
ویترین آخر

رضا صادقیان-بهارنیوز: زیست روزمره برای شهروندان 
قابل لمس و درک استچرا که بخش گسترده ای از تجربه خود 
در زمان گذشته و حال را به واسطه زیستن درک می کنند. 
و  تحلیل گران  از  برخی  که  است  فربه  آنقدر  روزمره  زیست 
جامعه  شناسان برای اثبات گفته های خویش به جای تکیه 
به  انتخاب نظریه های روش  شناختی،  و  آمارهای رسمی  به 
برای  امر  همین  حال  می کنند.  اشاره  خود  روزمره  زیست 
اقتصادی  تصمیمات  وقایع،  رویدادها،  با  که  شهروندانی 
دولت مردان و سیاست گذاری ها مختلف و بدون فاصله روبرو 
می شوند، از غلظت بیشتری برخودار است. به عبارتی، زیست 
روزمره تجربه مند در کلیت زندگی شهروندان دارای جایگاهی 
غیرقابل قیاس با سایر موارد از قبیل آموزش، تحصیل، اقتصاد، 

فرهنگ و سیاست است.
به عنوان مثال؛ زمانی که مسئوالن و مدیران ارشد اقتصادی 
از کاهش نرخ تورم، ارزان شدن کاالهای اساسی و دسترسی 
آسان شهروندان به رفع نیازهای اقتصادی سخن می گویند، 
مخاطب این حرف ها به جای دقت به سخنان مسئول مربوطه 
و گوش سپردن به آمارهایی که ارایه شده و می شود به زیست 
روزمره خود رجوع می کند و این همه گفته را با تجربه زندگی 

خود در زمان حال مقایسه می کند.
 شهروند شنونده ابتدا زیست روزمره خود را مورد سنجش 
قرار می دهد، سپس آن همه ادعا درباره اقتصاد را به تجربه 
با  مدیران  گفتارهای  چنانچه  می دهد.  حوالت  خود  زندگی 
همه  آن  بی شک  باشد،  نداشته  مطابقت  او  روزمره  زندگی 
تالش برای توجیه مخاطب از سوی مدیر ارشد به دیوار تجربه 

زیسته شهروندان برخورد خواهد کرد.
افتتاح  درباره  دولتی  مدیران  سوی  از  روزها  این  آنچه   
برون  و  درون  نقل  و  حمل  توسعه  زیرساختی،  طرح های 
تورم،  کنترل  نقل عمومی،  و  ناوگان حمل  نوسازی  شهری، 
کاهش نرخ ارز، با کیفیت شدن خودروهای ساخت داخل و 
و  ارزان شدن خودرو  و  آالینده های زیست محیطی  کاهش 
مسکن و برخی کاالهای اساسی با آن روبرو بوده و هستیم 
با زندگی و زیست  از سوی شهروندان  از هر موضوعی  قبل 
روزمره خودشان مقایسه می شود. این گفته ها زمانی از سوی 
میان  تضادی  که  می گیرد  قرار  پذیریش  مورد  شهروندان 
زندگی روزمره و آمارهای اعالم شده وجود نداشته باشد، در 
مردم  سوی  از  گفته  همه  این  آنکه  جای  به  اینصورت  غیر 
قبول واقع شود، شاهد بروز مخالفت  و نفی سخنان مسئوالن 
امر خواهیم بود. موضوعی که بیش از آنکه زمینه ساز آرامش 
ذهنی شهروندان را به همراه داشته باشد، باعث برهم زدن 

فضای فکری آنان خواهد شد.

فارس: نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز )سه شنبه 23 
دی ماه 99( و پس از پاسخ های منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به 
سؤال رحمت اهلل نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس پاسخ های این 
عضو کابینه را قانع کننده تشخیص ندادند و به وزیر علوم کارت زرد نشان دادند. 
از 248 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 69 رای موافق و 146 رای مخالف 

و 18 رأی هم ممتنع بود.

ترابر نیوز: معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: از فروردین 1400 
همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می  شود. آمنه نادعلی زاده در گفت وگوی 
شبکه خبر درباره شرایط دریافت دسته چک اظهارداشت: درآمد ثابت، میزان دارایی و 
نیاز فرد به دسته چک شرایط ارائه چک به متقاضیان را مشخص می کند. وی افزود: 
ریسک نکول افراد، خوش حسابی یا بدحسابی از دیگر شرایط صدور دسته چک است. 

برای چک های برگشتی، محدوده عددی برای چک ها در نظر گرفته می شود.

       گوناگون

مجلس به وزیر علوم کارت زرد داد

اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین 1400

آب سنگین ایران به حدود ۸ کشور جهان صادر می شود

بهارنیوز: در دستور قرار گرفتن مجدد 
تشخیص،  مجمع  در   FATF لوایح 
و  جمهور  رئیس  درخواست  با  هم  آن 
موافقت رهبر انقالب، گزاره امیدبخشی 
معاون  جنیدی،  لعیا  سوی  از  که  بود 
سال  آذرماه  در  رئیس جمهور  حقوقی 
پیش  که  حالی  در  شد،  مطرح  جاری 
از این، لوایح FATF پس از یک سال 
مسکوت ماندن در مجمع، از دستور کار 
خارج شده بود. بازگشت این لوایح به 
مجمع تشخیص مصلحت بازتاب مثبتی 
در فضای سیاسی و اقتصادی کشور به 
دنبال داشت و امیدها برای تصویب آن 
را افزایش داد اما اخیرا یکی از اعضای 
نسبت  مجمع  منفی  فضای  از  مجمع 
به  برداشت.  پرده   FATF لوایح  به 
لوایح  این  تصویب  عدم  بسیاری،  باور 
و  بانکی  روابط  متوجه  را  مشکالتی 
کرد  خواهد  ایران  اقتصادی  مبادالت 
که اولین نتیجه آن در معیشت مردم 
محسوس خواهد بود. »علی مطهری«، 
موافقان  از  و  مجلس  پیشین  نماینده 
تصویب لوایح FATF بر این باور است 
ضرر  به   FATF درباره  بالتکلیفی  که 
پیشین  نماینده  گفته  به  است.  کشور 
منافع  »شاید  مجلس  در  تهران  مردم 
عده ای در نپیوستن به این گروه و عدم 
شفافیت مالی در کشور داشته باشد.« 
دست  بعدی  دولت  اگر  دارد  تاکید  او 
و  حل  مساله  این  باشد  اصولگرایان 

فصل خواهد شد. 
آنچه می خوانید بخش هایی از گفتگو 

با علی مطهری است؛

آقای مطهری! از نظر شما بالتکلیفی 
حد  چه  تا   FATF بررسی   درباره 
باشد؟  کشور  ضرر  به  می تواند 
صورت  به  تشخیص  مجمع  چرا 
نظر  اعالم  باره  این  در  صددرصدی 
رد  بگوید  مثال  عنوان  به  نمی کند 

می شود یا تصویب می شود؟ 
علت تعلل مجمع، یکی این است که 
فکر می کنند اطالعات مالی ما در اختیار 
این گروه قرار می گیرد، در حالی که این 
مسیر  اطالعات  ارسال  و  نیست  گونه 
نیست  آسانی  این  به  که  دارد  خاصی 
است.کشورهای  خودمان  رضایت  با  و 
عضو این گروه هم این طور نیست که 
اعالم  راحتی  به  را  مالی شان  اطالعات 
این  مجمع  تعلل  دیگر  علت  کنند. 
است که فکر می کنند تا زمانی که در 
گروه  این  در  عضویت  هستیم  تحریم 
تحریم ها  زدن  دور  که  می شود  باعث 
مشکل پیدا کند. این دلیل هم به گواه 
کارشناسان وارد نیست و ما با پیوستن 
تحریم ها  می توانیم  بهتر  گروه  این  به 
را دور بزنیم، خصوصا االن که با رفتن 
ترامپ تحریم ها سست می شود. شاید 
عده ای هم منافعی در نپیوستن به این 
کشور  در  مالی  شفافیت  عدم  و  گروه 
داشته باشند که امیدوارم چنین چیزی 

نباشد.
دنبال  به  مجمع  که  گفت  می توان 
 FATF این است که اگر بحث تصویب
مطرح باشد آن را به دولت آینده که 
تصور می کنند اصولگرا است بسپارد 
نام  به  موفقیت  و  کار  نوعی  به  و 

اصولگرایان تمام شود؟ 
اینها احتماالت است و روی احتمال 
نمی توان قضاوت و اظهارنظر کرد. البته 
باشد حتما  اگر دولت دست خودشان 
این مسئله را حل می کنند چون مسئول 
معیشت و نان مردم خواهند بود. اکنون 

کنار نشسته اند و شعار می دهند.
چرا مجلس یازدهم و نمایندگان این 
به  مجمع  کردن  اقناع  برای  مجلس 
با  تصویب این لوایح ورود نمی کنند؟ 
توجه به اینکه همواره از کمبود منابع 
پولی و مشکالت بانکی و نقل و انتقال 
منابع مالی سخن می گویند چرا به این 
مسئله که اقتصاد ما را با مشکل جدی 

مواجه کرده ورود نمی کنند؟
از  موضوع  این  می کنند  فکر  چون 
مرحله مجلس عبور کرده است. همان 
توسط  پالرمو  طور که می دانید الیحه 
ولی  بود  شده  تأیید  نگهبان  شورای 
سیاست  ایراد  مجمع  نظارت  هیئت 
کلی به آن گرفته بود و شورای نگهبان 
بود و مورد  هم بدون بررسی پذیرفته 
قبول مجلس واقع نشد و به مجمع برای 
داوری میان مجلس و شورای نگهبان 
ارسال شد. مجمع هم آنقدر تعلل کرد تا 
مهلت یک سال پایان یافت و طبق آیین 
نامه، نظر شورای نگهبان حاکم شد. این 
در حالی است که اصال ورود مجمع به 
بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق 
با سیاستهای کلی خالف قانون اساسی 
است و رئیس مجلس می توانست الیحه 

پالرمو را برای اجرا ابالغ کند.
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تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت گل گهر که قرار بود  در سال 96 واحدهای بندرعباس را از تعاونی مسکن گل گهر تحویل بگیرند 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، شورای اروپا در بیانیه ای 
گفت: برجام عنصر کلیدی معماری جهان برای عدم اشاعه تسلیحات هسته ای و 
دستاورد دیپلماسی چندجانبه است. در این بیانیه آمده است:  اورانیوم با غنی 
سازی20 درصد در فردو تحول جدی و باعث نگرانی  است. ما از ایران می خواهیم 
از تنش زایی بیشتر خودداری کند و به برجام بازگردد. ما می دانیم این تصمیم ها 

ناشی  از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم هاست. 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: هم اکنون آب سنگین به میزان مورد نیاز در 
کشور تولید می شود و حتی آب سنگین ایران به حدود 8 کشور جهان صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی، در برنامه تلویزیونی »جهان آرا« شبکه 
افق گفت: تاکنون در تولید آب سنگین توقفی نداشته ایم، بلکه در زمینه تولید آن به 
پیشرفت های خوبی دست پیدا کرده ایم. هم اکنون آب سنگین به میزان مورد نیاز در 
کشور تولید می شود و حتی آب سنگین ایران به حدود 8 کشور جهان صادر می شود.

زوم

شورای اروپا بر حفظ برجام تاکید کرد

حسین  شریعتمداری در بخش هایی از سرمقاله کیهان نوشت: با کمال تاسف و 
ضمن پوزش از آقای صدیقی باید گفت، ماجرای نقل شده از نوع رخدادهای طبیعی 
و عادی نبوده است که به آسانی قابل  باور باشد! آنهم از سوی عالم دینی برجسته و 
پاکباخته ای نظیر جناب صدیقی، نه فقط تکریم و تجلیل از حضرت آیت اهلل مصباح 
نیست بلکه جفا در حق آن استاد بزرگ و رجل گرانقدر الهی نیز هست، ضمن آنکه 

جفا به شخصیت خود ایشان هم تلقی می شود

انتقاد روزنامه کیهان از آیت اهلل صدیقی

شعارمیدهندچونمسوولنانمردمنیستند
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/10/24 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1399/11/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/11/14
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/11/15 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3 سال 1399

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 3 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3 سال 1399 ( به شماره 1

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصه عمومي
 شماره99/53/ع

بندی،  ، داربست  تهیه مصالح   « دارد  نظر  عام( در  گهر )سهامي  شركت معدني و صنعتي گل 
طراحي و ساخت و اجرای الینر الستیکی مخزن ذخیره کنسانتره آهن درکارخانه گندله سازي 
شماره 2«  خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
  WWW.GEG.IR كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه 
و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 99/11/04 
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً 
است.  شده  مقرر   99/10/29 مورخ  دوشنبه  روز  مناقصه  موضوع  اجراي  محل  از  بازديد 
شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل 

و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی


