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ویترینآخر

گوناگون
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به زمان تزریق واکسن کرونا به کادر
درمان بخش کرونای بیمارستانهای زیرمجموعه این دانشگاه بیان کرد :تزریق
واکسن به چند عامل ارتباط دارد ،تزریقها از بخشهای مرتبط با کرونا شروع
شده ،و بعد از آن گروه ،نوبت به بقیه کادر درمان میرسد که اگر همزمان دوزهای
بیشتری وارد کنند و با سرعت بیشتر کار تزریقها انجام شود ،فکر میکنم تا قبل
از عید این گروه تمام شود.

بررسی توهین به مقامات نیازمند شاکی خصوصی است

مهر :سخنگوی قوه قضائیه ،در خصوص پیگیری قانونی توهین به رئیس جمهور در
راهپیمایی  ۲۲بهمن گفت :تا جایی که قانون اجازه دهد دادستان راسا پیگیر خواهد
بود .غالمحسین اسماعیلی ،روز سه شنبه بیست و هشتم در نشست خبری گفت:
دادستان اصفهان در این رابطه بالفاصله طی نامهای به اداره کل اطالعات استان ،اعالم
کرد که مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند را شناسایی کنند
و به مراجع معرفی کنند.

دیوان عدالت ابالغیه پلیس راهنمایی و رانندگی
را باطل کرد

آفتاب نیوز :در پی نامه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که بر مبنای آن
کارشناسان تصادفات ملزم به تعیین سهم آموزشگاههای رانندگی در تصادفات
رانندگی شده بودند هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول دفاعیات پلیس
راهنمایی و رانندگی ،و پس از بحث و بررسی ،با اکثریت آراء مبادرت به صدور حکم
و اعالم کرد «تعیین سهم برای آموزشگاههای رانندگی در تصادفات رانندگی» خالف
قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است.

وزیر صنعت :همه چیز خوب است؛ هیچ کمبود یا افزایش
قیمتی در کاالهای اساسی نداریم!
آفتاب نیوز :در حالی که قیمت کاالهای اساسی در بازار مدام در حال افزایش است
و در برخی موارد نیز مردم برای تامین نیازهای خود باید ساعتها در صف بایستند،
علیرضا رزمحسینی ،وزیر صمت در جمع خبرنگاران گفت :در تامین کاالهای
ضروری مردم و نهادهها به خوبی پیش رفتیم و هیچ کمبود یا افزایش قیمتی در این
موارد ایجاد نخواهد شد.

احتمال قطع روابط روسیه با اتحادیه اروپا
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد مسکو آماده است در صورت اعمال تحریم هایی
از طرف اتحادیه اروپا که باعث ایجاد خطراتی برای رشته های حساس اقتصاد شود،
روابط خود را با این اتحادیه قطع کند .به گزارش اسپوتنیک ،الوروف تاکید کرد ما آماده
هستیم در صورت مشاهده مجدد تحریمها در برخی از عرصههایی که خطرات اقتصادی
از جمله در حساسترین زمینهها برای ما ایجاد کنند روابط مان را قطع کنیم.

