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ویترینآخر

گوناگون
ای رنا :رسانه های ع راقی بامداد دوشنبه گزارش دادند که پایگاه عین االسد در
غرب ع راق که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند مورد حمله موشکی
ق رار گرفته است .به گزارش اسپوتنیک ،همزمان با این حمله منابع خبری
از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در پایگاه عین االسد خبر دادند.
گزارشهای اولیه شاهدان عینی حاکی از اصابت حداقل دو موشک از 6
موشک  122میلی مری گ راد به پایگاه است.

قیمت سکه در آستانه  15میلیون تومان

قیمت سکه تمام بهار آزادی  ۱۴میلیون و  ۸۸۰هزار تومان ،سکه تمام طرح
قدیم  ۱۴میلیون و  ۱۵۰هزار تومان ،نیم سکه  ۸میلیون و  ۱۵۰هزار تومان،
ربع سکه  ۵میلیون و  ۱۷۰هزار تومان و سکه یک گرمی ۲میلیون و ۹۵۰
هزار تومان شد .همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی به یک هزار
و  ۸۲۶دالر رسید و هر گرم طالی  ۱۸عیار به مبلغ یک میلیون و  ۴۰۴هزار
تومان معامله م یشود.

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمتها !

ای رنا :سی داحسان خاندوزی روز دوشنبه در حاشیه جلسه پیگیری موانع
سرمایهگذاری و تولید ،درباره افزایش قیمت کاالها اظهار کرد :ستاد تنظیم بازار
مسوولیت کنترل قیمتها را دارد و وزارت صمت پیشنهاد خوبی ب رای قیمتها
داشت که در ستاد تنظیم اولیه انجام شده است .وی افزود :به زودی و ظرف چند
روز آینده رسما مصوبه ستاد تنظیم بازار ابالغ م یشود و سایر تولیدکنندگان فقط با
رعایت آن قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی م یتوانند افزایش قیمت داشته باشند.

فع ً
ال امکان پذیرایی بانوان در ورزشگاهها را نداریم!

بهارنیوز :چند روز پس از حضور مختلط زنان و مردان انقالبی در استادیوم
آزادی ب رای اج رای سرود سالم فرمانده ،سینا کلهر ،معاون فرهنگی و توسعه ورزش
همگانی وزارت ورزش و جوانان مدعی شد که بزرگت رین مانع ما در حال حاضر نبود
زیرساختهاست و حقیقتا فضاهای ورزشی کشور و به ویژه ورزشگاهها فضای مناسبی
ب رای بانوان و خانوادهها نیست و از امکاناتی که بتوانیم به خوبی پذی رای آنها باشیم
برخوردار نیستیم

توافق اتحادیه اروپا برای تحریم واردات نفت از روسیه
رهب ران اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه خود درباره بسته جدید تحریمها
علیه مسکو به خاطر جنگ اوک راین ،بر سر ممنوعیت فوری بیش از دو سوم
واردات نفتی از روسیه توافق کردند .به گزارش روسیا الیوم ،شارل میشل ،رئیس
شورای اروپا اعالم کرد که رهب ران کشورهای اروپایی در اولین جلسه اجالس
بروکسل به توافقی دست یافتند که بر اساس آن واردات نفت از روسیه تحریم
نسبی م یشود.

حجتاالسالم والمسلمین سید عبدالنبی موسویفرد
امام جمعه اهواز ،دقیقا ویژگیهای یک امام جمعه را دارد
و به جای اینکه نماینده رسمی قدرت شناخته شود کنار
مردم ایستاده و از آنها می گوید.
او در جنوبیترین نقطه اهواز زندگی میکند؛ وقتی
به این مقام منصوب شد ،اسباب و اثاثیه زندگیشان را
جمع و به منطقه « آخر آسفالت» اهواز رفت تا در کنار
ضعیفترین مردمان زیست کند.
در ماجرای «متروپل» آبادان هم به سرعت در صحنه
حاضر شد و قبا و عبا را کنار گذاشت و به دل حادثه زد.
خطبه او در مورد حادثه آبادان را بخوانید «:موضوع دیگر
این است که مسئوالن وقتی زبان باز میکنند ،چالش
درست نکنند؛ مث ً
ال میگویند فالن فرد را گرفتیم و بعد
میگویند که فالن فرد مرده است .این تناقضها چیست؟
من خبر قطعی نمیتوانم بدهم .یک سخنگوی واحد در
این حادثه باید باشد که خبر بدهد .آنجا خواستند با من
مصاحبه کنند ،من حاضر به مصاحبه نشدم».
توقع از ائمه جمعه همین است که پیگیر مشکالت
مردم باشند .دست مردم که مقامهای دولتی و نمایندگان
مجلس نمیرسد ،امامان جمعه باید وارد صحنه شوند و
در خطبههای نماز جمعه از درد مردم بگویند و بعد پیگیر
مشکالت باشند.
تعریف و تمجید از دولت کار رسانههای حامی دولت
و جناح حاکم است .ائمه جمعه بدون عالقههای سیاسی
تنها وتنها باید سمت مردم باشند و مشکالت آنها را
پوشش دهند .البته این سالها مشخص شده است که اگر
دولتی که مقبول برخی ائمه جمعه نیست سرکار باشد،
آنها حتما از مشکالت مردم سخن میگویند و دولت را به
چهار میخ میکشند که چرا برای مردم کاری نمیکنند.
اما وقتی دولت ،دولت موردنظرشان باشد ،تمام مشکالت
اقتصادی میشود امتحان الهی و به جای مرغ و گوشت
هم میشود اشکنه خورد.
خودمانیم چند تن از امام جمعههای کشور از مشکالت
شهرها خبر دارند؟ چند نفر از وضعیت مردم آگاه هستند؟
برخی از امامان جمعه ما فقط در خطبههای نماز جمعه
به بخشی از مشکالت مردم اشاره میکنند ،آنهم در میان
سخنانشان درباره برجام ،آمریکا و کنسرت رفتن گم
میشود.
مشکالت اقتصادی کشور ،مردم را کالفه کرده است و
دوست دارند ،حرفهایشان از تریبونی شنیده شود و چه
جایی بهتر از نماز جمعه و چه فردی بهتر از امام جمعه
برای بیان این مشکالت.

تهیه مصالح و ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا)

به شماره  2001005674000018را 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  1401/03/04می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز دوشنبـه تاریخ 1401/03/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبـه تاریخ 1401/03/26
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز شنبه تاریخ 1401/03/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها تلفن)034( 4132 5077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

شمـــاره /1401/05ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد«ارائه خدمات طراحی و تهیه اسناد مناقصه جهت اجرای
پروژه انباشت و برداشت و بارگیری ریلی و جادهای کنسانتره در سایت شماره  » 2خود را از طريق برگزاري مناقصه
عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرايط و دارای گواهینامه های صالحیت خدمات مشاوره با رتبه حداقل
 2در رشته صنعت تخصص صنایع فلزات اساسی و رتبه حداقل  2در رشته راه و ترابری تخصص راه آهن بصورت
توأمأ و یا موافقت نامه مشارکت مهندسین مشاور دارای صالحیت های مذکور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR
بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود
نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1401/03/22در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه
مورخ  1401/03/17مقرر شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك
از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

صب نیا مدرسه...

این وضعیت امتحان الهی مردم است یا امتحان الهی دولت؟
آفتابنیوز :مهمترین شعار ابراهیم
رئیسی در انتخابات سال  ،۱۴۰۰رفع
فقر و تورم بود ،اما حاال از تحمل تورم
با عنوان امتحان الهی تعبیر میشود.
بسیاری از خطیبان نماز جمعه ،از مردم
خواستند گرانیها را تحمل کنند .برای
مثال خطیب موقت نماز جمعه تهران
که هم حذف ارز ترجیحی و هم افزایش
قیمتها را امتحان الهی خواند و گفت
«حذف ارز ترجیحی یک امتحان الهی
برای مردم ،مسووالن ،نمایندگان مجلس،
قوه قضاییه ،نیروهای مسلح و برای همه
مردمی است که چهلوسه سال قربانی
دادند و هنوز هم قربانی میدهند و بوی
شهادت هر روز در نقطهای به مشام
میرسد ..گرانی امتحان است .نابرده رنج
گنج میسر نمیشود .این گرانی در همه
جای دنیا وجود دارد و معلول یکسری
مسائل است .همه دولتها امروز گرفتار
هستند .از یک طرف مساله جنگ در
مرزهای اروپا وجود دارد و از طرف دیگر
هند صادرات گندم را ممنوع کرد ،چین
مشغول خرید است و کشورهای دیگر
هم درگیر چالشهای غذایی هستند.
امنیت غذایی و سامان دادن به امور،
چنین طرحی را از سوی دولت میطلبید
و دولت قدم بسیار مهمی را برداشت که
تاکنون چنین گامی در طول انقالب
برداشته نشده و این شجاعت و جرات
بسیار مهم است».
روزنامه جمهوری اسالمی هم شدیدا
به امام جمعه تهران انتقاد کرد و او را
به خاطر استفاده از ادبیات مذهبی برای

