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گوناگون

رضا پرستار خرمی :طی یکی دو هفته اخیر کشور شاهد
موجی از بارانهای شدید و بروز سیالبهای وحشتناک بود
که خسارات مالی و جانی فراوانی را روی دست مردم و دولت
گذاشته است .اما همزمان با مشکل کمآبی و خشکسالی هم
مواجهیم .به بیان دیگر طی سالهای اخیر کشور در تناوب
خشکسالی و سیالب در حال نوسان است بطوریکه در میانه
خشکسالی ناگهان سیالب سراسر کشور را غافلگیر میکند.
به گفته کارشناسان هواشناسی ،ایران در مسیر تغییر اقلیم
شرایط حادی را تجربه میکند که حد پایین آن خشکسالی
و حد باالی آن سیالب است و به همین دلیل است که به
صورت متناوب شاهد سیل و خشکسالی هستیم.
اما این مشکل هم راه حل خود را دارد .احداث بندها
در مسیلها و شیب کوهستانها و افزایش پوشش گیاهی
میتوانند به طور معجزهآسایی شدت سیالب را کاهش دهند
و جذب آب را به سفرههای زیرزمینی افزایش دهند .در این
باره یکی از معروفترین روشهای آبخیز داری جهت کنترل
سیالب ،روش پخش سیالب محسوب میشود.
در این روش هنگام خروش سیل آسای یک رودخانه،
بخشی از آب را از مسیر رودخانه به سمت دشتهای آبرفتی
مجاور هدایت میکنند و در مسیرش موانعی طبیعی قرار
میدهند؛ در نتیجه سرعت آب کاهش یافته و به زیر زمین
نفوذ میکند.
دکتر سید آهنگ کوثر ،پدر دانش آبخیزداری ایران
میگوید :در ایران  14میلیون هکتار زمین مناسب برای
اجرای طرحهای آبخیزداری داریم که در سالهایی با بارندگی
متوسط ،میتوان  42میلیارد مترمکعب آب حاصل از سیالب
را از این طریق در سفرههای زیرزمینی ذخیره کرد.
این متخصص آبخیزداری همچنین ادامه داد :روشهای
آبخیزداری و آبخوانداری روشهایی با هزین ه پایین و
مستعد اجرای مردمی هستند که به صورت معجزهآسایی
قابلیت تامین آب از سیالب و کاهش خطرات سیالب را
دارند اما متاسفانه در کشور ما خیلی جدی گرفته نشدهاند.
ساالنه صدها هزار میلیار تومان صرف سدسازی و پروژههای
انتقال آب میشود در حالی که با یک صدم این هزینهها
میتوان هزاران طرح آبخیزداری را در مناطق مختلف کشور
عملی کرد.
باید قبول کرد که سیالب با تمام وحشتناکیاش ،در حال
حاضر اصلیترین منبع آبی در کشور محسوب میشود .اگر
آب حاصل از سیالب به نحو مطلوبی ذخیره شود نه تنها
خسارتهای جانی و مالی به حداقل ممکن خواهد رسید،
بلکه میتواند به حل مشکل کمآبی هم کمک کند.

عکس :سید محسن فروزنده

مجلس از توضیحات وزیر ورزش قانع نشد

فارس :نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی از پاسخ وزیر
ورزش و جوانان به سوال نمایندگان مجلس قانع نشدند .نشست علنی صبح
سه شنبه ( 11مرداد) مجلس شورای اسالمی با حضور سید حمید سجادی
در صحن هم راه بود .سجادی ب رای پاسخ به سوال احمد راستینه هفشجانی
و تعدادی دیگر از نمایندگان به پارلمان آمده بود .بر همین اساس نمایندگان
مجلس شورای اسالمی از توضیحات وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند.

سیالب؛ تهدیدی که می تواند فرصت باشد

صفحه 8
پیرامون

محمد اسالمی :ایران توان ساخت بمب اتمی را دارد

آفتابنیوز :محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت :همانطور
که آقای خ رازی مطرح کردند ای ران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد ،ولی
چنین ب رنامهای در دستور کار نیست ،اما نکته حائز اهمیت این مورد است که
از سوی رژیم صهیونیستی این اتهامات و فضاسازیهای غلط ب رای فریب افکار
عمومی در حال مطرح شدن است .اسالمی تصریح کرد :ب رای ما قابل قبول
نیست که دوباره با چنین اتهامات واهی ای ران را تحت فشار ق رار دهند.