مگر نه اینکه بر اساس کارنامه افراد به آنها مسوولیت داده
میشود پس چرا در ایران هرکه مدیر ناموفقتری بوده باشد،
پست بهتری میگیرد؟
عصرایران؛ مصطفی داننده -غالمرضا شریعتی استاندا ِر
حاال سابق خوزستان به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد
ایران» منصوب شد .خیلی از مردم خوزستان از شنیدن این
خبر خوشحال شدند ،چون آنچه از عملکرد شریعتی دیده
بودند ،چنگی به دل نمیزد و دعا میکردند که او دیگر نباشد.
از سوی دیگر بخشی از جامعه شاخ درآوردند که چگونه
امکان دارد یک مدیر ناموفق بر اساس آماری که خود وزارت
کشور منتشر کرده است ،به پست مهمی مثل ریاست سازمان
استاندارد برسد.
در سال  98فهرستی از سوی وزارت کشور منتشر شد که
در آن استانداریها بر اساس عملکرد رتبه بندی شدند و
استانداری خوزستان در پله آخر ایستاد.
استانداری خوزستان در  8محور؛ ارتقاء امنیت پایدار داخلی،
توسعه مشارکت و نشاط سیاسی ،هماهنگی امور اجتماعی و
فرهنگی ،محور توسعه شهری و روستایی ،مدیریت بحران،
هماهنگی امور اقتصادی و زنان و خانواده مورد ارزیابی و
نسبت به سایر استانها در متزلزلترین جایگاه ممکن قرار
گرفت.
در بحرانهایی مثل سیل هم دیدیم که مدیریت جناب
شریعتی چندان موفقیت آمیز نبود و مردم از استاندار و تیم او
گالیه داشتند ،گالیههایی که در بسیاری از موارد به حق بود.
با توجه به این شرایط ،حاال باید دولت به این سوال جواب
بدهد ،چرا به چنین مدیری با این سابقه ،پست مدیریتی
جدید داده است؟ مگر نه اینکه بر اساس کارنامه افراد به
آنها مسئولیت داده میشود پس چرا در ایران هرکه مدیر
ناموفقتری بوده باشد ،پست بهتری میگیرد؟
چرا باید مدیران کشور از این سازمان به آن سازمان بروند؟
از این استانداری به آن استانداری بروند؟ بدون اینکه تخصصی
داشته باشند یا با مناطق مختلف ایران آشنایی داشته باشند.
به طور مثال چرا فردی از جنوب کشور باید استاندار استانی
در شمال کشور باشد؟ مگر نه اینکه یک مدیر استانی باید به
حوزه کاری خود تسلط کافی داشته باشد؟
ای کاش کسی پیدا میشد و راز این انتصابها را با مردم
در میان میگذاشت .قطعا سالهاست شایسته ساالری در
ایران ،معنای اصلی خود را از دست داده است و مردم به این
باور رسیدهاند که پارتی و آشنا داشتن ،تنها راه رسیدن به
موفقیت در سیستم اداری کشور است.

عکس :سید محسن فروزنده

اتمام واکسیناسیون کادر درمان تا قبل از عید

رییس استاندارد شد
چون استاندار بوده!

شکوفه دادن زود هنگام درخت در خیابان بالل

نسخههای ُمرده اصالحطلبی

آفتابنیوز  :دکتر علی میرزامحمدی-
هیچ گفتمان سیاسی در ایران همانند
گفتمان اصالحطلبی از تنوع و در عین
حال ابهام مفهومی و عملیاتی برخوردار
نبوده است .با اینهمه در نسخههای
اولیه اصالحطلبی در ایران در نیمه دوم
دهه هفتاد در شیوه تحقق مطالبات
اصالحطلبانه توافقی نسبی وجود داشت.
بر این اساس نظریه پردازان اصلی این
گفتمان شیوهی تحقق مطالبات و
تقاضاهای اجتماعی و سیاسی را در ایده
هایی چون راهبرد آرامش فعال «عباس
عبدی» ،و «فشار از پایین و چانه زنی از
باال» سعید حجاریان جستجو میکردند.
ثمره این استراتژی در مراحل اولیه،
ترکیب اصالحطلبانه مجلس ششم ،تولد
مطبوعات و ادبیات اصالحطلبانه و شکل
گیری نهادهای مدنی مردم نهاد بود .اما
این روند دوام چندانی نداشت و در تمامی
ابعاد با موانع جدی به بن بست رسید.
جریان اصالحطلبی به اجبار رشد بطئی
خود را در اصالحطلبی نیابتی و معامله با
طیف میانه رو اصول گرایی ادامه داد .اما به
صورتی ناباورانه توسط همان طیف میانه رو
منزوی و حذف گردید .نهال اصالحطلبی
که تصور میشد بتواند زمستان سرد
سیاسی را دوام بیاورد و خود را احیا کند
نتوانست بر آن غلبه کند و به خوابی عمیق
رفت .اکنون در این فضای ناامیدکننده برای
جریان اصالحطلبی ،نسخهای دیگری از
اصالحطلبی مطرح شده است که در این
نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.
نخستین نسخه جدید اصالحطلبی را

"اصالحطلبی انفعالی" میتوان نامید که در
نوشتهها و اظهارات زیدآبادی قابل ردیابی
است .اصالحطلبی انفعالی انتقادهایی جدی
بر اصالحطلبی سیاسی و رویه طی شده آن
در چند دهه اخیر دارد .این نظریه معتقد
است اصالحطلبی ،سناریویی تحریف شده
است که بازیگران آن خواسته یا ناخواسته
در بازی قدرت سیاسی نقشی را ایفا
میکنند که از پیش برای آنها طراحی شده
است .بیشتر بازیگران از این بازی اطالعی
ندارند و زمانی که به انزوا میرسند ممکن
است به ماهیت آن پی ببرند .بر اساس این
نظریه اصالحطلبی ابزاری است که جناح
اصولگرا و به ویژه طیف ثابت قدرت به
خوبی از آن به نفع خویش بهره میگیرد.
ورود اصالحطلبان در قدرت مانع از درک
مشکالت و مسایل ساختاری قدرت و لزوم
اصالحات سیاسی و اجتماعی میشود؛
چراکه طیف سنتی اصول گرایی این
مشکالت را نه به «ساختار کلی قدرت» در
کشور بلکه به «عدم توانایی اصالحطلبان»
در حل آنها منتسب میکند.
اصالحطلبی انفعالی ورود اصالحطلبان
را در قدرت ،مانعی برای درک لزوم
اصالحطلبی توسط طیفی تلقی میکند که
تصمیم اصلی اجرای اصالحات و مجوز آن
در دستان آنهاست .این نظریه معتقد است
اصالحطلبان حتی اگر بخواهند قدرتی برای
اجرایی کردن اصالحاتی که تصویب کرده و
در آن توافق دارند نخواهند داشت .راهکار
اصالحطلبی انفعالی واگذار نمودن قدرت
به خود تصمیم سازان و قدرتمندان اصلی
است ،به این امید که آنها لزوم اصالحات

را برای احیای سیاسی و نشاط سیاسی و
اجتماعی درک کنند .اصالحطلبی انفعالی
از سویی دیگر معتقد به حضور پررنگ
اصالحطلبی در جامعه مدنی و تقویت
ابعاد غیر سیاسی آن است .بر این اساس
اصالحطلبی انفعالی هرچند در بعد سیاسی
عنوانی گویا است اما در بعد مدنی عنوانی
غیرمنصفانه و معکوس است.
نسخه دیگر اصالحطلبی را باید در عنوان
"اصالحطلبی فن ساالرانه" و در اظهارات
طیف کارگزاران سازندگی از جمله سعید
لیالز و سیگنالهای ارسالی عضو لندن
نشین این حزب یعنی عطاء اهلل مهاجرانی
جستجونمود.
اینطیفتالشدارندباتمایزنمایشیخود
با طیف هایی که خود آن را «اصالحطلبی
رادیکال» مینامند ،اما در عمل مدیون
حمایتها و سهیم کردن آنها در قدرت
است ،تعریفی واژگون از اصالحطلبی ارایه
نمایند .تعریفی که اصول گرایان را به سهیم
شدن آنها در قدرت راضی کند .حمایت
روسای حزب «کارگزاران سازندگی» از ورود
نظامیان به دولت نمونهای از این تالشها
است .در نسخه واژگون شده اصالحطلبی
توسط محمدقوچانی ،تکنوکراسی ارجحتر
ازدموکراسی تلقی شده است .روشن است
که این تلقی با ذات اصالحطلبی در تناقض
آشکار قرار دارد" .اصالحطلبی فن ساالرانه"
را نه احیای اصالحطلبی بلکه باید درهم
شکستن شاخههای نهال به زمستان نشسته
اصالحطلبی تلقی نمود که حتی خود نظریه
پردازان کارگزاران سازندگی را برای اندک
زمانی کوتاه گرم نخواهد کرد.

آگهی تجدیـد (نوبت دوم) فراخوان
شمــاره /99/5ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « مهندسي معکوس ،تهیه نقشه های
فنی و ساخت یک دستگاه پمپ پالنجری تزریق هیدروکسید سدیم»را از طريق فراخوان عمومي به

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان
به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده

اجرای پروژه شبکه هدایت آب های سطحی منطقه گل گهر(فاز)6

دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز سه شنبه مــورخ  99/12/05در محــل

را به شرکت های پیمانکاری که دارای حداقل رتبه  4رسته راه و باند می باشند،

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .الزم به ذكر است

واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ
 1399/11/26به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا تاييد صالحيت شركت ها مختار مي باشد و ارسال
مدارك هيچ گونه حقي براي ارسال كننده ايجاد نخواهد كرد .

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

 _1آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1399/12/04

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

_2شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

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

_3سپرده شرکت در مناقصه  5،000،000 ،000 :ریال
_4هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
_5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
_6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز
شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــــر بر تپـــه ،بلـــوك 5

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1399/11/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1399/12/09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/12/19

(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)
_7تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/20

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

شرایط شرکت در مناقصه:

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  3سال 1399

