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چه کسی مسئول خونهای ریخته شده است؟

آفتاب :عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با استناد به قانون به کارگیری سالح در
موارد ضروری ،گفت :ماموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل شورشهایی که بدون به کارگیری سالح قابل مهار
نیست ،باید قبل از به کارگیری سالح از وسایل دیگری استفاده کنند و اگر آن وسایل موثر نباشد در وهل ه بعد از
سالحاستفادهکند.محمودصادقیخطاببهوزیرکشور،اظهارکرد:چرابهحافظاننظموامنیتآموزشوتجهیزات
الزم برای کنترل ناآرامیها داده نمیشود؟ چه کسی مسئول خونهای ریخته شده است؟ آیا مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را میپذیرید؟

اسمت را خط بزن

 باز هم شهباز حسنپور و سید احمدحسینی دو رقیب دیرینه برای انتخابات مجلس شورایاسالمی ثبتنام کردند،عصر شنبه هر دونفر در فاصله چندین
دقیقهدرفرمانداریحاضرشدندوثبتنامکردند/.عکسامینارجمند-پاسارگاد

خدامی رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورایشهر شد

پاسارگاد :حسن خدامی رییس کمیسیون فرهنگی شورایشهر شد .در جریان
برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی شورا «حسن خدامیپور» به عنوان رییس
جدید این کمیسیون انتخاب شد .خدامیپور نایبرییس شورای شهر سیرجان و عضو
شورای فرهنگ عمومی شهرستان جانشین ابوذر زینلی شد و زینلی مسئولیت کمیسیون
امالک را بر عهده گرفته است.

ورود دستگاههاي امنيتي به دانشگاه آسيبزاست

اعتماد :طيبه سياوشي ،نماينده مردم تهران در مجلس« :دانشجويان در سني قرار دارند كه بيشترين
هيجانات را دارند و آن شور جواني آنها موجب ميشود كه بخواهند به مباحث مختلف ورود كنند .دانشجويان
به مناسبتهاي مختلف در فضاي دانشگاه ممكن است اعتراضاتي را به پا كنند .خيلي خوب است كه مسایل
مربوطبهايناعتراضاتتوسطخودمديردانشگاهموردرسيدگيقرارگيرد.سپردناينموضوعبهدستگاههاي
امنيتيووروددستگاههاي امنيتيبهدانشگاه اگرچه كاهشداشتهوليدرهرحال آسيبيجديبه فعاليتهايدانشجوييوارد ميكند

خبر
بیشترین و کمترین فراوانی خودرو
 عصر ایران :رییس مرکز شماره گذاری پلیس
راهور ناجا گفت :در  8ماه اول سال  98نقل وانتقال
موتورسیکلتوخودروهایدستدومافزایشیافتهاست
سرهنگ علیمحمدی با اشاره به آمار خودروهای فعال
در کشور اظهار داشت :در سطح کشور  21میلیون
 778هزار خودروی فعال و پالک نصبشده داریم که
از این تعداد  ،بیش از  4میلیون و  219هزار خودرو
در تهران هستند .وی ادامه داد  :بیشترین فراوانی
خودرو به ترتیب مربوط به تهران ،اصفهان ،خراسان
رضوی ،فارس و خوزستان است .کمترین فراوانی نیز
به ترتیب مربوط به استانهای کهکیلویه و بویراحمد،
ایالم ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی و سمنان است.

رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا افزود  :در
لوانتقال خودرو نسبت
8ماهه نخست سال جاری نق 
به سال گذشته افزایش  6درصدی را نشان میدهد
و همچنین خودروهای نوشماره وارداتی با کاهش 46
درصدی مواجه بوده است .وی اضافه کرد  :شمارهگذاری
خودروهای نو شماره تولید داخل در  8ماهه نخست
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش
 15درصدی را نشان میدهد.
سرهنگ محمدی در خصوص آمار شمارهگذاری
موتورسیکلت،اظهارداشت:نقلوانتقالموتورسیکلتها
در  8ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل
 23 ،درصد افزایش را نشان میدهد.

خانواده محترم ستودهنیا
با نهایت تاسف مصیبت وارده را به
شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند برای آن مرحوم
رحمت و مغفرت الهی و برای شما و سایر
بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت
مینمایم.

نبـوی

ايران بعد از آبان 98

*
 محمد فاضلي
آنقدر فرصت براي فکر کردن ،بعد از شورشهاي بنزين ،داشتهام که آنچه
مينويسمنهازسرعصبانيتباشدونهموجسواريتلقيشود؛ازسردردمندي
برايايرانومردمياستکهآرزودارند،مسالمتآميزودرخورشأننامتاريخي
ايرانزندگيکنند.
يکم.توسعهنيافتگيتاريخي(فراترازعمرج.ا.ا)،ناکارآمديحکمرانياقتصادي
که مسبب فساد ،بياعتمادي و باالخص نابرابري شده ،به عالوه فشارهاي
بي نالمللي ناشي از سياست خارجي پرتنش ،اکثريت قاطع جامعه را ناراضي
و سرخورده کرده است.
دوم .سازوکار دموکراسي انتخاباتي ،نتيجه دلخواه را براي اين اکثريت قاطع
نداشته است .انتخابات منشأ اثربخشي براي اصالح حکمراني و بهبود زندگي
مردم نشده است .اگرچه معتقدم بدون انتخابات ،وضع ميتوانسته از اين بدتر
باشدوبسياربدترهمبشود.
سوم.جمعيتظرفچهلسال،دوونيمبرابرو 84ميليوننفرشدهوهمزمان
رشد اقتصادي نامتناسب با رشد جمعيت ،و در يک دهه اخير بهطور ميانگين
منفيبودهاست.شغلکافيايجادنشده،بهرهوريودستمزدهاافزايشنيافته
وبخشعمدهاقتصادايراندررقابتبااقتصادهايهمسطح،ناکارآمد،منزويو
بافناوريپايينباقيماندهاست.
چهارم.بيکاريگستردهدرفعالترينوجوانترينبخش،توسعهحاشيهنشيني،
تخريبگستردهمحيطزيستيوتيرهشدنافقامکانپذيريزندگيمناسب
برايچندينميليونجوان،نارضايتيونفرتاجتماعيراگستردهاست.مردم
عصبان ياند.
پنجم .فساد ،تعارض منافع ،فقدان شفافيت ،بيطرف نبودن نظام سياسي در
قبالهمهمردموجانبداريآشکارازافرادوگروههايخاص،مردمرابهبيگانگي
وسرخوردگيعميقراندهاست.
ششم .اصالحات اقتصادي دایم به تعويق افتاده است .اقشار ضعيف تراژدي
بحراناقتصاديمداومبهمدتچندينسالراتجربهميکنند.نخبگاننيزدر
ادامهوضعموجودچش ماندازروشنينميبينند.تمايلبهمهاجرت،فرارسرمايه،

جناب آقای حاجمحمود راشدی
ریاست محترم اتحادیه لوازم خانگی

با نهایت تاسف درگذشت برادر بزرگوارتان
را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز
از دست رفته آمرزش الهی و برای شما و سایر
بازماندگان شکیبایی و اجر مسئلت مینمایم.

اتحادیه کابینتسازان

ماجرای کجگذاشتن
خشتاول

یک تساویِ خانگی دیگر و
سوار برای
ادامهی فصلی کابو 
گلگه رسیرجانکهقصدداشتدر
اولین فصل حضورش در لیگ برتر،
پدیدهی جدی ِد فوتبال ایران لقب بگیرد .وقتی خشتِ اول کج
گذاشته میشود ،دستوپا زدن در چنین منجالبی ،امر چند ِان
دیدن
غریبی نیست .پولهای ب یزبان خر ِج کجا شده است که ِ
حتییکبردخانگیبرایهوادارانمثلرویاشدهاست؟چندین
میلیارد را صرفِ «تیمبستن» کردهاند و حاال باید پیش از پایان
نیمفصل برای تقویتِ تیمی که تو ِان بردن و ماندن در لیگبرتر
بازیکنان
«فسخ قرارداد»
را ندارد ،چندین میلیارد دیگر را صرفِ 
ِ
بازیکنان جدید کنند .تنو ِر بیتدبیریِ در
اخراجی و «جذب»
ِ
حال داللها ،دوباره چه
ه
ب
خوش
.
ت
اس
اغ
د
باشگاه گلگهر ،دا ِغ
ِ
نانیبچسبانند!

اینچندنفر

پاسارگاد:محسناسدی؛عضوسابقشورامیگویدبهویگفتهشدهبایدازحضوردرانتخاباتمنصرفشود.دلیل
این توصیه که گویا از سوی رییس هیات نظارت عنوان شده ،عدم استعفای محسن اسدی از «عل یالبدلی شورا» است.
ایندرحالیستکهعل یالبدلیشوراجزومناصبومشاغلنیستودرتبصره 1ماده 29قانونانتخاباتمجلسشورای
اسالمیوعناوینهمطرازباعناوینمذکوردربندهایالفوباینمادههیچنامیازعل یالبدلیشورانیامدهاست .اسدی
گفت:درهمینرابطهباسهراببهاالدینی؛سرپرستفرماندارینیزنامهنگاریداشتهاماهنوزازتصمیمنهاییخبرینیست.

 ابوذرخواجویینسب:

رئیسیزاده
اتحادیه صنف لوازم یدکی

گريزان شدن از مشارکت سياسي و اجتماعي ،افسردگي و نفرت پيآمد اين
وضعيتاست.چرخهشومفالکتاقتصاديشکلگرفتهاست.
هفتم .نخبگان صاحب قدرت دایم اين وضعيت را اِنکاردرماني ميکنند و
ميليونها انسانی را که ميخواهند مسالمتآميز و عادي ،مثل متوسطي از
جهانيانباشند،بهآرمانگراييوزندگيقهرمانانهدعوتميکنند.
هشتم .شورشهاي بنزين ،محصول ترکيب هفت بند پيشين است .مداخله
خارجي کثيفترين دشمنان اين سرزمين و مردماش نيز در چنين شرايطي
وجود دارد؛ اما اين چيزي از اهميت و ريشه داخلي نارضايتي و ناآرامي کم
نميکن .د
نهم .راه بهبود زندگي مردمان اين سرزمين ،از خشونت نميگذرد .بعيد است
که هيچ ميهندوستي ،در خاورميانهاي که عراق ،يمن ،سوريه و ليبي را شاهد
بوده،دلبهبراندازي،انقالبخشن،ترويجخشونتومداخلهخارجيببندد.
دهم .خشونت (از سوي حکومت و مردم) راه درمان دردهاي اين کشور نيست،
اماادامهاينوضعيت،چيزيجزتوسعهشورشهايکور،فرسايشتمدني،فرار
سرمايه،بيکاريوفقروفالکتبيشترودرنهايتفرورفتندرداممنازعهداخلي
وخشونتفزايندهنيست.
یازدهم.ج.ا.ايران،بايدگامهايجديبرايالتيامزخمهايبرجاماندهازگذشته،
و باالخص درد عميق بازماندگان کشتهشدگان شورشهاي بنزين بردارد و به
مردمنشاندهدکهقصدنداردمسيرهايناکارآمدگذشتهراادامهدهد.
دوازدهم .مردم از صندوق رأي نااميد شدهاند ،اما راهحل کماکان صندوق رأي
است ،صندوقي که حکومت با همه توانش ،صادقانه نشان دهد که ميخواهد
از طريق آن گشايش ايجاد کند .انتخابات مجلس ،فرصتي است که هنوز
ميليونهاايرانيبيمناکودلنگران،مضطربوخشمگين،شايدبتوانندبهآن
اميدي سرد اما راهگشا ببندند.
سیزدهم .حکومت ،امنيت را سخت پايش کند اما فضا را امنيتي نکند .محصول
فضاهايامنيتي،درازگوييوزبانگشادگيچاپلوسان،خشونتطلبانولقمهچينان
فساد ،و به کنج عزلت خزيدن اصحاب سالمت و ديانت و مصلحان است.

طوفان پوپولیستها در راه است؛ بادبانها
ِ
را بکشید!

آوردن کرسیهای
زنگ آغا ِز رقابت برای بهدست
ِ
مجلسیازدهمنواختهشد.درزمانهایکهمجلسدرراسامور
جان مردم را به لبِشان رسانده،
نیست و مشکالتِ اقتصادیِ ،
«پوپولیستها»باردیگرقصدکردهاندتاسواربراموا ِجنارضایتی
ساختمان بهارستان هموار کنند.
مردم ،را ِه ورود خود را به
ِ
نمونهاش«محمدباقرقالیباف»کهپیشازثبتنامبرایشرکت
در انتخابات مجلس ،در بیانیهای دولت حسن روحانی را بهباد
انتقاد گرفت و نوشت« :متاسفم که بگویم در 2سال اخیر یک
روز هم آب خوش از گلوی مردم پایین نرفته است .گرانیهای
افسارگسیخته،افزایشچندبرابریقیمتارز،ماجرایتاسفبار
ارز  4200تومانی ،محترم نشمردن مردم ،در این مدت اجازه
نداده که مردم روزی را بدون نگرانی از آینده به شب برسانند».
قالیباف که هنوز بابت بسیاری از ابهاماتِ دوران مدیریتش بر

