديدايرياستجمهورينميشوم.

توصیه مطهری به مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبرآنالین:علیمطهریضمنابرازخرسندیازمصوبهمجمعتشخیصمصلحتنظامدرموردوروداقلیتهای
مذهبی به شوراهای شهر و روستا ،از مجمع خواست استفساریه قانون انتخابات مجلس درباره منع رد صالحیت
منتخب مردم در مجلس توسط شورای نگهبان را در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهد.پس از انتخاب مینو
خالقیدرانتخاباتدورهدهممجلس،شوراینگهباناقدامبهردصالحیتاوکرد.درپیهمینموضوععلیمطهری
به همراه جمعی از نمایندگان استفساریهای را مطرح کردند که امکان رد صالحیت افراد پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان وجود نداشته باشد.

موج جدید مهاجرت به دلیل شرایط اقتصادی در راه است

ایلنا:عضوهیاتعلمیموسسهمطالعاتجمعیتیوزارتعلومومدیرگروهمهاجرتپژوهشکدهسیاستگذاری
دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه موج جدید مهاجرت به دلیل شرایط اقتصادی در راه است ،گفت :وقتی
امکان بهرهمندی از نیروهای داخل کشور وجود ندارد ،گزینه بهینه این خواهد بود که از مواهب اقتصادی حضور
آنها در بازارهای اقتصادی سایر نقاط دنیا استفاده شود .بهرام صلواتی گفت :طبق آخرین آمار  ۵۱هزار و ۶۰۰
دانشجو در کل دنیا داریم که از این حیث در رتبه ۱۵دنیا قرار داریم و بیشتر مقصدشان به ترتیب آمریکا ،ترکیه ،کانادا،آلمان ،ایتالیا و مالزی است.

 مانور اقتدار ماموران نیروی انتظامی سیرجان برای دستگیری اراذل و اوباش و  ...دیروز برگزار شد /.عکس :حسین ایرامنش

واکنشها به عروسی الکچری پسر سفیر ایران

الف:سیدمحمدمهدیصدرالساداتیدرواکنشبهعروسیالکچریپسرسفیرایراندردانمارک
نوشته است؛«یکی از دوستان عکسهای عروسی دیشب پسرتان را در اینستا دیده بود و از من
سؤالیپرسیدکهنتوانستمخوبجوابدهم.ایشانگفت:سؤالمنایناستکهقطعایکهزارم
این ملت هم نمیتواند در الکچریترین سالنهای کشور (دانیال ،شهرک غرب) و با ماشین بنز
یدانید؟ یا اینکه قرار است فاتحه جمهوری اسالمی را بخوانیم؟
برای فرزندشان مراسم بگیرند ،آیا شما خود را مسئول نم 

خبر

دونده سیرجانی
در مسابقات تایلند  مقام سوم را کسب کرد

 پاسارگاد :مهدی پژمان دونده سیرجانی موفق
شد در مسابقات بینالمللی تایلند مقام سوم را کسب
کند .در این مسابقات که با بیش از  10هزار دونده از
 50کشور برگزار شد پژمان با رکورد  38:16دقیقه در
ماده  10کیلومتر  550متر مقام سوم را کسب نمود.
این مسابقات یکشنبه هفته گذشته در تایلند برگزار
شد و پژمان در قالب تیم ملی ایران درکنار  15دونده
در رشتههای مختلف به عنوان تنها عضو کرمانی در
تیم ملی در این مسابقات شرکت کرد و مدال کسب
نمود.

