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اینچندنفر
ح طلبان درانتخابات مشروط خواهد بود
حضوراصال 
عصرایران:عضو شوراى عالى اصالحطلبان گفت :در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری ،اصالحطلبان
برخالف رویکرد قبلی خودشان عمل خواهند کرد و تالش خواهند کرد که کاندیدای اصالحطلب معرفی کنند.
«علی صوفی» گفت :اصالحطلبان،در انتخاباتهای  92تا  96بدون قید و شرط شرکت کرده بودند اما در انتخابات
مجلس  ،98به صورت مشروط شرکت کردند.انتخابات  1400هم بدینگونه خواهد بود چراکه در حالحاضر ،آن
سازمان رسمی اصالحطلبان که برای اجماع تشکیل میشد فعال نیست و از انتخابات مجلس  98تاکنون هیچگونه جلسهای برگزار نکرده است.
بعید میدانم نظردستگاه قضاییدرباره رفع فیلترتلگرام عوض شده باشد
ایرنا :وزیر ارتباطات درباره امکان رفع فیلترتلگرام گفت :بعید میدانم نظردستگاه قضایی
درباره رفع فیلتر تلگرام عوض شده باشد .آنها نه برای فیلتر و نه رفع فیلتر تلگرام از ما
نظرنخواستهاند.محمدجواد آذریجهرمی شنبهشب درارتباط تلفنی با برنامه تهران  ۲۰درباره
ً
طبیعتا این مقولهای است که به نظردستگاه
اینکه چرا فیلترتلگرام هنوزبرقراراست ،گفت:
ل بازگشایی است.
قضایی بستگی دارد چراکه با حکم دستگاه قضایی بستهشده است و با همین حکم هم قاب 

هیچ داروی قطعی شیمیایی و گیاهی برای درمان کرونا وجود ندارد
ایرنا :سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :چیزی به اسم داروی گیاهی ضدکرونا وجود ندارد اما داروهایی
با منشا گیاهی هستند که کمکی به عالیم بیمارمبتال به کرونا کرده و برخی از آن عالیم را کاهش میدهند.
کیانوش جهانپورگفت :آزمایشهایی که پیشازاین روی داروهایی با منشأ گیاهی انجامشده ،نشان داده که
اینداروهامیتوانندتأثیرنسبیداشتهباشندوبرخی ازآنهابرهمین اساسهممجوزتولید گرفتند.وی افزود:
ً
ضمنا این مجوزها ۶ماهه است و تنها چهاردارو مجوزموقت دریافت کردهاند اما هیچ داروی شیمیایی و گیاهی قطعی برای کرونا وجود ندارد.

روزانه کامبیز

برجام
 احمدرضا تخشید

خبر
رییس اداره ارشاد در خصوص سرانجام سرقت از تاالر فردوسی:

تجهیزات دیگر رفت

پاسارگاد :هفته گذشته عباس خاکسارپوریکی
از فعاالن حوزه تئاتر و فرهنگ شهرستان در صفحه
اینستاگرام خود به نشریات و خبرنگاران تاخته بود که
وقتی خبر کشف پراید سرقتی در کمتر ار  24ساعت
توسط پلیس را منتشر میکنید ،از مسئوالن بپرسید
عاقبت سرقت وسایل تاالرفردوسی چه شد؟ سؤالی که
شاید جوابش برای همهی تئاتریها و فرهنگدوستان
مهم باشد .نشریه پاسارگاد چندین بار پس از سرقت
تجهیزات تاالرفردوسی اقدام به تهیه خبرو گزارش کرد
و اینبارهم درتماسی با مجید پورمحسنی این سوال را
جویا شد و او آب پاکی را روی دست همه ریخت و در
جوابی عجیب گفت تجهیزات دیگررفت .پورمحسنی
گفت :نه سارق و نه هیچکدام ازوسایل به سرقت رفته
پیدا نشدند .پرونده این سرقت به گونهای بود که ازمرکز
استان بسیارتاکید شد ،فرمانداری هم خیلی تاکید کرد
و درواقع همهی مسئوالن هم پیگیرقضیه بودند منتهی
متاسفانه هیچ سرنخی نتوانستند پیدا کنند .مجید

یکسال و نیم پیش درسفری به منوجان گزارشی ازکارگاه قالیبافی گهرزمین تهیه کردیم که میتوانید شرح آن را درصفحهی  2مطالعه کنید / .عکس :امین ارجمند /پاسارگاد

پورمحسنی درپاسخ به این سؤال که شما به هیچکسی
هم مشکوک بودید ،گفت :به تعدادی مشکوک بودیم
ولی روی این افراد نمیشد مانور داد چون به هر حال
اگر اشتباه میکردیم حیثیتشان در کاربود  .به هرحال
دیگرتجهیزات رفت! او با بیان اینکه حاال تجهیزات جدید
خریداری کردیم ،گفت :کلیه تجهیزاتی که سال گذشته
به سرقت رفته بود همه را خریداری و جایگزین کردیم.
او در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر نگهبان یا
دوربین برای حفاظت ازوسایل جدید گذاشتهاید ،گفت:
االن دوربین گذاشتیم ،نگهبان هم فعال نداریم .دزدگیر
هم نصب کردیم و قفل و بندش را سفت کردیم تا دیگر
ازاین نقطه آسیب نبینیم.
وی در ادامه گفت :ما در اواخر آذرماه و واوایل دی
ماه میزبان دوتا جشنواره هستیم و داریم تاالرفردوسی
را برای آن زمان آماده میکنیم؛ میزبان جشنواره تئاتر
استانی و جشنواره تئاترسردارآسمان ملی هستیم و باید
حتما تا آن تاریخ آنجا برای اجراها مجهز و آماده شود.

امروز برادرانمان در روزنامه کیهان
نوشتهاند :ما درمواجهه با اسرائیل چند نوبت
اعالم کردهایم اگر اسرائیل دست از پا خطا
کند حیفا را میزنیم .االن با فرض اثبات نقش
رژیم صهیونیستی در این شهادت عظیم
میتوانیم این تهدید را عملیاتی کنیم .به این
معنا که بطورواقعی شهرمهم بندری حیفا را آن چنان مورد حمله قرار
دهیم که عالوه برانهدام تاسیسات با تلفات سنگین انسانی نیزتوام
باشد .من بعد ازخواندن این متن به همسرم گفتم هرچه پول داریم
جمع کن برویم آذوقه بخریم ولی متاسفانه هیچی نداشتیم بنابراین
رفتم حرفهای آقای محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسالمی را
خواندم ایشان گفتهاند :خاک برسری که ترجیح میدهد پدرکشتگی
و خباثت کینهتوزانه دشمنان قسم خورده و خونریز این ملت
مظلوم و قهرمان را به روی خودش نیاورد .جنگ است ،جنگ و ...و
دچار التهاب شدم و باز به همسرم گفتم یعنی ما واقعا هیچی پول
اضافه نداریم که کمی آذوقه ذخیره کنیم؟ و نداشتیم .امروزمجلس
عزیزبا تصویب طرح اقدام فوری برای لغو تحریمها مشت محکمی
به دهان یاوهگویان خائن بیسواد خاک برسرزدند براساس این طرح
اگردرنهایت تحریمها دردو ماه لغو نشوند خروج ازبرجام و معاهده
منع گسترش سالحهای هستهای رقم خواهد خورد .احسنت و
صدآفرین به این عزیزان دوست داشتنی .واقعا طرح خوبی تصویب
کردند که هردو سرش برد است .اگردرطول دو ماه آینده که بایدن

سرکارمی آید اتفاقی برای کم شدن تحریمها افتاد میگوییم دیدید
ما طرح تصویب کردیم و آنها کوتاه آمدند البته یکی ازنمایندگان
عزیز گفته مردم بپذیرند که اگر این طرح آسیب هایی هم داشت
بهتر از این است که اقتصاد کشور در گرو انتخابات کشوری باشد
که ما هیچ نقشی در آن نداریم من که دربست پذیرفتم و هر بالیی
سرمان بیاید فدای سر عزیزانمان در مجلس .امروز رییس سازمان
صداوسیما گفته نظرسنجی کردیم و فهمیدیم مردم هم به ما عالقه
دارند و هم اعتماد ،که این جای بسی خوشحالی است .آقای فروغی
مدیر شبکه سه هم گفته فردوسیپور داشته از مدار خارج میشده
و ما با اینکه میدانستیم محبوب است ناگزیر بودیم این رفتار را با
او بکنیم و حاال او مظلومنمایی میکند و رسانههای زنجیرهای هم
حمایتش میکنند فضای مجازی هم در دست ما نیست .من با
حمایت کامل از آقای فروغی از مجلس عزیز میخواهم که حاال
که مسئله تحریمها را حل کردند یک طرح هم بدهند و کل فضای
مجازی دراختیارآقای فروغی و دوستان قراردهند تا دیگرهیچ کسی
نتواند مظلومنمایی کند و ما به این وسیله مشت محکمی به دهان
هرکه درسرراهمان قرار گرفت بزنیم .امروزمتاسفانه طرح تعطیلی
به دلیل کرونا به اتمام رسید و بیشترمغازهها بازشدند .من فقط باید
تشکرکنم ازتصمیمگیرندگان که ساندویچیها و غذا خوریها را باز
گذاشتند تا ما دراین ایام بتوانیم به شکممان برسیم همچنین تشکر
کنم که بانکها و ...را با نصف کارمندان کار مردم را راه انداختند و
به این وسیله اگر ما نیم ساعت باید در صف بایستیم حاال کارمان
یکساعت طول میکشید .به امید پیروزی های بیشتر.

