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اینچندنفر
استعفای عارف کاردرستی بود
ایسنا :یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت :استعفای عارف ازریاست شورای عالی سیاستگذاری کاردرستی
بود زیرا زمینه را برای تجدید ساختاراین شورا و تعیین اهداف جدید فراهم می کند .اصالح طلبان هم باید سریعا به فکر
تجدیدساختارشورایعالیباشند.علیمحمدنمازیتصریح کرد :افرادیمثلسیدمحمدخاتمیبایدبه اینفکرباشند که
برنامه های جدیدی طراحی کنند و ساختارشورای عالی هم باید اصالح شود .استعفای عارف ممکن است با انگیزه حضور
درانتخابات 1400باشد که به هرحال کارخوبی شده است و می طلبد که سریعتراصالح طلبان به سمت تجدید سازمان شورایعالی سیاستگذاری بروند.

کنایه معنادارمحمد مهاجری به نمایندگان حمله کننده به ظریف
آفتاب :محمد مهاجری ،فعال رسانهای اصولگرا ،درتوئیتی با اشاره به جنجال و حمالت تند دیروز
نمایندگان مجلس به محمد جواد ظریف؛ نوشت :آقای ظریف درجلسه امروزمجلس یازدهم در
پاسخ به نماینده هایی که او را ذلیل و دروغگو خواندند،کدهایی ازرهبرمعظم انقالب آورد که وی
را صادق و شجاع خوانده اند .آقای وزیرخارجه! از این پس دربرابر این جماعت ،ازبیانات افرادی کد
بیاورید که اینهاقبولشداشتهباشند!

ادعای جدید برادرقاضی منصوری
آفتاب :برادرقاضی منصوری تاکید کرد که اخیرا به استناد اظهارات واهی یکی ازمتهمین پرونده طبری اتهامی
به برادرم وارد و صرفا برهمین اساس کیفرخواست صادرشده که اگرفرصت دفاع فراهم میشد قطعا نتیجهای غیر
از آنچه دررسانهها منتشرشد بدست میآمد .به نظرما قاضی منصوری ترورشده و باید موضوع ترور او را بررسی
کنند .او گفت :ایشان درتماس تلفنی با خانواده مداوم اعالم می کردند که امنیت جانی ندارند .طی تماس تلفنی با
اینجانب اظهارداشتندبهدادستانتهرانوشعبهرسیدگی کنندهبهپروندهمراتبعدم امنیتجانیمرا گزارشدهید کهمالقاتدادستانممکننگردید.
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کجای خط فقر ایستادهام
 احمدرضا تخشید

خبر
ق تخصص بیماریهای عفونی:
فو 

ماسک پارچهای بزنید؛ همین!
روزنامه اعتماد :بعضی میگویند ماسک نداریم.
الزم نیست از این ماسکهایی که مخصوص اتاق عمل و
جراحی است استفاده کنید .از ماسکهایی که اصطالحا
فیلتردار معرفی میشود هم نباید استفاده کنید .از مردم
میخواهم که پولشان را برای خرید این ماسکها خرج
نکنند .ماسک معمولی پارچهای بزنید که هرروزبتوانید آن را
بشوییدو ارزانقیمتباشد.جالب استبدانیدمن که ۶ماه
است دارم بیمارویزیت میکنم هنوزشیلد نزدهام و صرفا از
همینماسکهااستفادهمیکنم.
«مینو محرز»گفت :دیدیم که با گرم شدن هوا نهتنها
ویروس ازبین نرفت که دراستانی مثل خوزستان وضعیت
بحرانی به خود گرفت .حتی در تهران هم که وضعیت
مدیریتبیماریخیلیخوبشدهبود،وضعتغییرکردوباید
ازاین عبارت استفاده کنم که االن وضعیت افتضاح است.
منظورم ازافتضاحدریکمثال این است که اگرقبالیکنفر
به بیماری مبتال میشد االن خانوادگی با هم مبتال میشوند
و این به معنای آن است که مردم اصال رعایت نمیکنند.
محرز همچنین در بخش دیگری از توضیحات

