دوشنبه  25آذر  |  1398شماره 586
 19ربيع الثانی  16 |  1441دسامبر 2019

2

خبر

@PasargadNews

@PasargadNews

پيامك300099004806 :

 هدی رضوانی
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی و ثبتنام کاندیداها و تبلیغات در
جریان است .در شهرستان سیرجان از  ۴۴نفر
ثبتنامکننده ۷نفرخانمهستند.ازاینهفتنفر
دو نفر مدرک دکترا و 5نفر مدرک فوق لیسانس
داشته و رنج سنی افراد ثبت نامی در محدوده34
تا 54است .چه عواملی باعث میشود از بین۴۴
نفر داوطلب در شهرستان سیرجان ،تنها هفت
نفر از آنها خانم باشند؟ این سوال را با برخی
از بانوان فعال حوزه سیاسی شهرستان مطرح
کردیم که در ادامه پاسخهای آنها را با هم مرور
میکنیم.
 نحوه نگرش و نحوه مشارکت،
عواملاصلیهستند
یزاده یکی از بانوان فعال حوزه
نسرین امین 
سیاسیوعضوسابقشورایشهرمیگوید:عوامل
محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...در حالت کلی
عدمخودباوریزنانمیتواندازجملهدالیلباشد
اما اگر بخواهم ثبتنام بانوان در انتخابات این
دوره را از نگاه خودم بررسی کنم ،آن را به دو
دستهتقسیممیکنم؛ابتدانحوهنگرشبانوانبه
انتخابات و دوم نحوه مشارکت آنان که این خود
به دو دسته تقسیم میشود :یکی آسیبپذیر
بودن بانوان و دوم بحث مالی .وی اضافه میکند:
در صحنه رقابت انتخابات تمامی کاندیداها برای
اینکهبتوانندکرسینمایندگیمجلسراتصاحب
کنند ،پول زیادی هزینه میکنند و بعضاً اخالق
اسالمی را رعایت نمیکنند .در جامعه ما بانوان
آسیبپذیرتر هستند و به همین دلیل سعی
میکنند بیشتر نظارهگر این رقابت باشند و از
آقایان حمایت کنند تا اینکه خودشان بخواهند
حاضر شوند و به میدان بروند.
از طرفی چون بانوان رکن اصلی خانواده
هستند ،عالوه بر خود آنها؛ خانواده هم آسیب
میبیند .بنابراین برای جلوگیری از این آسیب
عطای شرکت در انتخابات مجلس را به لقایش
میبخشند .اما بحث دوم بحث مالی است.
حداقلپولیکهبایددرزمینهتبلیغاتانتخابات
کونیم میلیارد تومان است و در
هزینه شود ی 
جامعه ما کمتر بانویی وجود دارد که این پول
یزاده خاطرنشان میکند:
را داشته باشد .امین 
البته اسپانسرهایی به دنبال تقویت کاندیداها
هستند و صرفاً با نگاه خیرخواهانه این کار را
انجام نمیدهند بلکه آنها به دنبال رانت و
استفاده از موقعیت فردی هستند که قرار است
به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود .بنابراین
 پاسارگاد
«چرا شهرداری دست از سر خیابان
یدارد ،االن دو هفته است که
شریعتی بر نم 
یکی از اصلیترین خیابانهای سیرجان بسته
شده و معلوم هم نیست کی باز شود ،یک
قسمت را باز میکنند دو باره قسمت دیگر را
میبندند ،کاش حداقل اطالعرسانی میکردند
تا مردم بدانند تا چه زمانی این مسیرها بسته
هستند».
این یکی از دهها پیامی است که مردم در
فضای مجازی منتشر کردهاند و از کندی اجرای
پروژهخیابانشریعتیگالیهدارند.محسنامانی
توگو
مجری پروژه طرح فاضالب شهری در گف 
با نسیم گفته است؛ «در حال حاضر این طرح
در خیابان شریعتی در حال اجراست که با توجه
به اصلی بودن این خیابان ابتدا شرکت آب و
فاضالب لولهگذاری میکند و پس از آن طرح
فاضالب را اجرا میکنیم و سپس شهرداری
اقدام به لولهگذاری فضایسبز و آسفالت
میکند».
رییس اداره آب و فاضالب شهری هم در
اینباره میگوید«:فاز اول تعویض و بازسازی
لولههای شبک ه آب شهری تا میدان شهرداری
انشاال ظرف 12-10روز آینده به اتمام میرسد
البتهاگربارندگیداشتهباشیمبهتعدادروزهایی
که بارندگی داشتیم کار عقب میافتد ».وی
افزود :یک کاری هم که کردیم پروژهی فاضالب
همزمان پشت سر ما دارد حرکت میکند .و
بعد از اینکه کار ما تمام شد شرکت کاریز برای
فاضالبحفاریولولهگذاریمیکند.
مجید میرشاهی با بیان اینکه فاز اول
تعویض لولههای آب از سال گذشته کلید
خورده است ،گفت« :فاز اولمان از س هراه
فاطمیهآغازوتاچهارراهفراهیدربلوارولیعصر
ادامه داشت ،بعد از آن تقاطع قاآنی و هجرت را
شروع کردیم و تا چهارراه سیدجمال انجام شد،

