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گوناگون
مصوبه افزایش  10درصدی حقوق بازنشستگان ابطال شد

تسنیم :ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
با اشاره به نشست هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی  ،گفت :در جلسه عصر امروز (دوشنبه  30خرداد ماه) هیئت
تطبیق مقررات ،مصوبه  ۱۰درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶
قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل  ۱۳۸قانون اساسی این مصوبه را
ابطال و ب رای اصالح به هیات دولت ارجاع خواهد داد.

روزنامه کیهان در ادامه مخالفتهای خود با فضای
مجازی ،در گزارشی تحت عنوان «اعتیاد به تلفن همراه
و فضای مجازی تهدیدی جدی برای خانوادهها» به این
موضوع پرداخته است.وقتی صحبت از اعتیاد میشود،
بالفاصله اذهان به سمت سیگار ،مواد مخدر و انواع
روانگردان و ...میرود اما در اغلب جوامع امروزی ،اعتیادی
به نام اعتیاد به استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه
نیز شایع شده است که با وجود همه آسیبهایش در
سبکزندگی و سالمتی افراد ،برای برخی بهاندازه سیگار و
مواد مخدر زشت و خطرناک جلوه نمیکند.
این روزها با ورود به مکانهای عمومی از جمله مترو،
اتوبوس و حتی مهمانیها و جمع خانواده به جرات میتوان
گفت یکی از اتفاقاتی که خیلی زیاد به چشم میآید مشغول
بودن افراد به گوشیهای همراه است .اوضاع به گونهای
است که گویی تلفن همراه جزئی از اعضای بدن این افراد
شده است!
بسیارند کسانی که پیش از خواب شبانه ،ابتدا شبکههای
اجتماعی را زیر و رو میکنند و بعد به خواب میروند و
یا به محض بیدارشدن از خواب ابتدا پیامهای احتمالی
و اعالنهای دریافتی تلفنشان را بررسی میکنند .سرک
کشیدن در شبکههای اجتماعی در هر مکان و زمانی حتی
موقع غذاخوردن و انجام کاری مثل تماشای تلویزیون در
افراد معتاد به تلفن همراه و فضای مجازی نسبتاً شایع
است.
نقش سبک زندگی و توجه به ساعت زیستی بدن مثل
تنظیم ساعت خواب ،انجام ورزش و ...همواره در رهایی از
اعتیاد موثر بوده است؛ این نکتهای است که اسماعیلتبار
نیز روی آن دست میگذارد و میگوید :طی  24ساعتی که
در شبانهروز وجود دارد ،خواب و ورزش تاثیر فوقالعادهای
در برخورد با اعتیاد به استفاده از موبایل و فضای مجازی
دارند .بهتر است همه افراد اعم از بزرگسال ،کودک و زن
و مرد از ساعت  10یا  11شب بخوابند؛ این تجربه اجداد
ما در دوره غارنشینی هم بوده و چشم بعد از تاریکی به
راحتی میپذیرد که خوابیده است .اکنون وجود نور موبایل
در آغاز خواب و در رختخواب آسیب بسیار شدیدی به
سالمت انسان ازجمله چشمان هر فرد وارد میکند .بنابراین
آشنایی و توجه به روند روزانه و طبیعی زندگی و ساعت
زیستی بدن و همینطور اعمال الگوی زندگی  24ساعته
سالم میتواند در کاهش اعتیاد به استفاده از موبایل و
فضای مجازی موثر باشد.

پرونده «متروپل» بسته شد

مه ر :احمد وحیدی وزیر کشور در رابطه با اینکه آیا گزارش جدیدی از متروپل
به دولت ارائه شده یا گزارش در این زمینه خاتمه پیدا کرده است؟ اظهار کرد:
کار متروپل از باب یک موضوع بح رانی خاتمه پیدا کرد و پرونده آن بسته شده
است .وی عنوان کرد :متروپل در حال حاضر به یک مجموعه تحویل داده شده
تا کارهای تخریب ساختمان را انجام دهند و از حیث فیزیکی ،ماج را به عنوان
یک طرح عادی دنبال خواهد شد.

