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زوم

ویترینآخر

گوناگون
دستور ویژه رهبری ب رای اصالح ساختار کشور
بهارنیوز :رئیس مجلس شورای اسالمی از دستور مقام معظم رهبری برای اصالح
ساختار کشور ظرف  ۴ماه آینده خبر داد و بر لزوم توجه مسووالن و مدیران به مسائل
داخلی کشور و پرهیز از مشاجرات سیاسی تأکید کرد.
علی الریجانی در هشتمین جلسه شورای اداری استان قم با تاکید بر ضرورت
همگرایی میان مسئوالن عنوان کرد :باید راهبرد دشمن به ویژه آمریکا را شناخت و
در این شرایط وفاق ملی و وحدت را مورد توجه قرار داد.

آزادسازی سهام عدالت ب رای سال نو

آفتابنیوز :وزیر اقتصاد و دارایی از آزادسازی سهام عدالت برای سال نو خبر داده است.
به گزارش سازمان خصوصیسازی ،فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به
این پرسش که برای سال نو یا پیش از آن چه خبر خوشحا ل کنندهای برای مردم دارید،
گفت تالش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند
بفروشند و به یک کاالی سرمایهای برای سال نوتبدیل کنند.

زمان پرداخت نقدی به جاماندگان بسته حمایتی

گروه اقتصادی :معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی با اعالم اتمام زمان ثبت
پیامکهای اعتراضی برای جاماندگان بستههای حمایتی ،جزئیات پرداخت این بستهها
را تشریح کرد .رحیم اردالن تصریح کرد :فرایند بررسی اعتراضات ثبت شده از سوی
جاماندگان بسته حمایتی از  23بهمن آغاز و قرار است در یک بازده زمانی تا  29بهمن
وضعیت افراد جامانده از بسته حمایتی مشخص شوند و اسامی افراد که مشمول طرح
باشند به وزارت رفاه ارسال خواهد شد

ش رایط رانندگی ب رای اف راد بدون گواهینامه

رئیس پلیس راهور ناجا گفت :افرادی که در آزمون راهنمایی و رانندگی قبول می شوند
هیچ مشکلی برای رانندگی ندارند و در سامانه کد گواهینامهشان ثبت میشود و میتوانند
رانندگی کنند .به گزارش خبرنگار مهر ،سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا در حاشیه
همایش استانداردسازی رفتار کارکنان پلیس راهور فاتب در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
مشکل ارسال گواهینامه برطرف شده و تا پایان هفته گواهینامه تمام افرادی که در آزمون
قبول شدهاند به دستشان میرسد.

ی انقالب در انگلیس حضور دار د
اما م جمعه اهواز ب رای تبیین آرمانها 
آفتابنیوز  :در چند روز گذشته اخبار متعددی درباره سفر خارجی آیت اهلل
موسویجزایری ،نماینده ولی فقیه در خوزستان به کشورهای خارجی منتشر شده است.
حجت االسالم کمیل عساکره ،مسؤول امور رسانهای بیت نماینده ولی فقیه با رد این
اخبار به فارس گفت :آیت اهلل موسوی جزایری در صحت و سالمت کامل است و هم
اینک به منظور تبیین آرمانهای انقالب در کشور انگلیس حضور دارد .و خبر سفر درمانی
وی کذب است.

