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اینچندنفر
افشاگری علی مطهری از اتفاقی عجیب در مجلس

خبرفوری :علیمطهریدرکانالتلگرامیخودمتنیرامنتشرکردوگفتهاستکهاینمتنتوسط
روزنامهجامجممتعلقبهصداوسیماسانسورشدهاست.درمتنعلیمطهریآمدهاست:همهم یدانند
که در سال ۹۴تبصره ماده ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد
و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابالغ شد .بنابراین در واقع قانون نیست .این تبصره
میگویدمتهمانسیاسیفقطازوکالیموردتأییدرییسقوهقضاییهمیتواننداستفادهکنند،کهیکتبعیضناروایآشکاراست.

ن تومان است
قیمت تمام شده پراید  ۳۹میلیو 

تسنیم :رییس انجمن خودروسازان با اعالم این که امروز قیمت تمام شده پراید برای شرکتهای
خودروسازی 39میلیون تومان است اما آنها مجبورند این خودروها را 37میلیون تومان به فروش برسانند،
گفت:خودروسازدرحالحاضربا زیانمحصولتولیدمیکندوهیچکسپاسخگویزیانآنهانیست.احمد
نعمتبخش در رابطه با تصاویر منتشر شده در خصوص انبار خودروهای ایران خودرو اظهار داشت :اکثر
خودروهای موجود در انبار این شرکت دارای کسری قطعات الکترونیک هستند و این شرکت در تالش است تا این مشکل را برطرف نماید.

اگر این نظام دچار مشکل شود کل کشور آسیب میبیند

انتخاب :صادقزیباکالمگفت:حداقل 30درصدمردمبهعنوانهستهاصلی،بهنظاموفادارندو
اگروضعاقتصادیازحالتفعلیهمبدترشود،بازدرانتخاباتهارایمیدهندودرراهپیماییها
شرکت میکنند؛ این اصال چیز کمی نیست .البته بخش عمدهای از این مردم ،براساس اعتقاد
دینیدنبالحفظنظاماندوبخشیدیگر،مثلصادقزیباکالملزومابهدلیلاعتقاددینی،دنبال
نظام جمهوری اسالمی نیستند و معتقدند اگر این نظام دچار آسیب شود ،کل ایران با چالش مواجه میشود.

قالیباف فراخوان انتخاباتی داد

خبرآنالین:محمدباقرقالیبافدرپیامیویدیوییباتاکیدبراهمیتجوانگراییدرتغییرشرایط
سیاسیومناسباتقدرتدرکشورازجوانانانقالبیخواستتادرانتخاباتپیشرویمجلس
به میدان بیایند و خود را در معرض رقابت قرار دهند .وی در پیام ویدیویی خود ضمن تاکید بر
گام دوم انقالب ،انتخابات پیش روی مجلس را فرصتی برای اصالح رویههای غلط سیاسی و
ساخت مجلس نو برای ریل گذاری در ارتقای کارآمدی در مدیریت و تصمیم گیری در کشور دانسته است.

خبر

رونمایی از کتاب تغذیه در ورزش
 پاسارگاد :مراسم جشن رونمایی از کتاب تغذیه در
ورزش تالیف سیدرضا مهدوی و مهدیه نظری با حضور جمعی
از پیشکسوتان ،مسئوالن و هم چنین سیدابوالحسن مهدوی
و با سخنراني سيداميرحسيني دبيركل اسبق كميته ملي
المپيك و استاد دانشگاه و رييس اسبق فدراسيونهاي هندبال،
شطرنج،شمشيربازي ،كارگري و رييس اسبق ورزش صداوسيماي
ايران در سیرجان برگزار شد.
کتاب تغذیه در ورزش تالیف سیدرضا مهدوی و مهدیه
نظری که اطالعات جامعی درباره تغذیه ورزشی برای کلیه
ورزشکاران اعم از حرفهای و نیمهحرفهای ارایه میدهد از طریق
کتابفروشیهای معتبر در دسترس عالقمندان قرار خواهد گرفت.

