
ویترین آخر

آفتابنیوز: چند ساعت پس از آنکه الله افتخاری گفت »روش 
رئیسی برای اداره کشور سیره ائمه معصومین )ع( است«، فرزندش 
به عنوان مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد انتخاب شد. این اولین انتصاب پرحاشیه در دولت سیزدهم 
انتصاب های فامیلی،  از زمان شروع به کار دولت جدید،  نیست و 
گروهی و جناحی بدون درنظرگرفتن تخصص و تجربه الزم با چنان 
سرعتی انجام می شود که گویا شعار شایسته ساالری و ممنوعیت 

فامیل بازی اصولگرایان در زمان انتخابات اصال مطرح نشده است.
رقابت  در  اصولگرای خود  رقبای  برای  دولت  رئیس  سو  یک  از 
نمایندگان  سهم خواهی  دیگر  سویی  از  و  می زند  حکم  انتخاباتی 
مجلس و فعاالن جناح راست زمان انتخاب کابینه با نقد تند برخی 
از اصولگرایان مواجه می شود. در این بین فارغ التحصیالن دانشگاه 

امام صادق هم یک به یک در حال سمت گرفتن هستند.
انتخاب شهرداران  قوانین مصرح  انتصابش خالف  شهرداری که 
نماینده  دختر  برای  نفت  وزیر  می زند،  حکم  دامادش  برای  بوده 
مجلسی که زمان بررسی صالحیت وزرا حامی اش بوده در نامه ای 
از گعده  وزرا  و معاونان  استخدام می زند، مشاوران  محرمانه حکم 
دوستان و هم جناحی هایی انتخاب می شوند که کمترین تجربه را 

در کارنامه خود ندارند.
این روز ها بحث استخدام های سفارشی بسیار زیاد شده و حتی به 
صداو سیما که مدعی و نقاد در بسیاری از امور است، رسیده است. بر 
این اساس سعید عینی اللهی، مدیر تأمین نیروی انسانی صداوسیما 
به صورت محرمانه درخواست کرده تا دختر ۲۱ ساله اش با مدرک 
دیپلم تجربی به عنوان کارشناس پیراپزشکی استخدام شود. در این 
بین قانون و منافع عمومی قربانی مصلحت جناحی و گروهی شده 

است.
در رابطه با زاکانی نیز بعد از لغو حکم دامادش که دلیل آن را 
نه تصمیم خالف قانون خود، بلکه ناراحتی مردم عنوان کرد، شاهد 
ادامه انتصاب های خالف قانون در شهرداری هستیم. مجتهدزاده، 
وکیل دادگستری، دراین باره گفته است که در روز های گذشته نیز 
مجددا آقای زاکانی، آقای حسین اوجاقی را به عنوان رئیس سازمان 
مسلما  هم  انتصاب  این  که  کرد  منصوب  تهران  ورزش شهرداری 
و  شهر  شورای  مصوب  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  برخالف 

شهرداری تهران است.
جا به جایی گسترده مدیران در شهرداری و انتصاب های پرحاشیه 
در  او  اظهارات  یادآوری  با  مردم  که  است  داده  رخ  حالی  در 
نمی گوییم  دروغ  مردم  »به  اینکه  بر  مبنی  انتخاباتی  مناظره های 
مدیران  گردش  به جای  نمی کنیم.  اداره  تورم  محل  از  را  دولت  و 
از شایستگان استفاده خواهیم کرد و از فامیل خود در پست های 
فامیلی در دولت  انتصاب های  به مرور  بهره نمی گیریم«  مدیریتی 

سیزدهم می پردازند..

شورای  مجلس  ماه  آبان   ۱۱ سه شنبه  روز  علنی  جلسه  ادامه  در  مهر: 
اسالمی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عملکرد رئیس وقت 
ستاد ملی کرونا )رئیس جمهور سابق( در اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی 
با  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  و  قرائت شد  اسالمی  مجلس شورای 
»حسن  تخلف  پرونده  درباره  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  گزارش  ارسال 
روحانی« و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا به قوه قضائیه موافقت کردند.

       گوناگون

ارسال پرونده تخلف »حسن روحانی« 
در ستاد کرونا به قوه قضائیه

عصرایران؛ مهرداد خدیر- هفتم آبان 
امسال هم که به نام روز کورش شناخته 
می شود، سپری شد بی این که بازتابی در 

رسانه های رسمی داشته باشد.
   مخالفت یا ممانعت از برگزار شدن 
مراسم هم احتماال به خاطر ادامۀ بیماری 
کرونا توجیه خواهد شد اما پای هر سه 
مطلب ما به این مناسبت در روز جمعه 
با  و گفت و گو  یکتا پرستی  بودن،  )ایرانی 
ناسزا  تنها  ثابتی  افراد  جلیلیان(  دکتر 
حال  عین  در  و  جالب  و  گذاشتند 
جمله ای  هیچ  دربارۀ  که  این  تأسف بار 
نظر و نقد نداشتند و فقط با خود کورش 
شنیدن  از  نمی دانم  البته  دارند  مشکل 
تبلیغات یک فروشگاه زنجیره ای که این 
صورت  به  هم  آن  نهاده  خود  بر  را  نام 
چه  ارزشی  سیمای  و  صدا  در  و  مکرر 

حالی پیدا می کنند!
اما به راستی، کورش چه هیزِم تری   
مورد  حد  این  تا  که  فروخته  برخی  به 
چنانچه  که  حالی  در  است؟  غضب شان 
اشاره شد تابوی اولیۀ استفاده از این نام 
شکسته و بر عنوان یکی از فروشگاه های 

زنجیره ای مشهور هم نشسته است.
 ۲9 یا  آبان  هفتم  نام گذاری  مناسبت 
عنوان  به  که  است  آن  سبب  به  اکتبر 
 5۳9 در  بابِل  به  کورش  ورود  روز 
روز  شود؛  می  یاد  آن  از  میالد  از  پیش 
بابِلی  استوانۀ  نگارش  و  بردگان  آزادی 
عنوان  به  والبته  هخامنشی  پادشاه  این 

شناسۀ اختصاصی ایرانیان.
و  حساسیت  که  است  این  واقعیت 
به  کورش  یادکرد  با  علنی  مخالفت 

فروکاسته  انقالب،  اول  سال های  نسبت 
این  به  بدگمانی  نوعی  با  همچنان  اما 
ادبیات  با  و  می شود  نگریسته  مناسبت، 
به  اصول گرایان،  عالقۀ  مورد  سیاسی 
آید  نظر  در  »فرصت«  که  آن  جای 
آن که  حال  می شود.  تلقی  »تهدید« 
و  توریسم  رونق  برای  فرصتی  می تواند 
نغمه های شوم  ایرانیان در میان  وحدت 

مخالف تمامیت ارضی باشد.
 در این گفتار به برخی دالیل احتمالی 
یا  کورش پرهیزی  یا  کورش ستیزی  در 
موجب  که  پردازم  می  کورش ناپسندی 
آن  به  ایرانی  رادیکال  اصول گرایی  شده 
تأیید  ُمهر  و  ندهد  نشان  خوش  روی 
تلویحی مرحوم عالمۀ طباطبایی بر نظر 
را  کورش  که   - را  آزاد  ابوالکالم  موالنا 
نیز  دانسته-  قرآن  »ذوالقرنین«  همان 

کافی ندانند:
باستان گرایی؛ در سال های  - گفتمان 
گفتمان   ۴ اسالمی،  انقالب  از  پیش 
سنتی،  اسالم  می کردند:  رقابت  هم  با 
دیدگاه های سوسیالیستی، اسالم انقالبی 
با  نهایت  در  و  پهلوی  باستان گرایی  و 
اولیه  تأثیر گذاری سه گفتمان  یا  ائتالف 
مغلوب  چهارم  گفتمان  هم  بر  یا  هم  با 
شد و بعد از انقالب، هم نام فروشگاه های 
یافت  تغییر  قدس  به  کورش  زنجیره ای 
دکتر  به  کبیر  کورش  خیابان  نام  وهم 
پرسپولیس  تیم  اسم  و  شریعتی  علی 
)شهر پارسه( هم شد: پیروزی. البته قبل 
از پیروزی مدت کوتاهی آزادی و چمران 
به  قدر  آن  که  نامی  پیروزی.  بعد  و 
رسمیت شناخته نشد تا نام پرسپولیس 

بازگشت.  
بی تردید  کورش  ملی گرایی؛  نماد   -
و  ملی گرایی  نمادهای  از  یکی 
رهبر  چون  و  است  ایرانی  ناسیونالیسم 
فقید انقالب در آغاز دهۀ 60 و به خاطر 
ماجراهای بنی صدر و رویکرد جبهۀ ملی 
است«  اسالم  خالف  »ملی گرایی  گفتند 
کورش هم در نقطۀ مقابل اسالم تصویر 
از آن کلمۀ »ملی« چنان  می شود. پس 
ذنب الیغفر شد که نه تنها نام دانشگاه 
بهشتی  شهید  دانشگاه  به  ایران  ملی 
سازمان  از  را  ملی  واژۀ  که  یافت  تغییر 
ویال  خیابان  در  ایران  خون  انتقال  ملی 
ایران  ملی  هواپیمایی  و  برداشتند  هم 
هواپیمایی  شد:  هم  »هما«  سرواژۀ  با 
رانی  کشتی  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
ملی ایران هم شد کشتی رانی جمهوری 
هم  ملی  ارشاد  وزارت  و  ایران  اسالمی 
تیم  و  ملی  بانک  تنها  و  اسالمی  ارشاد 
بانک  به  آنان  نام  چون  ماند.  باقی  ملی 

اسالمی و تیم اسالمی قابل تغییر نبود.
و سیمای جمهوری  اما صدا  اکنون    
ملی«  »رسانۀ  را  خود  ایران  اسالمی 
ملی« سخن  »امنیت  از  همه  و  می نامد 
می گوید. به این ترتیب دیگر ملی مغایر 
اسالمی نیست و به این اعتبار از کورش 

هم باید رفع اتهام یا ابهام شود.
با  کورش  متمدنانۀ  رفتار  یهودیان؛   -
یهودیان نیز باب میل منتقدان نیست و 
احتماال یکی از هیزم های تر همین است 
قبل،  سال   ۲500 اگر  معتقدند  البد  و 
همه را به دریا می ریخت مشکالت قرن 

بیستم میالدی پدید نمی آمد!

