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گوناگون

دالر ارزان شد اما قیمت
کاالها پایین بیا نیست!

نمایندگان ،قانون را اصالح کنند تا به اجازه رهبری نیاز نباشد
رهبر معظم انقالب در جلسه درس خارج خود به موضوع قانون منع به کارگیری
بازنشستگانپرداختند.
به گزارش خبرآنالین ،به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،معظم له
فرمودند اصل این قانون ،قانون خوبی است ،باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است
که خود نمایندگان محترم مجلس ،قانون را جوری ترتیب بدهند و اصالح کنند که دیگر
این اشکاالت پیش نیاید ،مجبور نشوند که به اجازهی رهبری متوسل بشوند.

استیضاحکنندگانظ ریفپشیمانشدند

ایران نوشت :جلسه بررسی استیضاح وزیر خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس نیمه کاره ماند .دلیل این اتفاق آن طور که نایب رئیس کمیسیون امنیت
ملی مجلس گفته ،مطرح نشدن نیمی از محورهای استیضاح به دلیل کمبود وقت بوده
است .دهقانی فیروزآبادی بعد از این جلسه به «ایران» توضیح داده ،احتمال اینکه نهایتاً این
استیضاح در همان جلسات کمیسیون امنیت ملی منتفی شود هم وجود دارد .چرا که گویا
برخی امضا کنندگان این طرح از موضع قبلی خود عقبنشینی کردهاند

استیضاحوزیرعلومتقدیمهیئترئیسهمجلسشد
خبرگزاری مهر -عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی خبر داد :استیضاح وزیر علوم
با بیش از  ۷۰امضا و در  ۱۰محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در گفتگو با خبرنگار مهر ،از ارائه استیضاح
منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت:
استیضاح وزیر علوم با بیش از  ۷۰امضا در  ۱۰محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

شروط مجلس ب رای بخشودگی سود تسهیالت

نمایندگان مجلس شروطی را برای بخشودگی سود تسهیالت در سال جاری مشخص
کردند .به گزارش ایسنا ،نمایندگان الحاقیه ای را به بند ط تبصره  16قانون بودجه سال
 97الحاق کردند .که بر اساس آن سقف بخشودگی سود تسهیالت زیر یک میلیارد ریال
مشروط بازپرداخت اصل تسهیالت و بخشش جریمههای متعلقه  73هزار و  200میلیارد
ریال تعیین میگردد .تسهیالت اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران در صورت
بازپرداخت اصل آن مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم میشود.

الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان
طرح الزام شاغالن حرفههای پزشکی به استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی اعالم وصول
شد .به گزارش ایسنا ،علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی روز
سهشنبه موارد اعالم وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
طرح الزام شاغالن حرف پزشکی و وابسته به تجهیزات مرکز ارائه خدمات سالمت به
دستگاه کارتخوان بانکی اعالم  -طرح اصالح مواد 44و 194قانون آیین نامه داخلی مجلس
و طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
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بهار نیوز:
«قیمت دالر کاهش یافته است ،اما هنوز خبری از
کاهش قیمت کاالهای اساسی نیست ،».این جملهای است
که اینروزها از زبان مردم شهر بلندتر از همیشه به گوش
میرسد.
آنطور که از صحبتهای افراد مختلف جامعه برمیآید،
هنوز تب و تاب افزایش قیمت دالر و شوکی که در بازارها
به دنبال باال رفتن نرخ ارز ایجاد شده بود ،فروکش نکرده
و هر بار که از فروشندگان علت گرانی کاالهای اساسی
پرسیده میشود ،تنها جوابشان این است که این کاالها
خرید قبلی ما بوده؛ یعنی زمانی که دالر در کانال  18هزار
تومانی قرار داشت و باید به ناچار بر اساس قیمتهای قبلی
ارز ،کاالهای خریداری شده را به فروش برسانند تا بیشتر از
این دچار خسارت نشوند .البته مردم بیراه هم نمیگویند ،از
زمانیکه دالر در سراشیبی سقوط حرکت کرده و از رقمهای
قابلتوجه قیمتی ،خود را به کانال  11هزار تومانی رسانده
است ،قیمت بسیاری از کاالهای اساسی یا تکان نخورده،
یا حتی گرانتر هم شدهاند .مثال همین سه روز پیش بود
که افزایش دوباره نرخ شیر روی تارنمای رسانهها رفته
بود؛ «قیمت شیر دوباره گران شد ».قیمت شیر دوباره در
برخی از برندها در سایه سکوت سازمانهای حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی افزایش
یافت ،به طوری که قیمت هر لیتر شیر مدت دار با بسته
بندی تراپک که به  5هزار تومان رسیده بود به قیمت 5
هزار و  500تومان ،شیر مدت دار  200سیسی با بسته بندی
تتراپک از  2هزار تومان به  2هزار و  200تومان و شیر 946
گرم بطری از  4هزار و  500تومان به  4هزار و  700تومان
و  5هزار تومان رسیده است.
بررسی جدول تورم نقطهای اقالم خوراکی و آشامیدنی
در گزارش مرکز آمار ایران حاکی است ،افزایش قیمت انواع
گوشت باالی  50درصد ،ماهیها باالی  60درصد و میوه و
خشکبار باالی  70درصد بوده است .بر اساس این گزارش،
نرخ تورم نقطهای محصوالت خوراکی طبقهبندینشده هم
به مرز  100درصد رسیده است.بنابراین ،میتوان این گونه
نتیجهگیری کرد که با توجه به افزایش 20درصدی حداقل
حقوق در ابتدای سال  ،96این افزایش با افزایش قیمت
کاالها در سال جاری همخوانی نداشته و قدرت خرید
بسیاری از خانوارهای کارگری در مقایسه با سال گذشته
کاهش یافته است.
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انتخابات یا گدایی قدرت؟
تغییر مناسبات قدرت با انتخابات ،یک
بحث است و این که تصور شود برای بخش
محدودی از قدرت باید التماس شود دیگر
شاید مصداق اصطالح انتخابات نباشد و
تعبیر سعید حجاریان درباره آن صدق کند...
عصر ایران؛ مهرداد خدیر« -انتخابات ،به
معنای کنونی آن ،مصداق گدایی قدرت
است .اصالحات ،صدقه بگیر نیست و اگر
مکنت دارد باید با اتکا بر آن به بازار سیاست
برود .اگر پول بازار سیاست را نداشتیم باید
بکوشیم آن را کسب کنیم نه آن که به هر
نجلی تن دهیم».
بُ ُ
این جمالت ،سخنان تازۀ سعید حجاریان
است که در گفت و گو با تارنمای «مشق نو»
مطرح کرده است.
فارغ از این که این تعبیر چقدر با واقعیت
های کنونی عرصۀ سیاست در ایران سازگار
است یا به قصد هشدار ،اغراق شده است اما
بیان آن از زبان یک سیاستمدارکهنه کار
قابل تأمل است.
این که افرادی برای تأیید صالحیت به
این در و آن در بزنند تا ابتدا هیأت های
اجرایی و بعد هیأت های نظارت و در نهایت
شورای نگهبان صالحیت او را تأیید کنند تا
بتواند وارد ساختار قدرت شود و باز هم دل
شان بلزرد که دست آخر چه خواهد شد،
با تعبیری که آقای حجاریان به کار برده
انطباق دارد یا نه؟
این که پس از انتخاب هم دغدغه داشته
باشد که با یک تصویر خصوصی  200هزار
رأی او را مانند خانم مینو خالقی نمایندۀ

اصفهان ،باطل کند یا نه ،چطور؟
انتخابات برای این است که مردم یک
حزب یا یک گفتمان را بر دیگری ترجیح
دهند و کار و میدان را به او بسپارند تا ایده
های خود را عملیاتی کند و اگر توانست
تمدید شود و اگر نتوانست به دیگری
بسپارد.
نه این که قدرت را اتوبوسی بدانیم که تنها
برخی صندلی ها در آن قابل جا به جایی
است و برای سوار شدن در این اتوبوس باید
به دنبال آن بدوی تا جایی را لطف کنند و
د ِر پشتی را باز کنند .در عمل و در صحنه
سیاست ما اما چه اتفاقی افتاده است؟
چهره های سیاسی باید التماس کنند تا
نام آنان در فهرست تأیید صالحیت شده ها
اعالم شود و تازه وقتی به مجلس راه یافتند
و مصوبه ای را گذراندند باز نظر لطف شورای
نگهبان شامل حال آنان شود .در ماه های
اخیر البته نهادهای دیگر هم اضافه شده
است .از این روست که برخی از فعاالن
سیاسی گفته اند ترجیح می دهند خود را
کنار بکشند و تنها نظاره گر باشند.
اگر قرار نیست با انتخابات ،قدرت ولو
در بخش هایی محدود دست به دست
شود اصال چرا انتخابات برگزار می کنیم؟
اگر قرار است تنها صف هایی تشکیل شود
به بهانه های دیگر هم می توان وفاداران و
تأیید کنندگان را در میدان شهر جمع کرد
یا برنامۀ دیگری ترتیب داد.
نفر اول شورای شهر تهران یک میلیون
و  700هزار رأی آورده و به این نهاد راه

