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ویترینآخر

گوناگون
ای ران بیش از۱۲۰کیلو اورانیوم غن یشده ۲۰درصد دارد

روزنامه بریتانیایی گاردین با کمک گرفتن از گزارشهای آژانس ف رانس-پرس
و رویترز درباره محتوای گفتههای محمد اسالمی در ب رنامه شامگاه شنبه ۱۶
مهرماه در شبکه یک نوشت« :رئیس سازمان انرژی اتمی ای ران با حضور در
یک ب رنامه زنده تلویزیونی اعالم کرد این کشور به بیش از  ۱۲۰کیلوگرم اورانیوم
غن یشده  ۲۰درصدی دست یافته که بسیار بیش از می زان توافقشده در توافق
هستهای سال  ۲۰۱۵ای ران با غرب موسوم به برجام است».

توافق اولیه ای ران و ع ربستان ب رای بازگشایی کنسولگریها

ای رنا :یک دیپلمات خارجی در ع ربستان به به خبرگزاری ف رانسه گفت که ای ران و
ع ربستان به توافق ب رای بازگشایی کنس ولگری دست یافتند .به گزارش ای رنا به نقل از
خبرگزاری ف رانسه ،این دیپلمات اعالم کرد :من فکر م یکنم اعالم عادی سازی روابط
شاید در چند هفته آینده اتفاق بیافتد .این منبع آگاه مستقر در ع ربستان  ،گفت
که دو طرف در آستانه توافق ب رای کاهش تنش بین دو کشور و جنگ نیابتی در
منطقهبودند.

یآبی،
راهکار قطعی ب رای رفع مشکل ب 
طلب باران از خدا است

وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان گفت :مشکل آب
مربوط به همه کشور است و مختص استان اصفهان نیست .به گزارش ایلنا
از اصفهان ،احمد وحیدی اظهار داشت :اولین بحث ما برای رفع مشکل بی
آبی متوسل شدن به لطف الهی است که باران رحمتش را برما بباراند و این
راهکار قطعی است.

خطیب زاده :ای ران با کسی شوخی نداشته و ندارد

گروه سیاسی :سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد :ایران در خصوص موضوع
امنیت ملی خود هیچ گاه با کسی شوخی نداشته و ندارد و همسایگان ما به خوبی این
قضیه را میدانند و پیامهای قاطعی در این زمینه از سوی ایران به همسایگانش ارسال
شده است .مسئله مهم در این زمینه درک شرایط منطقهای و همچنین رعایت اصول
و توافقات قبلی در خصوص خزر است اینها مواردی است که باید به آن توجه کرد.

قالیباف :نتیجه هر توافقی باید لغو تح ری مها باشد

بهارنیوز :رئیس مجلس با تاکید بر این که طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها ،ایران باید اطمینان داشته باشد که آمریکا فشار حداکثری به مردم ایران
در تحریم ها را منتفی می کند ،گفت :پایبندی باید در برابر پایبندی باشد و نمیتوان
پذیرفت که صرفا آنها از ایران توقع اجرای تعهدات برجامی داشته باشند اما خودشان
آن را اجرا نکنند .بر اساس برجام باید تحریم ها لغو شده و ایران انتفاع اقتصادی داشته
باشد.

سن باالي ٢٥سال
(ترجيحا ساكن حومه سيرجان نباشند)
برای منشي و دستيار دندانپزشكي

به صورت دو شيفت صبح و عصر
دعوت به عمل می آید

هماهنگي با شماره ٠٩٠١٣٦٣٨٨٥٣
« فقط پيامك» بفرستيد

از یک نفر شاگرد آقا
ترجیحأ مجرد برای
همکاری در مغازه
تعویض روغن
دعوت به عمل می آید.

0936 026 1999

حمل با جرثقیل

آیا نحوه قیمتگذاری خودرو تغییر کرد؟

بهارنیوز :رئیس شورای رقابت با اشاره
به تالش خودروسازان برای حذف قرعه
کشی خودرو گفت :با توجه به اختالف
که بین قیمت کارخانه و قیمت بازار
وجود دارد و این حجم باالی متقاضیان
و عرضه محدود ،قرعهکشی روش مناسب
و تصمیم شورا بوده است.گرچه قرار بود
در اواسط مهر و با پایان دوره دوم  ۶ساله
شورای رقابت تغییراتی در ترکیب اعضاء
ایجاد شود اما هنوز اتفاق نیفتاده است،
در جریان این تغییرات بحثهای مختلفی
درباره نحوه قیمتگذاری خودرو و تغییر
شیوه قرعهکشی در برخی اظهارنظرها و یا
سایتهای مربوط به خودرو دیده میشود.
اینکه ماجرا از چه قرار است موضوعی
است که در گفتگو با رضا شیوا ،رئیس
شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.
هنوز تکلیف ترکیب اعضا مشخص نیست
شیوا با اشاره به اینکه با وجود اتمام
دوره  ۶ساله من همچنان به عنوان رئیس
در شورای رقابت هستم تا اینکه وضعیت
رئیس جدید مشخص شود ،توضیح داد :در
حال حاضر دوره برخی از اعضای شورا به
اتمام رسیده و طبق قانون عضویتی در آن
ندارند و با توجه به اینکه تعداد اعضا به
حدنصاب نمیرسد ،نمیتوانیم جلسهای
برگزار و تصمیمگیری جدیدی انجام دهیم.
وی افزود :این در حالی است که از مدتی
پیش ما طی نامهای به دستگاههای مربوطه
از جمله وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
اقتصاد ،دادگستری ،سازمان برنامه و بودجه
ق بازرگانی اعالم کردیم که نمایندگان
و اتا 
خود را معرفی کنند که هنوز این اتفاق به

جناب آاقی دکتر

آگهی دعوت از سهامداران

بدینوسیله از کلیه سهامداران ایمن پارس سیرجان

یم
علی اکبر رک ی پور

(سهامی خاص) به شماره ثبت  257و شناسه ملی

 14003918562دعوت به عمل می آید تا در
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت

انتخاب و انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت
شهردار سیرجان و آغاز بکار شما را تبریک عرض
نموده ،توفیق روز افزونتان را در این عرصه از
درگاه ایزد متعال خواستاریم.

در ساعت  9صبح مورخ  1400/08/01در محل
شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
الف) دستور جلسه:
-1انتخاب مدیران-2تعیین سمت مدیران -3
تعیین دارندگان حق امضا و سایر مواردی که به

عم
روابط ومی دمرییت ربق شهرستان سیرجان

از يك پرستار خانم با
سابقه کاری برای
نگهداري از دو نوزاد
سه ماهه از ساعت  ٨شب
تا  ٨صبح با حقوق مكفي
دعوت به عمل می آید.
0913 945 9562

طور کامل نیفتاده است.
وی ادامه داد :از سوی دیگر باید وزارت
اقتصاد ،دو اقتصاددان و یک مالی را
معرفی کند که رئیس جدید از بین این دو
اقتصاددان با رای اعضاء تعیین میشود و
بعد از مشخص شدن ترکیب با حکم رئیس
جمهور ابالغ نهایی خواهد شد که هنوز این
وضعیت مشخص نیست.
تالش خودروسازان برای حذف
قرعه کشی
اما در ادامه این گفتوگو موضوع
بحثهای اخیر مطرح شده در مورد
نحو ه قیمتگذاری خودرو و حذف قرعه
کشی مورد پرسش قرار گرفت که شیوا
در این رابطه توضیح داد :اینها اغلب
جوسازیهایی است که سایتهای
خودروسازی و خودرویی آن را راه
انداختهاند اما هیچگونه تصمیمی در این
زمینه اخذ نشده و قیمتگذاری همچنان
به روش فعلی و با قرعه کشی انجام
میشود.
وی در مورد اینکه آیا ممکن است روش
قرعهکشی تغییر کند؟ گفت که هر تغییری
بعید نیست اما اینکه چه روشی جایگزین
شود بسیار اهمیت دارد ،چرا که تا پیش از
آن همانطور که بارها اعالم کردیم بسیار
شکایت در مورد روش سایت وجود داشت
و حق بسیاری از بین میرفت از این رو
آنچه که با توجه به شرایط موجود خودرو
و تعداد عرضه در کشور وجود دارد و از
سوی دیگر حجم باالی متقاضیان ،به نظر
نمیرسید که راهی بهتر از قرعهکشی و
تقسیم این تعداد محدود خودرو وجود

داشته باشد .با این حال همانطور به دفعات
تکرار کردیم اگر کسی میگوید قرعه کشی
روش مناسبی نیست بالفاصله باید از او
سوال کرد که چه روش بهتری را در نظر
دارد؟
هر چه توانستیم محدودیت گذاشتیم
رئیس مرکز ملی رقابت ادامه داد :ما
هر آنچه محدودیت میتوانستیم در روش
فعلی اعمال کردیم که راههای رانت و
فساد را ببندند اما اگر الزم است و کسی
محدودیت بیشتری را مدنظر دارد تا
وضعیت بهبود پیدا کند میتواند آن را
اعالم ،مورد بررسی و اعمال شود.
رئیس شورای رقابت درباره انجام تعهدات
خودروسازان در قیمت گذاری فعلی و
قرعهکشی گفت که آنها مکلف به انجام
تعهدات و دستورالعمل شورای رقابت بودند
و عملکرد آنها از سوی دستگاههای ناظر از
جمله شورای رقابت ،دادستانی و سازمان
بازرسی نظارت و بررسی شده است.
فکر نکنم کشوری اینطور انحصار
ایجاد کند
وی همچنین در مورد اینکه با توجه به
تاکیدی که در مورد قرعهکشی به عنوان
گزینه مناسب ،آیا در دیگر کشورها هم از
چنین روشی استفاده میشود ،توضیح داد:
فکر نمیکنم کشوری باشد که این چنین
انحصار ایجاد کرده و ورود هر گونه خودرو
تا ببندد و کامال متکی به تولید داخل
باشد آنهم وقتی که تولید خود پاسخگوی
نیاز مردم داخل کشور نیست ،حداقل در
کشورهای دوربر این گونه نیست که کار به
قرعهکشی برسد.

