
ویترین آخر

ایران  زمینی  مرزهای   - داننده  مصطفی  عصرایران؛ 
شده  منتشر  تصاویر  است.  جمعیت  از  مملو  عراق،  و 
حاوی  عراق،  شهرهای  همچنین  و  کشور  مرزهای  از 
مرج  و  هرج  بیانگر  که  است  دلخراشی  و  تلخ  صحنه های 
مدیریتی است. اربعین امسال نشان داد که فاصله شعار تا 

عمل از زمین تا آسمان است.
مرزها  کمی  تا  که  قبل  سال های  برخالف  امسال  البته 
که  می رفت  آسمان  به  ایران  در  فریاد  می شد،  شلوغ 
همکاری  اربعین  زائران  با  چرا  دولت  و  کجاست  مدیریت 
نمی کند؟ حاال زیاد خبری از اعتراض نیست اگر هم هست 
خیلی نرم و بیشتر متوجه به دولت عراق و کمبودهای این 

کشور است.
اگر این حوادث در دولت حسن روحانی اتفاق می  افتاد، 
فراموش  می شد.  بلند  آسمان  به  برخی  وااسالمای  صدای 
خاطر  به  سال ها  از  یکی  در  قاسمی  سعید  که  نکرده ایم 
برای  داشتند،  اربعین  خاطر  به  مردم  برای  که  مشکالتی 

رئیس جمهور وقت آرزوی مرگ کرد.
مداحان  از  صدایی  دیگر  مورد  دو  یکی،  جز  به  االن 
نمی شنوید. آرام گوشه ای نشسته اند و کار خود را می کنند 
و فکر می کنم اگر رئیس جمهور یک اصالح طلب بود قطعا 
االن هزار برچسب به او زده بودند و از گندم ری سخن به 

میان می آوردند.

ایران رواج  این رسم غلطی است که در سپهر سیاست 
پیدا کرده است. تا دولتی که دوستان به پا کرده اند، بدی 
رقیب  از  دولت  که  روزی  به  وای  اما  می بینیم  خوبی  را 
بیا  که  می بینم  چنان زشت  هم  را  اتفاقات  بهترین  باشد. 

و ببین.
عیوب  که  است  کسی  خوب  دوست  گفته اند،  قدیم  از   
رفیقش را ببیند و به او متذکر شود. بسیاری از جریان های 
سیاسی نه تنها زشتی ها را نبینند بلکه سعی می کنند آنها 

را بزک کنند و بگویند؛ ببینید چه کار خوبی!
کاش امکان داشت همه به منافع ملی کشور فکر کنیم. 
اگر اینگونه بود، صدای مان در برابر هر اشتباهی بلند بود 
ترجیح  کشور  مصالح  به  را  جناحی مان  و  حزبی  منافع  و 
نمی دادیم. واقعا چرا االن کسانی که در 4 سال گذشته هر 
روز قیمت نان، شیر و گوشت را چک و از گرانی ها گالیه 
می کردند، سکوت کرده اند و از دولت آقای رئیسی در مورد 

این مسائل سوال نمی کنند؟

       گوناگون

اسامی  سال ۹۸  نوشت:  روزنامه شرق 
۲۸ شرکت خاص فروشنده فیلترشکن توسط 
وزارت وقت ارتباطات به قوه قضاییه تحویل 
داده شد، اما تا امروز خبری از برخورد با آنان 
شهروندان  اطالعات  از  حفاظت  منظور  به 
نبوده است.فیلترینیگ و فیلترشکن ها به یکی 
از مباحث الینحل اینترنت ایران بدل شده 
فیلتر  را  پلتفرمی  دستگاهی،  روزی  است. 
می کند و روز دیگر ده ها و صد ها فیلترشکن 
برای استفاده از همان پلتفرم فیلتر شده در 
اتفاقی که  پیدا می کند.  ایرانیان رواج  میان 
در  ایرانیان  حضور  آن،  نتایج  از  یکی  شاید 
ناامن  نرم افزار های  از  استفاده  لیست  صدر 
تلفن همراه است. موضوع فیلترشکن ها اینبار، 
داغ  مباحث  از  یکی  به  دیگر  جهتی  از  اما 
فضای رسانه ای و مجازی تبدیل شده است، 
مساله مهاجرت یا سفر دانش بنیان یکی دیگر 

از آقازادگان ایرانی است.
بنیان  دانش  مسافرت  اول؛  پرده 

برای تولید فیلترشکن
اینبار ماجرای فیلترشکن ها با مهاجرت یا 
درست  شد.  محافل  نقل  زاده  آقا  یک  سفر 
سیزدهم  دولت  حامیان  که  شرایطی  در 
اظهارات  روی  رسانه ای  عملیات  مشغول 
ابراهیم رئیسی مبنی بر مخالفتش با مهاجرت 
بودند،  اسالمی  جمهوری  مدیران  فرزندان 
اخباری درباره مهاجرت فرزند انسیه خزعلی، 
معاون زنان رئیسی منتشر شد. معاون زنان 
دولت سیزدهم در صفحه شخصی خود در 
شبکه اجتماعی توئیتر مساله خروج فرزندش 
از ایران را تایید کرد، ولی در شرایطی گفت 
دانش  »سفر  ایران  از  فرزندش  خروج  که 
بنیان« بوده که براساس اطالعات ارائه شده از 

سوی شخص حمیدرضا رضازاده در صفحات 
در  و  دارد  سکونت  کانادا  در  او  مجازی اش، 
است.  کار  مشغول   »betternet« شرکت 
یکی از خدمات ارائه شده از سوی این شرکت، 

ارائه فیلترشکن است. 
پرده دوم؛ خودی ها فیلتر می کنند، 

خودی تر ها فیلترشکن می فروشند
صبح ششم مرداد ماه سال ۹۸ علی اصغر 
یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس سوالی 
از محمدجواد آذری جهرمی را اعالم وصول 
می کند: »علت عدم عمل به وظایف قانونی 
درباره ساماندهی فیلترشکن ها توسط وزارت 
ارتباطات«. طراح سوال، نصراهلل پژمانفر است. 
نماینده عضو جبهه پایداری مجلس. حدود 
در  جهرمی  آذری  روز،  آن  از  پس  ماه  یک 
جلسه علنی ۱۱ شهریور همان سال پارلمان 
حاضر شد و اظهاراتی را به زبان آورد که تا 
امروز یکی از مهم ترین سرنخ ها برای پیگیری 
افراد پشت پرده فروش فیلترشکن در ایران 
است: »امروز فیلترشکن در کشور به راحتی 
خرید و فروش می شود و هیچ برخوردی با این 
تجارت نشده و پشت آن کامال مشخص است، 
مگر می شود که نتوان شفاف سازی کرد که 
چه کسی پشت تجارت فیلترشکن است. این 
اظهارات از آن جهت قابل تامل است که از 
پیش و پس از آن روز، فیلترشکن هایی در 
پرداخت  درگاه  که  می شوند  فروخته  ایران 
آنان ریالی است. کاربران با ورود به سایت این 
تعدادشان هم کم نیست،  فیلترشکن ها که 
کنند  تهیه  فیلترشکن  می توانند  راحتی  به 
کنند  استفاده  سایت هایی  و  پلتفرم ها  از  و 
که به دستور قوه قضائیه یا کارگروه تعیین 
وابسته،  نهاد های  دیگر  و  مجرمانه  مصادیق 

فیلتر شده اند.
فیلترشکن  آنکه سایت های فروش  جالب 
اکثرا فیلتر نیستند. همان زمان و با افزایش 
فشار ها به وزارت ارتباطات، شنیده ها حکایت 
از تهیه لیست شرکت های فیلترشکن فروش 
توسط وزارت ارتباطات زیر نظر آذری جهرمی 

داشت.
پرده سوم؛ لیست کجاست؟

ارتباطات  وزارت  رسیده،  اخبار  براساس 
 ۲۸ لیست  روز ها  همان  جهرمی  آذری 
به  آزادانه  صورت  به  ایران  در  که  شرکتی 
تهیه  را  بودند  مشغول  فیلترشکن  فروش 
نظر  تحت  قضائیه  قوه  به  بررسی  برای  و 
بررسی ها  داد.  تحویل  رئیسی،  ابراهیم 
حاکی از آن است که این ۲۸ شرکت عمدتا 
وابستگی های خاص دارند و هرگز نمی توانند 
در زمره شرکت های مستقل و فعال در حوزه 
آزادی اینترنت قرار بگیرند. اینکه چطور این 
سیاست،  که  روز هایی  در  درست  شرکت ها 
فروش  به  بود  مسدودسازی  و  فیلترینگ 

فیلترشکن مشغول بودند، جای سوال دارد.
افزون بر این، آنچه اکنون محل سوال است، 
این است که لیست ارائه شده از سوی وزارت 
ابراهیم  کجاست؟  دوازدهم  دولت  ارتباطات 
قوه مجریه کوچ  به  قضا  از دستگاه  رئیسی 
کرد، ولی خبری از برخورد با این شرکت ها 
ارتباطات  و، چون  درباره چند  روشنگری  و 

آنان نیست.
با  فیلترشکن  دهنده  ارائه  شرکت های   
وابستگی های خاص، طبیعتا قادر به تامین 
اینترنت  و  مجازی  فضای  کاربران  امنیت 
از  خبری  معلوم،  قرار  از  اما  بود،  نخواهند 

برخورد با آنان نیست که نیست.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

کارواش باز است !

 طرح رتبه بندی معلمان قطعاً تا پایان سال اجرا می شود
ایسنا: صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم طرح جهادی 
ارسال تجهیزات به هنرستان های البرز که روز سه شنبه ۲۲ شهریور انجام شد، 
اظهار کرد: بیش از ۱۳ یا ۱4 سال است که طرح رتبه بندی معلمان را بر سر آن ها 
می کوبند. دولت سیزدهم اراده کرده که این نظام رتبه بندی به بهترین وجه انجام 
شود. قطعا تا پایان سال معلمان به حقوق خود در این زمینه می رسند و این کار 

انجام می شود.

زوم

خودیهافیلترمیکنند،خودیترهافیلترشکنمیفروشند!
 ایسنا: محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین 
در گفت وگو با شبکه قطری الجزیره تاکید کرد که علیرغم فشارهای وارد شده علیه 
دولت آمریکا همچنان به رسیدن به توافق نزدیک هستیم. مرندی تاکید کرد که 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا باید تصمیماتی برای حل مسائل موجود بر سر 
راه رسیدن به توافق هسته ای اتخاذ کند. وی همچنین گفت که نگران نشست 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیستیم.

آرش۲  پهپاد  اینکه  بیان  با  ایران  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  عصرایران: 
قابلیت های منحصر به فردی داشته و امکان بازیابی چندباره تا برخورد به هدف 
را دارد، گفت: این پهپاد مخصوص نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی است. 
امیر سرتیپ »کیومرث حیدری« شامگاه )یکشنبه( در برنامه صف اول شبکه 
خبر سیما گفت: این پهپاد را به طور مخصوص برای حیفا و تل آویو در نظر 

گرفته ایم. یعنی پرنده ای بی نظیری است که برای این کار ساخته شده است.

فکرکنیداالن
حسنروحانیرئیسجمهوربود...

مرندی: همچنان به توافق نزدیک هستیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش: ساخت پهپاد ویژه نابودی اسرائیل 

سازمان حج و زیارت: 11 هزار زائر اربعین گرمازده شدند
نشست  در  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  حسینی  صادق  سید  تسنیم:   
خبری که روز )دوشنبه( در کربال برگزار شد، با بیان اینکه تا امروز ۳ میلیون 
و ۳50 هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند، از توجه زائران به مدیریت 
سفرابراز خرسندی کرد و در توصیه ای به زائران گفت: در ساعت گرما در مسیر 
راهپیمایی حضور نداشته باشید چرا که ۱۱ هزار نفر دچار گرمازدگی شدند که 

همه آنها درمان شدند.

ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسط رهبر معظم انقالب
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقالب اسالمی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱0 قانون اساسی، سیاست های 
کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با 
اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند. 

ایشان همچنین بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست ها تأکید کردند.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا »ع« (

به شماره 2001096398000003  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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 
تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان( 

2001005674000117  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
هر

ه ش
قص

منا
ید 

جد
ت

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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/07/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبه  تاریخ 1401/07/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه فینیشر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه فینیشــر(

به شماره 2001005674000118  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/36/ع

»ساخت و نصب wind Guard  بر روی  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه 
نوارنقاله انتقال گندله از کارخانه گندله سازی شماره 1 گل گهر به مجتمع جهان فوالد سیرجان « را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط 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. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز 
يكشنبه مــورخ 1401/07/10 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 مقرر شده است. 
شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد 
مناقصه تهيه گردد. 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 


