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اینچندنفر
حمله تند احمدی نژاد به حدادعادل
انتخاب :رئیس دولت نهم و دهم درواکنش به اظهارات اخیرحداد عادل گفت :متاسفانه کشورما در
حال حاضرگرفتارکسانی شده که خودشان را برتر ازمردم میدانند و به خود حق میدهند که جای مردم
تصمیمگیری کنند .اینها مملکت را ارث پدر خودشان میدانند و میخواهند مردم را از همه صحنهها
کناربگذارند .چگونه میتوان انتظارداشت با نقشآفرینی کسانی که قبل از انقالب دست فرح پهلوی را
میبوسیدند و سپس تغییرچهره داده و سوپرحزباللهی شدند ،اوضاع کشوردرست شود؟

انتخاب اول جبهه اصالحطلبان آقای ظریف است
خبرآنالین :حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران گفت :انتخاب اول جبهه اصالحطلبان آقای
ظریفخواهدبود .او گفت:چیزی کهدرحالحاضرفراوان است الحمدهلل کاندیدا است آنطورکهبندهدر
ذهنممنظم کردهام ،ابتدا آقایظریف است که االنبیشترمطرح است،بعد آقایزنگنه ،آقایجهانگیری،
آقای بی طرف ،آقای محسن هاشمی ،دکترهمتی هم ممکن است جزء کسانی باشد که مطرح میشود،
آقای اردکانیان نیزممکن است مطرح شود ،آقای صادق خرازی و آقای عارف هم خودشان اعالم کردهاند.

انصراف علی کریمی ازمناظره تلویزیونی
ایسنا :علی کریمی با ارسال نامهای به مدیر گروه ورزش شبکه سه سیما از حضور در برنامهای که برای
کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شده است ،عذرخواهی کرد و نوشت« :احتراما به آگاهی
میرسانم اینجانب علی کریمی نامزد تصدی سمت ریاست فدراسیون فوتبال سالهاست نقاط ضعف فوتبال
ایران و راههای برونرفت از بحران فعلی فوتبال کشور را در قالب مصاحبههای مختلف بیان کردهام و اکنون
حضوردریک برنامه ضبط شده تلویزیونی و مناظره با سایرکاندیداهای محترم را به صالح فوتبال کشورندانسته و آن را بیشترنمایشی میبینم».

خبر

تجمع معلمان نهضت سودآموزی
مقابل مجلس
 پاسـارگاد :آمـوزش دهنـدگان سـالهای
۹۲تـا ۹۹نهضـت سـوادآموزی سـیرجان و
تمامـی کشـور صبـح یکشـنبه سـاعت ۹صبـح
مقابـل مجلـس شـورای اسلامی تجمـع کردنـد.
گفتنیسـت قـرار اسـت ایـن تجمـع تـا حصـول
نتیجـه در روزهـای آینـده هـم ادامـه داشـته
باشـد .یکـی از معترضـان سـیرجانی بـه پاسـارگاد
گفـت :مـا بـه منظـور اعتـراض نسـبت بـه قانـون
تبعیـض آمیـز تبصـره ۱۰مـاده  ۱۷مقابل مجلس
تجمـع کردهایـم .او در توضیـح بیشـتر گفـت:
طبـق ایـن تبصـره فقـط افـراد قبـل از سـال 92
اسـتخدام میشـوند حتـی اگـر  5مـاه کار کـرده
باشـند .او بـا بیـان اینکه این قانـون تبعیضآمیز
اسـت ،گفـت :مـدام میگوینـد در آزمونهـای
اسـتخدامی شـرکت کنیـد خـب آزمونهـای
اسـتخدامی اوال شـرط سـن دارنـد کـه بـه سـن

خیلـی از ماههـا نمیخـورد ثانیا رشـتههای خاص
میخواهنـد کـه باز هم به رشـتهی مـا نمیخورد.
االن مـا بـا ایـن سـابقه کار چـه باید بکنیـم .او در
پاسـخ بـه این سـوال کـه بعد از تجمـع امروزتان
اتفاقـی افتـاد ،گفت :فقـط دو نماینـده به داخل
جمـع آمدنـد و حرفهـا را شـنیدند امـا هیـچ
قولـی ندادنـد .مـا دقیقـا  7دیمـاه هـم جلـوی
مجلـس تجمـع کـرده بودیم و آقـای منادی یکی
از نماینـدگان مجلـس بـه مـا قـول داد طـی دو
هفتـه آینـده بچههـا تعییـن و تکلیـف میشـوند
و قانـون جدیـدی برایشـان مصوب میشـود اما
یکمـاه و نیـم گذشـت امـا هیچ اتفاقـی نیفتاد و
بـرای همیـن بـار دیگر همـه معترضان از سراسـر
کشـور جلـوی مجلس تجمـع کردنـد .وی افزود:
از سـیرجان  10نفـر بـه نمایندگـی سـایرین در ایـن
تجمـع حضـور دارنـد.

آموزش دهندگان سالهای ۹۲تا ۹۹نهضت سوادآموزی سیرجان و تمامی کشور صبح یکشنبه ساعت ۹صبح مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند .از سیرجان
 10نفربه نمایندگی سایرین در این تجمع حضورداشتهاند .خبرمربوط به این تجمع را درهمین صفحه بخوانید.

روزانههای کامبیز

فوتبال و سیاست

 احمدرضا تخشید
من به عنوان کامبیز تصمیم گرفتهام در
مسایلی که در تخصصم نیستند ورود نکنم
اما یک بازیکن فوتبال مجبورم کرد از تعهدم
دست بردارم .البته چون خودم تخصصی ندارم،
از روشنگریهای یک خبرگزاری مورد تایید و
عزیزانمان درصدا و سیما استفاده زیادی کردم.
بعدازدرگذشتعلیانصاریان،وریاغفوریبازیکناستقاللدرپیامتسلیتاش
گفت :آنقدرعزابرسرمانریختهاند کهفرصتعزادارینداریم.بعدخبرگزاری
مورد تاییدمان کاری نسبتا غیراخالقی کرد و مبلغ قرارداد وریا را فاش کرد و
چوناستقاللخوبنتیجهنمیگرفت،طرفدارانشفهمیدندتقصیرمبلغزیاد
قرارداد اینبازیکن است.عزیزانمانهمدررادیووهمتلویزیوندرتفسیرشان
بهمنفهماندند کهتقصیرهاهمهبرگردنوریاغفوری است.مندرهمینجا
بهعنوانیکدوستداراینبازیکنبه اومیگویم؛جاهلنباش،نادانمباشتو
داریپولمیگیری کهفوتبالبازی کنی .اینیعنیچی کههراتفاقیدرجامعه
میافتد تو فورا نتیج ه میگیری و حرفهای گنده گنده میزنی؟ تو میدانی من
چقدرفرهنگلغتراگشتهامتافهمیدهامعزایعنیمصیبتوسوگواریعالوه
بر گناه باخت استقالل ،گنا ِه وقتی هم که ازمن تلف شد گردن تو است؟
گناه دوستان ما درخبرگزاری مورد تایید هم به گردن توست که مجبورشدند
کارغیراخالقی انجام دهند و با فاش کردن رقم قراردادت به من فهماندند که
نتیجهنگرفتنتیمتقصیرتوست؟ امروزیکی ازبرادرانماندرمجلستوییت
زده است :با محدود کردن رسانههای مخربی هم چون اینستاگرام و توییتر
فضا برای رسانههای انقالبی و »...من کاری به بقیهی حرفهایش ندارم ،فقط
میخواستم که به برادرعزیزمان تبریک بگویم که با استفاده ازتوییترمشت

محکمی به دهان یاوهگویان نادان کوبید و دل دوستان را شاد کرده است .به
گمانم داریم به انتخابات نزدیک میشویم که برادرمان حداد عادل هرروزبا
سخنی تازه روح و جانمان را به وجد میآورند .امروز ایشان گفتهاند :وزارت
خارجه روسیه گفته هرمقام خارجی که قصد دیداربا پوتین را دارد باید دو
هفتهدرقرنطینهباشد».وبههمیندلیلمحمدباقرعزیزماننتوانستباپوتین
دیدارکند .من فقط میخواهم اظهارتاسف کنم برای جناب پوتین که یک
چنین فرصت طالیی را ازدست داد وگرنه چیزی ازجایگاه قالیباف عزیزمان
کم نشد .من اگرامکانش را داشتم،عکس تجمع ناگهانی مردم ایران دردیدار
با ایشان را میفرستادم خدمت پوتین تا دیگرازاین کارها نکند .امروزدیگر
واقعا فهمیدم خیلی به انتخابات نزدیک شدیم .چون به هرسایتی مراجعه
میکنم برادرمان دهقان در مورد مسایل گوناگون اظهار نظر کرده است و
خبرگزاریهابهصورتحداکثرمنعکسمیکنند.فقط امیدوارمدوستانقبل
توگویی با هم داشته باشند تا ما را دچارسردرگمی
ازکاندیدا شدن یک گف 
نکنند.یکی ازعزیزانماندرمجلس امروزگفتهاند:مخالفانطرحشفافیت از
سوءاستفادهشیاطینمیترسیدند کهمنجربهتخریببرخی ازشخصیتها
نشود .ما ازبچگی همیشه میگفتیم لعنت برشیطان و حاال هم میگوییم و
مشتمحکمیبهشیاطینمیکوبیم .امروزدوباره گفتههایحدادخانعادل
را خواندم و لذت بردم .ایشان گفتهاند؛ کسی که مادرو مادربزرگش بیحجاب
بودهخیلیطولمیکشدتابهباورحجاببرسد.نمیدانمچهبگویمفقطباید
ایمان بیشتری به شیاطینی که نماینده عزیزمان گفته بیاورم و احتمال بدهم
این حرف را آقای حداد دو سه سال بعد ازانقالب زدهاند و حاال شیاطین دارند
نشرش میدهند .امروزآقای جهانگیری گفتهاند نخواهیم گذاشت که کمر
مردم زیربارمشکالت خم شوند .باید بگویم دستتان درد نکند که اینقدربه
فکرماهستید.بهامیدپیروزیهایبیشتر

یک سالگی کرونا در ایران؛ تلنگری برای تغییر
 سعیدمنصور افشار*
در آغاز دومین سال درگیر بودن با ویروس کووید 19
و بیماری کرونا در ایران دیگر کسی تردید ندارد که مشکالت
زیادی برای ایران و جامعه جهانی به وجود آورده است .اقتصاد
جهان درطول یک سال گذشته کوچکترشده و در ایران هم
با توجه به رکود اقتصادی قبلی و فعلی و تحریمهای بینالمللی
مشکالت کمرشکنی برای مردم و واحدهای تولیدی و کسب و
ً
خصوصا خدمات مسافرتی و گردشگری و
کاردرتمام حوزه ها
برخی تولیدات صنعتی و کشاورزی ایجاد شده است.
ازسوی دیگرگسترش بیماری ،ضربات سنگینی به سالمت
محیطزیست و منابع آبی وارد کرده است .استفادۀ گسترده
از مواد شویندۀ شیمیایی ،پاک کنندهها ،وجود زبالههای
بیمارستانیعفونی و زبالههای خانگی حاوی ماسکهای مصرف
شده و مواد آالیندۀ دیگر تنها بخشی از این زیان انباشته برای
سالمت و حتی حیات نسل آینده به شمارمیروند.
چه کسی تصور میکرد که در سال  1399خورشیدی یا
 2020میالدی یک بیماری همهگیر ،همۀ معادالت موجود را بر
هم زند و اقتصاد جهانی را تقریبا به حداقل رشد کاهش دهد؟
احیای اقتصاد آسیبدیده اما نیازمند آموختن و به کارگیری
درسهایی تازه است؛ متفاوت با آنچه تاکنون آموختهایم و در
کنار آن به ذهنی باز در مقابل تغییرات آینده و کسب مهارت
های الزم نیازداریم.
از این رو بر این باوریم که در اقتصاد پس از کرونا شاهد
مطالبات و دستاوردهای جدید و بیشتری درحوزه خدمات و به
ویژه صنعت حمل و نقل خواهد بود .مشاغل بیشتری درزمینه
خدماتفنیومهندسی ،کامپیوتر،برنامهنویسی،تولیدمحتوا،
استارتآپها و در کنار این مورد پیشرفت هوش مصنوعی
در دوران بعد از کرونا  -هر چند قبل از آن هم بود -شکل
زندگی انسانها را ازبسیاری جهات دگرگون خواهد کرد و البته
بهبود خواهد بخشید .ازافزایش کارایی درزندگی و کارشخصی

