
ویترین آخر

 روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: وزیر امور خارجه 
روسیه بعد از اعالم توافق پادمانی ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تهران، با گذاشتن یک شرط عجیب تالش 
کرد تصمیم گیری درباره توافق برجامی مذاکرات وین را در 

اختیار خود بگیرد.
که  داریم  نیاز  تضمینی  به  »ما  گفت:  الورف  سرگئی 
تحریم های غرب علیه روسیه به هیچ وجه بر تجارت، روابط 
تضمین  برجام  در  که  ایران  با  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

شده، تأثیر نمی گذارد.«
با تحریم های  امور خارجه روسیه، چون  این شرط وزیر 
به خاطر لشکرکشی روسیه  اروپا  و  آمریکا  گسترده ای که 
است،  تضاد  در  کرده اند  این کشور وضع  علیه  اوکراین  به 
عماًل می تواند مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی وین 
شود و توافقی صورت نگیرد. رمز ماجرا این است که توافق 
برجامی فقط در صورتی امکان پذیر است که تمام اعضای 
که  آنجا  از  باشند.  داشته  موافق  نظر  آن  به  نسبت  برجام 
روسیه نیز یکی از اعضای برجام است، اگر مهر تأیید خود 
را پای توافق برجامی نگذارد، توافقی صورت نخواهد گرفت. 
این اقدام وزیر امور خارجه روسیه درباره مذاکرات برجامی 
شدن  گرفته  گروگان  »به  می توان  سیاسی  ادبیات  در  را 
برجام توسط روسیه« نامید. قبل از آنکه روسیه به اوکراین 
حمله نظامی کند، این نظریه در رسانه ها و محافل سیاسی 
مطرح بود که روسیه درصدد است در برجام با ورق اوکراین 
به اهداف خود در  امتیاز گرفتن در برجام  با  بازی کند و 
در  برجامی  توافق  حصول  از  قبل  اینکه  برسد.  اوکراین 
مذاکرات وین، روسیه به اوکراین حمله کرد، نشان دهنده 
صحت این گمانه زنی بود که پوتین درصدد معامله بر سر 

برجام برای به دست آوردن امتیازاتی در اوکراین است.
برای  وسیله ای  را  برجام  می تواند  آیا  روسیه  اینکه 
نه، کاماًل  یا  قرار دهد  اوکراین  اهداف خود در  به  رسیدن 
به عزم کشور های غربی و اراده سیاسی مسوولین جمهوری 

اسالمی ایران بستگی دارد.
جمهوری اسالمی ایران یک کشور مستقل و آزاد است. 
درصدد  گفته  الورف  سرگئی  آنچه  با  اگر  هم  روس ها 
یا  و  باشند  ایران  تحریم های  رفع  راه  سر  بر  مانع تراشی 
بخواهند با ابزار قرار دادن برجام خود را از باتالق اوکراین 
این  باید  آن ها  برد.  نخواهند  جایی  به  راه  دهند،  نجات 
احتمال را هم در نظر بگیرند که چه بسا جمهوری اسالمی 
ایران با یک حرکت جدید و غیرمنتظره، تالش روسیه برای 

به گروگان گرفتن برجام را خنثی کند.

       گوناگون

»من  خدیر-  مهرداد  ایران؛  عصر 
فیلم  نمایش  پروانه  این  معترض ام. 
نیست،  شیر  این  است.  من  "المینور" 
تاریخش  بگویید  که  نیست،  گوشت 
گذشته است... شما به من پروانۀ نمایش 
دادید؛ چرا زیر قول خودتان می زنید؟  ... 
توقیف  را  مردانه رفتار کنید....فیلم هایم 
کردید. یکی را اصال مفقود کردید... دو 
سال، سه سال روی یک فیلم کار کنیم 
هستید  کی  بیندازیم؟  بیرون  بعد  و 
شما؟! پشت پرده مثل اشباح حکم صادر 
می کنید... دیگر نمی توانم تحمل کنم. من 
می آیم و به همراه دستیارانم در وزارت 
ارشاد تحصن می کنم... تا حقم را نگیرم 

ول نمی کنم.«
 اینها را داریوش مهرجویی کارگردان 
پرآوازۀ سینمای ایران با درد و رنج فراوان 
باشد.  بلوف  بر زبان آورده و بعید است 
البته گفته اند فیلم توقیف نشده بلکه تنها 
نوبت اکران آن عقب افتاده و از نوروز کنار 
رفته. آخر چرا؟ کی به یک عده اجازه داده 
دربارۀ محصول فرهنگی این گونه تصمیم 
بگیرند؟ برهنگی را تبلیغ می کند یا بی 
خدایی را یا ترویج یا خشونت عریان را؟ 
که حاال باید به خاطر مخالفت با نمایش 
فیلم پروانه دار خود - دست کم در ایام 

نوروز- این گونه برآشوبد.
 خواست غیر قانونی ندارد. می خواهد 
فیلمی را که مطابق قانون ساخته و آمادۀ 
نمایش  مقرر  موعد  در  است،  نمایش 
بدهید. همین! آدمی که کاری را تولید 
می کند دوست دارد بازخورد مخاطب را 
ببیند. جالب این که پروانۀ صادره برای 
یک فیلم در دولت قبل خودمان را قبول 

ندارند بعد به آمریکا می گویند تضمین 
برجام  از  شما  بعدی  دولت  که  بدهید 

خارج نمی شود.
   اگر تغییر دولت ها نباید در تصمیمات 
و توافقات سیاسی بین کشورها اثر بگذارد 
- که البته حرف درستی هم هست - چرا 
این قاعده را دربارۀ پروانۀ نمایش فیلم در 

داخل رعایت نمی کنید؟
را  خودش  فیلم  مهرجویی  داریوش   
نکرده  نقض  که  هم  را  قوانین  ساخته. 
است. پروانه نمایش هم دارد. چرا اذیت 

می کنید دیگر؟!
آخر مرضیه برومند و ایرج طهماسب و 
داریوش مهرجویی که نباید مدام خود را 
به کار به دستانی که گاه هم سن فرزندان 

آنان هستند ثابت کنند.
   وقتی تنها جای مطمئن برای استمرار 
پیوند نسل جدید با هویت فرهنگی همین 
فیلم های سینمایی با مجوز داخلی است 
نمایش خانگی  یا شبکۀ  که در سینما 

عرضه می شود چرا اذیت می کنند؟
مهرجویی  داریوش  باید  چرا  اصال 
التماس یا پرخاش یا تهدیدی به تحصن 
کند فیلم مرا نمایش دهید! قدرت را که 
در اختیار دارید، با احساسات و عالیق و 

ذوقیات خالیق چه کار دارید؟
   البته تا حرف می زنی مثال نظارت بر 
مواد غذایی را مطرح می کنند و می  گویند 
شما حاضری غذای مسموم به فرزندت 
برسد؟ مثالی بی ربط. چون مرجع اعالم 
آلودگی و مسمومیت - دانشگاه های علوم 
پزشکی - مورد قبول همه است. تازه با 
آزمایش هم قابل اثبات است و متخصص 
مربوطه مدارک الزم را ارایه می کند و حق 

شکایت و پی گیری هم برای فرد متهم 
محفوظ است. ربطی به گرایش سیاسی 

این مدیر و آن دیگری ندارد.
و  آلودگی  ادعای  اما  فقره  این  در 
و  دارد  پروانه  و  نیست  هم  مسمومیت 
نیست  هم  شیر  داریوش خان،  قول  به 
منقضی  آن  مصرف  تاریخ  بگویید  که 
شده است. تکرار این نکته جا دارد: می 
گویند آمریکا بابت برجام تضمین بدهد 
اما خودشان پروانه صادرۀ قبلی برای یک 

فیلم را قبول ندارند!
مگر چند تا مهرجویی داریم اصال؟ فیلم 
ندارید. خوب،  را دوست  او  را و خود  او 
نداشته باشید. مهم نیست. در مجله ها 
و رسانه هاتان نقد کنید. اصال یک برنامۀ 
هفت را اختصاص بدهید به کوبیدن آن و 
آقای فراستی هم که حی و حاضر است. 
رعایت  با  وقتی  فیلم، یک کاالست.  اما 
ضوابط و مقررات تولید شده، چرا نباید در 
جای خوب و وقت خوب عرضه شود؟ جز 
این است که خیال می کنید همه باید در 

یک قالب مشخص باشند؟
شهید  از  بارها  توکلی  احمد  آقای   
بهشتی نقل کرده »ما انقالب کردیم تا 
آدم تربیت کنیم نه مثل آجر، قالب بزنیم. 
چون انسان به انتخاب، آدم می شود.« پس 
چرا حق انتخاب آدم ها را سلب می کنید و 
برخی هم خیال کرده اند کار آنها این است 

که همه را به یک قالب دربیاورند؟ 
آدم  از  دارد  حق  مهرجویی  داریوش 
بودن خودش و از آجر نشدن آدم ها دفاع 
به  اعتراض  در  اگر  هر چند حتی  کند 
آجر شدن نانش از حیث توجه به منافع 

اقتصادی و معنوی هم بود ایراد نداشت.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
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انشعاب گاز به شیوه نوین!!

جنتی: وظیفه ماست که شکم های گرسنه را سیر کنیم
ایسنا: آیت اهلل جنتی طی سخنانی در آغاز اجالسیه دوروزه مجلس خبرگان 
رهبری با بیان این که »ما اگر بتوانیم شکم گرسنه را سیر کنیم معجزه کرده ایم«، 
افزود: این جزو وظایف ماست که آنان را سیر کنیم و این حداقل کار است. ما باید 
پوشاک، درمان و بهداشت آنان را هم تامین کنیم. الاقل در پایان سال که همه 
شادی می کنند و سفره های رنگین می اندازند ما یا شکم گرسنه ای نداشته باشیم یا 

آن را به حداقل برسانیم.

زوم

 داریوش مهرجویی؛ آدم یا آجر؟

وام ازدواج 150 میلیون تومان شد
)الف(  بند  با  بودجه  هزینه ای الیحه  بخش  بررسی  در  نمایندگان مجلس  ایرنا: 
تبصره ۱۶ و جزهای آن به شرح زیر موافقت کردند: تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ابتدای سال ۱۳۹۷ بوده است، 
تسهیالت  است.  ساله  بازپرداخت ۱۰  دوره  با  و  ریال  میلیون  و ۲۰۰  میلیارد  یک 
قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال یک میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون ریال است.
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خانه ملت: نمایندگان مجلس تصویب کردند ضمن افزایش ۱۰ درصدی گروه های 
مختلف حقوق بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد حقوق 
آن ها از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد. نمایندگان در نشست علنی 
دوشنبه ۱۶ اسفند ماه در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۱4۰۱ کل 
کشور، با بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده این الیحه در خصوص ضریب حقوق گروه های 

مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

»مهدی سالم«، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در توییت 
خود نوشت: »با تالش و پیگیری همکارانم در شرکت ارتباطات زیرساخت، 4۰۰ گیگ 
ظرفیت به پهنای باند اینترنت کشور اضافه شد. این میزان جهت جبران پهنای باند 
قطع شده در روز شنبه است.« وی قبال اعالم کرده بود که 4۰۰ گیگ ظرفیت که 
از طریق شرکت روس تلکام و از مسیر کشور اوکراین تأمین می شود، قطع شده و 

ظرفیت پهنای باند کشور با مشکل ارتباطی مواجه شده است. 

روسیه چرا برجام
 را به گروگان گرفته است؟

موافقت مجلس با افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت

وعده وزارت ارتباطات درباره رفع مشکل اینترنت

دربی تهران با تماشاگر شد
ایسنا: حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، از حضور ۲۰ هزار تماشاگر به 
میزان ۳۰ درصد گنجایش سکوهاب ورزشگاه آزادی در داربی تهران خبر داد. 
سجادی افزود: مصوب شد داربی پیش رو با حضور ۱۰ هزار نفر از تماشاگران 
استقالل و ۱۰ هزار نفر از تماشاگران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی انجام شود. 
به این ترتیب، هواداران این دو تیم بعد از گذشت بیش از دو سال مجددا 

می توانند داربی ۹۷ را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره 1400/89/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»ارائه خدمات طراحی و اجرای ساختمان های اداری، 
رستوران، الکرروم، ساختمان های نیمه صنعتی  و انبار سنگ شکن شماره 2 « خود را به صورت DB از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت طرح و ساخت با رتبه 1 در رشته ساختمانهاي 
مسکوني، تجاري، اداري و صنعتي و يا مشاركت پيمانکار واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت پيمانکاری دارای 
رتبه حداقل 2 در رشته ساختمان و ابنيه به همراه شركت مهندسين مشاور واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت 
و  مديريت  سازمان  از  نظامی  و  اداری، صنعتی  تجاری،  مسکونی،  رشته ساختمانهای  در  رتبه 1  با  مشاوره  خدمات 
برنامه ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی 
WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان 
دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1401/02/25 در محــل دفتركميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه 
مورخ 1400/12/25 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1400/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار مزایده در سایت تا ساعت 12:00 روز دوشنبـــه 
تاریخ 1401/01/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/01/18
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:15 روز یکشنبه  تاریخ 1401/01/21 

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، حوزه معاونت خدمات شهر و  تلفن 42338102 - 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 مزایده عمومی یک مرحله ای عملیات جداسازی، 
تفکیک پسماند خشک، حفر کانال و دفن زباله سایت زباله) کویز( شهر سیرجان
)شرح مختصر: جداسازی، تفکیک  شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

شماره  به  سیرجان(  شهر  »کویز«  زباله  سایت  زباله  دفن  و  کانال  حفر  خشک،  پسماند 

1000005674000007 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 مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/12/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روزسه شنبه  تاریخ 1401/01/09
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روزچهارشنبه  تاریخ 1401/01/10 

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
 انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا )ع( سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:  انجام امور خدماتی 

مربوط به بهشت رضا )ع( سیرجان( به شماره 2000005674000118 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


