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اینچندنفر
چرا پخش کردید آیت اهلل هاشمی دعوت به اشرافیگری کرد
ایسنا :محسنهاشمیدرنامه ایبهرییسصداوسیمانوشت:پیرومکاتباتقبلیدررابطهباجلوگیری ازتخریب
آیتاهللهاشمیرفسنجانیدررسانهملی،اخیراشاهدپخشبرنامههاییازسیمایجمهوریاسالمیبودیمکهباجعل
حقایق تاریخی ،مدعی بودند که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ازتریبون نمازجمعه مسئوالن را دعوت به اشرافیگری
و مانورتجمل کرده است .وی دربخشی ازاین نامه آورده است:درصورتیکه درسازمان صداوسیما ،امکان ساخت
برنامههایمنصفانه،بیطرفانهومحققانهرادرموردعملکردآیتاهللهاشمیرفسنجانی،وجودندارد،امکانپاسخگوییبهتخریبها،برایمافراهمآید.

دهان نماینده را درمجلس گچ میگیرند!
عصرایران :محمدرضاصباغیان امروزدرصحنعلنیمجلسخطاببهقاض یزادههاشمی کهریاستمجلسرا
بهعهدهداشت ،گفت:هرموضوعیمیخواهیدمطرحمیکنیدونمیگذاریدنمایندههاحرفبزنندزیرا ازآنموضوعها
خوشتان نمیآید .وی ادامه داد :ابهامی در تعیین رئیس دیوان محاسبات مطرح بود اما کسی رسیدگی نمیکند.
دهان نماینده را گچ میگیرند و نمیگذارند نظراتش را بیان کند .او گفت :این موضوع برای نمایندهها سؤال بود اما
چون میخواستند آقای بذرپاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب کنند و انتخاب وی ازقبل مهندسی شده بود به بنده اجازه صحبت ندادند.

اطالعات او صرفا ازطریق صداوسیماست
خبرآنالین :محمود احمدی بیغش دربخشی ازنطق میان دستورش با حمله به علی مطهری ،گفت :اخیرا شاهد
برخی موضعگیریهای نسنجیده و فاقد هرگونه اعتبار ازسوی بعضی ازسیاسیون بیخاصیت و همیشه طلبکارازجمله
فردی کهخودسابقهنمایندگیدارددرخصوصمسلمانانمنطقهسین کیانگچینهستیم کهتحقیقاتنشانمیدهد
این اظهاراتسخیفوضد امنیتملیصحتندارد .علیمطهریهم درجوابنوشت:بیاطالعی آقای احمدیبیغش از
ظلمعظیمدولتکمونیستچیننسبتبهمسلمانانمنطقهسینکیانگعجیبنیستچراکهاطالعاتامثالاو ً
صرفاازطریقصداوسیماکسبمیشود.

خبر

تحت هر شرایطی برای سال تحصیلی جدید مدارس باز هستند
 ایسنا :معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان
کرمان با تاکید برضرورت گذارندن دوره پیش دبستانی گفت :ثبت
نام دوره پیش دبستانی در استان با رعایت پروتکل های بهداشتی
آغار شد.معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان
با تاکید بر ضرورت گذارندن دوره پیش دبستانی گفت :ثبت نام
دوره پیش دبستانی دراستان با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز
شد".عباسضیاء"گفت :اخیراًزمزمههاییشنیدهمیشودکهشاید
پیشدبستانی اجبارینیست اماتاکیدمیکنیمپیشدبستانی الزم
و ضروری است زیرا دانش آموز را برای ورود به کالس اول آماده
میکند ضمن اینکه تجربه به ما نشان داده بچههایی که پیش
دبستانی را گذراندهاند درسالهای بعدی در امرتحصیل موفق تر
هستند .وی افزود :امسال پیش بینی میکنیم  ۵۰هزارنوآموزدر
دورهپیشدبستانیداشتهباشیمبنابراین کتابهایپیشدبستانی
را برنامهریزی کردیم تا زودترآماده شوند که اولیا محترم دغدغهای
دراین خصوص نداشته باشند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان در
خصوص بازگشایی مدارس و تهیه فرم دانشآموزان بیان کرد :به
دلیل مشکالت اقتصادی که مردم درخصوص کرونا با آن درگیر

