
ویترین آخر

اگر اربعین امسال؛ 
روحانی رئیس جمهور بود!

و  ایران  زمینی  مرزهای  داننده-  مصطفی  عصرایران؛   
عراق، مملو از جمعیت بود. زائران اباعبداهلل الحسین )ع( تنها 
از طریق مرز هوایی می توانستند راهی کربال شوند. تصاویر 
منتشر شده از مرز شلمچه و مهران، حاوی صحنه های تلخ و 
دلخراشی بود اما چون دولت، دولت متبوع بسیاری از دوستان 

بود، سکوتی عجیب در کشور حاکم شد.
می  افتاد،  اتفاق  روحانی  حسن  دولت  در  حوادث  این  اگر 
فراموش  می شد.  بلند  آسمان  به  برخی  وااسالمای  صدای 
خاطر  به  سال ها  از  یکی  در  قاسمی  سعید  که  نکرده ایم 
مشکالتی که برای مردم به خاطر اربعین داشتند، برای رئیس 

جمهور وقت آرزوی مرگ کرد.
مداحان  از  صدایی  دیگر  مورد  دو  یکی،  جز  به  االن 
را می کنند  آرام گوشه ای نشسته اند و کار خود  نمی شنوید. 
و فکر می کنم اگر رئیس جمهور یک اصالح طلب بود قطعا 
االن هزار برچسب به او زده بودند و از گندم رای سخن به 

میان می آوردند.
این رسم غلطی است که در سپهر سیاست ایران رواج پیدا 
کرده است. تا دولتی که دوستان به پا کرده اند، بدی را خوبی 
می بینیم اما وای به روزی که دولت از رقیب باشد. بهترین 

اتفاقات را هم چنان زشت می بینم که بیا و ببین.
اصالح طلب و اصول گرا هم ندارد. همین رفتار باعث می شود 
گفته اند،   قدیم  از  نکنیم.  بازی  را  خوب  دوست  نقش  ما  تا 
دوست خوب کسی است که عیوب رفیقش را ببیند و به او 
متذکر شود. بسیاری از جریان های سیاسی نه تنها زشتی ها را 
نبینند بلکه سعی می کنند آنها را بزک کنند و بگویند؛ ببینید 

چه کار خوبی!
کاش امکان داشت همه به منافع ملی کشور فکر کنیم. اگر 
اینگونه بود، صدای مان در برابر هر اشتباهی بلند بود و منافع 
حزبی و جناحی مان را به مصالح کشور ترجیح نمی دادیم. اگر 
این روحیه را داشتیم، هر اشتباهی می دیدم، می گفتیم و سعی 
نمی کردیم با خریدن یک دبه ماست، آن را ماست مالی کنیم 

که نه انگار نه خانی آمده نه خانی رفته است.
واقعا چرا االن کسانی که در 4 سال گذشته هر روز قیمت 
می کردند،  گالیه  گرانی ها  از  و  را چک  گوشت  و  شیر  نان، 
سکوت کرده اند و از دولت آقای رئیسی در مورد این مسائل 

سوال نمی کنند؟ چرا به سقوط بورس نمی پردازند؟
البته در پایان  حدس می زنم برخی  بگویید چرا خودتان در 
زمان روحانی این حرف ها نمی زدید؟ در جواب آنها باید بگویم 
که کافی است سری به گوگل بزنید و ببینید با چه قلم تندی 

روحانی را خطاب قرار می دادیم.

معاون گردشگری ایران اطالع داد که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در 
خصوص پذیرش از سرگیری صدور روادید تاکید شد. به گزارش اسپوتنیک 
به نقل از مهر، علی اصغر شالبافیان خاطر نشان کرد: یکی از اتفاقات بسیار 
که  است  روادید  صدور  سرگیری  از  رسید  نتیجه  به  باالخره  که  خوب 
خوشبختانه در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا مورد پذیرش قرار 
گرفت و از سوی رئیس جمهوری به مناسبت روز جهانی گردشگری مورد 