خود گفت :متاسفانه مشکل بزرگ ما این است که
جوانانمااصالاجتماعیفکرنمیکنند.اینیکاجتماع
است .ما وظیفه داریم که در این اجتماع دردرجه اول
سالمت خودمان و در گام بعدی سالمت اطرافیان را
حفظکنیم.
مینو محرز همچنین از عدم اجرا و نظارت بر رعایت
پروتکلهایبهداشتیگلهکردوافزود:دولتدستورمیدهد
ولی کسی کنترل نمیکند که این کارانجام میشود یا خیر،
بنابراین همه هم ازخدا خواسته هیچ خرج اضافی و هیچ
کاری نمیکنند .من خواهش میکنم کنترل بیشتری روی
اجرایدستورالعملهایی کهدادهمیشود،باشد.
این فوقتخصص بیماریهای عفونی ضمن تاکید بر
این که اپیدمی ناشی ازاخباربدترازخود اپیدمی کروناست
بار دیگر تاکید کرد :نیازی نیست از ماسکهای جراحان یا
ماسکهایفیلتردارو آنچنانی استفاده کنید.صرفا ازماسک
پارچهای استفاده کنید .نکته دیگرهم این که اصال منتظر
واکسن کرونا به زودی نباشید ،زیرا اگرهم ساخته شود مگر
میشود به سرعت همه را واکسینه کرد؟»

یکبار دیگر از زمان پیام فرستادن
کامبیز گذشته بود و خبری نبود .نیم ساعتی
صبر کردم و باز هم خبری نشد .برایش
نوشتم حاال دیگر طاقچه باال میگذاری.
دیدی به پیامهای هفتگیات عادت کردهام،
ناز میکنی .مدتی طول کشید تا جواب
داد ،نوشته بود :تویه مرفه بیدرد ،بیرگ ،حالت خوشه .نازکردن کجا
بود .اصال شما ارازل سیاسی خودتحقیر پندار مگر جا برای ناز کردن
گذاشتهاید .نوشتم :امشب توپت زیادی پره .همون اولکار ،حملهرو
آغاز کردی .حاال بگو داری چیکارمیکنی؟ بازهم طول کشید تا جواب
داد ،نوشته بود :دارم حساب و کتاب دخل و خرجم را میکنم .دارم
حقوق ماهیانهام را برمبنای دالرحساب میکنم تا ببینم کجای خط فقر
ایستادهام .دارم حساب میکنم با چندماه ازحقوقم میتونم یک سکه
بخرم .دارم حساب میکنم اگرشرایط به همین صورت پیش برود تا چند
وقت دیگر میتوانم بر روی این کره خاکی قدم بزنم و فکر کنم زندهام.
همهی اینها هم زیرسرشما اجنبیپرستهای خودفروخته است که
میخواهید ما ملت غیور رو زیر فشار بگذارید تا تسلیم خواستههای
نادرستتان بشویم .کاش زلزلهی بم و رودبار یکجا همینحاال روی
سرتان آوارمیشد و مملکت ازدستتان راحت میشد .نوشتم :کامبیز
جان حاال وضع خرابه قبول .ولی تو هم دیگه اینقدر حرص نخور
سکته میکنی .کار دست خودت میدهی .جواب داد :چطور حرص
نخورم .من که مثل تو وسط دالرهای چهار هزار تومانی غلت نم یزنم.

