
ویترین آخر

در  رییس جمهور  رییسی،  ابراهیم  سید  آفتابنیوز: 
گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم درباره مشکالت اقتصادی 
و گرانی های اخیر، آمارهای مختلفی ارائه داد و افزایش شدید 
قیمت کاالها در روزهای اخیر را با حواله به دولت قبل، تجاوز 
نظامی روسیه به اوکراین، بحران جهانی و البته مصوبات مجلس 
و اجرای قانون توجیه کرد. در کل به ادعای آقای رییسی، دولت 
انقالبی هیچ نقشی در خصوص گرانی های سرسام آور فعلی 

نداشته است!
آماری  رییسی  ادعاها،  این  کنار  در  آفتاب نیوز،  گزارش  به 
در خصوص تورم نیز اعالم کرده که واقعیت نداشت و جای 
البته تاسف دارد که چگونه رییس جمهور کشور،  شگفتی و 
چنین آمار غیرواقعی را در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم 

اعالم کرده است.
درخصوصاینادعایرییسیچندنکتهقابلذکراست؛

با تورم ۶۰ درصدی دولت را تحویل  ۱. رییسی گفته که 
گرفتیم!

اما گزارش مرکز آمار در این خصوص چه می گوید؟ )مرکز 
آمار مرجع رسمی اعالم نرخ تورم در کشور است.( براساس 
گزارش مرکز آمار )اینجا بخوانید(، نرخ تورم در شهریور سال 
۱۴۰۰ به میزان ۴۵.۸ درصد اعالم شده بود. بنابراین تورم ۶۰ 
درصدی واقعیت ندارد و معلوم نیست جناب رییسی این آمار را 

از کجا و چه کسی گرفته است!
۲. عالوه بر این رییسی گفته "اگر این وضعیت ادامه می یافت، 
تورم کشور بیشتر می شد..." رییس جمهور چنان سخن گفته 
که با اقدامات دولت، جلوی رشد نرخ تورم گرفته شد اما آیا این 
حقیقت دارد؟ برای راستی آزمایی این ادعای رییسی می توان به 

گزارش مرکز آمار که اخیر اعالم شده، مراجعه کرد. 
"شاخص قیمت  با عنوان  آمار  براساس گزارشی که مرکز 
مصرف کننده " خرداد ۱۴۰۱" منتشر کرده است نرخ تورم 
نقطه ای در خردادماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲,۵ درصد رسیده است؛ 

بنابراین این ادعای رییسی نیز با واقعیت همخوانی ندارد.
پیش از این نیز وزیر اقتصاد آمار کذبی درخصوص تورم اعالم 
کرده بود که آفتاب نیوز با استناد به گزارش مرکز آمار، ادعای 
وزیر اقتصاد را رد کرده بود.)اینجا بخوانید( با این حال رییس 

دولت انقالبی دوباره این ادعای غلط را مطرح کرده است.
این  به  محمد مبین، فعال سیاسی و رسانه ای در واکنش 
ادعای رییسی نوشته است: "رییس جمهور مدعی شد کشور 
را با تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفته، لطفا برای اینکه مردم 
بدانند رییس جمهورشان صداقت دارد، نهاد ریاست جمهوری 

اسناد این تورم را منتشر کند."

       گوناگون

اعتماد  روزنامه  در  زیدآبادی  احمد 
صورت  در  برجام  توافقنامه  نوشت: 
را  کشور  بر  حاکم  فضای  آن،  احیای 
عنوان  به  که  به طوری  می دهد؛  تغییر 
یک پیش شرط ضروری، می توان آن را 
نقطه آغازِ حرکت در جهت حل معضالت 
با این  ایرانی تلقی کرد.  بنیانی جامعه 
همه، احیای برجام اگر با یک استراتژی 
مدون و تازه همراه نباشد، فقط به صورت 
یک مسکن زودگذر عمل می کند و اثر 

خود را به سرعت ازدست می دهد.
از این رو احیای برجام با توجه به نفوذ 
و قدرت دشمنان این توافق، مخاطراتی 
پیشاپیش  اگر  که  دارد  خود  بطن  در 
نسبت به آنها هشدار داده نشود، چه بسا 
به حل بحران های کشور یاری نرساند 
و بعد از چند ماه، داستان همیشگی از 
احیای  گرفته شود.نخستین خطر  سر 
برجام این است که مخالفان این توافق 
درصدد برآیند تا نشان دهند که پذیرش 
توافقنامه، زمینه ساز هیچ نوع تغییر و 
تحولی در کشور نشده و نخواهد شد و 
اوضاع طبق روال گذشته ادامه خواهد 