 امید محمودزاده ابراهیمی
چند روز پیش ویدیویی
دیدم مربوط به برنامه تلویزیونی
تهران 20با حضورعلیرضا زاکانی
نماینده اصولگرای مجلس
که پیرامون مسایل اقتصادی
کشورصحبت میکردند .زاکانی
در این برنامه مدعی شده بود که دولت در بودجه
ل  98در حالی که میدانست به دلیل
اعالمی سا 
تحریمها نمیتواند نفت چندانی بفروشد ،مقداریک و
نیم میلیون بشکه نفت با قیمت  50دالررا وارد بودجه
کرده است .این کارنیزبا هدف مایوس کردن دشمنان
ازاعمال تحریمها انجام شده است .تا این جا که شعار
بوده و مشکلی نیست اما قضیه از آنجا بدتر میشود
که زاکانی میگوید« :به ازای این یک و نیم میلیون
بشکه نفت که مشخص نیست فروخته میشود یا
نه ،هزینه برای آن در نظر گرفته شده است» .سادهتر
بگویم؛ برای پولی که در هواست ،نقشهی خرجکردن
ریخته شده .قضیه به قدری غیرعقالنی است که حتی
محمد دالوری مجری برنامه هم به آن اشاره میکند
که «بین آنهمه لشکر آدم یک نفر عاقل نبود که به
دولت بگوید داری با خودت و مملکت داری چه کار
میکنی؟» البته زاکانی به این موضوع هم در حد یک
جمله اشاره میکند که گویی قرار بوده این کسری
بودجه که از پیش برای همه مشخص بوده ،از محل
صندوق توسعه ملی جبران شود .این روال به صورت
مشابه در بودجه سال  99هم تکرار شده است .سالی
که کرونا مزید بر تحریمها ،دست دولت را بیشتر از
قبل بسته است.
به نظر میرسد دولت نمیخواهد با این واقعیت

کنار بیاید که دیگر نفتی در کار نیست و باید از
هزینههایش کم کند .علیرغم تمامی شعارها در
سی سال اخیر که گفته میشد وابستگی بودجه به
ً
عمال چنین اتفاقی نیفتاده
نفت بایستی کم شود،
است .حال سوال اینجاست که چرا فکر میکنیم
دشمن شعار توخالی ما را باور میکند؟ آیا هماکنون
دشمن مایوس شده یا مردم خودمان؟ چرا حاکمان
به خودشان اجازه میدهند سیاستهای هزین هزا برای
کشور اخذ کنند و ترسی هم از پاسخگویی نداشته
باشند؟
دولت وقتی درک کند که دیگرنفتی وجود ندارد که
بتواند ازآن برداشت کند ،متوجه میشود که بسیاری از
بودجههای بیحساب و کتاب و بدون کارکرد ،بی چون
و چرا باید حذف شود .بسیاری از سیاستهای غلط
نیز در همین راستا بایستی تغییر کنند و اصالحات در
جهت چابکسازی سیستم مالی و اداری دولتی زودتر
انجام شود.
اگر بخواهیم دولت را با یک خانواده مقایسه
کنیم ،در یک خانواده هم روال بدین شکل است که
کل اعضا هزینههایشان را براساس درآمدهایشان
تنظیم میکنند چون در غیر این صورت کل خانواده
با مشکالت عدیده و پیدرپی مواجه میشود .وظیفه
پدر و مادر تالش برای ایجاد یک محیط امن توام
با رفاه نسبی است .در یک کشور نیز سیاستمداران
حاکم چنین وظیفهای در قبال جامعه دارند اما به
نظر میرسد به دلیل فهم کهنه و ناقص ،روز به روز به
تعداد و عمق مشکالت کشور افزوده میشود .آقایان!
بدانید مشکالت یکشبه و ناگهانی ایجاد نمیشوند اما
به یکباره میتوانند خودشان را نشان دهند و امیدوارم
روزی نرسد دربرابر آنها پرچم سفید بگیریم.

سودوكو 632
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :629
ابوالفضل عضدی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

جناب آقای پاشا خان شجاعپور

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت میگویــم .از درگاه
خداونــد بــرای آن مرحــوم مغفــرت و بــرای بازمانــدگان صبــر و ســامتی آرزومنــدم.

روغنموتور مهدی شول

جناب آقای

سرکار خانم

معصومهخواجویی

روحاهلل خواجویی

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از درگاه ایــزد متعــال بــرای آن عزیــز از
دســت رفتــه مغفــرت الهــی و بــرای شــما
و ســایر بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت
مینماییــم .روحشــان شــاد.

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از خداونــد بــرای آن عزیــز درگذشــته
غفــران و رحمــت الهــی و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر و اجر مســئلت مینماییم.
مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.

مدیریت و پرسنل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

مدیریت و پرسنل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

انا هلل و انا الیه راجعون
داغــدار شــدن خانــواده بــزرگ شــهرداری را در اثــر از
دســت دادن همــکار خــدوم و پرتــاش

رمحوم مهدی احمدی

مســئول جایــگاه  CNGگمــرک در اثــر بیمــاری منحوس
کرونــا را بــه خانــواده محتــرم ایشــان و همــکاران گرامی تســلیت عــرض نموده،
از خداونــد منــان بــرای آن عزیــز ســفر کــرده غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان
صبــر و بردبــاری مســئلت مینماییــم.

اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

