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حاشیه  -خبر

یک هفته تا اعالم اسامی نامزدهای مجلس

نام��زدی در انتخابات مجل��س در ایران برای خودش داس��تانی دارد .چون
کسی که کاندیدای انتخابات مجلس می شود هیچ نمی داند دست آخر چه
سرنوشتی پیدا می کند .ابتدا صالحیتش احراز نمیگردد دوباره به مبارکی و
میمنت تایید صالحیت می گردد .در مرحله بعد بازهم غمگینانه صالحیتش
تأیید نمی ش��ود اما روز آخ��ر این امید را دارد ک��ه مجدد تاییدصالحیت
ش��ود ولی دیگر وقتی برایش باقی نمانده تا خ��ود را آماده کارزار انتخاباتی
کند و دوس��ه تا جلسه انتخاباتی بگذارد .برای همین در کشور ما خیلی از
گروههای سیاس��ی از ارائه لیست انتخاباتی سرباز می زنند چون نمیدانند
چه خاکی بر سر بریزند! .این هم از سازو کارهای پیچیده انتخاباتی در کشور
ماس��ت....بگذریم ...اس��امی نامزدهای نهایی انتخابات بیست و سوم بهمن
اعالم میشود .در سیرجان و بردسیر تا اینجای کار چهره هایی چون محمد
معتمدی ،ش��هباز حسن پور ،حجت االسالم حسینی ،زهرا رنجبر ،محسن
مصباح ،حس��ن اناری و تعدادی دیگر توانسته اند مهر تأیید بگیرند .اسامی
نهایی نامزدها روز شنبه  23بهمن اعالم میشود.

رایحه خوش پاداش عیدی

از انتخابات که بگذریم پرداخت عیدی هم داس��تان خاص خودش را دارد .در
این ماهها و روزهای پایانی سال ،خبری که بیشتر از همه در رسانهها به گوش
میرس��د و یا دیده میش��ود ،موضوع پرداخت عیدی آخر سال است و بحث
عیدی کارمندان ،کارگران ،بازنشس��تگان دولت و تامین اجتماعی داغ شده و
این پرس��شها مطرح میش��ود که میزان عیدی آخر سال چقدر است؟ چرا
عیدیهای پرداختی با یکدیگر متفاوت است؟ ظاهرا کارگران بیشترین پاداش
عیدی را می گیرند و بیش��ترین رشد عیدی پرداختی به کارگران ،مربوط به
س��ال جاری است که در مقایسه با سال  ۱۳۹۷رشد  ۳۶.۵درصدی را تجربه
خواهد کرد .این رش��د تقریباً برابر با نرخ تورم اعالمی در دی ماه سال جاری
است .اگر نرخ تورم به مانند ماههای گذشته ،روند نزولی داشته باشد ،میتوان
امیدوار بود که رشد عیدی کارگران در سال جاری بیشتر از نرخ تورم باشد.بنا
بر این محاسبه ها پیش بینی می شود کارگران حداکثر تا یک میلیون هشتصد
هزار تومان پاداش عیدی بگیرند ولی ظاهرا بقیه کارکنان دولت و بازنشستگان
پاداشی بیشتر از یک میلیون و دویست هزارتومان نخواهند داشت.

اسکوچیچ خوش شانس!

با رفتن کی روش و ویلموتس که فدراس��یون فوتبال نتوانس��ت بار مالی
آنها را بکش��د ،تیم ملی فوتبال به س��راغ مربیان داخل��ی آمد اما وقتی
داستان علی دایی و امیر قلعه نوعی هم به جایی نرسید فدراسیون بدون
رییس فوتبال ما به دراگان اسکوچیچ ،همشهری وینگوبگوویچ خودمان
که از س��ال  92در ایران با چند تی��م داخلی به دور خودش میچرخید
رضایت داد تا این مربی کروات با پیش��نهادی بس��یار کمتر از همتایان
خارجیاش ،به آخرین گزینه برای فدراسیون فوتبال تبدیل گردد و برای
اولین بار مربی یک تیم ملّی شود! شانس بهتر از این!

