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ویترینآخر

گوناگون
فارس :گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی درباره موارد
اعالمی نقض اصول  77و  125قانون اساسی در موضوع سند  2030در دستورکار
جلسه علنی روز سه شنبه  18خرداد مجلس شورای اسالمی قرار داشت .بعد از قرائت
این گزارش توسط سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی ،نمایندگان مجلس نقض
دو اصل قانون اساسی توسط رئیس جمهور در موضوع سند  2030را تایید کردند و
این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد.

افزایش  ۲۵درصدی قیمت شویندهها
اینتر آذ :بر اساس نامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران به شرکتهای
تولیدی ،از دوشنبه قیمت مایع دستشویی ،مایع ظرفشویی ،پودر و مایعات لباسشویی،
صابون و خمیردندان  ۲۵درصد و مابقی محصوالت  ۲۰درصد افزایش خواهد داشت.
بر اساس نامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران به شرکتهای تولیدی،
از دوشنبه قیمت مایع دستشویی ،مایع ظرفشویی ،پودر و مایعات لباسشویی ،صابون و
خمیردندان  ۲۵درصد و مابقی محصوالت  ۲۰درصد افزایش خواهد داشت.

لغو ویزای گروهی بین ای ران و روسیه

باشگاه خبرنگاران جوان :بنا بر اعالم وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،موافقتنامه «لغو روادید گروهی گردشگری» شهروندان ایرانی و روسی در
فروردینماه سال  )۲۰۱۷( ۱۳۹۶به امضای دولتهای جمهوری اسالمی ایران و
فدراسیون روسیه رسیده بود که از روز (دوشنبه  ۱۷خردادماه  )۱۴۰۰و در پی سفر
علیاصغر مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ـ به مسکو ،برنامه
اجرایی این موافقتنامه امضا شد.

بآبادی به اظهارات مدیر کل آژانس اتمی
واکنش غ ری 

فارس :نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی در وین گزارش اخیر مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی را معتبر ندانست و از این نهاد خواست که از هرگونه
دستورکار سیاسی فاصله بگیرد و افزود :رویکرد یکطرفه آژانس میتواند به مانعی
برای تعامالت آتی تبدیل شود .کاظم غریب آبادی در توئیتی یادآور شد :این گزارش،
معتبر هم نیست ،چرا که مبتنی بر منابع قابل اتکا نمیباشد و متقاعد کننده نیز
نیست ،چرا که تمامی ابعاد همکاری و پیشرفتهای حاصله را منعکس نمیکند.

همتی :من وارث  ۱۱بدهکار بانکی با  ۹۰هزار میلیارد
بدهی بودم

ایران پرس :عبدالناصر همتی در توئیتر نوشت :من وارث  ۱۱بدهکار بانکی با ۹۰
هزار میلیارد بدهی بودم .چه کسانی این وامها را حدود  ۱۰سال پیش داده بودند؟
عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود :افتخارم ایستادن در
مقابل رانت خوران بود .در دوره من یک موسسه غیرمجاز ایجاد نشد و بدهی برخی
بدهکاران بزرگ برگشت داده شد و هیچ ابر بدهکار جدیدی ایجاد نشد.

آفتابنیوز :محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران به
ادعاهای همتای آمریکاییاش درباره بازگشت به برجام واکنش
نشان داد.
آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا ساعاتی قبلتر در جلسه
استماع در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مدعی
شده بود هنوز مشخص نیست ایران از آمادگی یا تمایل الزم برای
بازگشت به برجام برخوردار باشد .او گفت« :هنوز مشخص نیست
که آیا ایران از اراده و آمادگی الزم جهت انجام اقدامات ضروری
برای بازگشت به پایبندی برجام برخوردار است یا خیر».
محمد جواد ظریف در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه
آمریکا در پیامی در توییتر نوشته «هنوز مشخص نیست آیا
رئیسجمهور آمریکا و بلینکن آمادهاند سیاست "فشار حداکثری"
ترامپ و پمپئو را کنار گذاشته و استفاده از تروریسم اقتصادی به
عنوان اهرم فشار برای چانهزنی را متوقف کنند یا خیر .ایران به
برجام پایبند است .کافی است بند  ۳۶را مطالعه کنید .زمان تغییر
مسیر است».
جمهوری اسالمی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام
به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای
اروپایی که وعده میدادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران
میکنند فرصت دهد برای تحقق این وعده تالش کنند.
بعد از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام ایران اعالم
کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی از توانایی یا اراده الزم
برای عمل به وعدههایشان برخوردار نبودهاند در گامهای متعهد
تعهداتش ذیل برجام را کاهش میدهد .جمهوری اسالمی ایران،
بعد از برداشتن  ۵گام برای کاهش تعهدات ،سرانجام  ۱۵دیماه
 ۱۳۹۸اعالم کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی
(شامل ظرفیت غنی سازی ،درصد غنی سازی ،میزان مواد غنی
شده ،و تحقیق و توسعه) مواجه نیست.
اقدامات ایران به موجب مفاد توافق هستهای از جمله بند ۳۶
این توافق انجام میشد که به تهران اجازه میدهد در صورت عمل
نکردن طرفهای دیگر به تعهداتشان ذیل برجام ،تعهداتش در این
توافق را کاهش دهد.
دولت سابق آمریکا علیرغم اذعان آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷
به صورت یکجانبه از این توافق مورد تأیید شورای امنیت سازمان
ملل متحد خارج شد .دولت فعلی آمریکا به ریاست «جو بایدن»
مدعی شده قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در وین ،زمینههای
بازگشت کشورش به برجام را فراهم آورد ،با وجود این ،واشنگتن
تا کنون از انجام تعهداتش جهت محقق کردن این وعده سر باز
زده است.

