
ویترین آخر

بخوانید:  را  نظر  اظهار  دو  این  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی: »رویه های سختگیرانه 
به کارگیری نیرو های انقالبی باید رفع شود. اگر قرار باشد به کارگیری 
آن ها منوط به داشتن رزومه و سابقه کاری باشد مطمئناً کار ها 

پیش نخواهد رفت.«
و معادن: »با جوانان  ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع  روح اهلل 
برخورد  اجباری،  واکسیناسیون  مخالِف  اللهِی  حزب  والیتمدار 

چکشی و قضایی نکنید.«
می بینید نمایندگان مجلس انقالبی به طرز شگفتاوری در حال 
ایجاد دو قطبی در جامعه هستند و به دنبال ایجاد شهروند درجه 

یک و درجه دو در کشور هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به راحتی می گوید که چشم 
خود را به روی تخصص آدم ها ببندیم و از نیروهایی که خود را 
انقالبی می نامند استفاده کنیم. یعنی هرکسی که در ظاهر و یا 
باطن خود را انقالبی می داند یا می خواند بدون هیچ سابقه کار 
مشخصی می تواند استخدام شود و احتماال متخصصین باید پشت 

در بمانند چون انقالبی نیستند.
عضو کمیسیون صنایع تنها حق اعتراض را به جوانان حزب اللهی 
می دهد و حتی از برخورد با آنها انتقاد می کند و این درحالی است 
که احتماال همین نماینده، هیچ حق اعتراضی برای دیگران قائل 

نیست.
این دو قطبی سازی انقالبی و غیر انقالبی، حزب اللهی و غیر 
حزب اللهی به شدت خطرناک است. این رفتار باعث می شود که 
آدم های معمولی جامعه فکر کنند که سهمی از این کشور ندارند و 

پشت سر انقالبی ها و حزب اللهی ایستاده اند.
این دو قطبی سازی، »ریاکاری« را افزایش می دهد. جوانان برای 
اینکه بتوانند استخدام شوند در ظاهر و جلوت انقالبی می شوند که 
بیا و ببین اما در خلوت هر کاری که دل شان می خواهند می کنند. 
این دو قطبی سازی، به جوانان کشور یاد می دهد که تخصص 
داشتن یعنی کشک، یعنی احتیاجی نیست زیاد به خودتان زحمت 
دهید و کار یاد بگیرید؛ کافی است انقالبی باشید تا کارهایتان پیش 
برود. مهاجرت؛ شاخ و دم ندارد. وقتی یکی از این متخصص ها پشت 
در یکی از انقالبی های بی تخصص بماند، عزم فرنگ می کند. می رود 
جایی که تخصص او را پذیرا باشند. همه ترک وطن کردن ها به 
خاطر مشکالت اقتصادی نیست. گاهی نبود عدالت اجتماعی باعث 
می شود بخشی از مردم چشم خود را به روی عالیق های شان از 

جمله خانواده و وطن ببندند و راهی غربت شوند.
انشاهلل که این حرف ها در حد همین نطق های نمایندگی باقی 
بماند و این حضرات سعی نکنند این سخنان خود را تبدیل به قانون 

کنند و فاتحه تخصص گرایی در کشور را بخوانند.

       گوناگون

ایران  هسته ای  مذاکرات  آفتاب  نیوز: 
و کشور های غربی در حالی در روز های 
دور  در  که  شد  خواهد  دنبال  آینده 
گذشته این مذاکرات ایران پیشنهاد هایی 
ارائه  تحریم ها  شدن  برداشته  برای  را 
ماهیت  هنوز  که  پیشنهاد هایی  کرد. 
در  دیگر  سوی  از  نیست.  مشخص  آن 
شش  مفاد  ایران  که  شد  عنوان  ابتدا 
قرار  و  پذیرفته  را  قبلی  مذاکرات  دور 
حرکت  مسیر  همان  در  مذاکرات  است 
از  برخی  مدتی  از  پس  بااین وجود  کند. 
کردند  عنوان  غربی  کشور های  مقامات 
مذاکرات  در  ایران  که  پیشنهاد هایی 
مذاکرات  زیادی  حدود  تا  کرده  مطرح 
به  و  می کند  نفی  را  گذشته  دور  شش 
همین دلیل این احتمال وجود دارد که 
مذاکرات  مقابل  در  روشنی  چشم انداز 

وجود نداشته باشد.
دیگر  نکته  آفتاب نیوز؛  گزارش  به 
شدن  برداشته  نحوه  زمینه  این  در 
آیا آمریکا  اینکه  ایران است.  تحریم های 
همه تحریم های ایران را لغو خواهد کرد 
تحریم ها  از  بخشی  حفظ  با  اینکه  یا  و 
ایران  علیه  فشار  اهرم  به عنوان  آن ها  از 
استفاده خواهد کرد، موضوعی است که 
مقامات  شد.  خواهد  مشخص  آینده  در 
میز  به  ایران  که  زمانی  گفته اند،  غربی 
مذاکره بازگشت، تمایلی به از سرگیری 
توسط  که  متونی  اساس  بر  مذاکرات 
اوایل سال مذاکره  ایران در  دولت قبلی 
شده بود، نداشت و تقریباً ۹۰ درصد از 
آنچه در ژوئن بر سر آن توافق شده بود 
و  اروپایی  مذاکره کنندگان  داد.  تغییر  را 
قبول  غیرقابل  را  رویکرد  این  آمریکایی 
ایران،  اقدام  این  که  گفتند  و  دانستند 