مسابقه دیدنی ،دربی تمام ایرانی

مدت زیادی بود که مسابقه پرسپولیس و استقالل با مربیان وطنی برگذار نشده بود و در غالب دربیها حداقل مربیان یکی از تیمها
یک خارجی بود اما دربی روز پنجشنبه با مربیانی ایرانی از بطن دو تیم برگزار شد و اتفاق ًا مسابقه زیبا ،دیدنی و پرگلی از آب درآمد

فیلم سینمایی  23نفر به سیرجان رسید

اکران فیلم س��ینمایی « 23نفر» به کارگردانی
«مه��دی جعف��ری» و تهیهکنندگی «مجتبی
فرآورده» در برخی ش��هرهای ای��ران از جمله
سیرجان آغاز شد.
فيلمي ح��اوی خاطرات  23رزمن��ده نوجوان
ايراني ك��ه اکثر آنها کرمانی و س��یرجانی اند
و در جن��گ ايران و عراق به اس��ارت نيروهاي
عراقي درآمدند .این فیلم رويكردي دراماتيك

به اين س��وژه تاریخی در جنگ دارد و در عين
حال تصويري باورپذير و تلخ از اردوگاه اسرا در
عراق ارائه میدهد .بررس��ی فیلم  23نفر گفته
ش��ده ش��خصيتپردازي دقيق افراد كاراكتر و
بسترس��ازي براي جاري شدن طنزي واقعگرا
ك��ه آميخته با اين موقعيت تراژيك اس��ت ،از
امتيازات��ي اس��ت كه رويكرد فيلمس��از به اين
س��وژه مس��تند را دراماتيك و از جنس سينما

جلوه میدهد .فیلم س��ینمایی «بیس��ت و سه
نفر» دومین س��اخته مهدی جعفری محصول
سازمان هنری رسانه ای اوج است .قسمتهای
اول این فیلم ،س��کانسهای جنگی دارد و بعد
از آن ماج��رای اس��ارت ش��خصیتهای اصلی
داس��تان به تصویر کش��یده میشود .این فیلم
دیدن��ی ب��رای مدتی ب��ر پرده س��ینما قدس
سیرجان قرار دارد.

