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اینچندنفر
افرادی مانند «ظریف» باید کاندیدای اصالحطلبان باشند
ایلنا :مهدی آیتی تحلیلگرسیاسی اصالحطلب ،گفت :آنهایی که امتحان خود را پس دا دهاند مانند عارف و معین
حضورشان ً
اصال فایده ندارد ،گزینه اصالحطلبان در انتخابات باید یک چهره اصالحطلب معتدل باشد و سران نظام
هم او را قبول داشته باشند ،درنتیجه فردی مانند ظریف باید وارد عرصه شود و اصالحطلبان باید روی چنین شخصیتی
سرمایهگذاری کنند .او گفت :اصالحطلبانمیدانند کهشانسزیادیبرای انتخابات ۱۴۰۰ندارند اما اگرتصمیمبگیرند که
درصحنهحاضرشوندباتوجهبه امکانپیروزی کمدرانتخاباتنمیتوانندروی گزینهبرندهشرطبندی کنند،باید گزینهشان کسیباشد کهقطعادومشود.

برای انتخابات کاندیدا نمیشوم
تسنیم :محمدرضا باهنرگفت :یکی ازرسانهها شایعهای درمورد اینکه درانتخابات کاندید میشوم منتشرکرده
بود کهبندههمینجا ً
قویاتکذیبمیکنموبرنامهایبرایحضوردررقابتهای انتخاباتیبرای 1400ندارم .اوهمچنین
درپاسخ سوالی مبنی برانکه ازبرنامه آقای الریجانی برای انتخابات 1400خبردارید ،گفت :بنده اطالع دقیقی ازبرنامه
ایشان ندارم .مضاف براینکه هنوزخیلی زود است که درباره انتخابات ریاستجمهوری بخواهیم به شکل مصداقی
سخن بگوییم .البته این هم یکی ازمشکالت ساختارانتخاباتی ما است که رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری محدود به دو سه ماه آخرمیشود .
انتقاد محمد مهاجری ازاحمد توکلی
جماران :محمد مهاجری ،فعال اصولگرا ،دریادداشتی درجواب احمد توکلی که گفته است
30سالقبل 3000مترزمین ازبنیاد گرفتهتادرآنمدرسه ایبسازد کهدانشآموزانمستضعف
همبتوانندبعد ازتحصیلدراینمدرسهبهدانشگاهراهیابند.گفته استبرادرعزیزمومن انقالبی
دلسوزطرفدارمستضعفین!شما کهبهفکربچههایمستضعفبودیدچرابهجایسعادتآباد
کههمان30سالپیشهمفقیرنشیننبود،درنازیآبادیاعبدلآبادمدرسهنساختید؟ ا

خبر

اجرای طرح جایگزین سوخت مناسب در بلورد

 پاسارگاد
طرح جایگزین سوخت مناسب و توزیع تنور گازی در
بخش بلورد اجرا شد .به گفته مهران میرشاهی رییس اداره
منابعطبیعیو آبخیزداریشهرستانسیرجانطرحجایگزین
سوخت مناسب و توزیع تنور گازی درمناطق جنگل نشین
شهرستان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش
بلورد منطقه زنجیر آویز اجرا شد .چندی پیش هم مدیرکل

منابع طبیعی و آبخیزداری
استان کرمان با بیان این
مطلب که طرح جایگزینی
سوختمناسببهجایبوته
و هیزم ،یکی از طرحهای
اثرگذار اداره حفاظت و
حمایت اداره کل منابع
طبیعی و ابخیزداری استان
کرمان است ،افزود :یکی از
پروژههای اثرگذار اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری
استان ،خرید و توزیع اقالم گرمایشی مانند؛ تنور گازی ،اجاق
گاز ،والور ،اجاق نفتی ،آبگرمکن و چراغ خورشیدی ،بین
مصرفکنندگانروستاییوعشایریمیباشد .اینطرح باعث
جلوگیریازتخریبجنگلهاومراتعمیشود.بطوریکهساالنه
حدودُ 2000تن هیزم و بوته برای این مصارف سوزانده میشود
که این مقداربرداشت هیزم باعث تخریب جنگلها و مراتع
درسطحی حدود 30هزارهکتارمیشود.