بیانیه آمریکا ،فرانسه و انگلیس درباره برنامه هستهای ایران

فارس :ایاالت متحده ،ف رانسه و انگلیس ب رای دهمین کنف رانس بازبینی پیمان
منع گسترش سالحهای هستهای (ان پی تی) ،در خصوص ب رنامه هستهای
ای ران بیانیه صادر کردند .طبق این گزارش ،دو عضو برجام و ایاالت متحده که
به صورت یکجانبه توافق هستهای را ترک کرده ،بار دیگر ادعاهای تک راری علیه
ب رنامه هستهای را تک رار کردند و گفتند که موضع آنها این است که جمهوری
اسالمی ای ران نباید به توانمندی ساخت سالح هستهای دست پیدا کند.

ایمن الظواهری ،رهبر القاعده کشته شد

عصرایران :ایمن الظواهری که پس از کشته شدن اسامه بن الدن ،رهبری گروه
القاعده را بر عهده داشت ،در حمله ارتش آمریکا به قتل رسید .حمله ،توسط
پهپاد صورت گرفته و در زمان عملیات ،الظواهری در خانه ای در کابل پایتخت
افغانستان بود.روزنامه «نیویورک تایمز» هم نوشت :منزلی که ایمن الظواهری،
رهبر القاعده در آن حضور داشت در منطقه دیپلماتنشین «شیرپور» در کابل و
متعلق به دستیار س راجالدین حقانی ،وزیر کشور طالبان است.

واکنش طالبان به کشته شدن رهبر القاعده در حمله آمریکا

ایسنا :به نقل از العهد ،وزیر اطالع رسانی طالبان روز سه شنبه حمله آمریکا
به حومه شیرپور در کابل ،پایتخت افغانستان و کشته شدن  ۱۰تن در منطقه
مورد هدف بدون اعالم هویت آنها را تایید کرد .ذبیح اهلل مجاهد ،سخنگوی
طالبان نیز با بیان اینکه طالبان این حمله را به هر بهانهای که باشد" ،شدیدا
محکوم می کند" ،افزود :این گونه اقدامات مغایر با منافع ایاالت متحده آمریکا،
افغانستان و منطقه است.

بدون شرح

باللهی
دولت رییسی و نیروهای حز 

احمد زیدآبادی در روزنامه هم میهن
نوشت :سیدابراهیم رییسی در جریان سفر
هفته گذشتهاش به همدان ،ضمن تاکید
بر «اهمیت کار کارشناسی»« ،ضرورت
ِ
آکادمیک اقتصادی»« ،ارتباط با
بحثهای
جریان نخبگانی» و بهکارگیری «نیروهای
تحولگرا و حزباللهی در بدنه اجرایی کشور»
را ضروری و استفاده از این نیروها را کارساز
دانست.
روشن است که در یک نگاه ملی مبتنی بر
حق برابر اتباع کشور ،استفاده از نیروی انسانی
در بدنه اجرایی کشور باید بر توان کارشناسی
و میزان تخصص و قدرت مدیریت و اخالق
دادن
حرفهای افراد استوار باشد و دخالت
ِ
گرایشهای سیاسی یا اعتقادی شهروندان
برای تصدی مشاغل خصوصی یا دولتی،
مصداق بیعدالتی و تبعیض است.
بههمیندلیل ،تاکید رییسی بر اهمیت نظر
نخبگان و تخصص افراد در اداره امور کشور ،با
تاکید او بر بهکارگیری نیروهای حزباللهی در
بدنه اجرایی ناسازگار و متناقض است.
درواقع از سال  ۶۰به بعد ،بدنه مدیریت
کشور بهصورتی یکپارچه در اختیار «نیروهای
حزباللهی» بوده است .گرچه این نیروها در
روند تحوالت سیاسی جامعه دچار انشقاق و
اختالف شده و با تقسیم شدن به گرایشهای
راست و چپ و میانه ،بخشی از آنها بهمرور از
صحنه مدیریت کشور حذف شدهاند ،اما این
ِ
واقعیت اعتقاد راسخ به لزو ِم
ماجرا تاثیری در
انحصار مدیریت در دست قشر حزباللهی در
نظام جمهوری اسالمی نداشته است.
اما چرا باید مدیریت کشور و بدنه اجرایی
آن در انحصار مطلق یا نسبی نیروهای

حزباللهی باشد؟ توضیحی تاکنون درباره این
«حق ویژه» داده نشده است ،اما هر توضیحی
در اینباره ،جنبه ایدئولوژیک خواهد داشت
و آن نیز بهنوبه خود ،با حقوق برابر اتباع و
شهروندان در تناقض خواهد بود.
اگر در کشور ما رسماً اعالم میشد که
مردم ایران براساس گرایشهای اعتقادی
و سیاسی خود به اقشار و طبقات مختلف
تقسیم شده و هر کدام از این اقشار و طبقات،
از سطح متفاوتی از حقوق و مزایا برخوردارند،
این نوشتار باید از زاویه دیگری بهتحریر
درمیآمد ،اما واضح است که نهفقط به
چنین واقعیتی اعتراف نمیشود ،بلکه همواره
سخن از استقرار عدالت و نفی تبعیض ،زبانزد
مسووالن کشور ،بهخصوص شخص رییسی
است.
با این وضعیت ،پرسش این است که سخن
از استقرار عدالت و نفی تبعیض ،چه نسبتی
با «ضرورت بهکارگیری نیروهای حزباللهی
در بدنه اجرایی کشور» برقرار میکند؟ آیا
نیروهای حزباللهی از بقیه شهروندان این
کشور ،شهروندترند که باید در اینباره از حق
ویژه و مزایای مخصوص برخوردار باشند؟
در شرایط کنونی کشور ،فرصتهای شغلی
بهخصوص برای فارغالتحصیالن دانشگاهها
اگر نگوییم نایاب ،الاقل کمیاب است .این در
حالی است که بدنه اجرایی کشور دربرگیرنده
میلیونها شغل است که دستیابی به آنها،
جوانان جویای کار است.
آرزوی بسیاری از
ِ
حال چرا باید جز میزان دانش و تخصص و
وجدان کاری ،معیار و مالکهای ایدئولوژیک
نیز برای جذب نیرو در بدنه اجرایی کشور در
نظر گرفته شود؟

واقعیت این است که مردم عادی از این
رویکرد ایدئولوژیک که حقوقی ویژه به
نیروهای حزباللهی در زمینههای مختلف،
اختصاص میدهد ،بینهایت دلخورند و آن
را مصداق تبعیض علیه خود و فرزندانشان
یدانند.
م
عدالت در عامترین و سادهترین و
ترین مفهوم آن« ،برابری حقوقی تمام
بدیهی ِ
اتباع یک کشور» است .بهعبارتدیگر ،حقوق
مساوی اتباع و برابری آنها درمقابل قانون،
تنها مفهومی از عدالت است که مورد اجماع
عقالی جهان قرار دارد .آیا منظور دولت
رییسی و حامیان آن از عدالت ،همین تعریف
است؟ اگر همین تعریف است ،پس «ضرورت
بهکارگیری نیروهای حزباللهی یا انقالبی در
بدنه اجرایی کشور» ،حکایت از کدام حق
برابر اتباع دارد؟ و اگر تعریف دیگری موردنظر
است ،چرا برای مردم تبیین نمیشود؟
عینیتر از مفهوم عدالت ،بحث نفی تبعیض
است .نفی تبعیض خواهناخواه مفهومی جز
نفی نابرابری حقوقی بین اتباع کشور ندارد.
ظاهرا ً دولتهای اصولگرا که شعار مقابله
با تبعیض در کشور سر میدهند ،به اصل
وجود تبعیض در جامعه باور دارند .اگر آنها
به وجود تبعیض در نظام اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی کشور اذعان دارند ،چرا یکبار
روشن نمیکنند که این تبعیض از طرف چه
کسانی و علیه چه کسانی اعمال میشود؟ اگر
همین یک مبحث بهطور اصولی و منصفانه
مورد کنکاش و واکاوی و تحلیل قرار گیرد،
آنگاه بهروشنی مشخص خواهد شد که
اصولگرایان و دولتیان منادی عدالت و حامی
نفی تبعیض ،در کدام طرف قضیه قرار دارند!

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /1401/23ع

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع آب مجتمع »

(ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت )

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين مشاور دارای گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره

به شماره  2001005674000075را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

با رتبه حداقل  3در رشته آب و فاضالب از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی  WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزايده
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات
ساعت  9الي  14روز يكشنبه مــورخ  1401/05/30در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر
مركزی تهران مي باشد .بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز دوشنبه

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

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  1401/05/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/05/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/23

مورخ  1401/05/24مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد .ضمنا ً فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 1401/05/24

يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها

می بايد عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا «ع»)

به شماره  2001005674000072را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/05/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز شنبـه تاریخ 1401/05/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه تاریخ 1401/05/25
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:00روز چهارشنبــه تاریخ 1401/05/26

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
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
تلفن)034( 4232 5077 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا (ع)

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
تلفن)034( 4232 5077 :

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

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز ( 5پارک فردوسی)
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز  « 5پارک فردوسی»)

به شماره  2001005674000076را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/05/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/05/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز دوشنبه تاریخ 1401/05/24

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
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
تلفن)034( 4232 5077 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3
(ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت )

