
ویترین آخر

بهارنیوز: اینترنت به دغدغه اصلی نمایندگان مجلس یازدهم 
با  کشور  که  حالی  در  است.  شده  تبدیل  مسئوالن  برخی  و 
اقتصادی و اجتماعی مواجه  مشکالت عدیده  ای در حوزه های 
است، برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی به همراه عده 
دیگری از اعضای مجلس خبرگان دغدغه اینترنت دارند و طرح ها 
و رویکردهای مدنظر خود و نه در راستای تامین منافع مردم 
را پیش گرفته اند که این موضوع به بحرانی برای افکار عمومی 

تبدیل شده است.
مجلس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا 
به عبارت دقیق تر فیلترینگ و محدودسازی را پیگیری می کند. 
طرحی که انتشار جزئیات آن به شدت افکار عمومی را آشفته 
کرده است. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان نیز از ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور منتخب خواسته که به محض تشکیل 
دولت، اینترنت ملی را راه اندازی و رابطه اینترنتی با آمریکا را 

قطع کنید چرا که جوانان را با شهوت آشنا می کنند.
مسدود شدن سرویس های گوگل و اینستاگرام، مسدود شدن 
شدن  خارج  دسترس  از  خارجی،  اینترنتی  خدمات  هرگونه 
و  خانگی  کارهای  و  کسب  تعطیلی  خارجی،  اپلیکیشن های 
تجاری فعال در اینترنت از جمله نتایج اجرای طرح محدودسازی 
را  مردم  صدای  که  است  یازدهم  مجلس  نظر  مورد  اینترنت 

درآورده است.
باره نوشت: »بارها گفته شده است  این  احمد زیدآبادی در 
که ستیز و مقابله با تکنولوژی بی ثمر است و در حکم نبرد با 
اینترنت  توسعۀ  شاهد  زودی  به  جهان  است!  بادی  آسیاب 
قابل  نه  و  کنترل پذیر  نه  که  پدیده ای  بود،  خواهد  ماهواره ای 
محدودسازی است. بنابراین، تجربۀ تلخ و زیانبار مقابله با نوار 
کاست، دستگاه ویدئو، دیش ماهواره...و سرانجام تن دادن به همۀ 
آنها پس از تحمیل هزینه های سنگین روانی و فرهنگی به جامعه 
و برانگیختن خشم عموم را در مورد اینترنت تکرار کردن، نشانی 

جز تداوم لجبازی به قصد تخریب اعصاب ملت ندارد!«
سعید شریعتی می گوید: ما انتظار داریم حاکمیت به سمت 
شبکه  به  آزاد  دسترسی  اینکه  شود.  برده  دانش  حکمفرمایی 
اطالعات را به روی مردم ببندند و موانع ایجاد کنند نتایج مثبتی 
به همراه نخواهد داشت. عضو شورای نگهبان قانون اساسی که 
نادان و  باید حافظ حقوق اساسی مردم باشد، ملت را جامعه 
شهوت زده و جاهل فرض می کند که قدرت تشخیص خوب 
از بد را ندارند و اگر دسترسی آزاد به اینترنت داشته باشند به 
سراغ بدترین مسائل می ر وند؛ این نشان می دهد یا مردم ایران را 

نمی شناسند یا بیان منویاتشان را تا این سطح تنزل می دهند.

وزیر بهداشت در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی لیست 
جدید گروه های سنی واکسیناسون کرونا را اعالم کرد. ۱ -در استان های سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوب، خوزستان و کرمان عالوه بر استمرار 
واکسیناسیون گروه های اعالم شده قبلی جمعیت ۴۸ تا ۴۵ ساله ثبت نام و طبق 
نوبت دهی واکسینه شوند. ۲ - در بقیه استان ها بجز تهران جمعیت ۵۵-۵۸ ساله 
ثبت نام و طبق نوبت دهی تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند و کماکان 

واکسیناسیون باقیمانده گروه های سنی باالتر تداوم یابد.

       گوناگون

اعالم گروه های سنی جدید واکسیناسیون در کشور

آغاز واکسیناسیون با واکسن پاستور از این هفته

  عصر ایران؛ محمد باقر محسنی 
یافته  توسعه  کشورهای  در  ساروی- 
ماه ها پیش از آغاز عملیات ساخت و ساز 
ما  به تعبیر  و  عمرانی  پروژه  یک 
این  در  مطالعاتی  طرح  »کلنگ زنی«، 
که  طرحی  می شود؛  تهیه  خصوص 
وزارت خانه  و  دستگاه  از  خارج  افرادی 
تهیه  اجرا  مدافع  یا  سفارش دهنده 
اندیش کده های  معموالً  و  می کنند 
تخصصی خارج از بدنه دولت که به آن 
»thinkthank« می گویند و با فاعلّیت 
حوزه  آن  متخصصان  و  کارشناسان 
اقلیمی  امور  کارشناسان  مشارکت  و 
عهده  بر  را  آن  انجام  مردم شناسی  و 
دستگاه  به  تکمیل،  از  پس  و  می گیرند 
یا  شدن  اجرا  و  می  کنند  ارایه  اجرایی 
نشدن تمامِت پروژه به نتیجۀ همین کار 