استیضاح فاطمیامین در راه است؟

تجارت نیوز :روز دوشنبه سید محمد دهنوی یکی از اعضای هیات رئیسه
مجلس اعالم کرد که با تصمیم هیئت رئیسه مجلس ،تقاضای استیضاح وزیر
صمت ،وصول و ب رای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع م یشود.
دیروز نیز تسنیم به نقل از سید نظامالدین موسوی ،سخنگوی هیات رئیسه،
خبر نهایی اعالم وصول استیضاح رضا فاطم یامین را اعالم کرد .بر این اساس
وزیر صمت و نمایندگان  ۱۰روز فرصت دارند در مورد موضوعات استیضاح بحث
و گفتگو کنند.

تکذیب اجرای حکم قطع انگشت تعدادی از محکومان

آفتابنیوز :قوه قضاییه اعالم کرد :در پی انتشار نامهای منتسب به رییس جامعه
ج راحان ای ران خطاب به رییس جمهور مبنی بر اظهار نگ رانی درخصوص اج رای احکام
قطع انگشتان دست تعدادی از محکومان ،یک منبع آگاه ،خبر اج رای این احکام را
تکذیب کرد .این منبع آگاه گفت :نامه منتشر شده از سوی رییس جامعه ج راحان
ای ران ،ب راساس یک خبر کذب بوده و اخبار منتشر شده مبنی بر اج رای حکم قطع
انگشت تعدادی از محکومان به هیچ عنوان صحت ندارد.

تختروانچی :ایران به حمایت از سوریه ادامه میدهد
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس« ،مجید تخت روانچی» سفیر و
نماینده دائم جمهوری اسالمی ای ران در سازمان ملل ،در سخن رانی خود در نشست روز
دوشنبه  ۳۰خرداد شورای امنیت ضمن محکوم کردن تجاوزات و حمالت تروریستی
رژیم صهیونیستی علیه سوریه با بیان اینکه به حمایت از مردم و دولت سوریه در
تالشهای آنها ب رای بازگرداندن وحدت و تمامیت ارضی کشورشان ادامه م یدهیم،
گفت :حق مشروع سوریه ب رای دفاع از خود را به رسمیت م یشناسیم.

عکس :سید محسن فروزنده

کیهان ساعت به خوابرفتنملت
را مشخص کرد!!

وانت بار با بارش خوبه !!!

اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد ...
بهارنیوز :حشمتاهلل فالحتپیشه،
نماینده سابق مجلس و تحلیلگر مسایل
سیاست خارجی ،درباره مذاکرات وین
گفت« :من سرنوشت برجام را در قالب
داستان اساطیری پنلوپه تشریح میکنم؛
پنلوپه از اشرافزادگان یونانی بود که
همسرش اودوسئوس 10سال در میان
جنگ تروا ناپدید شد و 10سال هم بعد
از جنگ هیچ خبری از او نبود .همه از
بازگشت او ناامید بودند و به همین دلیل
پنلوپه را تشویق به ازدواج مجدد میکردند
و خواستگارهای زیادی هم برایش وجود
داشت اما او که دلش با همسرش بود،
منتظر ماند تا آنکه اصرارها آنقدر زیاد
شد که پنلوپه شرط گذاشت که کفنی
برای همسرم میبافم و هر وقت بافت کفن
تمام شد ،ازدواج خواهم کرد .او کفن را
میبافت و هر وقت به انتهای کار نزدیک
میشد همه بافتهها را میشکافت و از اول
میبافت .این کار را سه سال انجام میداد
تا آنکه باالخره اودوسئوس بازگشت .حاال
حکایت کفن برجام است که میبافند
و باز میکنند و باز هم میبافند و باز
میکنند تا روزگاری به نتیجه برسد».
او ادامه داد« :اگر مذاکرات احیای برجام
به نتیجه نرسد ،حتما ایران بازنده اصلی
خواهد بود زیرا واقعیت این است که حتی
توافقنامههای دوجانبهای که با برخی
کشورها میبندیم یا توافقهای 20سالهای
که امضا میکنیم زیر سایه تحریمها بسته
میشود و ایران در حالت تحریم این
توافقها را میپذیرد و نه در شرایطی عادی
و حتما منافع ایران در این توافقنامهها و