دو مرحلــه ای « شماره -99-56ت»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به « اجرای خطوط هوایی انتقال برق  33کیلوولت و  20کیلو
ولت به پروژه های توسعه» خود اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند در این زمینه دعوت بعمل می آورد
حداکثر تا تاریخ  ،1400/03/29پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.شرکت های
متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط،دریافت اسناد و مشخصات موضوع
مناقصه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irمراجعه نمایند.توضیح اینکه «بازدیداز سایت در بازه زمانی هفت
روزازتاریخ انتشارآگهی الزامی میباشد.جهت بازدید ازسایت باشماره ( 09176154182آقای مهندس رضایی)
تماس حاصل نمایید.

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و رزومه
ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

شرایـط:

بهارنیوز :انتخابات ریاست جمهوری پای
تمام کاندیداها را به فضای مجازی و از جمله
توییتر باز کرده است .توییتر و کالبهاوس
با وجود فیلتر بودن ،یکی از اصلیترین
رسانههای نامزدها در این دوره انتخابات
ریاست جمهوری است.اما این مساله فقط به
حضور آنان در این شبکهها خالصه نمیشود
و برخی از آنها حتی وعدههایی درباره
اینترنت و افزایش سرعت آن هم دادهاند .آن
هم درست در روزهایی که گویا نمایندگان
مجلس در حال بررسی طرحی برای
ساماندهی فضای مجازی هستند و پیش
از این هم صحبتهایی درباره طبقهبندی
دسترسی به اینترنت مطرح شده بود.
شعارهای کاندیداها درباره اینترنت

ابراهیم رییسی ،یکی از مهمترین
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است
که وعده داده« :باید استفاده از اینترنت برای
دهکهای پایین رایگان شود ».اگرچه درباره
نوع و کیفیت این اینترنت رایگان صحبتی
نکرده و نگفته منظورش اینترنت ملی است
و یا شبکه جهانی آن .او همینطور در جریان
اولین مناظره انتخاباتی هم گفته بود« :ما در
فضای مجازی عقب هستیم و کار بایسته
نشده زیرساختها مشکل دارد .من از
جوانان و بچهها میپرسم شما در حال بازی
و گیم هستید چقدر وسط بازی حالتان
گرفته میشود .در تولید محتوا مشکل داریم
و حق خانمها ضایع میشود .در ارتباط با
مساله فضای مجازی باید بسیار کار شود».
این موضع در حالی است که در ماههای
گذشته بارها مساله فیلترینگ اینستاگرام
هم مطرح شده و دولت مدعی شده بود که

دستور فیلترینگ از باالست و قوه قضاییه.
احتماال به همین دلیل بود که عبدالناصر
همتی ،دیگر کاندیدای ریاست جمهوری
زمانی که رئیسی عضو توییتر شد خطاب
به وی نوشت« :حال که حجتاالسالم
رئیسی باالخره بعد از مدتها در شبکههای
اجتماعی اکانت رسمی ایجاد کردند برای
رفع تبعیض در دسترسی و رفع ظلم
فیلترینگ ،از ایشان درخواست میکنم از
فردا صبح دستور رفع فیلتر توییتر را صادر
کنند تا همه مردم از مطالب ایشان بهرهمند
شوند ».سعید جلیلی هم دیگر کاندیدایی
است که در اینستاگرام و توییتر به شدت
فعال است .او هم مخالف فیلترینگ توییتر
است و اعالم کرده بود« :فلترینگ توییتر
توجیه ندارد ».این در حالی است که سعید
جلیلی هنگام فیلتر شدن توییتر دبیر
شورای عالی امنیت ملی بود و توییتر نیز
به دستور شورای امنیت ملی فیلتر شد .اما
گویا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
همه مدافع آزای رسانه و اینترنت هستند.
حتی وزیر ارتباطات اعالم کرده که ستاد
ملی کرونا برای حفظ سالمت مردم در
روزهای انتخابات ،تبلیغات در فضای مجازی
را تجویز کرده و از وزارت ارتباطات خواسته
است به مردم برای این روزها بستههای
رایگان اینترنت ارائه کند .وزارت ارتباطات
هم برای هر کد ملی یک بسته هفت
گیگابایتیاینترنت(نپرسیدداخلی،اینترنت
یک شبکه بینالمللی است) یک ماهه به
عنوان هدیه در نظر گرفته است.
بازی شعارهای اینترنتی به هم خورد؟

در کنار اینها اما انگار بازی کاندیداها بهم

خورده و بازی شعارهای اینترنتی رو شد.
رضا تقی پور ،نماینده مجلس که گفته
میشود یکی از حامیان ابراهیم رئیسی
است از طرح نمایندگان برای ساماندهی
فضای مجازی خبر داد .طرحی که به گفته
او  ۱۷۰نماینده مجلس آن را امضا کردهاند
و از جمله تبصرههای این طرح به موارد زیر
اشاره کرد:
هیئت ساماندهی و نظارت موظف است
دستورالعمل الزم برای احراز هویت کاربران
در فضای مجازی را براساس سیاستهای
مصوب شورای عالی فضای مجازی به
تصویب رساند .حبس و جزای نقدی برای
کسانی که فیلترشکن را تکثیر ،معامله و
انتشار دهند.هیئت ساماندهی و نظارت
موظف است دستورالعمل الزم برای احراز
هویت کاربران در فضای مجازی را براساس
سیاستهای مصوب شورای عالی فضای
مجازی به تصویب رساند .همچنین وزارت
ارتباطات اقدامات الزم را جهت احراز
هویت کاربران عملی کند! گفتنی است
محدودسازی اینترنت پیش از این بارها از
سوی مقامات مختلف مطرح شده بود .تا
جایی که در آذرماه سال  ،۹۹معاون وزیر
ارتباطات درباره اینترنت ملی گفت« :وزارت
ارتباطات در حوزه زیرساختهای مربوط
به شبکه ملی اطالعات بین  ۷۰تا۸۰
درصد پیشرفت داشته است».حاال باید دید
سرنوشت مبهم اینترنت در ایران به کجا
کشیده میشود .با وجود طرح مجلس و
نیز پیشرفت زیرساختهای اینترنت ملی
آیا رئیس جمهور بعدی مهر محدودسازی
اینترنت در ایران را میزند یا نه!

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:عملیات آبرسانی به
فضای سبز با تانکر آبرسان) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 3 5را 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  1400/03/19می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  13:00روز پنج شنبـــه تاریخ 1400/03/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  13:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1400/04/07

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 034 - 41325000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

اسناد و مدارک:

اینترنت بعد از انتخابات ملی میشــود؟

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

انتقال برق  33کیلوولت و  20کیلو ولت
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

پالستیک زباله بر دوش سطل زباله

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

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای خطوط هوایی

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي استعالم عمومــي
شماره /400/07س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« نگهداری  ،تعمیر و سرویس ماهیانه و تامین

قطعات مصرفی و یدکی دستگاههای زیراکس شرکت معدنی و صنعتی گل گهر» را از طريق برگزاري
استعالم عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت

-1محل انجام پروژه :شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر ،
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
-2شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-3جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری)
-4هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

عکس :سید محسن فروزنده

مجلس پرونده روحانی را به قوهقضاییه فرستاد

پاسخ ظریف به ادعاهای بلینکن

مج
ت
م
سی
ف
واحد رخیدخدمات ع جهان والد رجان

اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل
ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت  -مناقصه و مزايده
دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/03/26در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بمنظور بازدید از محل
و طرح هرگونه سوال احتمالی روز شنبه مورخ  1400/03/22براي متقاضيان پیش بینی گردیده
است  ،الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات
واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

