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اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
 15میلیارد دالر نفت آماده فروش ای ران در زمین و دریا
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز تخمین ها حاکی از ذخیره  200میلیون بشکه
ای نفت و میعانات گازی آماده فروش ایران در روی زمین و دریا است .برآورد کلی
میزان ذخائر نفت و میعانات گازی ایران حدود  200میلیون بشکه است .رویترز به نقل
از کارشناسان بازار جهانی نفت از آمادگی ایران برای بازگشت سریع به بازار جهانی نفت
همزمان با رفع تحریم های نفتی و بانکی ایاالت متحده آمریکا خبر داده است.

م ها برداشته
روحانی :به زودی تح ری 
و سرمای هها به ای ران س رازیر م یشود
ایسنا :رییس جمهور در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با
بیان اینکه مردم مسولیت بسیار بزرگ سیاسی و اجتماعی خود را در روز جمعه انجام
دادند ،اظهار کرد :ان شاءاهلل به زودی تحریمها برداشته میشود و سرمایهها به سوی
ایران سرازیر میشود و امیدوارم که در دولت سیزدهم شاهد افزایش سرمایهگذاریها
باشیم و مردم بتوانند از نفع و سود آن بهرهمند شوند.

رییسی :ش رایط به نفع مردم تغییر م یکند

ایسنا :حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی در اولین نشست خود به عنوان رئیس
جمهور منتخب گفت :ما باید به عهدی که با مردم بستیم وفادار بمانیم و وفاداری
این است که با همه وجود برای رفع مشکالت پیش رو و باز کردن گره ها تالش
کنیم .با اعتماد به نیروی انسانی به ویژه جوانان و ذخایر ارزشمند کشور ان شااهلل
وضعیت و شرایط به نفع مردم و برای گشایش در زندگی مردم تغییر می کند.

خاتمی :نباید در کمک به رئیس جمهور منتخب
کوتاهیکرد

آفتاب نیوز :سیدمحمد خاتمی با صدور پیامی به مناسبت برگزاری انتخابات،
گفت :ضمن احترام به اختالف نظرها و التزام به موازین اخالقی باید با تکیه بر نقاط
مشترک در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری ،کوشید تا اختالفات را مدبرانه
حل یا به جانبی هدایت کرد که حاصل آن گشایش افقهای جدید برای توسعه
و پیشرفت ایران ،استقرار و استمرار آزادی و عدالت و مردم ساالری در جامعه و
رضایت و امنیت مردم باشد.

شورای نگهبان امروز نظر خود درباره انتخابات را اعالم م یکند

عضو هیات اجرایی مرکزی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:
شورای نگهبان روز چهارشنبه نظر خود را درباره آمار اعالم شده از سوی وزارت کشور
و میزان مشارکت مردم اعالم میکند .حسینعلی حاجی دلیگانی با اعالم این خبر
گفت :در آخرین جلسه هیات اجرایی مرکزی سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری
آمار وزارت کشور ارائه و بررسی شد .وی خاطرنشان کرد :تاکنون آمار وزارت کشور
اختالف جدی با آمار ثبت شده در سامانه شورای نگهبان نداشته است.

رضا صادقیان -بهارنیوز :طرح برخی شعارها در زمان
تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر
و روستا بسیار عادی به نظر میرسد .اینکه برخی از نامزدها
مجلس با وظایف و حوزه اختیارات خود به درستی آشنا
نیستند چندان جای تعجب ندارد ،به طور مثال :یکی میگوید
در اولین فرصت رییس جمهور را استیضاح میکنم ،دیگری از
ایجاد  100هزار شغل میگوید ،یکی میخواهد با سادهترین
روشها ازدواج و زندگی جوانان را سامان بدهد و ...در دوره
تبلیغات کاندیدای شوراهای شهر هم با چنین معضلی روبرو
بوده و هستیم.
نامزدهایی که دقیقا نمیدانند قرار است در شوراهای شهر
و روستا چه اقداماتی را انجام بدهند به یکباره و بدون در نظر
داشتن میزان بودجه شهرداریها شعار آسفالت تمام خیابانها،
نصب چراغ و روشنایی بیشتر در معابر ،ازدواج جواهان و
ایجاد شغل را به رای دهندگان وعده میدهند و ...این همه را
میتوان چشمپوشی کرد؛ چرا که بعضا برخی از چهرههایی که
با شعار استقالل از جریانهای سیاسی ،نفی احزاب و به صورت
شخصی در انتخابات حاضر میشوند ،الجرم رییس ستاد را
یکی از آشنایان دور و نزدیک انتخاب میکنند و برای ارایه
طرح و برنامه و انتخاب شعار انتخابات از دوستان ،فامیل و
فرزندان مشورت میگیرند ،اما این همه در انتخابات ریاست
جمهوری با حاشیههایی همراه خواهد بود.
بسیاری از اقتصاددانان و کسانی که دستی بر قلم دارند
و وضعیت اقتصادی کشور را به صورت نسبی میشناسند،
همچنین استادان دانشگاه و کارشناسان حوزه بورس ،کسب
و کار و مسائل مالی و اقتصادی از نشدن و تحقق نیافتن
برنامههای ارایه شده توسط برخی از کاندیدای ریاست
جمهوری یادداشت نوشتهاند .پرداخت یارانه  450هزار تومانی،
افزایش ارزش پول کشورمان در میان کشورهای حاشیه خلیج
فارس ،ایجاد یک میلیون شغل در سال ،رساندن کشور به
وضعیت توسعه متوازن ،درست کردن بورس در کمتر از سه
روز ،بیمه کردن داراییهای مردم در بازار سرمایه ،ساخت 4
میلیون مسکن در مدت  4سال و ...به راستی منابع مالی این
همه وعده کجاست؟ آیا در کشورمان منابع خاصی وجود داشته
و دارد که نامزدها از آن آگاه هستند و سایرین خبر نداشته
و ندارند؟ مهمتر آنکه؛ اگر این همه قابل تحقق بوده چرا تا
کنون اجرایی نشده است؟ کلیت اینگونه مباحث را نمیتوان
با دادن پاسخهایی از قبیل؛ دولتها قبل نمیخواستند ،عرضه
پیادهسازی اینگونه طرحها را نداشتند ،عالقه به کار نبود و...
به پایان رساند.

ُرفت و روب معابر و جمع آوری زباله در محدوده منطقه  2شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :انجام عملیات تنظیف
و ُرفت و روب معابر و جمع آوری زباله در محدوده منطقه  2شهرداری سیرجان) به شماره

 2000005674000046را 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  1400/04/02می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/20

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/04/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

مناقصه شهـرداری سیرجــان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات تنظیف و

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

آگهي مناقصــه عمومــي
شمــاره /1400/14ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « انجام عمليات بازسازي منازل سازماني » خود را

عکس :سید محسن فروزنده

چرایی شعارهای عجیب
توسط کاندیداها

زیبایی بر باد رفته!!!

صاحب آرای باطله مایيم!

عصر ایران ،سجادبهزادی( -بازنشر
این مطلب الزاما به منزله تایید دیدگاه
نویسنده از موضع سخن تازه نمیباشد)
نزديك به ۴ميليون ويا به عبارتي ۱۳
درصد كل آرای ريخته شده به صندوق
انتخابات رياست جمهوري  ۱۴۰۰آرای
باطله بوده واين موضوع توجه محافل
بسياري در داخل وخارج از كشور را به
خود جلب کرده است*.
آيا اركان قدرت میخواهد با چشم باز
و بينشي حقيقتطلب به اين رقم نگاه
كند؟ آيا اين رقم براي بدنه قدرت در
سيستم جمهوري اسالمیيك "مساله"
است ويا اينكه تنها از جنبه خبري به
آن نگاه میشود ودر نهايت در البه الي
هزاران خبرهاي ديگر فراموش خواهد
شد؟
به باور من سيستم بايد با بينش
غيرايدئولوژيك اين عبارت را چندين بار
بصورت دقيق بخواند؛ "۴ميليون آرای
باطله متعلق به چه قشرها وطبقاتي از
جامعه است و صاحبان اين آرا چه دردي
دارند؟ "صاحب آن آرای باطل شده
مایيم؛ وقتي احساس كرديم هر بار كه
به فرد مورد نظرمان راي میدهيم هيچ
تفاوتي در زندگي مان ايجاد نمیشود و
گره اي از مشكالت مان باز نمیشود
درمانده شديم .به صندوق راي نزديك
شديم اما سردرگم بوديم و احساس
پوچي میكرديم و نااميدانه ودر همان
لحظه كه تعرفه راي به دست ما داده شد
دستپاچه شديم ،ناگهان تصميم گرفتيم
راي سفيد به صندوق بيندازيم .راي ما