آقای نوبخت؛ االن وقت گالیه از مردم
نیست ،وقت حل کردن مشکالت است
آقای نوبخت عزیز ،خود را جای پدری بگذارید که یک حقوق اداری
میگیرد و دختری دم بخت دارد ،پسری که دانشگاه آزاد میرود و
کودکی که پوشک نیاز دارد...
عصر ایران؛ مصطفی داننده -نوبخت معاون رییس جمهور و رییس
سازمان برنامه و بودجه با تعریف از روحیه مردم در زمان جنگ 8
ساله گفت« :در آن زمان برای سوءاستفاده نکردن دشمن عجز و البه
نمیکردیم اما االن که در شرایط سخت جنگ اقتصادی نابرابر هستیم،
متاسفانه آن نوع تحمل کردن کمرنگ شده است».
بله ،روحیه مردم در زمان جنگ بینظیر بود .آنها هم جنگ را تحمل
میکردند و هم شرایط بد اقتصادی را .سخت است هم دغدغه موشک
عراقیها را داشته باشی هم شکم فرزندانت.
ایرانیها در  8سال سخت ،با چنگ و دندان کشور را حفظ کردند .مردم
در آن زمان مسؤوالن کشور را با خود همراه میدیدند .اگر مردم شهید
میدادند ،مسؤوالن هم شهید میدادند .مردم در ریاضت اقتصادی بودند،
مسؤوالن هم سختی میکشیدند.
دوستی تعریف میکرد که برادرش در دهه  60در جهاد کار میکرده
است .زمان حقوق که میرسید ،هر نفر بر اساس نیازی که داشت ،پول بر
میداشت و مقدار قابل توجهی از حقوق در نظر گرفته شده به صندوق
جهاد بر میگشت .بله ،آن مسؤولین ،همراهی مردم را هم داشتند.
آقای نوبخت ،کم تحملی مردم را در رفتار خود جستجو کنید .این خود
شامل همه میشود .دولت ،مجلس و هر نهاد و ارگانی که برای مردم
تصمیم میگیرد و در آینده آنها نقش دارد.
آیا شما هم مانند مسؤوالن زمان جنگ هستید که از مردم انتظار دارید
مثل دهه  60باشند؟
این روزها که مردم در شرایط بد اقتصادی هستند ،کدام مسؤول حاضر
شده است از حقوق ماهیانه خود بگذرد؟ کدام مسؤول در زمانی که مردم
در صف گوشت هستند ،در صف گوشت میایستد تا گوشت یخ زده
بگیرد؟ کدام مسؤول با حقوق یک میلیونی در سرزمین عجایب قیمتها
زندگی میکند؟ کدام مسؤول در نان شب خود مانده است؟
مردم دیگر چه کنند؟
جامعه ایران که سراسر تحمل است .کدام مردم را سراغ دارید ،که
یک شبه ،ارزش پولشان به پایینترین حد ممکن برسد و بازهم تحمل
کنند؟
آقای نوبخت عزیز ،خود را جای پدری بگذارید که یک حقوق اداری
میگیرد و دختری دم بخت دارد ،پسری که دانشگاه آزاد میرود و
کودکی که پوشک نیاز دارد .به اینها قیمت گوشت ،برنج و روغن را
هم اضافه کنید .قیمت میوه و لباس را هم در نظر بگیرید .با این شرایط
زندگی سخت میشود آقای معاون.
آقای نوبخت االن که وقت گالیه از مردم نیست .االن وقت حل کردن
مشکالت است .مشکالتی که از در و دیوار کشور باال میرود.

نشست زمین به علت بارندگی پس از اتمام حفاری فاضالب!

 40سال "دستاورد"؛ اینک نوبت پرداختن به "دست نیاورد" هاست
این که چقدر سخت افزار به دست آورده
ایم ،مهم است اما نرم افزاری که بر روی
این سخت افزارها نصب می شود و خروجی
آن بسیار مهم تر است ...از اولین روز دهه
پنجم انقالب ،باید سؤال اصلی ترین دغدغه
حاکمان جمهوری اسالمی ،این باشد:
چگونه می توان دستاوردهای  40سال
نخست را به محملی برای رفاه ،آسایش،
آرامش ،ثروت ،صلح و امنیت با ثبات مردم
ایران تبدیل کرد؟
عصر ایران؛ جعفر محمدی*  -در
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی،
رسانه ها و به ویژه صدا و سیما ،کوشیدند
دستاوردهای  40ساله جمهوری اسالمی را
تبیین کنند :این که ما در  40سال گذشته
در ورزش صاحب چه عناوینی شده ایم،
در علم چه جایگاهی داریم ،چقدر مدرسه
و دانشگاه و پل و راه ساخته ایم و اکنون
بر خالف دوران شاه ،به جای آن که از
خارج پزشک وارد کنیم ،بیماران خارجی را
پذیرش می کنیم و در نانو و موشک و هسته
ای و سلول های بنیادین بین سرآمدان
جهانیم و . ...
واقعیت این است که همه این دستاوردها
ارجمند و قابل افتخار هستند و باید هم در
چله انقالب ،گزارشی از آنچه در این سال ها
به دست آمده است به مردم داده می شد،
خاصه آن که تمام این دستاوردهای غرور
انگیز ،برغم تحریم ها و تنگناهای متعدد
حاصل شده اند.
اینک اما انقالب اسالمی وارد دهه پنجم
حیات خود شده است و این در حالی است

که هنوز صدای جان بولتون آمریکایی در
گوش ها می پیچد که ایران ،جشن چهل
سالگی انقالبش را نخواهد دید ،اما دید.
حال که این اتفاق بزرگ رخ داده و
دستاوردهای انقالب نیز به خوبی اطالع
رسانی شده است  -به ویژه صدا و سیما
در این باره سنگ تمام گذاشت  -نوبت امر
مهم تری است که افرادی مثل بولتون روی
عدم توجه ما به آن حساب کرده اند :خود
انتقادی.
ما در این سال ها مدام از آنچه «به دست
آورده ایم» گفته ایم و بدان بالیده ایم اما
اینک باید درباره آنچه «به دست نیاورده
ایم» و باید به دست آوریم بگوییم و صادقانه
هم بگوییم.
این که چقدر مدرسه ساخته ایم مهم
است اما این که در این مدارس چه نسلی
در حال پرورش است و کدام مهارت ها را
خواهد آموخت و چه نقشی در جهان فردا
خواهد داشت ،مهم تر است.
این که چقدر موشک ساخته ایم ،به
معنای واقعی کلمه حیاتی است  -کسانی
که جنگ  8ساله و کمبودهای موشکی
ایران را در آن سال ها دیده اند خوب معنای
این حیاتی بودن را می فهمند  -ولی مهم تر
این است که چقدر توانسته ایم با دنیا روابط
خوبی داشته باشیم که نیازی به شلیک هیچ
موشکینباشد.
این که چقدر بیمارستان ساخته ایم و
پزشک و پرستار تربیت کرده ایم مهم است
اما مهم تر این است که میزان بهداشت و
سالمت عمومی چقدر است؟

این که صادرات غیر نفتی مان فالن مقدار
افزایش داشته است ،عالی است اما باید دید
سطح رفاه  ،امنیت معیشتی و امید به آیند
اقتصادی در کشور چقدر شده است؟
و در مجموع ،این که چقدر سخت افزار
به دست آورده ایم ،مهم است اما نرم افزاری
که بر روی این سخت افزارها نصب می شود
و خروجی آن بسیار مهم تر است.
از اولین روز دهه پنجم انقالب ،باید سؤال
اصلی ترین دغدغه حاکمان جمهوری
اسالمی ،این باشد :چگونه می توان
دستاوردهای  40سال نخست را به محملی
برای رفاه ،آسایش ،آرامش ،ثروت ،صلح و
امنیت با ثبات مردم ایران تبدیل کرد؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید
مدام پرسید :به کدام هدف های انقالب
نرسیده ایم یا ناقص رسیده ایم.
و باز باید پرسید« :اکنون» مردم چه می
خواهند و چگونه باید به آنچه می خواهند
پاسخ داد؟
مردم نیز همه  80میلیون ایرانی هستند و
نه قشر و گروه خاصی.
هشدار که اگر همچنان به داشته ها و
دستاوردها دل خوش کنیم و از نداشته ها و
دست نیاورده ها غفلت کنیم ،آن گاه داشته
هایمان نیز مستهلک خواهند شد و ای بسا
به ضد خودشان تبدیل شوند.
فراموش نکنیم نظامی که تثبیت شده
است ،از خود انتقادی و از پرداختن به
نواقص نه تنها نمی ترسد بلکه خود مشوق
آن است و استقبال می کند چرا که می داند
حیاتش بدان بستگی دارد.

مردان فوالدین لیگ برتر والیبال کشور
نماینده ارزنده شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در اولین فصل حضور خود در لیگ برتر والیبال کشور توانسته با تالش و همت و ارائه
بازی های درخشان شگفتی ساز ظاهر شده و در جمع پنج تیم باالی جدول جای بگیرد.

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

« بسترسازي محل احداث پاسگاه انتظامي خيرآباد »

الزم به ذکر است با پایان هفته بیست و ششم رقابت ها از ابتدای اسفندماه مرحله دوم یا مرحله پلی آف آغاز خواهد شد که در این
مرحله تیم های اول تا هشتم جدول رده بندی از شانس قهرمانی برخوردار خواهند بود .در هفته پایانی این فصل از رقابت های لیگ
برتر والیبال کشور ،نماینده شایسته شرکت فوالد سیرجان ایرانیان و شهرمان در خانه به مصاف تیم قدرتمند خاتم اردکان خواهد رفت.

را به شركت هاي داراي حداقل رتبه  5رسته راه و باند و يا ابنيه واگذار نمايد لذا از
شركت هاي ذيصالح متقاضي دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ
 1397/11/29به سایت این شرکت به آدرس  www.geg-area.comمراجعه نمايند.

شرایط شرکت در مناقصه:
 -1آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  15:00مورخ 1397/12/04
 _2آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات :ساعت  15:00مورخ 1397/12/13
_3شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
_4مبلغ سپرده شركت در مناقصه  249/000/000ريال می باشد.
_5هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
_6كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -7تاريخ بازديد از پروژه1397/12/06 :
_8محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز
شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــــر بر تپـــه ،بلـــوك 5
(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)
_9تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی

هفته بیست و ششم( :فوالد سیرجـان ایرانیــان  -خاتم اردکان)
زمان  :یکشنبه  28بهمن ماه  / ۹۷ساعت  15:30مکان  :بلوار صفارزاده  -ورزشگاه گل گهر

ل
روابط عمومی و امور نیب ا ملل ش کرت فوالد سیرجان اریانیان

منتظر حضور و حمایت

شما ورزش دوستان عزیز هستیم
اغلب معتادان مواد را برای اولین بار در
جمع دوستاشان مصرف کرده اند
دوستان فرزند خود را بشناسید.

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود
و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.

