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گوناگون

تالش دولت ب رای کاهش نرخ ارز

سخنگوی دولت گفت :این روزها تالش دولت برای کاهش نرخ ارز و رساندن آن به
قیمت واقعی است .به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،علی ربیعی در نشست
خبری هفتگی خود گفت :با رفتن دولت ترامپ جهان از حالت تنش خارج و شرایط
جدیدی در فضای بین المللی ایجاد شده است ،وی افزود :در حال حاضر با فروکش
کردن انتظارات تورمی و روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط اقتصادی
کشور رو به توسعه است.

ابتکار دولت جو بایدن ب رای مذاکره مستقیم با ای ران

آفتابنیوز:یک مقام دولتی آمریکا به شبکه خبری اسکای نیوز عربی گفته
است که دولت جو بایدن رییس جمهوری این کشور به زودی ابتکار عملی برای
گفتوگوی مستقیم با ایران به راه خواهد انداخت .این مقام آمریکایی که نخواسته
نامش ذکر شود گفته است :دولت بایدن به دنبال تأکید راهبرد بازدارندگی
آمریکا در منطقه و یافتن راه حلی در خصوص مناقشه با تهران است و از طریق
میانجیهای اروپایی در پی گفتوگوی مستقیم با تهران است.

عنابستانى باالخره عذرخواهى كرد :از س رباز تشكر مى كنم!

ايسنا :نماینده مردم سبزوار در مجلس ضمن تشکر از عابد اکبری ،مأمور راهور
پلیس ،از مردم ایران عذرخواهی کرد و گفت :باید بیشتر به خودم مسلط میبودم.
عنابستانی در مجلس با انتشار ویدئویی در صفحه توییتر خود گفت :کامال بدیهی
است که در اجرای قانون بین هیچکسی تفاوتی وجود ندارد اما از همه مردمی که به
هر دلیلی احساساتشان جریحهدار شد ،عذرخواهی میکنم .ما هیچ شأنی جز مطیع
قانون بودن و خدمت به مردم قائل نیستیم.

قوه قضاییه بدنبال مسدودسازی هیچ پیامرسانی نیست

ایرنا :سخنگوی قوه قضاییه گفت :قوه قضاییه در دوره تحول ،هیچ رسانه،
خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و
هیچ یک از پیام رسانهای اجتماعی نیست .غالمحسین اسماعیلی روز سه شنبه
در نشست خبری افزود :فضای مجازی همانند فضای حقیقی در کشوری متعلق به
شهروندان آن جامعه و در زمره حقوق عامه به شمار میآید و جزو محدوده قلمرو و
حکمرانی کشور است که نیازمند ساماندهی ،مدیریت و بومی سازی است.

عصرایران ،مصطفی داننده -ماجرای سیلی زدن
نماینده مجلس به سرباز راهنمایی رانندگی ،که عنابستانی
هزار روایت از آن ارائه کرد و بعد مجبور به عذرخواهی
شد ،یک سوال بزرگ را در ذهنم ایجاد کرد .چرا بسیاری
از مردم ،حرفهای نماینده مجلس را باور نکردند؟
عنابستانی نماینده سبزوار ،در ساعتهای ابتدایی این
حادثه اعالم کرد که اصال از ماشین پیاده نشده است.
بعد گفت که پیاده شده است و فقط دستش را روی شانه
سرباز گذاشته و در آخر هم که در فیلمی کوتاه از همه
عذرخواهی کرد.
در تمام این مراحل ،تقریبا هیچ کس حرفهای او را باور
نکرد .طبق معمول مردم نظراتشان در مورد این حادثه
را در شبکههای اجتماعی اعالم کردند و به زبان ساده به
نماینده مجلس گفتند که «خودتی»!
مسئولین کشور چه در دولت ،چه در مجلس و دیگر
نهادها ،باید به این ماجرا فکر کنند که چرا کسی سمت
نماینده مجلس قرار نگرفت؟
یادمان نرود ،طرف دیگر این دعوا ،یک سرباز راهنمایی
و رانندگی بود که مردم دل خوشی از آنها ندارند اما در
این ماجرا ،بخش اعظمی از جامعه ،پشت سرباز درآمدند و
از نماینده مجلس پرسیدند چرا سرباز را زدی؟
برای مسئولین کشور زشت است که هرچه میگویند،
مردم باور نمیکنند .البته روایتهای آقای نماینده از
این حادثه ،هم کمک بسیاری به این بیاعتمادی کرد.
اگر عنابستانی در همان روز اول ،قبول میکرد که سرباز
را زده و عصبانی شده است ،شاید میشد او را بخشید.
باالخره هر آدم در طول زندگیاش به هر دلیلی عصبانی
میشود.
این نماینده اما تکذیب کرد ،طلبکار شد و در آخر به
خاطر فشارهای زیاد مردم ،مجبور به عذرخواهی شد.
تاکید میکنم مجبور شد .اگر فشارها در شبکههای
اجتماعی نبود یا اصال اگر شبکههای اجتماعی نبودند،
قطعا این نماینده همچنان طلبکار میماند و سرباز بیچاره
االن در شهرهای دور افتاده در حال خدمت بود.
اعتماد ،کبوتری است که اگر از پشت بام خانههای
مردم پر بزند ،به سختی باز میگردد و رفتارهای برخی
سیاسیون کشور مثل عنابستانی این کبوتر را پر دادهاند.
القصه که ماجرای سیلی نشان داد که اعتماد بین مردم
و مسئولین به پایین ترین حد ممکن خود رسیده است.
نکته جالب این است که هیچ تالشی هم برای ترمیم این
بیاعتمادی انجام نمیشود.

عکس :سید محسن فروزنده

سفر ظ ریف به مسکو

محمد جوادظریف در ادامه سفر منطقهای خود به کشورهای حوزه قفقاز ،دیروز
وارد وارد مسکو شد .به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از
مسکو ،آقای ظریف قرار است در دیدار با سرگئی الوروف درباره برجام ،روابط
دوجانبه تحوالت منطقهای و مساله قره باغ رایزنی کند .بررسی راههای تقویت
ثبات و صلح در منطقه قرهباغ و توسعه همکاریهای اقتصادی با همسایگان شمالی
از دیگر اهداف سفر آقای ظریف به روسیه است.

چرا مردم حرفهای نماینده سیلی زن
مجلس را باور نکردند؟

پارکینگ گاریهای زباله جلوی بازار!!

زخم عمیق مدیریت ملوکالطوایفی بر چهرۀ سیاست کشور
علیرضا پیامیار -عصر ایران
محمود واعظی ،رییس دفتر رییس
جمهوری در واکنش به اظهارات هفته
گذشته سید محمدصادق خرازی
دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ششمین
مجمع عمومی حزب ندای ایرانیان،
مبنی بر این که که «اصالحطلبان
دیگر دولت اجارهای نمیخواهند»؛
گفت" :آنها (اصالحطلبان) با نگاهی
به گذشته ببینند قبل از این دولت چه
ی آنها در
شرایطی داشتند و فعالیتها 
چه حدی بود .این دولت همفکران آنها
را در استانداریها و سمت معاونت وزیر
به کار گرفت و امروز به جای تشکر،
طلبکار هم شدهاند ." ...
حقیقت این است که اشاره آقای
واعظی به این موضوع که دولت بدون
درنظر گرفتن میزان فعالیتهای
اصالحطلبان ،مناصبی را در استانها و
وزارتخانهها برای افراد منتسب به جریان
اصالحات درنظر گرفته ،خبر از یک
واقعیت بسیار تلخ و ریشهدار در نظام
اداری کشور میدهد و آن ،نوع برخورد
مدیران دولتها ،فارغ از اصالحطلب و
اصولگرا و  ....با قدرت و موقعیتهای
ناشی از آن است ،به گونهای که گویی
سازمان و نهاد و یا کل دستگاه دولت،
سرزمینی است که فتح کردهاند و حال
تا میتوانند باید از مواهب آن بهرهمند
شوند ،به جمع آوری غنایم بپردازند،
مناصب را بین نزدیکان و افراد مورد
اعتماد خود تقسیم کنند یا بخشی از
آن را برای آرام کردن رقیبان قدرتمند

در چرخۀ بده بستانهای سیاسی قرار
دهند و از این طریق به تحکیم پایههای
حکومت خود بپردازند!
در این شرایط آنچه بر سوابق اجرایی،
تحصیالت ،توانایی و شایستگی افراد
ارجح است ،مرتبه آنان در سلسله مراتب
قدرت سیاسی ،ارتباطات شخصی ،نقش
آنان در به قدرت رسیدن رییس دولت
و نزدیکی آنان به اطرافیان رییس دولت
است و از همین روست که میبینید
رییس دفتر رییس جمهوری به وضوح
به این امر اشاره میکند که ":این
دولت همفکران آنها را در استانداریها
و سمت معاونت وزیر به کار گرفت و
امروز به جای تشکر ،طلبکار هم شدند!
" و از این بابت گله مند است که چرا
کسانی که ما به آنان قدرت دادیم منتقد
عملکرد ما بوده و از ما طلبکارند!
اولین و واضحترین سوالی که در
واکنش به این اظهارات به ذهن میرسد
و اتفاقا در صحبتهای بعدی دکتر
خرازی پیرامون آن آمده این است که
اگر افرادی که ذکر میکنید شایستگی
احراز موقعیت ها را داشتهاند که منتی
بر سر کسی نیست و این گونه سخن
گفتن در سپهر سیاسی و مدیریتی
بیمعنی است و اگر نداشته اند که
باید پاسخ گو باشید چرا امور را به افراد
ناالیق سپردهاید و به نوعی مرتکب
خیانت به رای مردم و کشور شدهاید.
مردم ما سال هاست اثرات این
نوع نگرش را در اداره کشور با تمام
وجود حس میکنند .از استانداران

و فرماندارانی که ناکارآمدی آنان بر
همه کس مشخص شده اما به خاطر
ارتباط با مراکز قدرت و عضویت در
ستاد انتخاباتی فالن کاندیدای ریاست
جمهوری همچنان بر اریکه قدرت تکیه
زدهاند تا تالش و جهد افراد برای بدست
آوردن موقعیت های اداری از طریق
ایجاد ارتباط با افراد به انحای گوناگون.
به راستی دولتمردان وصاحب
منصبان این سرزمین چه زمانی خواهند
فهمید که حاکمیت و اداره کشور ملک
طِلق کسی نیست و دولتها صرفا برای
اداره منابع کشور در راستای رفاه مردم
و آبادی سرزمین ،آن هم با رای مردم
برسرکار میآیند و صاحبان و مالکان آن
نیستند!
چه رویدادی آنان را به این باور
خواهد رساند که حکومت غنیمت به
دست آمده از فتح سرزمین دشمن
نیست که آن را هرطور که منافعشان
در راستای حفظ قدرت ایجاب کرد
بین افراد و دستهها و گروهها تقسیم
کنند!
به راستی وقت آن نرسیده که
مالکهای انتخاب افراد برای تصدی
موقعیتها در نظام اداری دگرگون
گردد ،شایستگی و تعهد به عنوان
معیارهای اصلی درنظر گرفته شود
و نوع نگرش به موقعیتهای اداری
تغییر یافته و به عنوان فرصتی برای
انجام وظیفه دربرابر رای دهندگان و نه
مالکیت بر امکانات و منابع آنان درنظر
گرفته شود ؟

آگهی تجدیــد فراخــوان
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 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 دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ
 99/11/18در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي
باشد .الزم به ذكر است 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

آگهي مناقصــه عمومــي
شمــاره /99/55ع

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
شمــاره /99/51ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «خوراك دهي ،حمل محصول کنسانتره

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « اصالح مسیرهاي دسترسـی

برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت

و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان

اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه

ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور

فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات

را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت

ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/11/20در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا

تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  99/11/29در محــل دفتركميسيون معـامالت

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه

مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز

مورخ  99/11/13مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از

دوشنبه مورخ  99/11/13مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك

پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

سنگ آهن ،حمل باطله و بارهای ریجکتی خطوط توليد  5و 6و 7كنسانتره سنگ آهن» خود را از طريق

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

کارخانه هاي گندله سازی  1و 2و اصالح ايستگاه تعویض پالت گندله سازی  » 2خود را بصورت EPC

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

