
ویترین آخر

عالی  شورای   عضو  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
مهاجرت  »تقاضای  می گوید:  پرستاری   نظام  سازمان 
پرستاران ایرانی ۶ برابر شده است« یوسف رحیمی در 
پرستار  یک  وقتی  می دهد:»  توضیح  بیشتر  باره  این 
 ۸۹ نیروی  عنوان  به  طرح  گذراندن  سال   ۵ از  پس  را 
به  تومان  هزار   ۱۵ ساعتی  و  می کنیم  استخدام  روزه 
او می دهیم و آنقدر به صورت موقت نگهش می داریم 
که از سن استخدامش می گذرد، اگر پیشنهاد بهتری 
از یک کشور دیگر دریافت کند که تمام امکانات را در 
قبال  و می رود.  بدهند، حتما می پذیرد  قرار  او  اختیار 
ساالنه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر گواهی مهاجرت از نظام پرستاری 
می گرفتند اما اکنون شاید بیش از ۱۵۰۰ نفر در سال 

اقدام به مهاجرت می کنند.«
و  پرستاران  مشکل  شفاف  صورت  به  مسئول  این 
امثال آنها را بیان کرده است. بخشی از مردم تصمیم 
بهتر  زندگی  به  تا  کنند  مهاجرت  کشور  از  می گیرند 
زندگی  یک  به  رسیدن  چیست؟  بهتر  زندگی  برسند. 

عادی!
را  ایران  می کنند،  رفتن  عزم  که  آنهایی  از  خیلی 
دوست دارند اما مجبور هستند برای رسیدن به آرامش 
بیشتر زندگی در سرزمین دیگر را تجربه کنند. هیچ 
دوست  را  خانواده  از  جدایی  و  غربت  در  زندگی  کس 

ندارد اما گاهی ...
وضعیت به گونه ای شده است که حتی برنامه ریزی 
برای فردا و پس فردا هم سخت شده است چه برسد به 
اینکه مثال بگویی خوب سال بعد خانه می خریم بعد 
ریزی  برنامه  اینگونه   .... و  ماشین  بعد  می کنم  ازدواج 

تبدیل به آرزوهای محال شده است.
بعد از پایان درس، آنها به هر دری زدند، با در بسته و 
سیستم بورکراتیک مسخره کشور برمی خوردند. البته 
بخشی هم موفق شدند و توانستند برنامه های خود را 

پیش ببرند.
جوان نخبه ایرانی آنقدر در اداره های دولتی، توسط 
کارمندان سنگ قالب شده است که دیگر توان ادامه راه 

را نداردو  رفتن را به ماندن ترجیح می دهد.
زمانی خانواده ها مخالف مهاجرت فرزندان بودند. هزار 
بهانه می آوردند که جگرگوشه شان جالی وطن نکند اما 
حاال پدر و مادر حاضر هستند فرش زیر پای خود را 
بفروشند و برای پسر یا دخترشان بلیط بخرند و آنها را 
راهی فرنگ کنند. آنهم زمانی که فاصله ریال و دالر به 

فاصله جنوب و شمال تهران است.

ایسنا: وزیر امور خارجه اتریش اعالم کرد که این کشور یک میلیون دوز واکسن 
کرونا برای مبارزه با این بیماری همه گیر به ایران اهدا می کند. صفحه توییتر وزارت 
امور خارجه اتریش به نقل از الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه این کشور نوشت: 
خوشحالم که اتریش با یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا علیه کووید۱۹- از مردم 
ایران حمایت می کند. نمی توانیم شاهد هیچ نقطه خالی در نقشه واکسیناسیون 

جهانی باشیم.

       گوناگون

آغاز واکسیناسیون دانشجویان از هفته آینده

مقاومت  خبر  گویا  بهارنیوز:  باالخره 
هم  اصولگرا  رسانه های  به  پنجشیر  دره 
رسید! اصولگرایان که در چند وقت اخیر 
واکنش های  طالبان  رخداد های  برابر  در 
به جای  دارند،  برگشتی  و  رفت  مقطعی 
یک استراتژی واحد مدام تاکتیک عوض 

می کنند.
 یک بار می گویند طالبان تغییر کرده، 
اصیل  جنبش  و  نمی کشد  را  شیعیان 
منطقه است. اما بعدا پشیمان می شوند 
و آن ها را تروریست و جنایتکار می نامند. 
یا به بهانه اینکه سیاست ما عدم دخالت 
در سیاست داخلی افغانستان است، اخبار 
مسعود،  احمد  مقاومت  و  پنجشیر  دره 
فرزند احمدشاه مسعود را بایکوت خبری 
می کنند. اما حاال آش آن قدر شور شد که 

