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اینچندنفر
قبول دارم که در حق زنان و اهل سنت کوتاهیهایی شده است
ایسنا :اسحاق جهانگیری با تأکید براینکه اهل سنت همواره درکنارانقالب بودهاند و دولت مکلف است مسایل آنها
را حل کند ،گفت :رهبرمعظم انقالب فرمودند مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت درحقوق و مسئولیت هیچ
تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب مسئولیت شایستگی مدیریتی است ،قبول دارم که درحق اهل سنت و زنان
کوتاهیهایی شده است .معاون اول رییسجمهورگفت :باید کاری کنیم جوانان ،زنان ،اقوام و پیروان مذاهب مختلف به
آینده ایران امیدوارشوند .برگزاری انتخابات پرشورنتیجهاش این است که همه ایرانیان با هرمذهب و گرایشی احساس کنند ایران ملک مشاع همه آنهاست.

نامه درخصوص آینده و دغدغهیکشوراست
ایلنا:یکفعالسیاسیاصالحطلبدربارهجزئیاتنامهسیدمحمدخاتمیبهرهبرانقالبگفت:ایننامهتقر  ً
یبابرای
دوماه گذشته استودرمجموع ۳۷صفحه است.محمدجوادحقشناس گفت:درایننامهدرخصوصدغدغهها
و آینده انقالب و کشوربا رهبری صحبت کردهاند و برای دهه پیش رو راه حلهایی ارائه کردهاند .وی افزود :نشستها و
دیدارهای اصالحطلبانبارهبریبایدحضوراًپیگیریمیشد کهمتأسفانهدراینسالها این اقدامصورتنگرفتو اگر
این امکانحضوریفراهمنمیشدحداقلبایدبهصورتمکتوبدیدگاههاونظراترابهرهبریمنعکسمیکردیم.

رییسجمهوربعدی نه روحانی باشد نه نظامی
انتخاب :حجت االسالمو المسلمینمسیحمهاجریگفت:خوب استبرایمدتیمسئوليتهابه افرادغيرروحانی
واگذارشوندتا آنهانيزظرفيتهاوتواناییهایخودرانشانبدهند.کناررفتنروحانيون ازصحنه انتخاباترياستجمهوری
 1400بهمعنایواگذارکردن آنبهنظامياننيست.نظامياننيزتخصصديگریدارند کهتناسبیبامديريتسياسی اجرائی
کشورندارد.همينحاالکهمجلسيازدهمبيش از 40عضونظامیداردومديريت آننيزبرعهدهيکنظامی است،میبينيم
کهنهتنهاتوفيقیدرپيشبرداهدافنظاممتناسببانيازکشورندارد،بلکهدرمواردیبابرخوردهایتهديدآميز،شاکلهقانونگذاریراازمسيرطبيعیخارجکردهاست.

یادداشت
در روغن ،در صف مرغ و در پی لقمهای نان
زندگیمان را ببین؛ دربه ِ
 مصطفی داننده :آنهایی که در دولت نشستهاید،
آنهایی که در مجلس به کرسیهای سبز تکیه دادهاید ،اوضاع
اقتصادی مردم خوب نیست .گرانی کمر آنها را خم کرده است.
بخشی ازمردم نمیدانند ماه را چگونه به پایان برسانند .نمیدانند با
حقوقی کهبههفتهنرسیدهتماممیشود،چگونهچرخزندگیشان
رابچرخانند.
میدانید زندگی مردم به مثابه ارابهای شده که درگل گیرکرده
است و با ُهل و کشیدن دهانه اسب خارج نمیشود .مردم برای
خریدمرغدولتی،درصفمیایستند ،کرونارابهجانمیخرندچون
میبینندکهچندهزارتومانبیشترمیتوانندپس اندازکنند.
مردم برای خرید روغن شهررا زیرپا میگذارند تا مجبوربه خرید
روغن 100هزارتومانی ذرت نشوند .مردم با چنگ و دندان پول خود
رانگهمیدارندتاشرمندهخانوادهخودنشوند.خیلیازوالدینمجبور
هستند برای تامین کاالهای اساسی زندگیشان ،چشم خود را به
خواستههایخانوادهببندندوآنهاراتوجیهکنندکهفعالپولشانبه
خریدلباس ،اسباببازی،سفرو...نمیرسد.
نگارنده این متن ،دو ماه یک بارحداقل  3کتاب میخرید اما
حاال چند ماهی است که زورش به خرید کتاب نمیرسد .وقتی
شرایط اقتصادی به مرحله ،جانکندن مردم برای بهدستآوردن