توجیه برخی خطاهای دولت ،شماتت
کرد و در قسمتی از یادداشت خود نوشت
محترمین تریبوندار
«اینکه برخی از
ِ
میگویند ،گرانی هست ،اما مسووالن
دلسوزند! خب تا وقتی نتوانند از سوز دل
مردم اندکی بکاهند ،دلسوز بودنشان چه
سودی برای جامعه میتواند داشته باشد؟
برخی دیگر هم همچنان پای خدا را به
میدان گرانی میکشند و امتحان الهی
میخوانند وضع موجود را .یادشان نمانده
است انگار پیش از این چه میگفتند در
برابر گرانی!»
ابراهیم رییسی در همان مناظره
اقتصادی به کوچک شدن سفره مردم
هم اشاره کرده بود و گفته بود« :آنچه
مردم را بسیار ناالن کرده ،این است که
سفرهشان کوچک شد .باید برای تورم
راهکار پیدا کرد؛ ثبات بازار اهمیت داشته
و دخالت دولت در بازار معنا ندارد و دولت
شأن نظارت ،هدایت و حمایت را داراست.
باید برای اداره بازار و واحدهای تولیدی
از بازاریان و تولیدکنندگان کمک و نظر
گرفت .کار با بخشنامه پیش نمیرود».
با وجود این وعدهها ،اما ابراهیم رییسی
بیشتر از هر دولت دیگری دستور داده
است و سعی کرده کار را با بخشنامه
پیش ببرد .بازاریان و تولیدکنندهها هم
اوضاع خوبی ندارند و خبرها حاکی از آن
است که میزان خرید مردم بابت تولیدات
صنعت غذایی کاهش یافته است .کما
اینکه رییس اتحادیه نان فانتزی از کاهش
 ۵۰تا  ۶۰درصدی فروش واحدهای نان
فانتزی خبر داده است.

دولت تا اینجای کار موفق نشده به
بسیاری از وعدههای خود عمل کند.
در آغاز سال دوم ریاستجمهوری
ابراهیم رییسی ،حتی یک واحد از یک
میلیون واحد وعده داده شده ساخته
نشده است .بسیاری وعدههای دیگر نیز
نه تنها محقق نشده بلکه مسیر طی
شده در این یک سال ،کامال در جهت
عکس تحقق آن وعده بوده .تکرقمی
شدن تورم ،ایجاد یک میلیون شغل
به صورت ساالنه ،کاهش  ۵۰درصد از
هزینههای درمان ،رونق اقتصاد فضای
مجازی ،ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ،
اجرای خصوصیسازی واقعی ،تکرقمی
شدن تورم ،تولید نهادههای دامی مورد
نیاز در داخل کشور ،قطع وابستگی سفره
مردم به خارج و تکانهها ،ایجاد صندوق
بیمهای و جبران خسارت مردم در بورس
و توسعه اقتصاد دریا ،از جمله وعدههای
بزرگ ابراهیم رییسی بود که در این یک
سال هیچ گشایشی در تحقق این وعدهها
حاصل نشده است.
زمانی مبارزه با تورم و حل مشکالت
اقتصادی شعار کاندیدای مورد حمایت
اصولگرایان در انتخابات سال  ۱۴۰۰بود،
اما حاال از محقق نشدن آن وعدهها به
«امتحان الهی» تعبیر میشود که مردم
تشویق میشوند در این «امتحان الهی»
صبر پیشه کرده و تحمل کنند ،اما سوال
این است که آیا این امتحان الهی مردم
است یا امتحان الهی دولت؟ و آیا دولت
رییسی تا به اینجا از این امتحان سربلند
بیرون آمده است؟

آگهي مناقصـه عمومـي تجدیــد شـده
شمـــاره /1401/08ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «انجام عملیات حفاری پودری به روش ( )RCدر
محدوههای اکتشافی واقع در استان سیستان و بلوچستان» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر با رتبه حداقل  3در رشته کاوش های زمینی از
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس
الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از
بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1401/03/22در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع
و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً مناقصه گران می توانند در روز دوشنبه مورخ 1401/03/16
از محل اجرای موضوع مناقصه بازدید به عمل آورند .همچنین جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ
 1401/03/18در محل دفتر تهران شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در خیابان دکتر فاطمی مقرر شده
است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران
خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب غرفه سوپــر مارکت
در پایانـــه مسافربــری بعثت
شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

(اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت)

به شماره  5001091287000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده 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
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :تاریخ  1401/03/04می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  18:00روز دوشنبـه تاریخ 1401/03/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  19:00روز پنج شنبـه تاریخ 1401/03/26
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1401/03/29

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

آدرس :سیرجان -بلوار قائم ،جنب پمپ سی ان جی ،سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن)034( 4233 5800 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مزایده شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

آگهي مناقصـه عمومـي تجدیــد شـده

عکس :سید محسن فروزنده

حمله موشکی به پایگاه عین االسد در عراق

داستان یک امام جمعه متفاوت