بیرغبتی زنان برای نمایندگی مجلس

ایراندخت رضائی /عکس:پاسارگاد

سرمایهگذاری روی یک خانم از دید آنها کار
هوشمندانهای نیست .بحث دیگر نحوه نگرش
خانمها به انتخابات است ،یکی حین ورود به
انتخابات و دیگری بعد از ورود.
این عضو سابق شورایشهر خاطرنشان
میکند :مردم به چهرههای شاخص رای
میدهند و برای اینکه این افراد بتوانند به یک
چهره شاخص تبدیل شوند ،هزینههای زیادی
پرداخت شده اما جامعه این اختیار را به بانوان
نداده تا بتوانند به عنوان یک چهره شناخته شده
در سطح جامعه فعالیت کنند .بنابراین چون
بانوانچهرهشاخصنیستندواردعرصهانتخابات
نمیشوندوازآنکنارهگیریمیکنند.
فرض کنیم کسی از بانوان در مجلس امسال
رایآوردوبخواهدبرکرسینمایندگیتکیهبزند.
این بانو با خود میگوید من چقدر تاثیرگذار و
مفید هستم؟ یک خانم با بررسی تاریخچه
نمایندگی و نزول شأن نمایندگی در حال حاضر
یداند که ورودش به مجلس چندان
در ایران م 
کاردرستینیستوبایدبگذاردزمانیکهشرایط
نمایندگی در ایران مناسب باشد وارد این عرصه
شود .بنابراین به همین دلیل میتوان گفت

نسرین امینیزاده /عکس :پاسارگاد

استقبال بانوان سیرجانی از ثبتنام یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی به حداقل خود
کاهش پیدا کرده است.
بسترمناسببرایورودبانوانفراهم
نیست
ایراندخت رضایی دیگر بانوی فعال سیاسی
است که تجربه سالها حضور در شورای شهر
را دارد .وی با اشاره به اینکه حضور بانوان عالوه
بر حوزه سیاست ،در اکثر حوزهها کمرنگ شده
است ،میگوید :زنان نیمی از پیکره جامعه را
تشکیل میدهند و در شرایط فعلی با دردهای
جامعه آشنایی بیشتری دارند .از ابتدای انقالب
تاکنوندرعرصههایمختلفاجتماعی،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی؛ مردان را تنها نگذاشته
و نقش اصلی را در جنگ تحمیلی ایفا کردند.
متاسفانه همین زنان در طول این سالها و در
حوزههایگوناگوننادیدهگرفتهشدند.
ویاضافهمیکند:درعرصهانتخابات؛چهدر
امر کاندیداتوری و چه در امر اجرایی و نظارت بر
انتخابات،باوجوداینکهشهرستانسیرجانزنانی
پرتالش ،دانشمند ،سیاستمدار ،آگاه و فعال دارد
اما میبینیم که در ثبتنام دوره یازدهم مجلس

