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ویترینآخر

گوناگون

سیاستگذاری و نخریدن

دانشآموزان مشکوک به کرونا و سرماخوردگی به مدرسه نروند

برگزاری نمازهای جمعه با اعمال پروتکلها

ایسنا :وزیر بهداشت در نشست با رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه،
با اشاره به خیز جدید کرونا در اکثر استانهای کشور ،گفت :با رویکرد رعایت
پروتکلهای سختگیرانه و اینکه فکر کنیم همه کشور قرمز است ،امیدواریم از ۱۱
مهر ماه بتوانیم نماز جمعه را برگزار کنیم .دکتر سعید نمکی افزود :به دلیل خیز
جدیدی که در کشور در حال شکلگیری است بسیار بسیار شرمسار همکارانم
میشوم که به دلیل عدم رعایت گروه اندکی ،اکثریت به زحمت میافتند.

 ۲۷۰۵ابتال و  ۱۴۰فوتی جدید کرونا در کشور

آفتابنیوز :سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۲۷۰۵مورد جدید
کرونا در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت :متاسفانه  ۱۴۰تن نیز
جان خود را از دست دادند .دکتر سیما سادات الری در توضیح آخرین آمار
کووید -۱۹در کشور گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۴۰۷هزار و
 ۳۵۳نفر رسید .وی افزود :خوشبختانه تا کنون  ۳۴۹هزار و  ۹۸۴نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

دیوان عالی کشور رای پرونده روح اهلل زم را صادر کرد

ایسنا :رییس دیوان عالی کشور درباره پرونده زم گفت :رسیدگی به پرونده زم
در دیوان تمام شده و رای صادر شده به زودی اعالم خواهد شد .حجت االسالم
مرتضوی مقدم درباره حکم اعدام  ۳نفر از محکومان اعتراضات آبان  ۹۸گفت :این
پرونده در حال رسیدگی است .وی در واکنش به ارسال نامهای از سوی وکیل
این سه نفر متهم به دیوان عالی کشور گفت :هر نامهای که میآید به روی پرونده
می رود.

تولید فرش دستباف  ۴ب رابر شد

ایلنا :فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت :افزایش چشم گیری
نزدیک به  ۴برابر در میزان تولید فرش دستباف در نیمه اول سال جاری نسبت به
آمارها و برآوردهای سال گذشته شاهد هستیم .از علتهای این افزایش را میتوان
به تعطیلی بعضی از مشاغل به علت شیوع ویروس کرونا و جذب دوباره قالیبافان به
کار بافت قالی به عنوان جایگزین فعالیتهای دیگر ،اشاره کرد.

«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »

عکس /:سخن تازه

ایلنا :وزیر آموزش و پرورش در واکنش به حضور افراد مشکوک به کرونا در مدرسه
گفت :به خانوادهها اطالع دادیم ،اگر کسی در میان اعضای خانوادهاش مبتال به کووید
 19شده تا وقتی که از صحت و سالمتی او اطمینان پیدا نکرده ،نباید به مدرسه بیایند.
«محسن حاجی میرزایی» گفت دانشآموزانی خانوادههایی که در میان اعضای
خانوادهشان شخص مبتال یا مشکوک به کووید  ۱۹دارند ،تا سه هفته به مدرسه نیایند.

بهارنیوز ،رضا صادقیان :با افزایش تورم و نامعتادل شدن برخی
بازارها در سال جدید از جمله بازار سرمایه ،طال ،ارز ،خودرو،
مسکن و حال آشفته شدن قیمت بلیط خطوط هوایی خارجی
راه حل مسووالن در عبارتی کوتاه و خطاب به شهروندان شده
است« :فعال خرید نکنید».
نزدیک به سهماه قبل وزیر مسکن و شهرسازی در مصاحبهای
به شهروندان از کاذب بودن قیمتهای مسکن در شهرها گفت،
نهایتا و خروجی آن گفتگو به اینجا ختم شد که مردم با نخریدن
تقاضای موجود در بازار را کاهش داده و در نهایت شاهد پایین
آمدن قیمتها خواهیم بود .هفته گذشته نیز معاون وزارتخانه
صنعت ،معدن و تجارت به شهروندان توصیه کرد به دام
داللهای خودرو و سوداگران بازار نیفتند و فعال خودرو نخرید تا
این موج فراگیر فروکش کرده و شاهد پایین آمدن قیمت خودرو
در بازار آزاد باشیم.
روز گذشته نیز رییس سازمان هواپیمایی کشور به مسافران
توصیه کرد بلیط هواپیما نخرید تا قیمتها متعادل شود.
میتوان در میان خبرهای دیگر و خصوصا خبرهای حوزه اقتصاد
این توصیه را از زبان سایر مسووالن نیز مشاهده کرد .مسووالنی
که نخریدن ،دور شدن مردم از بازار و در نهایت کاهش تقاضا را
به عنوان یک سیاست و گفتار انجام میدهند.
افزایش قیمت مسکن و اجاره خانه نیز با چنین مسئلهای
روبرو است .طی سالهای گذشته سیاستهای مسکنسازی
دولت با موفقیت همراه نبوده است ،از همینرو تقاضای موجود
در بازار پیش از تولید واحدهای مسکونی بوده است ،از همینرو
شاهد افزایش قیمت خانه و به دنبال آن کرایه خانه بودیم.
در اینجا ما شاهد سیاستگذاریهای نادرست و یا انجام
نشدن سیاستهای کالن بودیم .سیاستهایی که گاه با
تصمیمات نادرست یک وزیر و یا دولت وقت که میلی به اجرا
کردن پروژههای بر زمین مانده دولت گذشته نداشته به این
وضع دامن زده است.
براساس تجربه سالها و ماههای اخیر ،توصیه مسووالن امر
برای نخریدن و خرید نکردن مردم و امید برای رسیدن آیندهای
نزدیک که با کاهش قیمتها همراه باشد در عمل اتفاق نیفتاده
است .مهمتر آنکه بهتر آن است که مدیران مربوطه به جای
دست یازیدن به سخنانی که گوشی برای شنیدن و عمل به آن
یافت نمیشود با انجام سیاستهای گذاریهای کارشناسی شده
و قبل از آنکه موضوع اقتصادی به بحران برسد برای دشوارههای
امروز برنامهایی جامع مدون کنند ،چرا که نه تنها در ایران بلکه
شهروندان سایر کشورها در هنگامه بحران و نا متعادل شدن
وضعیت اقتصادی به هیچ سخن و گفتاری گوش نخواهند داد.

بازدید مسووالن دانشکده علوم پزشکی از کارگاه تولید ماسک در سیرجان

پوستر طبری را در واحدهای قضایی نصب کنید :عاقبت رشوهخواری!
عصر ایران؛ مهرداد خدیر -اگر متعلق
به نسل دهههای  40و قبل و حتی 50
خورشیدی باشید احتماالً این پوستر را
به خاطر دارید که دو مرد را کنار هم به
تصویر کشیده بود :یکی چاق و فربه و
با صندوقی پُرپول و دیگری زردروی و
مالباخته و نگونبخت با صندوق خالی.
باالی یکی نوشته بود «عاقبت
نقدفروشی» و باالی دیگری هم «عاقبت
نسیهفروشی»! با این پوستر ،مغازهداران
به زبان طنز و کنایه به مشتری میگفتند
تقاضای نسیه نکنید تا مثل این مرد مفلس
نشویم!
با این که از محکومیت و محبوس شدن
هیچکسی نباید خوشحال شد و در
نوشتههای خودم خواندهاید که «مجازات
زندانی بیش از آنکه مجازات خود او
باشد مجازات خانوادۀ اوست که محکوم
به تحمل رنجی میشوند که غالبا هیچ
نقشی در عوامل ایجاد آن نداشتهاند»،
اما در برخی موارد که پای منافع و
اخالق عمومی در میان است نمیتوان
خُ رسندی خود را پنهان کرد و محکومیت
«اکبر طبری» -معتمد رییس پیشین قوۀ
قضاییه -از این دست است.
علی اکبر طبریپور که در پاسخ تیر
 1398دفتر رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام به ایرنا با سمت «معاون
اجرایی حوزه ریاست قوۀ قضاییه »  -در
دوران آقای صادق الریجانی  -از او یاد
شده بود به  58سال و  9ماه و  20روز
حبس محکوم شده که  31سال آن
الزماالجراست.

این حکم در  22شهریور 1399
رسانهای شده در حالی که تنها  15ماه
قبل و در تیر  1398در جوابیۀ پیش گفته
آمده بود« :اتهامات ،قبال در دادسرا بررسی
و کذببودن آنها محرز شده و رییس قوه
هم مستق ً
ال بررسی کرده و خالفبودن آنها
محرز نشده است».
اکنون اما و در پی جلسات متعدد
دادگاه ،جدای حبس به  1000میلیارد
ریال جریمه و ضبط این امالک هم
محکوم شده است:
سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج
رومای تهران به مساحتهای  633و 388
و  380متر مربع .یک واحد در پاسداران
به مساحت  633متر مربع ( ظاهرا ً به عدد
 633عالقۀ ویژه داشته!) 5 ،قطعه زمین در
بابلسر ،زمین مشجر در نجارکالی لواسان
به مساحت  1675متر مربع ،یک واحد
آپارتمان اداری به مساحت  108متر مربع
 ،یک قطعه زمین در خیابان کریم خان
به مساحت  300متر مربع و در همین
خیابان دو طبقه از یک ساختمان احداثی.
چون اموال را از کسانی گرفته که خود
در این پرونده محکوم شدهاند طبعاً به آنها
مسترد نمیشود و پس از فروش وجه آنها
به صندوق دولت واریز خواهد شد ..اما چرا
این خبر اسباب خوشحالی است و ما را
یاد چه میاندازد؟
اول این که امثال طبری نه تنها
خود فاسدند که موجب رنج آدمهای
سالم هم هستند .چه بسا کارمندان و
صاحبمنصبان دیگر که مانند او دزد و
رشوهگیر نبودند ولی گاه وسوسه میشدند

