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اینچندنفر
عذرخواهی وزیردرپی حذف دختران ازجلدکتاب ریاضی
ایسنا :وزیرآموزشوپرورش با اشاره به طرح روی جلدکتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی اظهارکرد :بابت بیسلیقگی انجا م
شده درکتاب ریاضی سوم دبستان عذرخواهیکرده و آن را اصالح میکنیم .اعتقاد داریمکه دراین شرایط سخت به تمام
فعالیتهاییکه آموزشوپرورش با تمرکزبردختران انجام میدهد ،توجه شود .وی ادامه داد :زنان چه درمقام مادرچه در
مقاممعلم،نقشویژهایدرساختنآیندهدارند.همچنینبیشازنیمیازدانشآموزانکشورهمدخترانهستندلذاتبعیض
دیرینهجنسیتیکهدردسترسیبهآموزشوجودداشتبهطورکاملبرطرفشدهاستوامروزهیچدختریدرهیچنقطهایازایرانمحرومازتحصیلنیست.

 39درصد مردم ایران پس اندازی ندارند!
جماران :نتایجتازهتریننظرسنجیپیرامونوضعیتاقتصادیکشورنشانمیدهدپساندازدربانکهاکاهش
و سرمایهگذاری دربازاربورس نسبت به پارسال افزایش داشته است .دراین نظرسنجی ۳۹.۱درصد مردمگفتهاند
پساندازی ندارند .مردان بیش اززنان به سرمایهگذاری دربورس میپردازند .درمقابل زنان بیش ازمردان طال و سکه
خریداری میکنند ۱۷ .درصدگفتهاند دربازارزمین و مسکن و  ۱۶.۵درصد درزمینهی اشتغا لزایی ۹.۲ ،درصد در
بورس  ۸.۱ ،درصد پساندازخود را دربانک میگذارند؛  ۵.۸درصدگفتهاند طال و سکه و  ۱.۶درصد نیزدالرو ارزخریداری میکنند.

رفتاراصالح طلبان با عارف شبیه قوم بنیاسرائیل بود
خبرآنالین :محمد عطریانفر ،عضو شورای مرکزی حزبکارگزاران سازندگیگفت :متاسفانه یک بیماری درعالم
سیاست ورزی ایران وجود دارد و آن اینکه افراد را دریک جایگاه مدیریتی نصب و رها میکنند و انتظاردارند همه نواقص
موجود ازسوی فرد منصوب ،رفع شود .رفتاریکه اصالح طلبان با آقای عارف ،شبیه رفتاری استکه قوم بنی اسرائیل با
حضرتموسی(ع)کردند.بهاینمعناکهایشانرابهتنهاییبهعرصهمنازعهفرستادندوهمکاریالزمراباایشاننکردند.بنده
معتقدمانتخابآقایعارفبرایهدایتاصالحطلباندرمجلس،انتخابدقیقینبودوعدمتوفیقآقایعارفدرمجلسشورایاسالمیقابلپیشبینیبود.

مدرسه ،معلم ،دانشآموزو والدین همه با تجربه جدیدی ازتحصیل روبرو شدهاند .این روزها ثبت این تیپنگاریها شاید تبدیل به مسالهای معمول
و عادی شده باشد اما تنهاگذرزمان و تاریخ استکه به همه این ایام به طورخاصی اشاره خواهدکرد / .عکس:امین ارجمند -پاسارگاد

روزانههای کامبیز

بوی توطئه
 احمدرضا تخشید
امروز روز خوبی بود و من باالخره
جواب دندانشکنی برای این ستوننویس
اجنبیپرست معلومالحال پیدا کردم« .خانم
الهیان نماینده مجلس گفته مرگ برجام
مساوی با نجات اقتصاد ایران و آغاز دوباره
فعالیتهای هستهای است ».این چند مدت
هرگاه میگفتم؛ دولت عوض شود وضع کشور خوب میشود ،این
مردک معلومالحال میگفت؛ چه طوراین اتفاق میافته .ما احتیاج به
پول داریم و باید نفت بفروشیم تا دالر وارد کشور شود .حاال این خانم
نماینده مشت محکمی بردهان تمامی یاوهگویانکوبید .بله اگربرجام از
بین برود و انرژی هستهای راهاندازی شود ،اقتصاد هم شکوفا میشود.
ببینیم چه کسی میتواند به این منطق کوبنده پاسخ دهد .چند روزی
است این ایادی دشمن در فضای مجازی با تهمتی که به آقای پناهیان
زدند حالم را گرفته بودند ولی امروز جوابیه ایشان بر فراز منبر مشت
محکمی بود بردهانهای یاوهگویشان .ایشانگفتند فقط صاحب یک
واحد آپارتمانی هستندکه با مشارکت صاحب تکماکارون ساختهاند و
زندگیشان را هم با هدیههاییکه ازمردم و دوستان به دستشان میرسد
میگذرانند.منواقعانمیدانماینهمهچشمتنگیبعضیهابهچهدلیل
است .خوب بدبخت بیچارهها شما هم آدم خوبی باشید تا دوستانتان
دوستتان داشته باشند و چرخ زندگیتان بچرخد .چرا اینقدرحسودید
آخرحیا و اخالقکجا رفته است.
امروز هیاهویی به پا کردهاند که چرا عکس کتاب ریاضی سوم
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کمپین ناتمام
 روزنامه شرق :نام «نوید افکاری» باردیگربه هشتگی داغ
درشبکههای اجتماعی بدل شد .این بارنه به خاطرتالش برای رهاندنش
از طناب دار و اعدام که در واکنش به خبر اعدامشدنش .او یکی از سه
برادرافکاری استکه درحوالی اعتراضات مرداد  1397درشیرازدستگیر
شده است .اتهام او قتل حسن ترکمان است .شایدکمترکسی اعتراضات
مرداد 97را به خاطرداشته باشد یا حتی دستگیری نوید افکاریکه سابقه
حرفهای حضوردررقابتهایکشتی را دارد هم به یاد بیاورد .اما توجهها
به او و حکمش در فاصله کوتاهی از صدور حکم اعدام برای سه متهم
به اعدام اعتراضات آبان  98جلب شد .تیرماه امسال بود که خبر حکم
اعدام «امیرحسین مرادی ،محمد رجبی و سعید تمجیدی»که درجریان
اعتراضاتآبان 98دستگیرشدهبودند،منجربهراهافتادنیککمپینبزرگ
درشبکههایاجتماعیشد.هشتگ«اعدامنکنید»تنهاهشتگاینکمپین
بود و خیلی زود درفضای مجازی داغ شد و درصدرترندهای جهانی توییتر
قرارگرفت .در نهایت و حداقل تا اینجای کار حکم اعدام سه بازداشتی
اعتراضات آبان  98متوقف شد و به این ترتیب این کمپین تالش کرد
تا درموارد بعدی هم برای جلوگیری ازحکم اعدام چند متهم دیگرتالش
کند .ازجمله اینکه بعد ازانتشارخبرصدورحکم اعدام برای نوید افکاری و
همچنین زندان و شالق برای دو برادردیگرشکمپین «اعدام نکنید» تالش
کرد تا جلوی اعدام «نوید افکاری» را هم بگیرد.کمپینیکه حاال ازمرز10

میلیونتوییتهمگذشتهاست.بااینحالوبرخالفموردقبلیاینیکی
به نتیجه نرسید و صبح روزشنبه نوید افکاری اعدام شد .ابتدا این مهدی
محمودیان بودکه درحساب توییتری خود خبردادکه صبح روزگذشته
به خانواده افکاری خبرداده شدکه فرزندشان به دارآویخته شده و ساعتی
بعد ازآن هم خبرتأیید شد .مرکزرسانه قوه قضائیه هم درتوضیحی درباره
اجرای این حکم اعالمکرد« :حکم قصاص نوید افکاری با اصراراولیای دم
با عنوان حقالناس و حق شخصی آنها بامداد امروزبه مرحله اجرا درآمد».
محمودیانهمچنیندرحسابتوییتریخودخبردادهبودکهپیشازاین
تالشی برای جلب رضایت خانواده مقتول صورتگرفته بود و برای همین
او و یکی دیگرازبرادران افکاری درفرودگاه تهران و درحال حرکت به سمت
شیرازبودندکه خبراعدام را دریافتکردند .محمودیان درحالی ازموافقت
اولیه خانواده مقتول برای دیداروگفتوگو درباره رضایت حرف م یزندکه
درتوضیح قوه قضائیه «اصراراولیای دم» یکی ازدالیل اجرای حکم اعدام
در بامداد روزگذشته عنوان شده است .پیش از این هم صداوسیما و
یکی ،دو خبرگزاری داخلی درواکنش بهکمپین فضای مجازی برای توقف
حکم اعدام نوید افکاری به سراغ خانواده آقای ترکمان رفته بودند .ویدئوی
صحبتهای مادرحسن ترکمان درکنارویدئوی صحبتهای مادرنوید
افکاریکه برای جلوگیری ازاعدام فرزندش تقاضایکمک داشت به یکی از
موضوعاتپربحثاینروزهایشبکههایاجتماعیبدلشدهبود.

دعوت به همکاری

مونتاژ،نصب و عیبیابی تابلوهای برق صنعتی
برقکشی ساختمان

نصب و تعمیر آیفونهای تصویری و صوتی
تعمیر لوازم برقی

تعمیر المپهای کممصرف و ال ای دی

یک شرکت معتـبر تولیدی واقع در منطقه ویژه
اقتـصادی سیـرجان جهت تکـمیل خـط تولیـد
از عالقهمنـدان دعوت بـه همکاری مینـماید:
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شماره تماس 42382409 :

شرکت آب و فاضالب سیرجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی(یک مرحله ای) شماره  99/6/8/4م

شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان در نظــر دارد «پــروژه بازســازی شــبکه توزیــع آب و لولهگــذاری
پراکنــده در شــهر ســیرجان و حومــه» را بــا بــرآورد ( 24/323/287/301بیســت و چهــار میلیــارد
و ســیصد و بیســت و ســه میلیــون و دویســت و هشــتاد و هفــت هــزار و ســیصد و یــک) ریــال از
محــل اعتبــارات داخلــی از طریــق برگــزاری مناقصه(ارزیابــی  -مناقصــه) و براســاس فهرســت بهــای
شــبکه توزیــع ســال  99بــه پیمانــکار واجــد شــرایط کــه صورتهــای مالــی آنهــا حسابرســی شــدهاند
واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای مــدارک گواهــی صالحیــت انجــام کار
در رشــته آب یــا تاسیســات میباشــند ،دعــوت میشــود از تاریــخ  99/06/22تــا ســاعت  13روز
ـورخ  99/06/27مبلــغ ( 500/000پانصــد هــزار) ریــال بــه عنــوان هزینــه خرید اســناد
ـنبه مـ
پنجشـ
مناقصــه در وجــه شــرکت آبفــای ســیرجان نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی بــه شــماره حســاب
 3400318188بــا شناســه واریــز  260198024570112پرداخــت و ضمــن ارائــه رســید واریــزی
بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت ،اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد.
 مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآیند ارجــاع کار( 1/216/500/000 :یک میلیارد و دویســت و شــانزدهمیلیــون و پانصــد هــزار) ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب
 3400318188در وجــه شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی
 آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای الــف ،ب ،ج بــه دبیرخانــه شــرکت :ســاعت  14روز دوشــنبه مــورخ1399/07/07
 افتتاح پاکتهای الف و ب :ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ 1399/07/08 افتتاح پاکتهای ج :بعد از ارزیابیآدرس :سیرجان -خیابان قدس -شرکت آب و فاضالب سیرجان
ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

دبستان را تغییردادهاند.گویا عکس تعدادی دخترو پسربوده استکه
داشتندزیردرختیبازیمیکردهاندوحاالبهصورتناگهانیدخترهاحذف
شدهاند .سوال من این استکه این چند ساله به چه دلیل ازاین طرح
جلد استفاده شده است؟ مگرنقاش این طرح خواهرو مادرندارد؟ آیا
درست است دو تا دختربچه درکنارسه تا پسربچه آن هم زیردرختیکه
هیچکس دیگرنیست مشغول بازی باشند؟ بازهم باید بپرسم چه برسر
اخالق دراین جامعه آوردهاید؟ البته به نظرمن ازاینکاربوی توطئهای
به مشام میرسدکه درطول تاریخ توسط آیندگانکشف خواهد شد.
روزبدی را پشت سرگذاشتم ،بدترازآنکه بهگفتن آید .راستش را
بخواهید خجالت میکشم نقل واقعهکنم ولی من با خودم عهدکردهام
و قسم خوردهامکه دراین نوشتهها صادق باشم .چند روزگذشته دوباره
قیمتها در حال اوجگیری بود و من برای اینکه اذیت نشوم جاخالی
میدادم و خبرهای اقتصادی را دنبال نمیکردم و سرم را با مطالب دیگر
گرم میکردم اما امروز صبح ناخودآگاه قیمت دالر را دیدم و ناگهان
احساس دلپیچهکردم و بدو و با سرعت رفتم مستراح .نیمساعت بعد
قیمت سکه را دیدم و بازروانه مستراح شدم .یک ساعت بعد همسرم
کهگویا ازجریان خبرنداشتگفت خبرداری قیمت پراید ازصدمیلیون
گذشته؟ و من به جای جواب دادن بازبه دو راهی مستراح شدم .خالصه
تا االن که ساعت حدود  10شب است حداقل بیست دفعه کارم به
دلپیچه و بیرونرویکشیده است ازیک ساعت پیش همسرم به تنگ
آمد و تلویزیون را از پریز کشید و گوشی را از دستم گرفت و گفت
باید بیایم در این اتاق تاریک و بیصدا بخوابم .امیدوارم فردا بتوانم به
سرکاربروم.

 امید محمودزاده ابراهیمی
برای آنهایی که دستی
بر خرید منزل دارند قابل
درک نیست که چطور در
عرض یکماه قیمت یک
شانه تخممرغ  %50رشد
میکند و از 23هزارتومان
به 35هزارتومان میرسد اما به نظر میرسد برای
ً
کامال قابل درک نیست و
مسئولین این موضوع
گویی آنها درکاخهای سلطنتی زندگی کرده و خبری
از ریز قیمتهای اقالم مصرفی یک خانوار ندارند.
پس ازگرانی بیسابقه کنسرو ماهی ،تخممرغ نیز
کمکم دارد به غذای گرانتری تبدیل میشود تا آن
تعارف «یه نون و تخممرغی هست با هم میخوریم»
همکمکم اززبان همه بیفتد.
دلیل گرانی تخممرغ از سوی تولیدکنندگان،
کاهش جیره غذایی عنوان شده است 85 .درصد
جیره غذایی مرغ تخم گذار نیز ذرت و سویا است.
اقالمیکه تحت نظارت دولت وارد میشود.کاهش
جیره بدان معناست که سهم هر مرغداری از این
جیره غذاییکه سوبسید دولت دریافت میکند،کم
شده است.
در نگاه اول اینطور به نظر میرسد که واردات
کاهش یافته اما تولیدکنندگان تخممرغ میگویند
برای تکمیل سبد غذایی مرغها بقیه خوراک را از
بازارآزاد به بهای  4برابری خریداری میکنند و افزایش
قیمت تخممرغ ازهمین جاست .اگرواردات تحت
نظارت مستقیم دولت و با ارز کاالهای اساسی
صورت میگیرد ،چرا جیره غذایی کاهش یافته
است؟ ٌهل دادن تولیدکنندگان به سمت تامین غذا

از بازار آزاد چه معنی دارد؟ کنجاله سویا و ذرت که
خوراک دام و طیورهستند ،ازطریق واردات و با یک
قیمت ارزصورت پذیرفته ،پس چرا قیمت بازارآزاد
آن باید  4برابر قیمت جیرهبندی باشد؟ اگه فرض
کنیم آن خوراک بازار آزاد تولید داخل هم باشد چرا
باید ازقیمت محصول وارداتیگرانترباشد؟ به نظر
میرسد علیرغم تمامی شعارها ،دولت دیگرقادربه
تامین ارزبرای وارداتکاالهای اساسی نیست و باید
اینطور نتیجه بگیریم که در ماههای پیش رو باید
منتظرگرانی بیشتر در حوزه کاالهای اساسی مانند
برنج،گندم،گوشت و ...هم باشیم.
این گرانیها در حالی است که دستمزد کارگران
به نسبتی افزایش یافت و در تیرماه هم  5درصد به
آن اضافه شد اما طی شش ماه گذشته وضعیت
قیمتها ثابت نماند و هزینهها به شدت افزایش
پیداکردند .دراینجا منظورازهزینهها فقطکاالهای
اساسی است نه موبایل و تبلت و کامپیوتری که
دیگر کاالی لوکس محسوب میشوند .مسئوالن
ما وقتی پشت صندلی ریاست مینشینند و شعار
مقاومت میدهند ،حواسشان به این موارد و
ً
احتماال این سخنرانیها فقط
زندگیکارگران نیست و
مصرف خارجی دارد .همین نمایندگان مجلس به
ک ماه به مانند یک
اصطالح انقالبی نمیتوانند حتی ی 
دست آخرشعار
کارگرحقوق بگیرند و زندگیکنند و
ِ
میماند و شعار.
در کف جامعه بسیاری اعتقاد پیدا کردهاند که
عنان کشور از دست خارج شده و دیگرکنترلی بر
ً
دقیقا به مانند سال آخردولت دهم
اموروجود ندارد
که تا زمان انتخابات همه چیز ازکنترل خارج بود؛
تکرارتاریخ درکمترین زمان ممکن.

سودوكو 620
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :618
الهام علیرضایی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايد
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.

تقدیر و تشکر

حس
جناب آاقی مهندس حاج ین سلیمانی
مح
دمرییت ترم رحاست گلگهر

مج
ت
خ
ف
ب
جناب آاقی مهندس ی رآبادی
مح
ریاست ترم حفاظت فیزیکی

و جناب آاقی مهندس ایمان جعفری

ســن
و رپ ل تیم وژیه حفاظت فیزیکی رحاســت گلگهر
بســی شایســته اســت بــه پــاس زحمــات بیشــائبهی شــما
بزرگــواران و بــا عنایــت بــه احســاس مســئولیت و تالشهــای
صادقانــه شــما در واحــد حراســت و حفاظــت فیزیکــی شــرکت
معدنــی و صنعتــی گلگهــر جهــت برقــراری امنیــت هرچــه بیشــتر
شــرکتهای منطقــه گلگهــر در راســتای همــوار نمــودن مســیر
فعالیــت ایــن شــرکتها خصوصــا شــرکت نظــمآوران نهایــت

ســپاس و قدردانــی را خدمــت شــما ابــراز داریــم .توفیــق
روزافزونتــان را از خداونــد منــان آرزومندیــم .امیــد اســت در
پرتــو الطــاف الهــی ســامت ،پیــروز و ســربلند باشــید.