جایشان خالیست و این امر میتواند دالیل
مهمترین آن ،نادیده
بیشماری داشته باشد که
ِ
گرفتنتوانمندیبانواناست.
رضایی معتقد است :باید روزنهای ایجاد
شود و تالشی صورت بگیرد تا صدها راه نرفته
در جایگاههای انتخاباتی ،مدیریتی و وزارتی برای
زنان باز شود و این حق مسلم زنان جامعه ماست
چرا که به تجربه ثابت کردهاند مقتدر و توانمند
هستند و میتوانند اداره امور مختلف را در کشور
بهدستبگیرند.
ویخاطرنشانمیکند:مسئوالنبایدبستر
مناسب را برای حضور پر رنگ بانوان فراهم کنند
ی
تا بتوانند در این بستر مناسب به شایستگیها 
ارزشی در عرصههای مختلف که برازنده
آنهاستدستپیداکنند.
این عضو سابق شورای شهر دلیل دیگر را
چنین عنوان میکند :شاید بیتوجهی به حضور
زنانفرهیختهدرعرصههایمختلفدرگذشته،
باعثدلزدگیوبیتوجهیزنانتوانمندشهرمان
نسبت به کاندیدا شدن در این دوره از انتخابات
بوده است .امیدوارم در آینده با تالش مسئوالن
دلسوز ،فضایی مناسب در عرصه خدمت برای

گزارش پاسارگاد از دالیل کند بودن پروژه حفاری خیابان شریعتی

دو هفته دیگر شریعتی باز میشود

عکس:پاسارگاد

سپس از سه راهی کرمان تا چهارراه فرهنگ ،و
پس از آن از چهارراه فرهنگ تا میدان شهرداری
را شروع کردیم ،و اگر شهرداری به ما مجوز
بدهد از میدان شهرداری تا سه راه  17شهریور
همکماکانادامهمیدهیم».
رییس اداره آب و فاضالب شهری
گفت«:سال قبل هم از تقاطع فاطمیه کار را
شروع کردیم و تا مالکاشتر و چهارراه گاز انجام
دادیم و امسال دوباره قصد داریم از چهارراه گاز
تا قسمت جنوبی مالکاشتر را انجامدهیم و اگر
بتوانیم مجوز شهرداری را بگیریم از چهارراه17
شهریور تا انتهای بلوار دکتر صادقی را هم انجام
دهیم ».وی افزود« :عالوه بر اینها یک لوپ
دیگر را هم اجرا کردیم؛ از کمربندی شرقی تا
یک و نیم کیلومتری باسفهرجان و ادامهاش را
تا پایان سال تا باسفهرجان انجام خواهیم داد.

از این طریق لوپ اصلی کمربندی شهر اجرا
میشود».
به گفتهی میرشاهی این طرح در راستای
تامین آب خطوط اصلی شبکه توزیع است؛
«مزایای اجرای این طرح این است که اوال
ارتقای کیفیت آب را در بر دارد ،تامین فشار
مناسبشبکهتوزیع،پاسخگویینیازشهروندان
درپیکمصرفباتوجهبهارتفاعساختمانهایی
که دارد ساخته میشود ،و از همه مهمتر ایزوله
کردن شبکه در هنگام اتفاق؛ یعنی االن در هر
منطقهای از این شهر که این لوپهای اصلی را
بازسازیکنیمهمزمانمنهولهاوحوضچههای
شیرآالتش کامال ساخته میشود و میشود آن
محدوده را با بستن چهارتا شیر اطراف آن ایزوله
کنیم .حاال اگر عملیات ترکیدگی لولهای باشد
مشکلیپیشنمیآورد.وقتیاتفاقیمیافتددر