آن ها را از مذاکره واقعی باز داشته است.
به  ایران  جدید  مذاکره کننده  تیم 
ریاست علی باقری کنی، معاون وزیر امور 
به روی  را  خارجه خواسته های جدیدی 
ارشد  دیپلمات  یک  گفته  به  آورد.  میز 
غربی، ایران از جمله می خواهد دسترسی 
وسیع تری به فیبر کربن داشته باشد. این 
تجهیزات  و  هواپیما ها  در  معموالً  ماده 
از  می توان  اما  می شود  استفاده  ورزشی 
آن برای تولید روتور های سانتریفیوژ که 
برای غنی سازی اورانیوم کاربرد دارد نیز 

استفاده کرد. 
آمریکا  که  گفتند  غربی  مقامات 
گذاشته  میز  روی  را  خوبی  پیشنهاد 
است و این به ایران بستگی دارد که آن 
را بپذیرد یا نه. به گفته یک مقام ارشد 
وزارت امور خارجه آمریکا، اما موضوع لغو 
تحریم ها در دور هفتم از مذاکرات محور 
آن  به  هنوز  ما  و  نبوده  گفتگو ها  اصلی 

نقطه نرسیده ایم.
به  آمریکا  مثبت  پاسخ  ساداتیان: 

انتظارات ایران بعید خواهد بود
سید جالل ساداتیان سفیر سابق ایران 
در انگلیس در این زمینه به »آفتاب نیوز« 
معموأل  المللی  بین  مذاکرات  در  گفت: 
با  همه  و  نیست  مطرح  اعتماد  موضوع 
ظن و گمان و شک به هم نگاه می کنند. 
آمریکا و کشور های اروپایی نیز با شک و 
تردید با رویکرد ایران نگاه می کنند و این 
موضوع را در دیدار هایی که آقای باقری با 
مقامات کشور های اروپایی داشته به وی 
انتقال داده اند. این در حالی است که از 
برای  ایران  داخلی  تحلیل گران  دیدگاه 
مذاکرات هسته ای طرحی نداشته و تنها 
شروطی را مطرح کرده که این شروط نیز 

قابل تحقق نیست. 
مذاکرات  شده  توافق  موارد  بیگدلی: 

مربوط به دولت روحانی است
علی بیگدلی تحلیل گر روابط بین المللی 
در این زمینه به »آفتاب نیوز« گفت: آقای 
باقری در یکی از مصاحبه های خود عنوان 
درباره  غربی  کشور های  و  ایران  کردند 
هشتاد درصد پیش نویس توافق اجتماع 
است  ذکر  به  الزم  زمینه  این  در  دارد. 
مطرح  باقری  آقای  که  هشتاددرصدی 
می کنند، همان هشتاددرصدی است که 

در دولت روحانی توافق شده بود. 
باقری کنی در ابتدا به دلیل فشار های 
را  گذشته  دور  شش  ما  گفت  داخلی 
را  مذاکرات  داریم  قصد  و  نداریم  قبول 
است  حالی  در  این  کنیم.  آغاز  دوباره 
که کشور های غربی با درخواست باقری 
مذاکرات  در  باقری  نکردند.  موافقت 
سندی را رو کرد که درباره برداشته شدن 
درزمینه ی  ایران  مسوولیت  و  تحریم ها 
فعالیت های هسته ای بود. این سند مورد 
نگرفت.  قرار  غربی  کشور های  موافقت 
که  کرد  رو  را  وی سند سوم  پس ازاین، 
کرد.  اشاره  آن  به  نیز  مصاحبه خود  در 
بااین وجود هنوز درباره محتوای این سند 
سوم جزئیاتی منتشرنشده و ما نمی دانیم 
آنچه  است.  رخ داده  اتفاقی  چه  دقیقأ 
کشور های  که  است  این  است  مشخص 
غربی با پیشنهاد ها باقری در سند سوم 

نیز موافق نبوده اند. 
شده  مجبور  کنی  باقری  درنتیجه 
تهران  به  و  کند  متوقف  را  مذاکرات 
غربی  کشور های  دیدگاه های  تا  بازگردد 
را به مقامات جمهوری اسالمی منعکس 

کند.
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امیدواریم پایان پاییز پایان غمهایتان باشد   ) یلدا مبارک(

 قوه قضاییه: همه ایرانیان مقیم خارج می توانند به کشور بیایند
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه 
قضاییه از برگزاری جلسه روز گذشته ستاد حقوق بشر با وزارت خارجه و مرکز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضاییه خبر داد و گفت: همه ایرانیان مقیم خارج می توانند 
به کشور بیایند و اگر کسی فکر می کند مشکلی دارد می تواند مراجعه کرده و 
درخواست خود را ارائه بدهد تا رسیدگی های الزم در خصوص آن در خواست انجام 

شود.

زوم

گره اصلی مذاکرات وین کجاست؟ 

دستور اجرای اعمال مجازات های جایگزین حبس
بهارنیوز: رییس قوه قضاییه  با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور 
احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در 
حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای 
رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط،  از ابتدا یا در اثنای تحمل 
محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی 

ان ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
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محمد مهاجری فعال رسانه ای اصول گرا به طرح »بهشت زهرا گردی« علیرضا 
زاکانی شهردار تهران واکنش نشان داد و در توییتی نوشته است: » آقای  زاکانی 
در یک بدسلیقگی آشکار که اسمش را مدیریت نوین شهری گذاشته، خواستار 
حضور و گردش دانش آموزان در  بهشت زهرا شده است. دوست عزیزی برایم 
نوشته: بچه های مردم بیایند بهشت زهرا و فرزند شهردار تهران برود سوییس؟ 

این گالیه را نقل کردم تا بماند به یادگار.«

نماینده های محترم؛ 
جامعه را دو قطبی نکنید لطفا!

ایلنا: فریدون عباسی دوانی در مورد افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش اظهار 
کرد: هر کاری قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در جای کوچکی اجرا شود، از 
آنجا که کیش و قشم منطقه آزاد هستند، می توانند به عنوان پایلوت اجرا مدنظر 
انجام شود،  باید کارهای کارشناسی  این است که  قرار بگیرد. ولی مقدمات کار 
درآمدهای مردم و نظام حقوق و دستمزد اصالح شود تا بعد بتوان در مورد حامل های 

انرژی اظهار نظر کرد.

افزایش آزمایشی قیمت بنزین در کیش و قشم

بچه های مردم بیایند بهشت زهرا و فرزند  شهردار تهران برود  سوییس؟

ایلنا:  معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: طبق برآورده ها و پیش بینی های 
صورت گرفته از دی  سال جاری یارانه 8۰۰ هزار تومانی به صورت نقدی و در قالب بن 
کارت به خانواده های 4 نفری تخصیص داده می شود. محسن رضایی، اظهار داشت: 
ما در سند بودجه ای که به مجلس ارائه دادیم یارانه ها را دو برابر کردیم البته رییس 

جمهور اصرار دارند که افزایش یارانه ها در 3 ماه باقی مانده سال جاری اعمال شود.

 محسن رضایی: از ابتدای دی ۱۴۰۰ یارانه دو برابر می شود

آگهـی تجدیـدمناقصـه عمومــی )دو مرحله ای( 

شماره 1400/006/م.ع )مرتبه اول(

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛
» اجرای لوله کشی انشعاب خط انتقال آب PE400 میلیمتر از خط GRP700 میلیمتر 
سیرجان-گل گهر به پارک گردشگری سیاه کوه )براساس فهرست بهای سال 1400( « 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  در سطح شهر سیرجان به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 

واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس 

مزایده  و  مناقصه  قسمت  از  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه   www.parizpishro.ir الکترونیکی 

دانلود نمایند.مهلت تحویل پاکات روز یکشنبه مورخ 1400/10/05 در محل دفتر مرکزی شرکت 

واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، آقای نورمندی می باشد. 

شرایط شرکت در مناقصــه :

*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 200.000.000 ریال) دویست میلیون ریال ( 

در قالب چک تضمینی بانکی / ضمانت نامه بانکی معتبر / واریز وجه نقد به شماره حساب  

10/3309211/2بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات  به تنهایی بدون احتیاج به ذکر 

دلیل مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی 3 ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پنج شنبــه مورخ  بازدید در روز  و  بیشتر  اطالعات فنی  توانند جهت کسب  *متقاضیان می 

1400/10/02 با شماره 5676  245  0913 )آقای دهیادگاری( تماس حاصل نمایند.

* جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره 41424328-034 تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

    آگهی مناقصــه عمومی حمـل آهـن اسفنجـــی
     از شرکت توسعه آهن وفوالدگل گهر و سایر نقاط کشور 

  به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان »شماره 7-00-خ«)یک مرحله ای(

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به حمل 180.000 تُن آهن اسفنجی از شرکت توسعه 
آهن وفوالدگل گهر و سایر نقاط کشور به محل مجتمع اقدام نماید؛ 

لذا از شرکتهای باربری بومی شهرستان سیرجان که دارای مجوز سازمان حمل ونقل و پایانه ها و توانایی 
مناسب و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1400/10/10، پاکات خود را 

به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط، اسناد و مشخصات 

موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.
*اسناد و مدارک: 

1-درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه 
الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات 
و ... ( )مجددا تاکید میگردد شرکت پیمانکار باید بومی شهرستان سیرجان باشد(

3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و 
رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
5-گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

6-دانلود،تکمیل وارسال فرم »خوداظهاری تامین کنندگان« از نشانی اینترنتی SJSCO.IR قسمت خرید 
وفروش

*شرایط :
1-محل اجرا؛ از سایت شرکت توسعه آهن وفوالد گل گهر و سایر نقاط کشور تا مجتمع جهان فوالد سیرجان 
واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمایید.)پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد رخیدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان


