
ویترین آخر

اصالح  دنبال  به  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
سازمان  یعنی  گیر  تصمیم  نهاد  و  دولت  بودجه  ساختار 
ترجیحی  ارز  تخصیص  جای  به  شد  قرار  بودجه  و  برنامه 
به کاال های اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کاالبرگ 
اعتباری به مصرف کننده نهایی و تولید کننده داده شود.

همین موضوع باعث شد نمایندگان مجلس در طرحی دو 
فوریتی برای کمک به دهک های پایین را در قالب کاالبرگ 
ارائه کند. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد که به جای 
تخصیص ارز ترجیحی به کاال های اساسی، یارانه موجود در 
ارز، از طریق کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به 

مصرف کننده نهایی و تولیدکننده داده شود.
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  محمدرضا 
درباره  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  با  وگو  درگفت  مجلس 
صدور کاال برگ برای اقشار کم درآمد، گفت: اخیرا بواسطه 
ابتدای  از  که  اساسی  کاال های  قیمت  رویه  بی  تغییرات 
مجلس  نظر  مد  سال٩٧  در  ارز ۴٢٠٠  تخصیص  تشکیل 
می شود.  شامل  را  خاصی  شرایط  حاضر  حال  در  بوده 
بررسی ها نشان می دهد مجلس در الیحه بودجه ارز ارزان 
قیمت در اختیار دولت قرار داده است، ولی مردم کاال های 
و  نمی شود  محاسبه  دولتی  ارز  با  که  خریدند  را  اساسی 

باالتر در اختیار مردم قرار گرفته است.
پور ابراهیمی گفت: این موضوع باعث شد تصمیم گیری 
ما   ٩٨ و   ٩٧ سال  در  اساسی  کاالی  عدد  متوسط  شود 
باشد، که حدود  بازار  و قیمت  ارز دولتی  بین  التفاوت  به 
سالیانه ١٠٠هزار میلیارد تومان بوده و معادل یک پنجم 

بودجه کشور است.
با  ارتباط  ارائه شده است که در  افزود: اخیرا طرحی  او 
درعوض  مصرف  به  را  التفاوت  مابه  این  اساسی  کاال های 
اختصاص به واردات بدهیم یعنی مصرف کننده نهایی مابه 
با  که  بود  عددی  هر  قیمت  اگر  کند.  دریافت  را  التفاوت 
واردات نرخ ارز رایج انجام شد مردم در سرانه مصرف مابه 

التفاوت آن را بگیرند.
آحاد  تمام  به  مصرف  سرانه  این  گفت:  ابراهیمی  پور 
و  شوند  برخوردار  آن  از  می توانند  همه  می رسد،  جامعه 

نکته مهم این که تولید در کشور تشویق می شود.
وارد  ترجیحی  ارز  نرخ  با  که  کاالیی  هر  کرد:  بیان  او 
می شد خروجی آن باعث می شود تولید آن کاال امکانپذیر 
در داخل کشور نباشد و متوقف می شود. پیشنهاد این است 
که از کارت هوشمند استفاده کنیم که با کوپن و روش های 

یارانه ای متفاوت است.

اقتصاد آنالین: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس جمهور در بخشی از سخنان 
خود اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت  های دولتی در بازار سرمایه بدون تردید ادامه 
خواهد یافت. روحانی اظهارداشت: برنامه عرضه سهام شرکت  های دولتی در بازار سرمایه در 
راستای چابک سازی، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و حمایت از بازار سرمایه به  ویژه هدایت 
نقدینگی به سوی اشتغال  مولد، شفاف   سازی فعالیت  های اقتصادی و زدودن فساد از بدنة اقتصاد  

انجام می گیرد.

خبرگزاری صدا و سیما: سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود گفت: در صورتی که با 
رعایت نکردن موارد بهداشتی، جان مردم همچنان به خطر بیفتد تصمیمات سخت تری گرفته 

می شود. 
علی ربیعی افزود: جریمه هدف نیست بلکه یک ابزار است و هشدار برای خودکنترلی. ربیعی 
با اشاره به افزایش استفاده از ماسک در تهران افزود: تعداد زیادی از مراکز منجمله نانوایی ها و 

رستوران ها به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی اخطار گرفتند و پلمب شدند.

       گوناگون

ادامه عرضه سهام شرکت  های دولتی در بازار سرمایه 

جریمه ماسک شروع تصمیمات سخت است

شهادت ۲۰۰ تن از جامعه پزشکی در عرصه مبارزه با کرونا

از کی تا حاال وزیر و معاون اش شده 
اند "حریم تعلیم و تربیت" ؟! 