ساسانیان در عصر توییتر

من که رفیق سلطان سکه نیستم .من یک کارمند یکال قبا هستم که
همیشه هشتم گروی نهام است .تو میدانی این خیانتهای شما چه
بالیی بر سر من آورده؟ از وقتی سکه شده نه میلیون همسرم دیگه
جواب سالمم رو نمیده ،حرف م یزنم مهریهاش را پیش میکشه .قبال
هفتهای یکبار مستراح رو میشستم االن باید یک روز در میان بشورم.
قبال حداکثر هفتهای یک شب رو باید توی هال میخوابیدم االن چه
اتفاقی بیفته راهم بده توی اتاق .البته بهش حق میدهم حساب و کتاب
میکنه میبینه مهریهاش رو بگیره میلیاردره ،حاال داره ادای میلیاردرها
رو در میاره .کافیه یا باز هم بنویسم .از دست شماها چه بدبختیهای
دیگری دارم میکشم؟ نوشتم :کامبیز جان حرفت رو کامال میفهمم
من هم شرایط بهتری ندارم .ولی ازتو تعجب میکنم فکرمیکنم داری
تبدیل میشوی به انسانی خودباخته و خودپرست .مرد حسابی اینها
مسائلی هستند که با کمی صبرو بردباری به پایان میرسند .االن مسالهی
اصلی ما ناآرامیهای آمریکاست .ما باید متوجه باشیم مرگ جرجفلوید
چه ضربهای بر ساختار پوسیده نظام آمریکا وارد کرده مگر تو اخبار
صداوسیما را دنبال نمیکنی ،االن مردم آمریکا و بعضی از کشورهای
اروپایی درحال جوش و خورشند و دارند ازجانشان مایه میگذارند آن
وقت تو هنوزذهنت درگیرباال و پایین شدن قیمت دالرو سکه است؟
واقعا ازتو یکی دیگر انتظارنداشتم .مسائل کوچک را رها کن که حاال
وقت بزرگ اندیشیدن است .متوجه نشدم چرا کامبیزعصبانی شد چون
این پیام را برایم فرستاد و اینترنتش را خاموش کرد :امیدوارم بمبی
ساخته بشود که هوشمند باشد و تکتک شما رو نابود کنه .امیدوارم
همهتون کرونا بگیرید و به عنوان بیمارحاد تنفسی بمیرید .امیدوارم...

 امید محمودزاده ابراهیمی
روز گذشته؛ معین الدین
سعیدی نماینده مردم چابهار
از فیلتر بودن شبکههای
اجتماعی انتقاد کرد و گفت:
«توییتر فیلتر شده و برهمین
اساس ،مردم عادی نباید
به آن دسترسی داشته باشند چون استفاده از
فیلترشکنها هم جرم محسوب میشود ،چگونه
است که نمایندگان مجلس و حتی اعضای هیئت
رئیسه تند تند توییت میکنند؟ چطور این کار را
ً
واقعا
میکنند؟ باید این سوال را از آنها پرسید .اگر
معتقد به فیلتر توییتر هستیم ،چگونه خودمان
قانون را دور م یزنیم؟» وی همچنین با انتقاد از
صحبتها در خصوص فیلتر اینستاگرام گفت:
«اینگونه راحت صحبت کردن ازفیلتر اینستاگرام،
درحالیکه میدانیم بسیاری ازطریق همین نرمافزار
معیشت خود را میگذرانند ،مناسب نیست .برخی
از همین همکاران که خواهان فیلتر اینستاگرام
هستند خودشان هم در این فضا فعال هستند».
همیشه این سوال مطرح بوده که نمایندگان
مجلس چطوردرشبکههای فیلترشده حضوردارند
اما مردم عادی چنین حقی ندارند؟ چرا همین
نمایندگان به دنبال فیلتردیگرشبکههای اجتماعی
هستند؟سواالتی که همیشه بیپاسخ مانده است.
وقتی این سواالت پرسیده میشود در پاسخ
به قانونهای نانوشتهای اشاره میشود که امکان
ایجاد چنین ارتباطاتی برای برخی مکانها(مانند
مجلس؛برخی وزارتخانهها و سفارتخانهها) بالمانع
است .اما یک سوال همیشه بیجواب میماند؛

سودوكو 611
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :610
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.

هوالباقی

دعوت به همکاری

خانواده محترم صنعتی

گروه ساختمانی پایا صنعت برای تکمیل کادر فروش و بازاریابی خود از واجدین
شرایط دعوت به عمل میآورد.
عنوان شغلی

جنسیت

تعداد

محل کار

مدیر فروش

---

 1نفر

دفتر فروش

آقا

 2نفر

سطح شهر

دیپلم به باال

خانم

 1نفر

دفتر فروش

دیپلم به باال

بازاریاب محیطی
(با وسیله نقلیه)
منشی

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت

فروش و بازاریابی

چرا بین مردم در دسترسی به ابتداییترین حقوق
خود تبعیض وجود دارد؟ چرا یک فرد خارجی با
عنوان دیپلمات در ایران میتواند اینترنت بدون
فیلتر استفاده کند اما یک فرد ایرانی شهروند این
کشور هر روز باید منتظر محدودیت جدید باشد؟
چرا بین نماینده مجلس و رایدهندگان به او فرق
در دسترسی به اینترنت وجود دارد؟ صرف دست
یافتن به یک پست حکومتی اجازه دسترس ی خاص
به بقیه موارد را هم فراهم میکند؟ آیا فکر کردهایم
این تبعیضها می تواند چه پیامی به جامعه بدهد؟
آیا این پیام این نیست که اگر خارجی باشید در
دنیای آزاد خواهید بود اما اگر ایرانی باشید باید
محدودیت بپذیرید؟ به دست خودمان داریم از
دنیای بیرون از ایران یک بهشت ساخته و این
کشوررا جهنم محدودیتها جلوه میدهیم.
در زمان مدرسه وقتی در کتاب تاریخ به دوره
ساسانیان میرسیدیم یکی از دالیل سقوط این
سلسله تبعیض در دسترسی به امکانات بین
شاهزادگان و مردم عادی بود .شاهزادگان ساسانی
دسترسی به آموزش و سواد و رسیدن به مراتب
باال را داشتند اما مردم عادی چنین حقی نداشتند.
آموزش در آن زمان فقط حق درباریها بود و از
مردم عادی سلب شده بود .بنا به گفت ه همان
کتاب تاریخ ،همین تبعیضها آتش زیرخاکستر
شد و بعدها سقوط امپراطوری ساسانی را فراهم
ساخت .اگر بخواهیم با زمان حال مقایسه کنیم
واژه «تبعیض» همچنان وجود دارد و فقط شکل
آن فرق کرده است .آن زمان دسترسی به آموزش
حق واقعی یک
و حاال دسترسی به ارتباطات .دو ِ
انسان.

سابقه کار /تخصص

سابقه مدیریت

در زمینه صنعت ساختمان
فن بیان باال

سابقهی بازاریابی
فن بیان باال

مسلط به کامپیوتر

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس :بلوار عباسپور -نرسیده به خیابان علیار
شول -روبروی کاشی اشرافی -دفتر مرکزی مجتمع پایا صنعت مراجعه نمایید.
ساعت مراجعه 9 :صبح الی  12ظهر شماره تماس0913 682 7327 :

گروه ساختمانی پایا صنعت

جناب آقای منصور اسدی
انتصــاب شایســته حضرتعالــی را بــه

ســمت ریاســت بانــک کشــاورزی

ـیرجان را تبریــک
ـزی سـ
ـعبه مرکـ
شـ
عــرض میکنیــم ،موفــق و پیــروز
باشــید.

ت ثمین سبز
شرک 

درگذشـت اسـتاد گرامـی و معلمـی
دلسـوز شـادروان حاجعلیاکبـر
صنعتـی کـه سـالهای عمـر پربرکـت
خـود را در راه خدمـت بـه مـردم صرف
نمـود و یکـی از اعضـای موثـر هیئـت
امنای بنیاد خیریه فاطمیـه(س) بود را به
شـما بزرگواران تسـلیت عرض نموده،
از خداونـد متعال غفران و رحمت الهی
بـرای آن مرحـوم خواهانیـم.

بنیاد خیریه فاطمیه(س) سیرجان

جناب آقای حاجحسین دالوریان
معاونت محترم اداری و پشتیبانی شرکت سنگ آهن گهرزمین

ضایعــه اسـفبار درگذشــت مــادر بزرگوارتــان را بــه شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد
منــان بــرای آن مرحومــه علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان
صبــر جمیــل مســئلت مینماییــم.
روابطعمومی شرکت پاریزپیشرو صنعت توسعه

