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ویترینآخر

گوناگون
بلینکن :دیپلماسی با ایران بهترین گزینه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ،وزیر امور خارجه آمریکا ،در اظهاراتی
مدعی شد علیرغم این که اولویت واشنگتن در ب رابر ته ران گزینه دیپلماسی است،
زمان رو به پایان است« .آنتونی بلینکن» گفت :آمریکا به رویکرد دیپلماتیک با
ای ران ادامه م یدهد زی را این بهترین گزینه است .وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه
افزود :ما و شرکایمان در حال بررسی همه گزینهها هستیم و اولویتمان در
تعامل با ای ران گزینه دیپلماسی است.

افزایش  ۴تا  ۷برابری قیمت دارو با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی

ایلنا :رییس انجمن اقتصاد سالمت ای ران اظهار داشت :محاسبات اقتصادی
نشان م یدهد که تبدیل ارز  ۴۲۰۰تومانی به ارز نیمایی ،قیمت داروی تولید
داخل را به  ۴ب رابر و قیمت داروی وارداتی را به  ۷ب رابر م یرساند .محمدرضا
واعظ مهدوی در مورد حذف ارز  4200تومانی در الیحه بودجه سال  1401اظهار
کرد :این به معنای به رسمیت شناختن نرخ ارز آزاد بوده و مت رادف کاهش ارزش
پول ملی است.

ادعای غنی سازی  ۹۰درصد در ایران کذب است

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبررئیس سازمان انرژی اتمی درمصاحبه
اختصاصی با خب رنگار صداوسیما در خصوص حاشیه سازی ب رای فعالی تهای صلح
آمیز هستهای و ادعای غنی سازی  ۹۰درصد در ای ران افزود :این مورد کذب است و
این اتهامات نخ نما شدهای است که دشمنان به کشور ما نسبت م یدهند .وی ادامه
داد :ای ران با ضابطه آژانس کار م یکند و به هیچ وجه ما خارج از چارچوب اقدامی
نکرده ایم و صورت نخواهیم داد.
علت تعیین بودجه نظارت بر انتخابات در سالی که انتخابات نداریم

ایسنا :هادی طحان نظیف در شبکه اجتماعی توییتر و در پاسخ به کاربری
که از وی پرسیده بود« :در الیحه بودجه  ۱۴۰۱ذیل بودجه شورای نگهبان ،ب رای
«ب رنامه نظارت بر اج رای انتخابات» نزدیک به  ۱۶۶میلیارد تومان در نظر گرفته
شده است .سال  ۱۴۰۱انتخاباتی داریم؟» گفت«:فعالی تهای زیرساختی ،تشکیالتی،
آموزشی ،بهروزرسانی و توسعه سامانههای نظارتی و سازماندهی ناظ ران فقط ب رای
سال انتخابات نیست ،کاری پیوسته است».

بیانیه تروئیکای اروپا علیه ایران

ای رنا :دیپلماتهای ارشد انگلیس ،ف رانسه و آلمان در بیانی های که یک نسخه آن
از طرف وزارت امور خارجه انگلیس در اختیار ای رنا ق رار گرفت مدعی شدند که پس
از آغاز دور جدید مذاک رات« ،ما ساعت ها تعامل داشته ایم و همه هیئت ها به ای ران
فشار آورده اند که منطقی باشد .اما تاکنون هنوز نتوانسته ایم به مذاک رات واقعی
برسیم .ما در برخورد با مواضع جدید ای ران که با برجام ف راتر از آن مغایر است ،زمان
گ رانبهایی را از دست می دهیم».

