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اینچندنفر
استیضاح ظریف در مجلسکلید خورد
فارس :نمایندهمردمتبریزدرمجلس گفت:نمایندگانبهدنبال اظهاراتظریفدوتحقیقوتفحص ازمرکزمطالعات
استراتژیک ریاستجمهوری و وزارت امورخارجه و یک استیضاح ازوزیرامورخارجه را کلید زدند .علیرضابیگی افزود :در
ارتباط با اظهارات وزیرامورخارجه که میدان را درمقابل دیپلماسی قرارداده بود ،نمایندگان براین نکته تأکید داشتند که
میدان و دیپلماسی هردو منافع ملی را دنبال میکنند و با توجه به جایگاه ویژه شهید سلیمانی درمیان مردم

هرکس دیپلماسی و میدان را درمقابل هم قراردهد درواقع دیپلماسی را دربرابرمردم قرارداده است.

حمایتنمایندگانمجلسازمصوبهاخیرشوراینگهبان
ایسنا 203 :نماینده مجلس دربیانیهای ازمصوبه اخیرشورای نگهبان حمایت کردند .در این بیانیه
آمده است :خداوند را شاکریم که شورای نگهبان درراستای تالشهای مجلس شورای اسالمی گام نهایی
را استواربرداشت و حسنختام شایستهای را رقم زد .شورای نگهبان براساس قانوناساسی و سیاستهای
کلی انتخابات به تکلیف قانونی خودعمل نموده و ر ً
أسا اقدام به اصالح و ساماندهی ثبتنام و شفافسازی
معیارهایداوطلبیانتخاباتریاستجمهورینمود.

جریمه یک میلیون تومانی برای سفردرعید فطر
ایلنا:سخنگویناجا گفت :افرادی کهبهشهرهایقرمزسفرکنندمبلغیکمیلیونتومانو افرادی کهبهشهرهای
زردونارنجیسفرکنندمبلغ ۵۰۰هزارتومانجریمهخواهندشد.سرداراحمدحاجیاندرادامه افزود:براساسمصوبه
ستادملیمقابلهبا کرونابرای ایامتعطیالتعیدسعیدفطرمحدودیتهاییدرنظرگرفتهشده است.براین اساس
ازروزسهشنبه( ۲۱اردیبهشت)تاشنبه( ۲۵اردیبهشت)محدودیتترددداریم .اینمحدودیتهابینشهری است.

خبر
رگبار و رعد و برق در  ۲۱استان کشور

کرمان از  20اردیبهشت

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبارو رعد و برق
و وزش باد شدید موقت ،خیزش گرد و خاک و احتمال
بارش تگرگ تا سه شنبه ( ۲۱اردیبهشت ماه) در ۲۱استان
و افزایش ارتفاع موج دردریای خزرو خلیجفارس هشدار
داد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده
است :وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت،
خیزش گرد و خاک و احتمال بارش تگرگ بهویژه در
ساعات بعدازظهر و اوایل شب یکشنبه ( ۱۹اردیبهشت
ماه) برای استانهای؛ خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
نوبلوچستان ،شمال استانهای
کرمان ،یزد ،سیستا 
اردبیل ،آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی ،دوشنبه (۲۰
اردیبهشتماه) برای استانهای گیالن ،مازندران ،گلستان،
اردبیل ،زنجان ،قزوین ،البرز ،تهران ،قم ،همدان ،مرکزی،
نوبلوچستان ،کرمان ،اصفهان ،غرب یزد،
شمال سیستا 
شمال و شرق فارس و شمال و غرب سمنان و سهشنبه
( ۲۱اردیبهشت ماه) برای استانهای کرمان ،اصفهان،
شمال فارس ،غرب یزد ،قزوین ،البرز ،تهران ،شمال

