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امیرعبداللهیان :به یک سند جدید و مشترکی رسیدیم

بهار نیوز :وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ای ران درباره آغاز دور هشتم
مذاک رات گفت :دور جدید مذاک راتمان در وین شروع شده است از مهمترین
موضوعاتی که در دستور کار ما است ،بحث تضمین و راست یآزمایی است و
امروز یک سند مشترک و قابل قبولی روی میز مذاکرهکنندگان ق رار دارد که ما
آنها را اسناد  ۱دسامبر و  ۱۵دسامبر م یخوانیم و هم در موضوع هستهای و
هم در موضوع تحریمها استمذاک رات ما طبق این سند مشترک شروع م یشود.

ورود سامانه بارشی به کشور از امروز

ایسنا :صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پی شبینی و مدی ریت بح ران مخاط رات
وضع هوا گفت :روز چهارشنبه ( ۸دی ماه) سامانه بارشی وارد کشور و در استانهای
خوزستان ،فارس ،بوشه ر ،هرمزگان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویر احمد،
غرب کرمان و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز سیب بارندگی ،رعد و برق
و وزش باد شدید موقت و در نقاط سردسیر استانهای چهارمحال و بختیاری،
کهگیلویه و بویر احمد ،ارتفاعات استانهای فارس و کرمان سبب بارش برف م یشود.

رئیسجمهور به دعوت پوتین به روسیه میرود

فارس :علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح دیروز (سه شنبه  7دی) در
دومین نشست خبری خود ،ضمن تبریک میالد حضرت مسیح ،اظهار داشت :در پی
استم رار تعامالت راهبردی ای ران و روسیه آقای پوتین از رییس جمهور کشورمان ب رای
سفر به روسیه دعوت کرد و آیت اهلل رییسی احتماال در اوایل سال جدید میالدی
سفری به مسکو خواهد داشت که این سفر در چارچوب تقویت تعامالت بین المللی
با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه انجام می شود.

آغاز تدوین آییننامه رتبهبندی معلمان

نزاده ،رییس مرکز ب رنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت
ایسنا :ناصر سلیما 
آموزش و پرورش گفت :تدوین آیی ننامه رتب هبندی معلمان را آغاز کردهایم ،ولی فعال
و تا زمانی که شورای نگهبان آن را تصویب نکند نم یتوانیم درباره جزئیات آن سخن
بگوییم .زمانی م یتوانیم جزئیات را به صورت عمومی اعالم کنیم که در شورای
نگهبان تصویب شده باشد .سپس باید با هم راهی نمایندگان سازمان ب رنامه ،سازمان
اداری و استخدامی و دو تن از نمایندگان مجلس آیی ننامه را ارائه دهیم.

عکس :سید محسن فروزنده

رئیس قوه قضاییه :برای خانواده متهم دلهره ایجاد نکنید

آفتاب نیوز :رئیس قوه قضاییه در دومین نشست مشترک شورای عالی قوه
قضاییه و شورای عالی قضایی استانها با بیان اینکه در مواردی که نیاز به بازرسی
از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد ،گفت :چنانچه
ضرورت ایجاب بر بازرسی م یکند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد
و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم ب رای اعضای خانواده یا
همکاران او دلهره ایجاد شود.

پیمانه پُ ِر پُر است،
کمر مردم را نشکنید!

عصر ایران؛ جعفر محمدی  -بودجه  1401در حالی
مراحل پارلمانی اش را می گذراند که بیرون از اعداد
و ارقام مندرج در آن و در فضای واقعی جامعه ،فشار
اقتصادی امان مردم را بریده است.
هر چند که استناد به آمار و اعداد مرتبط با بحران
معیشت ،می تواند بر غنای تحلیل بیفزاید ولی فقر
فزاینده ای که گریبان مردم ایران را گرفته است ،آنقدر
عیان است که حاجت به بیان آمار نیست.
آقایان و خانم های نماینده!
کاسه صبر اقتصادی مردم لبریز شده است؛ امروز مردم
ایران در حال تحمل فشار حداکثری در زمینه معیشت
هستند ،باری که طی سال ها بر آنها تحمیل شده ،آرام
آرام به حدی سنگین و طاقت فرسا شده که افزودن پر
کاهی بر آن ،به شسکتن کمر مردم خواهد انجامید؛
مخلص کالم :پیمانه پُ ِر پُر است.
از این رو ،نه جایی برای افزایش مالیات وجود دارد ،نه
تابی برای تحمل عوارض بیشتر ،نه توانی برای تصمیمات
اقتصادی سنگین مانند حذف ارز  4200تومانی،
دستکاری در قیمت حامل های انرژی و نظایر این ها.
حتی اگر معتقدید اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد،
بدانید که این بیمار به حدی ضعیف و نحیف است که
حتماً زیر عمل خواهد مرد و هرگز به هوش نخواهد آمد؛
عجالتاً هر گونه عملی را به تاخیر بیندازید و فع ً
ال به تیمار
و تقویت آن بپردازید تا شاید در آینده بتواند تیغ جراحی
را تاب آورد.
فریب نسخه های به اصطالح اقتصاددان های توجیه گر
را هم نخورید؛ این که فالن چیز را گران می کنیم یا ارز
 4200را بر می داریم و به جایش یارانه را افزایش می
دهیم یا قرار است جلوی فرار مالیاتی را بگیریم هم از آن
ترفندهای نخ نماست.
تحت تاثیر اعداد و ارقام و نمودارها و پاورپوینت ها و
لفاظی های به ظاهر علمی ولی در واقع ضد مردمی قرار
نگیرید و قاطعانه و شرافتمندانه جلوی هر گونه افزایش
قیمت و تحمیل فشار اقتصادی جدید به مردم را بگیرید
و اال سال آینده بر تعداد مردمانی که چیزی برای از دست
دادن ندارند افزوده می شود و تبعات فاجعه بار امنیتی
چنان وضعیتی را خود بهتر از همه می دانید؛ این گوی و
این میدان :بسم اهلل. ...

فضای نازیبای اطراف یخدانهای دوقلو

مالیات بر ابوالقاسم؟!
بهارنیوز :میگویند شاه عباس
خواست به فردی بخشش کند ،گفت :از
من چیزی بخواه .آن مرد هم که بهفکر
نوعی درآمد پایدار بود ،گفت :حکمی به
من بده که هر کس یک االغ دارد ،یک
درهم و اگر االغ ماده بود ،دو درهم به
من بدهد.
شاه عباس گفت :درآمد زیادی عایدت
نمیشود .گفت :در حکم اضافه کن که
صاحب االغ اگر دو زن دارد ،یک درهم
اضافه بدهد و اگر لنگ بود ،هم یک
درهم.
شاه عباس پرسید :درباره صاحب االغ
مطلب دیگری نداری؟ مرد که قبال درباره
آن فکر نکرده بود ،گفت :اضافه کن که
اگر اسم او ابوالقاسم بود ،یک درهم اگر
یک چشمش هم کور بود ،یک درهم
بدهد .مرد حکم را گرفت و برای دشت
به خیابان چهارباغ رفت.
نخستین کسی که سوار االغ از آنجا
عبور کرد را گرفت که یک درهم بر
حسب حکم شاه بده .مرد به التماس
افتاد که این االغ کال یک درهم نمیارزد.
وقتی معلوم شد یک چشمش هم کور
است ،ضابط گفت :یک درهم دیگر هم
طبق حکم بده .گفت :من پایم لنگ است
و مجبورم با این االغ رفتوآمد کنم ،به
من رحم کن و دست از سرم بردار.
مرد گفت :باید یک درهم دیگر هم
بدهی که میشود ،سه درهم .در این
کشمکش معلوم شد ،االغ ماده است.
مرد گفت :یک درهم دیگر هم باید بدهی
میشود ،چهار درهم.
یک عابر که از آنجا عبور میکرد و

روشنایی محدوده دریاچه گردشگری گل گهر سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :جابجایی و اصالح

شبکه ُکندرو و تقاطع مکی آباد ) به شماره  2000005674000095را از طریق سامانه

«شماره -00-13خ» (یک مرحله ای)

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه تامین و اجرای چراغ های روشنایی
محدوده دریاچه گردشگری گل گهر اقدام نماید؛
لذا از شرکت های واجد صالحیت که دارای توانایی مناسب و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل

می آید حداکثر تا تاریخ  ،1400/10/13پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.

شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی و سایرشرایط مناقصه،
قسمت

خرید و فروش  -مناقصه ها دریافت نمایند.

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.irانجام 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  1400/10/08می باشد.

