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اینچندنفر
سوءاستفاده اقتصادی؛ دالیل اصلی ردصالحیت

خبرآنالین :سخنگوی شورای نگهبان گفت :عمده دالیل برای ردصالحیتها دالیل اقتصادی
و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دخالت در اموری است که مربوط به آنها نیست .عباسعلی
کدخدایی گفت :در حوزه ارتشاء و تضییع حقوق بیتالمال ،تحصیل مال نامشروع مواردی
گزارش شده بود ،در مواردی سوابق محکومیت در حوزههای مختلف را داریم ،این محکومیتها
حتی در مورد مصالح امنیتی وجود دارد که البته تعداد آنها کم است.

این رویههای باطل باید منسوخ شود

ایسنا :نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به رد صالحیتش به استناد
بند مربوط به عدم التزام به نظام گفت :بعد از  ۴۱سال از انقالب اسالمی این رویههای
باطل باید منسوخ شود .علی مطهری نوشت :هرچه فکر کردم کجا من التزام عملی به نظام
جمهوری اسالمی نداشتهام چیزی به خاطرم نیامد .اگر در جایی من نظری غیر از نظر
رهبری داشتهام-که داشتهام -این عین خواست خود مقام رهبری است.

اینکه میگویند آرزوی مرگ کردیم حرف است

عصرایران :غالمعلی جعفرزاده نماینده مجلس با اشاره به حادثه سقوط هواپیما اوکراینی گفت:
دردآلود است که عدهای در این مملکت خالفی را مرتکب شدهاندو خودشان تصمیم گرفت هاند که چه زمانی
این مطلب را که اشتباه کردهاند به گوش مردم برسانند .نماینده رشت گفت :اگر فشار غربیها و اطالعرسانی
مردم و فیلمهایی که در فضای مجازی منتشر شد نبود ،شاید آقایان اصال واقعیت را نمیگفتند .اینکه
میگویند آرزوی مرگ کردیم حرف است .اینها باید استعفای دستهجمعی دهند و همه نیز باید بدون برو برگرد محاکمه شوند.
بدتر از شلیک سهوی به هواپیما ،شلیک عمدی به اعتماد عمومی است
ایسنا :رییس شورای شهر تهران با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت :برای ترمیم اعتماد
ملی نیاز به مسئولیتپذیری مقامات داریم نه فرافکنی و انداختن تقصیرات به گردن دیگران
یا زیردستان .محسن هاشمی گفت :باید توجه داشته باشیم بدتر از شلیک سهوی به هواپیما،
شلیک عمدی به اعتماد عمومی است و چرا باید حقیقت از رییسجمهور ورییس شورای عالی
امنیت ملی پنهان نگهداشته شود و بعد از اعالم دولتهای بیگانه به اطالع مسئوالن خودمان برسد؟

خبر

آقای روحانی! تا کی میخواهید بیخبر باشید؟

 مصطفی داننده :میگویند حسن روحانی رییس
جمهور ایران ،عصر جمعه متوجه داستان سقوط هواپیمای اوکراین
شده است .عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به این
ماجرام ینویسد«:بعدازظهرجمعهبودكهآقايربيعيزنگزدوگفت:
روحاني به او زنگ زده كه بخشهاي آخر اطالعيهات درست نيست».
در جریان گرانی بنزین هم رییس جمهور گفت«:من هم مثل همه
مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده است
چرا که من هم این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها
گفته بودم که زمانش را به من نگویید ».بعد از این جمعه و آن جمعه،
بایدازرییسجمهورپرسیدکهآقایروحانیتاکیمیخواهیدبیخبر
باشید؟ مگر میشود رییس جمهور به عنوان رییس کشور و رییس
قوه مجریه ،از همه اتفاقات مهم کشور بیخبر باشد؟ رییسجمهور