تاکید قرار گرفته است

       گوناگون

صدور ویزای گردشگری ایران برای خارجیان

قبض پرمصرف ها قسطی می شود

احمد زیدآبادی در یادداشتی در روزنامه 
اعتماد نوشت: اکثریت بزرگی از مردم ایران، 
استمرار دولت حسن روحانی توسط فردی 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  او  شبیه 
خردادماه گذشته به صالح کشور ندیدند، 
و  بالتکلیفی  تداوم  معنای  به  را  آن  چون 
کالن  و  اساسی  تصمیم گیری های  تعلیق 
دولت  می کردند.  تلقی  جامعه  اداره  برای 
دوم  دوره  در  خصوص  به  روحانی  حسن 
سیستمی،  درون  منازعه  دلیل  به  آن، 
عمال دچار تعلیق شد و در هیچ حوزه ای 
نتوانست تصمیم ضروری را بگیرد. یکی از 
این تصمیمات ضروری، تدوین قانونی برای 
گوناگون  اقشار  اعتراض  کردن  قاعده مند 
اجتماعی به سیاست های جاری و پیگیری 
مطالبات صنفی یا سیاسی آن ها بود. پس از 
اعتراض های اجتماعی سال های ۹۶ و ۹۸ 
را  سنگینی  هزینه  آن ها  سرکوب  نوِع  که 
روی دوش جامعه و دولت گذاشت، چهره ها 
از جناح های مختلف  و گروه های سیاسی 
رسمیت  به  خواستار  متفق القول  کشور، 
مسالمت آمیز  اعتراض های  شناختن 
اجتماعی و تدوین سیاستی برای قانونمند 
کردن آن شدند. از این رو، انتظار می رفت 
این  در  الیحه ای  روحانی  آقای  دولت  که 
تا  کند  مجلس  تقدیم  و  تنظیم  مورد 
به  نظام مند  صورتی  به  اجتماعی  اعتراض 
اما  رسمیت شناخته شود. دولت روحانی، 
برنداشت. شاید علت  این جهت گامی  در 
آن تنبلی یا بی تفاوتی اعضای دولت نسبت 
از  بسیاری  اما  باشد،  بوده  موضوع  این  به 
مردم آن را به حساب مخالفت های پشت 
و  تعلیق  موقعیت  و  نهاد ها  برخی  پرده 

با  گذاشتند.  روحانی  دولت  بالتکلیفی 
رییسی،  ابراهیم  دولت  رسیدن  قدرت  به 
و  تعلیق  رفع  عمومی،  انتظار  نخستین 
برای  جدید  دولت  کارکرد  از  بالتکلیفی 
تصمیم گیری در امور مهم و حیاتی کشور 
بود؛ چراکه در دولت رییسی منازعه درون 
سیستمی به پایان رسیده و یکدستی قوای 
حاکم زمینه تعلیق تصمیم گیری را از میان 
برداشته است. به رغم انتظار عمومی، اما به 
در  نیز  رییسی  آقای  دولت  می رسد  نظر 
حوزه های بسیاری فاقد اراده یا امکان الزم 
افتاده  تعویق  به  امور  تکلیف  تعیین  برای 
مشکالتی  از  بسیاری  است  قرار  گویی  و 
تعیین  و  روشن  قانونگذاری  به  نیاز  که 
تکلیف نهایی دارد، همچنان در هاله ای از 
ابهام بماند و امور حیاتی کشور به سلیقه 
باری به هر  کارگزاران محلی و به صورت 

جهت پیش رود.
بحث  همان  مهم،  مسائل  این  از  یکی 
روز ها  این  که  است  اجتماعی  اعتراض 
شغلی  گروه های  و  صنوف  برخی  توسط 
منظور  به  کارگران  و  معلمان  به خصوص 
صورتی  به  آن ها  معیشتی  شرایط  بهبود 
الزم  قانون  فقدان  دارد.  جریان  پراکنده 
واقع،  در  معترضان  امنیت  تامین  برای 
زمینه را برای برخورد های امنیتی سلیقه ای 
با نمایندگان سازمان های صنفی معترضان 
فراهم کرده است به طوری که هر از گاهی، 
خبر بازداشت آن ها در گوشه و کنار کشور 
منتشر می شود. بازداشت ها ظاهرا به قصد 
اعتراض ها  یا گسترش  ادامه  از  پیشگیری 
نهاد های  میان  در  رعب  و  ترس  ایجاد  و 
صنفی آنان صورت می گیرد، حال آنکه با 

توجه به روحیه ایرانیان، بازداشت یک فرد، 
وجدان همکاران او را جریحه دار و آنان را 
تشجیع  و  ترغیب  او  کار  ادامه  جهت  در 
می کند. از این گذشته، نبود قانونی روشن 
و شفاف در به رسمیت شناختن اعتراض ها، 
با  راه برخورد امنیتی به صورت سلیقه ای 
معترضان را می گشاید و تمام تالش برخی 
به  بخشیدن  نظام  و  نظم  برای  مسووالن 
برخورد های امنیتی و قضایی را به باد فنا 
می دهد. این در حالی است که به رسمیت 
اعتراض  حق  و  صنفی  نهاد های  شناختن 
نظم  خفظ  جهت  در  آنان،  مسالمت آمیز 
و ثبات اجتماعی بی نهایت موثر است. در 
در  جهان،  سیاسی  نظام های  از  بسیاری 
مواردی که بین یک گروه صنفی با دولت یا 
با کارفرمای آن ها بر سر میزان دریافت ها یا 
مزایای شغلی اختالفی پیش می آید، چاره 
گفت وگوی  و  مذاکره  طریق  از  نهایتا  کار 
نمایندگان قانونی دو طرف رقم می خورد. 
در یک مذاکره معقول و مدنی، دو طرف 
منازعه، با مشکالت و محدودیت های طرف 
مقابل آشنا و آن ها را فهم و درک می کنند 
و نهایتا به فرمولی مرضی الطرفین که منافع 
دست  کند،  تامین  را  طرف  دو  هر  نسبی 

می یابند.
بخشیدن  سامان  رویکرد،  و  نگاه  این  با 
به کار ها حتی در شرایط سخت هم خیلی 
افراد  بسیاری  که  دریغ  اما  نیست،  دشوار 
در این کشور عمدتا به استفاده از ترس و 
اعمال زور برای پیشبرد کار خود آشنایند 
دولت  آیا  کرده اند.  عادت  آن سخت  به  و 
دارد؟  را  وضعیت  این  تغییر  توان  رییسی 

خواهیم دید!

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

بی سر وته!!

پر مصرف  ایران گفت: مشترکان  برق  ایرنا: مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
قبض های تابستانی برق را به صورت قسطی پرداخت کنند. وی ادامه داد: ۸۵ درصد 
مشترکان خانگی بیش از دو برابر الگوی مصرف، برق مصرف کرده اند.  مصطفی رجبی 
مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور افزود: شرکت توانیر امکانی را برای این گروه از 
مشترکان فراهم کرده است که بر این اساس مشترکانی که بیشترین میزان مصرف از 

الگوی مصرف را داشته اند، می توانند قبوض خود را در ۳ قسط پرداخت کنند.

 ایرنا: معاون استاندار ایالم و رییس قرارگاه اربعین مرز مهران با بیان اینکه تمامی 
تمهیدات الزم برای بازگشت زائران اربعین حسینی در مرز فراهم شده است، گفت: 
بازگشت زائران اربعین به تدریج آغاز شده است و از عصر امروز-سه شنبه- شدت 
می گیرد. احمد کرمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اتوبوس به میزان 

کافی برای بازگشت زائران از زیارت اربعین در مرز مهران تامین شده است.

زوم

دولت رییسی و مساله اعتراض

دریافت محموله جدید واکسن »اسپوتنیک وی« 
به گزارش اسپوتنیک، محموله جدید 2۵ هزار دوزی "اسپوتنیک وی" وارد ایران 

شد و پس از انجام تشریفات گمرکی به وزارت بهداشت تحویل داده شد. 
کشور  از  وی"  "اسپوتنیک  کرونا  واکسن  دوز  هزار   2۵ قبلی،  اعالم  طبق 
صربستان وارد ایران شد. روسیه اولین کشوری در جهان بود که در اوت سال 
2020 واکسن ویروس کرونا به نام "اسپوتنیک وی" را ثبت کرد. این دارو توسط 

مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا ساخته شده است. 

قرنطینه عادی به قرنطینه هوشمند تبدیل می شود
با  گفت:  بهداشت  وزیر  عین اللهی  بهرام  اسپوتنیک  گزارش  به  تسنیم: 
برنامه ریزی های انجام شده ظرف چند هفته آینده تحولی در بحث قرنطینه ایجاد 
خواهد شد و قرنطینه عادی به قرنطینه هوشمند تبدیل می شود، بدین معنا که 
افرادی که واکسینه می شوند می توانند از مزایای واکسیناسیون استفاده کنند. با 
اجرای این برنامه نیازی به  محدودیت ها نیست و هر فردی که واکسینه شود می تواند 

با اپلیکیشن وزارت بهداشت QR کد را دریافت و از خدمات مورد نیاز استفاده کند

معاون استاندار ایالم: بازگشت زائران اربعین از مرز مهران آغاز شد
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رسکار خانم افطمه گلزاری
رشتـــــه  در  شمــــــا  قبولی 

اسالمـــی  حکمت  و  فلسفـــه 

دانشگـاه خوارزمـی تهــران 

های  تالش  و  جدیت  حاصل  که 

را  باشد  می  شما  روزی  شبانه 

صمیمانه تبریک عرض می نماییم

در  را  روزافزونتان  موفقیت 

تمامی عرصه های تحصیلی و 

زندگی آرزومندیم.

مامان، بابا  و داداشت

 دمریان دلسوز و ارجمند 

 جناب محمود آبادی و بانو رنجبر

 اساتید و دبیران ساعی و رگانسنگ مجتمع آموزشی گام 

تحصیلی
 مشاورین محترم 

جناب آاقی محمدحسنی و خانم اه   کاووسی و عسکری
در  بزرگواران  شما  از  دانستیم  الزم  خود  بر 
برای موفقیت  خصوص زحمات بی شائبه ای که 
دانشگاه  در  گلزاری   فاطمه  فرزندمان  قبولی  و 
خوارزمی تهران متحمل شده اید کمال تقدیر و 

تشکر را به عمل آوریم.

ارادتمنداتن:خانواده گلزاری
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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 1400/07/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز چهارشنبـــه 
تاریخ 1400/07/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبه  تاریخ 1400/07/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/07/25 

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 حفاظت از اماکن متعلق
 به شهرداری و کلیه اموال منقول و غیر منقول موجود در این اماکن

)شرح مختصر:حفاظت از اماکن  شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

متعلق به شهرداری و کلیه اموال منقول و غیر منقول موجود در این اماکن شهر( به شماره 

2000005674000080 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي اصالحیه اسناد مناقصـه عمومي
 تجدیــد شده  شماره 1400/27/ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه با موضوع » عملیات احداث ساختمان کارگاه خط چهارم 

تولید کنسانتره آهن  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر« از طریق بخش مناقصه و مزایده وب 

سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR  به آگاهی می رساند، دستورالعمل ارزیابی 

کیفی-فنی اصالحی از طریق وب سایت این شرکت به نشانی مذکور قابل دریافت می باشد.

 الزم به ذکر است، مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/7/10 در 

محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی مناقصـه عمومی تجدیـد شده
 شمـــاره 1400/26/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تهیه مصالح ، داربست بندی، طراحي و ساخت و 

اجرای الینر الستیکی مخزن هماتیت ابتدای خط درکارخانه گندله سازي شماره 1« خود را از طریق برگزاري 

مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای سابقه اجرای موضوع مناقصه واگذار نماید. لذا متقاضیان 

می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را 

به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل 

پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/07/24 در محــل دفتر کمیسیون معـامالت مجتمع و 

یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 

1400/07/17 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