سفيد بود اما طبق قانون باطل اعالم شد.
صاحب آن آرای باطل شده مایيم؛
نمیدانم چرا مدتي است احساس
میكنم توانم براي اداره كردن مملكت
از بسياري از نامزدهاي انتخاباتي بيشتر
است .يا انسانهای قابل ،نامزد رياست
جمهوري نمیشوند و يا اگر میشوند
به هزار دليل پيدا و پنهان رد صالحيت
میشوند .بي آنكه خودم را محك بزنم از
ردصالحيتها ترسيدم و به جاي اينكه
سختيهای نامزد شدن را به جان بخرم،
راه ميانبري را انتخاب كردم و برگه راي
را برداشتم و نام خودم را در آن نوشتم؛
در سوداي رياست جمهوري بودم اما
طبق قانون راي من باطله اعالم شد.
صاحب آن آرای باطل شده ماییم؛
وقتي مناظره ها را نگاه میكرديم
وهريك از نامزدها ديگري را به حيف
ی و ثروت كشور
و ميل سرمايه عموم 
متهم میكرد؛ خيلي سريع و ساده به
اين نتيجه رسيديم كه تا اين لحظه
سالمترين فردي كه كسي نتواند دنبالش
حرف وحديث در بياورد و به دزدي
وخيانت متهم باشد ،خود ما هستم.
رفتيم پاي صندوق راي و نام خودمان را
نوشتيم اما طبق قانون باطله اعالم شد.
صاحب آن آرای باطل شده ماییم؛
درد داريم و دراين سالها كسي نبود كه
حرفهای ما را خوب گوش كند؛ همه
خوب حرف میزنند .خودم به خودم
راي دادم تا همدرد خودم باشم و با
خودم بسوزم .اما راي من طبق قانون
باطله اعالم شد.

صاحب آن آرای باطل شده ماییم؛
امروز كه انتخابات تمام شده است و
آرای شمارش شده و مشخص گرديده
كه آرای من در مجموع از تمام سه
نامزد ديگر بهتر است و در كل كشور
در جايگاه دوم قرار گرفته ام و حتي در
برخي شهرهاي بزرگ مانند كرج رتبه
اول داشته ام و تعداد آرای باطل شده
از منتخب اول شوراي اين شهر بسيار
باالتر بود؛ ديگر من به خودم غره شده
ام .مثال با خودم فكر میكنم كه بيش
از اين میتوانم از حقي كه قانون براي
من تعريف كرده است چنان استفاده
كنم كه گوش ها حساس تر شوند
وكمیهم از احساس تحقيري كه بر
وجودم سنگيني میكرد بكاهم .من
با دادن راي باطله میتوانم به مثابه
مقاومت مدنی"خشونت پرهیز" عمل
كنم وصداي خود را رساتر به گوش
مسوولين برسانم.
صاحب آن آرای باطل شده ماییم؛
جمعيت  ۴میلیوني كه آرای آنها به
صندوق ريخته شد ،صداي فريادشان
كمتر از سكوت  ۳۲میلیون آرايي نبود
كه درصندوق ریخته نشد .بايد براي آنها
چاره اي انديشيد وگرنه بعيد نيست يك
روز به رتبه باالتر صعود كنند.
نظام سياسي وانتخابات در ايران
قبل از آنكه به انسداد وبن بست
كامل برسد بايد جمعيت قهركننده با
صندوق وهمچنين صاحب آرای باطله
انتخابات را درك كند و مطالبات آنها را
غيرمشروع نداند.

آگهی شناسایی پیمانکاران
شرکت نظـم آوران صنعـت و معـدن گل گهـر در نظر دارد:

به منظور انجام عملیات پروژه های خویش نسبت به شناسایـی
شرکت های پیمانکاری ذیصالح و توانمند در رشته های مشروحه بند (الف)

ذیل اقدام نماید.

لذا در همين ارتباط از كليه اشخاص حقوقی با تجربه و دارای سوابق کاری مرتبط که تمايل
به همكاري با اين شركت را دارند دعوت مي شود حداكثر تا 10روز پس از تاریخ انتشار این
آگهی مدارك مورد نیاز در بند (ب) به نشاني شهرستان سیرجان – بلوار صفارزاده –نبش

کوچه شماره  13کدپستی  7817819489و تلفن  - 03442255291شرکت نظم آوران  -دفتر
امور قراردادها نزد آقای سعادت ،ارسال نمایند.

(الف) رشته های فعالیت :
.1عمران (سیویل و معماری)

واقع در شهرستان سیرجان از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه

.2ساخت و نصب (اسکلت فلزی و تجهیزات مرتبط سیال)

صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  5در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نمايد.

.3برق و ابزار دقیق (تامین و تدارک ،نصب و راه اندازی)

لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و

.4مکانیک (نصب و راه اندازی تجهیزات ،تعمیرات اساسی ،تاسیسات مکانیکال)

اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود

(ب) مدارک مورد نیاز:

نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1400/4/13در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه
روز دوشنبه مورخ  1400/4/7مقرر شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در
رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

متقاضیان می توانند جهت دریافــــت اسنـــاد شناسایی پیمانکاران به درگاه اینترنتــی
 www.nazmavaranco.irبخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با سر کار خانم یوسفی به شماره تماس 09132786008و
 03442255291در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت  09:00الی  13:00تماس حاصل نمایند.