پیشنهاد سهامداران در صالحیت این مجمع می باشد

از دو نفر شاگرد آقا
ترجیحأ مجرد برای
تاسیسات ساختمان
(لوله کشی آب و فاضالب و)...

دعوت به عمل می آید.

0913 760 4849

آپارتمان تک واحدی ،شمال جنوبی،سه طرف
نورگیر ،نمای سنگ،مجهز به آسانسور و
پارکینگ،درب ضد سرقت واحد ،پنجره دو
جداره ،سه خواب(یک خواب مسترمجهز به
تراس و دو طرف نورگیر،
دو خواب مجزا به تراس و پنجره نورگیر)
کف سرامیک ،آشپزخونه کابینت های گالس،
ده سال ساخت خیلی تمیز
پذیرایی و سه خواب مجهز به اسپلیت ،دو عدد
توالت و یک عدد حمام بزرگ
واقع در بندرعباس ،گلشهر شمالی
خیابان مصطفی خمینی ،جنب میدان صادقیه،
 ۲۵۶متر،طبقه  (۶طبقه آخر)
به فروش می رسد.
قیمت 5/500/000/000
شماره تماس۰۹۰۳۹۴۰۲۸۷۴ :

آگهی دعوت مجمع عمومی

از  ٢نفر نيروي خانــم

بهارنیوز :قریب به یکسالونیم از عمر مجلس یازدهم
میگذرد و برخالف آنچه نمایندگان پیش از انتخابات مجلس
شعار میدادند ،هیچ اتفاق مثبتی در جهت رفع دغدغههای
مردم از سوی آنها انجام نشده است .آنها تازه در زمان دولت
روحانی میگفتند اگر رأی بیاورند میتوانند با ریلگذاری
درست ،دولت روحانی را در مسیر درستی قرار دهند که نهتنها
چنین نشد بلکه شاهد بودیم همزمانی مجلس یازدهم و دولت
دوازدهم صرفا به مناقشه مجلس با دولت وقت گذشت.
حاال هم که دولت سید ابراهیم رئیسی روی کار آمده است
بازهم اقدام ویژهای از سوی نمایندگان برای بهبود شرایط
دیده نمیشود .همه اینها در حالی است که به تازگی روزنامه
جمهوری اسالمی نوشته است که در نظرسنجیهایی از مردم
 ۲۲استان درخصوص عملکرد نمایندگان مجلس ،نزدیک به ۶۰
درصد مردم از عملکرد نمایندگان استان خود ناراضی بودند و
عملکردشان را قابل قبول نمیدانستند و در برخی استانها
نارضایتی به  ۸۰درصد میرسد.
یك فعال و تحلیلگر سیاسی درباره این موضوع گفت« :من
نمیدانم که آماری که منتشر شده است چهقدر درست است
اما برداشتم این است که این نظرسنجی دقیق نیست زیرا وقتی
به علت نارضایتی مردم حوزههای انتخابیه مراجعه میکنیم،
میبینیم که لزوما به عملکرد نمایندگان بازنمیگردد ،بلکه آنها
اساسا نمایندگان کنونی مجلس را نمایندگان اکثریت مردم
نمیدانند؛ بنابراین وقتی از مردم بپرسیم که آیا از نمایندگان
کنونی راضی هستید ،با پاسخ منفی مواجه میشویم».
محمد مهاجری ادامه داد« :فارغ از این نظرسنجیها که معیار
دقیقی ندارند اما میتوان گفت که هیچ اتفاق خارقالعادهای
در مجلس یازدهم مشاهده نشده است؛ نه مصوبهای مهم
تصویب شده نه آنکه نطق و سخن مهمی از مجلس شنیده
شده است .بخشی از توان مجلس در دولت قبل برای مقابله
با دولت و سنگاندازی پیش پای دولت آقای روحانی مصرف
شد و حاال هم در دولت جدید اتفاق ویژهای مشاهده نشده و
مجلس تا کنون کار خاصی در حوزه مهار تورم ،افزایش اشتغال
یا موضوعات دیگری که بهطور مستقیم به دغدغههای مردم
مرتبط است ،انجام نداده است و یکی دو طرح پر حاشیه را پی
گرفته از جمله طرح صیانت از فضای مجازی و شفافیت آراء
نمایندگان که هر دو هم سیاسی بودهاند».
او در پایان درخصوص اینکه آیا در آینده شاهد همراهی کامل
مجلس و دولت خواهیم بود یا خیر ،گفت« :به نظرم مجلس در
نهایت چارهای جز حمایت از دولت نخواهد داشت».

عکس :سید محسن فروزنده

هیچ اتفاق خارقالعادهای
در مجلس مشاهده نشد

