
ویترین آخر

عصرایران؛ مصطفی داننده- یکی از عالیق مجلس یازدهم، 
اینترنت است. آنها به هر شکل ممکن به دنبال پیاده سازی تفکر 

خود در مورد اینترنت و فضای مجازی هستند.
با  البته  و  دارد  وجود  مجلس  نمایندگان  از  که  شناختی  با 
توجه به حرف هایی که در این مدت زده اند، هویداست که اهالی 
پارلمان، زیاد از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خوش شان 
شبکه های  نسخه  الحیل،  لطایف  به  دارند  دوست  و  نمی آید 

اجتماعی را بپیچند.
درصدی   ۱۰ افزایش  هم  آنها  تالش های  نمونه  آخرین 
حق السهم پرداختی شرکت های اینترنتی است. سه هزار میلیارد 
برای  »صداوسیما«  به  نیز  اقدام  این  از  حاصل  درآمد  تومان 
»نظارت« بر محتوای فضای مجازی به »شرکت مخابرات ایران« 
برای توسعه اینترنت خانگی برای »مقابله« و رقابت با اینترنت 
ماهواره ای SpaceX و همینطور تولید محتوا در فضای مجازی 

تخصیص خواهد یافت.
همچنین بندی از این تبصره که قبال در مجلس تصویب شده 
بود و بر اساس آن هرگونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع اعالم 

کرده بود، از مصوبه حذف شد.
گران  اینترنت  این طرح  با  که  نمایندگان مجلس می گویند 
آذری  است.  شعار  و  حرف  یک  بیشتر  البته  که  شد.  نخواهد 
قطعا  طرح  این  با  می گوید  است،  ارتباطات  وزیر  که  جهرمی 
اینترنت گران خواهد شد. فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای 
قیمت  روی  حتما  مجلس  مصوبه  است:»  گفته  هم  مجازی 
بسته های اینترنت اثر خواهد گذاشت.« مردم در این روزها به 
شدت دچار مشکل اقتصادی هستند و توان چرخاندن چرخ های 
زندگی را ندارند، از این به بعد باید نگران پول اینترنت و حواشی 
آن هم باشند. 3 هزار میلیارد پول قرار است به صداوسیما و 
مخابرات ایران برسد. اوال صداوسیما در تمام این سال ها چه گلی 
به سر جامعه زده است که حاال عهده دار نظارت باشد. اگر این 
صداوسیما کار خود را به درستی انجام می داد و صدای عده ای 
خاص نبود که االن نگران شبکه های اجتماعی و ماهواره نبودید.

واقعا فکر می کنید با توسعه شبکه خانگی می شود با اینترنت 
رقابت  بنز  با  پراید  که  همانطور  نکند  کرد؟  رقابت  ماهواره ای 
می کند به دنبال خواباندن مچ رقبا هستید؟ همانطور که ایران 
خودرو و سایپا با انحصار یکه تازی می کنند، مخابرات ایران هم 
می تواند از همین روش برای خارج کردن رقبا از صحنه رقابت 
تصمیم  نفع  به  تصمیم ها  این  مقطعی  در  شاید  کند.  استفاده 
نخواهند  دستاوردی  هیچ  درازمدت،  در  اما  باشد  گیرندگان 
داشت. همانطور که در تمام این سال ها فیلترکردن هیچ اثری 

نداشته و نخواهد داشت.

وبدا : نشست سراسری روسای دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران کل صدا و 
سیمای استان ها با حضور دکتر علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.وی با ذکر این نکته 
که واکسن روسی اسپوتنیک وی جزو سه واکسن برتر دنیاست، تاکید کرد: به هیچ 
مسئولی تاکنون واکسن کرونا تزریق نشده است و تا پایان سال ۱۴۰۰ مردم در 

سراسر کشور واکسینه خواهند شد.

آفتاب نیوز: دکتر سعید نمکی در همایش تبیین برنامه نوروزی و تشدید گام 
چهارم بسیج ملی طرح شهید سلیمانی ضمن تاکید چند باره بر خطر ویروس 
جهش یافته انگلیسی، قدرت سرایت باال و شدت مرگ آفرینی آن، در عین حال 
درباره سفرهای نوروزی گفت: ما التماس کردیم که سفر نباشد. حتی اگر همه 
دروازه ها باز شد، حضرت عباسی سفر نروید. اگر خدای نکرده چند خوزستان دیگر 
شکل گرفت، آن زمان دیگر نمی توانم بر روی تاب آوری نظام سالمت قسم بخورم.

       گوناگون

تا پایان سال ۱۴۰۰ کل کشور واکسینه خواهند شد

سخنگوی وزارت خارجه: هیچ تماسی با آمریکا نداشته و نداریم

گفت:  سلحشوری  پروانه  بهارنیوز: 
و سختی  به وضعیت معشیتی  توجه  با 
زندگی برای اقشار مختلف جامعه، به نظر 
می رسد که سطح مشارکت در انتخابات 
پایین باشد و سیاستمداران هم هر چه 
مشارکت  این  »باید«  بگویند  بخواهند 
انگیزه ای  بنظر می رسد  اما  بیافتد  اتفاق 

برای مشارکت مردم وجود ندارد. 
یعنی چه اتفاقی می تواند در این چند 
در  مشارکت  برای  مردم  که  بیافتد  ماه 
امور  در  البته  باشند؟  امیدوار  انتخابات 
نمی توان  و  ندارد  نشد،  کار  اجتماعی 
گفت که اتفاقی رخ نمی دهد. به خصوص 
محسن هاشمی  نکنم  اشتباه  اگر  اینکه 
را  مردم  چگونه  که  بود»می دانند  گفته 
اما  بکشانند«،  رای  صندوق های  پای 
به نظر میرسد که حاال شرایط برای به 
بسیار  مردم،  آوردن  رای  صندوق  پای 
مجلس  انتخابات  در  است.  شده  سخت 
و  بود  هم  محلی  انتخابات  نوعی  به  که 
برای مردم هم مهم است که فردی که 
از شهر آنها شرکت می کند رای بیاورد اما 
باز دیدیم که پایین ترین میزان مشارکت 
مجالس رقم خورد، و حتی در بسیاری 
از شهرهای کوچک هم مشارکت حداقل 
کمترین  که  تهران  به  برسد  چه  بود، 
میزان مشارکت در کل کشور داشت. این 
ارزیابی   درباره   پیشین مجلس  نماینده 
اصالح  و  اصولگرایان  رای  سبد  از  خود 

طلبان گفت:
رای  سبد  یک  اصولگریان  رای  سبد   
مشخص است اما سبد رای اصالح طلبان 
رای  یک  است.  خاکستری  رای های  از 

ثابتی هم که خود اصالح طلبان داشتند، 
سال های  آنها طی  بد  عملکرد  دلیل  به 
حتی  است.  کرده  پیدا  ریزش  گذشته 
معتقدان به سیاست ورزی اصالح طلبی 
سیاست  از  نه  و  اصالح طلبان  بعضی  از 
اصالح طلبی عبور کرده اند؛ منظور اینکه 
مشی اصالح طلبی مهم است اما تعدادی 
حضور  قدرت  در  که  طلبان  اصالح  از 

داشتند، خوب عمل نکردند.
 به نظر می رسد که مردم به این نتیجه 
اصالح  از  طیفی هایی  که  اند  رسیده 
طلبان، »مردم«، را به مثابه ماشین رای 
برای به قدرت رساندن آنها می دانند، چرا 
که در زمانی که مردم نیاز به حمایت و 
ابراز عقیده اصالح طلبان به عنوان یک 
دارند،  کشور  در  عمده  سیاسی  جریان 
متاسفانه نهادهای حزبی آنان در جهت 

احقاق حقوق مردم وارد نشده اند. 
این  به  نباید  اصالح طلبان  ضمنا 
به  مرگ  ترس  »از  مردم  که  کنند  فکر 
کاندیدای  به  و  می شوند«  راضی  تب 
مطبوعشان رأی می دهند؛ زیرا احتماال، 
دیگر مردم بین بد و بدتر انتخاب نکنند. 
این سیاست ترساندن دیگر معنا و مفهوم 
خود را از دست داده است. پس اصالح 
افکار عمومی برای آنها مهم  طلبان اگر 
شرایط  به  توجه  با  می بایست  است 
انتخابات مجلس اخیر این را درک کرده 
باشند که مردم دیگر از ترس یک نامزد به 
نامزد دیگری رای نمی دهند. وی خاطر 
نشان کرد:با توجه به اتفاقاتی که می بینیم، 
خیلی به آینده برجام در بازه زمانی کوتاه 
مدت خوشبین نیستم. البته اگر امریکا از 

توافق خارج نمی شد، برجام می توانست 
اثرات خودش را جامعه بگذارد و ممکن 
رخ  جامعه  در  ملموسی  تغییرات  تا  بود 
بدهد اما در حال حاضر من خیلی امیدوار 
اثرات  تا  شده  دیر  االن  پس  نیستم. 
را  خودش  تاثیرگذاری  بخواهد  برجامی 
داشته است.بنابراین نمی خواهم بدبینانه 
گذشته  دوره های  در  اما  کنم  قضاوت 
جمهور،  روسای  دوم  دور  خصوص  به 
بوده  چشمگیر  بسیار  دولت  ناکارآمدی 
است و تقابل هایی میان دولت و نهادهای 
دیگر به وجود آمده است، و در تقریبا تمام 
دوره ها دولت در موضع ضعف و ناتوانی 
قرار داشته است. پس  در تصمیم گیری 
این سوال به وجود آمده که واقعا رییس 
جمهوری می تواند چه کاری انجام دهد و 
خود روسای جمهور هم به این موضوع 
اشاره کرده اند. برای نمونه روحانی گفته 
است که دولت پنهان وجود دارد، خاتمی 
هم قباًل اشاره کرد که رئیس جمهور در 
حد یک تدارکاتچی  است و یا احمدی نژاد 
با کنایه از کسانی بعنوان برادران قاچاقچی 
در  توان  عدم  روزها  این  پس  کرد.  یاد 
جمهوری  رییس  توسط  تصمیم گیری 
رییس  و  است  شده  آشکارتر  و  علنی تر 
شده  نظام  کتک خور  نوعی  به  جمهور 
است و اکثر افراد جامعه تمامی ضعف ها را 
از ناتوانی رئیس جمهور می دانند اما باید 
پذیرفت که برخی تصمیم گیری های مهم 
خارج از اختیارات رئیس جمهور است اما 
با این حال، اینکه همه با علم به این موانع 
نکته  شوند  جمهور  رییس  می خواهند 

جالبی 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

بدون شرح!!

آفتاب  نیوز : سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد سازوکاری چندجانبه با حضور 
ایران در مذاکرات صلح افغانستان تصریح کرد: هیچ تماس مستقیم یا غیرمستقیمی 

با آمریکا در خصوص مسائل برجامی و غیربرجامی نداشته و نداریم 
 سعید خطیب زاده درباره دخالت و مواضع افراد مختلف در سیاست خارجی، گفت: 
سیاست خارجی باید در مسیر حرفه ای خود حرکت کند و سیاست خارجی موضوع 

بده بستان احزاب و جریان های سیاسی و مجادالت کف خیابانی نیست.

بهارنیوز: بشار اسد و همسرش پس از انجام تست معاینه PCR متوجه ابتالی 
خود به این ویروس شده اند. دفتر ریاست جمهوری سوریه اعالم کرد که رئیس جمهور 
این کشور و همسرش به بیماری کرونا مبتال شده اند. بر اساس این اطالعیه، بشار 
اسد و اسما ء االسد،  نشانه های خفیف ابتال به کرونا داشته اند و پس از انجام تست 
مشخص شده که به این بیماری مبتال شده اند. و تا دو تا سه هفته آینده در قرنطینه 

به سر خواهند برد.

زوم

مردم دیگر از ترس مرگ به تب راضی نخواهند شد

بهارنیوز: پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان  دیدارش با آیت اهلل علی 
سیستانی، از مراجع متنفذ شیعیان در عراق، را برای روح خود مفید خواند.

