
ویترین آخر

ایلنا: یک فعال سیاسی اصالح طلب درباره صحبت های 
اخیر رئیس مجلس مبنی بر این که »مردم سختی اقتصادی 
را تحمل می کنند« و واکنش های این سخنان در جامعه 
با توجه به شرایطی که این روزها وجود دارد، گفت: یک 
ایرادی در سیستم کشور ما وجود دارد آن هم این است 
که افراد زمانی که پست شان تغییر می کند، نظرشان هم 
عوض می شود. در صورتی که در هر جامعه و حکومتی یک 
اصولی وجود دارد، افراد مسوولیت و پست شان تغییر کند 

اصول تغییر نمی کند و پابرجاست. 
علی محمد نمازی افزود: جای تعجب است که چرا در 
کشور ما این گونه نیست و رفتارها و کردارها در دوره های 
که  زمانی  چرا  است  این  سوال  می کند.  تغییر  مختلف 
مردم  که  می کردند  بیان  بود  کار  رأس  در  روحانی  آقای 
تحمل شان تمام شده است و چرا برای آنان و رفع گرانی 
کاری نمی کنید؟ چرا برای بیکاری فکری نمی کنید؟ چرا 
برای معیشت و اقتصاد برنامه ای وجود ندارد؟ اما هنگامی 
و  می گیرند  مسوولیت  قالیباف  آقای  مانند  خودشان  که 
مردم  که  می کنند  بیان  راحت  می شوند،  مجلس  رئیس 

تنگناها و مشکالت را تحمل کنند. 
به  این که  بیان  با  سازندگی  کارگزاران  حزب  عضو  این 
اعتقاد من تحمل مردم تمام شده است، اظهار داشت: آمارها 
نشان می دهد درصد بسیار زیادی به افراد و خانوارهای زیر 
خط فقر اضافه شده است و میانگین برخورداری خانواده ها 
به کاهش است و هرچه  اقتصادی مطلوب، رو  از شرایط 
جلوتر هم آمدیم شرایط به گونه ای شد که خانوارها بیشتر 
به زیر خط فقر سوق داده شده اند که این امر نشان می دهد 
اوضاع اقتصادی کشور نابسامان است و به جمعیت زیر خط 

فقر کشور اضافه تر می شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اختالفات طبقاتی در حال 
رشد است و ضریب جینی در حال افزایش است و امروز یک 
اقلیتی بسیار برخوردار و یک اکثریتی محروم ناوبرخودار 
تاکید کرد:  این عضو حزب کارگزاران سازندگی  هستند. 
این که فکر کنیم با این صحبت ها به مردم روحیه خواهیم 
اتفاقا  داد، اصال درست نیست. ما در میان مردم هستیم 
آنان از این سخنان برداشت معکوس می کنند. به طوری 
چرا  قالیباف  آقای  شنیدم  مردم  از  روز  چند  این  در  که 
چنین حرف هایی زده است؟ آیا ایشان حواسش نیست؟ در 
این کشور زندگی نمی کند؟ وی خاطرنشان کرد: معتقدم 
بیان کردن چنین صحبت هایی در این شرایط بسیار سخت 

نمک بر روی زخم مردم است. 

       گوناگون

بهارنیوز: تنگنا های معیشتی مردم و 
اقتصادی  فعاالن  برای  انداز  چشم  نبود 
نیست  تردیدی  دارد.  فراوانی  دالیل 
طی  اقتصادی  کالن  شاخص های  که 
فراوانی  آسیب های  گذشته  سال های 
دیده است که جبران آن نیازمند زمان 
است. اما صرف زمان به تنهایی می تواند 
تشریح  برای  دهد؟  تغییر  را  وضعیت 
که  گفت  باید  سوال  این  منفی  پاسخ 
و  همراهی  برای  مردم  از  درخواست 
انداز  چشم  ترسیم  نیازمند  صبر  حتی 

منطقی است. 
دولت  حامی  رسانه های  همواره 
سیزدهم یکی از دستاورد های ۱۰۰ روزه 
دولت را ارتباط رودررو با مردم می دانند 
که البته این کار لزوماً وجه پوپولیستی 
این  موارد  پاره ای  در  و  ندارد  صرف 
اما  بود،  خواهد  نیز  بخش  روحیه  اقدام 
و  بازدید ها  که  است  این  اساسی  سوال 
دستور ها به تنهایی می توانند چشم انداز 
بهبود  جهت  مردم  صبر  برای  روشنی 
وضعیت ترسیم کنند؟ واقعیت آن است 
که اقتصاد کشور طی سال های گذشته 
مشی  خط  یک  نداشتن  از  همواره 
که  برده  رنج  علمی  و  فکری  مشخص 
البته عامل اصلی این رنج، سیاست زدگی 
که  هم  هرچقدر  است.  بوده  اقتصاد 
نتیجه  مانند  متغیر هایی  تاثیر  بخواهیم 
گرفته  نادیده  را  اقتصاد  در  مذاکرات 
بازار  واکنش های  هم  باز  کنیم  انکار  یا 
حرف دیگری خواهند زد؛ بنابراین آنچه 
که اقتصاد این روز ها به آن احتیاج دارد 
در صدر قرار گرفتن باالتر از پله سیاست 
سیاست  که  آنچه  واقع  در  است.  ورزی 
ورزان باید برای هر عمل و حتی سخن 

یک  در  حرکت  کنند  انتخاب  خود 
چارچوب اقتصادی تعیین شده از سوی 
نامه،  بخش  اگر  است.  سیاستگذاران 
تصمیم و حتی اظهار نظری به آن خط 

مشی آسیب بزند از آن پرهیز کنند.
 در این بین موضوع به نتیجه رسیدن 
صورت  به  و  خود  جای  در  مذاکرات 
تخصصی قابل بررسی است، اما حداقل 
امروز جایی برای انکار تاثیر تحریم ها بر 
باقی  مردم  اقتصادی  زندگی  و  معیشت 

نمانده است. 
به  می رسد  نظر  به  تفاسیر  این  با 
بین  روابط  و  مذاکرات  پیشبرد  موازات 
سرزده  بازدید های  همچنین  و  المللی 
واقعی  معنای  به  دوم  روز  صد  در  و... 
برای  تا  بخواهیم  امر  متخصصان  از 
کنند.  ترسیم  انداز  اقتصاد کشور چشم 
در  انداز  چشم  این  دوره ای  در  چنانکه 
کشور ترکیه توسط شخصی به نام کمال 
درویش ترسیم شد و همه ارکان تصمیم 
که  کردند  حرکت  آن  اساس  بر  گیری 

نتیجه آن رشد اقتصادی ترکیه شد. 
این  اقتصاد  دوباره  افت  )شاید 
از  ورزان  سیاست  عدول  اتفاقا  کشور 
سوی  از  بود(  منطقی  و  علمی  اصول 
فعلی  مجلس  اقدامات  هرچند  دیگر 
وضعیت  این  به  کمک  برای  چندان 
کاش  اما ای  است،  نبوده  امیدوارکننده 
ناکارآمدی  این  قبول  با  هم  مجلس 
چرا  ببرد  بهره  متخصصان  کمک  از 
قوانین  اصالح  برای  نهاد  این  نقش  که 

ناکارآمد بسیار مهم است.
تا  است  الزم  البته  منظور  این  برای 
ساختار های  در  هم  اساسی  تغییر های 
اداری کشور نیز ایجاد شود. ساختار هایی 

که به شدت از حضور افراد غیر متخصص 
رنج می برد و هیچ خروجی خاصی برای 

کشور نداشته است. 
در  باید  که  حرف  به  نه  تغییر  این 
بار  این  کاش  گیرد. ای  صورت  عمل 
عبور  برای  فکری  سیاسی کاری  از  فارغ 
با  که  همانطور  بحران شود. ای کاش  از 
را  برای عده ای که مذاکره  تغییر دولت 
می دانند،  خوب  حاال  و  می دانستند  بد 
این تغییرات را هم به عنوان یک مطالبه 
متخصص  افراد  حضور  و  کنند  قبول 
چتر  زیر  سیاسی  گرایش های  از  فارغ 
به  بپذیرند.  را  مجلس  و  دولت  همین 
چاره ای  کشور  وضعیت  می رسد  نظر 
و  متخصص ها  همه  از  بهره جستن  جز 

ظرفیت های آنان ندارد. 
را  مردم  می تواند  افراد  این  حضور 
برای  مثبت  انداز  چشم  داشتن  به 
هرچند  کند.  امیدوارتر  کردن  صبر 
برخی  بودن  دروغ  از  دولتی  ارکان  که 
که  گفته اند  سخن  فامیلی  انتصاب های 
البته در جای خود درست است، اما این 
آیا  که  است  باقی  خود  قوت  به  سوال 
تخصص  مبنای  بر  همه  انتصاب ها  این 
پرسش  این  به  پاسخ  است؟  بوده  افراد 
عملکرد  نتیجه  و  زمان  گذر  به  هرچند 
این افراد وابسته است، اما از سوی دیگر 
زمان برای آزمون و خطای این مدیران 
کمی دیر است. وضعیت معیشتی مردم 

