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اینچندنفر
روزی باید از آقای نیازی سواالت سختی پرسید

آفتاب :حسا مالدینآشنامشاوررئیسجمهوردرپاسخبهتوئیتی،دربارهماجرایقتلهایزنجیرهاینوشت:
مطمئن هستم که وزیر وقت اطالعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت .من در همان
سال  ١٣٧٧در روزنامههای انتخاب و جمهوري اسالمي با نام مستعار بهمن شناسا مطالب الزم را در این باره
نوشتهام .این پرونده به سختترین و خشنترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت .آشنا در توئیت دیگری
اضافهکرد:آنچهدرسازمانقضایینیروهایمسلحاتفاقافتاد،بههیچوجهکمترازاصلقتلهانبود.روزیبایدازآقاینیازیسواالتسختیپرسید.

درآمد میلیاردی صدا و سیما از برنامههای کنکوری!

ایلنا :صدا و سیما با  ۱۳برنامه آموزشی و مشاوره برای کنکور و پخش هر روز آنها به مدت پخش
میانگین یک ساعت ،بخش زیادی از مافیای کنکور را با درآمد ماهیانه چند صد میلیاردی در دست دارد.
این آموزشها و مشاورهها شامل حدودا  ۱۳برنامه ( ۱۲برنامه در سیما و یک برنامه رادیویی) است که
هر روز یا بهجز جمعهها یا روزهای فرد پخش میشود و بهصورت میانگین  ۲۵۲برنامه در ماه مربوط
به برنامههای آموزشی و تبلیغاتی کنکوری است .جمع کل ۱۳برنامه در یکماه ۵۷۶،میلیارد و ۹۷۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است.

انتخاب استاندار همزمان با انتخاب استانداران بازنشسته

ایسنا :حبیباهلل نیکزادی نماینده بم و ریگان و فهرج و نرماشیر در مجلس با گالیه از وزیر کشور در خصوص عدم
انتصاب استاندار کرمان گفت :استان کرمان بیش از 4ماه است که استاندار ندارد و این موضوع برای استان و مردم خوب
نیست .وی اعالم کرد :وزیر کشور قول مساعده داده است که همراه با 17نفر از استانداران کشور که بازنشسته شدهاند،
استاندارکرمانرااعالمکنداماوزیرکشورتاکنونبامجمعنمایندگاناستاندرخصوصاستاندارکرمانصحبتینداشته
است ولی مجمع نمایندگان استان در گذشته چند نفر را به وزیر کشور معرفی کردهایم و امیدواریم وزیر کشور از میان افراد معرفی شده انتخاب کنند.

پوشش دانشجویان باید ساده و آراسته باشد

فارس :مصادیق مجاز و غیرمجاز دستورالعمل پوشش دانشجویان دانشگاه آزاد براساس آییننامه ابالغی رئیس این
دانشگاهاعالمشد.براساسایندستورالعمل،پوششدانشجویانبایدسادهباشد.پوششبانوانمناسباستچادربااستفاده
از مانتوی مناسب ،شلوار و مقنعه یا روسری با رنگ متعارف و جوراب و یا پوشش مانتوی زیر زانو -آستین بلند ،یا شلوار و
مقنعه و با رنگ متعارف و جوراب باشد؛ همچنین مو و اندام زن در حدود حجاب شرعی پوشانده شود .پوشش آقایان نیز
باید پیراهن آستین بلند و شلوار ساده و رسمی با رنگ ساده باشد .الزم است اندام مرد نیز در حد متعارف پوشیده باشد یعنی نازک ،بدننما و چسبان نباشد.

خبر

تویوتا BMW،و بنز محبوبترینهای دنیای مجازی
 عصرایران
کمپانی بیمه ویگو ،لیستی از بیشترین برندهای
بررسی شده در گوگل را منتشر کرده که در آن برندهای
خودروساز آسیایی تسلط خود را در کشورهای جهان
نشان میدهند .به نقل از «کاراسکوپ» ،بیشترین
توجو شده در گوگل به تویوتا
برند خودروساز جس 
اختصاص دارد که در  57کشور در صدر قرار گرفته
است .در اصل میتوان گفت  7.8میلیون تویوتا در هر
ماه در گوگل جستو جو میشود .این در حالیست که
کلمه هوندا در ماه  7میلیون بار و فورد  6.4میلیون
با در فضای گوگل جستوجو میشود .تویوتا بیشترین

میزان جستو جو در کشورهای آمریکا ،کانادا ،استرالیا،
نیوزلند ،آفریقای جنوبی ،فنالند و فیلیپین را از آن
خود کرده است .بامو در تعقیب تویوتا در مقام دوم
قرار میگیرد و در  25کشور مقام اول جستو جوی
گوگل را به خود اختصاص داده است .مرسدس -بنز
با پیشتاری در  23کشور در مقاوم سوم بیشترین
جستوجوهای گوگل قرار گرفته و المبورگینی خود
توجو در  12کشور به اثبات رسانده
را با بیشترین جس 
که یکی از آنها ونزوئالست .تسال نیز در کشورهایی
مانند نروژ ،هلند و هنگکنگ و  4کشور دیگر
بیشترین جست وجو را به خود اختصاص داده است.