پاپ  اشاره به اینکه آیت اهلل سیستانی  را مردی »فروتن و دانا« یافته است، گفت: 
»این دیدار برای روح من مفید بود.« رهبر کاتولیک های جهان همچنین با دفاع 
از تصمیم اش برای سفر به عراق در شرایط همه گیری و با وجود مالحظات امنیتی 

گفت که وی این تصمیم را با »آگاهی از خطرات« گرفته است.

پاپ: دیدار با آیت اهلل سیستانی برایم مفید بود

انحصار اینترنتی
 بعد از انحصار خودرویی

وزیر بهداشت: التماس می کنم، حضرت عباسی سفر نروید

بشار اسد به همراه همسرش به کرونا مبتال شد
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تج آگهی تجدید مزایده
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری و بر اساس 
بند 1 صورتجلسه شماره  بند 2 صورتجلسه شماره 98/1617/س ح مورخ 1398/05/06 هیئت مدیره سازمان و 
98/1651 س ح  مورخ  1398/05/07 شورای سازمان و صورتجلسه شماره 99/74560/ س د مورخ 1399/03/21 
شورای شهر سیرجان نسبت به فروش اقالم ذیل بر اساس بهاء و قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی کارشناس 

دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید.
تاریخ انتشار آگهی در سایت: 1399/12/13 ساعت 10:00 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکات: 1400/01/15 ساعت 9:15

مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 14:00
تاریخ اعالم برنده: 1400/01/15 ساعت 12:00

تاریخ بازدید: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 08:00 الی 13:00

قیمت مجموع کلقیمت پایه )ریال(تعدادشرح دستگاهردیف
)ریال(

سپرده شرکت 
)ریال(

بی سیم خودرویی 1
و متعلقات

دستگاه  60 عدد هر 
30/000/001/800/000/000

92/000/000

40/000/00040/000/000 1 عددبی سیم  مادر2

شرایط شرکت در تجدید مزایده:
1-سپرده شرکت در مزایده )پنج درصد قیمت پایه ( بابت مجموع بی سیم ها می بایست به صورت ارائه ضمانت 
نامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان به شماره حساب 0113463401009 بانک ملی و یا 

پرداخت الکترونیکی صورت پذیرد.
2-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان 

ضبط می گردد.
3-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
5- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

»ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد«
برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران، بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
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تج آگهی تجدید مزایده
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری و بر اساس 
بند 1 صورتجلسه هیئت مدیره سازمان به شماره 5694/س ح مورخ 1398/12/11  و بند 1 صورتجلسه شورای 
سازمان  به شماره 5705 و صورتجلسه بند 2 مصوبه 1932 شورای اسالمی شهر پارکینگ های عمومی تحت نظارت 
خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی)واجد الشرایط( در قالب عقد اجاره با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به نشانی:  www.setadiran.ir   و با شماره به اجاره  برساند.
تاریخ انتشار آگهی در سایت: 1399/12/13 ساعت 10:00 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 12:00
تاریخ بازگشایی پاکات: 1400/01/15 ساعت 9:00

مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 14:00
تاریخ اعالم برنده: 1400/01/15 ساعت 12:00

تاریخ بازدید: از تاریخ 1399/12/13 الی 1400/01/14 ساعت 08:00 الی 13:00

شرایط شرکت در تجدید مزایده:
1-سپرده شرکت در مزایده )پنج درصد قیمت پایه ( بابت مجموع پارکینگ ها  می بایست به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر 
و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان به شماره حساب 0113463401009 بانک ملی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و 

یا پرداخت الکترونیکی صورت پذیرد.
2-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد.

3-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

5- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد«

برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران، بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیک 
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مبلغ اجاره بها شرح مال االجارهردیف
ماهیانه )ریال(

مجموع اجاره بها 
سالیانه )ریال(

مبلغ سپرده )ریال(

خیابان امام خمینی، 1
پشت بازارچه کوثر

به ازاء هر ماه
 یکصد و چهل 

میلیون ریال
 جهت مجموع 

پارکینگ ها

سالیانه 
یک میلیارد و ششصد 
و هشتاد میلیون ریال

هشتاد و چهار 
میلیون ریال خیابان امام خمینی، 2

پشت بانک سپه

بلوار دکتر صادقی، 3
پشت پاساژ کندو