سمنان ،همدان ،مرکزی و قم قابل پیشبینی است.
درچنین شرایطی احتمال جاری شدن روانآب موقت
در مسیلها ،صاعقه و برقگرفتگی در مناطق مرتفع و
مستعد ،احتمال شکستن درختان فرسوده وآسیب
به سازههای موقت وجود دارد و بر اساس توصیه
هواشناسی احتیاط در تردد و توقف در کنار رودخانهها
و مسیلها ،احتیاط در کوهنوردی و چرای دا م درمناطق
مرتفع و حاشیه رودخانهها و مسیلها بهویژه درساعات
بعدازظهرو شب و تحکیم سازههای موقتی مد نظرقرار
گیرد.
هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای
جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام
کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد کند .این هشدار برای
آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی الزم را
برای مواجهه با پدیدهی جوی داشته باشند که از حالت
معمول کمی شدت بیشتری دارد .ازسوی دیگرمسئوالن
نیزدرجریان این هشدارها قرارمیگیرند تا اگر الزم باشد
تمهیداتیرابیندیشند.

حدود دو هفته است که فاز دوم واکسیناسیون کرونا برای سالمندان باالی  80سال در سیرجان آغاز شده و همچنان ادامه دارد .به گفته
روابط عمومی دانشکده علومپزشکی روزانه به طور میانگین به  300نفر از سالمندان سیرجانی واکسن زده میشود .امین ارجمند /پاسارگاد

روزانههای کامبیز

مدیر خانه

 احمدرضا تخشید
امروزهم روزخوبی بود هم روزبدی.
شورای نگهبان شرایطی را که کاندیداهای
ریاستجمهوری باید داشته باشند اعالم
کرد و خوشحال شدم .وقتی متوجه شدم
سن وزیر واداده و رودار ارتباطات یعنی
آذریجهرمی به کاندیدا شدن قد نمیدهد ولی هنوز خوشحالیام
کامل نشده بود که متوجه شدم این حقیریعنی کامبیزنمیتواند
لباس خادمی ملت را بپوشد برای اینکه سابقهی مدیریتی و شهرداری
در سطح باال را ندارم .البته اول خیلی حالم گرفته شد ولی بعد از
ساعتیفکربهنتیجهخوبیرسیدم.همینفردابلندمیشومومیروم
در شوراینگهبان و با صدای بلند طوری که همه بشنوند میگویم
این جانب کامبیزبا چندرغازحقوق کارمندی دراین شرایط واویالی
اقتصادی دارم یک خانوادهی چهار نفره را میچرخانم و درواقع
مدیریت میکنم و این مطمئنا ازکارحسن جان مهمترو مشکلتر
است،چونرییسجمهوراولکهحقوقخوبیمیگیردپسمشکلی
در خانه ندارد ،بعدش هم پنجاه تا مشاور و معاون و وزیر کوچک
و بزرگ هوایش را دارند و اگر خرابکاری هم کرد دیگران را مقصر
میکند و تقریبا به هیچکس جوابگو نیست .مثال همین محمود
خودمان را درنظربگیرید با اینکه هشت ساله که دیگررییسجمهور
نیست ولی هنوز هم دارد توی شهرها میگردد و هر حرفی دلش
میخواهد،م یزندوهیچکسهمنمیگویدباالیچمشش ابروست
ولی من حقیراگریک روزدست خالی بروم خانه باید شب را به جای
اتاقخواب درهال بخوابم و اگرروزبعد هم دست خالی بروم خانه،