 جشنواره عصر خالق به همت شرکت پاریزپیشرو و آموزشگاه کارا پنجشنبهشب برپا شد .در حاشیه این جشنواره
از کارگران شرکت پاریزپیشرو تجلیل شد /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
نامههایی از تیمارستان

توجیه شدن خوب است!
 علی عیوضیزاده
سالم دخترم ،خوبی؟
نوشتهایکهآنمرتیکهشوهرمادرت،بهمادرتوعده
داده که اگر حامله شود ،میبردش کانادا تا بچ ه را آنجا به دنیا
بیاورد .واقعا که چقدر سطح وعدهها رفته باال .من یادم هست که
تو را با دادن وعده خرید یک پیتزای پپرونی به مادرت به دست
آوردم! تازه چون پول نداشتم ،در نهایت فقط یک بستنی قیفی
برایشخریدم!
برای همین هم مادرت از من خوشش نمیآید! او تقریبا
همان حسی را نسبت به من دارد که مردم نسبت به مسئوالن
دارند! چون هروقت مادرت من را میبیند ،یادش میآید که
ش زدم! فرقش این است که مادرت
چطور با دادن وعده گول 
توانستازمنطالقبگیردامامردمهرکارمیکنندنمیتواننداز
مسئوالنطالقبگیرند!
نوشتهای که شوهرمادرت عصبانی است چون مجبور است
 45روز موتور پمپ آبش را خاموش کند! به جهنم که عصبانی
است! آب در سیرجان کم است و ما باید صرفهجویی کنیم.
یدانی که من قصد دارم در انتخابات بعدی ریاستجمهوری
م
شرکت کنم و اصال شعار اصلی من «خاموشی  45روزه دهان
مسئوالن» است! چون بجز آب ،اعصاب هم توی مملکت ما کم
است و ما باید در مصرف اعصاب مردم خیلی صرفهجویی کنیم!

کرکسها

نوشتهای که اخیرا توی آلبوم عکس عروسی دوم مادرت،
عکسهای من را پیدا کردهای! پرسیدهای که دقیقا آنجا چه
غلطی میکنم و چرا دارم از شوهر مادرت معذرتخواهی
میکنم؟
راستش یک روز من و مادرت سوار ماشین شوهرمادرت که
مسافرکش بود ،شدیم .وسط اتوبان ،شوهر مادرت گیر داد به
لباسهای من و از ماشین انداختم پایین .بعد هم مادرت را برد
محضر! من اولش خیلی سر و صدا کردم اما بعد همان شب
برادران شوهر مادرت آمدند جلوی در خانه و من را حسابی
توجی ه کردند! توجیه شدن خیلی لذتبخش است چون آدم
وقتی توجیه میشود ،به یک درجه خاصی از عرفان میرسد که
از همه چیز رضایت پیدا میکند .اسم این درجهی عرفانی« ،فنا
فیالرضا مع التوجیه» است! من به لطف برادران شوهر مادرت
متوجه شدم آن روز شوهر مادرت ،مادرت را ندزدیده بلکه با
جانفشانی از دست من نجاتش داده! برای همین هم من توی
عروسیمادرتشرکتکردموازشوهرمادرتعذرخواهیکردم!
خدا را شکر آنجا فضا کامال دوستانه بود و برخورد شوهر مادرت با
من خیلی خوب بود .حتا یادم هست به من کتاب چگونه توجیه
شویم را که برادران شوهر مادرت نوشته بودند ،هدیه داد! پس
دخترم!همیشهتوجیهبشوحتااگرهیچتوجیهیوجودندارد!
قربانت ،پدر توجیه شده و دیوانهات!

 احمدرضا تخشید
داشتم توی پیادهرو راه
میرفتم و فکر میکردم ،به
چی فکر کنم تا ذهنم گرفتار
نگرانیهای هرروزه نشود
که کامبیز جلوم سبز شد.
و بیمقدمه شروع کرد به
دستزدن سر شانهام .انگار داشت کثیفی را از لباسم
میتکاند .بعد رفت سراغ آن یکی شانهام ،بعد تقریبا
همهجای پیراهن و شلوارم را تکاند .من که حیران
شده بودم ،گفتم :چیه؟ خل شدی؟ کامبیز بعد از
اینکه چند بار کارش را تکرار کرد گفت :اوضاعت
داغونه .پرستوپیچ شدهای و دارم خرابیها را پاک
میکنم که جلوی ملت کمتر آبرویت برود .در حالی
که دستش را میگرفتم گفتم :گنجشک هم طرف
من نمیاد تا برسه به پرستو ولی تو انگار از این اتفاقی
که برای جناب نجفی افتاده زیادی خوشحالی.
بعضیها رو هم دیدم توی کانالها و گروهها مشغول
دستافشانی. .
کامبیز گفت :پس چی؟ خداروشکر آخر عاقبت
دستشون رو شد که چه جرثومههای فسادی
هستین و مردم مظلوم میهن فهمیدن نباید به شما
اجنبیپرستها اعتماد کنن .گفتم :چی داری برای
خودت میبافی و هرچه میرسه سر زبونت میگی؟
از تو دیگه این انتظار رو ندارم .االن باید ناراحت
باشی که یک نفر کشته شده و یک نفر در سطح
وزیر و شهردار به یک قاتل تبدیل شده .اون وقت
تو خوشحالی که رقیب سیاسیت گاف داده ،عجب
زمانهای شده .کامبیز گفت :االن اگر این اتفاق برای
جناح مخالف افتاده بود داشتی بشکن میزدی و
روزی چهارتا مقاله مینوشتی .گفتم :اوال من طرفدار