نگاه آخر

منافع خود را بر منافع کشور ترجیح ندهیم

سقوط اخالقی در جامعه

مطلق دانس��تن افراد ،فکر درستي نيست .هيچکس را ،در هر مقام
و منصبي که باش��د نميتوان دور از اش��تباه دانست .امام خميني
هم چند بار گفتند من در فالن قضيه اش��تباه کردم .اما اين جمله
متداول در ادبيات فارسي که ميگويد« :ديکته نانوشته غلط ندارد»
همين واقعيت را به رخ ميکشد .در ماجراي مصاحبه آقاي ظريف
وزير امور خارجه کش��ورمان با مجله آلماني اش��پيگل ،سخني که
آن مجله از او نقل کرده اينس��ت که اگ��ر آمريکا به برجام برگردد
و تحريمه��ا را ب��ردارد ،ايران اين آمادگ��ي را دارد که در چارچوب
برجام ( )5+1مذاکره کند .اين سخن وزير امور خارجه کشورمان را
رئيسجمهور آمريکا ،که يک تبليغاتچي گستاخ و بيانضباط است،
با ش��يطنت خاص خودش به معناي درخواس��ت مذاکره از آمريکا
جلوه داد و با پاس��خ مرموزانهاي که از طري��ق بازي با کلمات داد،
توانس��ت زمينه را براي موضعگيريهایي در داخل ايران عليه آقاي
ظريف فراهم سازد .سخن وزير امور خارجه کشورمان در مصاحبه با
مجله آلماني اشپيگل ،يک سخن درست در چارچوب سياستهاي
نظام است و آقاي ظريف در اين مصاحبه مرتکب خالف نشده است.
ب��ه همين دليل ،افراد صاحبنظ��ر در جناح مخالف دولت ،عليه او
موضعي نگرفتند و حتي انتقادي نيز نکردند .در عين حال ،افرادي
که به داليل خاص ش��خصي يا مس��ائل انتخابات ،منافع خود را در
آش��فته کردن ش��رايط جامعه ميبينند ،تالش کردند با استفاده از
موضعگيري ش��يطنتآميز ترامپ ،فضا را عليه ش��خص وزير امور
خارجه متشنج کنند .نکته قابل تأمل اين است که آنچه وزير امور
خارجه کشورمان در مصاحبه با مجله آلماني اشپيگل گفته ،حاوي
مطل��ب تازهاي نبود و امکان بازگش��ت به ميز مذاکره در چارچوب
برجام و گروه  5+1چيزي اس��ت که بارها توس��ط مسئولين ارشد
ازجمل��ه رئيسجمهور مورد تأکيد قرار گرفته و از محورهاي کام ً
ال
روشن سياست نظام است .اس��تفاده ابزاري از اين سخن معمولي،
قطعاً هيچ دليلي غير از تالش براي سوءاس��تفاده تبليغاتي به نفع
ي��ک جريان خ��اص در انتخابات ندارد .اين قبي��ل اقدامات ،کام ً
ال
نشان ميدهد گردانندگان اين صحنه درصدد بهرهبرداري از امکاني
هستند که رئيسجمهور فاسد آمريکا در اختيار آنها قرار داده است
و اين کثيفترين ابزاري است که عدهاي ميتوانند از آن براي منافع
و اهداف شخصي و گروهي خود بهرهبرداري کنند.
در اين ميان ،مهمترين نگراني ،س��قوط اخالق در جامعه است که قرار
است تحت عنوان «جمهوري اس�لامي» اداره شود و معيارهاي ديني
بر آن حاکم باش��د .در چنين جامعهاي ،نقد الزم اس��ت ولي اهانت و
ناسزاگوئي و تهمت و دروغ نبايد جاي نقد را بگيرند .وزير امور خارجه
کش��ورمان ،در عين حال که مطلق نيس��ت و نميتوان او را مصون از
اشتباه و خطا دانست ،کسي است که توانسته در جامعه بينالملل ،نظام
جمهوري اسالمي را بهعنوان يک نظام داراي منطق جا بيندازد و دولت
آمري��کا را يک دولت بی منطق و غيرقابل اعتماد معرفي نمايد .او نزد
س��ران کشورهاي مختلف احترامي خاص دارد و به همين جهت همه
بايد در داخل کش��ور به او براي پيشبرد اهداف سياست خارجي نظام
کمک کنند ،کاري که با آنچه غوغاساالران و فرصتطلبان در روزهاي
گذشته خالف آن را انجام دادهاند و منافع خود را بر منافع کشور و نظام
ترجيح دادهاند ،در تضاد است .منبع :روزنامه جمهوری اسالمی

دعوت به همکاری
از تع�دادی رانن�ده دامپت�راک و بلدوزر

ب�ا حقوق و مزای�ای عالی جه�ت کار در
شرکت هیراد صنعت کیان واقع در معدن
 3گلگهر دعوت به همکاری میشود.
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جناب سروان

مجتبی
پورامینایی

انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی را به درجه س�روانی
تبری�ک و تهنی�ت ع�رض نم�وده ،از درگاه خداوند
متعال برای شما توفیقات روز افزون خواهانم.

امین رفعتی

جناب سروان

مجتبی
پورامینایی

ارتق�اء درج�ه جنابعال�ی را ک�ه نش�ان از لیاق�ت و
شایستگی شما دارد تبریک عرض نموده ،از خداوند
منان توفیقات روز افزون برای شما خواهانم.

معینالدینی