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
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تلفن سفارش آگهی: 09133475191
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حفاظدرمقابلآفتاب!

روسیه اجازه برداشت از ۸ چاه گازی خزر را به ایران نمی دهد
داشت: طبق  اظهار  انجمن صنفی سی ان جی  رییس  دادرس  اردشیر  ایلنا: 
معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به 
نسبت مصرف داخلی جوابگو است، ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را 
نداریم، ضمن اینکه توجیه اقتصادی هم ندارد که از این منابع برداشت داشته 

باشیم. وی افزود: بنابراین ما فعال نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم.

ایسنا: سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده است: سامانه بارشی 
با بارش باران به همراه وزش باد شدید در برخی استان ها همراه است. همچنین 
در مناطق جنوبی این استان ها بارش باران و وزش باد توام با رعدوبرق خواهد 
بود. در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیز بارش برف پیش بینی می شود. هشدار 
زرد رنگ به معنای این است که پدیده ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است 

در سفرها و انجام کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد کند.

زوم

کورش،چههیزِمتریبهبعضیهافروختهاست؟!

مجردهای باالی ۱۸ سال می توانند در مسکن دولتی ثبت نام کنند
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تمام موانع برای ثبت نام مجردان برداشته 
شده و متقاضیان باالی ۱۸ سال سن می توانند در سامانه نام  نویسی کنند. رستم 
قاسمی درباره تعیین تکلیف مجردها، فارغ از جنسیت برای ثبت نام در مسکن 
دولتی اظهار داشت: طبق تصمیمی که گرفتیم تمام مجردها چه مرد و چه زن 
می توانند در سامانه ثمن ثبت نام کنند تمام موانع برای ثبت نام مجردان برداشته 

شده و متقاضیان باالی ۱۸ سال سن می توانند در سامانه نام نویسی کنند.

سازمان هواشناسی: ورود سامانه بارشی به کشور
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جریمه های سنگین در انتظار پرمصرف های برق
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: طبق پیشنهاد ارائه شده به دولت، مشترکان 
پرمصرف در تابستان ۱۴0۱ قیمت تمام شده برق و حتی تا سه برابر آن را پرداخت 
خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد حسن متولی 
زاده با اشاره به اینکه این طرح در هیئت دولت در حال بررسی است، افزود: گفت: 
طبق پیشنهاد ارائه شده به دولت، مشترکان پرمصرف در تابستان ۱۴0۱ قیمت 

تمام شده برق و حتی تا سه برابر آن را پرداخت خواهند کرد.

جنجالانتصابهایفامیلیدردولترئیسی

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 99/3/ف )نوبت سوم(

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »تامين تجهيزات، عمليات پياده سازي، اصالح 
و استقرار تجهيزات زیرساخت مرکز داده« خود را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط و دارای گواهی شورای عالی انفورماتيک در رشته های مرتبط 

جهت شركت در فرآيند پيش ارزيابی دعوت به عمل می آيد.
محل اجراي كار: سيرجان-كيلومتر 50 جاده شيراز- مجتمع معدني و صنعتي گل گهر می باشد.

متقاضيان شركت در فراخوان می توانند اسناد فراخوان شناسايی و ارزيابی شركت ها را با مراجعه به وب 
سايت اين شركت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند و پاكات خود را حداكثر 
تا تاريخ يكشنبه 1400/08/16 به نشاني دفتر مركزي اين شركت واقع در تهران- خيابان دكتر فاطمي- 
روبروي هتل الله- ساختمان نگين، پالك 273 – دبيرخانه مركزي و يا به نشاني دفتر كميسيون معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر واقع در كيلومتر 50 جاده سيرجان - شيراز ارسال نمايند. ضمنأ شركت در 

فراخوان حاضر هيچگونه حقی را برای دعوت به مناقصه ايجاد نمی نمايد.
                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومــي 
شمــاره 1400/50/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »راهبری و اجراي عمليات نقشه برداري 
هوایي در محدوده پيت معدن و دپوهاي اطراف و تعمير، نگهداری و تأمين قطعات یدکي 2 فروند 
پهپاد ملكي« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
پيمانكاران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه  و 
اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز 
شنبه  مــورخ 1400/8/22 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی 
تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1400/8/15 مقرر 
شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات 

بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

ل (
 او

ت 
نوب

 ( 
ان

رج
سي

ی 
دار

ـر
شه

ـه 
قص

منا

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 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/09/01 

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 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث دیوار
 و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوار سطح شهر

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

شماره  به  شهر(  سطح  دیوار  ترميم  و  سازمانی  مجتمع  نگهبانی  اتاقک  و  دیوار  احداث 

2000005674000084 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:35 روز دوشنبه  تاریخ 1400/09/01 

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 کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400

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

کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400( به شماره 2000005674000083 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


