
ویترین آخر

یك فعال سیاسی اصالح طلب، در گفت و گو با اعتمادآنالین 
گفت: در حالی ۸ ماه دیگر به انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۴۰۰ باقی مانده که به دالیل  زیادی این انتخابات نسبت به 
مراتب  به  اهمیت  از  ریاست جمهوری  گذشته  ادوار  انتخابات 
دوره  سیزدهمین  انتخابات  واقع  در  است.  برخوردار  بیشتری 
ریاست جمهوری در فضایی از راه می رسد که مناسبات ایران 
با نظام بین الملل حساسیت فوق العاده ای دارد. مثال در انتخابات 
سال ۹۶، برجام فضای دیپلماسی کشور را تا حدی به آرامش 
رسانده بود، اما االن رابطه ای بسیار متشنج با دنیا داریم. به قدری 

بد که نمی توانیم چنین فضایی را ادامه بدهیم.
علی  صوفی گفت: همچنین از نظر اقتصادی با گره هایی کور 
مواجه هستیم، به طوری که معیشت مردم روز به روز تنگ تر 
شده و در نتیجه، نارضایتی عمومی روز به روز بیشتر می شود. 
همین کافی است تا کشور بحرانی به غایت جدی را تجربه کند، 
بحرانی که اگر هر چه سریع تر برای گذر از  آن راهی پیدا نکنیم، 
پیداست،  ناگفته  می کشد.  را  انتظارمان  بدتری  بسیار  تبعات 
چنین حالتی به هیچ وجه نباید ماندگار باشد و به همین دلیل 
تصمیم گیران برای ترمیم فضا باید راه کار و چاره ای چاره ساز 
بیاندیشند. او تصریح کرد: همچنین می توان به هجمه های بسیار 
شدیدی که جایگاه و نهاد ریاست جمهوری را هدف گرفته اند، 
اشاره کرد. به عنوان مثال طرحی که در مجلس برای ارتقای 
جایگاه شورای نگهبان مطرح شده، نشان از این دارد که عده ای 
قصد دارند مناسبات انتخاباتی را به گونه ای طراحی کنند که در 
انتخابات از پیش برنده باشند. معلوم است  اگر بتوانند این اراده را 
به کرسی بنشانند، اوضاع از وضعیت کنونی، حتما بدتر شده و 
شرایط روز به روز غیرقابل  تحمل تر خواهد شد. وزیر تعاون دولت 
اصالحات همچنین اظهار داشت: شرح این شرایط نشان از این 
دارد که انتخابات آتی، انتخاباتی حساس و مهم است که به یك 
آدم قدر نیاز داریم تا بتواند مشکالت را حل کند. البته اگر فرد 
مورد نظر بتواند از فیلتر شورای نگهبان به سالمت عبور کند و با 
بهانه های واهی رد صالحیت  نشود. البته این شخص باید توانایی 
همکاری با بخش های مختلف حاکمیت را داشته باشد تا بتواند 
با بهره گیری از همه پتانسیل های موجود، موانع را یکی پس از 
دیگری از پیش رو بردارد. شرایط روز حکم می کند که دولت 
آتی تمرکز اصلی اش را به عدالت اجتماعی بگذارد و دستاوردی 
به نام آرامش اجتماعی را نسبت به توسعه اولی تر بداند. به 
هرحال مردم وضعیت سختی دارند و تنگناها غیرقابل تحمل 
شده است. یعنی االن وقتی است که نباید هدف اصلی چیزی 

جز برطرف کردن دغدغه های معیشتی باشد.

بهارنیوز: شنیده ها حاکی از آن است که جلسه سران قوا که قرار بود به میزبانی 
محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسالمی برگزار شود، لغو شده است. گفته شده 
دلیل لغو این جلسه حضور محمدباقر قالیباف در بین بیماران کرونایی و احتمال انتقال 
بیماری به حسن روحانی بوده است. قالیباف ظهر روز دوشنبه بازدید سرزده ای از 
بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی )ره( داشت و در بخش ICU  کرونایی این 

بیمارستان حضور یافت و با بیماران گفت وگو کرد.

اعتمادآنالین:  محمدحسن  قدیری  ابیانه فعال سیاسی اصولگرا گفت : روحانی طوری 
عمل کرده که هم منافع ملی را هدر داده و هم مردم را دلسرد کرده است. او ادامه 
داد: پیشنهاد می دهم شورای نگهبان از خارج دستگاه دروغ سنج وارد کند و هر کسی 
که خواستار حضور در انتخابات شد پیش دستگاه حرف بزند تا بلکه دروغ هایش آشکار 
شود. اگر این کار انجام شود، کسی مانند حسن روحانی  نمی تواند به عنوان کاندیدا در 

انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

       گوناگون

 لغو غیر منتظره جلسه سران قوا از سوی روحانی

شورای نگهبان برای تایید صالحیت ها از خارج دستگاه دروغ سنج وارد کند

زمان واریز یارانه نقدی مهر ماه اعالم شد

محمدی:   احسان  ایران-  عصر 
بازکن  آل کثیر  عیسی  محرومیت 
باشگاه  جام  مسابقات  در  پرسپولیس، 
با  مسابقه  از  قبل  درست  آسیا  های 
النصر، تلخ بود و رنج آور. اینکه عده ای در 
داخل کشور پاس گل به AFC  دادند، 
کسانی آن طرف این هدیه را بغل کردند 
و احتماالً از نفود خودشان و دالرهای شان 
است  نبوده  بی تاثیر  کردند  استفاده 
همانطور که رفتار عیسی آل کثیر قابل نقد 
است و باید آن را از چشم یك کره ای، 
کرد.  قضاوت  و  دید   ... و  چینی  ازبك، 
اینکه مسی و الوتزی و رونالدوی اصلی 
قباًل این کار را کرده اند داستان دیگری 
 ،AFC به   حمله  درجه  این  اما  است. 
عنوان کردن »شلیك به قلب سعودی« 
بازی، تیتر روزنامه  در گزارش گزارشگر 
آل کثیف«،  تمیز  »انتقام  امروز  وطن 
سرخ  »سیلی  خبرورزشی  روزنامه  تیتر 
اطالق  و   »AFC و  آل سعود  بر صورت 
و  تلویزیونی  برنامه  یك  در  AFسیرک 
موج راه انداختن سلبریتی ها با ریز کردن 
چشم هایشان دقیقاً همان چیزی نیست 

که به آن متهم شده ایم؟
ما در قاره آسیا قرار داریم، سالهاست 
می دانیم AFC ساختار فشلی دارد اما 
حتی در این ساختار فشل هم نتوانسته ایم 
چهار مدیر وارد کنیم که در روزهای مبادا 
به دادمان برسند، تا اطالع ثانوی هم قادر 
به پیوستن به یوفا نیستیم، چه خوش مان 
بیاید و چه نیاید باید با AFC کار کنیم. 
برای برگزاری مسابقات همکاری کنیم، از 
آنها طلب میزبانی کنیم و از آنها بخواهیم 

برای برگزاری مسابقات ملی و باشگاهی 
و فوتبال پایه از ما حمایت کنند. بدون 
آسیایی  تورنمنت  هیچ  در  ما   AFC

نمی توانیم شرکت کنیم.
یك  را   AFC مدیران  که  نمی شود 
رشوه گیر  و  ورمالیده  پاچه  دالل  مشت 
طرف  آن  از  و  کنیم  خطاب  و  بدانیم 
بگوییم پول و پاداش ما را بدهد! خودشان 
بد هستند اما پاداشی که برایش دندان 
و  حرف  این  است؟  خوب  کرده ایم  تیز 
شاید  جگر  شدن  خنك  برای  توهین ها 
موثر باشد اما مشکالت ما را حل نمی کند. 
مسلط  زرنگ های  بچه  همین  اگر 
ویدئوی  ازبکی  و  انگلیسی  و  عربی  به 
را  ورزشی  برنامه  مجری  طعنه های 
در  بگویند  و  بفرستند    AFC برای 
ساختار  رسمی کل  روزنامه  و  تلویزیون 
شما را »سیرک« می دانند و بعد از یك 
پیروزی در زمین فوتبال به کشور دیگر 
»آل کثیف« می گویند واقعاً انتظار داریم 
در پرونده های مورد اعتراض هوای ما را 
داشته باشند و تخفیف بدهند و ببخشند؟

به  عده ای  وقتی  است  رفته  یادمان 
حمله  عربستان  کنسولگری  و  سفارت 
تاوانش  باشگاهی  فوتبال  چطور  کردند، 
را داد و هنوز که هنوز است هیچ تیمی 
از عربستان برای بازی به ایران نمی آید 
محروم  هواداران  حمایت  از  عمالً  ما  و 
می شویم؟ این رفتارها بهانه و گزک دست 
کسانی می دهد که اتفاقاً مشتاقانه منتظر 
محکوم  را  ما  تا  هستند  رفتارها  همین 
به  دست مان  هم  ما  و  کنند  محروم  و 
مجازی  حمله های  جز  نمی رسد  جایی 

فقط  که  خوش کنك  دل  فحش های  و 
مصرف داخلی دارد! 

قطعاً باید منتقد باشیم و اعتراض کنیم 
این شیوه؟  با  اما  بخواهیم  را  و حق مان 
رفته  آزادی  ورزشگاه  بار  یك  کس  هر 
با یك کشور  ایرانی  تیم  مسابقه یك  و 
»بقره،  شعار  حتماً  باشد  دیده  را  عربی 
از  نژادی  توهین  است.  شنیده  را  بقره« 
این آشکارتر؟ نکند هواداران فوتبال ما به 
بازیکنان کشورهای عربی، مفید بودن گاو 

را یادآوری می کنند؟
ما هم چندان کم خطا و پاک و منزه 
نیستیم و هزار ایراد به ساختار فدراسیون 
خودمان وارد می کنیم و هر وقت هر تیمی 
می بازد از دست های پشت پرده و فساد و 
می زند، چطور  مهندسی حرف  و  تبانی 
انتظار داریم که AFC بی خطا باشد؟ اگر 
اشتباه کرده اند، راهش فحاشی و توهین 
نیست، باید مثل دیپلمات ها صبورانه و با 
لبخند مذاکره کرد، با جدیت پی گرفت و 
طرف مقابل را متقاعد کرد که محرومیت 
و جریمه بازیکن ما را پاک کند یا کاهش 
کرسی  کسب  برای  همزمان  و  بدهد 
با فحاشی  تاثیرگذار تالش کنیم وگرنه 
یك  کردن  قلمداد  سیرک  و  توهین  و 
ساختار موثر سطح خودمان را تا عضوی 
داده ایم. تقلیل  مبتذل  سیرک  یك  از 

خیلی ها  کام  به  حرف ها  این  می دانم 
خوش نمی آمد اما اگر با فحاشی و دشنام 
گفتن و حمله های مجازی و مشت های 
پرخشم چیزی حل شده بود، امروز حال 
اقتصاد و اجتماع ما هم بهتر بود. باز هر 

جور خودتان صالح می دانید.

شرایط روز به روز 
غیرقابل  تحمل تر می شود
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وضعیت خطرناک ساختمان نیمه کاره در بلوار شیخ مفید

معاون کل وزارت بهداشت، از اجرای اصل اجباری شدن ماسك در تهران از روز شنبه، 
خبر داد. ایرج حریرچی، خاطرنشان کرد: اصل اجباری شدن ماسك در تهران از روز 
شنبه اجرایی خواهد شد. اصل جریمه نیز تصویب شده است. در مورد میزان جریمه و 
نحوه اعمال آن نیز کارشناسی های مختلفی در حال انجام است. وی افزود: مصوبه فعلی 
تا شنبه ۱۸ مهر ادامه دارد و این مصوبه قابل تمدید است و در هفت استان اجرا می شود.

یکصد و شانزدهمین یارانه نقدی روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود. براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه یارانه نقدی به ازای هر نفر 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه حداقل مستمری خانوار های مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور به حساب سرپرستان خانوار 
واریز ولی چهارمین قسط وام یك میلیون تومانی به مبلغ ۳۵ هزار تومان از یارانه 

سرپرستان خانواری که تسهیالت دریافت کرده اند، کسر می شود.
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ماسک زدن از شنبه در تهران اجباری می شود

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کووید۱۹- در کشور 
طی ۲۴ ساعت گذشته را اعالم کرد و گفت: در شبانه روز گذشته ۴۱۵۱ بیمار 
شناسایی و از این میان ۲۱۲۷ تن در مراکز درمانی بستری شدند. دکتر سیماسادات 
الری گفت: در ۲۴ ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴ هزار 
و ۱۵۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۱۲۷ 

نفر از آنها بستری شدند.

رکوردشکنی دوباره کرونا در کشور -۴۱۵۱ مبتال در یک روز

باالخره AFC  را قبول داریم یا نداریم؟

آگهي مناقصـــه عمومـــي 

شمـــاره 99/40/ع
بارگيري محصوالت   « پروژه  نظر دارد  عام( در  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي 
بوسيله ماشين آالت سنگين« واقع در مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به 
پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا پيمانكاران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 
آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذكور را از قسمت تأمين كنندگان 
و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه  
يا دبيرخانه دفتر مركزی  و  معـامالت مجتمع  مــورخ 99/7/28 در محــل دفتركميسيون 
تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 99/7/21 
مقرر شده است. 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 شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبه  تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 16:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 خرید دو دستگاه خودروی حمل متوفی با تجهیزات کامل

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: خرید دو دستگاه 

را از   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 8 خودروی حمل متوفی با تجهيزات  كامل  ( به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/08/07 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 تهیه مصالح و احــداث سولـــه ورزشـــی شماره یک 

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

را از طریق   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 4 به شماره  احداث سوله ورزشی شماره یک ( 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/08/07 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر   سال 1399

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

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 3 اجرای كارهای فوالدی سطح شهر سال 1399  ( به شماره 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان


