
ویترین آخر

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
به علت ضعف جسمی استعفا داد و درباره علت این استعفا 
گفت: نگران هستم که ضعف جسمی من در تصمیم گیری هایم 
اثر بگذارد و این به سود ژاپن نیست. به همین دلیل، کنار رفتن 

را بر ماندن ترجیح داده ام.
این اقدام نخست وزیر ژاپن برای آن دسته از مسوولین کشور 
ما که تا سنین باالتر از ۹۰ سالگی هم همچنان به منصب و مقام 
می چسبند و حاضر نیستند کنار بروند، بسیار درس آموز است. 
ما اکنون در کشورمان، افرادی باالی ۷۰ سال در مسوولیت ها 
باالتر  مسوولیت های  آوردن  دست  به  آرزوی  هنوز  که  داریم 
دارند. افرادی در سنین میان ۷۰ و ۸۰ سالگی داریم که دارای 
ده ها مسوولیت هستند و باز هم برای به دست آوردن مناصب 
دیگر تالش می کنند. افرادی باالی ۸۰ سال سن داریم که برای 
راه رفتن مشکل دارند ولی مسوولیت های حساسی برعهده آنان 

است.
نخست وزیر ژاپن اکنون ۶۶ سال دارد و بدون آنکه فشاری 
برای کنار رفتن بر او وارد شده باشد، خودش داوطلبانه کنار 
رفته است. این، یعنی احترام قائل شدن برای حقوق مردم. ما 
که مسلمان هستیم و در یک نظام اسالمی زندگی می کنیم، باید 
به دستور اسالم تعهد بیشتری به حقوق مردم داشته باشیم و به 
همین دلیل باید در کنار رفتن از مناصب و فرصت را برای افراد 
توانمندتر فراهم کنیم ولی حاضر نیستیم قدرت را به دیگران 

واگذار کنیم.
دو سال قبل، قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اجرائی شد 
ولی این قانون هم نتوانست چسبیدگان به قدرت و مناصب را 
کنار بزند. علت اینست که اوالً این قانون با تبصره های متعدد و 
استثناهای فراوان، کاماًل خنثی شد و ثانیاً به درستی هم اجرا 
نشد و هرکس و هر دستگاه نهاد و ارگان به بهانه های مختلف 
افراد موردنظر خود را با توصیه ها و فشارها و رانت های گوناگون 
در مسوولیت ها و مناصب نگهداشتند و مانع جابجائی شدند. 

این، یعنی به بازی گرفتن قانون و پایمال کردن حقوق مردم.
وقتی نخست وزیر ۶۶ ساله ژاپن، داوطلبانه کنار می رود، آن 
دسته از مسوولین ما که از سن بازنشستگی فراتر هستند، باید 
این اقدام درس آموز را سرمشق خود قرار دهند و داوطلبانه کنار 
بروند. توجیهاتی از قبیل اینکه بهتر از من پیدا نمی شود، من 
احساس تکلیف می کنم و کشور به من نیاز دارد، فقط نوعی 
خودخواهی و خودبرتربینی است. کشور ما نیروهای توانمند 
زیادی دارد که اگر به بهانه های گوناگون طرد نشوند، بسیاری از 
مشکالت با حضور آنها در مسوولیت های کلیدی برطرف خواهد 
شد و به دور و تسلسل باطلی که مدتهاست گرفتار آن هستیم 

پایان داده خواهد شد.

به گزارش ایسنا،  رهبر انقالب در ارتباط تصویری با اجالس آموزش و پرورش 
بیان کردند: از ملت عزیز ایران تشکر می کنم به خاطر حسن رفتارشان در دهه  

عاشورا که واقعاً امسال را به عنوان یک پدیده در تاریخ کشور ماندگار کرد.
از بیماری و  ایشان خاطرنشان کردند: وجود محدودیت های شدید ناشی 
انتشار بیماری و مراقبت از اینکه این انتشار انجام نگیرد، در عین حال حفظ 

شور حسینی و حفظ مجالس؛ حقیقتاً متشکرم.

به گزارش ایسنا، حجه االسالم سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه با بیان این که این حکومت و نظام ذاتش ضد فساد است بنابراین فساد 
در آن برچسبی ناچسب است که باید برای مقابله با آن پیگیری جدی کرد گفت: 
محاکمه مفسدان یک بخش از وظایف دستگاه قضاست و بخش دیگر پیگیری 
برای اصالح بسترهای فسادزاستو صرف توصیه در دستگاه قضا برای این که 

حوزه های الگوساز در جامعه فعال شود کافی نیست 

       گوناگون

تشکر رهبر انقالب از ملت به خاطر حسن رفتارشان در دهه عاشورا

رهبر انقالب: امارات متحده عربی به دنیای اسالم خیانت کرد

رییسی: ذات حکومت و نظام ما ضد فساد است

کرونا، جان یک رئیس جمهور را گرفت

طی  اقتصادی  حقگو؛کارشناس  حسین 
یادداشتی با عنوان چرا وضع بهتر نمی شود؟ 
در روزنامه شرق نوشت: در حالی که  کمتر از 
دوازدهم  دولت  عمر  پایان  به  سال  یک 
از  رئیس جمهور  آقای  است،  مانده  باقی 
برای  کشور«  اقتصادی  راه  »نقشه  تدوین 
سال  هشتم فعالیت دولت خبر داد. دکتر 
روحانی اعالم کرد که رونمایی از این سند 
راهبردی در »هفته دولت« انجام می شود 
حوزه های  آن  اجرای  »با  داد  که  وعده  و 
مختلف اقتصادی برای رونق تولید، هم افزا 
خواهند شد« و تصریح کرد: دولت با تدوین 
برای  دقیق،  و  هدف گذاری  راه  نقشه  این 
انسجام  ایجاد  به دنبال  یک سال پیش رو 
و حرکتی نظام مند و یکپارچه سازی منابع 
مشارکت  در  کنار  دستگاه ها  همه  مالی 
ایجاد  بر  عالوه  تا  است  مردم  حداکثری 
پیشرفت  و  توسعه  ثبات، مسیر  و  آرامش 
کشور را هموارتر کند. دولت دوازدهم  که 
ناشی  مثبت  تحوالت  با  را  خود  فعالیت 
بود، در  توافق برجام آغاز کرده  از امضای 
همان اوان دستاورد های ارزشمندی کسب 
تورم  و  درصدی   ۷/۳ اقتصادی  کرد. رشد 
تک رقمی )۶/۹ درصدی( در سال ۹۶ و نیز 
رفت وآمد هیات های اقتصادی از کشور های 
که  بود  روشنی  افق  و  امید  مختلف  و... 
و  ترامپ  دونالد  روی کارآمدن  با  متأسفانه 
باخت.  رنگ  به سرعت  برجام  از  او  خروج 
پس از آن سیر  نزولی اقتصاد کشور آغاز شد 
و متأسفانه تاکنون نیز با رشد های پایین 
)منفی ۴/۵ و منفی ۵/۶ درصد( و تورم های 
باال )۲/۳۱ و   ۲/۴۱ درصد( در سال های ۹۷ 

و ۹۸ تداوم یافته است. متأسفانه غفلت از 
انجام اصالحات اقتصادی در فضای مناسب 
ایجادشده پس  از برجام و موکول کردن این 
اصالحات ضروری به آینده، عامل اساسی 
شدت گیری  با  اقتصادی  اوضاع  وخامت 

تحریم ها و پس از  آن بیماری کرونا بود.
اصوال  آیا  که  است  این  اما  مهم،  سؤال 
نظام قانونی کشور کم از این گونه برنامه ها و 
 نقشه های راه و... دارد؟! برنامه ششم توسعه، 
منشور اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود فضای 
کسب وکار، قانون حمایت از تولید و...  فقط 
است که  قانونی  متون  این  از  نمونه  چند 
باید بر اساس آن ها مسائل اقتصادی کشور 
جهت  در  حرکت  و  حل وفصل  تاکنون 
بهبودی  اقتصادی، نظام مند شده باشد.  .اما 
چرا چنین نشده است و کار بهبود شرایط 
تولید کشور به نقشه راهی دیگر حواله داده 
می شود؟! آیا بهتر نبود به جای  افزودن بار 
مقررات  و  قوانین  سنگین  بار  بر  دیگری 
اقتصادی، به همین سؤال پاسخ داده می شد 
و چرایی انجام نشدن این مجموعه  عظیم از 
قوانین و مقررات، تحلیل می شد و سپس 
بر اساس شناخت ایجادشده، در جهت رفع 
کمبود های احتمالی قانونی اقدام می شد؟! 
 در همین روز ها خبر ارائه طرحی از سوی 
نمایندگان مجلس برای اصالح قانون فضای 
کسب وکار منتشر شده است. ۶۰ نماینده 
 مجلس با امضای این طرح درصددند حق 
اعتراض برای تشکل های غیردولتی نسبت 
را  جدید  آیین نامه  و  بخش نامه  هر  به 
فراهم  کنند و دولت ملزم به رسیدگی به 

اعتراض ها شود.

اما به راستی در همین مورد، آیا  کمبودی 
در الزام دولت برای انجام وظایف قانونی اش 
تشکل ها  و  انجمن ها  نظرات  شنیدن  در 
دیگری  از جای  یا مشکل  دارد  وجود  و... 
و  بند  چند  افزودن  و  اصالح  با  و   است 
انجام  بار  زیر  اجرائی  دستگاه های  تبصره 
مسوولیت های قانونی شان نخواهند رفت؟! 
و  قدرتمند  مدنی  وجود  نهاد های  بدون 
احزاب و جمعیت ها و قبول حق مشارکت 
جامعه در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها 
تصویب  و  صرفا  بوروکراتیک  روش های  با 
صدور  و  راه  نقشه های  تدوین  و  قوانین 
بخش نامه ها و... امر توسعه محقق نمی شود. 
عجم اوغلو و رابینسون  این موضوع را در 
قالب ضرورت همراهی نهاد های سیاسی با 
اقتصادی  نهاد های  فراگیرشدن  و  بازشدن 
اینکه  نهاد های  کرده اند.  صورت بندی 
مالکیت  حقوق  نیازمند  فراگیر  اقتصادی 
همه  برای  برابر  اقتصادی  فرصت های  و 
انعقاد  آزادی  و  خاص  طبقه  و  قشر  نه  و 
هستند. و...  بازار ها  در  تبادل  و   قرارداد ها 

می گیرند  بنیانی شکل  بر  که  مؤلفه هایی 
کرده اند؛  ایجادشان  سیاسی  نهاد های  که 
»این  فرایندی سیاسی است که نهاد های 
این  و....  می کند  مشخص  را  اقتصادی 
می کنند  تعیین  که  سیاسی اند  نهاد های 
مردم تحت لوای  کدامین نهاد های اقتصادی 
زندگی کنند و باز این نهاد های سیاسی اند 
رقم  را  فرایند  این  کارکرد  چگونگی  که 
می زنند« )عجم اوغلو(.  جامعه نیز البته باید 
که منفعل نباشد و درصدد تکاپوی ارتقا و 

تقویت خود برآید.
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رهبر انقالب بیان کردند: امارات متحده عربی هم به دنیای اسالم خیانت کرد، 
هم به ملتهای عرب و کشورهای منطقه و هم به فلسطین. البته این خیانت دیر 
نخواهد پایید. به گزارش ایسنا، رهبر انقالب خاطرنشان کردند: ملت فلسطین 
زیر فشارهای شدید قرار دارند از همه جهات، آن وقت آنها می آیند با اسرائیلی ها 
و عناصر پلید آمریکایی مثل آن یهودی که در خانواده ترامپ وجود دارد علیه 

مصالح دنیای اسالم  کار می کنند.

آفتاب- وزیر اموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد آخرین 
وضعیت بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، گفت: روز شنبه روز آغاز سال 
تحصیلی است و بنابر این است که همه مدارس به صورت حضوری دایر باشند مگر 
منطقه ای که از سوی ستاد ملی کرونا، قرمز اعالم شود و مدارس اجازه بازگشایی 
ندارند. حتی اگر منطقه ای زرد باشد کالس ها برگزار می شود ولی با تعداد محدودتر 

دانش آموزان.

دانش آموزان از ۱۵ شهریور به مدرسه می روند؛ به جز مناطق قرمز

»پراناب موکرجی«، رئیس جمهوری پیشین هند روز دوشنبه بر اثر ابتال به ویروس 
کرونا درگذشت.

به گزارش خبرگزاری "پی تی آی" هند، وی که نزدیک یک ماه بر اثر ابتال به 
کرونا در کما به سر می برد، امروز در یک بیمارستان نظامی "کونونمنت" دهلی نو 

در سن ۸۴ سالگی فوت کرد.

زوم

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به »انتخـاب پیمانکـار جهت شارژ آهن اسفنجـی 

به کارخانه ذوب  و ریخته گری شماره یک «  خود اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که 

دارای حداقل دوسال سابقـــه کار مرتبط درمجموعـــه های صنعتـــی می باشند دعوت به عمل می آید  

تـا ظرف مدت حداکثر هفـت روز  از تاریخ چاپ ایـن آگهـی، تمایــــــل خود را به صورت مکتــــوب 

 SJS.TENDER            @gmail.com :همراه با تصویــر اسنــاد و مـــدارک ذیـــل به آدرس ایمیــل

ارسال نمایند.

واحد   رخید  خدمات   مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1- درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، ذکرشماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

2- اساسنامه و مدارک ثبتی ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و...( 
3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه)قرارداد و رزومه ارسالی می بایست 

مربوط به سال 95  تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند.(
4-  مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5-  گواهی  اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.  
شرایط:

 1-محل اجرا ؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز، کیلومتر 3 
جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

2- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
3- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول  یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 4877  996  0913  تماس حاصل نمایید.) پاسخگویی در ساعات اداری(
5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار


