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گوناگون
ظ ریف خطاب به کشورهای اسالمی:
آمادهایم تمام اختالفات را کنار بگذاریم

آفتابنیوز :وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد :ما آمادهایم تا تمام اختالفات را کنار
گذاشته و در دفاع از حقوق مردم فلسطین با توسل به هر ابزار مشروع سیاسی و قانونی،
متحد شویم .ظریف ،در نشست اضطراری مجازی وزیران امور خارجه سازمان همکاری
اسالمی خطاب به کشورهای شرکت کننده در این نشست تاکید کرد :جمهوری
اسالمی ایران ،مانند همیشه ،دست دوستی خود را به سوی همه شما دراز میکند.

استفاده ابزاری و شخصی از درختان ،به چه اجازه ای؟؟

آقایجهانگیری چه شد االن یادفقراافتادی؟

مجوز رهبری را ب رای بازگشت ای رانیان خارج از کشور می گیرم

خبرآنالین :رستم قاسمی ،وزیرنفت دولت احمدی نژاد گفت :جمعیت زیادی
از ایرانیان خارج کشور هستند که انصافا افتخار ایران هستند .خدا میداند که این
حرف من شعار نیست و از دلم میگویم .افتخار میکنم که زمینه ورود همه ایرانیان
خارج کشور به داخل برقرار شود .من با تعامل قوه قضاییه و مجوز رهبری زمینه
حضور همه ایرانیها مگر کسانی که اشکاالت جدی داشته باشند و خارج دایره نظام
قرار داشته باشند ،فراهم میکنم.

 12میلیون ای رانی وارد بازار رمز ارزها شدهاند

بهارنیوز :رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک
سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکالتی که برای
برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماههای اخیر رخ داده است ،گفت  ۱۲میلیون
ایرانی وارد بازار رمز ارزها شدهاند؛  ۷۷درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به
بازاری گذاشتهاند که معامالت روزانه آن  ۵تا  ۱۰هزار میلیارد تومان است .دولت
باید واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگوالتور را ایفا کند.

وزیر صنعت از مجلس کارت زرد گرفت

بهارنیوز  :نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه  28اردیبهشت و در
جریان بررسی سوال محمد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر صمت از
پاسخهای وی قانع نشدند و به رزم حسینی کارت زرد دادند .نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در مجلس از پاسخهای علیرضا رزم حسینی درباره واردات بی
رویه قانع نشدند و با  108رای موافق 96 ،مخالف و  13ممتنع از مجموع 243
نماینده حاضر ،به وی کارت زرد دادند.

آم ریکا هشتاد میلیون دوز واکسن اهدا م یکند

بهارنیوز :جو بایدن ،رییس جمهوری آمریکا ،اعالم کرد که سرجمع هشتاد میلیون
دوز ،واکسن را آمریکا تا شش هفته دیگر به کشورهای دیگر صادر میکند .پیشتر
آمریکا وعده داده بود که شصت میلیون دوز واکسن ساخت شرکت «آسترازنکا» را به
کشورهای دیگر میدهد .تعهد جدید آمریکا شامل بیست میلیون دوز از واکسنهایی
است که در خود آمریکا استفاده میشود .بایدن ،در توییتی نوشت که برای سالمت
ماندن مردم آمریکا الزم است که مردم کشورهای دیگر هم ایمن باشند.

عکس :سید محسن فروزنده

گویی جملگی نامزدها
از خارج آمدهاند

صادق زیباکالم ،استاد دانشگاه ،در یادداشتی در روزنامه آرمان
ملی با اشاره به ثبتنام کاندیداها در انتخابات و تالش آنها برای
تبرئه خود از به وجود آمدن شرایط موجود در کشور نوشت:
گویی هیچکدام از نامزدها ،هیچ سابقه اجرایی در این مملکت
نداشتند و جملگی از خارج آمدند!
اگر فــردی از کــره مـریخ میآمد و روزشنبه که آخرین
روز ثبتنام میبود و از ساعت  ۸صبح تا  ۶بعدازظهر ثبتنام
در جریان داشت ،ثبتنامها را رصد میکرد و بهخصوص به
بیانیههایی که ثبتنامکنندگان بعد از ثبتنام قرائت میکردند
یا در اختیار رسانهها میگذاشتند ،دقت میکرد ،با یک سوال
خیلی اساسی روبهرو میشد که خیلی عجیب است هیچکدام
از این نامزدها ،هیچ سابقه اجرایی در این مملکت نداشتند و
جملگی از خارج آمدند!
چون همهشان ،وعده بهبود اوضاع را میدادند و به گونهای
صحبت میکردند که ظرف  ۴۲سال گذشته ،هیچ نقشی در
بهوجود آوردن این وضعیت نداشتهاند.گالیه و شکایت میکردند
که این چه وضعی است؟ چرا اقتصادمان اینگونه است؟ چرا مردم
ناامیدند؟ چرا جوانان سرخورده هستند؟
چرا بیکاری وجود دارد؟ چرا ناامنی اقتصادی وجود دارد و قس
علیهذا .به گونهای صحبت میکردند که گویی آنان کوچکترین
نقشی ظرف  ۴۲سال گذشته نداشتهاند.
نه معاون بودهاند ،نه رئیس بودهاند ،نه رئیس قوه قضائیه
بودهاند ،نه استاندار بودهاند ،نه رئیس مجلس بودهاند.
هیچکدامشان هیچ نقشی و قصوری در بهوجود آوردن وضعیتی
که ایران  ۱۴۰۰با آن روبهروست ،نداشتهاند.
کسان دیگری اوضاع کشور را به این روز درآوردهاند و آنان
آمدهاند تا خدمت نمایند و کشور را از این وضع نجات بدهند.
ای کاش آنان یک گام دیگر هم برمیداشتند و اعالم جرمی
میکردند علیه کسانی که کشور را به این روز سیاه نشاندهاند.

بهارنیوز :اسحاق جهانگیری درحالی
برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری ثبت نام کرد که مدعی شد
یکی از دالیل وضع امروز کشورمان ،ضعف
مدیران اجرایی بوده است؛ آنهم درحالی که
ایشان  ۸سال معاون اول رئیس جمهور
بوده اند!
وی در توضیح چرایی وضع موجود اعالم
کرد :عامل وضع موجود سه دسته بود که
اول ترامپ نژادپرست بود که تحریمهای
ظالمانه وضع کرد.
دوم کسانی که بهانه به دست دشمنان
در خارج دادند .افرادی که در سال 96
تظاهرات به راه انداختند که بگویند دولت
در ایران قدرت ندارد .سوم ضعفهایی
در مدیران اجرایی بود که باید پاسخگو و
عذرخواه مردم باشند.
این اظهارات جهانگیری که بعد از ثبت
نام در وزارت کشور اعالم شد ،واکنشهای
متعددی را به همراه داشت و نقد اصلی
به اظهارات او دقیقا از جایی شروع شد
که باالخره قبول کرد که آنچه باعث شده
اقتصاد کشور به این حال و روز بیفتد و
سفره مردم روز به روز کوچکتر از قبل
شود ،ضعفهایی در مدیران اجرایی بوده
است! جهانگیری درحالی باالخره اشاره ای
هم به ضعفهای مدیران اجرایی داشت که
در  8سال گذشته مسئولیت مستقیم در
امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون
اولی رئیس جمهور را یدک میکشیده
است!گفتنی است به لطف سیاستهای
اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم
که جهانگیری معاون اولی آنها را برعهده

داشت ،مردم ایران شاهد افزایش چشم
گیر قیمتها و بعضاً کمبود و نبود برخی
از اقالم کاالهای اساسی بودند .آنهم درحالی
که دولتیها بارها اعالم کرده اند که به لطف
ِ
دولت محترم ،مردم شاهد
سیاستهای
قحطی نبوده اند! اگر این دولت نبود وضع
بدتر بود و . ...
هنوز زمان زیادی از صفهای طوالنی مرغ
نگذشته است و مردم فراموش نکرده اند که
دقیقاً در ایام پیک کرونا ،چطور مجبور
شدند به لطف سیاستهای اقتصادی دولت
روحانی و عواقب دالر جهانگیری ،ساعات
طوالنی در صفهای خرید مرغ دولتی
بایستند! این ماجرا البته هنوز هم برای
روغن جامد تکرار میشود و مردم در مقابل
برخی از فروشگاهها که به صورت محدود
نسبت به توزیع روغن جامد ،اقدام میکنند،
در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند،
بتوانند روغن دولتی بخرند!.
در دولتی که آقای جهانگیری  8سال
مسئولیت ارشد داشتند ،قیمت ارز حداقل
 10برابر شد و از  3هزار تومان به بیش
از  32هزار تومان هم رسید که همین
اتفاق تلخ موجب شد تا شاهد گرانیهای
افسارگسیخته در بازارهای مسکن ،خودرو،
طال و کاالهای اساسی باشیم.
در دولت یازدهم و دوازدهم که معاون
اولی آن با آقای جهانگیری بود ،یکی
از شعارهای اصلی آواربرداری از اقتصاد
بود ولی در نهایت به لطف سیاستهای
اقتصادی آقایان و چشم امید به غربیها،
کار به جایی رسید تا آمار اقتصادی شاهد
ثبت جهش  800درصدی نرخ ارز و تورم

