
ویترین آخر

کس  نت بال
زیان  کرده،  اعالم 
ناشی  اقتصادی 
اینترنت  قطعی  از 
ایران در هر ساعت 
نیم  و  یک  از  بیش 
میلیون دالر برآورد 

می شود.
آفتاب نیوز: نت بالکس، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت 
جهانی  اجتماعی  شبکه های  قطعی  به  اشاره  با  جهانی، 
باقی مانده در ایران، این رقم را برای خسارت ناشی از قطعی 
و  اینستاگرام  ابتدا  شهریور   ۳۰ است.  کرده  اعالم  اینترنت 
برای  کشور  امنیت  عالی  شورای  دستور  به  واتساپ  سپس 
کاربران ایرانی فیلتر شدند. این شبکه ها پس از فیلتر شدن 
و  مجازی  کارهای  و  کسب  دردسترس  پلتفرم های  تلگرام، 
فروشگاه های اینترنتی بودند که با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور، بسیاری را برای کسب درآمد در خود جای داده بودند.

حاال کسب و کارهای ایرانی در فضای مجازی برای دسترسی 
به همین اپلیکیشن ها هم نیازمند فیلترشکن شده اند. امکانی 

که دردسترس همگان نیست.
یک  از  بیش  بود  کرده  اعالم  گزارشی  در  به تازگی  پادرو 
و  دارد  وجود  ایران  در  اینستاگرام  واسطه  به  شغل  میلیون 
بازاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال را ایجاد کرده 
و  میلیون  یک  خود  ساالنه  گزارش  در  هم  نوین هاب  است. 
و  بود  کرده  برآورد  اینستاگرام  در  کسب و کار  هزار   ۷۰۰
آمارهای مرکز آمار می گویند درآمد حدود ۱۰ میلیون نفر به 
اینستاگرام وابسته است. همچنین کسب و کارهای بسیاری به 
صورت بومی و خانگی اداره می شوند که ازطریق اینستاگرام 
برای  اند و می توانند مشتریانی  ارتباط  بازار در  با  واتساپ  و 

کاالها و خدماتشان پیدا کنند و با آن ها در ارتباط باشند.
و  نبود  پلتفرم  دو  این  به  محدود  فقط  اینترنت  قطعی  اما 
عالوه بر این ها اپلیکیشن های لینکدین، گوگل پلی و اپ استور، 
شده اند.  فیلتر  ایران  در  هم  استارلینک  سایت  همچنین 
به  محدود  فقط  هم  اینترنت  قطعی  از  ناشی  خسارت های 
وزیر  وجود  این  با  بود.  نخواهد  اینستاگرامی  کسب وکارهای 
کشور در گفت وگو با صدا و سیما درباره ادامه پیدا کردن این 

محدودیت ها گفت: »اغتشاشگران موجب
اعمال چنین محدودیت هایی می شوند. طبیعتا اگر دستگاه 
و اطالعاتی مطمئن شوند که دیگر چنین موقعیتی  امنیتی 

نیست، این محدودیت ها برداشته می شوند.«

       گوناگون

خدیر-برنامۀ  مهرداد  ایران؛  عصر 
جدید تلویزیونی »شیوه« در شبکۀ چهار 
سیما می کوشد طرحی نو دراندازد و آبی 
بر روی آتش بریزد. آتشی که هم از خشم 
مردم در قبال تبعیض و تحقیر و سانسور و 
تک صدایی در همین رسانۀ رسمی ناشی 
می شود و هم البته دشمنان انقالب و نظام 

بر آن می دمند.
بگویم  می خواهم  اما  یادداشت  این  در 
نمی رسند.  جایی  به  هم  »شیوه«  این  با 
دیشب  اما  ندیده ام  را  قبلی  برنامه    ۴
می خواستم ببینم دو خانم فریبا عالسوند 
و فاطمه قاسم پور که هر دو دانش آموختۀ 
اردوگاه  به  متعلق  دو  هر  و  فلسفه 

نواصول گرایی اند چه می گویند.
همین بای بسم اهلل می توان پرسید وقتی 
جامعه  دختران  و  زنان  از  نیمی  از  بیش 

مثل 
این دو خانم پوشش کامل سیاه ندارند 
و به تصریح آقای عبداهلل گنجی اصول گرا 
در مناظره با آقای کرباسچی 2۰ میلیون 
دختر و زن ایرانی پوشش حداکثری مورد 
نمی کنند  رعایت  را  گرایان  اصول  نظر 
و  انبوه  جمعیت  آن  دارند  انتظار  چگونه 
غالب تحت تأثیر حرف های این دو خانم 

قرار گیرند؟
زنان  حوزۀ  پژوهش گر  چون  دو  هر 
مفهوم  به  وسنتی  هستند  خانواده  و 
نمایندگان سابق زن از این طیف نیستند 
حرف های قلمبه و سلمبه می زدند و اتفاقا 
این هم برای اکثریت حامیان این جریان 
مفهوم  چندان  سنتی اند  نیروهای  که 

نیست.

به عبارت دیگر طبعا برای بیش از نیمی 
از زنان ایران که مثل این دو خانم پوشش 
کامل حداکثری و سیاه ندارند جاذبه ندارد 
و برای همفکران خودشان هم این ادبیات 
»جریان  چون  اصطالحاتی  و  دانشگاهی 

مسلط داده« مفهوم نیست.
پس با این شیوه می خواهند کی را قانع 
نشسته  آقا هم  این که یک  بامزه  کنند؟ 
بود آن وسط. فاقد حداقل های جاذبۀ اجرا. 
در حالی که مجری باید خود جذب کننده 
چهره های  از  که  نیست  بی دلیل  و  باشد 
و  می کنند  دعوت  اجرا  برای  مشهور 
می توان حدس زد کسی قبول نکرده است. 
 نادرست  بودن شیوۀ شیوه به این معنی 
خانم  دو  صحبت های  الزاما  که  نیست 
اتفاقا به نسبت دیگران در این روزها  که 
حرف های بهتری بر زبان آوردند نادرست 
است مراد خود برنامه و تک صدایی بودن 
تک  است.  دیگران  از  نکردن  دعوت  و 
البته وگرنه معلوم  زنان  صدایی در حوزۀ 
است که هر میهمانی نظر خود را می گوید 
وسیما هم  تبلیغات صدا  از  فراتر  بعضا  و 
بود.  مثال خانم عالسوند گفت فیلترینگ 
راهکار نیست و پرسید چند وقت دیگر که 
اینترنت ماهواره ای بیاید می خواهیم چه 

کار کنیم؟
فلسفه  آموختۀ  دانش  خانم  دو  هر     
و  دختران  برای  آنها  ادبیات  و  هستند 
زنانی که مانند آنان از پوشش سراسر سیاه 
گمان  و  نبود  جذاب  نمی کنند  استفاده 
نمی کنم زن سنتی و خانه دار هم چندان 
از این کلمات قلمبه و سلمبه سر درآورد. 
جای خالی خانم مریم بهروزی کامال حس 

می شد که بخشی از جامعۀ زنان سنتی را 
نمایندگی می کرد. هر چند بعید می دانم 
اگر در قید حیات بود نواصول گرایان به 
او میدان می دادند چون معتقدند دوران 

اصول گرایی سنتی به سر رسیده.
رسانی  اطالع  آزاد  جریان  به  این که    
در دنیا بگویی "جریان مسلط داده "هم 
عالسوند  خانم  نمی کند.  حل  را  مشکلی 
البته معترف بود که آنچه "جریان مسط 
داده" عرضه می کند برای نسل نو جذاب تر 
است. طرفه این که در صدا و سیمایی از 
که  می شد  انتقاد   " داده  مسلط  "جریان 
تمام تالش خود را برای انحصار و تسلط 
به کار بسته منتها قافیه را باخته نه آن که 

دنبال تسلط نبوده است!
منظور از جریان مسلط داده این است 
که شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
و  خواسته  و  نیست  ما  جامعۀ  واقعیت 
هم  مجری  و  می شود  هدایت  ناخواسته 

تنها گوش می داد یا تأیید می کرد.
دختر  باید  چرا  پرسید  می توان  واقعا 
برنامه ای  چنین  پای  ایرانی  جوان  زن  و 
بنشیند که تازه در حرف خیلی مترقی و 

در ظاهر به شدت غیر جذاب بود؟
   مشکل اصلی شان با دهه هشتادی ها 
در  که  دسته  آن  برای  که  است  این 
شده اند  بزرگ  اصول گرا  غیر  خانواده های 
این حرف ها جذابیت ندارد و هر قدر هم 
بگویید  آب پز  کدوی  با  غذایی  خواص  از 
ترجیح  را  پیتزا  و  سوخاری  مرغ  هم  باز 
می دهند. ذائقه ها تغییر کرده و این تغییر 
توطئه  به  تمامی  به  نمی توان  را  ذائقه 

"جریان مسلط داده" نسبت داد.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

تیری عصا کش تیر دگر شود...

آمریکا مجوز ارائه اینترنت استارلینک به ایران را صادر کرد
آفتاب نیوز: بنا به اعالم وزارت خزانه داری آمریکا دولت این کشور دستورالعمل 
رعایت تحریم ها را به روزرسانی کرده است تا به شرکت های فعال در عرصه فناوری 
امکان عرضه گزینه های بیشتری از »خدمات امن« به مردم ایران را بدهد. به نوشته 
بنیانگذار شرکت فضایی اسپیس ایکس که ماهواره های  ایالن ماسک،  یورونیوز؛ 
استارلینک را به مدار زمین می فرستد پیش از این از مقامات آمریکا خواسته بود 

معافیت هایی را برای شرکت های فعال در حوزه فناوری در نظر بگیرد

زوم

تغییرذائقه دهه هشتادی ها را به رسمیت بشناسید
فارس: منابع خبری روز دوشنبه گزارش دادند دولت کانادا قصد دارد ده ها فرد و

نهاد ایرانی از جمله پلیس امنیت اخالقی را در فهرست تحریم ها قرار دهد. 
حال  در  که  ایرانی  زنان  به  »خطاب  گفت:  کانادا  نخست وزیر  ترودو،  جاستین 
با  اضافه کرد: »ما  ما در کنار شما هستیم.«وی  اعتراض هستید می گویم که 
صداهای خودمان- صداهای همه کانادایی ها- و میلیون ها نفر در سراسر جهان 

همراه شده و از دولت ایران می خواهیم به صدای مردم خودش گوش بدهد.

در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق که در 
شد،  برگزار  نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  حاشیه 
از رویکرد  اما  را حق هر ملتی خواند  آمیز  اعتراض مسالمت  امیرعبداللهیان 
مداخله گرانه آمریکا در امور ایران و منطقه و به شدت انتقاد کرد و آنرا در تعارض 
آشکار با پیام های مکرر دیپلماتیک کاخ سفید به ایران در مورد ضرورت توافق 

و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی کرد.

هر ساعت قطعی اینترنت، 
چقدر برای ایران زیان دارد؟

تحریم های جدید کانادا علیه ایران

امیرعبداللهیان: اعتراض مسالمت آمیز حق هر ملتی است

وزیر خارجه آمریکا: احیای برجام در آینده نزدیک، دور از ذهن است
آفتاب نیوز : »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که احیای 
شبکه  با  گفت وگو  در  وی  می داند.  ذهن  از  دور  را  نزدیک  درآینده  برجام 
گام  »یک  را  برجام  احیای  برای  اروپا  پیشنهاد  به  ایران  »سی بی اس«پاسخ 
بزرگ رو به عقب«خواند. بلینکن چند روز قبل نیز در حاشیه نشست مجمع 
شورای  عضو  عربی  کشور  خارجه چند  وزرای  متحدبا  ملل  سازمان  عمومی 

همکاریخلیج فارس و نمایندگان اردن، مصر و عراق درباره ایران گفت وگو کرد.

آذری جهرمی: چالش هزینه برای اینترنت ماهواره ای مطرح نیست
تلگرامی خود  کانال  ارتباطات در  پیشین  وزیر  آذری جهرمی،  محمد جواد 
نوشت:منظومه ی ماهواره ای استارلینک، بار دیگر در ایران خبرساز شد. به بیان 
ساده،برای حضور در شبکه فیلتر گریز نیازی به نصب آنتن های استارلینک در 
»همه«جا نیست، گوشی هر فرد احتماال میکروبی تی اس یک شبکه فیلترگریز 
خواهد بود؛بنابراین اصوال چالش هزینه یا ظرفیت در این میان جدی نیست، 

چالش های پیش رو بیشتر در نحوه مدیریت شبکه های Adhoc است.

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 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ     1401/07/19

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/20 
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

مناقصه عمومی دو مرحله ای برونسپاری نگهداشت فاز 6 
فضای سبز ) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(

برونسپاری  مختصر؛  شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   
نگهداشت فـــاز 6 فضــای سبـز) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(
به شماره 2001005674000126  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

گل گهر

آگهي فراخوان )تجدید شده نوبت دوم(

 شناسایی و ارزیابی شرکت ها به شمـاره  1401/02/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور » بومی سازی اینورتر 150 
کیلو وات نیروگاه خورشیدی با هدف اخذ لیسانس و انتقال تکنولوژی به کشورهای صنعتی« اقدام 
به شناسایی و ارزیابی شركت های دانش بنیان  واجد شرایط نماید. لذا متقاضیان می توانند 
جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه 
و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند و پاكت خود كه حاوی مدارک خواسته شده 
به  مــورخ 1401/07/17  تاریخ یکشنبه  تا  باشد را حداكثر  ارزیابی می  جهت شناسایی و 
نشانی  دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. شركت 

در فراخواا حاضر و ارسال پاكت هیچ گونه حقی جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـي تجدید شده 
نوبت دوم شمـاره  1401/18/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خدمات طراحی مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، 
نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان خط چهار تولید کنسانتره« مجتمع خود را بصورت 
مونتاژ  و  طراحی  پروانه  دارای  و  واجد شرایط  پیمانکار   به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از   )EPC(توام
آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 
وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل 
پاكات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/07/17 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 
مقرر شده است. شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه  می بایست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات 
مناقصه عمومی  شمـاره  1401/35/ع

» تامیـن بـــرق دائـم نوار  به آگاهی كلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شركت در مناقصه  با موضوع 

 » EPC نقالــه انتقال گندله به مجتمع جهان فوالد از دو محل )پست پرورش و پست جنبی جهان فوالد( بصورت

می رساندمهلت تحویل پاكات مناقصه از روز شنبه 1401/07/09 به روز شنبه 1401/07/16 موكول 

گردید. لذا مطابق با دستور العمل ذكر شده در اسناد مناقصه نسبت به تحویل پاكات خود در مهلت مقرر و در 

محل  دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران اقدام نمایند. الزم به ذكر است اسناد 

مناقصه از وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. 

شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه  می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در 

اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(   
به شماره 2001092962000020  را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/07/06  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز شنبه تاریخ 1401/07/16 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهار شنبه تاریخ 1401/07/27                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/07/30 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/07/19

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیك دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی

شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد   پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شركت های  دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل 

می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_آخرین زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/07/12

2_شركت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شركت در مناقصه: 1،800،000،000 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/07/10 

6_كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان كیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           مدرییت امور حقوقی و قرارداداه