باید زمین را به زمان میدوخت و از ماجرا کسب اطالع میکرد و تا
مطمئننمیشد،دستازتالشبرنم یداشت.مگرمیشودهواپیمایی
درکشورسقوطکندوبعدسخنگویدولتوسازمانهواپیماییکشور
با قاطعیت اعالم کنند که سقوط عادی بوده است و هیچ موشکی
به هواپیمای مرگ برخورد نکرده است؟ آقای روحانی قطعا شما در
ماجرای سقوط هواپیما و پنهانکاری سهروزه مقصر هستید .شما به
عنوان مجری قانون اساسی و رییسجمهور کشور باید در جریان تمام
امور کشور حتی جزییترین اتفاقات هم باشید چه برسد به اینکه تازه
جمعهعصرپیبهواقعیتبردهباشید.اینکهماخبرنداشتیم،عذربدتر
از گناه است .به خدا ما به این روحانی رای ندادیم .به روحانی که دست
روی دست بگذارد و اتفاقات کشور را از دور نظاره کند و بعد بگوید من
خبرنداشتمیاجمعهصبحیاعصرخبردارشدم/.عصرایران

 سهشنبه هفته گذشته دوستداران سپهبد قاسم سلیمانی تا آخرین دقایق روی کوه صاحبالزمان کرمان
منتظر پیکر او بودند /.عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

مردم ميبخشند اما فراموش نميكنند
 علی اکبر قاضیزاده
بازوي اطالعرساني دولت حسن روحاني بسيار
ضعيف است .اين چيزي نيست كه امروز مشخص
شدهباشد و موضوعي است كه در اين سالها درباره آن
بسيار صحبت شده است .اما اتفاقي كه در اين روزها
رخداده بسيار نادر و عجيب است .در اين مورد خاص
اطالعرساني نه به معناي نادرست يا كم و ناكافي كه كامال
برخالف حقيقت و واقعيت رخ داد .شايد دليل اين رخداد
اختالفسليقه در سطوح باال باشد و ناكارايي دولت در
امر اطالعرساني و تشتت آرا در سطوح باالي مديريتي.
اما اين موضوع يكبار براي هميشه بايد مشخص شود
و تكليف مردم هم مشخص .بايد اختالفها حل شود
و از همه مهمتر مسئوالن بايد با مردم خود روراست،
مستقيم و بدون لكنت صحبت كنند .دست رسانههاي
رسمي بسته است و در اين فضاي مبهم صداوسيما ،به
عنوان رسانه ملي و مرجع اول و قدرتمند رسانهاي كشور
هم مثل هميشه كارش را درست انجام نداده است .در
اين چند روز رفتار رسانهملي اصولي و حرفهاي نبوده
و حتي حاال كه حقيقت منتشر شده است ،گزارشي
دست به دست ميشود كه از مردم ميپرسند آيا بايد
در اين شرايط حقيقت گفته شود يا نه .چنين رفتاري

از سمت يك رسانه ،آنهم رسانهاي كه ملي است ،قابل
قبول نيست.
زماني كه بياعتمادي كلي به رسانههاي داخلي
وجود داشته باشد ،اطالعرساني دولت ضعيف باشد و
رسانه ملي هم سمت و سوي ديگري ،بهجز اطالعرساني
به مردم را انتخاب كند ،نميتوانيم از مردم انتظار همراهي
و همدلي داشته باشيم.
اين مشكالت هم مختص به رسانه نيست .مشكل
اصلي چيزي است كه مدتهاست درباره آن صحبت
ميكنيموهمانناهماهنگيميانبخشهاياجراييكشور
است .بخشهاي اجرايي كشور هماهنگنيستند و يكديگر
را قبول ندارند .وقتي چنين تشتت و اختالفي در درون
وجود دارد ،تكليف مردم هم خيلي مبهم ميشود .تصور
كنيد دهها خانواده عزادار ،در اين چند روز ميخواستند
بدانند كه دقيقا و حقيقتا چه اتفاقي براي عزيزانشان رخ
داده و حداقل انتظارشان اين شفافيت و آگاهي بود .اما دقيقا
در همين شرايط بسيار تلخ و دردناك ،نه تنها حقيقت را
نشنيدند كه مدام در معرض انكار و ابهام قرار گرفتند.
اين روزگار ميگذرد ،ممكن است خانوادهها و مردم
اين چهار روز و آنچه بر سر رفت را ببخشند اما فراموش
نميكنند / .منبع :روزنامه اعتماد

گلگهر زمین میخورد؟!
 ابوذر خواجویینسب

کابوستحریمها

با ادامهی تنشهای سیاسی و
نظامی بین دو کشور ایران و آمریکا،
وزارت خزان هداریِ این کشور۱۷ ،
تحری م تازه علیه صنایع فوالد و آهن
میانشرکتهای
ایراناعمالکرد.در ِ
تازهتحریمشده،نا ِمشرکتصنعت یومعد ِنی«گلگهر»سیرجان
نیز بهچشم میخورد .این یعنی احتماال بهزودی سیرجانیهای
زیادیکهاقتصا ِدزندگیشانمستقیمیاغیرمستقیمبهگلگهرو
شرکتها یزیرمجموعهیاینغو ِلصنعتی،وابستهاستباشدت
بیشتری ر ِنج تحریمها را حس خواهند کرد .نکتهی نگرانکننده
کردن را ِه دور زدن
دیگر این است که دولت آمریکا برای مسدود ِ
تحریمها،شبکهایشاملسهنهادمستقردرچینوسیشلویک
ش و انتقا ِل محصوالت فلزات ایران را
کشتی دخیل در خرید ،فرو 
نیز مورد تحری ِم خود قرار داده است .بر پایهی برخی آمارها۹۱ ،
هزار نفر در صنایع معد ِنی ایران اشتغال مستقیم دارند .به ازای هر
یکشغلنیز ۱۷،شغلوابستهوتکمیلیدراینبخشایجادشده
است .ضمن اینکه  10درصد از درآم ِد دولت از صنایع معدنی و
صنای ِعفوالدیتامینمیشود.حاالاگردولتدراینشرایطِ سخت
فکرعاجلینکند،باافزایشهزینهیحملدریایی،کاهشقدرت
چان هزنیصادرکنندگانومواردیازایندست،بهزودیشاه ِدموج
نامیبیکاریدربسیاریازشهرهایایران
تعطیلیکارخانههاوسو ِ
ِ
ازجملهسیرجانخواهیمبود.
استوار بمان ،ای بیبیدن چادرسپید

اواخر سال  ،94خبرهایی در مور ِد دستدرازیِ معدنکاوان
به تپهی باستانی و زیبای بیبیدن ،در رسانههای محلی منتشر
شد .هدف از این تعرض ،بهرهبرداری از سنگ مرمریتِ بستر
این محوطهی تاریخی بود .اتفاقی تلخ که میتوانست ظرف
اشتن یک محوطهی تاریخی که
مدتکوتاهی ،سیرجان را از د ِ
بهلحاظ باستانشناسی نیز دارای اهمیت است ،محروم کند .در
سایهی سکوت و انفعا ِل مسئوالن وقت ،تجربهی نجاتِ کوهشاه

(منطقهایکوهستانیدررابرکرمان)بهلطف«سرمایهاجتماعی»،
تداران یادگارهای فرهنگی و محیطزیست
سبب شد تا دوس 
در کنار رسانههای محلی ،آستینها را باال بزنند و با تشکیل
زنجیرهی انسانی ب ه دو ِر تپهی باستا ِنی بیبیدن ،بار دیگر ثابت
کنند که سرمایههای اجتماعی یک ظرفیت بینظیر برای نجاتِ
مناب ع طبیعی در ایران هستند .حاال چند سال پس از آن اتفاق،
تاریخی بیبیدن در فهرست آثار ملی قرار گرفته است
محوطهی
ِ
تابرایهمیشهاستواروبلندقامتباقیبماند.اماهنوزکارهایانجام
نشدهای وجود دارد .هم «بیبیدن» و هم «قلعهسنگ» نیازمند
آستین همت مسئوالن بیرون بیاید تا با
دستی هستند که از
ِ
مشخصکردنحری متاریخیوانجا ِمعملیاتِ حفاظتیومرمتیو
البتهادامهیکاوشهایباستانشناسیبرایتبیینارتباطفرهنگی
میان قلع هیسنگ و بیبیدن ،این دو مکان تبدیل به پایگاههای
ِ
فرهنگیسیرجانبشوند.
ث
ا
ر
می
گردشگریِ
ِ
انتخابات مجلس و رقابتی تکراری
ِ

پایان روند بررسی صالحیت نامزدهای یازدهمین دوره
با ِ
انتخابات مجلس شورای اسالمی از سوی شورای نگهبان،
رقابتهای انتخاباتی وارد دورهی جدیدی شده است .شنیدهها
گویای آن است که بسیاری از چهرههای جوان و تازهوارد در
حوزهی انتخابیهی سیرجان و بردسیر ،احراز صالحیت نشدهاند
و بهاحتمال زیاد در بههمان پاشنهای خواهد چرخید که در
حاصل
دورههای قبل بارها شاهد آن بودهایم! «شکافنسلی» که ِ
ساختارتمرکزگرا و انحصاریِ سیاست در سیرجان است ،حاال با
سختگیری شورای نگهبان در تایی ِد صالحیتِ چهرههای جوان
ادامهپیداخواهدکرد.
تلختر از زهر

نوشتن از تلخیها همیشه سخت بوده .نم یدانم برای ما که
ِ
اینروزها گران زندگی میکنیم و ارزان میمیریم ،چه واژهای
بزرگیایناندوهرانشاندهد.مصیبتبامصیبتِ بزرگتر
میتواند ِ
شسته میشود و ما در این روزهای تلخ باید امیدوار ب ه لبخند
دوبارهی «صلح» به این جهان پر از آشوب باشیم .به قو ِل زندهیاد
قیصرامینپور«بهامی ِدپیروزیِ واقعی؛نهدرجنگکهبرجنگ!»
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 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :588
علی سلمانی

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.

خدمترسانی موکب شرکت جهانفوالد در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت
 در مراسم بزرگداشت سردار شهید سلیمانی ،شرکت جهانفوالد سیرجان از شرکتکنندگان در این مراسم استقبال کرد.
 پاسارگاد
شرکت جهانفوالد سیرجان همواره در برگزاری
مراسمهای مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی شهرستان
سیرجان فعالیتهایی انجام داده است .به همت این
شرکت و با همکاری کارکنان این شرکت در برگزاری
م شهدای مقاومت فضای شهر بیش از پیش
مراس 

رنگ و بوی معنوی به خود گرفت.
روز پنجشنبه نوزدهم دی ماه  98همزمان با
برگزاری مراسم باشکوه بزرگداشت سردار سرافراز
اسالم سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی و شهدای
مقاومت در حسینیه امام خمینی(ره) سیرجان،
شرکت جهانفوالد با راهاندازی موکب پذیرایی در

خیابان شریعتی از همشهریان و شرکتکنندگان در
این مراسم استقبال کرد .از صبح روز پنجشنبه این
موکب شروع به فعالیت کرد و تا عصر پنجشنبه به
سوگوارانی که برای ادای دین خود به شهدای مقاومت
در مراسم بزرگداشت این شهیدان در حسینیه امام
خمینی(ره) و خیابان شریعتی سیرجان حضور یافته

بودند ،خدمترسانی کرد.
شرکت جهان فوالد تدارک برنامه پذیرایی و
برپایی موکب را در مراسم عزاداری شهیدان واالمقام
مقاومت ،وظیفه خود دانست و با این حرکت معنوی
نشان داد که از دل و جان برای سردار دلها و
شهدای مقاومت مایه گذاشتن کمترین کاری است

که میتواند در حق شهدا ادا کند.
گفتنی است تعدادی از نیروهای شرکت
جهان فوالد سیرجان در این موکب ظرف دو روز
به خدمترسانی مشغول شدند .شلوغی و ازدحام
جمعیت در این موکب گویای استقبال گسترده مردم
و مورد توجه قرار گرفتن زحمات جهانفوالدیها بود.