پول و مدیریت آن میرسد ،آدمها مجبور هستند از نیازهای
فرهنگی و اجتماعی خود بگذرند تا به تامین نیازهای اساسی زندگی
برسند .قیمت میوه به جایی رسیده است که واقعا بخشی ازمردم
نمیتوانند درماه یک کیلو میوه بخرند .بارها دربازارروزمشاهده
کردهام،برخیها ازمیانمیوههایلکدارچندعددبرمیدارندتاهم
ارزانترباشد و هم بچههایشان درماه میوه بخورند .میدانید کار
ازسرخ نگه داشتن صورت گذشته است و کاربه کبودی کشیده
است .از زمانی که آفتاب طلوع میکند ،مشکالت و فکرهای
مختلف به سرآدم آوارمیشود تا زمانی کهعزمغروب کند .هنگام
خواب هم فکرکردن به فردا و فرداها دست ازسرآدم برنمیدارد.
این که فردا چه خواهد شد؟ با پول صاحبخانه را چه کنیم؟
شهریه دانشگاه را چگونه پرداخت کنیم؟ گوشت ،مرغ و برنج را
چگونه بخریم؟ عید درپیش است با گرانی دم عید چه باید کرد؟
همه اینها را به نگرانی درمورد سال آینده و وضعیت کرونا اضافه
کنیدتاببیندچهشتر ،گاوپلنگی استوضعیتما!تازه این احوال
افرادی است که سر ماه حقوق میگیرند .بیچاره آنهایی که چند
ماه بیحقوق ،روز و شب خود را سپری میکنند و از این و آن
قرضمیگیرند،به امید آنکهباحقوقهایعقبافتادههمقرضها
رابدهندهمزندگی کنند/.عصرایران

شکوفههای درختان در حالی باز شدهاند که هواشناسی از افت دمای هوا در روزهای آینده خبر داده و خطر سرمازدگی باعث
نگرانی کشاورزان شده است .این تصویر زیبا مربوط به باغات بادام در روستای حسنآباد است /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

روزانههای کامبیز

حمله جانانه

 احمدرضا تخشید :امروزمتاسفانه دولت تفاهمی
با آژانس انرژی اتمی امضا کرد و ناگهان
همهیرشتههایی که اینچندوقتعزیزان
ما در مجلس بافته بودند ،پنبه کرد .البته
برادران مجلسی کوتاه نیامدند و حملهی
جانانهای به دولت کردند .حتی جناب
ذوالنور خبر داد« :االن نامهای در صحن
علنی مجلس امضا میشود که رییسجمهورو همهی کسانی که
ازاجرای مصوبهی هستهای مجلس سرپیچی کردهاند به قوهی قضا
معرفی شوند و قوه قضاییه باید خارج ازنوبت رسیدگی کند ».حتی
بودجه هم ازدستور کارخارج شد تا به این تخلف دولت پرداخته
شود و این گونه مشت محکمی به دهان خیلیها زده شد و من
شب تا صبح ازهیجان ،درست نخوابیدم .امروزبا ذوقوشوق دنبال
خبرهای دیروزبودم ولی هرچه دیروزمجلس صحنهی جنگ بود،
امروز آرامش حکمفرما بود .من یکی که از عزیزانمان این رفتار
را انتظار نداشتم .گویا دیروز اشتباه کردهبودند و دولت کار خاصی
نکردهبودومتاسفانه آقایذوالنورنمیتواندرییسجمهوررامحاکمه
کند .حتی برادرمان شریعتمداری درروزنامهی کیهان به مجلس پیام
دادند که اگرچه توافق با آژانس امضای رییس سازمان انرژی اتمی
را دارد ولی مسئلهای با این اهمیت نمیتواند بدون دخالت و نظر
شورایعالی امنیتملی تهیه شده باشد .امروزیکی از اعضای جبهه
پایداری گفته است :من برخی از این افراد که در 22بهمن علیه
روحانی شعار دادند را میشناسم .آنها جوانان متدین و والیی و
بعضا ازمدافعانحرمهستندو اظهاراتشانجنبهیتوهیننداشت.
ایشانبهنکتهیخوبی اشارهکردندومافهمیدیمشعارمرگبرروحانی

