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ویترینآخر

گوناگون
هواشناسی :بدون تعارف هشدار می دهیم آب نیست
ایسنا :رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن
تشریح آخرین وضعیت بارشها در کشور گفت :احتمال میرود که بارشها در پاییز
 ۱۴۰۰دیرتر از زمان نرمال آغاز شود .از اینرو دوره خشکسالی طوالنی خواهد بود.
احد وظیفه با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه تاکنون در کشور حدود  ۱۳۰میلیمتر
بارش داشتهایم ،اظهار کرد :این میزان نسبت به میانگین بلند مدت کشور بیش از
 ۴۰درصد کمتر است.

 ۶میلیارد دالر؛ کل بدهی ع راق به ای ران
انتخاب :مسعود دانشمند ،اقتصاددان ضمن اشاره به اینکه «برخی کاندیدها از میزان
مصارف ارزی کشور بیاطالع هستند یا اینکه اساسا نمیدانند چقدر از کشورهای
همسایه طلبکار هستیم» میگوید« :اگر بخواهیم همه طلبهایمان را از کشوری
مانند عراق وصول کنیم -که اتفاقا وصولش هم به همین راحتی نیست -کال  ۶میلیار
دالر به کشور باز میگردد .درحالی که مصارف ارزی کشور ما برای اینکه بتوانیم امورات
جاریمان را راه بیندازیم ساالنه بین  ۵۰تا  ۶۰میلیار دالر است».

مجوز مصرف اولین واکسن ای رانی کرونا صادر شد

وزیر بهداشت از صدور مجوز مصرف واکسن ایرانی کرونا (کووایران برکت) خبر
داد .دکتر سعید نمکی در بیست و نهمین آیین پویش ره سالمت در استان مرکزی
همچنین اظهار داشت :درباره واکسن تولید مشترک پاستور و کوبا نیز قرار شد
پاستور مدارک را آماده کند و طی هفته آینده اقدام کنیم .بنابراین واکسن برکت
به مجموعه واکسیناسیون ما میپیوندد و پاستور نیز هفته آینده خواهد پیوست.

استاندار ته ران :اف زایش قیمت نان قانونی نیست

ایسنا :استاندار تهران با اشاره به اینکه افزایش هزینههای نانوایان در کارگروهی
در حال بررسی است و پس از تصویب نرخ جدید اعالم خواهد شد ،افزود :در حال
حاضر افزایش قیمت نان قانونی نیست و با متخلفین برخورد خواهد شد ، .انوشیروان
محسنی بندپی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران تاکید کرد :هیچ
تصمیمی برای افزایش قیمت نان تصویب نشده و هر نانوایی که افزایش قیمت داشته
باشد با وی برخورد خواهد شد

 3میلیون دوز واکسن کرونا توسط بخش خصوصی تا
 2هفته دیگر وارد م یشود

ایسنا -حسین سالح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در حاشیه بیست و
هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق البرز در مورد آخرین وضعیت تامین واکسن
کرونا برای کارکنان مجموعههای تولیدی و صنعتی کشور با اشاره به اینکه اگر اتفاقی
خاصی نیفتد تا دو هفته دیگر اولین مرحله از محمولههای واکسن کرونا توسط بخش
خصوصی وارد کشور میشود ،گفت :سه میلیون دز واکسن کرونا در راه ایران است.