هستند امسال تصمیم گرفته شده وضعیت لباس فرم مدارس
مانند همان فرم سال گذشته باشد ،به جزء ورودی پایههای اول،
چهارم ،هفتم و پایه دهم نیازی به تعویض فرم نیست مگر اینکه
خود والدین به دلیل فرسوده شدن لباس فرم دانشآموزدرصدد
تهیه فرم باشند.ضیا به بحث تهیه کتاب اشاره کرد و افزود:
خوشبختانه تهیه کتاب به صورت سامانهای شده و دانش آموزان
میتوانند درسامانه موردنظرثبت نام کنند یا اینکه ازمدیرمدرسه
بخواهند تا آنها را ثبت نام کند .وی به بحث بازگشایی مدارس
اشاره کرد و گفت :در هر صورت امسال مدارس باز هستند و
پیش بینی شده از  ۱۵شهریور ماه فعالیت خود را آغاز میکنند
همچنین اخیراً وزیرآموزش و پرورش دستورالعملی با سناریوهای
مختلف ارسال کرده مبنی بر اینکه اگروضعیت مانند اسفندماه
قرمزباشد آموزشها باید به صورت مجازی ،استفاده ازشبکه شاد،
آموزشهای آنالین و آموزش ازطریق رسانههای دیگر انجام شود
و درصورت زرد بودن وضعیت باید بحث آموزش ترکیبی مد نظر
قرارگیرد.وی افزود:رئیسجمهوراعالم کرد ازسال آیندهتحصیلی
امکان دارد آموزش سه روز در هفته باشد ،برای همین تعطیلی
پنجشنبههاحذفشدهو کالستقسیممیشود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :درمجموع در کل استان ب ه طورمتوسط  ۶۰تا  ۶۵درصد مردم پروتکلهای بهداشتی را رعایت
میکنند که این میزان بسیار کم است .وضعیت استان کرمان را به لحاظ شیوع کرونا قرمز دانست و هیچ نقطهای در استان وضعیت سفید
ندارد /.ایسنا /عکس:امین ارجمند | آرشیو پاسارگاد

روزانههای کامبیز

حال خوشی ندارم
 احمدرضا تخشید
امروز حال خوشی ندارم چون دیشب
بد خوابیدم و همهی تقصیر هم گردن
تلویزیونه؛ «در اخبار حرف از دادگاه و این
چیزها بود» افرادی که محاکمه میشدند
ِکمکم پنجاه میلیارد و صد میلیارد اختالس
کرده بودند یا رشوه گرفته بودند .موقع خواب
فکرکردم من که درعمرم بیش ازسه چهارمیلیون پول ندیدهام اگریک
میلیارد از آسمون میافتاد توی بغلم چه حالی میداد .پولها رو بریزم
دور و برم و بشمارمشون .بعد فکر کردم چقدر طول میکشید تا یک
میلیارد رو بشمرم؟ حاال دیگه واقعا ذهنم درگیرشده بود .همسرم رو از
خواب بیدارکردم و گفتم کرونومترگوشیاش را روشن کند و من چند
عدد بشمرم تا ببینم چقدرطول میکشه .وقتی دلیلش را برایش شرح
دادم عصبانی شد و گفت تو کی یک میلیون توی حسابت بوده که حاال
میخواهییکمیلیاردروبشماریوبانهایتسنگدلی ازاتاق اخراجم کرد.
من اما دست بردارنبودم و همانطور که توی هال نشسته بودم به این
نتیجه رسیدم که حداقل دو ثانیه برای شمردن هرعدد زمان الزم است ،و
باضربوتقسیمفهمیدمحداقلشصتوسهسالطولخواهد کشید
که بتوانم یک میلیارد را بشمارم و البته این تنها نتیجهاش خواب نرفتنم
تا سحربود .واقعا بعضیها چه حرصی دارند که این قدردزدی میکنند
حداقلمقداریبدزدید کهبتوانید استفاده کنید .امروزنامهی احمدینژاد
را خطاب بهعالیجناب ولیعهدعربستان خواندم حرفهای خوبی زده بود.
مثلهمیشه کهخوبحرفمیزد.به گمانم اینمحمودمابچگیهاش

نتوانسته با کسی نامهنگاری کنه حاال میخواهد جبران کنه .محمود
جان کمی هم به فکر ما باش .من دو بار به شما رای دادهام و دوست
ندارم کسی به رییسجمهورمنتخبم بیاعتنایی کند توی این سالها ده
بیست نامهای به اوباما و ترامپ و ...نوشتهای و هیچکدام جواب ندادهاند
پس دیگر بس کن .اگر جواب نامه میخواهی به خودم نامه بنویس
قربون صدقهات هم میروم .حسنجان روحانی هم دستبردارنیست
و هرروزنطق میکند باید به برادران مجلس بگویم مدرک دوران دبستان
و راهنماییاش را بررسی کنند چون اگر درست درسش را خوانده بود
همانموقع یاد گرفته بود :تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته
باشد .بگذریم .امروزرییسجمهور گفته مردم دربرابرتحریمها و کرونا
خوب مقاومت میکنند .مرد حسابی اگر کاردیگری میتوانند بکنند تا
انجام دهند .البته دیگه حرف از مقاومت گذشته بدن بیحس شده و
سیستم عصبی گیج م یزنه و هیچ پیامی رو به هیچ جا نمیفرسته .االن
اگراینجیرهخوارملعونبودمیگفتتحریمهاکهتقصیرروحانینیست
دیگرانشعاردادن اوبایدجواببده.یامیگفتقیمتنفت اومدهپایین
یا میگفت اگر کرونا نبود شرایط اینطوری نبود ولی من این حرفها
حالیمنیست.شمارییسجمهوریوبایدجوابگویشرایطمملکتباشی.
امروزخبرشدم که یکی ازنمایندگان مجلس کرهجنوبی را تهدید کرده که
اگربدهی ایران را ندهد واردات از این کشوررا ممنوع خواهند کرد .این
واقعا کارخوبی است .چه دلیلی دارد از این نامردها جنس بخریم وقتی
کشوریمثل افغانستان کنارمان است.ومیتوانیمباخیالراحتجنس
وارد کنیم .پیشنهاد میدهم حتی اگرکرهجنوبی بدهی کشوررا پرداخت
کرد بازهم واردات ازآنجا را ممنوع کنیم .به امید پیروزیهای بیشتر

با اینترنت  5Gب ه دنبال فیلترشکن
 امید محمودزادهابراهیمی
هفتم مردادماه خبرنگاران
 37رسانه در مراسم رونمایی
از نسل جدید اینترنت تلفن
همراه ( )5Gدر شرکت
ایرانسل حضور پیدا کردند.
در این مراسم سرعت اینترنت
نسل پنجم بیش از 1.518گیگابیت بر ثانیه تست و
ثبت شد .سرعت کنونی اینترنت نسل چهارم تلفن
همراه در ایران چیزی در حدود  20تا  25مگابیت
بر ثانیه است که البته تفاوت فاحشی با همتایان
خود درسایر کشورهای دنیا دارد .علت این تفاوتها
میزان دسترسی به پهنای باند و فناوری  LTEذکر
میشود .همچنین میزان کاربران ،گستره جغرافیایی و
فیلترینگ نیزبرکاهش محسوس سرعت تاثیردارند.
سرعت اینترنت باال برای پایهگذاری بسیاری ازخدمات
و تکنولوژیها الزم است .به طور مثال فناوری
خودران در خودروها و کامیونها به این فناوری
وابسته است .شرکت مرسدس بنز که  5سال پیش
ازکامیون خودران و مفهومی خود رونمایی کرد؛ زمان
تحقق کامل برنامه خود را ایجاد و پایداری نسل پنجم
ی مربوط
تلفن همراه اعالم کرد .همچنین تکنولوژ 
به اینترنت اشیا و ویدیوهای استریمینگ بدون
تاخیر نیز به این فناوری پرسرعت وابسته هستند.
ورود نسل جدید اینترنت در نوع خود یک
خدمت برای عموم محسوب میشود اما اینکه
هیچگاه کیفیت دسترسی به این فناوری به
حد باالی خود نرسیده و سرعت دسترسی در
کشورمان به مانند دیگر کشورها نیست؛ از آن

دست سواالتی است که پاسخی پیدا نمیکنند.
بر طبق گزارش وب سایت اوپن سیگنال که سرعت
دسترسی اینترنت در دنیا را سنجش میکند؛ در
سنگاپور ،مالزی ،نروژ و کره جنوبی و بسیاری از
کشورهای دیگر سرعت اینترنت نسل چهارم به 50
مگابیت برثانیه و بیشترهم میرسد اما در ایران هنوز
ً
احتماال هم نخواهد شد.
این موضوع محقق نشده و
فناوری نسل پنجم قرار است سرعت دسترسی را  10تا
 20گیگابیت برثانیه درجهان برساند(به صورت نظری)
اما کیفیت تست شده در ایران فعال  1.5گیگابیت
بوده و احتماال در زمان دسترسی عمومی شاید به
نصف هم برسد .این بدان معناست که سرعت
دانلود در حدود  70تا  100مگابایت برثانیه خواهد
بود که رقمی قابل توجه برای کاربران ایرانی است.
هرچند افزایش سرعت اینترنت در کنارمسدودسازی
گسترده منابع مختلف اعم از خبری و شبکههای
اجتماعی نوع خاصی از تضاد را نشان میدهد شبیه
به این مثال که شما مرسدس بنز سوار میشوید اما
نمیتوانید از تمام توان و امکانات آن استفاده کنید.
سوال اینجاست فایده این همه هزینه چیست؟
به نظر میرسد وقت تجدیدنظر اساسی در
سیاستهای مسدودسازی فرا رسیده است .اصرار بر
فیلترینگ گسترده منجر به استفاده بیشتر از راههای
دور زدن آن شده است .این امر نه تنها نتیجه دلخواه
نداده بلکه نتیجه معکوس داده و امنیت کاربران و
اطالعات آنها به خطر افتاده است .همچنین ازلحاظ
عملی نیزثابت شده فیلترینگ منجربه کاهش سطح
اعتماد عمومی میشود .به ادامه این راه اشتباه اصرار
نکنیم.

سودوكو 615
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :614
علی فرهادی

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.

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/22ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر
دارد «تاميــن دو دســتگاه درايــو» مــورد نيــاز خــود را بــه شــرح جــدول
ذيــل از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت فروشــنده واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد.

لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه
آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور
را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت
تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز سهشــنبه مــــورخ 99/05/28
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر
مرکــزی تهــران ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

