
ویترین آخر

و  آن  قاچاق  دلیل  به  ایران  در  ماهی  قیمت  بهارنیوز: 
افزایش   ۱۴۰۰ سال  در  آبزی  این  خوراک  نرخ  افزایش 
بازار  فعاالن  از  گروهی  البته  کرد.  پیدا  چشمگیری 
اصلی  دلیل  را  داخلی  بازار  به  ماهی  عرضه  به  بی توجهی 
گرانی ماهی تلقی می کنند. قاچاقچیان با قاچاق آبزیان به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس دالر دریافت می کنند. همین 
را  به کشورهای همسایه  توجه ماهی  قابل  قاچاق  موضوع 

جذاب کرد.
در همین زمینه روزنامه هفت صبح گزارش داد که هر 
دارد.  قیمت  تومان  نروژی ۷۵۰ هزار  ماهی سالمون  کیلو 
قیمت هر کیلو ماهی سفید درسته ۳۲۵ هزار تومان است. 
قیمت ماهی قزل آال پرورشی هم که سال گذشته ۳۰ هزار 

تومان بود حاال به ۷۰ هزار تومان رسید.
چرا قیمت ماهی افزایش یافت؟

مسوول آبزیان اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با اشاره 
دالالن  ماهی  گرانی  علت  گفت:  ماهی  قیمت  افزایش  به 
دالل  دارای  صنایع  دیگر  مانند  هم  صنعت  این  هستند. 
قشری  هر  نمی دهد  اجازه  بازار  به  افراد  این  نفوذ  است. 
ماهی  داد:  توضیح  احمدی  بخرد.فخرالدین  ماهی  بتواند 
هم خوراک الکچری شد و تنها برخی اقشار خاص جامعه 
کسی  هر  گرانی ها  این  با  بخرند.  را  آن  گوشت  می توانند 
داد:  ادامه  ندارد.او  را  پروتئینی  محصول  این  خرید  توان 
نرخ  باالرفتن  باعث  دالر  قیمت  افزایش  دالالن  بر  عالوه 
خوراک آبزیان شد. بخش زیادی از خوراک آبزیان از برزیل 
وارد می شود و نوسان قیمت دالر در باالرفتن قیمت ماهی 

اثرگذار است.
ماهی قزل آال هم صادر می شود

احمدی بیان کرد: اکنون فصل به ثمر نشستن ماهی های 
ارزان ترین  قزل آال  ماهی ها،  میان  چند  هر  است.  پرورشی 
به  ندارد.  وجود  تقاضایی  آن  برای  باز هم  اما  است،  آبزی 
همین جهت این نوع ماهی هم به کشورهای همسایه صادر 
شهرهای  در  و  گران  ماهی  گزارش،  این  می شود.براساس 
ساحلی کمیاب شد. در کنار صادرات میگو به چین و عمان، 
ماهی های جنوب هم به دلیل ممنوعیت صادرات و نوسان 

قیمت دالر سر از بازارهای قاچاق درمی آورند.
پیش تر مهرداد بازرگان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
بندرعباس  آبزیان هرمزگان گفت: در شهر  صادرکنندگان 
هم به دلیل قاچاق، ماهی کمیاب شده است. عالوه بر آن در 
این شهر به دلیل توریست پذیری باال، تعداد رستوران های 
تقاضا داخل هم روند  این میان  یافت. در  افزایش  دریایی 
صعودی دارد و همین دو عامل گرانی ماهی را رقم زده اند.

       گوناگون

صنعت  جهان  در  بهشتی وند  محمد 
نوشت: چرا در حالی که شتاب استفاده 
از اینترنت در بیشتر کشور های جهان به 
ایدئولوژیک روند  و  هر گرایش سیاسی 
در  این  و  می کند  تجربه  را  فزاینده ای 
کشور های نوظهور صنعتی به مثابه یک 
در  پیشرفت شناخته می شود،  شاخص 
به  و  می چرخند  برعکس  ایران چرخ ها 
جای جلو بردن ارابه اینترنت، به روز ها 
می شود؟  برگردانده  پسین  سال های  و 
ارشد  مدیران  پیش  روز  تا همین چند 
باید  ایرانیان  اینکه  سیاستگذاری درباره 
با چه سرعتی از اینترنت استفاده کنند 
نیافته  کاهش  اینترنت  شتاب  اینکه  و 
این  که  می دادند  قاطعی  پاسخ  است، 
بحث ها انحرافی است و سرعت اینترنت 
کاهش نیافته است، اما حاال وزیر مربوطه 
قبول کرده که سرعت اینترنت کمتر شده 
از  برای دلیل آن  نیز  و راه حل جادویی 
آستین بیرون آورده است: مقصر، دولت 
روحانی است که در بخش های زیربنایی 

اینترنت ثابت سرمایه گذاری نکرده است.
روحانی مقصر  اینکه دولت  با فرض   
به ویژه  ایرانی  است می توان شهروندان 
میلیون ها جوان ایرانی و حتی میانساالن و 
کهنساالن را متقاعد کرد که باید با همین 

سرعت کاهنده به اینترنت خو کنید؟
ذهن شان  پس  در  که  کسانی 
اندیشه های محدود کننده نهفته است و 
جز این راهبرد راه دیگری برای نبرد ها 
چرخیدن  آهسته  بدانند  نمی شناسند 
چرخ های اینترنت به معنای آهسته کردن 
زندگی و از نفس انداختن همین میزان 
امید به چشم انداز به آینده است. شوخی 

نباید  را  آن  محدود سازی  و  اینترنت  با 
دست کم گرفت و باید متوجه بود که این 
پدیده جهانی را نمی توان با اراده گرایی و 
نظر  از  و  انداخت  کار  از  آرمان گرایی 
تازه  نوآوری های  روز  هر  سخت افزاری 
پدیدار خواهند شد و هزینه آهسته سازی 
آن سر به آسمان خواهد سایید و هیچ 

فایده ای هم نصیب کسی نمی شود. 
امان  در  دارند  باور  گروهی  شاید 
ایرانی  جوانان  روان  و  ذهن  نگه داشتن 
اجتماعی  شبکه های  شرور  محتوای  از 
این  باید  و  آنهاست  وظایف  از  جهانی 
اتفاق بیفتد، اما این گروه انگار نمی دانند 
کاالی  هر  اجتماعی  شبکه های  این  در 
فرهنگی امکان توزیع دارند و باید به جای 
محتوای  بتوانند  فیزیکی  محدود سازی 
مناسب تولید کنند و جوانان جهان را نیز 
آگاه سازند. جوانان ایرانی دست کم در این 
باره بسیار هوشمندند و راه های استفاده از 
اینترنت را می یابند و تنها چیزی که آن ها 
بیشتر  هزینه های  کند،  نگران  شاید  را 
است که باید بپردازند و معلوم نیست این 

هزینه ها به جیب کدام گروه ها می رود.
اختالل اینترنتی و ادامه کندی سرعت 
اینترنت در ایران باعث شده که گمانه زنی 
درباره عامدانه بودن این اقدام بیشتر شود. 
روزنامه اعتماد، چاپ تهران، در گزارشی 
نوشته است یکی از اهداف کاهش سرعت 
در اینترنت، محدود کردن دسترسی به 
شبکه های اجتماعی پرطرفدار است و »به 
نظر می رسد اتفاقی که برای پیام رسان 
وایبر در سال ۹۴ افتاد، قرار است برای 
اینستاگرام نیز رخ دهد و پهنای باند آن 
به قدری کاهش یابد که عمال کاربران 

فراموش کنند که شبکه اجتماعی ای به 
نام اینستاگرام وجود داشته است.«

در  نیز  جماران  خبری  وب سایت 
گزارشی تحلیل کرده است که سرعت 
استفاده از اینستاگرام به  عمد کاهش پیدا 

کرده است. 
حوزه  اخبار  که  زومیت  وب سایت 
فناوری را پوشش می دهد، در گزارشی 
اینترنتی  شرکت های  برخی  که  نوشته 
خارجی  شبکه های  پهنای  گفته اند 
و  تلگرام  واتس آپ،  اینستاگرام،  مانند 
کالب هاوس »به عمد کم شده است.« و از 
همین زاویه هدف اصلی وضعیت موجود 
را از دسترس خارج کردن شبکه اجتماعی 

اینستاگرام معرفی کرده است. 
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، 
۵/۸۸ درصد کاربران ایرانی در واتس آپ و 
۶۸ درصد در اینستاگرام عضویت دارند. 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت ایران 
در  اینترنت  بیشتر  محدودیت  برای 
حالی صورت می گیرد که »خانه آزادی« 
)فریدم هاوس( در گزارش تازه خود مربوط 
به سال ۲۰۲۱، شاخص آزادی اینترنت 
کشور های جهان را اعالم کرد و در این 
جدول ایران یکی از بدترین کشور ها با 
کمترین آزادی اینترنت- حتی پایین تر از 
کشور هایی همچون بالروس، ازبکستان و 

پاکستان- رده بندی شده است. 
از  »صیانت  طرح  نیز  ایران  مجلس 
فضای مجازی« را در دستور کار دارد که 
بر اساس ارزیابی کارشناسان، هدف نهایی 
آن طرح نیز محدود کردن هر چه بیشتر 
شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام 

است.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

حال و روز کنتور برق خیابان یخدان!!

نامه و هشدار رهبر انقالب به مجلس و دولت درباره بانک ها
رییس مجلس شورای اسالمیدر جلسه علنی روز دوشنبه گفت: رهبر معظم 
انقالب روز گذشته در نامه ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار 
دادند که تکلیف ماالیطاقی به بانک ها داده نشود. وی تاکید کرد: هم مجلس شورای 
اسالمی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری 
مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف 

اضافی به بانک ها تحمیل نشود.

زوم

خاموش سازی اینترنت یعنی خاموشی زندگی

مجوز مجلس به دولت برای دریافت وام از روسیه
مهر: نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی صبح دیروز و در 
جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند »ب« تبصره ۳ الیحه 
بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند. در تبصره ۳۸ قانون اصالح قانون 
بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می شود با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ 
قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دالر وام از دولت روسیه 

برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اخذ نماید.
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آفتاب  نیوز:فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در جدیدترین اظهارات 
خود درباره مذاکرات لغو تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، به شبکه خبری 
الحدث گفت که اتحادیه اروپا نقش مهمی در این مذاکرات دارد. بن فرحان افزود »برای 
باشد.« وی  برای حل مسائل منطقه  آغازی  نقطه   توافق هسته ای،  است که  ما مهم 
همچنین در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، با »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دیدار و درباره آخرین تحوالت در زمینه توافق هسته ای ایران گفت وگو کرد.

 تسنیم: بر اساس تحلیل نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی 
طی ۲ روز آینده از جمعه با ورود سامانه بارشی به کشور، بارش ها در نوار غربی و 
دامنه های جنوبی البرز در استان های قزوین، البرز و تهران آغاز می شود. شنبه هفته 
آینده عالوه بر مناطق یاد شده بارش به سواحل دریای خزر و بخش هایی از شمال 
شرق کشور نیز کشیده خواهد شد. در این روز در نوار شرقی و مرکز کشور وزش باد 

نسبتا شدید پیش بینی شده است.

تازه ترین مورد حذف شده
 از سفره ایرانی ها

ادعای وزیرخارجه سعودی درباره مذاکرات وین

سامانه بارشی در راه ایران

آمریکا از زلنسکی خواست کی یف را ترک کند
ایاالت متحده از رئیس جمهور اوکراین خواست به دالیل امنیتی به لووف 
تلویزیونی  شبکه  از  نقل  به  اسپوتنیک  گزارش  به  کند.  مکان  نقل  اوکراین 
آمریکا " ای بی سی"، ایاالت متحده از رئیس جمهور اوکراین خواست به دالیل 
امنیتی به لووف اوکراین نقل مکان کند. در این میان، خبرنگاران منبع این 
خبر را فاش نمی سازند و توضیح نمی دهند که چنین توصیه ای بر اساس 

چه خطراتی مطرح شده است.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/11/27 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصـه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/12/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصــه تا ساعت 19:00 روز یک شنبـــه  تاریخ 1400/12/15
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبه  تاریخ 1400/12/16 

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 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
جابجایـی و اصالح شبکه برق ُکندرو و تقاطع مکی آبــاد

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

شبکه برق  ُکندرو و تقاطع مکی آباد ( به شماره 2000005674000112 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره 1400/83/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عملیات احداث ساختمان آموزش، پارکینگ 
طبقاتی و محوطه آن « واقع در شهر سيرجان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و 
دارای گواهينامه صالحيت پيمانكاری معتبر با رتبه 1 در رشته ابنيه و رتبه 1 در رشته تاسيسات و تجهيزات 
)بصورت توأم( از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز 
يكشنبه مــورخ 1400/12/15 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/12/09 مقرر شده است 
و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر 

دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