اصالحات موردنیازبرای انتخاب

توهین نیست و خیالمان راحت شد که ما اهل توهین نیستیم.
سروکلهی
امروزبرادرمان محسن رضایی گفتهاند« :قبل ازانتخابات 
برخی پیدا میشود و نمیگذارند نیروهای باتجربه و حتی جوانان
بابصیرت وارد شوند و با پارتیبازی کسانی برسرکارمیآیند که با وعده
دنبالحلمشکالت کشورهستند».باید گفت؛واقعاچراسروکلهی
بعضیها پیدا میشود وقتی برادرانمان تجربهی شرکت درچهارپنج
انتخاباترادارند .اینادانها ،ایجاهلها!بگذارید افرادباتجربه کارها
را دردست بگیرند تا مملکت از این شرایط وخیم دورشود .امروز
مجلسخبرگاندربیانیهیپایانیبهنکتهایعمیق اشاره کردهو گفته:
«بازگشت یاعدمبازگشت آمریکا به برجام نه تنها برای مقاومت ملت
ایران نفعی ندارد بلکه مضرهم هست ».من باید این جمله را مدت
زیادی برای خودم تحلیل کنم و ظرف چند هفتهی آینده نتیجهاش را
اعالمخواهمکرد.امروزنمایندهقزوینگفته:دانشمندجوانقزوینی
موفقبه کشفدارویضدکروناییشدو اینخبربسیارخوبی استو
مشتمحکمیاستبهدهانتمامیشرکتهایواکسنسازجهانو
منرایاددورانمحمودمیاندازد کهرییسجمهورگفت؛یکنوجوان
درزیرزمینخانهاشدارد انرژیهستهایتولیدمیکند .امروزنمیدانم
چرا آقایبادامچیاندبیرکلحزبموتلفهی اسالمی اینحرفهارازده
است« :فردی درموتلفه صیغه کند اخراجش میکنیم .باید مراقب
باشیم تا کسی به ناموس مردم چشم ندوزد ».اینها ربطی به مطلب
مننداشتوفقطجهتعوضشدنفضانوشتمشان .امروزگشتی
درخیابانهای شهرزدم و ازجلوی بازارهم رد شدم .رفتارمردم واقعا
تحسینبرانگیزبودسعیمیکنندتاعیدنشده کرونارابگیرندوبدون
خرج انداختن روی دست دولت واکسینه شوند و عید بدون ترسی را
پشتسربگذارند.به امیدپیروزیهایبیشتر

 امید محمودزادهابراهیمی :انتخابات
ریاستجمهوری سال آینده قرار
است در روز جمعه  28خرداد
سال  1400برگزار شود .در همین
روز انتخابات ششمین دوره
شوراهای اسالمی شهر و روستا
هم برگزار خواهد شد .سه ماه و
 20روزدیگربه این تاریخ مانده اما فضای جامعه چندان
انتخاباتینیست .ازنامزدهای اصلیریاستجمهوریسال
ً
احتماالبهمانندقبلقراراست این
آیندهنیزخبرینیستو
افرادبهصورتناگهانی ازپسپردهبیرونبیایندوزمام امور
را دردست بگیرند .این رویکرد در ادوار گذشته هم تکرار
شدهوبهعنوانفرموللحظه آخریدرحال استفاده است.
یکیازویژگیهایاینسبک،هیجانسازیدرسطحجامعه
درآخرین لحظات است .اما این روش چندین ایراد دارد:
 -۱مردم شناخت صحیحی ازداوطلبان پیدا نمیکنند
و رای به وعدههای لحظ ه آخری میدهند.
 -۲نقشه راه چهارسال آینده کشورنامشخص و بدون
شناختاست.
 -۳دولتی که ازابتدا واقعیت را با مردم درمیان نگذارد
درادامه نیزنخواهد گذاشت و انتظارشفافیت درعمل و
گزارش آن به مردم بیجاست.
 -۴مردم به برنامه رای نداده و به چهره رای میدهند و
این شکاف روزبه روزعمیقترمیشود.
طی تجربهای ازرؤسای جمهور گذشته داریم ،متوجه
میشویم که نقش رییسجمهور در سیستم حاکمیتی
کشوریک نقش کادری و اداری درحد نخستوزیراست و
قرارنیست درمسایل محوری نظروی و رایدهندگان به او
مالک راه آینده کشورقراربگیرد .البته تغییررفتارو منش

سودوكو 644
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :643
ابراهیم ربیعی

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.

دعوت به همکاری

به چند نفر نیروی کار (فنی و
کارگر ساده) جهت کار در کارخانه
فرآوری مس نیازمندیم.
آدرس :شهرک صنعتی شماره 2
میدان سوم -خیابان صنعت یک
فرعی دوم -پالک 43
 09134429600عابدینیزاده

 روابطعمومی و اموربینالملل شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر در راستای تحقق اهداف فرهنگی و هنری خود در
نظر دارد در آستانه نوروز باستانی و به منظور معرفی و تکریم
شایسته از هویت تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
شهرستان سیرجان ،جشنواره عکس «سیرجان ما» را برگزارکند.
این جشنواره در نظر دارد آثار برگزیده عکاسان سیرجان را به
مدت حداقل  ۱۰روز بر روی بیلبوردهای سطح شهر سیرجان
نصبکند.
محورهایفراخوان
 بناهای مذهبی (بقایای متبرکه ،حسینیهها ،تکایا و )...
 بناهای تاریخی (کاروانسراها ،حمامها ،آب انبارها،
محوطههای تاریخی ،مساجد ،بادگیرها و ) ...
 پوشش گیاهی ،مراتع ،جنگلها ،کوهها و رودخانهها
 حیات وحش
 جشنها ،اعیاد و رسومات محلی
 صنایع دستی
 کشاورزی ،دامداری ،صنعت و معدن و کلیه فعالیتهای
اقتصادی و تجاری
زندگیگروههای مختلف اجتماعی
شرایطعمومی
 شرکت در این فراخوان برای همه عالقهمندان آزاد است.

 هرعکاس میتواند  5قطعه عکس به صورت رنگی و در
هر یک و یا همه محورهای جشنواره اثر ارسال کند.
 آثار ارسالی توسط هیات انتخاب(نمایندگانی از
عکاسان خانه عکاسان سیرجان و نماینده شرکت گلگهر)
بررسی و با در نظر گرفتن تعداد بیلبوردهای سطح شهر
انتخاب خواهند شد.
 فایـــل آثـــار میبایســـت حداقـــل در انـــدازه 45*30
ســـانتیمتر و بـــا فرمـــت  JPGو کیفیـــت  300ppiبـــه
ش ــماره واتس ــاپ  09139386774و ی ــا ایمی ــل ب ــه نش ــانی
 sirjanphoto@gmail.comارسال کنند.
 شرکت کنندگان به همراه عکسهای ارسالی ،فایل
مشخصات صاحب اثر (نام و نام خانوادگی ،تاریخ تولد ،شماره
تماس ،آدرس پستی) و مشخصات هر اثر (عنوان ،زمان و
مکان عکسبرداری) ارسالکنند.
 به تمامی شرکتکنندگان که آثارشان انتخاب شوند،
یک هدیه ارزنده اهدا خواهد شد.
 آخرین مهلت دریافت آثار 20 :اسفند 99
نشانیدبیرخانه :سیرجان –کیلومتر 60جاده شیراز ،شرکت
معدنیوصنعتیگلگهر،روابطعمومیواموربینالملل
 نشانی ایمیلsirjanphoto@gmail.com :
 تلفن دبیرخانه 09139386774 :وحید دهیادگاری

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

ممکن استموجبتغییرات گستردهایشود اما آنطور
که به نظرمیرسد ،بیم از آینده سیاسی ،جرأت و جسارت
را ازداوطلبانوسیاستمدارانگرفته است.رییسجمهوری
که حتی نتواند از فیلترینگ یک پیامرسان در کشور که
کاربر 40میلیونی دارد ،جلوگیری کند ،آیا میتواند روی
خواستههای اصلیتررایدهندگانخودپافشاریکند؟
اینکه مردم از یک سال پیش از انتخابات بدانند که
داوطلبان سال آینده ریاستجمهوری چه کسانی هستند
و قرار است به آنها چه برنامهای ارایه کنند ،انتظار گزافی
نیست اما به دلیل نبود بسترحزبی برای چنین کارهایی
و نیزبیم ازعدمتاییدصالحیت ،موجب میشود همگی
به شیوه لحظه آخری روی بیاورند .یکی دیگرازبسترهایی
که نیازمند اصالح است بحث شفافیت آرا در کلیه
نهادهاست .شفافیت در آرای نمایندگان مجلس ،آرای
مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی
فضای مجازی و سایرنهادهایی که تصمیمهای آنها تاثیر
مستقیم بر زندگی مردم دارد ،یکی از خواستههای اصلی
است که باید مورد مطالبه قرارگیرد .به عنوان مثال شاید
فردی در آینده داوطلب ریاستجمهوری شود که ً
قبال
نماینده مجلس بوده اما مردم از نحوه رای دادن وی در
مجلس و موافقتها و مخالفتهای وی بیاطالع باشند.
این مردم چطور باید راست و دروغ حرفها و وعدههای
آن داوطلب را متوجه شوند؟ هیالری کلینتون و جو
بایدن هر دو از سناتورهای حزب دموکرات آمریکا بودند
که به جنگ علیه عراق رای مثبت داده بودند .آیا اگر این
شفافیت در سیستم حاکمیتی آمریکا وجود نداشت،
میتوانستندبگویندمارایمخالفدادهایم؟قانوندرکنار
شفافیت نباید اجازه تخطی به اجراکنندگانش بدهد و این
یک پیشنیازبرای اصالحات الزم درساختارکشوراست.

تقدیر و تشکر

کادر محترم درمان بخش NICU
نوزادان بیمارستان امامرضا(ع)

امیدواریــم ســتاره زندگــی و آفتــاب مهرتــان
پیوســتهی ایــام بــر دل بیمــاران بتابــد و همــواره
دعــای بنــدگان بدرقــه راه شــما باشــد .ســپاس
فــراوان از تعهــد و اخالصتــان و بــا تشــکر از
زحمــات بیدریــغ و بیشــائبه مجموعــهی شــما
بــرای درمــان فرزنــدم کــه با عنایــت پــروردگار و
تــاش شــما عزیــزان منجــر بــه ســامتی گردیــد.

خانواده عباسلو و افزون