و مشکالت آن ها زیاد است.
 جست و جو برای مقصران وضع فعلی 
نمی کند  برطرف  را  مشکلی  تنهایی  به 
توسط  انداز  چشم  یک  ترسیم  بلکه 
متخصصان می تواند به صبر مردم برای 

عبور از بحران انگیزه دهد.
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واكنش جدید كاخ سفيد به نتایج مذاكرات وین
ایرنا: جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در پاسخ 
به سوال خبرنگاری بار دیگر مدعی شد که دور پیشین مذاکرات ناامید کننده بود و ایران 
با آمادگی برای پیشرفت از شش دور پیشین مذاکرات به میز مذاکره نیامده بود. وی در 
عین حال گفت که همه مذاکره کنندگان برای مشورت به کشورهای خود بازگشته اند و 

ما باید به آنها فضای الزم برای این مشورت ها را بدهیم.

زوم

صبر مردم نیاز به انگیزه دارد

 ایسنا: میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
در واکنش به اظهارات حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان درباره 
مذاکرات وین، مبنی بر این که  »ما توافق موقت را یک توافق خوب برای کشور 
نمی دانیم، توافق باید جامع باشد«، نوشت: البته منافاتی میان توافقی موقت و 
توافقی جامع وجود ندارد. احتماال تهران انتظار دارد راهکاری جامع، بدون هیچ 

معطلی، پیدا شود. و حق مسلم ایران است که مواضعش را تشریح کند.
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 ایسنا:  با همراهی ایران، قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به کشورهای مبدا 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت اجماع تصویب شد. بر اساس 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نکته منفی این قطعنامه، عطف به ما سبق 
نشدن آن است. نماینده ایران در سازمان ملل، طی سخنانی در این نشست 
خواستار آن شد که آثار تاریخی کشورها از جمله ایران که در گذشته منتقل یا 

به سرقت رفته اند نیز مشمول این قطعنامه شود.

مسووالن روی زخم مردم 
نمک نپاشند

واكنش دیپلمات روس به موضع ایران  نسبت به توافق هسته ای

ایسنا به نقل از وزارت امور خارجه چین، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور 
خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه آمریکا و 
کشورهای اروپایی نسبت به درخواست های مطرح شده ایران در این دور از مذاکرات 
احیای توافق هسته ای در وین ضمن تاکید بر ضرورت لغو تحریم های غیرقانونی 
ایران، خواستار نشان دادن اراده سیاسی و انعطاف از سوی تمامی طرفین مذاکرات 

وین برای به نتیجه رسیدن آن شد.

موضع چين نسبت به درخواست های ایران  در مذاكرات وین

تصویب قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به كشورهای مبدا

ایسنا: نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به خطر احتمالی سویه جدید 
ویروس کرونا از مردم خواست که فعال از شرکت در تجمع ها و سفرهای غیرضروری 
پرهیز کنند. محمدرضا احمدی   عنوان کرد: اکنون با آمدن سویه جدید کرونا میزان 
سرایت پذیری این سویه از سویه های قبلی ویروس بیشتر بوده و بر همین اساس 
برای جلوگیری از خطرات احتمالی از مردم عزیز درخواست می کنم که ضمن رعایت 

همه پروتکل ها و توصیه ها فعال به سفر نروند.

مردم فعال به سفر نروند

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات و اصالحیه اسناد 
مناقصه عمومي شماره1400/57/ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه با موضوع اجرای» عملیات احداث و ساماندهی معابر و محوطه اطراف کارخانه 

خط چهارم کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر« به آگاهی می رساند، این شرکت در نظر دارد اجرای موضوع 

مناقصه مذکور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری 

با رتبه حداقل 3 در رشته راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا اسناد مناقصه به همراه 

نقشه های مربوطه از طریق وبسایت شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. 

الزم به ذکر است، مهلت تحویل پاکات مناقصه به روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24 در محــل دفترکمیسیون 

معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز 

شنبه مورخ 1400/09/20 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی فراخوان عمومی »شناسایی شرکت های سازنده در زمینه بومی سازی 

ممبران فیلتر پرس با عرض بیش از دو متر » به شماره 400/10/ف )نوبت دوم(

با  پرس  فیلتر  ممبران  سازی  بومی   « پروژه  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شرکت 

عرض بیش از دو متر « خود را از طریق برگزاري مناقصه به شرکت سازنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا 

کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها و سازندگان به آدرس 

الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه نقشه های مربوطه از قسمت - مناقصه 

و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/09/23 در 

محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. الزم به ذکر است شرکت 

معدني و صنعتي گل گهر در تایید و یا رد صالحیت شرکت ها بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت دعوت به مناقصه ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