قیمهها و ماستها

 ن.ع :بزرگانی در کشور نسبت به ریختن قیمهها
در ماستها بارها اعتراض کردهاند اما متاسفانه هنوز
هم عدهیی رعایت نمیکنند و بدون توجه به عواقب
آن قیمهها را توی ماستها میریزند .آخرین نمونه
این بود که عدهیی گلگهر را داخل معراج اندیشه
ریختند و به همین اندازه هم راضی نشده و هر دو را
توی باشگاهگلگهر ریختند و ...اصال بگذارید از اولش
برایتان بگویم.
برای رفتن به پنجمین جشنواره فرهنگی گلگهر
باید از راهرویی عبور میکرید که نمیدانم چرا حس
تونل وحشت شهر بازی را زنده میکرد .در انتهای
این تونل نوری وجود داشت که نمیشد به طرفش
نروی! میدان فوتبال پر بود از غرفههای جورواجور
که چون جشنواره فرهنگی بود از همه جای آن
فرهنگ میبارید .مثال غرفه فاضالب فرهنگی خیلی
برنامههای جالبی داشت که از شب اول تا آخر اجرا
میکرد .همینطور خط آهن فرهنگی ،بیمارستان

دنده چپ

فوقتخصصی فرهنگی ،جهادنصر فرهنگی و برخی
جاهای دیگر که نه کسی به آنها مراجعه میکرد و نه
کسی بود که اگر کسی مراجعه کند ،جوابش را بدهد.
حیف نبود آن همه بنر و داربست و میز و صندلی که
باد بخورد؟ آن هم بادی که عطر مالیم الکل را به این
سوو آن سو میبرد .البته این قسمتش هیچ ربطی
به گلگهر و معراج اندیشه و باشگاه گلگهر نداشت.
ظاهرا عدهیی معتقدند آدم باید کلهاش گرم باشد تا
از این فضا لذت ببرد .پارسال همین روزها همین
«کلهگرمی»ها  5نفر کشته روی دست شهر گذاشت
که یک دلیلش را نبود فضاهای تفریحی برای تخلیه
انرژی جوانان اعالم میکردند .شبهای اول کمی گیج
و منگ بودم و نمیدانستم چی به چی است از بس
که قیمهها را توی ماستها و ماستها را توی قیمهها
ریخته بودند .حاال که جشنواره تمام شده دلم برای
همه چیز تنگ شده است و احساس میکنم باید به
دکتر مراجعه کنم.

 ابوذر خواجویینسب
بیش از چهل روز از استعفای
علیرضا رزمحسینی میگذرد و
هنوز صند ِلی اتاق هشت ساختمان
استانداری کرمان به کسی سپرده
نشده است .از سوی مردم و رسانهها
هم اشتیاقی برای پیگیری اخبار
مربوط به انتصاب استاندار دیده نمیشود .حتی کسی کنجکاو نشد
که چرا رزمحسینی درست یکسال پس از استعفای نافرجامش،
دوبارهسا ِزجداییکوککرد؟گمان هزنیهابهمواردیهمچون؛فشار
کاری ،مساله دوتابعیتی بودن و تشدید بیماری همسرش محدود
شد .با وجود این و با نگاهی به دوران حضور علیرضا رزمحسینی
در استانداری کرمان ،میتوان گمانهی دیگری نیز برای استعفای
او مطرح کرد .رزمحسینی از همان ابتدای حضورش نشان داد که
چهرهای«تمامیتخواه» استوچندان مایلنیستکه اختیاراتش
را با دیگران قسمت کند .او حتی در سال  ۹۴به نمایندگی از
استاندارانچنداستاندیگر،خواستارتفویضاختیاراتبهاستانداران
و تفویض برخی اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی
شد .رزمحسینی پیش از پرداختن به این موضوع از طرح ابتکاری
خود یعنی «مثلث توسعه استان» رونمایی کرده بود .او عزم خود
را جزمکرده بود تا بر خالف استانداران پیشین ،به صورت تمام و
کمال تفکر «لیبرالی» به اقتصاد نداشته باشد و به جای تولیدزدایی،
تولیدزایی و اشتغا لزایی کند .از این رو در وهلهی اول نیاز داشت که
فرمانداران،نمایندگانمردمدرمجلسوسرمایهگذرانوکارآفرینانرا
بهعنوانسهراسمثلتتوسعهبرسریکسفرهقراردهدتااختالفات
سیاسیاستاندرنطفهخاموششود.درمرحلهیبعداونیازداشتتا
برای مقابله با زیادهخواهی جریانهای سیاسی و به خصوص مجمع
نمایندگاناستان،اختیاراتبیشتریازرییسجمهورطلبکند.به
اییاقتصادی»وتفویضاختیارات،سبب
زعمرزمحسینی«،تمرکززد ِ
میشدتاروندتصمیمگیریهاتسهیلشودو«بروکراسی»بهکمک

