
ویترین آخر

کاهش  گوید  می  کار  حوزه  کارشناس  یک  بهارنیوز: 
وابستگی به نفت زمانی اثرگذار است که درآمدهای نفتی در 
تا  تولیدی سرمایه گذاری شود  و بخشهای  زیربنایی  صنایع 
کل کشور به ویژه کارگران آثار آن را در زندگی خود احساس 
کنند. حمید نجف در ارزیابی کاهش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ 
به نفت و تاثیر آن بر معیشت کارگران اظهار کرد: معتقدم تا 
زمانی که موانع از سر راه تولید و صادرات برداشته نشود به 
هر میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد تاثیری در 
معیشت کارگران ندارد، مگر آنکه هرچه از محل فروش نفت به 
دست آمد در زیرساختها و صنایع زیربنایی کشور هزینه کنیم.

وی ادامه داد: کاهش وابستگی بودجه به نفت خوب است به 
شرطی که پول نفت را در جایی به کار ببریم که کل کشور 
اندازی  از آن منتفع شوند. الزم نیست کارخانه جدیدی راه 
کنیم، اگر پول نفت در بخشهای تولید سرمایه گذاری شود و 
کارخانه های راکد به چرخه تولید برگردند می توان گفت که 
کارگران اثرات این کاهش وابستگی را در زندگی خود احساس 

خواهند کرد.
نجف تصریح کرد: وقتی درآمدهای نفتی در بخش تولید و 
صنعت به کار رود، دو نتیجه حاصل می شود؛ اول اشتغالزایی 
و رونق تولید و کسب و کار و دوم حفظ امنیت شغلی کارگران 
و بقای کارخانه ها و تمام این موارد مثل زنجیره های بهم 
پیوسته هستند چرا که با احیای کارخانه های از رده خارج 
شده، بازگشت به کار کارگران و ایجاد شغل اتفاق می افتد، 
اندازی  راه  تولید  کار، خطوط  به  کارگران  بازگشت  محل  از 
می شود و افزایش بهره وری و رونق تولید به وجود می آید 
و در نهایت صیانت و حفظ امنیت شغلی نیروی کار حفظ می 
شود. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید تهدیدها را به 
فرصت تبدیل کنیم، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر که 
از یک سو با فشارهای خارجی و از سوی دیگر با کرونا روبه رو 
هستیم باید از فرصت به وجود آمده استفاده کنیم. نرخ دالر 
و نوسان ارز اگرچه به بیشتر بخشها خسارت وارد کرد ولی در 
مقابل برای بخش تولید موثر بود چون تولید ملی را در برابر 
کاالهای بی کیفیت و بنجولی که همه ساله وارد کشور می 
شد حفظ و مردم را به خرید و مصرف تولید داخلی ترغیب 
کرد.نجف افزود: صرفنظر از تقویت تولید داخلی و جلوگیری از 
واردات بی رویه کاال، بسیاری از کارخانه ها تحت این شرایط 
به سودآوری رسیدند و درآمد سرشاری به دست آوردند.وی در 
پایان به کارخانه ها پیشنهاد کرد: بخشی از سود کالنی که از 
محل افزایش نرخ ارز حاصل شده در جهت راه اندازی خطوط 
کارگران  به  متعلق  که  را  دیگر  بخشی  و  کنند  تولید صرف 
است به عنوان سهم نیروی کار بپردازند و جایگاه کارگران را 

در نظر بگیرند.

آفتاب  نیوز: نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۱ آذر مجلس شورای 
اسالمی و در جریان بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران، با 25۱ رأی موافق با کلیات این طرح موافقت کردند. در این 
طرح دولت موظف شده است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ 
در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع فروش نفت ایران 

دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

خبرگزاری فارس: سخنگوی دولت گفت: دانش هسته ای ترورشدنی نیست و 
مردم هم نه تنها تحت تأثیر اقدام دشمن قرار نگرفتند، بلکه هوشمندتر و متحدتر 
نسبت به منافع ملی و در برابر دشمنان ملت شده اند. علی ربیعی در نشست خبری 
هفتگی خود با خبرنگاران، با تسلیت شهادت شهید محسن فخری زاده گفت: با 
کمی دقت و رعایت پرتکل ها می توانستیم این جنایت را ناکام بگذاریم. دستگاه های 

امنیتی برای عدم تکرار چنین وقایعی باید تمام تالش خود را به کار گیرند.

       گوناگون

تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

 علی ربیعی: دانش هسته ای ترورشدنی نیست

 رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه دستگیر شد

عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر 
در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: 
ویژگی  یک  ایران  برای  بخواهیم  اگر 
در  که  کنیم  تعریف  فرد  به  منحصر 
دیگر جوامع کمتر دیده می شود، باید 
بر شلختگی گفتاری ده ها و بلکه صد ها 
یک  در  کدام  هر  که  سخن  صاحب 

پستی مسوول هستند انگشت نهاد.
حرف های  یعنی  گفتاری  شلختگی 
بی معنا زدن یا بیان گزاره های پوچ و 
یا اظهاراتی که مستوجب  این همانی، 
جرم و مجازات است، یا القای کلماتی 
به ذهن متبادر  را  که معنای دیگری 
گزاره های  اقسام  و  انواع  و...  می کند 
بی معنی و نادرست یا دروغ را می توان 
اعتبار سخنان آنان را به  برشمرد که 
همه  از  بدتر  است.  کرده  زایل  کلی 
لحن غیر دیپلماتیک در امور خارجی 
می باشد.  فراوان  زیان های  موجب 
تحقیر  و  توهین  آن  غالب  که  لحنی 

است.
از  ناشی  گفتاری  شلختگی 
سازمان  نداشتن  و  فکری  شلختگی 
فکری منسجم است که در نهایت به 
منجر  نیز  عملی  و  رفتاری  شلختگی 
کس  هر  اینکه  جالب  نکته  می شود. 
در گفتار بی منطق تر و شلخته تر باشد، 
از جانب دیگران بیشتر تقلید می شود! 
و  کلمه  اگر صد ها  که  کودکانی  مثل 
را  حرف خوب و متین بشنوند، یکی 
یاد نمی گیرند، ولی خدا نکند از دهان 
همیشه  که  بشنوند  فحش  نفر  یک 

تکرار می کنند!

نوعی  محصول  گفتاری  شلختگی 
فقدان  است.  سیاست  در  انحراف 
را  مسووالن  جامعه،  در  پاسخگویی 
به  این  و  می کند  نظارت  از  مصون 
آنان  مسووالنه  غیر  اظهارات  بیان 
ایراد  متوجه  که  چرا  می کند،  کمک 
در  واقع  در  نمی شوند.  خود  اظهارات 
ادبیات  این  مستقل  رسانه های  غیاب 

رشد می کند.
ظریف  آقای  که  دیدم  روز ها  این 
که وزیر خارجه کشور است و وزیری 
لب  شود  تلقی  باید  نیز  فراجناحی 
که:  می گوید  و  گشوده  اعتراض  به 
»متاسفانه ابزار تبلیغ و حاشیه امن در 
اختیار دوستان است. طرف به آسانی 
در  و  است  جاسوس  ظریف  می گوید 
هیچ  شده؛  تربیت  جاسوسی  مدرسه 
اتفاقی هم برایش نمی افتد. می گویند 
و  بهایی ها  عامل  ظریف  پدربزرگ 
مسجد  اما  بوده،  گلوبالیست ها  عامل 
پول  با  هامبورگ  مسجد  و  قم  اعظم 
پدر  می گویند  شد.  ساخته  ایشان 
فردی  هم  آن  است،  ساواکی  فالنی 
که به گاوصندوق علما معروف بوده.« 
حد  این  تا  خارجه  وزیر  که  هنگامی 
و  حقوقی  آشکار  تبعیض  فشار  تحت 
سیاسی باشد، دیگران جای خود دارند.

گویندگانی  چنین  که  است  روشن 
تحت تاثیر فضای تبعیض آمیز، تربیت 
و اخالق درستی پیدا نمی کنند. از این 
عوامل گذشته، شاید یک عامل دیگر 
که مهم است، فقدان آموزش و قدرت 
نیاز  کمتر  آنان  واقع  در  است،  تخیل 

در  که  گرفته اند  یاد  یا  کرده اند  پیدا 
می خواهند  که  سخنی  یا  کاری  هر 
انجام دهند یا بگویند، خود را به جای 
را  خود  تخیل  و  دهند  قرار  مخاطب 
فعال کنند که در صورت جابه جا شدن 
با او از عمل یا گفتار مشابه خود چه 
مهم  این  داشت؟  خواهند  برداشتی 
می خواهیم  سخنی  هر  ما  که  است 
قرار  مخاطب  جای  را  خود  بگوییم 
و احساسی  برداشت  او چه  دهیم که 
خواهد داشت. این یعنی قدرت تخیل 
و  جامعه  که  هزینه هایی  داشتن. 
بسیاری  شلخته  گفتار  از  ایران  مردم 
از مسووالن پرداخت می کنند، بسیار 
سنگین است. راه حل چیست؟ برطرف 
کردن عوامل مزبور راه حل است. اضافه 
آموزش نظری و عملی مهم  بر آن ها 
باید  طبعا  نظری  آموزش  برای  است. 
کرد.  معرفی  کتاب  و  گذاشت  کالس 
و  نقد  و  آموزشی  کارگاه های  باید 
را  روزانه  شلخته  گفتار های  بررسی 

گذاشت.
البته اصالحات ساختاری نیز شرط 
الزم است. شفافیت و پاسخگویی، رفع 
ارتقای  حقوقی،  و  سیاسی  تبعیضات 
شغلی برحسب صالحیت و تمایز میان 
حوزه های گوناگون حرفه ای و تقویت 
نظارت رسانه ای آزاد، شروط الزم برای 
حتما  است.  گفتاری  شلختگی  محو 
توضیحات  این  با  که  گفت  خواهید 
باشیم،  مساله  این  حل  منتظر  نباید 

شاید. ولی باید امیدوار بود.

دالرهای نفتی را کجا هزینه کنیم بهتر است؟

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

تیر برق وسط کوچه سر راه کانیوو

اطالعات به دست آمده از نحوه به شهادت رسیدن شهید فخری زاده، حکایت از 
استفاده از تیربار اتوماتیکی دارد که روی خودروی وانت در محل حادثه نصب شده 
بود. بخش عربی شبکه العالم به نقل از منبع آگاه اعالم کرد: مدارکی به دست آمده 
است که نشان می دهد رژیم صهیونیستی در ترور محسن فخری زاده دست دارد.

این منبع افزود: رژیم صهیونیستی عناصر معاند ضد انقالب اسالمی ایران را برای 
این عملیات به کار گرفته.

آفتاب  نیوز: محمدجواد رشیدی رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه 
دستگیر شد. محمدجواد رشیدی رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه و 
رییس فعلی حفاظت شوراهای حل اختالف در پرونده  طبری از نیازآذری دستگیر 
از  اعم  نتیجه ای  هر  احتمال  و  بوده  رسیدگی  اولیه  مراحل  در  پرونده  این  شد. 

محکومیت یا تبرئه از عنوان یا عناوین اتهامی وجود دارد.

زوم

شبکه العالم: سالح بکار رفته با ماهواره کنترل شده

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  دیروز گفت: الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
فردا به مجلس شورای اسالمی تقدیم خواهد شد. محمد مهدی مفتح در گفتگو با 
خبرنگار مهر، درباره زمان ارائه الیحه بودجه سال آینده به مجلس گفت: دولت فردا 
)۱2 آذرماه( الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس شورای اسالمی می کند. وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور برای تقدیم الیحه بودجه در 

مجلس حاضر می شود؟ اظهار داشت: بنده اطالعی در این باره ندارم.

الیحه بودجه ۱۴۰۰ امروز تقدیم مجلس می شود

شلختگی گفتاری صد ها صاحب سخن
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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 1399/09/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/09/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/09/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز دوشنبه  تاریخ 1399/10/01 

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  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
حمل قیــر از پاالیشگاه به مقصد کارخانــه آسفالــت شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: حمل قیر از پاالیشگاه 

2  را  0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 0 7 به مقصد کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان ( به شماره 

از 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 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 1399/09/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/09/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/09/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/10/01 

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  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تخریب آسفالـــت و زیرســـازی معابــــر سطح شهر

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

2  را  0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 0 8 تخریب آسفالت و زیرسازی معابر سطح شهر  ( به شماره 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی ارزیابی وشناسایی پیمانکار
شرکت نظم آوران صنعت ومعدن گل گهر در نظر دارد:

 جهت انجـــام کارهــای پـــروژه ای و عمرانـــی خود 
نسبت به شناسایـی وارزیابـی پیمانکاران واجد شرایط

 اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های معتبر، دارای صالحیت و عالقه مند 
تاریخ  از  ظرف مدت 15روز  تا حداکثر  بعمل می آورد  به همکاری دعوت 
چاپ این اگهی اعالم آمادگی خود به همراه مدارک زیر را به نشانی استان 
امور حقوقی  بلوار دکتر صفارزاده_ دفتر   _ _شهرستان سیرجان  کرمان 
وقراردادهای شرکت نظم آوران کد پستی 7817819489 ارسال نمایند.

اسناد ومدارک:
*نامه اعالم آمادگی

*رزومه کاری شرکت وسوابق اجرا
*آگهی تاسیس وآخرین آگهی تغییرات شرکت

*تصویر رتبه های اخذ شده از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی )دارا بودن 
حداقل رتبه 5 ابنیه( وسایر سازمان های مرتبط

*لیست تجهیزات و ماشین آالت
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 0252 4225  )034( تماس حاصل نمایید.

واحد امور حقوقی و رقارداداه  رشکت  نظم آوران  صنعت و معدن گل گهر  


