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اینچندنفر
هیچ دادگاهی حکم تخلیه را برای مستاجران صادرنمیکند
عصرایران :وزیرراه و شهرسازی خبرداد که براساس مصوبه ستاد ملی کرونا ،حداکثرافزایش اجارهبهای واحدهای
مسکونی برای شهرتهران تا ۲۵درصد و برای کالنشهرهای دیگرکه نام آنها دراین مصوبه آمده است حداکثر ۲۰درصد و
درسایرشهرها ۱۵درصدتعیینشد.واگرمالکیناینمصوبهرارعایتنکنندهیچدادگاهیحکمتخلیهرابرایمستاجران
صادرنخواهد کرد.محمد اسالمی گفت :اگردراینمدتمالک،واحدمسکونیخودرابهفروشرساندهباشدمستاجر
مکلف استدرمدتدوماهمنزلراتخلیه کند.همچنین اگرمستاجریتکالیفقانونیخودرارعایتنکردهباشدبازهمتادوماه امکانتخلیه است.

ورود مجلس به موضوع افزایش قیمت ارز  و کاالها
ایسنا :یکعضو کمیسیونعمران مجلس تاکید کرد :افزایش صعودی نرخ ارزو قیمت کاالهای اساسی برای
مردم آزاردهنده بوده و باید به دنبال راهکاری برای نحوهعبورازوضعیت موجود باشیم .رحمت اهلل فیروزی پوربادی
گفت:کمیسیوناقتصادیمجلسهفتهگذشتهجلساتیراباوزیراقتصاد،رئیسمجلسومسووالناقتصادیدر
اینزمینهبرگزارکردومامنتظراعالمنتیجه اینجلسههستیم .افزایشنرخ ارزوبهدنبال آن افزایشقیمت کاالها
جای نگرانی داشته و قطعا مجلس به بحث گرانی ورود می کند تا تدبیری اندیشیده شود .تا جلوی روند صعودی قیمت ها گرفته شود.

اگردر انتخابات  ۱۴۰۰احساس وظیفه کنم ،کاندیدا خواهم شد
انتخاب :ضرغامی درگفتگو با رادیو تهران اعالم کرد :اگردرانتخابات ۱۴۰۰احساس وظیفه کنم کاندیدا خواهم
شد .عزت اهلل ضرغامی درپاسخ به سوالی درمورد کاندیداتوری درانتخابات 1400گفت :من سربازنظام هستم و اگر
بگویندریاستصداوسیمارابرعهدهبگیرمیآیمودرمورد انتخابات 1400هم اگراحساسوظیفه کنم کاندیداخواهم
شد .الزم به ذکراست که ضرغامی دربین کاندیداهای اصلی جمنا که عنوان ائتالف اصولگرایان درانتخابات ریاست
جمهوری 96بود ،قرارداشت .اوپیش ازریاستصداوسیما،معاونتپارلمانی اینسازمانوهمچنینمعاونتسینماییوزارت ارشادرابرعهدهداشته است.

خبر
غرق شدن  ۱۶نفر در استان کرمان در سه ماهه اول سال 99
ایسنا :درفصل تابستان مردم فرصت بیشتری برای
گشت و گذاردارند و دراین فصل ،بیش ازهرزمان دیگرخطر
در جاده و طبیعت مردم را تهدید میکند .با افزایش حجم
سفرهای دریایی درفصل تابستان ،متعاقب آن احتمال غرق
شدن افرادی که با هدف شناکردن دردریا راهی سفرمیشوند،
افزایشپیدامی کند.
دکتر"محمد صابری" مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای
پزشکی کرمان در این باره به ایسنا میگوید :با وجود اینکه
درسال های اخیر اقدامات فراوانی درزمینه آگاه سازی افکار
عمومی درباره خطرغرقشدگی از سوی رسانهها انجام شده
است ،اما همچنان برخی افراد ،شنا دردریاچه را همانند شنا
دراستخرها میپندارند این درحالی است که برای شنا دردریا،
دریاچه ،رودخانه و سد عالوه بر دانستن فن شنا و داشتن
مهارت زیاد ،باید ویژگیهای آب را نیزشناخت که یکی ازاین
مهارتهاتشخیصجریانشکافنده است کهتشخیصزمان
تشکیل آن برای افراد عادی دشواراست.
وی با اشاره به بیشترین مکانهایی که غرق شدگی در
آنها گزارش شده است ،عنوان کرد :بیشترین گزارشات غرق
شدگی در استخرهای کشاورزی ،سدها (به ویژه سدهای

خاکی) ،مسیر رودخانهها و حوضچههای موجود در محل
آبشارها است .رییس اورژانس کرمان ازغرق شدن  ۱۶نفردر
سه ماهه اول امسال در استان کرمان خبر داد و اظهار کرد:
متاسفانهدرفصلبهاردرسامانه اورژانسپیشبیمارستانیدر
سطح استان کرمان ،جان باختن  ۱۶نفر ثبت شده است که
این جان باختگان در رده های سنی  ۵تا  ۳۵سال قرار دارند.
ویباتوصیههایمواجههباشرایطغرقشدگی افرادبیان کرد:
درصورتعدم آشناییبافنوننجاتغریقومواجههباصحنه
غرق شدگی فرد دیگری ،الزم است ضمن حفظ خونسردی
و تماس فوری با شماره تلفنهای سازمانهای امدادی (،۱۱۲
 ۱۱۵و )۱۲۵تالش کنید تا با ابزاری همانند چوب ،طناب ،حلقه
نجات یا زنجیره انسانی به فرد درحال غرق شدن کمک کرده
وبهنزدیکترینفضای ایمن انتقالدهید.صابریتوصیه کرد:
کودکان خود را هرگزتنها نگذارید ،ازشنا کردن پس ازمصرف
داروهایی که موجب خواب آلودگی و شل شدن عضالت
میشود ،بپرهیزید ،همچنین ازشنا کردن درمکانهایی که
مجهزبه امکانات امدادیبرایشنا کردنوتحتنظارتنجات
غریق نیستند خودداری کرده ضمن آنکه از شیرجه زدن در
آبهای کهعمق آن نامشخص است خودداری کنید.
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دارم هیزم جمع میکنم
 احمدرضا تخشید
کامبیزپیامداد:چهمیکنی ایموجود
بیوجود؟ نوشتم :دارم برای اثبات وجودم
هیزم جمع میکنم .جواب داد :نکنه دچار
یاس فلسفی شدی و میخواهی خودت
را بسوزانی ...البته چون میدانم تو عرضهی
چنین کاری نداری و فقط مرد شعاری،
احتماال میخواهی مقداری زغال فراهم کنی و خودت را بسپاری به
دست تخیل و فرارازواقعیت زندگی .نوشتم :اتفاقا دقیقا برای برخورد
با واقعیت زندگی دارم خودم را آماده میکنم .راستش را بخواهی با
سالهایی که اززندگیام گذشته به تجربه فهمیدهام باید همیشه برای
شرایط ناگهانی خودم را آماده کنم .البته درسته که همیشه از قافله
عقبم مثال همهاش لب میگزم و دست بر پشت دست م یزنم که
چرا دو قرون کنارنگذاشتم و دالرو سکه نخریدم که در این گرونیها،
نقطهی اتکاییداشتهباشم.ولیحاالدیگرتصمیم گرفتم گولنخورمو
فکرآینده باشم .کامبیزنوشت :گمانم مصرفت باال رفته و گیج م یزنی
که همینطور ب یربط چیز مینویسی .مرد حسابی هیزم چه ربطی به
آیندهنگری داره .درسته که زغال گرون شده ولی الحمداهلل درختان
بیصاحب زیادی دور و برت هستند که میتوانی درصورت لزوم از
آنها استفاده کنی .جواب دادم :کامبیزجان خودت بریدی و حاال هم
خودت داری میدوزی .به گمانم تا نیمساعت دیگرمامورهم بفرستی
در خانهام و به جرم اعتیاد دستگیرم کنند .نه رفیق شفیق ،من دارم
هیزم جمع میکنم برای ارتباط با دیگران ،کامبیزنوشت :پنج دقیقه

«آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
خرید لوازم آبیاری و اجرا

ـیرجانبنیاد در نظــر دارد خریــد لــوازم ،نصــب و اجــرای طــرح آبیــاری قطــرهای در
ـاورزی سـ
ـرکت کشـ
شـ
ســطح حــدود  346هکتــار از باغــات پســته واحــد مافــون و  429هکتــار باغــات پســته واحــد سبزدشــت-

بهشت گمشده

بهت فرصت میدهم حرفت را بزنی و اگربخواهی بازهم ازاین شاخه
به آن شاخه بپری چند فحش آبداردرست و حسابی بارت میکنم که
آنچنان تاثیرعمیقی رویت بگذارد که یک هفته ازخجالت نتوانی سر
بلندکنی.نوشتم:چراعصبانیمیشویکامبیز؟واقعیترابخواهییک
خورده ازجو حاکم برمجلس ترس برم داشته .یک نماینده گفته برای
مکالمات و تماسهای مسئوالن باید شنود گذاشته شود .چرا که این
امر الزم است .شاید در این صورت به فرد مسئول هشدار داده شود
که مفسدان سیاسی یا اقتصادی دورت را گرفتهاند ...یکی دیگردرمورد
فیلتراینستاگرام گفته :خدا کند این اتفاق بیفتد .فضای بازاینستاگرام
و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام شکنندگی دارد .از
طرف دیگریکی ازنمایندگان نوشته تا نیمههای شب درمجلس برای
انجام کارها حضورداشتهاند .کدخدایی حقوقدان شورای نگهبان هم
گفته :جوان بودن ،داشتن طرحهای جدید و دغدغهی معیشت مردم
ازویژگیهای نمایندگان جدید بود ...خوب تو اینها را کنارهم بگذاری
به چه نتیجهای میرسی؟ کامبیزجواب داد :مطمئنا نتیجهای که من
میگیرمباشمااراذلسیاسیفرقمیکنه.البتهنمایندهفیلتراینستاگرام
را تکذیب کرد .حاال تو به چه نتیجهای رسیدی؟ نوشتم :من دارم برای
ارتباط با دیگران هیزم جمع میکنم و فکرمیکنم همه باید این کار
را انجام دهند .چون اگر با همین فرمان جلو برویم ،تمام کانالهای
ارتباطی قطع میشه و مجبوریم از روشهای ارتباط سرخپوستان در
قرنهای قبل استفاده کنیم .به گمانم به کامبیززیادی برخورد چون
همان فحشهای آبداری را که ابتدا گفته بود نثارم کرد و من با عرض
معذرتچوناینجاخانوادهنشستهنمیتوانمبنویسمشان.

 رضا مسلمیزاده
«چنـــد روز پیـــش
دوســـت گرامـــی آقـــای
فزاده عزیـــز،
احمـــد یوســـ 
روزنامهنـــگار و مدیـــر
مســـئول هفتهنامـــهی
رودبـــار زمیـــن خبـــر داد
ک ــه قص ــد دارد هفتهنامــهی «رودب ــار زمی ــن» را
تعطیـــل کنـــد!»
ســـیدعلی میرفتـــاح از ســـردبیر روزنامـــه
اعتم ــاد اس ــتعفا داده و چنی ــن نوش ــته اس ــت:
«حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه مطبوعـــات بـــه
خصـــوص روزنامههـــا شـــرایط خوبـــی ندارنـــد
و از هـــر ســـو دچـــار بیاقبالـــی بلکـــه بداقبالـــی
شـــد هاند».
ایـــن روزهـــا اخبـــار خـــرد شـــدن اســـتخوان
اهال ــی خب ــر و قل ــم و نش ــر ب ــه گ ــوش میرس ــد.
بس ــیاری تعطی ــل ش ــده و برخ ــی لن ــگان لن ــگان
طـــی مســـیر میکننـــد و کرکـــره را تـــا نیمـــه
پایی ــن کش ــیدهاند ،ش ــاید ک ــه تق ــی ب ــه توق ــی
بخـــورد و گشایشـــی در اوضـــاع پدیـــد آیـــد.
امیـــدی کـــه بـــه نظـــر واهـــی میرســـد چـــرا
کـــه مســـئله و مشـــکل مطبوعـــات در ایـــران
موضوع ــی چندوجه ــی و پیچی ــده اس ــت .ای ــن
بیمـــار کـــه بـــر تخـــت افتـــاده و بهســـختی
نفـــس میکشـــد ،هنـــوز هـــم فشـــار دســـت
و پاهایـــی را بـــر گلویـــش احســـاس میکنـــد.
همـــان دســـتهایی کـــه در تـــاراج بیتالمـــال
بـــه کســـی رحـــم نکردنـــد و نمیکننـــد و
تاریک ــی فض ــا بــرای رش ــد و تکثیرش ــان محی ــط

مناســـبتری فراهـــم میکنـــد .رشـــد ســـرطانی
همزادهـــای مجـــازی مطبوعـــات مصیبـــت
دیگـــری اســـت کـــه خـــون روزنامهنـــگاری را
زالــووار میمک ــد .س ــایت ،کان ــال و پایگاهه ــای
خبـــری کـــه همچـــون قـــارچ میروینـــد و در
بازنشـــر تحریفآمیـــز دســـترنج اهالـــی روزنامـــه
بـــه کمیـــن نشســـتهاند .گرانـــی کاغـــذ و دزدی
از یارانـــه مطبوعـــات ،بیاعتمـــادی مـــردم از
انع ــکاس درس ــت و دقی ــق ح ــوادث ،ناامی ــدی
از گش ــایش اوض ــاع و رخ ــوت و تنبل ــی و ت ــرس
روزنامهنـــگاران و حضـــور افـــراد الابالـــی و
بیســـواد و نانبهنرخروزخـــور و دالیلـــی دیگـــر
شـرایط را بــه بدتریــن نقطـهی تاریــخ مطبوعــات
تبدیـــل کـــرده اســـت.
س ــیرجان را ش ــهر مطبوع ــات و ش ــاید ه ــم
بهشــت روزنامهنــگاری لقــب داده بودنــد .صــرف
وج ــود ی ــک مج ــوز انتش ــار و بهکارگی ــری یک ــی
دو آدم نیمـهآگاه بــه چنــد و چــون انتشــار یــک
نش ــریه کاف ــی ب ــود ت ــا لقمهنان ــی ب ــه ک ــف آی ــد
و ب ــه غفل ــت خ ــورده ش ــود .و کس ــی پیشبین ــی
نمیکـــرد چنیـــن جهنـــم را کـــه از پـــس آن
بهش ــت گمش ــده س ــر ب ــرآورده اس ــت.
یـــک نشـــریه فقـــط آن تکهکاغـــذی نیســـت
کـــه روی دکـــه مینشـــیند .در پشـــت ایـــن
قطعــهی کاغ ــذی آدمهای ــی وج ــود دارن ــد ک ــه
علیرغ ــم تم ــام نامالیم ــات س ــنگر اطالعرس ــانی
را حفــظ کــرده بودنــد .تعطیلــی مقاومتناپذیــر
مطبوع ــات ،زندگــی قناعتمندان ــه ایش ــان را ب ــه
نقطـــهی غیرقابلتحملـــی رســـانده اســـت کـــه
آس ــان نبای ــد از آن گذش ــت.

سودوكو 610
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :609
نیما عسگری

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.

همکار گرامی جناب آقای مهندس فرزاد

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال
بــرای آن مرحــوم آمــرزش و مغفــرت الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر مســئلت مــی نماییــم .روحشــان
شــاد و یادشــان پیوســته گرامــی بــاد.
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید شهرستان سیرجان

ســیرجان ،جــاده قدیــم بندرعبــاس ،بعــد از خواجوشــهر را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد
شــرایط (پیمانــکار دارای تاییدیــه صالحیــت از مراجــع ذیصــاح را دتاشــته باشــد) واگــذار نمایــد .لــذا

ـی ،جهــت بازدیــد از محــل اجــرای طــرح و تکمیــل فــرم
ـار آگهـ
ـخ انتشـ
کلیــه متقاضیــان میتواننــد از تاریـ
بازدیــد از باغــات اقــدام و نســبت بــه اخــذ اســناد مناقصــه بــه صــورت دســتی بــه آدرس ذیــل مراجعــه و

یــا از طریــق آدرس ســایت  WWW.aGRIHOLDING.IRدریافــت نماینــد .متقاضیــان پیشــنهادات خود

ـورخ  99/04/14بــه دفتــر مرکــزی شــرکت تحویــل نمایند .جلســه
ـنبه مـ
ـاعت  14روز شـ
ـا سـ
را حداکثــر تـ

ـورخ  99/04/15در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت برگــزار
ـنبه مـ
ـح روز یکشـ
ـاعت  9صبـ
مناقصــه راس سـ

میگــردد .حضــور متقاضیــان محتــرم در روز مناقصــه در محــل شــرکت ســیرجانبنیاد ضــروری اســت.

آدرس دفتــر مرکــزی :ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -حــد فاصــل چهــارراه قاآنــی و
سـهراهی کرمــان .تلفــن تمــاس 034 - 42305430 - 42304403 :واحد بازرگانــی09131457363 ،
آقــای حســین فیاضبخــش مدیــر تحقیــق و توســعه

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد (سهامی خاص)

جناب آقای

منصوراسدی

بدینوســیله انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه
ســمت ریاســت بانــک کشــاورزی شــعبه مرکــزی
شهرســتان ســیرجان را تبریــک و تهنیــت عــرض
نمــوده ،مطمئنــا مدیریــت اثربخــش و توانمنــد تــوام بــا
تجــارب برجســته و گرانقــدر جنابعالــی موجبــات ارتقــاء
آن مجموعــه را فراهــم خواهــد نمــود .از درگاه حضرت
ســبحان توفیقــات روزافزونتــان را آرزومندیــم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید شهرستان سیرجان

خانواده محترم نصیری
در باورمــان نمیگنجــد پــرواز مظلومانــه
و ســاکت دوســت و یــار دیرینمــان
خادمالحســین

شادروان محمد نصیری

ایــن ضایعــه بــزرگ و تاســفبار
را خدمــت شــما و ســایر بســتگان
تســلیت عــرض میکنیم و برایشــان
از درگاه حضــرت دوســت غفــران الهــی خواســتاریم.
روحــش شــاد ،یــادش گرامــی
دوستانش مرتضی و مصطفی کهنشهری ،علیرضا پروار

