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تلفن سفارش آگهی09133475191-42231335 :
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اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
مهر :رهبر معظم انقالب اسالمی حکم ریاست جمهوری حجتاالسالم سید
ابراهیم رییسی به عنوان هشتمین رئیسحمهور اسالمی ایران را به وی اعطا
کردند .حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب صبح روز (سهشنبه) در
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیزدهم که در حسینیه امام خمینی (ره)
برگزار شد ،حکم ریاست جمهوری حجتاالسالم سید ابراهیم رییسی به عنوان
هشتمین رئیس جمهور اسالمی ایران را به وی اعطا کردند.

بررسی پیشنهاد تعطیلی دوهفت های کشور

پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور :معاون وزیر کشور و دبیر ق رارگاه عملیاتی ستاد
مقابله با کرونا از برگزاری هجدهمین جلسه این ق رارگاه به ریاست دکتر رحمانی
فضلی وزیر کشور و فرمانده ق رارگاه عملیاتی ،در روز سه شنبه  ۱۲مرداد ماه جاری
در محل وزارت کشور ب رای بررسی پیشنهاد اخیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در خصوص تعطیلی دو هفته ای کشور خبر داد .وی گفت :روز سه شنبه
تعطیلی دوهفته ای کشور بررسی و نتیجه آن اعالم م یشود.

وزیر خارجه افغانستان:
آماده صلح و تقسیم قدرت با طالبان هستیم

مه ر« :محمد حنیف اتمر» وزیر خارجه افغانستان در گفتگو با روزنامه
ایزوستیا اعالم کرد که چنانچه طالبان ش رایط خاصی را رعایت کند ،دولت
افغانستان آماده صلح با این گروه است .ما آمادهایم با طالبان کار کنیم .ما
حاضریم که آنها را به دولت بیاوریم .ب رای صلح و تقسیم قدرت با آنها آمادهایم.
وی ادامه داد که ش رایط متعددی ب رای این کار وجود ندارد

دولت رئیسی اهل تعامل با جهان است
مهر :نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت :دولت آینده اهل
تعامل و گفتگو با کشورهای دنیاست اما باید خطوط قرمز نظام جمهوری اسالمی
در مذاکرات حفظ شود .سید علی یزدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویکرد
دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی ،گفت :قطعاً دولت آینده با رعایت مصالح
ملی و حقوق مردم ،به دنبال مشارکت در امنیت و صلح جهانی و منطقهای خواهد بود.

هشدار ای ران به آم ریکا و انگلیس درباره هرگونه ماج راجویی

یک مقام مسئول در ارتباط با تهدیدات و اتهامهای مطرح شده علیه ایران در ارتباط
با سانحه کشتی اسرائیلی در دریای عمان به «نورنیوز» گفت :اگرچه جمهوری اسالمی
ایران ،تهدیدات مقامات غربی و رژیم صهیونیستی را بیشتر ژستهای تبلیغاتی قلمداد
میکند اما انجام هرگونه اقدامی علیه منافع و امنیت ملی ایران با پاسخ شدید و قاطع
روبرو خواهد شد و مسوولیت تبعات آن نیز مستقیما متوجه واشنگتن و لندن است.

