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اینچندنفر
همتیبرکنارشد
پایگاه اطالع رسانی دولت :هیات وزیران با توجه به ورودعبدالناصرهمتی بهعرصه
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ،با خاتمه مسئولیت وی درسمت ریاست کل
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد .کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از
این پس و مطابق قانون ،تمامی وظایف و اختیارات رییس کل بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران را برعهده خواهد داشت.

عارف :نگران ایران هستم
عصر ایران :معاون اول دولت اصالحات گفت :به عنوان یکی از دلسوزان کشور و ملت ،امروز بیش از
هرزمان دیگرنگران ایران هستم .محمدرضا عارف دربخشی ازبیانیهای که در انتقاد به نتیجه بررسی صالحیت
کاندیداهای ریاستجمهوری سیزدهم منتشر کرده آورده است :مطمئنا زمانی میتوان انتظارمشارکت پرشور
مردم در انتخابات را داشت که سواالت مردم ،در موضوع بررسی صالحیتها با پاسخ قانعکننده همراه
باشد .او با هشدار نسبت به احتمال کاهش مشارکت مردم در انتخابات تاکید کرده است که از این موضوع نباید با بیتفاوتی عبور کنیم.

تتلو :درصورت انتخاب رییسی به ایران برمیگردم

تور عکاسی یک روزه معدن به همت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با حضور بالغ بر  45نفر از
عکاسان سیرجانی برگزار شد /.عکس :عبدالرضا محمودآبادی | پاسارگاد

دنیای اقتصاد :امیرتتلو ،خواننده پرحاشیه ،مقیم ترکیه ،که چهارسال پیش حمایت و
دیدارانتخاباتی او با ابراهیم رئیسی ،بسیارخبرسازشد ،گفته« :با اینکه اصال دوست ندارم راجع
به انتخابات صحبت کنم اینبارامّ ا اگه آقای رئیسی رئیس جمهوربشه من با همه اتفاقاتی که
ممکنهبرامبیوفتهمیام ایران.من ازاولهم اوکیبودمبا آقایرئیسی!هنوزم اوکیم،هوادارهام
به سن قانونی رسیدند و میتونند رای بدن»

روزانههای کامبیز

 احمدرضا تخشید
امروز روز بسیار خوبی بود .شورای
نگهبان با حرکت غیرقابل باور و ناگهانی
مشت محکمی به دهان یاوهگویان داخلی
و خارجی کوبید و ما را سرتاپا غرق در
خوشی و لذت کرد .درست فهمیدهاید؛
امروزشوراینگهباناسامیعزیزانکاندیدای
ریاستجمهوریرا اعالم کرد.قبل ازهرگزافگویی اینجانب کامبیز
برخودواجبمیدانمپیشاپیش انتخابسرورارجمندمجناب آقای
رییسی را به خود ایشان و همچنین به طرفدارانشان درسراسرایران
به خصوص به عزیزان پرتالش ما درصداوسیما که این چند ساله
نهایت سعی خود را کردند تا حداکثر فعالیتهای ایشان را نشان
دهند ،تبریک میگویم .هرچند با شرایط موجود و مشت محکمی
که شورای نگهبان کوبید احتیاج چندانی به این زحمات و تالشها
نبود .در ادامه جا دارد حقیر خوشحالی خود را از ردصالحیت
جهانگیری و نیزالریجانی و نیزضرغامی ابرازکنم .من واقعا نمیدانم
جهانگیری با چه رویی میخواست نامزدشود .حتما میخواست
بیاید و حرفهای صدتایکغاز بزند و از کارهایش دفاع کند که
خوشبختانه عزیزان ما در شورای نگهبان درست و حسابی حالش
را گرفتند .در ادامه جا دارد یک تبریک ویژه به آقای زاکانی بگویم.
چون ایشان به خواب شبش هم نمیدید تأییدصالحیت شود و به
گمانم آمدهبودطبقمعمولچهارتابدوبیراهبه اینجاهلهاینادان
بگوید که همای بخت برشانهاش نشست و میتواند تا آخربماند و
هرچه دلش میخواهد بگوید .حتما دشمنان به همین دلیل حاال
گیردادهاند شما که همیشه دم ازایران و انقالب میزدی و پته همه