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

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/10/28

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  15:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/29

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

*اسناد و مدارک:

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه

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 :

الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات
و ( ) ...مجددا تاکید میگردد شرکت پیمانکار باید بومی شهرستان سیرجان باشد)
-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.
-6دانلود،تکمیل وارسال فرم «خوداظهاری تامین کنندگان» از نشانی اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خرید
وفروش

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
جابجایـی و اصالح شبکه ُکندرو و تقاطع مکی آباد

آگهی مناقصــه عمومی تامین و اجرای چراغ های

اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir

ماجرا را میدید به صاحب حکم گفت :به
این بیچاره رحم کن ،دو زن دارد.
صاحب حکم گفت :باید پنج درهم
بدهی .جار و جنجال توجه عابران را جلب
کرد و آشنایی به مرد االغ سوار گفت:
ابوالقاسم موضوع چیست؟ و صاحب حکم
گفت :اسمت هم ابوالقاسم است ،طبق
حکم شاه میشود ،شش درهم.
مرد بیچاره گفت :پس بگو ،این مالیات
بر ابوالقاسم است و االغ را گذاشت و با
پای لنگ فرار کرد .بسیاری از صاحبان
کسبوکار و درآمد هم در کشور ما
بهدلیل انواع عوارض و مالیات و تامین
اجتماعی و هزینههای شهرداری و ...االغ
را گذاشتهاند و فرار کردهاند؛ یعنی کارگاه
و کارخانه و شرکت خود را بستهاند یا
خواهند بست.
یک روز صحبت از دریافت مالیات از
خانههای خالی است ،یک روز مالیات از
سپردههای بانکی ،یک روز از موجودی
زیورآالتی که خانمها در خانه دارند ،یک
روز عوارض خروج ،یک روز مالیات خروج
مازاد بر عوارض خروج ،یک روز مالیات
بر اموال غیرضروری ،یک روز مالیات
بر اضافه شدن ارزش سهام و اموال
(در شرایط تورمی این خود میشود
واویال) !!!...حال فکر میکنید ،مالیات بر
ابوالقاسم شوخی بوده است؟
اینکه به بهانههای گوناگون و واقعا هم
بهانه ،از مردم پول گرفته شود و دلیل
آن هم این باشد که دولت (حکومت)
نمیخواهد یک بازسازی در ساختار
مالی خود انجام دهد و پیوسته چشم
به منابع مردم و دریافت آن دارد،

پیامدهای ناهنجار اقتصادی گوناگونی
به بار میآورد .بهزودی معلوم خواهد
شد که داروغه ناتینگهام هم نمیتواند
مردم را بتکاند و چیزی حاصل کند.
در بحثهای منطقی ،گویا چنین
است که ابتدا یک یا چند پایه مالیاتی
تعریف میکنند ،مثل ثروت یا درآمد (یا
مصرف) منطقا بخشهایی از آن را برای
اطمینان از تامین زندگی مردم معاف و
با نرخها و شیوههای مشخص از مازاد
مالیات میگیرند .مالیات وصله پینهای
آسیبرسان ،کمبازده و فسادآور است.
بعد میشود صحبت عوارض ،عوارض
در سنت مالی کشور ما در مقابل ارائه
خدمات خاص دریافت میشود .مثل
عبور از اتوبان که حفظ خدماترسانی
آن هزینه نگهداری و تعمیرات را الزم
میکند.
دریافت عوارض بدون مشخص بودن
خدمات بیمعنی؛ یعنی غیرعادالنه
است .سالهاست روی قبض برق و مانند
آن رقمهایی اضافه و دریافت میشود
بهعنوان نمونه ،صدا و سیما ،کامال
غیرمنطقی و غیرعادالنه.
این حقیر و بسیاری دیگر اصوال
تلویزیون نگاه نمیکنیم ،چرا باید پول
بدهیم؟ یا برخی باید پول بدهند برای
برنامههایی که تایید نمیکنند در پخش
آن هم نظری ندارند .پول باید بدهند برای
یک تشکیالت عریض و طویل ناکارآمد
که شبکههای مشابه بینالمللی با دهها
میلیون بیننده کسری از فضای اداری،
ساختمان و کارکنان آن را هم ندارند.
*محمد طبیبیان (اقتصاددان)

آگهي مناقصــه عمومـي تجدیـد شده
شمــاره /1400/51ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « خدمات مهندسي ،تأمين کاال ،ساخت و نصب
تجهيزات بصورت توأم ( )EPCبرای طراحی ،ساخت و نصب غبارگیرجدید و اصالح غبارگیر موجود در انتهای

کارخانه گندله سازی  » 2خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا

*شرایط :

كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت شرکت به نشانی  WWW.GEG.IRمراجعه

-1محل اجرا؛ شهرستان سیرجان ،کیلومتر  20جاده شیراز ،منطقه گردشگری گل گهر می باشد.

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

-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1400/10/19در محــل دفتركميسيون معـامالت

-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید(.پاسخگویی در ساعات اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مجتم
سی
ف
ج
واحد رخیدخدمات ع هان والد رجان

مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه
مورخ  1400/10/12مقرر 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