سید کاظم موسوی در گفت و گویی با سایت دیده بان گفته:
«ورود آالت موسیقی به کشور به صالح نیست چون کشور ما
جمهوری اسالمی است .چرا باید با وجود این همه شهدا و علمایی
که داریم آالت موسیقی به کشور وارد شود؟ موضوع آالت موسیقی
و لوازمی از این قبیل آنقدر مهم نیستند که ما حتی برای آن وقت
و ارزی خرج کنیم .آالت موسیقی جزو کاالی اساسی نیست که ما
ورودش را الزامی بدانیم .اگر افرادی که به دنبال آالت موسیقی یا
امیال شخصیخودشان هستند ،میتوانند از ایران بروند».
او همچنین درباره ممنوعیت عینک آفتابی اظهار کرد :در
خصوص ممنوعیت ورود عینک آفتابی ،اگر مردم از آن استفاده
پزشکی میکنند و توسط پزشک معالج توصیه به استفاده از
آن شده است ،در این مورد اشکالی ندارد .اگر یک مکانیسم در
چارچوب قانون برای استفاده از عینک آفتابی تبیین شود ،استفاده
از آن اشکالی ندارد .صحبتهای موسوی باعث واکنشهای زیادی
در شبکههای اجتماعی شد .مهرزاد دانش نوشت :آقا اجازه؟ من
هدفون دارم .موقع بارش هم چتر روی سرم میگیرم .برای ماشینم
هم آفتابگیر گرفتهام .اجازه هست ایران باشیم؟
مصطفی داننده نوشت :موسوی نماینده مجلس :کسیکه به
دنبال آالت موسیقی و عینک آفتابی است ،از ایران برود.چند وقت
دیگر میگویند آنهایی که هوای بدون مازوت میخواهند از ایران
بروند.چند وقت دیکر میگویند آنهایی که اینترنت میخواهند از
ایران بروند.دیگری نوشت :فردا :شما بستنی هم میخوای بخوری؟
باید از ایران بری!کاربر دیگر نوشت :فقط یک خوزستانی که باید
در تابستان در حرارت  ۵۰درجه ای کار و فعالیت کند میفهمد
که ممنوعیت واردات عینک آفتابی یعنی چه.کاربری نوشت :چرا
برخی مسئوالن فکر میکنن هر کی مثل اونا فکر نکنه باید کشور
رو ترک کنه و بره؟!
کاربری هم نوشت :احتماال برای کمتر خارج شدن ارز این حرف
زده شده ولی نمیشه که موسیقی رو حذف کرد.دیگری نوشت:
این آالت موسیقی حاال یک چیزی این عینک آفتابی دیگر چرا؟
عینک آفتابی یکی از لوازم اصلی بچههای جنوبه.کاربر دیگر در
این باره نوشت :یعنی اینوری و اونوری دغدغهشون ایران موندن
ماست ،گویا هیچ کدوم باورشون نمیشه یه آدمایی دلشون میخواد
بمونن تو این آبادشهر ،با هر کی دو کلمه حرف میزنی میگه چرا
دنبال مهاجرت نیستی؟ تا هر چی میشه میگن جمع کنید از
ایران برید .دیگری نوشت :واهلل از خرید یک عینک آفتابی درست و
حسابی معذوریم! حال چگونه از ایران بتوانیم برویم؟ بماند که آالت
موسیقی نیز دوست داریم! کاربر دیگر این گونه نوشت :سفارت:
علت مهاجرت؟ زدن عینک آفتابی.

عکس :سید محسن فروزنده

«هر کی نمیخواد جمع کنه بره»
دوباره مد شد!

صندوق صدقاتی که خاک می خورد!