داشت.
بر این اساس، این نیروها ممکن است 
حوزه  در  خود،  قدرِت  نمایش  برای 
خارجی ماجرایی را آغاز کنند که تمام 
آثار اقتصادی احیای برجام را خنثی کند 
از  را  و تشنج در روابط خارجی کشور 
بحث هسته ای به موضوعی دیگر منتقل 
سازد. چنین تحرکاتی به واقع بازگشت 
به نقطه صفر است.این نیروها همین طور 
ممکن است در صحنه داخلی، فشارهای 

اجتماعی  و  فرهنگی 
عادی  مردم  علیه  را 
امید  تا  کنند  تشدید 
ایجاد  به  نسبت  آنان 
کشور  در  تازه  تحولی 
به یأس تبدیل شود و 
احیای برجام نزد آنان 
جلوه  منفی  امری  را 

دهد.
خطر دوم این است 

که دولت پس از دسترسی به منابع ارزی 
الزم، از کار سخت و دشوارِ اصالح ساختار 
اقتصادی کشور به کلی صرف نظر کند و 
برای جلب نظِر برخی اقشار و همین طور 
اصالحات  مخالفان  فشار  از  رهایی 
اقتصادی، سیاست پول پاشی در سطح 
یعنی همان  را در پیش گیرد؛  جامعه 
کاری که محمود احمدی نژاد در دوران 
دالرهای  انبوه  از  دولتش  برخورداری 
نفتی کرد و عالوه بر ریخت و پاش پولی 
و هدر دادن منابع، زمینه ساز گسترش 
زمینه های  همه  در  بی سابقه  فسادی 
بروکراتیک و سیاسی و اجتماعی شد. 
این در واقع تهدید بسیار بزرگی است 
که الزم است اقتصاددانان آگاه و دلسوز 
از هم اکنون نسبت به عواقب آن هشدار 

دهند.
خطر سوم احیای برجام این است که 
دسترسی به دارایی های بلوکه شده و ارز 
ناشی از صدور نفت گران قیمت، حکومت 
را به فکر حکمرانی کامال اقتدارگرایانه و 
احساس بی نیازی از مشارکت سیاسی 
طبقات گوناگون اجتماعی و به خصوص 

بی تحملی در برابر انتقادهای روشنفکران 
برابر  در  و  بیندازد  سیاسی  فعاالن  و 
سیاست  مخالفت،  و  نقد  از  سطح  هر 

مشت آهنین در پیش گیرد.
این سه خطر بزرگ می تواند احیای 
برجام را نه فقط بی اثر کند بلکه حامیان 

این اقدام را از کرده خود پشیمان سازد!
شرایط  که  است  حالی  در  همه  این 
کشور به جایی رسیده است که بدون 
ایران  جامعه  و  اقتصاد  برجام،  احیای 
تهدیدهای  با  و  گرفت  نخواهد  سامان 
تاریخی روبه رو خواهد شد.بدین ترتیب، 
احیای برجام ضمن آنکه ضرورتی حیاتی 
است، مخاطره آمیز هم هست. کارِ اهل 
نظر و دانش و سیاست این است که در 
کنار حمایت از احیای برجام، نسبت به 
مخاطرات آن نیز پس از امضای دوباره 
آن هوشیار باشند و برای پیشگیری از 
خطرات مذکور به وظیفه ملی خود عمل 
کنند.چنانچه احیای احتمالی برجام در 
ازمخاطرات سه گانه  آینده خود،  مسیر 
فوق در امان بماند، عبور از بحران های 
جاری و گشایش صفحه تازه ای در حیات 

ایران زمین دور از انتظار نخواهد بود.

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

اشکالشرعی!!!

