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گوناگون
رهبر انقالب :ممکن است غن یسازی را
به  ۶۰درصد برسانیم

آفتابنیوز :رهبر انقالب اسالمی عصر روز دوشنبه در دیدار رییس و منتخبان
ملت در مجلس خبرگان ،تأکید کردند :ما برای کسب تواناییهای هستهای متناسب
با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت ،حد غنیسازی ایران  ۲۰درصد
نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مث ً
ال برای پیشران
هستهای یا کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به  ۶۰درصد هم برسانیم.

مجلس ج ریمه مشترکان پرمصرف آب را تعیین کرد

مهر :نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی
بخش درآمدی الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۰با بند (الف) تبصره  ۶ماده واحده الیحه
بودجه موافقت کردند .مطابق با این مصوبه ،وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و
فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آببهای شهری ،به
ازای هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی مصرف تعیینشده توسط هیأت
وزیران دویست ( )۲۰۰ریال از مشترکان آب شهری ،دریافت و به خزانه واریز کند.

مشاور امنیت ملی آم ریکا:
ارتباط با مقامات ای رانی را آغاز کردهایم

آفتابنیوز :مشاور امنیت ملی آمریکا شامگاه یکشنبه در مصاحبهای مدعی شد که
دیپلماسی بهترین مسیر برای بازگرداندن محدودیتهای برنامه هستهای ایران است.
«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی دولت آمریکا شامگاه یکشنبه (به وقت تهران)
گفت که واشنگتن ارتباط با تهران درباره محکومان آمریکایی که در زندانهای ایران
به سر میبرند را آغاز کرده و به آن ادامه خواهد داد و بازگرداندن این محکومان را
یکی از اولویتهای مهم دولت جدید آمریکا توصیف کرد.

دارای یهای ای ران پس از رای زنی با آم ریکا آزاد م یشود
وزارت خارجه کره جنوبی گفت داراییهای مسدود شده ایران بعد از رایزنی با
آمریکا آزاد خواهد شد .این وزارتخانه در بیانیهای گفت حدود  ۷میلیارد دالر از
داراییهای ایران که به دلیل تحریمهای آمریکا در دو بانک کره جنوبی مسدود
شده بعد از رایزنی با آمریکا آزاد خواهند شد .ایران دوشنبه اعالم کرد این توافق
در جریان دیدار میان «عبدالناصر همتی» ،رئیس کل بانک مرکزی ایران و «رو
جئونگ-هیون» ،سفیر کره جنوبی در ایران حاصل شده است.

ظ ریف :اج رای پروتکل الحاقی متوقف شد

آفتابنیوز :محمد جواد ظریف در خصوص متوقف نمودن اجرای پروتکل الحاقی
اظهار داشت :ما از  ۲۷بهمن به صورت رسمی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم
کردیم که از صبح پنجم اسفند ماه قانون مجلس در این باره اجرا خواهد شد و به همین
دلیل اجرای این قانون از صبح امروز آغاز شده است .ظریف تاکید کرد :پادمان تعهد
جمهوری اسالمی ای.ران است و مصوبه اخیر مجلس هم اجازه همکاری بیش از پادمان
را هم به ما نمیدهد.

جاده پر از دستانداز احیای مجدد برجام
کدام طرف گام نخست را برخواهد داشت؟

آفتابنیوز :از لحاظ نظری ،تصمیم گرفتن برای احیای
برجام کار دشواری نیست از نظر عملی اما دو چالش پیش رو
قرار دارند :نخست حجم باالی تحریمهای وضع شده ترامپ
علیه ایران و دیگری کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران در
طول ماههای اخیر .موضوع اصلی آن است که کدام طرف گام
نخست را برخواهد داشت.
خبرگزاری "رویترز" در گزارشی با اشاره به دشوار بودن
احیای مذاکرات هستهای مینویسد" :هفت سال از تابستان
سال  ۲۰۰۸میالدی زمانی که دیپلماتهای امریکایی و
ایرانی برای نخستین بار پای میز مذاکره نشستند تا زمانی که
توافق هستهای در سال  ۲۰۱۵میالدی حاصل شد گذشت.
اکنون "جو بایدن" اعالم آمادگی کرده که میتواند "رابرت
مالی" نماینده ویژه دولتاش در امور ایران را برای مذاکره با
مقامهای ایرانی اعزام کند تا راه برای بازگشت به برجام هموار
شود .ایران اما پیام سرسختانهای را ارسال کرده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ "محمد جواد ظریف" وزیر خارجه
ایران گفته که پیش از لغو تحریمها امکان بازگشت دوباره
امریکا به برجام وجود ندارد .از لحاظ نظری ،تصمیم گرفتن
برای احیای برجام کار دشواری نیست از نظر عملی اما دو
چالش پیش رو قرار دارند :نخست حجم باالی تحریمهای
وضع شده ترامپ علیه ایران و دیگری کاهش تعهدات
برجامی از سوی ایران در طول ماههای اخیر .موضوع اصلی
آن است که کدام طرف گام نخست را برخواهد داشت.
"رویترز" در ادامه میافزاید" :لغو تحریمها برای بایدن
کار بسیار دشوار و غیرممکنی است چرا که عالوه بر
جمهوریخواهان ،دموکراتهای زیادی نیز در کنگره مخالف
لغو تحریمهای ایران هستند .آنان به این موضوع حساس
هستند چرا که بخش مهمی از تحریمها مربوط به تروریسم
هستند .چالش مهم دیگر حمایت ایران از برخی جریانها در
منطقه است که کار را برای امتیازدهی بایدن به ایران دشوار
میسازد .نکته مهم برای نمایندگان امریکایی حساسیت آنان
نسبت به ادامه حمالت شبهنظامیان در منطقه است .موضوع
حساس دیگر تداوم بازداشت برخی شهروندان امریکایی در
ایران است .نکته دیگر آن است که ایران در شرایط دشواری
قرار دارد و انتخابات ریاستجمهوری در پیش است که
به منزله همهپرسیای خواهد بود که اکنون با نارضایتی
شهروندان ایرانی به دلیل وضعیت دشوار اقتصادی مواجه
است .وضعیت بد اقتصادی به دلیل تحریمهای امریکا
و همزمانی آن با شیوع کرونا سیاستمداران ایرانی را با
گزینههای محدودی مواجه ساحته است.

کتاب روستای نصرت آباد نوشته کتاب فروش شهرمان؛ اکبر حافظی قهستانی

تثبیت نجومیبگیری در مجلس انقالبی
چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه
یکسال یک کارگر باشد؟ قانونی
دستمزد
ِ
کردن این ماجرا ،واقعاً به معنای رسمیت
بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است
و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان
سر کار آمده ،به هیچ عنوان انتظار نمیرود
که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری ،مهر
تایید بزند و چنین سقف حقوق نجومی ای
را برای مدیران دولت ،مصوب کند!
آفتابنیوز:بحث حقوق و دستمزد در
ماه پایانی سال بسیار داغ است؛ کارگران
حداقلبگیر (بیش از  ۷۰درصد بیمهشدگان
فعلی سازمان تامین اجتماعی) که در سال
 ،۹۹با تمام مزایا و ملحقات ،فقط  ۲میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان دریافتی ماهانه داشتهاند،
در انتظار به ثمر رسیدن مذاکرات مزدی
در این سوی سال هستند؛ مذاکراتی که با
فرافکنیها و قانونگریزیهای متعدد دولت و
کارفرمایان مواجه شده و دستکم از نگاه
برخی فعاالن کارگری به نظر نمیرسد در
بیست و چند روز باقیمانده تا شروع سال
جدید ،نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
بهانههایی که تاکنون شرکای اجتماعی
کارگران از کیسه جادویی فرار خود بیرون
کشیدهاند تا از قانون فرار کنند ،متعدد بوده
و گاهی موجب بهت و حیرت میشود :چرا
باید سبد معاش محاسبه شود؛ چرا دولت
سهمپذیری ندارد؛ چرا اندازه خانوار متوسط
سالهاست ثابت مانده و چرا میزان درآمد
خانوارها و درص ِد کارگران مجرد مشخص
نمیشود؟!
حقوق مدیران و دولتیها در اصالحیه
الیحه بودجه

در همین گیرودار ،یکباره اصالحیه
الیحه بودجه  ۱۴۰۰در بیست و هفتم
بهمن ماه توسط دولت به مجلس شورای
اسالمی ارائه میشود .در این اصالحیه،
بازهم سهم کارمندان یقه سفید و مدیران
نهادهای دولتی ،عمومی و شبهدولتی از
خزانه بیتالمال ،سر به فلک میکشد؛
بازهم به سمتی گام برداشتهاند که «تضاد
طبقاتی» را در کشور ،هم عمیقتر نمایند و
هم نهادینه کنند.
بررسی این مندرجات در اصالحیه
بودجه  ،۱۴۰۰چند نکته را نشان میدهد؛
اول اینکه همه حقوقبگیران ذیل دستگاه
دولت ،قرار است در سال آینده مشمول
افزایش  ۲۵درصدی حقوق و مزایای مزدی
شوند به جز کسانی که در سال جاری۳۱ ،
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان یا بیشتر از این
رقم ،حقوق میگرفتهاند!
با این حساب ،اگر یک کارمند رده باالی
دولت ،در سال جاری  ۳۰میلیون تومان
دریافتی ماهانه داشته ،در سال بعد ،بازهم
مشمول افزایش  ۲۵درصدی حقوق خواهد
دریافتی  ۱۴۰۰این فرد به
شد و در نتیجه
ِ
 ۳۷میلیون و  ۵۰۰هزار تومان خواهد رسید!
که البته سقف حقوق را نیز پشت سر خواهد
گذاشت.
سوال اینجاست که آیا مجلس یازدهم
که عموم نمایندگان آن قبل از نشستن بر
کرسیهای نمایندگی ،شعار انقالبیگری و
دفاع از محرومان اجتماع سر دادهاند ،سقف
 ۳۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومانی حقوق را
برای مدیران خواهند پذیرفت؟ آنهم در
شرایطی که یک کارگر زحمتکش معدن

یا یک کارگر چاههای نفت که سراپایش از
دوده و گرد ذغال و نفت ،سیاه و قیراندود
است ،زیر  ۳میلیون تومان حقوق ماهانه
دارد؟ اصوالً چرا باید حقوق ماهانه یک
سال
مدیر دولتی ،به اندازه دستمزد یک ِ
یک کارگر باشد؟!
عموماً در پاسخ انتقادات به نجومی بودن
حقوق مدیران دولتی و شبه دولتی ،گفته
میشود که مدیران با کمتر از این رقم ها
کار نمیکنند و اگر دولت حقوق مدیران
را افزایش ندهد ،آنها از خدمت برای دولت
انصراف داده و به بخش خصوصی کوچ
میکنند!
این استدالل بیبنیان در حالی مطرح
میشود که یک مدیر دولتی همیشه
پشت میز و زیر کولر نشسته و از یخچال
آخرین مدل اتاقش ،آب سرد و آبمیوه
خنک مینوشد اما یک کارگر عسلویه یا
یک کارگر معدن ،باید در بدترین شرایط
ممکن ،در گرمای باالی  ۴۰درجه جنوب یا
هوایی چندین کیلومتر در
در خفگی و بی
ِ
اعماق زمین ،با حداقل دستمزد کار کند و
چرخهای سنگین تولید و سازندگی کشور را
بگرداند .اگر یک مدیر با کمتر از  ۳۱میلیون
تومان رسمی و چند ده میلیون تومان
پاداش و فوق العاده-مشاورهی غیررسمی،
حاضر به خدمت کردن نیست؛ چرا چندین
میلیون کارگر کشور باید با زیر  ۳میلیون
تومان ،همه سختی ها و خطرات را تحمل
کنند و از جان و دل خدمتگزار باشند؛ آیا
وعدههای «برابری» و ریزش کاخهای
قدرتمندان و مستکبران باید به اینجا ختم
میشد ،به عمیقتر کردن تضاد طبقاتی؟!

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

اجــرای موزائیک فرش معابــر سطح شهــر شمــاره  3سال  ) 1399به شماره

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 4 1را 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  1399/11/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1399/12/09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/12/19

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/20

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  3سال  ) 1399به شماره 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 4 2

را 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  1399/11/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1399/12/09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/12/19

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/20

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  3سال 1399

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای موزائیک فرش معابر سطح شهر شماره  3سال 1399