چرا مردم ایران عصبانیاند؟
بهارنیوز :حدود دو سال قبل بود که
موسسه گالوپ ،مردم ایران را در رده
عصبانیترین مردم جهان طبقهبندی
کرد .در این تحقیق گفته شده بود که
 ۴۳درصد مردم ایران عصبانی هستند.
در این تحقیق اشاره شد یکی از دالیل
این عصبانیت تحریمهای آمریکا علیه
ایران است که موجب شده تا زندگی و
اقتصاد افراد تحت تأثیر قرار بگیرند .اگرچه
از همان زمان برخی افراد و کارشناسان
به این تحقیق انتقاد کردند ،اما نگاهی به
آمارهای پزشکی قانونی و رشد نزاعهای
خیابانی تا حد زیادی این موضوع را به
ما میگوید که پرخاشگری و عصبانیت دو
امری هستند که چند سالی است گریبان
جامعه ایران را به دلیل مشکالت اقتصادی
و  ...گرفته است.
عصبانیت تنها خود را در دنیای حقیقی
نشان نمیدهد بلکه به دنیای مجازی نیز
کشیده است .صفحات اینستاگرام ،توئیتر
و  ...پر از فحاشی و ابراز عصبانیت به
شخصیتهای مختلف است و مخاطب این
فحشها هم دایره گستردهای از ایرانیان تا
افراد خارجی را شامل میشود .گاه این
فحاشی از سوی برخی از افراد موجه نیز به
شیوههای گوناگون ابراز میشود که نمونه
بارز آن استفاده از لفظ «پفیوز» برای
منتقدان از سوی کیانوش جهانپور ،مقام
مسوول در وزارت بهداشت بود .ریشههای
روانی و اجتماعی عصبانیت
علت این همه عصبانیت چیست؟
آیا این عصبانیتها ریشه تاریخی دارد
و اصوال ما مردم عصبانی هستیم؟ آیا
در دیگر کشورها هم به همین اندازه
عصبانیت وجود دارد یا خیر؟ افسون

صانعی ،روانشناس بالینی با بیان اینکه
نگاه به پدیدههای روانی از چند بعد
بیولوژیکی ،روانی و اجتماعی مورد بررسی
قرار میگیرد ،گفت :مثال به لحاظ زیستی
یکسری نظریهها وجود دارد که میگوید
بزرگی و کوچکی آمیگدال مغز که در
کنترل احساسات مؤثر است نقش دارد
و این نگاه وجود دارد که در برخی از
نژادها ممکن است آمیگدال تفاوتهایی
داشته باشد.وی افزود :از لحاظ روانشناسی
نیز عصبانیت به عوامل فردی و یکسری
اختالالت شخصیت و اضطرابی بستگی
دارد.
صانعی بیان کرد :در مورد اینکه جامعه
ایران جامعه عصبانی است یا خیر؟ باید
دید گالوپ بر چه اساسی این دالیل را
ردهبندی کرده است .صرفا کشورهای
خاورمیانه به عنوان کشورهای عصبانی
جهان معرفی شده که دالیلی چون
جنگ ،مشکالت اقتصادی و  ...از جمله
دالیل عصبانیت مردم این کشورها ذکر
شده است .تحقیق مستقل دیگری در این
رابطه وجود ندارد به همین دلیل نمیتوان
صرفا تمامی مردم ایران را به عنوان یک
جامعه عصبانی تلقی کرد.
این روانشناس در رابطه با ارتباط
عصبانیت و خشونت ورزی نیز گفت:
خشونت گاه وسیله به دست آوردن یک
جایگاه یا چیزی است و گاه وسیلهای
برای ابراز خشم است .در جامعهای که
آموزش ندیده باشد احساسات خود را
کنترل کند این بسیار قابل انتظار است
که میزان خشونت به عنوان راهی برای
بروز این عصبانیت باشد و میزان خشونت
افزایش پیدا کند و در واقع این یک امر

طبیعی است.
صانعی در ادامه در مورد دالیل افزایش
عصبانیت در جامعه گفت :یکی از دالیل
این افزایش عصبانیت میتواند افزایش
ناامیدی و ناامنی باشد ،اینکه فردی از
وضعیت فردایش بیخبر باشد و نسبت
به وضعیت ناامید باشد ،وی افزود :دو
قطبیهای سیاسی و فاصله گرفتن
احزاب و دولتها از اهداف موجب افزایش
اضطراب جامعه شده و ممکن است
موجب بروز عصبانیت اجتماعی شود.این
روانشناس ادامه داد :یکسری نظریهها نیز
وجود دارد که میگوید سیستم آموزش
و پرورش در آموزش کنترل احساسات
شکست خورده و از دوران کودکی کنترل
احساسات را به کودک آموزش نمیدهد.
وی بیان کرد :عصبانیت از لحاظ
اجتماعی به یکسری فاکتورها بستگی
دارد که ممکن است در یک مقطعی از
زمان وجود داشته باشد و در یک مقطع
دیگر وجود نداشته باشد .در این سالها
تحریمها ،وضعیت اقتصادی ،ناامنی شغلی
و بیکاری فاکتورهایی بودند که باعث
ناامیدی و خشم و عصبانیت در جامعه
شد.
صانعی در مورد راهکارهای پیشگیری از
بروز عصبانیت نیز گفت :این موضوع باید
در سطح باالی یک جامعه رخ دهد و یک
دولت باید زمینههای بروز آن مانند ناامنی
شغلی و اقتصادی را برطرف کند و امید را
در جامعه افزایش دهد.
وی افزود :در سطح فردی هم تأکید
میشود که افراد باید روشهای کنترل
احساسات ،خشم و عواطف را یاد بگیرند
و راهکارها

مناقصه سلف سرویس دانشگـاه صنعتـی سیرجان
اجرای روشنایی بلوار آزادی منطقه گل گهر سیرجان

موضوع مناقصه :

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر در نظر دارد اجرای روشنایی بلوار آزادی منطقه گلگهر سيرجان را از طریق

خدمات تهیه مواد ،طبخ و توزیع غذا ( سلف سرویس ) دانشگاه صنعتی سیرجان

لذا از متقاضیــان دعوت به عمل میآيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1400/09/24به سایت این شرکت به آدرس

دانشگاه صنعتی سیرجان درنظر دارد به منظور انجـام خدمات فوق از طریق مناقصه عمومی

برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری دارای رتبه حداقل  5رشته تاسیسات برق واگذار نماید.
 www.ggz.irمراجعه نمایند.

_۱آخرين زمان ارائه پاکتها و پيشنهادات :ساعت  ۱۳:۳۰مورخ 1400/10/07

از شرکتهای واجد شرایط دعـوت بعمـل آورد؛
لـذا درصـورت تمایل ،مطـابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه نسبت به ارسال مدارك مورد

_۲شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

نیاز جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی

_۳سپرده شركت در مناقصه 402،315،032 :ریال

 www.setadiran.irاقدام نمایند.

_۴هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
_۵تاریخ بازدید از پروژه1400/10/04 :

کلیه اسناد این مناقصه در سامانه ستاد با شماره مناقصه  2 0 0 0 0 9 1 2 6 2 0 0 0 0 1 0تا مورخ

_۶کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
_7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان کیلومتر  ۵۰جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ساختمانهای
هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ۵شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

 1400/9/27قابل دریافت می باشد.

_۸تلفن جهت هر نوع هماهنگی ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ :آقای بلوردی (به غیر از ایام تعطیل)

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /1400/56ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه«خرید و نصب  rain coverو  side coverبه

عم ن صن
روابط ومی دا ش گاه عتی سیرجان

آگهي مناقصــه عمومــي
شمــاره /1400/62ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« اجرای عملیات ترمیم دایک های سد باطله» خود

همراه ساپورت های فلزی جهت نصب آنها بر روی نوار محصول  HP31Gl002كارخانه گندله سازي شماره»2

را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند

حداقل  4در رشته سدسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند

جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم

جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي

 14روز یکشنبه مــورخ  1400/10/05در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی

 14روز یکشنبه مــورخ  1400/10/12در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی

تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ  1400/09/28مقرر شده

تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ  1400/09/28مقرر شده

است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون

است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به

جبران خسارت مختار ميباشد.

ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

