
ویترین آخر

شکایت  با  ارتباط  در  کرد  اعالم  قضاییه،  قوه  سخنگوی 
"رشوه ۶۵  پرونده  در  مجلس،  نماینده  میرسلیم،  مصطفی 
میلیارد تومانی" شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر 

قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.
اتهام  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  اسماعیلی  غالمحسین   
"رشوه ۶۵ میلیارد تومانی" شهرداری دوران قالیباف و عدم 
اطالع رسانی قوه قضائیه در رابطه با آن گفت که این پرونده 
تازه در ابتدای راه است. وی گفت  گفت: "گزارشی به قوه 
واصل شده است و در حال بررسی هستیم و رسیدگی ها شروع 
شده است و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است. 
هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است و مطمئن 
باشید ما در رسیدگی ها آنچه از تخلفات به دستمان برسد 
قرار خواهد  مورد رسیدگی  و حتما  کرد  رسیدگی خواهیم 
میزی  زیر  پرونده  که  اند  گفته  قضاییه  قوه  رییس  گرفت. 
نداریم و همه پرونده ها روی میز است اما نتیجه پرونده نیازمند 
رسیدگی های قضایی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد 
رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی نشده به جای پرداختن در 
رسانه با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضایی رسیدگی 
اسالمی،  شورای  مجلس  نماینده  میرسلیم،  شود."مصطفی 
اواخر تیر ماه امسال گفت مدارک مربوط به "رشوه ۶۵ میلیارد 
در  قالیباف  محمدباقر  تصدی  دوره  به  مربوط  که  تومانی" 

شهرداری تهران می شود را به قوه قضائیه تحویل داده است.
میرسلیم پیشتر نیز گفته بود: "وقتی تحقیق و تفحص از 
شهرداری تهران در مجلس دهم رای نمی آورد شهردار وقت 
از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می کند. موضوع 
تحقیق و تفحص مسئله ای نیست که از انجام شدنش ناراحت 
و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی 
گرفته  صورت  شایسته ای  خدمات  چه  که  شود  مشخص 
است". مصطفی میرسلیم گفته بود "طبق اسنادی که دارم 
نشان می دهد رایزنی هایی پشت پرده صورت گرفته که این 
تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود". در اسفند ۱۳۹۵ 
در دوره دهم مجلس شورای اسالمی طرح تحقیق و تفحص 
از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری امالک و پروژه ها به 
اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شد، اما نمایندگان به آن 
رای ندادند. پس از رد شدن این طرح، محمدباقر قالیباف در 
احدیان،  محمدسعید  بود.  کرده  تشکر  نمایندگان  از  پیامی 
مشاور سیاسی و رسانه ای محمدباقر قالیباف در واکنش به 
اتهام های آقای میرسلیم علیه گفته بود: "معنی ندارد، چون 
کسی را جدی نمی گیرند برای دیده شدن یک روز با بی بی سی 

مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند".

وزیر  معاون  تندگویان  محمدمهدی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
ورزش و جوانان در حاشیه نشست وزرای کشور و ورزش و جوانان با مجمع 
سازمان های مردم نهاد و جوانان اظهار کرد: مقام معظم رهبری طی نامه ای به 
ستاد کل نیرو های مسلح، با ذکر عنوان سمن های وزارت ورزش، به اعضای 
تشکل ها سهمیه مشخصی را برای بهره برداری از موضوع »امریه سربازی« و 
انجام ۶ ماه پایانی خدمت اعطا کردند. اعضای تشکل های جوانان می توانند از 

سهمیه خود در بحث امریه بهره مند شوند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران در واکنش به توقیف روزنامه جهان صنعت 
اطالعیه ای صادر کرد. در این اطالعیه آمده است: انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران از آنجا که توقیف مطبوعات را بطور اصولی نادرست می داند، از این رو توقیف 
روزنامه جهان صنعت را تقبیح می کند. استناد به ماده قانونی مربوطه برای اتخاذ 
چنین تصمیمی، ایرادات مهم حقوقی دارد. و اینک باید شاهد تشدید این بحران، با 

بیکاری تعداد دیگری از همکاران خود باشیم.

       گوناگون

موافقت رهبر انقالب با اعطای سهمیه طرح »امریه سربازی«

 هیچ روزنامه و رسانه ای در یک سال اخیر توقیف نشده 

درخواست انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران
 برای رفع توقیف فوری روزنامه جهان صنعت

