
ویترین آخر

خلیل زاد  زلمی  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
در  افغانستان  صلح  برای  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده 
در  ما  »جنگ  است:  گفته  خود  نظر  اظهار  آخرین 
 افغانستان به پایان رسیده است، اکنون زمان آنست که 
افغان ها در مورد کشور خود تصمیم بگیرند و جنگ 

خود را پایان دهند«
 رفتار آمریکایی ها مانند فردی است که بچه ای یتیم 
و  داده  نجات  گرگ ها  گله  ی  چنگال های  میان  از  را 
بزرگش کرده و حاال که از آب و گل درآمده، دوباره او 
را به میان گله ی گرگ می برد و می گوید حاال خودت 
به گرگ ها  را  او  اگر می خواستی دوباره  بده.  نجات  را 

بسپاری چرا اصال نجاتش دادی؟
برای  می توانند  افغان ها  که  می کنید  فکر  االن  واقعا 
اصالتی  خود  که  نماینده ای  نه،  بگیرند؟  تصمیم  خود 
تصمیم  نمی شود  تفنگ،  لوله  زیر  داری؛  افغانستانی 
گرفت و باید گوش به فرمان بود. طالب ها نشان داده اند 

که زبان شان در مقابل مخالفان تفنگ است و گلوله.
برگزار  انتخابات  گرفت؟  تصمیمی می شود  االن چه 
کرد؟ کشور را تقسیم کرد؟ هیچ کاری به جز مقاومت 
و آغاز جنگی دوباره و یا پذیرش حکومت طالبان باقی 

نمانده است.
طالبان بزک کرده این روزها همان گرگی است که 
لباس میش پوشیده  و به زودی لباس مبدل خود را که 
جلوی دوربین ها به تن کرده، درخواهد آورد و تبدیل 

به همانی می شود که بود.
افغانستان،  در  طالبان  حضور  از  تصویر  روشن ترین 
آنها  نمایش گذاشتند.  به  همانی است که مردم کابل 
هستند،  پایتخت  راه  در  طالب ها  که  فهمیدند  وقتی 
و  شهر  دیوارهای  روی  بر  که  زنان  تصویر  سریع 
آرایشگاه ها نقش بسته بود را پاک کردند. زنان روشنفکر 

افغانستان به دنبال مفری برای فرار می گشتند.
این رسم جوانمردی نبود. روا نبود ملتی که سال ها 
داشتند  تازه  و  بودند  خریده  جان  به  را  محن  و  رنج 
تمرین آزادی و روزهای خوب را می کردند این چنین 
انفجار فرودگاه کابل  در دستان طالب ها را رها کنید. 

نمونه بارزی از این ناجوانمردی بود.
کرد  خواهد  تجربه  را  سختی  روزهای  افغانستان 
است.  غم انگیز  تلخی،  این  برابر  در  جهان  سکوت  و 
سیاست؛ انسانیت را قربانی منافع خود می کند. گاهی 

به نام مبارزه با تروریسم گاهی به نام پایان جنگ!

روح اهلل جمعه ای در توییتر خود نوشت: تمایل یا عدم تمایل امضای حکم 
شهردار تهران از سوی وزیر کشور سابق صحت ندارد. بر خالف شایعات، تا پایان 
فعالیت رحمانی فضلی در وزارت کشور پروسه قانونی استعالمات برای صدور حکم 
هیچ یک از شهرداران کالنشهرها تمام نشده و به مرحله تصمیم گیری برای امضا 
نرسیده بود. اساسا هرگونه ادعا مبنی بر تمایل یا عدم تمایل امضای حکم شهردار 

تهران از سوی وزیر کشور سابق صحت ندارد.