خبر
محدودیتهایکرونایی دربرره

عکس مربوط به این مطلب دریکی ازبانکهای سیرجان گرفته
شده که با چنین تجمع هرروزهای در جلوی یکی از باجههایش
روبروست ،فقط به خاطراینکه مسئول افتتاح حساب و صدورکار
یک کارمند است .کارمندیباصبروحوصلهوخوشخلق کهتالش
میکند کارمردم را راه بیندازد و بدخلقیشان را به جان بخرد اما بازهم
یک دست صدا ندارد .دوباره چند روز است که میگویند وضعیت
کرونا درسیرجان قرمزشده و خبرش را حتا رسانههای آن سوی آب
هم گفتندوسیرجانو کنگان ازجملهشهرهایقرمزدرجنوب ایران
بود.ازپررنگینقشنیروهایغیربومیمعادنوتعطیلنکردنمعادن
دراین دوران یکسالونیم ه درتداوم شرایط قرمزهم که بگذریم ،از
یک بام و دو هوای محدودیتهای کرونایی درسطح شهرکه دیگر
نمیشودگذشت.
محدودیتهایی
به قول یکی از
نشریات ،چوب
آنها فقط باالی
سر کسبوکار خرد مردم و مراسمها و جشنهایشان است.
بحران کرونا به ما ثابت کرد که منطق مدیریت مسئوالن ما با
منطق خانهای باالبرره و پایینبرره تفاوت چندانی ندارد .همانقدر
بچگانه است و به قول خودمان سیرجانیها در خود رنگ و بوی

پیشاپیش

«ضدکاری» دارد .جالب آنکه هربارچوب محدودیتها را مشاغل
خرد و اصنافی میخورند که نه تنها با ازدحامی روبهرو نیستند که
باید چشم بمالند تا مگرمشتریئی پیدا شود و بخواهد قدم به
مغازهشان بگذارد و کاال یا خدماتی را خرید کند .این میان انگار
برایستادمشهوربهمبارزهبا کروناچیزی کهمهمنیست،تجمعو
ازدحام درمکانهایی مثل بانکها ،برخی ادارهها و فروشگاههای
عرضهی کاالهای ارزان دولتی است که منجربه تشکیل صف
میشوند .نه تنها برایشان مهم نیست که حتا میتوان گفت
سیاستهاشان درراستای ایجاد ازدحام بیشتردرمکانهای ذکر
شده است .برای مثال وقتی حضور کارمندان اداره یا بانکی را به
بهانهیخطرکرونایکروزدرمیانمیکنند ،اتفاقیکهمیافتد این
استکهکارهایمربوطبهکارمندغایبراکارمندحاضربایدبکند.
یعنیسرششلوغترمیشودووقتش کمترودرنتیجه ازدحامی
جلوی میزش به وجود میآید .وقتی یک چنین مسایل ساده
را نسنجیدهاند ،شک میکنی و با خودت میگویی؛ گمان نکنم
دیگرتا اینقدرندانمکارباشندوشایدپایمسایلوسیاستهای
دیگری جز کنترل یک بیماری درمیان باشد .مسایلی ازجنس
همان ضدکاری خانهای باالبرره و پایین برره با هم و چه بسا
پس ازخرداد پرحادثه ،بساط این ضدکاریها همراه با خود کرونا
به کلبرچیدهشود.

را روی آب میانداختی چی شده که دخترت بچهاش را درسوییس
به دنیا آورده؟ اوال به شما چه؟ بعد هم بدانید دختران ایشان
ویژگیهایخاصیداشتهاندکه ازهمانبچگیمعلمهاشانگفتهاند
تومنی هفت صنارفرق میکردهاند .بعد هم گویا ایشان داشتهاند از
سوییس رد میشدهاند و درد زایمانشان گرفته و همانجا مجبور
شدهاند بزایند .حاال خوب مشت محکمی به دهان شما بیسوادان
کوبیدم؟ فقط یک مسئله بعد ازاعالم تایید صالحیتها هنوزبرای
من مانده و آن این است که االن درزمان مناظرهعزیزان ما مثال آقای
قاض یزاده هاشمی یا همین برادرعزیزمان زاکانی یا سعید آقا باید به
که حمله کنند و بد و بیراه بگویند .البته من مطمئنم این بزرگواران
تا آن موقع فکری را میکنند .من درهرصورت نمیتوانم خوشحالی
زایدالوصفم را از این کار شوراینگهبان پنهان کنم و حاال با خیال
راحت درسه چهارماه آینده تا سرنگونی دولت روحانی و آمدن آقای
رییسی آبخوش ازگلویمانپایینمیرود.وقتیهم ایشان آمدند
البتهدالیل کافیبرای گرانیهاوتورموضعبد اقتصادیو اجتماعیو
سیاسیوجودداردومیشودهمه کاسهکوزههاراسرروحانیشکاند.
البته ظرف هشت ساله آینده خوشبختانه برادران ما درصداوسیما
بیکارنخواهند نشست و همه چیزرا گل و بلبل نشان خواهند داد.
یعنی ما روزها و ماهها و سالهای بسیارخوشی را پیش رو داریم.
فقط یک خواهش ازعزیزان مجلس دارم اگرمیشود قبل ازپایان
هشتسالآقایرییسیریاستجمهوریرامادامالعمرکنندتادیگر
نفهمجاهلراحتشویم.
برایهمیشه ازشراینوادادههای
ِ
بیسواد ِ
درپایان باید بگویم من هم دیگروظیفهام را برای هدایت شما به راه
راست انجام دادم و فکرنمیکنم به این زودیها دلیلی داشته باشد
خدمتبرسم.بهامیدموفقیتهایبیشتر.

وعدههای زبانی خوشمزه
 امید محمودزاده ابراهیمی
 -۱انتخابات ریاستجمهوری به
مرحله تبلیغات رسیده و کاندیداها
مشغول ارایه برنامههایشان
هستند .موردی که در این دوره
بیشتر از قبل خود را نشان میدهد،
شعارهای باورنکردنی و عجیب برخی
کاندیداهاست .برخی از آنها وعده ده برابرشدن یارانه را میدهند
و برخی ارایه تسهیالت  500میلیون تومانی برای زوجهای جوان.
اقتصاددانها که هیچ ،حتی مردم عادی هم با توجه به تجربه
تاریخی متوجه هستند که اگرقراراست یارانه  10برابرشود ،پس
ً
قطعا از جایی دیگر  10برابر از جیبشان خواهد رفت و بدون
هزینه نخواهد بود .ارایه تسهیالت هم که مانند مهریه شده ،کی
داده کی گرفته؟ وقتی دستورمستقیم رییس بانک مرکزی کشور
فصلالخطابارایهیتسهیالتبانکهانیست،وقتیمنابعبودجه
قرمزبودهو کسری 350هزارمیلیاردیدرراه است ،اینپولهاقرار
است ازچهمنبعیتامینشوند؟ آیا کاندیداها گنجپیدا کردهاند؟
این وعدهها اگر عملی بود دولت فعلی آن را انجام میداد که
حداقل برای حفظ آبروی خودش هم که شده کاری کرده باشد.
پس این شعارها قرار است فقط تنور داغ کنند و اعتبار دیگری
ندارند.
 -۲برخی کاندیداها به جای شعار از آمال و آرزوهای خود
سخنمیگویندو آنهارابابرنامهمدونوصحیح اشتباه گرفتهاند.
وعده رشد اقتصادی  5درصد و تورم  10تا  12درصد پایههای
دیگری میخواهد که رییس یک دولت سیاستگذار همه آنها
نیست .یادمان نرود که حتی با احیای برجام بسیاری ازتحریمها
سرجای خودشان هستند و رشد اقتصادی پایدار(منهای نفت) با
تحریمقابل ایجادنیست.چشماندازیهمبرایرفع کلتحریمها
دیدهنمیشود.
 -3در این چند روز که از تبلیغات کاندیداهای
تاییدصالحیتشدهمیگذرد،هیچکدامازآنهاازبرنامههایشاندر
سیاست خارجی ،فضای مجازی و اقتصاد (بدون شعارو با برنامه

روشن) سخن نگفتهاند .عجیب هم نیست ،چون ثابت شده در
اینخصوصتصمیم گیرنده آنهانیستندو ً
عمال کارینمیتوانند
بکنند.بانگاهیبهتیم اطرافبرخی کاندیداهامیتوانبهسیاست
آینده آنها دردولت بعدی اندکی پی برد .رضا تقیپور ،وزیر اسبق
ارتباطاتدردولتاحمدینژاد،مسئولکمیتهفضایمجازیستاد
ابراهیم رییسی شده است .او از افرادی است که هماکنون نیز
درشورای عالی فضای مجازی فعالیت میکند .با توجه به شفاف
نبودن آرا در این شورا نمیتوان گفت که وی مخالف یا موافق
دسترسی کاربران به فضای مجازی است اما سابقه او در مدت
تصدیگریاش نشانههایی میدهد که او از کسان ی خواهد بود
که دست روی دکمه فیلترینگ خواهد گذاشت و ابایی از این
قضیهندارد.
 -4کاراصلی تبلیغات این است که نکاتی را برجسته و نکات
دیگری را درپشت خود پنهان کند .معضل اصلی کنونی کشور
نحوه سیاستگذاری خارجی و اقتصاد است که درمورد دوم تنها
شعارهایشاخدارمیشنویم.درمورد اولحتیچیزینشنیدهایم.
وعده ایجادیکمیلیونشغلدرسال آقایرییسیبخشبرجسته
وعامهپسندانهخوبیدارداماعقلودرایتمیپرسند؛ایجادچنین
حجمی ازشغلچطورممکن است؟باشعارکهنمیتوانیم،پس
عمال باید دست به چه کاری زد؟ اگر قرار است ریل سیاست
خارجی به همین شکل باشد چطورمیتوانیم از اقتصاد شکوفا
صحبتکنیم؟علیالریجانیتنهاکاندیدانتخاباتبودکهصحبت
ازتعامل با دنیا اعم ازشرق و غرب کرد و ردصالحیت شد .البته
مشخصهمنبودکهاگرتاییدصالحیتهممیشدچقدردستش
برایتغییرسیاستخارجی کهبازیگرانمتفاوتیدارد،بازبود.
 -5سعید محمد ،فرمانده سابق قرارگاه خاتماالنبیا که برای
انتخابات ریاستجمهوری ردصالحیت شد ،دریکی ازنطقهای
روزثبتنامش گفته بود؛ من استاد دورزدن تحریم هستم و در
همان مصاحبه هم اعالم کرده بود که عزت را به خودروی ملی
بازمیگرداند .تنها چیزی که میدانم این است که عزت ملی بابت
هرچیزی (اعم از خودرو ،تولید و  )...با دور زدن تحریم حاصل
نمیشود.

سودوكو 655
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :653
نسرین احمدی

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.

نسبت خدمات شهری به معضالت اجتماعی

نقدی بر توسعه نامتوازن سیرجان
 مجید ایراننژاد
توگذار ساده در
بیایید این نوشته را با یک گش 
سیرجان شروع کنیم .از بلوار سیدجمال به سمت
خیابانهایی مثل شریعتی یا بلوار دکتر صادقی و
هر خیابان دیگر موازی با آنها که سرازیر شویم،
فرقی ندارد؛ در همهی این مسیرها متوجه نکتهای
میشویم که میان آنها مشترک است .اینکه ابتدا
با تجمع امکانات خدماتی و رفاهی و شهرسازی
روبرو میشویم اما هرچه مسیر را ادامه میدهیم،
رفتهرفته شاهد آن هستیم که عرضهی خدمات
شهری کمتر و کمتر میشود و در منتها علیه این
مسیر به هرکدام از شهرکهای سابقا روستای آن
طرف بلوار مشهور به کمربندی برسیم ،باز هم
تفاوتی ندارد و شاهد ارائهی حداقلترین خدمات

شهری به آنهاییم.
در هرکدام از این مسیرها متوجه نسبت
عرضهی خدمات شهری و رفاهی امکانات عمومی
به کم و زیاد شدن معضالت اجتماعی در هر محله
هم میشویم.
در این معادله که حل آن چنان هم پیچیده
نیست ،آشکار میشود که چگونه با توزیع مناسب
و مساوی خدمات شهری و عمرانی میتوان
معضالت اجتماعی شهر را کاهش داد.
آن روی دیگر این معادله را که بخواهیم ببینیم
باید بگوییم که چگونه تا کنون در شهرسازی ما
ندانمکاری شده و با توسعهی نامتوازن عمال
سیرجان را در چاه انواع مشکالت اجتماعی
انداختهاند .مشکالت اجتماعی زیادی که اگر

در طول این سالها اخیرا حوادث سیرجان و
صفحات اجتماعی نشریات را دنبال کرده باشید
با چند و چون افزایش آمار انواع بزهکاریها در
جامعه آشنا هستید .از خبرهای مربوط به دعوا
و چاقوکشی منجر به قتل تا افزایش نوزادان سر
راهی و...
یک اصطالح در جامعهشناسی توسعه وجود
دارد که میگوید« :فرهنگ همان اقلیم است»
اینکه چگونه حتی آب و هوا خود را به فرهنگ
زندگی انسانها تحمیل میکند و روی آن اثر
میگذارد.
اگر بخواهیم این جمله را در سطح یک
شهرستان تفسیر کنیم ،میتوانیم بگوییم فرهنگ
رابطهی مستقیمی با افزایش سطح رفاه و گرفتن

خدمات شهری و امکانات عمومی نیز دارد.
بنابراین کمبود امکانات شهرسازی و فرهنگی
و تفریحی در هر محله به شدت بر روی سبک
زندگی ساکنان آن محله موثر است.
بنابراین رسیدگی و توجه عمرانی به محلههایی
که تا کنون کمتر به آنها رسیدگی شده موجب
اعتالی فرهنگی این محلهها و در نتیجه کاهش
معضالت اجتماعی از قبیل اعتیاد ،کارتنخوابی،
دعوا و درگیری و ...خواهد بود .معضالتی که
بیتوجهی به آنها در نهایت دامنگیر همهی
شهر خواهد بود و دیگر این دامنگیری باالشهر
و پایینشهر نمیشناسد .همانطور که ثمر نهایی
از رشد فرهنگی یک محله را در نتیجه کل شهر
خواهد برد.
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