بعد از انتشار مصاحبه وزیر اسبق اطالعات ،که یک زلزله تمام
عیار بود ،رسانهها گفتوگوی قدیمی از کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان را باز نشر کردند که در آن گفته بود« :اگر اين ادعا
(كه شورای نگهبان به اصرار مصلحی صالحيت هاشمی را رد كرده
است) صحت داشته باشد یعنی شورای نگهبان نداریم و در عوض
افرادی داریم که نه خدا سرشان میشود نه قانون و نه شرع»
حاال هم دوباره سخنگوی شورای نگهبان در تویتر حرفهای
مصلحی را تکذیب کرده و گفته است که وزیر اطالعات دولت دهم
«هرگز چنین مطالبی را در شورای نگهبان مطرح نکرده است»
االن سوالی که ذهنها را به خود درگیر کرده است که باالخره
چه کسی راست میگوید؟ قدیمیها برای آنکه دروغگو را رسوا
کنند از حربه رودرویی استفاده میکردند تا « تا سیه روی شود
هر که در او غش باشد» .حاال هم بهتر است این دو اهل سیاست
را با هم روبرو کنیم تا ببینم چه کسی راست میگوید و چه کسی
ناراست .البته فراموش نمیکنیم که هاشمی رفسنجانی بعد از رد
صالحیت در سال  94گفت« :مصلحی در سال [ ۹۲در جریان
بررسی صالحیتها] به جلسه شورای نگهبان رفته و گفته که
ما صبح و ظهر و شب به طور مرتب آرای آقای هاشمی را رصد
میکنیم که ساعت به ساعت باال میرود و االن به هفتاد درصد
رسیده است و در این چند روز تا انتخابات اگر همینطور باال برود،
ایشان از  90درصد باالتر میرود و ما مصلحت نمیدانیم .چون
اگر ایشان بیاید ،همهی رشتههای دورههای ما را پنبه میکند».
االن در مورد ماجرای رد صالحیت علی الریجانی هم همین
سوالها مطرح است به ویژه اینکه مقام معظم رهبری در سخنرانی
خودشان هم به این موضوع اشاره کردند و از دستگاههای مربوط
خواستند که جبران کنند .احتماال در سالهای آینده روایتی مثل
ماجرای رد صالحیت هاشمی رفسنجانی در مورد علی الریجانی
هم مطرح خواهد شد و البته دوباره آقای کدخدایی آن را تکذیب
خواهد کرد .واقعا وقت آن رسیده است که شورای نگهبان در یک
نشست خبری به صورت شفاف در مورد مسائل مطرح شده ،پاسخ
بدهد .توییتر جای جواب دادن به مسائل مهمی مثال تایید و عدم
صالحیتها نیست.
اینکه مردم بدانند چرا نامزدهایی برای انتخابات تایید میشوند
و افرادی مثل الریجانی و پزشکیان رد ،میتواند کمک زیادی به
شفافیت سیاسی در کشور کند .خود کسانی که رد صالحیت هم
شدهاند به صورت رسمی درخواست کردهاند که دالیل شورای
نگهبان ارائه شود .شفافیت خواسته زیادی نیست .اتفاقا اگر به
صورت شفاف برخی حرفها زده شود بسیار از سوالهایی که
حتی مانع مشارکت مردم در انتخابات است ،رفع میشود و به
درک بهتر جامعه ایران از شرایط کشور کمک میکند.

عکس :سید محسن فروزنده

مصلحی یا کدخدایی؛
چه کسی راست میگوید؟

پیست دوچرخه سواری برعکس!

از هر طــرف که خواندم جز حیرتم نیفزود...

عصر ایران؛ مهرداد خدیر« -بر اساس
گزارشهای ما از کف خیابان در سال ۹۲
آقای هاشمی رفسنجانی پیروز انتخابات
میبود .یک عزیزی گفت مگر بچه
حزباللهیها میگذارند این اتفاق بیفتد؟
جمعبندی من این بود باتوجه به شرایط
نظام ،مصلحت این بود ایشان رد صالحیت
بشوند و دالیل آن را هم نوشتم .فقها و
حقوقدانان شورای نگهبان اما هرچقدر
در ذهنشان گشتند که یک انقلت در
جمعبندی من بیاورند نتوانستند .یکی از
حقوقدانان شورای نگهبان سؤالی مطرح
کرد که مگر ایشان چه گفتهاند که رد
صالحیت شوند؟ گفتم من با شخص کاری
ندارم  ،من میگویم حفظ نظام این هزینه و
این فایده را دارد».
اینها سخنان «تکاندهنده» و
«حیرتآور» آقای حیدر مصلحی ( وزیر
وقت اطالعات) است دربارۀ تصمیم شورای
نگهبان در سال  1392که به یکی از
پایهگذاران جمهوری اسالمی ایران و رییس
جمهوری پیشین ایران مجوز شرکت در
انتخابات ریاست جمهوری نداد.
هاشمی رفسنجانی خود دو سال بعد در
توضیح این ماجرا گفته بود« :آقای مصلحی
در جلسه آنها گفته که ما صبح و ظهر و
شب به طور مرتب آرای آقای هاشمی
را رصد میکنیم که ساعت به ساعت باال
میرود و االن به هفتاد درصد رسیده است
و در این چند روز تا انتخابات اگر همینطور
باال برود ،ایشان از  90درصد باالتر میرود
و ما مصلحت نمیدانیم .چون اگر ایشان
بیاید ،همۀ رشتههای دورههای ما را پنبه

میکند ».بدین ترتیب ،وزیر اطالعات دولت
احمدینژاد  8سال پس از آن اتفاق و قریب
 5سال پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی
روایت او را تأیید میکند.
آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان البته تکذیب کرده ولی
نمیتوان حیرت خود را از آنچه وزیر وقت
اطالعات دربارۀ تأثیرپذیری شورای نگهبان
از تحلیل و خواست و پیشبینی آنها گفته
پنهان کرد و سخن خواجه حافظ در ذهن
نقش می بندد:
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان ،وین را ِه بینهایت

صحبتهای آقای مصلحی را هم که
میخوانی جز آن که انگشت حیرت به
دندان بگزی ،چارهای نداری جز این که به
سبک حافظ بگویی:
از هر طرف که خواندم جز حیرتم
نیفزود!
اما چرا حیرت؟ این که برآوردها از 30
میلیون رأی مردم به یکی از پایه گذاران
نظام ،وزیر اطالعات را نگران نظام کند!
این که هاشمی رفسنجانی رییس مجمع
تشخیص مصلحت نظام باشد اما دیگری
حضور او را به مصلحت نظام تشخیص ندهد!
این که حقوقدانی بپرسد مگر آقای
هاشمی چه گفته است تا بتوان او را رد کرد؟
تا به حال تصور میکردیم مدارک را
بررسی میکنند و نمیدانستیم اول تصمیم
به رد میگیرند و بعد دنبال انطباق دادن
میگردند! این که شورای نگهبان در قضیه
اخیر آقای علی الریجانی خود را مخاطب
«ظلم و جفا در جریان احراز صالحیتها»

ندانست و اعالم کرد ارزیابیها مطابق
گزارشهای درست بوده است و گمانهزنیها
نادرست است .اکنون به سادگی میتوان
دریافت که شورای نگهبان چگونه احراز
صالحیت میکند و این فاشگویی را
بیشک وامدار آقای مصلحی هستیم.
این دِین و سپاس از او اما از حیرت ما
کمنمیکند.
حاال یک بار دیگر داستان را مرور کنید:
اکبر هاشمی رفسنجانی معتمد رهبر
فقید انقالب و دوست و همراه  50سالۀ آیت
اهلل خامنهای ،عضو شورای انقالب و عضو
مؤسس حزب جمهوری اسالمی ،رییس
دورههای اول و دوم و نیمۀ سوم مجلس
شورای اسالمی ،رییس جمهوری ایران پس
از بازنگری قانون اساسی و رییس مجمع
تشخیص مصلحت نظام به قصد نجات ایران
از تحریمهایی که از سال  90شروع شده
بود و سر و سامان دادن به اوضاع به هم
ریخته در دو سال پایانی ریاست جمهوری
احمدی نژاد بار دیگر نامزد انتخابات میشود
ولی شورای نگهبان تأیید نمی کند و آقای
مصلحی روایت آقای هاشمی را تکرار
میکند که چون رأی باالیی داشته به
مصلحت نظام ندانسته است:
از هر طرف که خواندم جز حیرتم نیفزود
زنهار از این سیاست ،وین شیوه در
مصلحت!
یگانه راهی که شورای نگهبان را از
این مخمصه خالص می کند انتشار متن
مذاکرات آن جلسه خاص است هر چند که
پیشاپیش می توان پاسخ آقای کدخدایی را
حدس زد :منتشر نمیکنیم.

اصالحیه آگهی مزايده عمومی
شماره /1400/2ز

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

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد «  65هزار تن سنگ آهن کنسانتره با عيار  67.50درصد»
از اسکه شهید رجائی با شرايط تحويل به صورت  FOBاز طريق مزايده به فروش برساند .متقاضيان می

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

توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده به سايت  www.geg.irقسمت

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را

مناقصه و مزایده مراجعه فرمايند .الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مورخ  1400/04/07به آدرس :تهران ،خيابان دکتر فاطمی ،روبروی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  13:00روز پنج شنبـــه تاریخ 1400/03/27

واحد دبیرخانه تحويل گردد.

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

هتل الله ،پالک  ،273شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ،طبقه همکف
تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00مورخ 1400/04/08در
دفتر تهران خواهد بود.

پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 3 8را 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 :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/03/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/04/08

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/04/09

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

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

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
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه خودروی
سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:خرید دو دستگاه
خودروی سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو) به شماره

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 3 9را 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 :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/03/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز 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 - 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 پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  13:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/06

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

مرکز تماس021-41934 :

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/03/19می باشد.

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

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

