
ویترین آخر

عصر ایران؛ مصطفی داننده- »رئیس جمهور یکی 
از کشورها زمانی که پیشرفت های ما را دید، سفر خود را 
یک روز دیگر تمدید کرد تا از پیشرفت ها و نوآوری های 

ما بیشتر بازدید کند.«
چه  یاد  به  را  شما  رئیسی  ابراهیم  سید  سخنان  این 
که  زمانی  زدید.  حدس  درست  بله،  می اندازد؟  روزهایی 
سران  و  بود  ایران  جمهور  رئیس  نژاد  احمدی  محمود 
بودند  کشیده  ایران صف  دروازه  پشت  جهان  کشورهای 
و آن  آگاه شوند  ایران  از شیوه مدیریت رییس دولت  تا 
با  ببرند. همان زمان ها که ریس جمهور وقت  را به کار 
لبانی خندان، می گفت» تحریم ها کاغذ پاره هستند« و 
حاضران هم برایش سوت و کف می زدند. همان روزها که 
بذر تحریم ها ریخته شد تا کمر اقتصاد ایران خرد شود.

را  شعارها  این  نژاد  احمدی  نگذریم،  حق  از  البته 
هم  کالم  در  لغزش  دچار  و  می کرد  بیان  جذاب تر 
دست  به  سوژه  مورد  یک  این  در  حداقل  و  نمی شد 

رسانه ها نمی داد.
در  و  می زنند  رکورد  روز  هر  سکه  و  دالر  قیمت   
و  می گوید  خود  موفقیت های  از  روز  هر  دولت  مقابل 
دستاوردهایش را ردیف می کند بدون اینکه مردم آنها را 

لمس کرده باشند.
بلکه در سیاست  از دست رفته است،  اقتصاد  تنها  نه 
خارجی هم شاهد از دست دادن دولت هایی هستیم که 
و  بایستند  آمریکا  کنار  نشدند  حاضر  ترامپ  زمان  در 
دادند  ترجیح  که  دولت هایی  شوند.  او  کارهای  شریک  
بمانند.  بی طرف  آمریکا،  و  ایران  بین  برجام  ماجرای  در 
همان ها امروز علیه ایران در سازمان های بین المللی رای 

می دهند. 
بهتر شعار می داد، در روزهایی که دیگر  از شما  آنکه 
او فهمید که  را درک کرد.  نداشت، شرایط کشور  فایده 
نمی شود بیش از این با شعار و حرف، کشور را اداره کرد.

کتابخانه ها  قفسه های  در  خوردن  خاک  برای  تاریخ 
تکرار  را  گذشته  اشتباهات  و  زد  ورق  آنرا  باید  نیست. 
نکرد. "گذشته چراغ راه آینده است".  قدم زدن در جاده 
شعار یعنی نرسیدن به مقصد و این به هدف نرسیدن را 

در سال های از کف رفته به خوبی درک کرده ایم. 
از پیشرفت های کشور و حال خوب اقتصاد، مردم باید 
ما  که  دولت هایی   روسای  نه  بمانند  دهان  به  انگشت 
هیچوقت نفهمیدیم که هستند و متعلق به کدام کشور!

       گوناگون

برترین ها  سایت  بهارنیوز- 
برخی  از  تصاویر منتشر شده  نوشت: 
تماشاچیان ایرانی حاضر در بازی ایران 
و ولز با واکنش های زیادی همراه بوده 
سفر  یک  امروز  قطر  به  سفر  است. 
معمولی نیست. رقابت های جام جهانی 
آغاز شده و شهرهای قطر این روزها، 
از  فوتبال  طرفداران  حضور  صحنه 
کشورهای متفاوت است. دولت قطر، 
ورود بیش از ۱.۵ میلیون نفر بازدید 
کننده را تا ۲۷ آذرماه پیش بینی کرده 
است. در شبکه های اجتماعی فارسی 
اما چند تصویر، بیش از تمام آن ۱.۷ 

میلیون نفر به چشم آمده اند.
این تصاویر نشان می دهد که برخی 
روزنامه های  خبرنگاران  و  مدیران  از 
به  جمعی  دسته  صورت  به  اصولگرا 
که  چهره هایی  کرده اند.  سفر  قطر 
جریان  به  منتسبان  از  بیشترشان 
در کشورند.  تندرو  ارزشی  به  موسوم 
برنامه  مجری  ثابتی،  امیرحسین  از 
جهان آرا، محمد نسیمی، مدیر روابط 
رجبی،  علی  و  احمر  هالل  عمومی 
دانیال  تا  مجلس  خبرگزاری  سردبیر 
همشهری.  روزنامه  سردبیر  معمار 
و ورزش  فرهنگی  سینا کلهر، معاون 
 ۱۰۰ اعزام  ورزش  وزارت  همگانی 
ارشاد  وزارت  همکاری  با  قطر  به  نفر 
و وزارت ورزش را تایید کرد. تعدادی 
توسط  نیز  دوحه  در  حاضرین  از 
دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی به 
قطر اعزام شده اند که به گفته برخی 
روزنامه نگاران، تعدادشان به ۳۵۰ نفر 
می رسد. حداقل هزینه سفر ۱۰ روزه 

قطر، حدود ۴هزار دالر است.
یعنی یک میلیون و ۸۰۰هزار دالر 

ارسال  برای  مردم  سفره  از  هزینه 
تولید  برای  قطر  به  رسانه ای  فعاالن 
به  حتی  باشد،  هرچه  که  محتوایی 
جام جهانی  رقابت های  اخبار  پوشش 
نزدیک هم نیست. این در حالی است 
که با اطالع فرازدیلی، نام خبرنگاران 
از رسانه های رسمی  ورزشی بسیاری 
نیز از لیست اعزام به قطر خط خورده 
است. اعزام فعاالن رسانه ای اصولگرا به 
با هزینه بیت المال، در شرایطی  قطر 
که گفتمان رسانه های خارج از کشور، 
عمال به گفتمان غالب در شبکه های 
اجتماعی بدل شده چه توجیهی دارد؟

چه  قطر  در  حضور  با  افراد  این 
داشت  خواهند  کشور  برای  آورده ای 
که هزینه گزاف ۶۳ میلیارد تومانی را 
به نحوی جبران کند؟ اعزام چهره های 
خاص  سفرهای  به  دولت  به  نزدیک 
سوی  از  هرگز  اما  نیست  بی سابقه 
توجیه  یا  و  توضیح  رسمی  مقامات 
نشده و به نظر می رسد با روند موجود 
چنین  تقسیم  در  توقف  به  امیدی 

رانت هایی نیست...
محدود  این  به  تنها  حاشیه ها  اما 
نشده است بلکه نوع رفتار این افراد نیز 
باعث جنجال زیادی در فضای مجازی 
این  مصاحبه  از  ویدئویی  است  شده 
افراد با رسانه های خارجی منتشر شده 
که باعث شده بسیاری در شبکه های 
فیلمی  انتقاد کنند.  از آن ها  اجتمای 
در شبکه های اجتمای دست به دست 
می شود که یک زن از حقوق برابر و 
آزادی زنان در ایران به زبان انگلیسی 
ابتدایی ترین  اما  می گوید،  سخن 
جمالت انگلیسی را هم نمی داند. این 
خانم برخی کلمات انگلیسی و فارسی 

را کنار هم قرار می دهد و به سختی 
 because سخن می گوید. او از کلمه
استفاده  خود  فارسی  جمالت  بین 
می کند و همین هم باعث شده تا در 
»خانم  عنوان  با  اجتماعی  شبکه های 

بیکاز« مشهور شده است.
زن  این  هویت  درباره   ۲۴ رویداد 
این خانم فرح عبدی کارمند  نوشت: 
رسانه های  بخش  در  ارشاد  وزارت 
او  اینکه  خارجی است! نکته دردناک 
در بخشی از وزارتخانه مشغول فعالیت 
زبان  به  ساده  جمله  یک  که  است 

انگلیسی نمی داند.
در  افراد  این  تصاویر  انتشار  از  بعد 
ورزشگاه قطر، انتقادات زیادی متوجه 
آن ها بوده است اما تا کنون هیچ منبع 
رسمی ای تایید نکرده که این افراد آیا 
باهزینه شخصی به قطر سفر کرده اند 
یا این که هزینه های سفر آن ها را یک 
با  است.  کرده  پرداخت  دولتی  ارگان 
این حال دانیال معمار در این باره در 
توئیتر خود نوشته است: ۶9 خبرنگار 
ورزشی، ۱۰ روزنامه نگار فرهنگی ، ۴ 
مستندساز ، ۳ فعال مجازی، ۵ نفر از 
ستاد خبری، ۳ خبرنگار العالم و ۳ فرد 
سفر  این  شده اند.  قطر  وارد  اجرایی 
برای خبرنگاران ورزشی کامال رایگان 
دریافت  هم  پول  مقداری  و  است 
را  هزینه ها  از  بخشی  بقیه  می کنند. 

ازجیب خود پرداخت کرده اند تمام.
توئیت  به همین  استناد  با  بسیاری 
پرسیده اند چرا باید سه فعال مجازی 
با پول عمومی و رایگان به قطر بروند؟ 
بوده  چیزی  چه  آن ها  انتخاب  معیار 
است؟ و چه کسانی برای انتخاب این 

افراد تصمیم گیری کرده اند؟

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

وضعیت آبسردکن چهارراه اشکذری !!!

اخبار ضد ونقیض از آزادی وریا غفوری
یک منبع مطلع به خبرگزاری تسنیم خبر داد که وریا غفوری؛ بازیکن تیم 
فوتبال فوالد خوزستان که  به اتهام فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی علیه 
نظام بازداشت شده پس از طی مراحل اولیه قضایی و با سپردن وثیقه آزاد شده 

و در ادامه به پرونده اش رسیدگی خواهد شد.
از طرفی اما، خبرگزاری قوه قضاییه )میزان( در کانال تلگرامی خود اعالم کرد 

که بر خالف برخی ادعاها، وریا غفوری آزاد نشده است.

زوم

سفر دسته جمعی اصولگراها به قطر با پول بیت المال
ایسنا: قانونگذاران فرانسوی با تصویب قطعنامه ای علیه ایران خواستار اعمال فشار 
روی ایران برای تحقیق در خصوص مرگ مهسا امینی شدند. قانونگذاران مجمع 
ملی فرانسه یک قطعنامه غیر الزام آور را با ۱۴9 رای موافق و بدون هیچ مخالفتی 
به تصویب رسانند که از دولت های اروپایی می خواهد فشارها علیه ایران را افزایش 
دهند تا این کشور به حفظ وعده های بین المللی خود بپردازد و تحقیقاتی را در 

خصوص مرگ مهسا امینی انجام دهد.

از شواهد چنین بر می آید که مقدمات اجرایی طرح حذف یارانه نقدی و 
جایگزینی آن با کاالبرگ الکترونیک به مراحل نهایی رسیده و باید منتظر 
انجام شده  پیگیری های  به  توجه  با  نوشت:  بود.تسنیم  نقدی  یارانه  حذف 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سامانه مورد نیاز برای اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیک را تکمیل کرده است و با توجه به اعالم دولت به نظر می رسد که با 

اجرای این طرح یارانه نقدی حذف و با کاالبرگ جایگزین شود.

آقای رییسی! 
این راه به ترکستان است

تصویب یک قطعنامه علیه ایران در پارلمان فرانسه

خداحافظی با یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی

معاون حقوقی رییسی: دولت از »رفراندوم« استقبال می کند
ایلنا: محمد دهقان معاونت حقوقی رئیس جمهور در»همایش ملی مسئولیت 
اجرای قانون اساسی« تاکید کرد: در قانون اساسی رفراندوم پیش بینی شده 
است اما سازوکاری دارد، رفراندوم مثل قانون گذاری عادی نیست. در خصوص 
مسائل مربوط به اقدامات اساسی، مسائل کشور نیاز به یک آرامشی دارد و هر 
موقع نیاز شود موضوعاتی مانند رفراندوم باید توسط دو سوم نمایندگان مجلس 

تصویب شود و اگر این کار را انجام دهند، دولت هم استقبال می کند.

خبر خوش وزیر اقتصاد برای متقاضیان مجوزهای کسب وکار
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا: سید احسان خاندوزی در حاشیه هفتادمین 
جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در جمع خبرنگاران با اشاره به 
حذف موانع در صدور مجوزها گفت: خبر خوشی که برای متقاضیان مجوزهای 
کسب و کار داریم، این است که تا یک ماه آینده، ۱۸۳ شرط و مدارک زائد برای 
دریافت مجوز کسب و کار  مانع ایجاد کرده اند، تا یک ماه آینده به هیأت وزیران 

می رود و ابطال می شوند. 

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
 )نوبت سوم( شماره 1401/19/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم 

افزاری سیستم های نظارت تصویری )دوربین های مداربسته ( « خود 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 

محــل  مــورخ 1401/09/20 در  يكشنبه  روز  تا ساعت 14:00  پاكات  تحويل  مهلت  نمايند.  دانلود  كنندگان 

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع 

مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 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.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/53/ع

»انجام تست و بازرسي فني از باالبر ها و تجهیزات  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

الزامات ذكر شده در  و دارای  پيمانكار واجد شرايط  به  برگزاري مناقصه عمومي  از طريق  را  باربرداري« خود 

اسناد مناقصه 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 دريافت نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14:00 روز يكشنبه مــورخ 1401/09/20 در محــل 

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع 

مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 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.

                       كمیسیون معامالت شركت 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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/09/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/09/28 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  4233 )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 مزایده عمومی یک مرحله ای 

اجـــاره بیلبوردهـــای تبلیغاتـــی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی 

)شرح مختصر؛ اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی( 
5001005674000019  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