کلمن

باید روی حیاط بخوابم و روزبعد مطمئنا توسط همسرو فرزندان
از خانه اخراج خواهم شد .اینها همه را به عزیزان شورای نگهبان
میگویمو آنهاحتمامتوجهخواهندشددراینشرایطمدیریتیک
خانواده ازمدیریتیک کشورسختتراستومنراتاییدصالحیت
خواهند کرد .امروز آقای سیداحمد خاتمی گفتهاند گرانیهای
افسارگسیختهحاصلمذاکراتاستومشکلمعیشتیکشورفقط
با مقاومت حل میشود نه با مذاکره با آمریکا.
من هم در تایید حرف ایشان میگویم من هم اهل
مقاومت هستم پس هرچه زودتر صالحیتم را تایید کنید .امروز
بعد ازحرفهای کریمیقدوسی ،دفترریاستجمهوری گفته است؛
کریمیقدوسی در فضای سیاسی کشور به چوپان دروغگو معروف
شده .این اجنبیپرستها چی فکرکردند؟ حاال اگریکی ازدوستان ما
چهارتاحرفزدویکیشهمدرستنبود،بایدتوهین کنیم؟ امیدوارم
هرچه زودترمشت محکمی به دهان شما خورانده شود .امروزآقای
رستمقاسمیازفرماندهانسابقنظامیکهکاندیدایریاستجمهوری
است گفته؛ من حقوقدان نیستم ،اقتصاددانم .آقای مهمانپرست
نامزددیگرگفته؛بایدروی کارتملی افرادباالی ۱۸سالسهمیهبنزین
و گازوییل بدهیم و بگوییم دولت ازشما لیتری  ۲۰هزارتومان آن را
میخرد و این گونه قدر و ارزش کارت ملیام را دانستم و امیدوارم
هرچهزودترانتخاباتریاستجمهوریبرگزارشودو ایشانرایبیاورند.
امروزمثل چند روزقبل خیلیها از آقای رییسی خواستهاند کاندیدا
شود به نظرمن هم دیگروقتش است چون هم مذاکرات وین به
خوبی پیش میرود و هم سکه همین طوردارد ارزان میشود و هم
دالردرحال ارزان شدن است .به امید موفقیتهای بیشتر!

 داریوش ناصر
همانطور که محمود احمدینژاد گفته مبلغ واقعی
یارانه سوخت بیشتر از 2میلیون تومان است اما دولت
فقط  45هزار تومان به مردم یارانه میدهد ،مدیرکل
هواشناسی استان کرمان هم گفته میانگین بارش سال
زراعی سال قبل در استان کرمان  145میلیمتر بوده اما
امسال 35میلیمترباریده.
یعنی نه تنها دولت که هوا هم حق مردم را خورده.
این هم نتیجه گوش نکردن مردم کرمان به حرفهای
نمکین نمکی؛ وزیربهداشت درمورد کرونا است که هی
داد زد :نروید هواخوری .حاال خوب شد؟ ازبس رفتید هوا
خوردید ،هوا عصبانی شد ،حق بارش شما را خورد!
متاسفانه گویا آبی هم که از خلیج فارس به کرمان
میآید ،قابلیت شرب ندارد .حاال آیا این مشکل مسئوالن
است؟ ابدا! االن اگرمعده شما هم مثل معده بعضی از
مسئوالن عادت به کوهخواری ،دریاخواری ،جنگلخواری
و رانتخواری داشت ،هیچ مشکلی برای نوشیدن آب
غیرشرب خلیج فارس نداشتید و اینقدر مسئوالن را
حرصنمیدادید! البتهخبرخوب این است کهمحمدرضا
پورابراهیمی؛ نماینده مردم تامین آب شرب برای استان
کرمان را ضروری دانسته .از قدیم هم گفتهاند« :وصف
العیش ،نصف العیش» یعنی همینکه ایشان ضروری
دانسته ،پس نصف مشکل حل شده و مانده نصف دیگر
خود تامین آب که آن دیگر مشارکت مردم را
آن ،یعنی ِ
میطلبد .امیدوارم توقع نداشته باشید که شما توی خانه
و زیر کولر لم بدهید ،هندوانهتان را بخورید و همه کارها
بیفتدگردنمسئوالن!هرچند آقایپورابراهیمیحرفیهم
زده که امیدوارم مردم همیشه درصحنه استان کرمان که
حتی وقتی صحنه تعطیل میشود هم بازول کن صحنه
نیستندوهمانجاوسطصحنهنشستهاندوبساطقلیانو