مثل این جرثومۀ فساد و در عین حال
عزیز ُدردانه هم باشند.
اکنون اما آنان از این که به ورطۀ فساد
و رشوه نیفتادند خوشحالاند .لحن او در
مقابل قاضی بابایی نشان میداد با قضات
چگونه صحبت میکرده است .وقتی با
قاضی دادگاهی که او را محاکمه میکند
طلبکارانه سخن میگوید میتوان تصور
کرد وقتی از دفتر مجاور رییس وقت قوه
امر و نهی میکرده چه لحنی داشته و حاال
قضات سالمی که به تهدیدات او وقعی
ننهادند و احکام عادالنه صادر کردهاند
باید خوشحال باشند که شرف خود را به
درم و درهم او -که مال خودش هم نبود
نفروختند.دوم این که نشان میدهد بررسی داریم
تا بررسی .در بررسی به سبک آنچه در
جوابیه باال اشاره شد او اتهامی ندارد و در
بررسی به سبک پس از آن دوران  58سال
حبس از یک پرونده درمیآید!
سوم این که اکبر طبری نماد انحطاط
است .نوع گفتار و دفاعیات او در دادگاه
تصویر مرد کمسوادی را ترسیم میکرد که
ابتدا قرار بوده بلیت استخر و سینما برای
کارکنان قضایی تهیه کند و چون مورد
اعتماد عالیترین مقام دستگاه قضایی
قرار میگیرد در پوشش پیمانکاری
به کارچاقکنی میپردازد و همراه خود
دیگران را نیز آلوده میکرده است و کافی
است تصور کنیم سفارشهای او اگر اجابت
شده باشند سرنوشت چه پروندههایی را
تغییر داده و ازاین طریق چه ذیحقانی
را به خاک سیاه نشانده است.

آگهـی مناقصه عمومی دانشگـاه صنعتـی سیرجان

در مقام شما چه میتوانیم بگوییم که اقیانوسی از لطف و

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحلهای خدمات پیمانکاری

عمر کوتاه خاکی ،قادر به جبران الطاف شما نیستیم ،پس دست

دانشگاه صنعتی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) اجرای کفسازی بتنی
پارکینگ و احداث راه دسترسی واقع در سایت یک به شماره  2099091262000005را از طریق

رحمت را به رگهای خسته و کوفته مان جریان دادید ،با این
به دامان ذات کبریایی دراز میکنیم و از درگاهش میخواهیم
تا پاسخگوی این همه لطف ،از روی عنایت خویش باشد.
بدین وسیله از عنایت و ُحسن توجه کلیه سروران گرانقدر اعم از؛
معاونين و مديران محترم شركت معدني و صنعتي گل گهر ،مديرعامل و پرسنل محترم شركت
پاريز پيشرو صنعت توسعه سیرجان  ،پرسنل محترم شركت گهر ترابر ،مدیریت و پرسنل محترم
شرکت فریکو ،شرکتهای گهر خدمات ،گهر همکار،جهان فوالد ،رياست و پرسنل دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سیرجان ،پرسنل و نيروهاي بازنشسته آموزش و پروش و تمامی سروران عزيز

كه با ارسال پيام و تماس تلفني ما را مدیون لطف و غریق محبت خویش نمودند ،از صمیم قلب

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
(  )www.setadiran.irانجام خواهد شد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1399/06/26 :می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  :تا ساعت  14روز  1399/06/29می باشد.

مهلت ارسال پیشنهاد  :تا ساعت  14مورخ  1399/07/08می باشد.

شروع بازگشایی پاکات  :ساعت  10صبح مورخ  1399/07/09می باشد.

دانشگاه صنعتی سیرجان  ،ابتدای جاده سیرجان -بافت تلفن)034( 4152 2036- 4152 2035 :

روابط عمومی دانشگــاه صنعتــی سیرجان

تقدیر و تشکر نموده و برای همگان از خداوند رحمان ،حضور در رکاب نورانی امام زمان (عج)
را در عصر ظهور مسئلت مینماییم.

با تقديم احترام،خانواده زارعی
با ر

بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیه بازگشایی شد
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تخفیف ویـژه به مناسبت افتتاحیه
خیابان امیرکبیر ،درمانگاه فاطمیه ،بخش دندانپزشکی
۰۹۱۳۷۴۵۴۲۶۵ / ۴۲۲۰۶۱۲۰

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده
شماره /99/27ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « راهبری و اجراي عمليات نقشه برداري هوايي
در محدوده پيت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر ،نگهداری و تأمین قطعات يدكي  2فروند پهپاد ملكي»

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد .لذا پيمانكاران
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور
را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصهها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي
 14روز چهارشنبه مــورخ  99/7/2در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  99/6/29مقرر
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 ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