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
با برنج ایرانی
چلومرغ زعفرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
استانبولی
شام:
 23/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 12/000ت
ساندویچ کباب یک و تک
کباب کوبیده هر سیخ

 7/500ت

با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  13/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  15/000ت

کیفیت رمز مانداگری ماست

شهرداریِ تهران به افکار عمومی پاسخی نداده ،در بیانیهاش
نی بنزین هم اشاره کرده و به مردم توصیه کرده
به ماجرای گرا ِ
در انتخابات پیشرو با حضور آگاهانهی خود ،مجلسی قوی و
کارآمدراانتخابکنندتامانعازادامهیتصمیماتنابخردانهی
دولت در یک سا لونیم آینده شود .آری ،اصولگرایان تندرو
کزاده و. .
از قالیباف گرفته تا زاکانی ،نادران ،رسایی ،کوچ 
آمدهاند تا با یادآوری ضعفهای دولتِ اعتدالگریان به مردم،
خاطرهیمجالسسهگانهاصولگرایعنیپارلمانهایهفتم،
هشتم و نهم را زنده کنند .غافل از آنکه در این روزهای سخت
اقتصادی،ردپایآنهانیزبهوضوحدیدهمیشود.
شدن نفت
نقش نمایندهسیرجان در ملی
ِ
ِ

حاال که صحبت از انتخاباتمجلس شد ،یادی کنیم از دکتر
احمدناظرزادهکرمانی .او که یکی از مفاخر ادبیات ایرانزمین بود و
ایل دههی  ،30نمایندهی مردمسیرجان
در اواخر دههی  20و او ِ
مجلسشورایملیبود.ناظرزاده،استادالهیاتوادبیاتدانشگاه
در ِ
تهران بود و در دوره شانزدهم مجلس شورایملی و در زمانهای که
عنانمملکت
«جبههملی»بهرهبری«دکترمصدق»برایگرفتن ِ
از دست شاه و استعمارگران تالش میکرد ،به عنو ِان وکی ل مردم
سیرجانراهیمجلسشد.بهسببروحیاتوطنپرستانهایکه
داشتازهمانابتدایحضورشدرمجلسبهفراکسیو ِنجبههملی
نزدیکشدودررونداتفاقاتمربوطبهملیشدنصنعتنفتنقش
ویژهایایفاکرد.اودرمجلسهفدهمنیزنمایندهیمرد مسیرجان
بود .اما پس از وقایع کودتای 28مرداد 1332که منجر به عزل و
تبعی ِددکترمصدقشد،بهدلیلارتباطاتشباجبههملیازوکالت
مردم سیرجان در مجلس ،عزل و به قلعهی فلکاالفالک تبعید
شد .دکتر ناظرزاده در اواخر عمرش و در مواجهه با این پرسش
که چرا دیگر مشاغل سیاسی را نمیپذیرد ،میگوید« :سیاست
درکشورهاییکهسرنوشتشانراخودشانتعیینمیکنند،مانند
توبرگشتخود
تواحداستکهرانندهمسیررف 
رانندگیدرشرک 
را م یداند .اما سیاست در کشورهای جهانسومی مانند ایران ،به
تعیین مسیر نه در دستِ
رانندگی در تاکسی میماند که اختیار ِ
راننده که در دستِ دیگران است».

سودوكو 585
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :583
علی فتحی

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.

*عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي /عصرایران

جناب آقای حاجمحمود راشدی
ریاست محترم اتحادیه لوازم خانگی

درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض میکنیم .خداوند روح آن مرحوم را قرین
رحمت و مغفرت نماید و به بازماندگان صبر و اجر عنایت کند.

حاجناصر و رضا رئیسیزاده

همکاران عزیز و گرامی

جنابآقایان
حاجناصر ،رضا و رحیم رئیسیزاده
با نهایت تاسف مصیبت وارده را حضور شما
سروران ارجمند تسلیت عرض نموده ،از
درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحومه
و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت
مینماییم.

پیشبین (فروشگاه ایساکو)

 18/000ت
 17/000ت
 14/000ت
 11/000ت
 11/000ت
 18/000ت
 16/000ت
 16/000ت
 18/000ت
 12/000ت
 10/000ت

حال داللها!
خوشا به ِ

جناب آقای ایمان توکلی
درگذشت پدر بزرگوارتان را
خدمت شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض نموده ،از درگاه
یگانه قادر متعال برای آن عزیز
از دست رفته علو درجات الهی
و برای شما و سایر بازماندگان
سالمتی و طول عمر خواستاریم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

همکاران بانک پارسیان

شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان در ،در سیــرجان

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