جوجهشان به راه است ،گول نخورند .ایشان گفته است:
«باید الگوی کشت را اصالح کنیم ».دمت گرم داداش اما
نه! ما یکبار آمدیم با رایمان مملکت را اصالح کنیم،
«دولت پنهان» بالیی بر سر اقتصاد آورد که به درخت
میگوییم خاندایی! حاال همینمان مانده که الگوی
کشترا اصالح کنیموبا این کار«،بخشپنهان کشاورزی»
را با خودمان دشمن کنیم .آنهم وقتی که بخش پنهان
کشاورزی به دنبال تامین پسته مردم مظلوم ،معصوم و
کپیپیست شده چین هستند! ازاین حرفها که بگذریم،
جناب شهبازحسنپور؛ نماینده مردم سیرجان و بردسیرو
رییسمجمعنمایندگاناستانورییسفراکسیوناصناف
مجلس و ...نسبت به وضعیت آب شرب «ابراز نگرانی»
کرده .این آقای حسنپور هم جان میدهد برای اینکه
بگذاریمش دبیرکل سازمان ملل از بس دست به ابراز
نگرانیاش خوب است .همچنین آقای حسنپوردرمورد
انتقال آب خلیج فارس به کرمان و حل مشکل آب شرب
گفته که«مسئوالنوزارتنیرو گوششنواییندارندُ ».خب
برادر من ،چرا وقتی وزیر نیرو برای رای اعتماد به مجلس
معرفیشد،شماوهمکارنتانیکتستشنوایی ازایشان
نگرفتید؟شایدبگویید گوش ایشانمشکلشنواییدارد،
چرا سمعک برایشان نمیخرید؟ شاید بگویید سمعک
هم کارساز نیست ،چرا نمیروید زبان اشاره یاد بگیرید تا
اینگونهمنظورتانرابرسانید؟شایدبگوییدچشموزیرهم
نابیناست،چراازخطبریلاستفادهنمیکنید؟شایدبگویید
اصال هیچکدام ازحسهای پنجگانه ایشان کارنمیکند،
ُخب باالخره «دست و پا» که دارد ،یک جوری حالیاش
کنید تا برای مردم بینوای کرمان دست و پایی بزند.
اما شاید بگویید وزیر ،بیدست و پاستُ .خب دیگر،

اینجا وقتش است که بپرسم وزیر انتخاب کردهاید یا
کلمن؟

سودوكو 652
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :651
سعید خادمی

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.

جناب آقای دکتر ایرج شکوهی قرهسعدلو

جناب آقای

دکتر محمد اسفندیارپور

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان ریاســت اداره انتقــال
خــون اســتان کرمــان را تبریــک عــرض نمــوده ،موفقیــت و
ســربلندی روزافــزون شــما را از خداونــد منــان خواهانیــم.

پسرعموها ،خانواده شکوهی

برادر عزیزم ،غبار زمان ناتوانتر از آن است که چهرهی زیبایت،
بـا کمـال مسـرت انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان مدیرعامـل باشـگاه فرهنگی و
ورزشـی گلگهـر را تبریـک عـرض نمـوده و یقیـن داریم با عنایـت به شایسـتگی و تجارب
جنابعالـی و اسـتعانت از خداونـد متعـال شـاهد رشـد و شـکوفائی هرچـه بیشـتر ورزش
سـیرجان خواهیـم بـود .همچنیـن از خدمـات شایسـته مهنـدس محمد جواهـری قدردانی
نمـوده و آرزوی توفیـق روزافـزون بـرای ایشـان از درگاه خداونـد خواسـتاریم.

صدای دلنوازت و لبخندهای دلنشینت را برایمان کمرنگ کند.
همیشه به یادت هستیم.

مهندس حاجاصغر معینالدینی

در هفتمین سالگرد عروج ناباورانه برادر عزیزمان

پنجشنبه  1400/02/23بر سر مزارش گرد هم میآییم و
یاد و خاطرهاش را گرامی میداریم.