تولید ،سرمایهگذاری و اشتغال بیاید .تالشهای او و چهار استاندار
دیگربرایکلیدخوردنپروژهیتمرکززداییاقتصادیدرابتداجواب
داد و با موافقت رییسجمهور ،قرار بر این شد که بیش از 100اختیار
به استانداران داده شود تا دولتهای محلی قدرت تصمیم گیری
بیشتری پیدا کنند .هر چند که خیلی زود رویای رزمحسینی و
رفقای استاندارش رنگ باخت! وزرای دولت در عمل ،زیر بار اعطای
اختیاراتبیشتربهاستانداراننرفتندونشاندادندکهاعتقادیبرای
عبور کشور از سیستم متمرکز به نیمهمتمرکز ندارند .حتی اگر این
زیادهخواهی آنها سرعت رشد و حرکت دولت و اقتصاد کشور را
مختل کند .البته کشمکش اختیارات ،محدود به وزرای دولت
نشد و رزمحسینی چندین بار تحت فشار زیادهخواهیهای مجمع
نمایندگان استان ،مجبور به واگذاری اختیاراتش شد .کمااینکه در
سال 94ذکاءاسدیمعاونوقتسیاسیامنیتیاستاندار،درمجمع
مشورتیتوسعهاستاندستبهافشاگریزد«:دوسالاستاستاندار
میخواهد یک مدیرکل را تغییر دهد ،اما وزیر مربوطه مالحظه
نماینده را میکند ،نمیشود که استاندار در خط مقدم مسئولیتها
باشد،امااختیاراترانداشتهباشد».
اصلی استعفای رزمحسینی به محدود
به نظر میرسد دلیل ِ
بودن دایرهی اختیارات او برمیگردد .میراثی تلخ در سیستم
اداری ایران که حاصل توافق نانوشتهی وزیران دولت و نمایندگان
مجلس است .بارها دیده شده که وزیران برای فرار از استیضاح
به نمایندگان امتیازاتی میدهند که در برخی اوقات مانعی در راه
اجرایسیاستهاوبرنامههایمصوبوکارشناسیشدهوزارتخانه
است! در این روند نادرست ،وزیران برای کسب رضایت نمایندگان
مجلس ،مجبور به اعطای پستهای دولتی به مدیران موردنظر
نماینده و یا تصویب و اجرای برخی طرح های غیرکارشناسی و
بدون توجیه سیاسی و اقتصادی می شوند .وضعیتی که سبب
شده تا وزیران ،عامل نمایندگان شوند .وقتی مولفههایی نظی ِر
تمرکززدایی و اصل تفکیک قوا به فراموشی سپرده میشوند ،چه
فرقیمیکندکهاستاندارچهکسیباشد؟

سودوكو 520
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :519
وحیده زینلی
و سجاد غضنفرپور

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.

گفت وگوی اختصاصی با شهردار سیرجان

گلگهر میتواند عصای دست شهرداری باشد
 اطالعرسـانی :شـهردار سـیرجان
از مسـاعدت گلگهـر در پروژههـای
شـهری خبـر داد .رضا سـروشنیا ضمن
اشـاره به اقدامـات انجام شـده در دوره
شـهرداری خـود گفـت« :همانگونـه
کـه عزیـزان گرانقـدر همشـهری اطالع
دارنـد ،درآمـد شـهردار سـیرجان در
مقایسـه بـا سـالهای
قبـل شـدیدا کاهـش
یافتـه اسـت و کفـاف
خدماتـی،
مخـارج
عمرانـی و روزمـره
شـهر را نمیدهـد.
در کنـار ایـن کاهـش
بودجـه فعالیتهـای
عمرانـی شـهرداری
هـم شـتاب قابـل
توجهـی یافته اسـت».
سـروشنیا در ادامـه
بخشهایـی از ایـن
اقدامـات اشـاره کـرد:
«بیشـک  آسـفالت
مشـکل
مهمتریـن
شـهر اسـت و بهبـود
آن در راس اقدامـات
شـهرداری قـرار دارد.
از ابتـدای سـال جاری

تاکنـون بالـغ بـر  140معبـر و خیابـان
اصلـی از معابـر شـهر ترمیـم روکـش،
 266کوچه در سـطح شـهر زیرسـازی و
آسـفالت و در بیـش از  650کوچـه هـم
عملیـات لکهگیـری آسـفالت انجـام
شـده اسـت ».اجـرای پـروژه فاضلاب
دیگـر موضوعـی بـود کـه شـهردار

سـیرجان بـه آن اشـاره کـرد« :اجـرای
ایـن پـروژه بـر عهـده شـرکت کاریـز
اسـت و شـهرداری نقش نظارتـی دارد.
بـا توجـه بـه درخواسـتهای مکـرر
شـهروندان در خصوص تسـریع در روند
ترمیـم آسـفالت کانالهـای حفـاری
شـده و طی بازدیـدی به همـراه اعضای

مدیریت محترم اداره برق شهرستان سیرجان

جناب آقای مهندس سلمانیزاده
بســی شایســته اســت به پاس زحمات و همکاری مســتمر شــما در راســتای
توســعه و پیشــرفت شــهر پاریــز نهایــت ســپاس و قدردانــی را خدمــت
حضرتعالــی ابــراز داریــم.
روابطعمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر پاریز

شـورای شـهر و مدیران پروژه فاضالب،
خواسـتار تسـریع در ترمیـم آسـفالت
شـدیم تـا از مشـکالت شـهروندان
کاسـته شـود».
سـروشنیا معتقـد اسـت در راه
خدمتگـزاری نیـاز بـه همراهـی و
همـکاری دارد« :الزم اسـت از کسـانی

کـه مـا را در ایـن راه همراهـی کردنـد
یـاد کنـم .ایـن تالشهـا و گسـترش
فعالیتها مسـیر نبـود مگر بـا همراهی
شـما شـهروندان عزیـز و همراهـی و
همـکاری تمامـی مسـئوالن دسـتگاهها
و نهادهـا کـه از همـه آنهـا صمیمانـه
سپاسـگزاری میکنـم .جـا دارد بـه

عنـوان خـادم کوچـک مردم سـیرجان
از همراهـی مجموعـه صنعتـی و معدنی
گلگهـر و در راس آن مدیرعامـل ایـن
شـرکت مهنـدس ناصر تقیزاده تشـکر
و قدردانـی کنـم که با درک بـاالی خود
از شـرایط موجـود در بحـث مسـایل
فرهنگـی و مسـئولیتهای اجتماعـی
داوطلبانـه بـه کمـک 
مجموعـه مدیریتـی
شـهر سـیرجان آمـده
و بارهـای بزرگـی را از
دوش خدمتگـزاران
شـهر و ند ا ن
برداشـتهاند».
سـروشنیا ضمـن
تشـکر ویژه از مهندس
تقـیزاده
ناصـر
مدیرعامـل مجموعـه
صنعتـی و معدنـی
گلگهـر گفـت« :بـا
توجـه بـه نـوع نگاهی
کـه مدیـران مجموعـه
گلگهـر بـه همـکاری
در زمینـه مشـکالت
شـهری دارنـد ،گلگهر
میتواند عصای دسـت
شـهردار باشـد».

جناب آقای ابوذر حلواییپور

مدیر محترم روابطعمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر
کســب مقــام اول در جشــنواره انتشــارات روابطعمومــی
کشــور را بــه جنابعالــی و همکار َانتان تبریــک میگوییم.
از باریتعالــی بــرای شــما توفیــق روزافــزون در تمامــی
مراحــل زندگــی خواهانیــم.
مدیر روابطعمومی فرمانداری ویژه سیرجان ،مدیر ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان،
مدیر روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان ،مدیر روابطعمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
سیرجان ،مدیر روابطعمومی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ،رییس روابطعمومی اداره بهزیستی سیرجان