تولید و حمل و پمپاژ بتن آماده

دمـاونـد

 راهپیمایی  13آبان با حضور مردم ،مسئوالن و دانشآموزان در سیرجان برگزار شد .فرماندار سیرجان در
حاشیه برپایی مراسم گرامیداشت  13آبان گفت :این مراسم با شکوه هرچه تمامتر در سیرجان رقم خورد .در
واقع راهپیمایی  13آبان  97نمایش وحدت مردم در برابر زورگویان بود تا با اتحاد یکدست و همدلی فراگیر خود
مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بکوبند و به جهانیان ثابت کنند ملت غیور ایران هرگز از تهدیدهای پوچ
و تو خالی دشمنان قسم خورده ایران نمیهراسند .وی افزود :مردم شریف سیرجان امروز نشان دادند همچون
روزهای گذشته حامی و یاور دولت و محافظ نام مقدس ایران هستند .صحنههای راهپیمایی امروز در جای جای
ایران اسالمی پشت استکبار جهانی را لرزاند و مسئوالن را برای خدمت صادقانه بیش از پیش امیدوار کرد/.

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

تو را من چشم در راهم
 یادداشت
آسـفالت خیابـان ولیعصـر به سلامتی و خیر و
خوشـی بـه پایـان رسـید و حاال بـه یکـی از بهترین
خیابانهـای شـهر تبدیـل شـده اسـت .بـه گمانـم
دغدغـهی ایـن خیابـان چنـان فکـر و ذکر شـهردار
و معاونـان و مدیـران را مشـغول خویـش کـرده بود
کـه انتظـار توجه به سـایر نقـاط انتظـاری بیوجه و
نامعقـول مینمـود .حاال که خـان خیابـان ولیعصر
پشـت سـر نهاده شـده آیا میتوان به گوشـه چشـم
شـهردار بـه نقاط حاشـیهای امیـدوار بود؟
آقـای شـهردار! خانـه مـا در شـهرک ابوالفضـل
قـرار دارد .همـان جایـی کـه هـر وقـت میخواهند
از محرومیـت حـرف بزننـد ،بـه یـادش میافتنـد.
محمدرضـا عربگویینـی آنجـا را بـه خوبـی بلـد
اسـت .از آنجـا هـم گـزارش تصویـری گرفتـه و هم

جناب آقای نظام پورکیانی
درگذشــت مــادر گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،خداونــد روح آن مرحومــه را قریــن
رحمــت فرمایــد.

محمدجوادشهبا

هر که با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرامترین خواب جهان خواهد بود
به مناسبت درگذشت

رویا مصیبی
همسر عبدالحسین ستودهنیا کرانی

09170377703 - 09133456074
034 - 4230 2060

مراســم یادبــودی روز پنجشــنبه 97/08/17
از ســاعت  14/30الــی  16/30در مســجد
امامحســین(ع) برگــزار میگــردد.

عبدالحسین ،احمد ،یحیی ،صدیقه و طاهره
ستودهنیا کرانی

گـزارش مکتـوب .خـودش هـم آنجـا آمـده اسـت.
خـود شـما هـم چنـد بـاری آنجـا آمدهایـد و ظاهرا
هـر بـار هـم یکـی از اعضـای شـورا همراهتـان بوده
اسـت .خیابان شـهید بهشـتی از میدان میرزاسـعید
تـا شـهرک گلهـا هنوز هـم خاکـی اسـت و کانون
گـرد و غبـار منطقه .اهالـی چند بار دیگـر باید آنجا
را ببندنـد تـا برایـش فکـری کنید؟
مردمـان شـهرک ابوالفضـل قاعدتا و قانونـا نباید
بـا سـاکنان خیابـان ولیعصـر در بهرهمنـدی از
امکانـات فرق داشـته باشـند .البته خیابـان ولیعصر
خیابـان پـر رفـت و آمـدی اسـت و بایـد در اولویت
باشـد امـا حـاال کـه از آسـفالت ایـن خیابـان بـه
سلامتی فـارغ شـدهاید ،چشـم بـه راهیـم تـا گـرد
و خـاک خیابـان بهشـتی را از سـر و روی زندگـی
ما هـم بشـویید.