قراردادها لحاظ نمیشود».
این نماینده سابق مجلس همچنین
بیان کرد« :به نظر من در حوزه دیپلماسی
نوعی شعارزدگی حاکم شده است .ما
از فرصتی که قبل از جنگ روسیه و
اوکراین وجود داشت هم استفاده نکردیم
و امروز همه کشورها از جمله روسیه
در پی کسب حداکثری منافع خویش
هستند و منافع ایران کامال تحتالشعاع
قرار گرفته است .گفته میشد که سفره
مردم را نباید به برجام گره زد که معنای
ضمنیاش این بود که ما برای توافق به
مذاکرات نمیرویم و این شیوه درستی
نبود .واقعیت این است که درک درستی از
شرایط وجود ندارد و انگار همه بیتوجهاند
که در ماههای گذشته ماهی هزار تومان بر
نرخ دالر افزوده شده است و گرانی و تورم
به باالترین حد خود رسیده است .در این
شرایط اصلیترین درآمد دولت اخذ مالیات
از مردم شده است که این مالیاتهای
سنگین در شرایطی که معیشت مردم به
شدت محدود شده است ،فشار مضاعفی را
بر مردم وارد کرده است».
این تحلیلگر مسایل سیاست خارجی
درباره قیاس دو دولت روحانی و رئیسی
در حوزه سیاست خارجی اظهار کرد:
«این ایراد به دولت آقای روحانی وجود
داشت که بیش از حد متکی به برجام
شد و توجهی به مناسبات دوجانه با
کشورهای مختلف نداشت اما این ایراد هم
به دولت آقای رئیسی وارد است که توجه
به مناسبات دوجانبه را فارغ از ضرورت
رفع تحریمها در نظر دارد .حتی از همین

پیمان شانگهای بدون رفع تحریمها امکان
استفاده اقتصادی وجود ندارد یا آنکه
مناسبات دوجانبه وقتی اثربخش میشود
که محدودیتهای بینالمللی بر ایران
وجود نداشته باشد.
به فرض که ما بتوانیم نسبت به گذشته
نفت بیشتری بفروشیم اما توجه نداریم
که این نفت را با تخفیف عجیبی عرضه
میکنیم تا کشورهای دیگر بخرند؛ ضرری
برابر روزانه هزار میلیارد تومان که به کشور
تحمیل میشود و حاال فرض کنید اگر
شرایط عادی همین روزانه هزار میلیارد
تومان را به مدت 30روز یعنی یک ماه
به 30استان کشورمان میدادیم ،چه
میزان شکوفایی در تمام نقاط ایران به
وجود میآمد .از طرفی اصال این ضرر
را هم کنار بگذاریم و برسیم به اخذ
پول .ما در شرایطی هستیم که به دلیل
محدودیتهای بینالمللی اگر نفتمان
را ارزان هم بفروشیم ،در اخذ پولش با
مشکالت فراوانی روبهرو هستیم».
فالحتپیشه در پایان گفت« :امروز
نیاز به یک تصمیم سیاسی مهم است.
امروز زمان درگیری با آژانس نیست زیرا
وضعیت بدتر از شرایط کنونی هم میشود.
ما روزگاری میتوانستیم خودمان پشت
میز مذاکره سرنوشتمان را تعیین کنیم و
امروز باید منتظر بمانیم که در البیهای
پشت پرده شورای حکام و شورای
امنیت چه تصمیماتی گرفته میشود و
این شرایط خوب نیست و اگر تصمیم
مهمی گرفته نشود ،وضعیت از آنچیزی
که مشاهده میکنیم هم بدتر میشود».

آگهي مناقصـــه عمومـــي

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار جهت
«اجرای خط لوله  600چدن نشکن پساب مجتمع جهان فوالد سیرجان
به سمت لوله اصلی پساب گل گهر به صورت ( »EPCشماره )1401-91

شمـــاره /1401/14ع

شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد «اجرای خط لوله  600چدن نشکن پساب مجتمع جهان فوالد سیرجان به سمت لوله اصلی
پساب گل گهر به صورت  » EPCرا به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد؛

لذا از شرکت های واجد صالحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا  10روز کاری از تاریخ چاپ آگهی ،نامه اعالم آمادگی

را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای مجوز تخليه و بارگيري از امور شركتهاي

خود را به همراه مدارک زیر به آدرس ایمیل  TECHINFO@CANYMES.COMارسال نمایند.

رزومه و
سابقه کار

حسن انجام کار
(رضایت
کارفرمایان قبلی)

رتبه ها و
سایـر گواهی

%15

%10

%15

توان تجهیزاتی و
کادر فنی و توان
ماشین آالت قابل
اجرایی قابل
اختصاص به این پروژه اختصاص به این پروژه

%15

%30

اداره بنادر و دريانوردي اسکله شهید رجایی با اعتبار حداقل يك سال واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند

توان
مالی

%15

*شرایط و مدارک مورد نیاز از متقاضیان :

.1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعالم آدرس ایمیل ،شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است).
.2اساسنامه و مدارک ثبتی منطبق با موضوع مناقصه(شماره اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت،گواهی آخرین
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره ،مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و .)....
.3روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و رزومه
ارسالی باید مربوط به سال  96تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد).
.4مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و لیست
ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
.5گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
.6ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری.
.7ارایه گواهی ها و رتبه ها (حداقل  3آب و  3تأسیسات و تجهیزات).
.8ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.
*سایر موارد:

.1محل اجرای موضوع آگهی کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده
سیرجان-شیراز کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRبخش 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  1401/04/12در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یک شنبه
مورخ  1401/04/05در انبار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسکله شهید رجایی 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

عم
آگهی تمدید مناقصه ومی دو رمحله ای (شماره )1401-92

« آگهی تمدید (نوبت دوم) مناقصه عمومی دو مرحله ای

« برق رساني از پست  GISبه پست برق (اتاق كنترل) كارخانه احياء مستقيم
شماره دو مجتمع جهان فوالد سيرجان به صورت » EPC

پیرو آگهی شماره  1401/88مورخ  «1401/03/11مناقصه عمومی دو مرحله ای « برق رساني از

 .2تأمین کلیه لوله های چدن نشکن و نیز دو عدد پمپ بر عهده کارفرما می باشد

.3ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد
در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

.4شرکت جهان فوالد سیرجان پس از ارزیابی مستندات ارسالی ،شرکت هایی که در این مرحله واجد صالحیت
مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.

پست  GISبه پست برق (اتاق كنترل) كارخانه احياء مستقيم شماره دو مجتمع جهان فوالد سيرجان به
صورت  » EPCبدین وسیله به اطالع میرساند

مهلت ارسال اسناد مناقصه تا روز سه شنبــه مورخ  1401/04/14تمدید شده است
ضمنا ً مناقصه گران می توانند اسناد ویرایش شده مناقصه را در تاریخ 1401/04/04

.5هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

.6در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن (021- 84335206سرکار خانم نادرنژاد)
تماس حاصل فرمایید (.صرفا در ساعات اداری)

« عمليات بارگيري محصوالت از انبار ،حمل و تخليه آنها در كشتي واقع در اسکله شهید رجایی بندرعباس»

مجتم

واحد بازرگانی رشکت کانی مس( -دمرییت رطح رپوژه اهی ع جهان فوالد سیرجان)

از سایت SJSCO.IR

دریافت نمایند .

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ( )021-84335206سرکار خانم نــادرنـژاد تماس حاصل نمایید.
مجتم
واحد بازرگانی رشکت کانی مس( -دمرییت رطح رپوژه اهی ع جهان فوالد سیرجان)