در شبکه اجتماعی داخلی ،میشود فیلم سیلی زدن به سرباز
را پخش کرد؟
عصرایران؛ مصطفی داننده -پژمانفر عضو ارشد جبهه پایداری
در مجلس یازدهم گفته است که «:در صورت اجرای طرح صیانت
از حقوق کاربران فضای مجازی  ۱۰میلیون اشتغال امن و پایدار
ایجاد خواهد شد .در حال حاضر حدود  ۱۰۰هزار شغل در فضای
مجازی وجود دارد که پایدار نیست ،اما در صورت اجرای طرح
صیانت این اشتغال پایدار خواهد شد».
با یک طرح مجلس قرار است از  100هزار شغل ناپایدار به
 10میلیون شغل پایدار برسیم .چقدر خوب! به نظرم هرچه
سریعتر این طرح را اجرایی کنند که مشکل بیکاری در کشور
به صورت تمام و کمال حل شود .واقعا چرا این همه سال دست
روی دست گذاشته بودید و طرحی برای صیانت از فضای مجازی
انجام ندادید؟
از شوخی گذشته و در ادامه این نوشتار از جناب پژمانفر و
همه آنهایی که به این طرح رای دادند و به دنبال صیانت از فضای
مجازی هستند یک سوال ساده دارم.
آیا در شبکههای اجتماعی داخلی که انشاهلل بهترین کیفیت
جهانی را دارند ،میشود از سیلی نماینده مجلس به سرباز حرف
زد و فیلم آن را منتشر کرد؟ میشود به داد و بیداد نماینده
مجلس در گمرک پرداخت؟ میشود از رفتارهای ناشایست
مقامات دولتی سند منتشر کرد؟
االن در یک فرمانداری یک شهر کوچک وقتی فرماندار رفتار
خالف عفتی انجام میدهد ،تمام مردم متوجه آن میشوند .این
درحالی است که در زمانهای نه چندان دور فقط اهالی آن شهر
یا استان در جریان داستان قرار میگرفتند.
نکند خدای ناکرده این شیشههای این اتاق دودی شود .خدای
نکرده ،نکند دوباره دیوارهای اتاق مسئولین آجری شود و مردم در
جریان قرار نگیرند .البته که شما استاد برگزاری جلسات غیرعلنی
هستید و زیاد عالقه ندارید مردم در جریان تصمیمات باشند و
همین رفتار حسابی ما را میترساند.
بله ،یکی از دالیل عالقه مردم به شبکههای اجتماعی خارجی،
همین رسیدن اخبار بدون سانسور است .اخباری که در رسانههای
داخلی به ویژه صداوسیما منتشر میشود الی زر ورق سانسور
پیچیده شده است و مردم تشنه اخبار بدون سانسور هستند.
مردم دوست دارند مسابقه دو میدانی دختر ایرانی را تماشا
کنند .صداوسیما این مسابقه را سانسور کرد ،آیا در شبکههای
اجتماعی داخلی میشود این مسابقه را دید؟
من که بعید میدانم .امیدوارم نمایندگان محترم پاسخی برای
این سوالها داشته باشند و بدون شفاف شدن همهی زوایا طرحی
را در کمیسیونی خاص تصویب نکنند.

شادی امواتت!!!

بهارنیوز :با رسیدن به آخرین
روزهای عمر دولت دوازدهم ،آخرین
جلسه هیات دولت به ریاست آقای
روحانی تشکیل شد و با عکس یادگاری
اعضای کابینه به پایان رسید .در این
جلسه نیز رئیس جمهور ضمن دفاع
از اقدامات دولت و تاکید بر موانع
تحریمی ،بار دیگر در لفافه از موانع و
عوامل مشکل ساز داخلی سخن گفت
و بدون دادن آدرس و اطالعات کافی
به کلی گویی بسنده کرده و رد شد.
بی شک یکی از مهمترین ایرادات و
نقدهایی که به دولت روحانی وارد بود
و هست ،عدم صحبت شفاف با مردم
و نداشتن تیم رسانهای قوی برای
تعامل با مردم و طرفدارانش بود .بارها
و در موقعیتهای مختلف ،خود ایشان،
معاونان و مخصوصا مشاور رسانهای
ایشان به وجود نهادها و افرادی که
موانع در کار دولت ایجاد میکنند
اشاره کرده ،ولی هیچگاه نام و نشانی از
آنها به مردم ندادند .گاهی عامل اصلی
مشکالت و موانع پیش روی دولت را به
آنها منتسب کرده و گاهی در بهترین
حالت افشای نام و اقداماتشان را به
آینده حواله کردند.
به راستی چرا آقای روحانی و دولتش
نخواستند با مردم رو راست بوده و
مردم را از چند و چون وقایع پشت
پرده آگاه سازند؟
بی شک اکثریت مردم بر مدار
آگاهی بوده و انتظار افشا و اعالم
عمومی تمام اطالعات و جلسات قوا

خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت
دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و
اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات روز

و مسوولین را ندارند .ولی مردم این
انتظار را داشتند که همان شجاعتی که
در مناظرهها با مشخصات کامل افراد،
موانع و مشکالت به آنها و جریانات
دیگر منتسب میشد ،حداقل در دوران
ریاست نیز ادامه میداشت .خاصه
اینکه همواره تمام این مشکالت به
دولت ایشان منتسب و مسلما مردمی
هم که رای داده بودند به وجدان خود
و دیگران میبایستی جوابگو میشدند.
آری دولت آقای روحانی نیز به پایان
کار رسید ،اما به روال گذشته آنچه
عیانتر از همیشه نمود یافت ،این مردم
نامحرم بودند که فقط تا هنگامه حضور
در صندوقهای رای محترم شمرده
شده و بعد از آن نبایستی از امورات
کشورداری و اقدامات مسوولین مطلع
باشند.
معموال روندی که در کشورهای
متکی به درآمدهای خدادادی در
جریان هست ،عدم اتکا به مردم و در
نتیجه بینیازی از آنان است .در کشور
ما ،چون بیشتر بودجه و امورات کشور
از درآمد نفت و گاز تامین میشود ،نه
مالیات ،مسلما این حاکمیت نیست که
محتاج مردم و نظر مثبت آنها باشد،
بلکه این مردم هستند که از یارانه تا
حقوق بگیران دولتی و  ...نیازمند
حاکمیت و نگاه ایشان هستند .در
نتیجه در چنین فضایی مردم در
حکم پوسته و ظاهر که مشروعیت و
مقبولیتی برای حاکمیت نمود دهند در
نظر گرفته شده و در این حد به بازی

گرفته میشوند.
با چنین رویهای ،باید انتظار داشته
باشیم که مجلس به اصطالح انقالبی
خالف خواست و مطالبه اکثریت بر
مدار محدود و مسدودسازی اینترنت
برآید .با چنین رویکردی است که
سازمانی مثل صدا و سیما بدون نظر و
دخالت مردم و با خیال راحت مشی و
هدف اقلیتی را به خورد اکثریت مردم
بدهد .چنین اندیشهای ست که مطالبه
و مشکالت عدیده مردم ،محلی از توجه
و انعکاس نداشته ،برای آینده کشور
و مناسبات جهانی ،محیط زیست و
بحرانهای فزاینده اجتماعی و سیاسی
پیش روی کشور تصمیم درست و
گشایشی ایجاد نشده و همگی در
جهت اهداف اقلیتی خاص گروگان
گرفته شده و اینگونه مسیر رشد و
توسعه کشور مسدود میشود .نتیجه
اینکه؛ دولت روحانی نخواست با مردم
روراست باشد و شفاف عمل کند ،چون؛
اوال محصول و برکشیده ساختاری بود
که مردم را نامحرم و ناچیز میشمارد.
دوم ،همگی چشم انتظار روزهای بعد
بوده و مسیر انتصابات و انتخابات
پستهای مهم بعدی خود و هم سلکان
و خانواده را در نظر داشته و آن را به
پای آگاه کردن مردم مسدود نکرده و
نخواهند سوزاند .پس به تجربه ،وقتی
در این شرایط نه پاسخخواهی هست و
نه جواب دهی به اعمال گذشته ،ماندن
در مدار حاکمیت بسیار غالب است تا
چند صباحی بر اقبال مردمی بودن!

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد ؛

« حفاظت فیزیکی باغات مرکبات خود واقع در
شهرستان ارزوئیه ،روستای وکیل آباد»

را به صورت شبانه روزی در سطح حدود  300هکتار از حدود  20مرداد ماه  1400تا پایان

سه شنبه مورخ  1400/05/19در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان ،محله

برداشت محصول مرکبات ( اواخر اسفند ماه) از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد

کوی فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک  ،36کدپستی ،7816947838شماره

شرایط واگذار نماید.

تلفن034-42273204می باشد .ضمنا ً بازدید در روزهای شنبه مورخ 1400/05/16
و یکشنبه مورخ  1400/05/17از ساعت  8الی  13برای متقاضیان بالمانع می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :

بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مناقصه مذکور را دارند دعوت به عمل
می آید جهت بازدید از محل انجام موضوع مناقصه و اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه

حداکثر تا تاریخ  1400/05/16همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر
شرکت واقع در سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،شرکت کشاورزی سیرجان

-1سپرده شرکت در مزایده  300.000.000 :ریال( سیصد میلیون ریال )
-2شرکت در مزایده صرفا ً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0 9 1 3 2 4 5 5 6 7 6
آقای مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند.

پ یش
امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی رو صنعت توسعه

بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفن های )034( 4230 4403 - 4230 5430 :واحد بازرگانی
شرکت و شماره همراه 0912 760 7822 :کارشناس بازرگانی تماس و یا به وب سایت

 www.pistachio-Tooka.irمراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  11روز
یکشنبه  1400/05/17تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

زمان برگزاری مناقصه:
روز دوشنبه  1400/05/18راس ساعت  11در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد

ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ  1400/05/12در سایت شرکت درج می گردد.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

آگهی مناقصـه شرکت سیرجـان بنیــاد

شماره /1400/02م

« یخســاز  207قالبــی مدل » G.I.A

مردم نامحرم هستند؟!

آگهی مناقصه حفاظت فیزیکی
م ک مجتم
هی
باغات ر بات ع اربا م آباد

آگهـــی تجدید مزایــده
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

عکس :سید محسن فروزنده

رهبر معظم انقالب حکم ریاست جمهوری
سید اب راهیم رییسی را اعطا کردند

در شبکه اجتماعی داخلی ،میشود فیلم
سیلی زدن به سرباز را پخش کرد؟