       گوناگون

کوثری: اِبایی از مذاکره نداریم

 ۹۰ اصل  کمیسیون  رییس  شجاعی، 
داخل  از  یافته  انتشار  فیلم های  گفت: 
و  است  ناگوار  و  تلخ  بسیار  اوین  زندان 
این  از  را  بازرسی  این  اینکه  از  قبل  ما 
با دقت در  انجام دهیم فیلم ها را  زندان 

کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم.
آفتاب  نیوز :حجت االسالم و المسلمین 
کمیسیون  رییس  شجاعی  حسن 
بازدید  خصوص  در  مجلس،   ۹۰ اصل 
از  کمیسیون  این  اعضای  امروز  اعضای 
در  که  جلسه ای  در  گفت:  اوین  زندان 
فیلم ها  این  ما  شد  تشکیل  اوین  زندان 
قضائیه  قوه  از  مسئولینی  حضور  با  را 
مورد  مجدداً  زندان ها  امور  سازمان  و 
بازبینی قرار دادیم و بازرسی از بند های 

زندان ها داشتیم.
مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  رییس 
سال  چند  طی  در  فیلم ها  این  گفت: 
اوین  زندان  دوربین های  توسط  اخیر 
ضبط شده بود و متأسفانه از آرشیو این 
مجموعه خارج شده است و این فیلم ها 

مربوط به سال ۹۵ تا ۹۹ است.
شجاعی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
محرز  اوین  زندان  در  تخلف  داد:  ادامه 
رسیدیم  بندی  جمع  این  به  ما  و  است 
که خاطیانی در این پرونده وجود دارند 
و حتماً باید با این خاطیان برخورد شود.

که  بررسی ای  ما  نظر  به  گفت:  وی 
هم  فعل ها  ترک  از  برخی  دادیم  انجام 
امور  سازمان  مسئولین  از  برخی  متوجه 
نظر  به  است.  میانی  مدیران  و  زندان ها 

جمع  و  دادند  انجام  فعل هایی  ترک  ما 
با  باید  که  است  این  کمیسیون  بندی 
این مسئولین هم برخورد شود و باید یا 

استعفاء دهند یا برکنار شوند.
وی گفت: در مورد برخی از این فیلم ها 
که تخلفاتی رخ داده و متأسفانه کرامت 
گذشته  در  شده،  گرفته  نادیده  انسانی 
بوده  پذیرفته  صورت  الزم  برخورد های 
زمان  همان  در  مربوطه  مسئولین  و 
متوجه این موضوع شدند و همان موقع 
مربوطه  مراجع  به  خاطیان  و  متخلفین 
همان  در  الزم  برخورد  و  شدند  معرفی 
موارد  از  برخی  اما  پذیرفته.  ایام صورت 
دید  از  متأسفانه  که  داشت  وجود  هم 
مسئولین پنهان مانده بود و با انتشار این 
ما  و  است  شده  مشخص  اکنون  فیلم ها 

این ها در زمره ترک فعل ها می دانیم.
حوادث  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بسیار تلخ است گفت: تلخی این حادثه 
در وجود چنین اتفاقاتی در زندان اوین 
نیست،  تلخ  چندان  آن  انتشار  و  هست 
بازرسی ای  با  و  است  مهم  که  آنچه  اما 
که ما انجام دادیم و با زندانیان مختلفی 
بند های  جمله  از  مختلف  بند های  در 
عمومی، امنیتی و همچنین زنان زندانی 
صحبت کردیم آنچه مسلم است تضییع 
در  گسترده  پدیده  یک  انسانی  کرامت 
جمهوری  زندان های  یا  اوین  زندان 
دشمنان  که  نیست.آنچه  ایران  اسالمی 
در  اراده ای  که  می کنند  تبلیغ  امروز  ما 
نظام برای تضییع کرامت انسانی و حقوق 

زندانیان وجود دارد، این قطعاً خطاست. 
چیزی که اتفاق افتاده مربوط به تعدادی 
از مأمورین این مجموعه است و به نظر 
زیاد  هم  آن  مورد  یک  موارد  همین  ما 

است و نباید تحمل شود.
به نظر ما مسأله  افزود:  آقای شجاعی 
را نباید تقلیل دهیم به خطای مباشرین 
از مدیران در  بخشی  در صحنه و حتماً 
بندی  و جمع  دارند  تقصیر  این موضوع 
ما این است که باید این افرادی که ترک 
حتماً  داشته اند  قصور  و  داشته اند  فعل 
این  متخلفان  با  ما  نظر  شوند.به  برکنار 
واقعه باید برخورد مناسب صورت پذیرد 
و با کوتاهی کنندگان از مدیران باز باید 
برخورد شود و برکنار شوند و مهمتر از 
آن برای اصالح فرآیند ها و ساختار ها باید 
فکر اساسی اندیشیده شود. ساختاری که 
اجازه می دهد خطای کسی باعث تضییع 
تحمل  قابل  هم  شود  زندانیان  حقوق 
خطای  به  را  آن  نمی توانیم  و  نیست 
این  باید  حتماً  و  دهیم  تقلیل  فرد  یک 
گیرد  قرار  دقت  مورد  فرآیند  و  ساختار 
و اصالحات اساسی در فرآیند ها صورت 

پذیرد.
اوین  زندان  پرونده  گفت:  شجاعی 
از  ما  و  است  باز  هنوز  مورد  این  درباره 
مسئولین مربوطه به کمیسیون اصل ۹۰ 
دعوت خواهیم کرد و ان شاء اهلل گزارش 
کمیسیون  تصویب  به  و  شد  تهیه  که 
خواهیم  ارائه  عزیز  مردم  خدمت  رسید 

داد.
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تیر کمر شکسته ام / مدیر برِق من کجاست؟!

محمد اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در گفت و گو با خبرآنالین، ضمن 
بیان اما و اگرهایی درباره مذاکرات هسته ای، می گوید ما زیر بارِ حرف زور نخواهیم 
رفت اما اینکه بحث منطقی در مذاکره مطرح شود هیچ اِبایی نداریم و می توانیم در 
این جهت، مذاکره هم انجام دهیم. حق ملت در سیاست خارجی در شرایط منصف 
بودن مذاکرات، می تواند به نتیجه برسد. کوثری، اولویت اصلی دولت رییسی را مقابله 

با کرونا و سالمت مردم دانست.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رییسی در حاشیه اجالس روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا، گفت: بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده، خوشبختانه از هفته آینده به طور مستمر هفتگی ۵ 
میلیون دوز وارد کشور خواهد شد. با این حساب فکر می کنم در شهریور ماه با احتساب 
واکسن هایی که در حال حاضر در اختیار داریم، مجموعا حداقل ۲۰ میلیون واکسن 

به دستمان می رسد.

زوم

رییس کمیسیون اصل ۹۰: تخلف در زندان اوین محرز است
ساختاری که اجازه می دهد خطای کسی باعث تضییع حقوق زندانیان شود قابل تحمل نیست

پاسخ رهبر انقالب به استفتا درباره واکسیناسیون عمومی
تازه ترین استفتاء درباره واکسیناسیون، مطابق فتوای حضرت آیت اهلل سیدعلی 
درباره  استفتاء  تازه ترین  رهبری  احکام  و  فقه  کانال  شد.  منتشر  خامنه ای 
واکسیناسیون عمومی را مطابق با فتوای حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای را 

منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:
سؤال: اگر طبق مقررات زدن واکسن الزامی شود، تکلیف چیست؟

جواب: اگر حکومت اسالمی با مالحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعالم 
کند، همه باید عمل کنند.
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ورود هفتگی ۵میلیون دوز واکسن به کشور از هفته آینده

طالبان جدید ، گرگ در لباس میش

امیرعبداللهیان با بشار اسد دیدار کرد
تابناک: وزیر امور خارجه کشورمان که به سوریه سفر کرده است، با بشار اسد، 
اولین سفر  امیرعبداللهیان که در  رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. حسین 
ریاست  وارد دمشق شد، در کاخ  ایران،  امور خارجه  وزیر  به عنوان  دوجانبه خود 
جمهوری سوریه مورد استقبال بشار اسد قرار گرفت. امیرعبداللهیان پیش از این 

دیدار، با فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه نیز دیدار و رایزنی کرده بود.

پاسخ مشاور رحمانی فضلی به یک شایعه درباره 
امضای حکم شهردار تهران

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث خط تغذیه و شبكه توزیع داخلی گازرسانی به شهرك صنعتی واقع در منطقه گل گهر
 پیرو آگهی مناقصه عمومی احداث خط تغذیه و شبكه توزیع داخلی گازرسانی به شهرك صنعتی واقع در منطقه گل گهر 

به اطالع می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات مورخ 17 /06 /1400 ساعت 13:30 می باشد.
 لذا از شرکت های پیمانكاري ذیصالح داراي رشته تاسیسات مكانیک با حداقل رتبه 3 دعوت به عمل می آید جهت اخذ 

اسناد مناقصه از تاریخ06/9 /1400به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2 _سپرده شركت در مناقصه: 8،744،911،850 ریال
3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4 -کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
5-تاریخ بازدید از پروژه : شنبه 13 / 06 /1400

6_محل تحویل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر 
ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك 5)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث شبكه توزیع آب شهرك صنعتی واقع در منطقه گل گهر
پیرو آگهی مناقصه عمومی احداث شبكه توزیع آب شهرك صنعتی واقع در منطقه گل گهر به اطالع می رساند آخریـــن

زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات مورخ 17 / 6 /1400 ساعت 13:30 می باشد
 لذا از شرکت های پیمانكاري ذیصالح داراي رشته تاسیسات مكانیک با حداقل رتبه 3 دعوت به عمل می آید جهت اخذ 

اسناد مناقصه از تاریخ 9 /06 /1400به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2 _سپرده شركت در مناقصه: 5،925،287،840 ریال
3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

3 -کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
4-تاریخ بازدید از پروژه :شنبه 13 /06 /1400

5_محل تحویل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر 
ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك 5)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

6_تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(
مدیریت امور حقوقی و قراردادها

شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو قصد دارد نیروهای مورد نیاز خود را از بین افراد بومی استان 
کرمان از طریق انجام مصاحبه عمومی و تخصصی جذب نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی رزومه 

خود را حداكثـر تا تاریخ 1400/06/15  به آدرس ایمیل ourfactoryinfo@gmail.com ارسال نمایند. 

متقاضیان بایستی در رزومه خود پست مورد تقاضا را با توجه به مندرجات جدول به طور واضح اعالم نمایند. 

شرایــط عمومـی :  
1-اعتقاد به دین مبین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی

2-دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم)مخصوص متقاضیان مرد(

3-عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محكومیت و سوء پیشینه کیفری

4-حداکثر سن جهت متقاضیان لیسانس 26 سال می باشد. 

مدت زمان سابقه کار و خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.

5-حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 می باشد.

الف:  که  اطالق می گردد  به فردی  بومی  باشد.)  بومی شهرستان سیرجان می  متقاضیان  با  6-اولویت 

حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه 

شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد(

7-دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارك خود را به همراه داشته باشند.

8-متقاضیان دارای سابقه کار مفید و مرتبط با پست درخواستی و همچنین داشتن مهارتهای جانبی 

در اولویت می باشند.

رشکت رفآورده اهی روغنی اریان – رفیکو

سابقه کارجنسیتپُستردیف
5 سال به باالآقاکارشناس منابع انسانی1

--------آقامهندسی شیمی2

--------خانمکارشناس بهداشت حرفه ای3

--------خانم /آقاکارشناس مكانیک )تاسیسات و عمومی(4

--------خانم /آقاکارشناس برق5

--------خانم /آقاکارشناس صنایع6