انسانها و بازارهای مالی (با توجه به بالک چین و ارزهای
دیجیتال و بده بستانهایی از این نوع ،نیاز به حضور فیزیکی
بانک ها به شکل فعلی از بین خواهد رفت) تا اتومبیلهای
خودران ،رباتهای جراح و ماشینهای تشخیص بیماری.
اگر در طی پروسه ،برنامهریزی اصولی انجام گیرد ،با به
کارگیری ماشینهای هوشمند و استارتآپها حتی جامعهای
با میزان اشتغال پایین میتواند هم از نظر مالی مسیر رشد را
طی کند و افراد آن میتوانند با ارتقای کیفیت دانش و کسب
مهارتهای جدید زندگی بهتری را تجربه کنند .کرونا شاید
تلنگری باشد تا انسان روش زندگی و کار خود را تغییر دهد.
تغییرات اقلیمی ،خشکسالیها ،نابودی منابع آب و جنگلها
را جدی بگیرد و به گرم شدن کره زمین به عنوان جدیترین
خطر برای نابودی نسل بشر توجه کند و این در صورتی است
که با تغییرسبک زندگی  ،جریان اموررا به سمت آینده دلخواه
هدایت کنیم و بدانیم اگربی توجه به خطراتی که ذکرشد ،به
روش نابودگرایانه کنونی ادامه دهیم و ندانیم که چه باید انجام
دهیم ،بعید است بتوانیم ازنابودی سیاره زنده جلوگیری کنیم.
هوش مصنوعی دراین بخش میتواند همه دانشآموزان
را تا یک سطح پایهای آموزش دهد ،این آموزش در همه
جهات و با احترام به تنوع انسانها خواهد بود ،از هوش
مصنوعی نهراسیم .چرا که آنها فرزندان ذهن ما انسانها
هستند و نسل جدی د به شمارمیآیند.
دنیای پس از کرونا ،دنیای جدیدی است و فرصتهای
آینده بسیارگسترده .کافی است کمی به اطرافمان نگاه کنیم،
دنیایی کاردرزمینه ساخت نیروگاههای انرژی های تجدیدپذیر،
هوش مصنوعی ،نانوربات ها ،صنعت پژوهش ها ،اکتشافات
کیهانی و عرصه های تازل دیگر.
بپذیریم اگر در این جهت «تغییر» کنیم ،همزمان با رشد
انسانها ،هوششان هم افزایش چشمگیری خواهد یافت.
*عصرایران

سودوكو 643
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :642
فرامرز اکبری

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.

آگهی مناقصه عمومی شماره/99/012م.ع
ـر دارد «خریــد و تخلیــه  25.000تــن ماســه بــادی و
ـعه در نظـ
ـت توسـ
ـرو صنعـ
ـرکت پاریز پیشـ
شـ
خــاک رس (  22.500تــن ماســه بــادی بــدون ریــگ و  2.500تــن خــاک رس شــیرین) جهــت کاشــت
درخــت در محــل موردنظــر کارفرمــا (کیلومتــر  20جــاده ســیرجان -شــیراز (جــاده آســفالت) و ســه
تــا پنــج کیلومتــر جــاده خاکــی )» را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در ســطح شهرســتان ســیرجان
بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا کلیــه متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت اســناد
مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــی  www.parizpishro.irمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت
ـورخ  99/12/09به نشــانی
ـنبه مـ
ـل پاکات روز شـ
ـت تحویـ
مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد .مهلـ
ســیرجان -مجتمــع معدنــی و صنعتی گلگهــر -جنب رســتوران رز -حــوزه مدیرعامل شــرکت پاریز
پیشــرو -واحــد امــور حقوقــی و قراردادهــا -تلفــن 034-41424328:میباشــد.
میــزان تضمیــن شــرکت در مناقصــه 500.000.000 :ریــال ( پانصــد میلیــون ريــال ) در قالــب چک
بانکــي رمــزدار يــا چــک تضميــن شــده بانکــي /ضمانتنامــه بانکــی معتبــر /واریــز وجــه نقــد بــه
شــماره حســاب  10/3309211/2بانــک رســالت بــه نــام شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت توســعه
زمان بازدید :روز دوشنبه تاریخ 99/12/04
 شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات بــه تنهایی بــدون احتیــاج به ذکــر دالیلیمختــار میباشــد.
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09135401855(آقای مهندس تاتلی) تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