گویا باالخره سکوت شان را شکستند.
تابوت  بدرقه  صداوسیمایی که جشن 
آمریکایی ها از سوی طالبان را شادی مردم 
ترجمه  آمریکایی ها  خروج  از  افغانستان 
می کرد، درباره احمد مسعود سکوت پیشه 
برنامه های کارشناسی  یا حتی در  کرده 
به انتقاد تلویحی از او پرداخته بود، حاال 
نگاه خبری محتاطانه ای به احمد مسعود 
داشته است. کیهان که همواره در دفاع از 
جنبش های اسالمی منطقه قلم می زند، 
اینجا وقتی می خواهد به ماجرای مقاومت 
فرزند احمد شاه مسعود اشاره کند، بدون 
جانبداری که مدل یادداشت های مرسوم 
این روزنامه است، صرفا به ارائه گزارش از 
اوضاع افغانستان به نقل از خبرگزاری های 
افراد  کاربری  حساب های  و  رسمی 
می پردازد.این روزنامه نوشته است: »طبق 
اخبار تأیید نشده کشمکش میان طالبان 

بر سر سهم گیری از قدرت آغاز شده است. 
برخی منابع نیز اعالم کرده اند گروه حقانی 
است....  کرده  کودتا  »مالهبت اهلل«  علیه 
حاکی  هم  پنجشیر  والیت  از  گزارش ها 
است نبرد ها به شدت بین نیرو های طالبان 

و نیرو های »احمد مسعود« ادامه دارد«.
این روزنامه از قول حساب کاربری »احمد 
و  دارد  ادامه  »مقاومت  نوشت:  مسعود« 
ادامه خواهد یافت. من اینجا برای خاکم 
هستم و از عزت آن دفاع می کنم... کودکان 
می ترسند،  هوایی  تیراندازی  از  کابل  در 
وقتی پنجشیر هنوز فتح نشده چه لزومی 
به تیراندازی هوایی است؟«. در روز های اول 
بود  نوشته  کیهان  طالبان  قدرت گرفتن 
که طالبان تغییر رویه داده و با طالبانی 
اما  کرده،  فرق  می برید،  سر  روزگاری  که 
نوشت:  اعتراضات  موج  باال گرفتن  از  بعد 
از کشتار  زیادی  ویدئو های  »درحالی که... 
شبه نظامیان  دست  به  شیعیان  دوباره 
این گروه در  طالبان منتشر شده است. 
پیامی به شیعیان هرات مدعی شد که اگر 
آن ها توانایی تأمین امنیت مراسم محرم 
را ندارند، این گروه برای تأمین امنیت این 

مراسم آمادگی دارد...«.
سایت اصولگرای »مشرق« هم ۱۴ تیر 
با سخنگوی این گروه تروریستی مصاحبه 
این  جریان  در  مجاهد  ذبیح اهلل  و  کرده 
گفتگو با بیان اینکه »ایران به ما اعتماد 
کند«، از پرهیز طالبان از جنگ گفته و 
تضمین داده که خاک افغانستان محلی 
برای حمله به دیگر کشور ها نشود. روزنامه 
جوان نیز عکس یک شماره ۱۵ تیر خود 
را به طالبان اختصاص داد و به نقل از آنان 
روز های  شده ایم«.در  »اصالح  که  نوشت 

گذشته هم از صدا و سیما انتقاد شده بود 
که چرا درباره مقاومت در پنجشیر در قبال 
طالبان و محاصره با ادوات برجای مانده از 
ارتش آمریکا لحن سردی دارد، اما گویا در 
اخبار ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه ۱۳ شهریور 
از تعبیر »مقاومت« استفاده و به احمد 
مسعود و کشته های طالبان هم اشاره شد.

خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه 
العالم، احمد مسعود، فرمانده  تلویزیونی 
فرزند  و  افغانستان  ملی  مقاومت  جبهه 
احمد شاه مسعود، سقوط دره پنجشیر را 
تکذیب و تأکید کرد تا او زنده است، این 

اتفاق رخ نخواهد داد. 
اصولگرایان  به  نزدیک  جریانات  برخی 
احمد  ارتباط  مدعی  توییتر  در  اخیرا 
مسعود با صهیونیست ها شده بودند یا 
اعالم می کنند که، چون برخی شبکه های 
مسعود  احمد  از  لندن نشین  تلویزیونی 
و مقاومت دره پنجشیر در برابر طالبان 
او  از  نباید  ما  پس  می کنند،  حمایت 
انتقاد شدید  با  رویه  این  حمایت کنیم! 
سفارت  سابق  کاردار  جعفریان،  حسین 
یاران احمد شاه  از  افغانستان و  ایران در 
مسعود روبه رو شده بود. او گفته بود چرا 
سراغ من نمی آیید و واقعیت را از من جویا 
نمی شوید! انتظار می رود با سخنان اخیر 
افغانستان  گفته »سرنوشت  رئیسی که 
باید توسط مردم این کشور تعیین شود 
و باور داریم اگر آمریکایی ها در این زمینه 
به سرعت  مسئله  این  نکنند،  فتنه گری 
حل وفصل خواهد شد« دیگر اصولگرایان 
و رسانه های شان هم سیاست یکدست تری 
در مواجهه با رخداد های اخیر افغانستان در 

پیش بگیرند.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
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وصله ناجور!!

ایلنا: حسینعلی شهریاری نماینده مجلس یازدهم درباره وضعیت واکسیناسیون 
کشور اظهار داشت: هم واکسن سینوفارم و هم برکت رسیده است و در چند روزی 
که اعالم شده کسی به خاطر نبودن دوز دوم واکسن معطل نشده و به خوبی تزریق 
انجام می شود. وی افزود: همچنین مسووالن قول داده اند ۴۰ میلیون دوز واکسن وارد 
شود و از هفته آینده قرار شده که واکسیناسیون دانشجویان نیز آغاز شود؛ چراکه 

می خواهند دانشگاه ها را بازگشایی کنند.

 ایسنا: وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص مذاکرات هسته ای اظهار داشت: 
دولت سیزدهم مذاکره را یک ابزار موثر دیپلماسی می داند و ما به هیچ وجه از 
مذاکره فاصله نخواهیم گرفت. همانطور که در دیدار با آقای اریکه مورا تاکید کرم، 
ما مذاکره را با نگاه مثبت و فرصت به دیپلماسی باور داریم، اما معتقدیم مذاکره 

برای مذاکره نفعی برای ملت ایران و هیچ یک از طرفها نخواهد داشت.

زوم

صدای پنجشیر باالخره به گوش اصولگرایان رسید

نوبت واکسن به ۴۵ ساله ها رسید
ایرنا: سامانه ثبت نام تزریق واکسن کرونا salamat.gov.ir برای افراد ۴۵ سال 
به باال )متولدین ۱۳۵۵ و قبل( باز شد. همچنین افراد ۳۵ تا ۴۴ سال )متولدین 
۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵( ساکن استانهای آذربایجان غربی، ایالم، بوشهر، خراسان جنوبی، 
خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، قم و هرمزگان که در 
پایگاه های بهداشت پرونده سالمت دارند می توانند از طریق همین سامانه ثبت نام 
و نوبت تزریق واکسن دریافت کنند. به زودی این سامانه برای دانشجویان و طالب 

سراسر کشور باز خواهد شد.
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امیر عبداللهیان: به هیچ وجه از مذاکره فاصله نخواهیم گرفت

مهاجرت می کنیم تا ...

دعوت طالبان از ایران 
برای حضور در مراسم اعالم دولت جدید افغانستان

ایلنا: طالبان از ایران در مراسم اعالم دولت افغانستان دعوت کرد. به گزارش ایلنا 
به نقل از الجزیره، یک منبع آگاه طالبان اعالم کرد که طالبان، ترکیه، چین، روسیه، 
ایران، پاکستان و قطر را به رویدادی که برای اعالم دولت جدید در افغانستان اختصاص 
دارد، دعوت کرد. به گفته این منبع، طالبان تمام مراحل الزم برای اعالم دولت را طی 

کرده اند. دولت جدید افغانستان توسط رهبر این جنبش، کنترل خواهد شد.

اهدای یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا 
توسط اتریش به ایران
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/06/17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/06/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/07/06
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/07/07 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز 2 زورخانـه پوریـای ولی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

را از   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 6 پروژه بهسازی فاز 2 زورخانه پوریای ولی( به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي استعالم  عمومـــي 
شمـــاره  400/18/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »اجرای شبکه پسیو ساختمان های ویال و اداری 
جدید« خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و 
اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان 
از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 
1400/06/28 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
ضمناً بمنظور بازديد از محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز دوشنبه مورخ  1400/06/22 براي 
متقاضیان پیش بینی گرديده است  ، الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا 

رد هر يک يا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

اسناد و مدارک:
1-درخواست رسمی با ذكر شماره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ايمیل، شماره تماس تلفن ثابت و 

همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، كد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرين تغییرات و ... (

3-گواهی نمايندگی از طرف تامین كنندگان معتبر. ) در صورت موجود بودن (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع

5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

شرایـط:
1-تضمین شركت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و به نفع كارفرما و دارای اعتبار حداقل 
سه ماهه به نام شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ پنج  میلیــارد ریال )5.000.000.000 ریال( می باشد. 

2-ارائه اسناد و مستندات مذكور هیچگونه حقی برای متقاضیان ايجاد نمی كند.
3-شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول يا رد هر يک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 09901458288  تماس حاصل نمايید. ) پاسخگويی در ساعات اداری (
5-هزينه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهــی تجدیــد مناقصـــه 

خرید یك دستگاه کامیــون آتش نشانــي و امدادي 

به همراه تجهیزات مربوطه )شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان(
شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد يک دستگاه كامیون آتش نشاني و 
امدادي به همراه تجهیزات مربوطه از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نمايد؛ لذا از تامین 
كنندگان معتبر كه دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آيد 
پاكات خود را به صندوق پستی 78185-445 شركت  حداکثـر تا تاریخ 24 شهریـور مــاه 1400 

مجتمع جهان فوالد سیرجان تحويل نمايند. 

شركت های متقاضی می توانند شرايط، اسناد مناقصه و مشخصات اقالم موضوع را از طريق 
مراجعه به آدرس اينترنتی www.sjsco.ir دريافت نمايند.