پژوهشی منوط و مشروط است.
انجام  شکل  این  به  روال  وقتی     
و  فایده ها  هزینه ها،  همۀ  می شود، 
تا  را  پروژه  اجرای  احتمالی  چالش های 
یکی دو دهۀ بعد هم زیر ذره بین می برند 
و برای همۀ این ابهامات، راه حل و پاسخ 
 ،»cut and clear« قطعی  و  روشن 
تعیین می شود و در نهایت نتیجۀ طرح 
به ویژه مسایل  امور  مطالعاتی -که همه 
اقلیمی، فرهنگ بومی، تبعات اجتماعی و 
صالح کلی در آن سنجیده و لحاظ شده- 
یا دستگاه سفارش دهنده  به وزارت خانه 
و مجری ارایه می شود. اندیش کدۀ مورد 
نظر هم درخصوص نتیجۀ تحقیقات خود   
مسؤول است و باید دراین باره پاسخ گو 

باشد.

   اما در کشور ما و طی دو سه دهۀ 
اخیر، امری به عنوان »مطالعه و پژوهش 
مستقل از دستگاه مجری طرح« به طور 
کامل حذف شد و در برخی موارد، کار را 
کارشناسان واحد تحقیق و پژوهش همان 
وزارت خانه یا دستگاه و نهاد انجام  داده اند 
کمتر  ایران،  در  که  پیداست  ناگفته  و 
مدیران  نظر  خالف  نظری  کارشناسی 
ارشد دستگاه متبوع خود ارایه می دهد و 
حتی برخی متخصصان، به مدیران ارشد 
خود وفادارترند تا به علم و پژوهش - در 
رویکرد  این  شاهد  بارها  کرونا  ماجرای 
و  بودیم  درمان  مدیران حوزه  برخی  در 
هستیم - و در برخی موارد نیز جای آن 
را مفهومی عجیب و غریب به نام »طرح 

توجیهی« گرفت. 
نام  از  که  همان گونه  توجیهی  طرح 
دستاوردهای  و  منافع  بر  پیداست  آن 
تأکید  طرح  اجرای  مثبت  و  زودهنگام 
دارد و با نگاهی »تک ساحتی« می کوشد 
تنها   - پروژه  امتیازات  چند صفحه،  در 
امتیازات - را کشف کند، به زیر ذره بین 
که  به گونه ای  کند  بزرگ نمایی  و  ببرد 
مدیران ارشد دستگاه را به عنوان کارفرما 

و نیز شرکت های پیمانکار را خوش آید!
   در طرح توجیهی هرگز پیامدها و 
تبعات  »اقلیمی«،  خطرناک  عوارض 
و  جابه جایی  اجتماعی،  تنش های  و 
فرهنگ  احتمالی  و تخریب  قهری  کوچ 
بومی پروژه ها و مگاپروژه های عمرانی را 
برنمی رسند و حتی آشکارا، به کنار می 
برای  مدیران  دلیل  همین  به  و  گذارند 
بُریدن،  روبان  یا  شدن  دست  به  کلنگ 

می شتابند و این همان، »مدرنیزاسیون یا 
نوسازی مخّرب« است.

خروسی  ُدم  خوزستان،  امروز  قصۀ   
است که بیرون زده تا هم مدیران و هم 
مردم را از این »خرابی عمیق در پوشش 
عمارت« آگاه سازد و همه -اعم از مدیران 
و کارشناسان- به خود بیایند و اعتراف 
کنند »این راه که می رویم به ناکجا آباد 

است«.
   با این حال، شوربختانه هم اکنون در 
اجرای  شاهد  هم  دیگر  استان  چندین 
این دست »مگاپروژه ها« هستیم و به عنوان 
نمونه به دو طرح بزرگ - که هیچ مطالعه 
و پژوهشی دربارۀ انها صورت نپذیرفته ) 
طرح مطالعاتی نه طرح توجیهی( و در دو 
اجرا  مازندران در حال  و  استان سمنان 

است، اشاره می شود:
روی  بر  فینسک  سد  طرح  نخست 
»اسبه رود« در سمنان با این هدف که آب 
این رود را به شهرک ها و مناطق صنعتی 
سمنان انتقال دهد درحالی که این رود، 
سرشاخه رود تجن در مازندران است که 
شالیزارهای چند شهر را مشروب می کند 
و بیم آن می رود با احداث سد »فینسک« 
مرکز  و  شرق  از  بخش هایی  روزی  فردا 
مازندران به امروز خوزستان دچار شوند 
و نه آبی به شالیزارهاشان برسد و نه آب 
شرب داشته باشند.  ما به معاونت محیط  
زیست امیدی نداریم اما آیا چراغ عقالنیت 
و خرد در مدیریت کشور کاماًل به زوال 
رفته و خاموش شده است؟ آیا نباید در 
کنار هشدار کارشناسان، صدای اعتراض 