دانشکده علومپزشکی سیرجان و گروه نمایش نیما به سرگروهی امیرفاضل رفعتی دراقدامی متفاوت با برگزاری نمایش پرفورمونس ،عواقب ناشی
ازشیوع بیماری کرونا را به مردم سیرجان گوشزد کردند .این نمایش«آیینه در آیینه» نام دارد و اعضای گروه با پوشیدن لباس مدافعین سالمت
و حمل بیمار کرونای نمادین که ازمصائب این بیماری رنج میبرد ،درشهرهشدارمیدهند /عکس:امین ارجمند

روزانههای کامبیز

هفتهی شکست
 احمدرضا تخشید
میتوانم بگویم تمام شبهای این
هفته را بد خوابیدم و روزها بههمریخته
بودم .هرچند میدانم درست نیست ولی
دلم میخواهد تقصیرش را بیندازم گردن
همسرم .شب اولی که بدخواب شدم او
بود که سر سفره شام دهان بچهها را به
رویم بازکرد .نمیدانم ازیکنواختی روزها خسته شده بود یا دلیل
دیگری داشت .بدون هیچ مقدمهای گفت :فردا برویم برای بچهها
لباس و کفش بخریم .من که اتفاقا کنترل تلویزیون دستم بود
صدایش را بیشترکردم و حرکتی کردم که یعنی دارم اخبارگوش
میکنم و نمیتوانم حرف بزنم .ولی متاسفانه گوینده خبر پایانی
را خوانده بود و داشت پیام بازرگانی پخش میشد .بچهها که از
پیشنهادمادرشانخوششان آمدهبود گیردادند کهفردابایدبرویم
خرید .چند دقیقهای درمورد خطرهای کرونا و حضوردر اجتماع
حرف زدم تا توانستم آرامشان کنم .همسرم بعد از جمع شدن
سفره ده دقیقهای رفت توی آشپزخانه و بعد رفت توی اتاقخواب
و صدایم زد .شیطان را لعنت کردم و ترسان و لرزان روانهی اتاق
شدم .آنجا باز هم بیمقدمه گفت :این بهانهها چیه در میآری؟
شب عید هم همین بهانهی کرونا را آوردی و قسر در رفتی .حاال
هم که چهار پنج ماه گذشته باز همون حرفها را تکرار میکنی.
باالخره بچهها به کفش و لباس احتیاج دارند .گفتم خودت که
میبینی همهچیزگرون شده و حقوقم با دعا و التماس به آخرماه

میرسه .ولی همسرم گوشش بدهکاراین حرفها نبود .و مرغش
یک پا داشت و بعد ازباال و پایین کردنهای خرجهای طول ماه
و زدن قسمتی از آنها باهم از اتاق بیرون شدیم و من بادی به
غبغب انداختم و اعالم کردم فردا میرویم خرید .چشم بچهها از
خوشحالی درخشید و به گمانم آنها هم مثل من تا صبح خواب
به چشمشان نیامد .عصر روانه شدیم برای خرید .اول از کفش
شروعکردیم.دیدنقیمتهاتکانههایعصبیشگفتانگیزیرادر
بدنم به وجود آورد و گفتم بهتراست اول پیراهن و شلواربخریم.
درفروشگاه لباس هم اوضاع ازهمین قراربود و برای یک شلوار
و پیراهن معمولی برای همهی اعضای خانه باید باالی یک میلیون
خرج میکردم .نفسم بند آمده بود .خودم را زدم به خری و گوشی
را ازجیبم درآوردم و ازمغازه خارج شدم .چند دقیقه بعد همسرم
و بچهها هم آمدند بیرون .حاال دیگرهمسرم واقعا عصبانی بود و
جلوی بچهها شروع کرد به سرکوفت زدن .فکری به ذهنم رسید.
همانطور که ازخورد و خوراک میتوان زد ،ازلباس هم میشود
زد .با همسرم و بچهها به توافق رسیدیم برایشان پیراهن آستین
کوتاه بخریم به شرط انکه در اولین فرصت جبران کنم .من هم
قول دادم و پیش خودم فکر کردم با افزایش قیمت نفت و
صادراتش و بازگشت پولش به کشورو پایین آمدن قیمت دالر
مطمئنا اجناسهم ارزانخواهندشدومنمیتوانمبهقولمعمل
کنم .حاال هرشب قیمت نفت و صادراتش و قیمت دالررا دنبال
میکنم و بدخواب میشوم .دلم میخواهد مثل هرهفته بنویسم
به امیدپیروزیهایبیشترولی اینهفته،هفتهیشکستبود.

 امید محمودزادهابراهیمی
در یادداشتهای قبلی به
موضوع عدم رقابت پیامرسانهای
داخلی با همتایان خارجی اشاره
کردیم .سروش،گپ ،آیگپ،
بله ،ایتا و بیسفون از جمله
پیامرسانهای داخلی هستند
که مجموع مشتریان آنها به دو یا سه درصد از پیامرسانی
چون تلگرام میرسد .اساس بسیاری از این پیامرسانها هم
از تلگرام کپی شده است .ایجاد فضای ابری برای فایلهای
کاربر ،پاک کردن پیام ،ارسال فایل با حجم باال و غیره از
جمله ویژگیهایی است که با ورود تلگرام به بازارپیامرسانها
باب شد .اما چرا پیامرسانهای داخلی نتوانستند کاربرجذب
کنند؟ ً
قبال هم گفته شده که اصلیترین دلیل عدم پذیرش
این پیامرسانها از سوی مردم بیاعتمادی و نشناختن نیاز
کاربران است .ریشه این بیاعتمادی کجاست؟ هیچگاه در
اینخصوصمطالعهایصورتنگرفتهونظرسنج یهم انجام
نشده است اما من سعی کردم ازنظرات مردم درشبکههای
اجتماعی حاضر و گفتوگو با افراد بخشی از این معضل را
متوجهشوم:
-1پیامرسانهایداخلیهیچتضمینمشخصیبه کاربران
بابت امنیتشاننمیدهند .ایتاوسروشجزوپیامرسانهایی
بودند که ویدیوهای مشخصی از عدم امنیت پیامهای
کاربرانشان منتشرشد .هیچکدام ازپیامرسانهای داخلی از
سیستم رمزگذاری و یا مانند واتساپ ازسیستم نقطه به نقطه
برای امنیت پیامهایشان استفاده نمیکنند و هکرها به راحتی
میتوانند به اطالعات کاربران دسترسی پیدا کنند.
-2مورد بعدی بحث پروندهسازی با استفاده از پیامهای
رد و بدل شده در شبکههای داخلی است .آنهایی که با

سیستم گزینش آشنایی دارند ،به وضوح این موضوع را
متوجه میشوند که اگر هر پیام یا عکس نامتعارفی از آنان
درشبکههای اجتماعی منتشرشود ،موجب رد آنها درآزمون
خواهدشد.با گسترشپیامرسانهایداخلی اینتصوروجود
دارد که دسترسی به این پیامها و این باربا مجوزقانونی بیشتر
خواهد شد .اگربخواهیم درسطح جهانی مطالعهای در این
خصوص داشته باشیم ،به نتیجه یکسانی میرسیم که هیچ
کاربری دوست ندارد پیامهای رد و بدل شدهاش به طریقی
افشاشود.
-3مورد بعد این بود که پیامرسانها تالشی برای
نیازسنجی مخاطبان نمیکنند .این نیازسنجی فقط به چند
بروزرسانی ظاهری یا اضافه کردن قابلیتهای جدید تلگرام
به برنامه خودشان نیست بلکه نیازسنجی در سطح جامعه
باید صورت گیرد و پیامرسانها واسطهی سهلالوصول
کردن آن بشوند .به طور مثال هیچ پیامرسانی تاکنون وارد
مبحث کانالهای اختصاصی صنوف مختلف نشده است.
ً
مثال یک آرایشگاه یا کافیشاپ یا تولیدکننده لباس و یا یک
نشریه هرکدام به سبکی از اطالعرسانی درخصوص کارخود
نیازدارند که باید پیامرسانها آن را به منصه ظهوربرسانند اما
کدامیک از آنها پژوهشی در این خصوص انجام دادهاند؟
بسیاری از خدمات دولتی و اجتماعی هم میتواند از طریق
همین پیامرسانها انجام شود و فقط همکاری نهادهای
دولتی و اجتماعی را میطلبد .وقتی نیازی از مخاطب را
برطرف نمیکنیم چرا باید انتظار داشته باشیم آنها به سوی
مابیایند؟
عمده دالیل بنا بر تحقیقات شخصی نگارنده این موارد
بود و امید است یک تحقیق جامع در این خصوص انجام
شود تا زوایای بیشتری از آن پدیدار شود و راهحلی برای آن
ارایه گردد.

سودوكو 617
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :616
سعید صادقی

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.

خانواده محترم حسام

خبــر درگذشــت والــدهی گرامیتــان چنــان ســنگین و جانســوز اســت کــه بــه دشــواری بــه بــاور مینشــیند
ولــی در برابــر تقدیــر حضــرت پــروردگار چــارهای جــز تســلیم و رضا نیســت .ضمن عرض تســلیت به شــما،
علــو درجــات الهــی را بــرای آن مرحومــه مســئلت مینمایــم.

شرکت یاقوت سبز  ،کامبیز فرزادی

همکار گرانقدر

جناب آقای حسن پورجعفرآبادی
در غــم از دســت دادن مــادر بــه ســوگ نشســتن ،صبــری میخواهــد عظیــم .واژه
تســلیت ناتــوان از تســکین اســت .از درگاه پــروردگار یکتــا بــرای آن عزیــز از دســت
رفتــه غفــران و رحمــت واســعهی الهــی و بــرای شــما و خانــواده محترمتــان صبــر و
شــکیبایی مســئلت مینماییــم.

اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره/99/16ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «عمليــات احــداث جــاده
کنــدرو ســایت شــماره  ،2پارکینــگ و ورودی ســایت خطــوط  5و  6و  7توليــد کنســانتره
آهــن» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار راهســازي واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
لــذا پيمانــكاران ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويــل پــاكات ســاعت  9الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  99/06/10در محــــل دفتركميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــاا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه
روز يكشــنبه مــورخ  99/06/02مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر
يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
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