است  معلمی  علیه  و شالق،  شکایت 
که ٩ سال قبل، در راه رفتن به مدرسه، 
یک پایش را از دست داده است/ وزیر 
و معاون اش، فقط دو مدیر هستند و 
ادبیات  طبق  برنخورد،  ایشان  به  اگر 
بنیانگذار جمهوری اسالمی)ره(، "نوکر" 
مردم هستند. لذا بیانیه نویس آموزش و 
پرورش، روسای خود را مترادف با نظام 
تعلیم و تربیت قلمداد نکند و برایشان 

حریم الکی نتراشد.
عصر ایران؛ جعفر محمدی* - وزارت 
معلم  یک  علیه  پرورش  و  آموزش 
شکایت کرد. این معلم کانالی در تلگرام 
"حرف  نام  به  است  کرده  اندازی  راه 
حساب" و انتقادهایی را درباره آموزش 
در  کند.  می  منتشر  آن  در  پرورش  و 
آموزش  وزیر  شخص  نقدها،  این  پی 
و  میرزایی(  حاجی  )محسن  پرورش  و 
معاون اش )علی الهیار ترکمن( از این 
معلم شکایت کردند و دو وکیل هم پای 
کار گذاشتند و از ١6 فروردین ١3٩٩ 
دادگاه  مهر،  در ١٩  تا  کردند  پیگیری 
کیفری ٢، معلم منتقد را به ۴5 ضربه 

شالق محکوم کرد.
موضوع،  این  شدن  ای  رسانه  با 
معلمان سراسر کشور، با انتقاد از وزیر 
که  کردند  آمادگی  اعالم  معاونش،  و 
هر کدام شان چند ضربه از ۴5 شالق 
همکارشان را تحمل کنند؛ پیشنهادی 
هر چند فاقد پشتوانه حقوقی ولی بسیار 

پر معنی و سهمگین علیه وزیر آموزش 
و پرورش و معاون او و بازتابی غمناک 
از آنچه بر سر آموزش و پرورش امروز 

ایران می رود.
است  این  ماجرا  تر  انگیز  غم  نکته 
که شکایت و رأی شالق، علیه معلمی 
است که ٩ سال قبل، در مسیر رفتن 
به مدرسه دچار سانحه شد و پاهایش 
مداوای  سال  سه  از  بعد  دید.  آسیب 
و  کردند  قطع  را  او  چپ  پای  ناموفق، 
دچار  همچنان  نیز  اش  راست  پای 

معلولیت است.
دو روز بعد از انشاء رأی و اعالم خبر 
با صدور  پرورش  و  آموزش  وزارت  آن، 
اطالعیه ای اعالم کرد که از این شکایت 
باره چند  این  در  کند.  می  نظر  صرف 

نکته را قابل ذکر می دانم:
بفهمیم  همیشه،  برای  بار  یک   -١
نیازمند سعه صدر  که مسووول شدن، 
به  است. کسی که مسووول می شود، 
اندازه مسووولیتی که دارد، باید خودش 
را برای نقد و انتقاد و کاریکاتور و حتی 
کند؛  آماده  نیز  حرمتی  بی  و  هجمه 
و  مدیریت  اول  های  درس  جزو  این 
به خوبی  غرب  در  که  است  زمامداری 
جا افتاده و مثاًل شما نمی بینید رئیس 
آلمان  اعظم  صدر  یا  آمریکا  جمهور 
چرا  که  کنند  شکایت  ای  رسانه  از 
توهین  ما  به  و  کشید  را  ما  کاریکاتور 

کرد؟
همین ترامپ که رسانه های آمریکایی 
بیشترین نقدها و حتی اهانت ها را به او 

می کنند، در برابر این کار، آنها را رسانه 
های زرد و مغرض می نامد و از کنارشان 
رد می شود. چرا؟ چون حتی ترامپ هم 
می فهمد که تحمل نقد و ناسزا، بخشی 
از هزینه های مدیریت است و کسی که 
تاب و تحمل اش را ندارد، بسیار اشتباه 

می کند که مسووولیت می پذیرد.
پرورش  و  آموزش  وزارت  بیانیه   -٢
بسیار طلبکارانه بود. سخن بر سر این 
نیست که لطفا این معلم را ببخشایید 
و بر تن او تازیانه نزنید. لّب مطلب این 
است که اساساً چرا کسی که بر کرسی 
وزارت نشسته و دیگری که معاون وزیر 
باید یک کانال کوچک تلگرامی  است، 
و  انتقادی  مطلب  تا  چند  و  بکاوند  را 
کاریکاتور و فتوکاتور )گیریم که حتی 
نماینده  دو  و  کنند  پیدا  نامناسب( 
از  باید  قاعدتاً  که   - وزارتخانه  حقوقی 
حقوق معلمان دفاع کنند - را بیش از 
6 ماه درگیر این کار کنند که سرانجام 

بتوانند یک معلم را محکوم کنند؟!
آیا شأن وزیر و معاون وزیر این است؟ 
فتح  وزیر  معاون  یک  و  وزیر  یک  آیا 
معلم  یک  توانستند  که  کردند  الفتوح 
برایش  و  بکشانند  دادگاه  به  را  ساده 

حکم شالق بگیرند؟!
نام  اکنون  بزرگوار،  دو  این  احتماالً 
معاون  و  وزیر  اولین  عنوان  به  را  خود 
ثبت  پرورش  و  آموزش  تاریخ  در  وزیر 
کرده اند که موفق شده اند یک معلم 
تبریک  نمایند!  محکوم  شالق  به  را 

می گوییم.

بازگشت کوپن با ظاهری نو.

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

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

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

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

وضعیت آسفالت بلوار شیخ مفید 

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، »بیژن زنگنه« گفت: در بین مردم، کادر درمان، 
سرافراز هستند و مردم قدرشان را می دانند و من به سهم خودم به عنوان یک ایرانی 
تشکر می کنم. وی افزود: وزارت نفت از اولین دستگاه هایی بود که به دلیل حساسیت 
فعالیت ها و عدم امکان تعطیلی کار نفت، پیش قدم شد. زنگنه تاکید کرد: اگر نفت و گاز 

تولید نشود، برق و آب نیز تولید نخواهد شد.

خبرگزاری میزان: علیرضا زالی در مراسم نشست روز جهانی بیهوشی ضمن 
پاسداشت این روز گفت: بخش اصلی مقابله با کرونا جامعه پزشکی هستند که با 
از جامعه  تاکنون حدودا ٢٠٠ شهید  زده اند.  آتش کرونا  بر  تن  رشادت های خود 
پزشکی داشته ایم که گروه قابل توجهی از آن ها ا زگروه بیهوشی بودند، زیرا متخصصان 
بیهوشی در شرایط پر التهاب در آی سی یو با بیماران شدید کرونا در ارتباط هستند 

و شغل آن ها یکی از پر ریسک ترین مشاغل گروه پزشکی است.
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کرونا یک روز هم تولید نفت را متوقف نکرد

وزیر بهداشت با اشاره به ارائه گزارش پیشرفت ایران در واکسن کرونا به سازمان 
جهانی بهداشت، گفت: نتایج مثبتی از کار چند گروه ایرانی روی واکسن کرونا بر 
مدل های حیوانی بدست آورده ایم و تا سه هفته آینده نیز روی مدل انسانی این 
واکسن کار می شود. دکتر سعید نمکی افزود: من دیروز خبر کار بسیار گسترده روی 
واکسن کووید ١٩ توسط تیم های مختلف را اعالم کردم و امروز هم در گزارش 

بعدازظهر به طور رسمی اعالم می کنم.

نتایج مثبت واکسن ایرانی کرونا

آقای وزیر! شالق بر تِن معلم راضی تان می کند؟!
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبه  تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 خرید دو دستگاه خودروی حمل متوفی با تجهیزات کامل

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: خرید دو دستگاه 

را از   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 8 خودروی حمل متوفی با تجهیزات  کامل  ( به شماره 

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 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/08/07 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 تهیه مصالح و احــداث سولـــه ورزشـــی شماره یک 

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

را از طریق   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 4 به شماره  احداث سوله ورزشی شماره یک ( 

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 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/08/07 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

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

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

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 3 اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1399  ( به شماره 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصـــه عمومـــي 

شمـــاره 99/41/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » اجراي عملیات حفاري ژئوتكنیک 
و آبشناسي به میزان 22270 متر با قطر HQ« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار 
واجد شرايط واگذار نمايد. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
تأمين كنندگان و  WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذكور را از قسمت  الكترونيكي 
مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه  مــورخ 
99/8/10 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي 
باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 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 شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