مدیران و نمایندگان را هم بشنویم؟

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،چهارراهموحدی،روبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335 نمابر:42231335سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42231335

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
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تسنیم: رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: حدود ۱۲۰ هزار دوز واکسن به وزارت 
بهداشت تحویل شده است که از این هفته وارد واکسیناسیون عمومی می شود. علیرضا 
بیگلری در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر زمان اضافه شدن واکسن پاستور به 
سبد واکسیناسیون کشور، گفت: حدود ۱۲۰ هزار دوز واکسن پاستوکووک به وزارت 
بهداشت تحویل شده که از این هفته در واکسیناسیون عمومی کشور استفاده می شود. 

در کوبا نیز طی هفته آتی تولید انبوه به صورت صنعتی آغاز می شود.

اقتصادآنالین: سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به علیرضا رییسی - معاون 
بهداشت وزارت بهداشت گروه های جدید هدف واکسیناسیون علیه کرونا همزمان با 
عید سعید غدیر را اعالم کرد: -۱ رانندگان حمل و نقل عمومی شهری، ریلی، جاده ای، 
دریایی و هوائی۲-زندانیان سراسر کشور3- معلمین۴- خبرنگاران۵- بیماران دیابتی 
که در سامانه مربوطه ثبت شده اند و همچنین باقیمانده بیماران صعب العالج و بیماران 

خاص و نادر. اساتید محترم حوزه و دانشگاه نیز از اوائل هفته آغاز گردد.

زوم

هشدار! امروِز خوزستان، فردای مازندران نشود

قالیباف: پاسخی برای کم کاری ها در خوزستان نداریم
ایسنا: محمدباقر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان که 
روز سه شنبه ۵ مردادماه برای پیگیری مسائل این استان تشکیل شد، با تاکید 
بر این که مقابل هرکس که در رفع مشکالت مردم کارشکنی کند می ایستم، 
گفت: با مقایسه شرایط استان در زمان جنگ و شرایط کنونی نسبت به کم 
کاری ها و سوء مدیریت هایی که در خوزستان انجام شده است به عنوان یک 

انقالبی هیچ پاسخی برای مردم استان ندارم.

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما منتفی است
ایلنا: محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس درباره افزایش 
قیمت بلیت هواپیما و ادعای شرکت های هواپیمایی مبنی بر تنظیم قیمت ها 
براساس قانون آزادسازی بلیت هواپیما، با تاکید بر اینکه قانون آزادسازی بلیت 
هواپیما لغو شده و نباید در نرخ گذاری به آن استناد کرد، گفت: قانون آزادسازی در 
برنامه ششم نیامده و ایرالین ها شروط ازادسازی را رعایت نکردند. لغو قانون فردا در 

جلسه وزیر به مدیران ایرالین ها اعالم می شود.
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آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان همزمان با عید غدیر

دغدغه اصلی مجلس اینترنت است 
نه مشكالت مردم
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ویترین

صفحه 8
پیرامون

آگهـــی مناقصه عمومی

شماره 1400/004/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» جهت انجام سرویس ایـاب و ذهـــاب پرسنــل خود از سطح شهر سیرجان تا 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ) 45 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز ( و بالعکس 
به وسیله تعداد 15 دستگـاه اتوبـوس) اسکانیا مارال یا ولوو B9 ( مدل 90 به باال « 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهر سیرجان به شرکت )شخص حقوقی ( واجد شرایط 

واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود 

نمایند. مهلت تحویل پاکات روز سه شنبه مورخ 1400/05/12 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در 

سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838، 

شماره تلفن42273204-034می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :

 ) ریال)یک میلیارد و پانصد میلیون ریال   1.500.000.000 : 1-میزان تضمین شرکت در مناقصه 

به شماره حساب  نقد  بانکی معتبر/ واریز وجه  نامه  بانکی/ ضمانت  در قالب چک تضمینی 

10/3309211/2 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه. 

2-این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر 

دلیل مختار می باشد.

3-مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

4-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید در روز شنبه مورخ 1400/05/09 

با شماره 09132799195 ) آقای قربانلو ( تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

روزهای زیادی از رفتنت میگذرد، درست سه سال...

امروز سه سال است که دیگر صدای گرمت را نشنیده ایم، و روی ماهت را ندیده ایم،

از آن روز شادی هیچ کداممان واقعی نبوده است. 

هنوز خیالت با ماست،و خاطراتت سهم تلخ روزهای شیرینمان شده است ...

زنده یاد حاج سید مرتضی فروزنده 

خانواده   آن مرحوم

به مناسبت سومیـن سالگـرد درگذشت پدری مهربان و همسری فداکار؛

 عصر پنج شنبه 7مرداد ماه مصادف با عید غدیرخم بر سر تربت پاکش 

با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره اش را زنده نگه می داریم 