تعداد امضاهای استیضاح وزیر صمت از ۳۴ به ۴۰ رسید
خبرآنالین: لطف اهلل سیاهکلی از امضاکنندگان و پیگیران اصلی استیضاح درباره 
سخنان حسینی کیا مبنی بر از نصاب افتادن استیضاح، ضمن تکذیب این »ادعا« 
گفت: آقای حسینی کیا ، اصال  درخواست استیضاح را امضا نکرده اند .بنابراین 
پس گرفتن امضا از سوی ایشان ، موضوعیت ندارد و اطالع رسانی شان درباره از 
نصاب افتادن استیضاح کامال نادرست است. وی افزود: طی ساعات اخیر تعداد امضاها 

افزایش یافته و از ۳۴ به ۴۰ امضا رسیده است.
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گفت:  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرس  خبرنگاران:  باشگاه
گندم  تن  هزار  بازرسان جهاد کشاورزی ۵۰  و  اطالعات سپاه  نیروهای سازمان 
دولتی احتکار شده را در یکی از کارخانه های تولید آرد حومه اصفهان کشف و 
ضبط کردند. بازرس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  در جمع اصحاب 
رسانه گفت: صاحب این کارخانه سهمیه گندم دولتی را دریافت کرده بود تا به 

آرد یارانه ای تبدیل و به نانوایی ها عرضه کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از آزاد شدن یک فروند کشتی تحت پرچم ایران 
که اخیرا از سوی دولت یونان در سواحل این کشور نگه داشته شده بود، خبر داد.

  علی اکبر صفایی در مراسم روز جهانی دریانورد اظهار کرد: لحظاتی پیش به من 
خبر دادند که کشتی توقیف شده ایرانی آزاد شد و به سمت کشتی ای که بار آن 
را دزدیده بود، حرکت کرد. امیدواریم عملیات SOS ادامه یابد و این بار به کشور 

باز گردد.

چهکسیبهرییسیآماردروغ
میدهد؟

کشف ۵۰ هزار تن گندم دولتی احتکار شده در اصفهان

آزاد شدن کشتی توقیف شده ایرانی

کرملین: پوتین چهارشنبه با رئیسی دیدار می کند
والدیمیر  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  کرملین  کاخ  الجزیره،  از  نقل  به  ایسنا:
پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر 
در ترکمستان با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد.

بنا بر اعالم کرملین این دیدار چهارشنبه برگزار خواهد شد.کرملین همچنین 
اعالم کرد که پوتین در حاشیه این نشست با الهام علی اف رئیس  جمهور 

آذربایجان نیز دیدار می کند.

شرط توافق از نظر جیك سالیوان
مدت  ایران،  با  ارتباط  در  گفت:  خبرنگاران  به  دوشنبه  روز  سالیوان،  جیک 
زمانی طوالنی است که دیدگاه ایاالت متحده صریح بوده و آن "اطمینان از عدم 
دستیابی ایران به سالح هسته ای" ست و فکر می کنیم یک توافق دیپلماتیک 
بهترین راه آن است. فکر می کنیم بازگشت متقابل به برجام، در راستای منافع 
ایاالت متحده و شرکای مان است. وی افزود: یک توافق بر روی میز، پیش روی 

ایران است و بستگی به ایران دارد که بخواهد آن را بپذیرد یا نه.
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 18:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
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 حمل و نقل بار و مسافر تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی مربوط به تنظیف و رفت و روب 

ساختمان و محوطه و سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری بعثت
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تنظیف و رفت 

و روب ساختمان و محوطه و سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری بعثت ( 
2001091287000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تـا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان حمل و نقل بار و مسافر تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان  تجدید مزایــده عمومــی 

اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی 

)شرح مختصر؛ اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت ( 
5001091287000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

  آگهي استعالم  عمومي )تجدید شده نوبت دوم( 
شماره 401/03/س

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد؛ 

» راهبــری،تعمیــرات، سرویـس و نگهـداری سیستم های آنالیـــن
 کارخانجات در بخش هوا و تصفیه خانه فاضالب بهداشتی«

را از طریق برگزاری استعالم عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند 

جهت اخذ اسناد استعالم به نشانی الکترونیکی  WWW.GEG.IR اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی 

کیفی و فنی را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان از قسمت مناقصه-مزایده دانلود نمایند. 

مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الی 14 چهارشنبه مورخ 1401/04/15 در محل دفتر کمیسیون معامالت 

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. 

الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون 

نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختارمي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـه عمومي شماره 1401/15/ع
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد؛ 

» پروژه ارائه خدمات مهندسي، خاکبرداري، حمل، خاکریزي، تسطیح، کوبش و 
تامین تراکم جهت اصالح، تقویت و آب بند نمودن دیواره هاي غربی و شرقي و جنوبی

 حوضچه باطله جدید خطوط 5 و 6 و 7 تولید کنسانتره«
خود را واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی 
WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 

تأمین کنندگان دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 1401/04/20 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه 
مورخ 1401/04/14 مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد 

هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