هیچ جناحی نیستم و فقط طرفدار جناح خودمم.
سعی میکنم سفرهام از اینی که هست کوچکتر
نشه .که اعتقادات خودم و خانوادهام دستخوش
بازیهای جناحی نشه ...کامبیز پرید توی حرفم
و گفت :ببین دوباره شروع کردی به زدن حرف
بیسروته و صدتا یک غاز ،دور و برت را نگاه کن و
ببین همهچی توی این مملکته سیاسی است .پس
هر اتفاقی که میافته ربطی به سیاست داره ،گفتم:
ولی ایندفعه دیگه دارین زیادی سرنا رو از سر گشاده
میزنین ،به نظر من به جای پرستوها باید برویم
سراغ کرکسها که در طول این چهل سال گذشته
دست از سر مردم برنداشتن ،کامبیز گفت :داری
برای خودت ادبیات سیاسی جدیدی ایجاد میکنی.
کرکسها دیگه کی هستن؟ گفتم :کرکسها کسانی
هستند که در این چهل سالی که از انقالب گذشته،
هر شرایطی که وجود داشته سوءاستفادهشون رو
کردن؛ اگر جنگ بوده احتکار کردن یا جنسهای
دولتی رو صاحب شدن ،اگر بازسازی جنگ بوده اول
از همه سر سفره نشستن ،اگر تحریم بوده ضرری
به جیب اونها نزده و خیلیهاشون سود هم بردن،
توی هر شرایطی منافعشون رو حفظ کردن .حاال چه
مجبور بودن شعار مذهبی متعصبانه بدن چه فیگور
لیبرال و آزاداندیش بگیرن ،براشون فرقی نمیکرده
و نمیکنه .دولت هاشمی باشه یا روحانی ،خاتمی
باشه یا احمدینژاد ،اونها مثل گربه هستن هرطور
توپا میان روی زمین،
بندازیشون باال چهار دس 
کامبیز که دیگر خسته شده بود ،گفت :باز هم تا من
اومدم چیزی بگم تو بلندگو رو گرفتی دست و شروع
کردی سخنرانی .اگر قرار شد زمانی سخنران شوی
حداقل حساب وقت مردم رو هم بکن .و بعد آشنایی
را آن طرف خیابان دید و از جلوی من غیب شد.

سودوكو 562
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :561
فرشاد محمودآبادی

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.

همکار گرامی جناب آقای

غالمحسین موسیزاده

درگذشــت مــادر گرامیتــان را بــه شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه ایــزد متعــال بــرای
آن مرحومــه مغفــرت الهــی و بــرای
شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و اجــر
خواســتاریم.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

جناب آقای

مجید نصرتآبادی

درگذشــت پــدر همســر گرامیتــان را
بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه ایــزد ســبحان بــرای آن مرحــوم
علــو درجــات الهــی و بــرای بازماندگان
صبــر و ســامتی خواهانیــم.
منطقهویژهاقتصادیسیرجان

جناب آقای

مجید نصرتآبادی

درگذشــت پــدر همســر گرامیتــان را
بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم
غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر
و ســامتی مســئلت میکنیــم.

شرکتسمنگانبارباستانسیرجان

سرکار خانم

افسون علی توکلی

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه خداونــد متعــال بــرای
آن مرحــوم آمــرزش الهــی و بــرای
شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و اجــر
مســئلت مینماییــم.

شرکتسمنگانبارباستانسیرجان