آقای مسئول ،مردم به ما اعتماد دارند
 سحاب شکیبا
مردم میبینند ،مردم میشنوند ،مردم میفهمند
و از همه مهمتر؛ مردم احتماال باور میکنند! این یک
خط را اگر بیشتر مسئوالن کشور با همه وجود درک
کنند ،آن وقت این همه جملههای مبهم و بیپشتوانه
و اظهارنظرهای بدون تحقیق و پشتوانه را هر روز روانه
سایتهاوخبرگزاریهاوتلگرامنمیکنندوسوژهشایعه
برای ملت نمیسازند .نمونه آخرش همین جملهای که
یکی از مسئوالن محترم در حاشیه یک همایش مطرح
کرده که« :اخبار قطعی نشدهای وجود دارد که برخی از
دشمنان ما در حوزه تغییر ژن شجاعت و غیرت ایرانی
در حال کار هستند که از طریق موادغذایی منتقل
میشود ۹( »...آبان /ایسنا) در اینکه دشمن قرار است
دشمنی کند و از هر راهی به ما آسیب بزند (ولو چنین
راهی که به عقل جن هم نمیرسد!) کسی شکی ندارد،
در اینکه مدیران مربوطه هم حقوق میگیرند که این
راههای آسیبرسانی را ببندید (ولو چنین راهی که
همچنان به عقل جن نرسیده!) ،کسی مشکل ندارد.
ولی مسئول عزیز! اگر اخبار تایید نشده و قطعی
نیست،چرامطرحمیکنید؟چرایکمسئولمحترم-در
چنین سطح و اهمیتی -باید حرفهایش اینقدر با اما
و اگر باشد که بتوان سر شایعه را با تکتک ادعاهایش
همراه کرد؟ عقل حکم میکند وقتی مسأله مطرح شده
چنین ایده هالیوودیای است (ولو به فرض صحت) کامل
شرح داده شود .برای آن صغری و کبری چیده شود و
حتی تهدیدها کامل شرح داده شود ،اگر گفتنی است
و مسأله دچار محدودیتهای امنیتی است ،گفتنش
چه سودی برای جامعه دارد جز کاشتن تخم تردید و
سوژه مطالب توییتری شدن؟ همین حرفهاست که
وقتی یک مقام رسمی و مهم از ابردزدی و برفدزدی
میگوید« :تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت

خارجیهاست؛ مراکز علمی که در کشور وجود دارد
مطالعهای در این خصوص انجام دادهاند که نتیجه
مطالعات این موضوع را تأیید میکند .تیمهای مشترکی
از اسراییل و یکی از کشورهای همسایه ،ابرهای در حال
ورود به ایران را غیربارور میکنند؛ عالوه بر این ،ما با بحث
ابردزدی و برف دزدی نیز مواجه هستیم ۱۱( ».تیر /
ایسنا) کسی نه جدی میگیرد و نه برای چنین هشداری
تره خورد میکند .جالب آنکه آن مقام محترم وقتی با
پاسخ چند دانشمند مواجه میشود که چنین چیزی
با علم امروزی شدنی نیست ،الزم نمیبیند که نتیجه
مطالعات مراکز علمی را منتشر کند و پاسخ کوبندهای
بدهد به همه شوخیها و شکها.
باور کنیم که هیچ مسئولی تافته جدا بافته نیست
و نمیتواند خودش را از پاسخگویی به افکار عمومی
مبرا بداند .کاش مسئوالن محترمی که در چنین
اظهارنظرهایی ید طوالیی دارند -و شاید یکی از عوامل
دامن زدن به برخی باورها مثل بزاق دزدی از ایرانیها،
مارمولکهای هستهای ،پروژه هارپ و ...هم باشند-
روزی روزگاری در جمع رسانهها حاضر شوند؛ نه برای
سخنرانیهای پرطمطراق و پر کردن بیالنکاری ،بلکه
برایپاسخگوییبهچنیناظهارنظرهایی.البتهبدنیست
همراهشان پوشه و زونکنهای الزم را هم بیاورند تا
معلوم شود آن تردیدها و مطالب فضای مجازی ،الکی
است یا این حرفها و ادعاها .نه برای تاثیرگذاری بیشتر،
بلکه برای توضیح علت نوشتن این یادداشت ،همین
حدیث از امیرمومنان(ع) کفایت میکند« :سخن دربند
و اسیر توست تا وقتی که آن را نگفته باشی و چون
گفتی تو در بند آنی .پس زبانت را نگهدار چنانکه طال
یداری که چه بسا سخنی که نعمت
و نقره خود را نگه م 
را از انسان سلب میکند».
منبع :روزنامه شهروند
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 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
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لیال خراسانی

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.