 75درصدی اقالم خوراکی در برخی از
استانها باشند.
نکته جالب اما اینجاست که جهانگیری
هنگام قرائت بیانیه انتخاباتیاش ،زمانی که
به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامهاش
برای مبارزه با فقر گفت! این در حالی است
که فقری که االن گریبانگیر مردم شده،
ناشی از سیاستهای اقتصادی و ارزی است
که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقاً آقای
جهانگیری هم جزء مدیران اجرایی آن بود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند
که سیاست ارزی دولت بخصوص در حوزه
ارز  4200تومانی یا همان دالر جهانگیری
باعث توزیع ناعادالنه ثروت شد و رانت
بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد
کرده است .در  8ساله دولتی که معاون
اولی آن با جهانگیری بود ،تورم تک رقمیبه
آستانه  50درصد رسید ،نرخ رشد اقتصادی
منفی شد؛ طبق گزارش بانک مرکزی ،در
 8سال گذشته تولید ناخالص داخلی1.6
درصد کمتر از سال  90بوده است .متوسط
ساالنه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید
 0.8درصد بوده است.
تورم بخش جداناپذیر کارنامه دولتی است
که معاون اولی آن با اسحاق جهانگیری
است « ،قائم مقام بانک مرکزی در جلسه
کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ تورم در
پایان سال  99را  43درصد اعالم کرده
است» .طبق آمار مرکز آمار ایران (زیر نظر
دولت) ،نرخ تورم در پایان سال  99به 36.4
درصد رسیده که در مقایسه با تورم 21.8
درصدی سال  ،90حدود  66درصد باالتر
است.

نقدی بر غلب ه نگاه تکبعدی در ایجاد زیرساختهای شهری
مجید ایراننژاد :ساخت شهرها و در نظر گرفتن
نوع و چیدمان وسایل نقلیه عمومی ،پارکها و پلها
در یک شهر باید به گونهای باشد که برای همهی افراد
یک جامعه از کودکان و زنان تا پیران و معلوالن قابل
استفاده باشد و آنها را از فضای شهری دور نکند.
برای مثال نادیده گرفته شدن نیازهای زنان برای
حضور امن در شهر مانند خیابانها و پیادهروها
و پلهای عابرپیاده در سیرجان موجب شده معابر
تاریک باشند و زیرگذرها و پلها ناامن .میدانیم که
روشنایی کم معابر سیرجان ،احتمال مزاحمت برای
دختران جوان را چند برابر میکند.
فقط هم موضوع مشکل حضور دختران جوان و
شرایط ناامن شهری برای آنان نیست .حتی زنان
باردار و یا شیرده نیز با این نوع شهرسازی ما مشکل
دارند .پیامبر گرانقدر ما بر نقش مادری زن تاکید
ویژه داشتند و همین طور شیر مادر را به جای هر

ی برای همه
شهرساز 

غذایی برای نوزاد توصیه میکردند .ولی آیا شهرسازی
ما برای مادران شیرده ،بستر خوبی است؟
مثال با توجه به فرهنگ شرم و حیا هنگام شیردهی
به نوزاد ،آیا در پیادهروها ،پارکها و دیگر معابر
عمومی در شهر ما نیمکتهای سرپوشیدهی
مخصوص شیردهی مادر به نوزاد تعبیه شده است؟
میبینیم که خیر.
این درحالیست که زنان باردار نیز برای حضور در
خیابانهای سیرجان با مشکالت زیادی روبرو هستند
مثل کمبود شدید یک نیمکت معمولی برای نشستن
و کمی استراحت کردن .همین طور است مشکل
احساس نیاز به نیمکت هنگام همراهی والدین با
کودکشان و رسیدگی کردن به نیازهای او .زنان
نیمی از جمعیت هر شهر را تشکیل میدهند اما در
طول این سالها حتی با وجود عضویت بانوان نخبه
در شوراها باز هم شهرسازی ما با نگاهی صرفا مردانه

و مختص نیازهای مردان طراحی و پیاده شده است!
روندی که باید اصالح شود.
همان طور که اشاره شد؛ کمبود شدید مبلمان
شهری مشکلی فقط مختص زنان نیست .آدمهای
مسن و معلوالن ما نیز با این مشکل درگیر هستند و
نبود یک نیمکت ساده در پیادهروهای شهر یک مانع
بزرگ برای حضور این قشر در جامعه است.
چیزی که در شهرسازی سالهای اخیر سیرجان به
فراموشی سپرده شده است همین بهسازی معابر و
جدی گرفتن مبلمان شهری است تا شرایط حضور
اجتماعی همهی اقشار جامعه فراهم باشد .غیبت هر
یک از این گروهها از شهر به معنای این است که آنان
را محکوم به حبس اجباری در خانه کرده باشیم و
بدون شک تخریب روانی آن نه فقط برای این قشر
که بر کل جامعه تاثیر منفی خود را میگذارد و مردان
نیز در این ماجرا زیان خواهند دید.

به فضای سبز با تانکر آبرسان) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 0را 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  1400/02/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز شنبـــه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12:00روز سه شنبه تاریخ 1400/03/11

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/12

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 - 41325000
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 )

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:عملیات آبرسانی

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات

(شرح مختصر :واگذاری به صورت استیجاری محل نصب دو باب کانکس ) به شماره

 5 0 0 0 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 0 2را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده 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  1400/02/22می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز سه شنبه تاریخ 1400/03/11
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مزایده سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت  دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
اجاره محل نصب دوباب کانکس