ویروس کرونا یزد را تعطیل کرد

چهار  حذف  نوشت:  اعتماد  روزنامه 
خورد.  کلید  باالخره  ملي  پول  از  صفر 
این الیحه پس از کشمکش هاي فراوان 
در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۹به تصویب 
اسالمي  شوراي  مجلس  تایید  و  دولت 
این طرح  رسید.این در حالي است که 
اولین بار در سال ۱۳۷۲ مطرح شده بود. 
البته از پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ 
اسکناسي تحت عنوان اسکناس ۵۰ هزار 
در  مرکزي  بانک  توسط  توماني جدید، 
کشور توزیع شد و اخیرا هم اسکناس هاي 
صد هزار توماني با کمرنگ شدن چهار 
از  طرح  این  است.  شده  توزیع  صفر 
همان ابتدا با انتقاداتي هم همراه بود و 
برخي کارشناسان همچنان معتقدند که 
حذف چهار صفر به دلیل اینکه تغییري 
در ارزش پول و کاال ایجاد نمي کند یک 
طرح خنثي به شمار مي رود و اجراي این 
طرح نمي تواند تاثیر بزرگي بر متغیرهاي 
تبدیل  باشد.  داشته  کشور  اقتصادي 
واحد پولي از ریال به تومان، در واقعیت 
تاثیر چنداني بر ارزش پول ملي نخواهد 
نمي کند.  تغییر  آن  ارزش  زیرا  داشت، 
در  دولت  مي گویند  طرح  این  مخالفان 
ملي،  پول  از  صفر  چهار  حذف  الیحه 
حساب هاي  محاسبه  نحوه  ساده سازي 
ملي و اثر رواني حذف صفر از پول ملي 
را دنبال مي کرد، در صورتي که اولویت 
اقتصادي  ساختار  اصالح  کشور  امروز 
است و این اقدام مي تواند در کوتاه مدت 
تاثیر مثبتي داشته باشد.  از نظر رواني 
در  ملي  پول  ارزش  پي  در  پي  کاهش 

سال هاي گذشته و قرار گرفتن صفر هاي 
متعدد جلوي ردیف هاي بودجه و هزینه 
در دفاتر حسابداري، از گالیه هاي فعاالن 
رسته حسابداري است. وجود صفر هاي 
متعدد و طوالني شدن رقم هاي مربوط 
گاهي  مختلف  بخش هاي  بودجه  به 
اوقات باعث اشتباه نیز شده است. البته 
برخي کارشناسان موافق این طرح معتقد 
هستند حذف چهار صفر گام بزرگي براي 
اصالح این روند و تسهیل امور حسابداري 

مهم است.
صرفه جويي در چاپ اسكناس

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه فردوسي مشهد درمورد حذف ۴ 
صفر از پول ملي با تاکید بر اینکه ارزش 
پول ملي در اوایل انقالب بسیار بیشتر 
بود، مي گوید: در ابتداي انقالب اسکناس 
اسکناس  درشت ترین  توماني   ۱۰۰۰
آن زمان بود در امریکا هم درشت ترین 
اسکناسي که چاپ مي شد ۱۰۰ دالري 
 ۱۰۰۰ کوتاهي  دوره  براي  البته  بود 
دالري هم چاپ شد که خیلي زود انتشار 

آن را متوقف کردند.
 او ادامه مي دهد: در اوایل انقالب هر 
دالر امریکا ۷ تومان بود و ۱۰۰۰ تومان 
ایران معادل ۱۴۰ دالر امریکا مي شد و 
درشت ترین پول ما در ایران یعني ۱۰۰۰ 
یعني  امریکا  پول  با درشت ترین  تومان 
۱۰۰ دالر تقریبا برابر بود. البته در آن 
امریکا  در  مردم  قدرت خرید  زمان هم 
۲ تا ۳ برابر ایران بود.خیرخواهان ادامه 
 ۴۰ از  پس  و  حاضر  حال  در  مي دهد: 

سال درشت ترین پولي که در ایران چاپ 
مي شود ۱۰ هزار توماني است البته به جز 
چک پول ها که این ۱۰ هزار تومان معادل 
نیم دالر یا ۵۰ سنت است و این نشان 
مانده ایم.این  جا  ما  چقدر  که  مي دهد 
اقتصاددان مي گوید: حداقل باید شرایط 
درشت ترین  که  برود  پیش  به گونه اي 
پول ایران معادل ۱۰ یا ۵۰ دالر امریکا 
باشد. شرایطي را درنظر بگیرید که یک 
گردشگر خارجي به ایران بیاید و بخواهد 
اسکناس خود را تبدیل به پول ایران کند. 
براي تبدیل یک ۱۰۰ دالري باید به این 
گردشگر چقدر اسکناس ۱۰ هزار توماني 
بدهیم. اگر هر بسته اسکناس۱۰۰ تایي 
باشد باید بیشتر از دو بسته ۱۰۰ تایي 
۱۰ هزار توماني بابت یک اسکناس به او 

بدهیم. 
جابه جایي  به  اشاره  با  خیرخواهان 
کشور  در  مي گوید:  نیز  اسکناس ها 
سودان یک گردشگر براي خرید در یک 
بازار محلي به ازاي یک اسکناس ۱۰۰ 
اسکناس  بزرگ  جعبه   ۳ تا   ۲ دالري 
کرده  تهیه  فیلم  اتفاق  این  از  و  گرفته 
و آن را در فضاي مجازي منتشر کرده 
بود. این موضوع نشان از ورشکستگي و 
بي ارزش شدن پول ملي این کشور فقیر و 
جنگ زده دارد و ما هم براي اینکه بتوانیم 
از این آبروریزي ها جلوگیري کنیم راهي 

جز تغییرات در پول ملي نداریم.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش 
براي  جدید  اسکناس هاي  چاپ  آیا  که 
یا خیر؟ مي گوید:  کشور هزینه بر است 
به  زیرا  است،  دولت  نفع  به  هزینه  این 
جاي اینکه هزار تا اسکناس چاپ کند 
از این پس ۱۰ اسکناس چاپ مي کند.     

بازداشت نماینده پیشین
 به خاطررشوه ۶۵ میلیاردی

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

چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344، 
سفارش آگهی: 09133475191-42234344

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

آیاارزشپولبرمیگردد؟

انباشت زباله ها- ماسک و دستكش و... - مقابل درب اورژانس 

به گزارش ایرنا، غالمحسین اسماعیلی روز سه شنبه در سی و یکمین نشست 
خبری با  تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد تمام خبرنگاران شهید خصوصا 
شهید صارمی و شهید آوینی، تاکید کرد رویکرد دستگاه قضا در دوره تحول در 
برخورد با تخلفات مطبوعات به جای رویکرد سخت گیرانه و سزادهی، رویکرد 
و  روزنامه  هیچ  اخیر  در یک سال  افزود:  وی  است،  اقناعی  و  مدارا  اصالحی 

رسانه ای از سوی قوه قضاییه توقیف نشده است.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیروز به طور رسمی از ساخت واکسن 
روسِی کرونا و ثبت این واکسن خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، 
پوتین گفت: وزارت بهداشِت روسیه موفق به ساخت واکسن کرونا شده است. پوتین 
همچنین اعالم کرده است دخترش نیز این واکسن را زده است. "کریل دمیتریف"، 
رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اظهار داشت: واکسن ما در واقع نوعی 

کپی برداری از واکسن ابوال است که پنج سال پیش در مسکو تهیه شده است.

بهارنیوز: بنا به مصوبه ستاد استانی مقابله با شیوع کرونا، و با توجه به قرمز بودن 
وضعیت شهر یزد، تمام واحدهای صنفی استان یزد به جز گروه شغلی یک -شامل 
فروشگاه های زنجیره ای مایحتاج مردم، نانوایی ها، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و 
خصوصی، داروخانه ها و مراکز و فروشگاه های دامپزشکی- از امروز تعطیل می شوند. 
واحدهای صنفی گروه دو، سه و چهار طی روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه مورخ 

۲۲، ۲۳ و ۲۴ مردادماه تعطیل و صرفاً واحدهای گروه یک مجاز به فعالیت هستند.
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آگهي مناقصه عمومي شماره 99/21/ع

» تامین و ساخت یک جفت رول  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
مربوط به دستگاه HPGR  به همراه Studs ، Edge Blocks  و رینگ سایشی« را به شرح مندرج 
نمايد.  واگذار  واجد شرايط  به شركت  مناقصه عمومي  برگزاري  از طريق  مناقصه  اسناد  در 
لذا كليه متقاضيــــان مي توانند جهت اخذ اسنــــــاد مناقصــــــه به آدرس الكترونيكـــــي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان 
از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 
يا  و  مجتمع  معـامالت  دفتركميسيون  محــل  در   99/6/5 مــورخ  چهارشنبه  روز   14 الي   9
دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك 

از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/26/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تهیه و اجرای معماری داخلی مجموعه 

ورزشی« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه 

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و 

اسناد مذكور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل 

پاكات ساعت 9 الي 14 روز  شنبه مــورخ 99/06/1 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و 

يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه 

مورخ 99/05/27 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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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 1399/05/22 می باشد.

تاریخ  تا ساعت 18:00 روز دوشنبه  اسناد مناقصه  انتشار  تاریخ  از  از سایت:  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 
1399/06/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/06/13
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 17:30 روز شنبه  تاریخ 1399/06/15 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر   سال 1399

و  مصالح  مختصر:تهیه  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 4 2 به شماره  اجرای كارهای فوالدی سطح شهر سال 1399( 

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 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 1399/05/22 می باشد.

تاریخ  تا ساعت 18:00 روز دوشنبه  اسناد مناقصه  انتشار  تاریخ  از  از سایت:  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 
1399/06/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/06/13
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 18:00 روز شنبه  تاریخ 1399/06/15 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید پایــــه دوربیـــــن نظارتــــی سطح شهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: خرید پایه دوربین 

2  را از طریق سامانه تدارکات  0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 4 نظارتی سطح شهر ( به شماره 3

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

واکسِن روسی کرونا ساخته شد