یک محدوده خیلی کوچکی مردم آب نخواهند
داشت».
او در مورد هزینه بازسازی شبکه گفت« :ما
تا پایان سال چیزی در حدود 7میلیارد تومان
پیشبینی کردیم که هزینه بازسازی خطوط
اصلیمیشود».
میرشاهی در پاسخ به این سوال که پس از
اجرای این پروژهها ،بازسازی چند درصد شبکه
آب شهری باقی میماند ،گفت« :ما اولویت
اولمان این است بر اساس لوپهای اصلی کار
کنیم .لولههایی که تقویتکننده شبکههای
توزیع هستند .اولویت اصلیمان را برنامهریزی
کردیم و اگر خدا فرصتی دهد ظرف سه سال
آیندهتمامکنیم».
او در مورد گالیه شهروندان نسبت به کند
بودن سرعت کار گفت« :تاسیسات شهری بر

آهنگ گرانی خودرو و بنزین
 امیدمحمودزادهابراهیمی
آیاباالرفتنیکشبهقیمتبنزین
خودرو را گران کرد؟ این سوالی است
کهبسیاریازمردمازخودمیپرسند
و البته جوابی جز «به هر حال
بیتاثیر نیست» دریافت نمیکنند.
بررسی نموداری قیمت خودرو اما
نتایج دیگری را نشان میدهد .کاهش تولید و عرضه خودرو
از سوی خودروسازان همیشه مبنای قیمتهای بازار بوده
است .سه سال پیش با توافق برجام و گسترش همکاریهای
خارجی تولید خودرو رشد چشمگیری پیدا کرد .ایران خودرو
و سایپا محصوالت جدیدی به معرض نمایش میگذاشتند و
«رونق تولید» ایجاد شده بود .وقتی تولید پا به پای تقاضا پیش
میرودنوسانبسیارکمیدربازاربهوجودمیآید.وقتیقیمت

کارخانهای خودرویی مانند پژو 207اتوماتیک (در زمان عرضه
اولیه خود)47میلیون تومان بود ،قیمت بازار آن نمیتوانست
بیشتر از 49میلیون تومان یعنی کمتر از ده درصد باشد .اما
تصور کنید که دیگر 207اتوماتیک تولید نشود .در آن زمان
قیمتها به صورت نجومی رشد میکنند .در بازار انحصاری
خودرو انتظار دیگری نمیتوان از مشتری و فروشنده داشت.
اگر چندین محصول دیگر به مانند پژو207اتوماتیک عرضه
میشدندقطعاًجاییبرایقیمتنجومیوجودنداشت.
نگاهی به نمودارهای قیمت خودرو در فصل پاییز نشان
میدهد؛ آهنگ گرانی خودرو قبل از گرانی یکشبه سوخت
رخ داده بود اما پس از افزایش قیمت بنزین؛ در صورتی که
تصور میرفت خودروهای پرمصرف دچار کاهش قیمت و
کممصرفها با افزایش قیمت مواجه شوند به یکباره کلیه
خودروهاافزایشقیمتشدیدیراتجربهکردند.بهعنوانمثال

سمند الایکس بنزینی در ابتدای مهرماه قیمتی80میلیونی
داشت که به مرور و تا  13آبان قیمت آن به 92میلیون
تومان رسید و  27آبان(سه روز پس از گرانی) قیمت آن به
 96میلیون تومان و نیمه آذرماه به قیمت 99میلیون تومان
رسید .افزایشی 25درصدی! نسخه دوگانه همین سمند در
ابتدای مهر قیمتی 88میلیون تومانی داشت که  13آبان به
قیمت 96میلیون تومان و  27آبان به 100میلیون تومان
رسید .سمند الایکس دوگانه سوز در نیمه آذرماه به قیمت
120میلیون تومان رسیده است .افزایشی بیش از35درصد!
دلیلاقبالبازاربهخودروهایدوگانهسوزدرگرانیسوخت
نهفتهاستامادلیلمنطقیافزایشقیمتبنزینیهاراچطور
میتوان تحلیل کرد؟ کاهش عرضه ناشی از کاهش تولید و
کمبود قطعات یکی از دالیل این گرانی محسوب میشود.
آمارهای رسمی از کاهش 32.8درصدی تولید خودرو در پایان

این قشر فعال و تاثیرگذار جامعه ایجاد شود
و شاهد حضور چشمگیر زنان در عرصههای
مختلفباشیم.
شاید شرایط و بستر جامعه ما آن چنان
آماده نشده است تا یک خانم بتواند با خیال
راحت و بدون دغدغههای احتمالی برای حضور
در عرصههای مختلف سیاسی وارد میدان شود
و یا اینکه بسیاری از بانوان تمایل ورود به این
عرصهها را دارند اما متاسفانه از آنجایی که
بسیاری از پستهای مهم و کلیدی شهرستان
و حتی کشور در دست آقایان است ،امکان اینکه
اینبانوانبتوانندخودرادررقابتباآقایانببینند
و آن پستهای کلیدی را تصاحب کنند بسیار
کم است .همچنین بسیاری از بانوان هنوز به آن
سطحازخودشناسیواعتمادبهنفسنرسیدهاند
که بتوانند وارد عرصههای سیاسی شده و به نحو
احسن توانایی و داشتههای خود را به نمایش
بگذارند .اما یکی دیگر از دالیلی که میتوان
برای این عدم تمایل ذکر کرد شاید فضای
مسموم سیاسی شهرستان سیرجان باشد که
شرایطی را ایجاد میکند تا بانوان فعال سیاسی
شهرستانعطایحضوردرانتخاباترابر لقایش
بخشیده و توان خود را صرف فعالیتهای دیگر
نمایند و افرادی که شناخت و درک درست و
کاملی از فعالیت در حوزه سیاسی ندارند وارد
این عرصه شوند .آنچه مهم است ،این نکته
است که بایستی برای حضور فعال و موثر بانوان
در عرصههای مختلف و حتی متفاوت از حوزه
سیاسی در شهرستان راه حل بهتری اندیشید تا
بتوانندتواناییهایخودرادرعرصههایمختلف
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...به دیگران نشان
داده و به عنوان عنصر مهمی از جامعه به فعالیت
بپردازند.
 نمایندگان در مجلس کارهای
نیستند
یکی دیگر از بانوان فعال حوزه سیاسی و
اجتماعی شهرستان که نخواست نامش فاش
یداند و عنوان
شود این مسئله را سیاسی م 
میکند :نمایندگان در مجلس کارهای نیستند.
بانوان بروند مجلس چه کار کنند؟ یک الیحه
فو قالعادهای داشتیم تحت عنوان تبعیض علیه
زنان ،از مجلس ششم در دستور کار بود و به
نتیجهاینرسید.حتیکشورهاییمثلعربستان
باید عضو این الیحه باشند ولی ما نتوانیم؟ پس
کارآمدی مجلس چه میشود؟ وقتی مجلس
تاثیرگذارنیستتصورمیکنمخانمهابرایورود
بهآنتمایلیندارند.
اساس نقشههای قدیمی است بنابراین اول
باید گمانهها را بزنیم و چون در سر چهارراهها
تاسیسات شهری اعم از فیبر نوری ،مخابرات،
گاز و آب و ...قرار دارد نمیتوانیم با بیل مکانیکی
آن منطقه را حفر کنیم اکثر جاها مخصوصا
سر چهارراهها حفاری دستی انجام دادیم ،که
آسیبیبهتاسیساتشهرینزنیم.بعضاممکن
است با توجه به پیدا شدن تاسیسات شهری
اصال سناریوی اجرای ما تغییر کند و ممکن
است پروژه از زیر انجامشدنی نباشد و ما مجبور
شویم از رو اجرا کنیم و اینها باعث میشود یک
مقدار کندی در اجرا به وجود بیاید ولی قاعدتا
با توجه به اینکه حدود 700متر از این شبکه را
از خیابان شریعتی تا االن اجرا کردیم ،الحمداهلل
نگذاشتیم مردمی که در اطراف این طرح از آب
استفاده میکنند با قطعی مواجه شوند ».وی
افزود :از طرفی ما یک محدودیتی داشتیم که
باتوجهبهشرایطفعلیتاسیساتداخلخیابان
و شرایطی هم که فاضالب دارد و باید عمق
حفاریاشپایینترازماباشد،بایدیکفاصلهای
با ما داشته باشد که کانال ریزش نکند ،مجبور
بودیم که جای لولهی قبلیمان اجرا کنیم و از
دو طرف باید میرفتیم لوله را ایزوله میکردیم و
طوری کار میکردیم که مردم هم با کمبود آب
مواجهنشوند».
ازنظراو؛«اولویتمانایننیستکههرکجا
که فاضالب بخواهد اجرا شود این کار را انجام
دهیم ولی ما معموال میگوییم اگر قرار است
لولهی آبی را اینجا بازسازی کنیم فاضالب هم
بیایدهمینجاانجامدهدتادیگرنخواهنددوبار
حفاری انجام شود .چون شهرداری آسفالت
خیابان شریعتی را مثل خیابان ولیعصر در
برنامه کاریاش قرار داده است ،بنابراین اولویت
اول ما این قسمت بود .شبکه قبلی خیابان
شریعتی مربوط به  45سال پیش و واقعا
فرسوده شده بود».

آبانماه نسبت به همین زمان در سال گذشته دارد و اگر این
آمار را با سال قبلتر مقایسه کنیم ،این آمار به باالی 50درصد
هممیرسد.کاهشتولیدبهمعنایکاهشدرآمدخودروسازان
است و این روند به باالرفتن بدهیهای انباشته و نیز بدهی
به قطعهسازان و دیگر وابستگان صنعت خودرو میشود .در
چنین شرایطی خودروسازان به گرفتن تسهیالت از دولت و
بانکها رو میآورند و این در حالی است که روزنامه دنیای
اقتصاد در شماره  4769خود از عدم موافقت بانک مرکزی با
افزایشسقفتسهیالتبهدوخودروسازدولتیکشورخبرداد
ت آنان عنوان شده است که این
و دلیل آن زیان انباشته هنگف 
زیان مشمول ماده ۱۴۱قانون تجارت شده و عمال ایران خودرو
وسایپاورشکستهبهحسابمیآیند.
وزارت صنعت و معدن سال گذشته شورای رقابت را
از قیمتگذاری بر محصوالت داخلی کنار گذاشت و به
خودروسازان اجازه داد قیمت محصوالت خود را بر مبنای
قیمت حاشیه بازار منهای 5درصد انجام دهند .گرچه دیگر
در همه جای دنیا دولتها در قیمتگذاری خودرو دخالت

یادداشت

حاال به هر صورت
 رضا مسلمیزاده
ثبتنامانتخاباتنمایندگی
مجلس تمام شد و بعضیها که
گفته بودند نمیآیند در آخرین
دقایق آمدند و برخی دیگر
نیامدند تا به حرف خود عمل
کرده باشند .آنها که گفته بودند
نمیآیند اما آمدند ،فشار هواداران و طرفدارانشان
را بهانه کردند اما مگر آنها که نیامدند کسی به ایشان
التماسنکرد؟
غایب بزرگ روزهای ثبتنام نمایندگان این دوره
ابراهیمجهانگیریاست.اوکهچهارسالپیشدرچنین
روزهایی در یک قدمی ورود به مجلس شورا قرار داشت،
در تور نظارت استصوابی شورای نگهبان گرفتار شد و
راه را برای رقیب هموار کرد .بخشهای قابلتوجهی
از هواداران وی پس از چهار سال امیدوار بودند با رفع
بهانهی دورهی پیش ،روزهای خوش گذشته را تکرار
کند و تلخی تالشهای نافرجام پیشین را با تاخیری
چهارساله جشن بگیرند ،اما جهانگیری نیامد .شاید
دلیلش را باید در گفتوگوی چند سال پیش پاسارگاد
با او جست.
« پس بزرگترين اشتباهي که اگر به روز
اولبرگرديد،انجامشنميدهيدچهبود؟
ديگرکانديدا نميشم!
 چرا؟ اين قدر تجربه تلخي بود؟
حاال ،به هر صورت!»
در کنار تجربهی تلخ پیشین ،اتفاقات دیگری
هم افتاده است که میتوانند به عنوان عوامل تازه ،عزم

ابراهیمجهانگیریرادرنیامدنجزمترکردهباشندواین
نشانهای است از هوشمندی رفتار وی در این دورهی
انتخابات .هوشمندی که اگر تداوم یابد ،از وی نامی
ماندگار در تحوالت جاری سیرجان ثبت خواهد کرد.
انسجامی که با محوریت جهانگیری در بین
اصالحطلبان و هواخواهان تغییر در مناسبات
عمومی و اجتماعی سیرجان و بردسیر ایجاد شده
بود ،تا حدودی بیسابقه بود و میتوانست به پیروزی
کمنظیری برای ایشان منجر شود .این انسجام اما در
روزهای منتهی به انتخابات از هم گسیخت و پس
از انتخابات تجربهی این همگرایی باعث شد که
عدهای به احیای دوباره آن اقدام کنند .مناسبترین
فرد را هم برای احیای انسجام از دست رفته ،ابراهیم
جهانگیری میدانستند .خود وی در همان مصاحبه
میگوید« :مجموعه دوستان ما به شدت تمايل دارند
اين انسجام حفظ بشود و در مقاطع مختلف سياسي
حضور فعالي داشته باشيم .براي همين بنده هم اعالم
کردم و االن هم اعالم ميکنم با تمام وجود در خدمت
هستم .هم براي انتخابات شوراها و هم رياستجمهوري
و هم کارهاي بعدي».
انتخاباتشوراهاوریاستجمهوریتقریبادرغیاب
ابراهیم جهانگیری برگزار شد و ابراهیم جهانگیری به
عهد خود وفا نکرد.
حاال او با ثبتنام نکردنش جایگاهی در بین
طرفداران خویش یافته و شاید تا حدودی سرمایهی
پیشین را بازسازی کرده است .نامزد نشدن در انتخابات
میتواند شروع فرآیند همان «کارهای بعدی» باشد که
قبال قولش را داده است« .الکریم اذا وعد وفی»

نوشتههایی از سر دلتنگی

عاشق بهاری هستم که بین شما همه پُل میزند
 محمدعلی آزادیخواه
 خاکستر ،سکوتِ آتش است.
 هیچ رودی با شبنم ،جریان
نمییابد.
 کسی که خودکشی
میکند ،از مرگ بیش از زندگی
حرفشنوی دارد.
 پاداش نیکوکاری ،رضایتی است که در قلبت
احساسمیکنی.
فریب شربت را نه.
 تشنگی را میتوان تحمل کرد ،ا ّما ِ
 همیشهبیمعرفتهارذلبودهاندورذلهابیمعرفت.
 برای فرزند ،مادر با چشمش میگرید و پدر با قلبش.
 نیستی و دلم ویرانهی گنجباختهای بیش نیست.
 رو ِد سراب ،از چشمهی تشنه سرچشمه میگیرد.
 باید حک ِم عقل به جستن جواب باشد نه زد ن ِحدس.
 آدمهای بزرگ ،کاری میکنند که احساس کنی که
تو هم میتوانی بزرگ باشی.
جهان آدمیان «مادر» است.
 شاهکا ِر
ِ
 صبح به خیر؛ راستی ،خبر داری امروز نخستین روز

از بقیه روزهای زندگیت است.
 میبینی ،خیلیها کار ندارند؛ تو که داری آن را خوب
انجام بده و در شغلت «کاری» باش.
 آدمگری در این است که انسان در شغلش صادقانه
«کاری» باشد.
 حرفِ محبتآمیز کوتاه است و بازتابش بیپایان.
دگرگونی دگران با انسان موفق ،کمبود توانایی و

ِ
َکمداشت آگاهی نیست ،تنها کمبود اراده است.
دیدن هیچکس و هیچچیز حتی
 ماهی ،چش ِم
ِ
خودش را هم در خشکی ندارد.
 کسی که نمیخندد ،حداقل لبخند هم نمیزند؛ با ِر
زندگی را سنگینتر به دوش میکشد.
 وقتی تیر به قلب پرنده اصابت میکند «پرواز» زودتر
از پرنده به زمین میافتد.
عاشق بهاری هستم که سرابها در آن جان

ِ
میسپارند و َد ِر خروجی گردش و بیداری و بَخت َوریِ
آن باز است و بین شما همه پُل میزند( .بَخت َوری:
سعادتمندی،خوشبختی،شادکامی)

روی خط

        پیامک300099004806 :
 آقای رییسجمهور باید شخصأ از رفتار و گفتار
خود نسبت به نحوه گران شدن بنزین که بالبخند
تمسخرآمیز همراه بود و باعث دلخوری هموطنان شده
ازطریق تریبون صداو سیما عذرخواهی کند نه اینکه آقای
واعظی بگویند از گفتار رییسجمهور بد برداشت شده
و بخواهد عمل شرمآور او را اصالح کند ،رییسجمهور
باید بداند همین هموطنانی که باگفتارخود رنجانده در
انتخابات به او اعتمادکرده و به او رای دادهاند ،آیا این
جواب اعتماد آنها بود0114 .
 سال  ۹۵برای جدولگذاری و آسفالت پول به
حساب ریختیم میگویند جدولگذار نداریم ،تکلیف ما
مردم شهرک آب پشت سیلوی آرد چیست؟ 6019
 مگردولت حقوق ،حقوق بگیران را در بودجه سال
جاری  %۲۰۰افزایش داده که به یکباره قیمت بنزین یکی
ازاقالم کلیدی وتأثیرگذار برقیمت سایراقالم و خصوصا
زندگی حقوق بگیران وکارگران را  %۲۰۰افزایش داده؟
با این اقدام دولت زندگی کارمندانی که حداقل حقوق
میگیرند و کارگران روزمزد نابود شده ،اگردولت قیمت
عرضه بنزین درکشور باقیمت عرضه آن در کشورهای
همسایه را مقایسه میکند ،باید همه چیز را با هم مقایسه
کند نه فقط قیمت بنزین را0114 .

نمیکنند و مبنا قیمت بازار است اما این قاعده در بازار
انحصاری مردود است و وجود رقابت در بازار خودرو یک اصل
غیرقابلانکارمحسوبمیشود.دربازارانحصاریخودرویایران
هرگاه دو خودروساز بزرگ دولتی به هردلیلی نتوانند تقاضای
بازار را پوشش دهند ،قیمت باال میرود و حال برگردید به

 چرا تامیناجتماعی فکری برای کارگزاری بیمه
نمیکند ،واقعا زشت است یک شهر  300هزار نفری یک
کارگزاری بیمه داشته باشد ،اگه کسی کارش به کارگزاری
بیفتد از این هم ازدحام و نبود جای پارک کفری میشود.
خواهشا فکری کنید3392 .
 بافت قدیمی پشت بازار روز به روز در حال
تخریب شدن است ،و به دلیل اجارههای پایین به محل
افغانستانینشین تبدیل شده است ،چرا واحد بافت
فرسوده شهرداری کاری نمیکند ،مرکز هر شهری هویت
آن شهر است و باید از آن مراقبت کرد5686 .
 هیئت ورزشهای زورخانه ای چند ماهی است
که رئیس ندارد و کال به هم ریخته است .زورخانهها
مشکل دارند و هیچ کس به مسابقات اعزام نمیشود.
کاش مسئوالن ورزشی شهرستان فکری برای این موضوع
کنند7452 .
 چرا راهنماییورانندگی نظارتی بر کوچه سالن
شهید کشوری نمیکند ،از روزی که خیابان شریعتی
بسته شده است تردد در این کوچه بسیار افزایش داشته
است ،اما متاسفانه به دلیل پارک در جاهای نامناسب ،عدم
رعایت حق تقدم ،و ...این کوچه هر روز ترافیک باالیی
دارد9814 .

شیوه قیمتگذاری وزارت صنعت؛ قیمت حاشیه بازار منهای
5درصد .پس خودروسازان از افزایش قیمت بازار سود میبرند
و با کاهش تولید ناخواستهای که درگیر آن هستند؛ افزایش
قیمتی نصیبشان میشود که میتواند بخشی از کاهش
یآنهاراجبرانکند.
نقدینگ 