یافته است .پسر ارشد یکی از مؤسسان
جمهوری اسالمی هم هست .منتها باید
چند روز با وزیر کشور گفت و گو کند تا
حکم شهردار منتخب شان را امضا کند.
خوش بختانه این قضیه ختم به خیر شد.
اما تصور کنید رییس جمهور دخالت نمی
کرد و حکم شهردار حناچی صادر نمی شد.
چه احساسی به انبوه رأی دهندگان دست
می داد؟
جالب این که شنیدهایم وزیر کشور
از خود سلب مسؤولیت کرده و گفته
مسؤولیت صدور حکم شهردار را نمی پذیرد
و نهایتا رییس جمهور دستور می دهد.
خوب نیست این تصور درگیرد که آقای
رحمانی فضلی انتظار داشته آقای حناچی
«گدایی قدرت» کند و خوشبختانه عزت
نفس خود را هم حفظ کرد.
تعبیر سعید حجاریان تن دادن غیراصول
گرایان به هر گونه رویکرد را به لحاظ
اخالقی و شخصیتی زیرسؤال برده و حاوی
این پیام است که یا با اعتبار و پول کافی
قدم به بازار قدرت بگذارند یا اگر اعتبار کافی
ندارند آن را به دست آورند نه آن که چون
بضاعت ،اندک است به هر کاالیی تن داده
شود.
انتخابات برای دمیدن روحیه عزت نفس
است و چرا کسی باید به خاطر گذر از هفت
خوان انتخابات این عزت نفس را ملکوک
کند؟ اگر قرار است در دنیا سرمان را باال
بگیریم و زیر بار هر حرفی نرویم نمی
توانیم کاری کنیم که چهره های سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی که می خواهند شرافت
مندانه وارد بازی انتخابات شوند ناگزیر
باشند گردن کج کنند.

آگهی مناقصه آسفالــت شهــرداری نجــف شهر
شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استنــــاد مجــــوز شمـاره  313/643مورخ  97/8/27شــــورای محتـــرم اسالمــی

آسفالـــت خیابانــها و معابــر سطح نجف شهر را با رعایت کلیه ضوابــط فنــی تا سقف  20 /000 /000 /000ريال

از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
واگذار نماید.لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ  97/10/2به
شهرداری نجف شهر مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

 -1شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 -2ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی معادل  5درصد از مبلغ کل قرارداد  1/000/000/000ريال می باشد که متقاضیان باید به
حساب سپرده  12225نزد بانک تجارت نجف شهر واریز گردد.
 -3در صورتیکه نفرات اول ،دوم ،سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند ،سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -4به پیشنهادات مخدوش ،مشروط ،ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5سایر شرایط مناقصه در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

مناقصه شهرداری نجف شهر ( نوبت اول )

مدیر محترم  HSEشرکت سنگ آهن گهرزمین

لبوی داغ و یک لقمه نان حالل

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی نجف شهر

* ضمناً در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر ،متقاضیان می توانند با شماره تلفن  )034( 4239 7380 :امور قراردادها
تماس حاصل نمایند.

فعالیت و پیشبرد اهداف متعالی صنعتی نیازمند وجود بستری ایمن و فراهم بودن محیطی

انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ،جمع آوری زباله

متناسب با نوع تالش و تولید می باشد که این امر مستلزم داشتن دانش ،تدبیر و تالش
مضاعف است.
این مهم بر اهالی صنعت پوشیده نیست که سنگینی چنین رسالتی شانه های شایسته و
قابلیت های بایسته ای را اقتضا می کند .بی شک موفقیت های شرکت بزرگ گهرزمین در
زمینه ی ایمنی و حفظ محیط زیست که از ارزش های واال می باشند نتیجه ی صالبت ،کوشش
و مدیریت ارزشمند حضرتعالی و مجموعه ساعی  HSEگهرزمین است.
امید است درسایه امن ،محیطی فراهم و در مسیری روشن ،آینده درخشانی را درصنعت
این سرزمین بپیماییم .ارزنده ترین سپاس و تقدیر را تقدیمتان می نماییم.
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جمع آوری پسماندهای ساختمانی و الیروبی انهار و لوله ها و
کانال های هدایت آبهای سطحی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات( شرح مختصر :انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ،جمع آوری
زباله ،جمع آوری پسماندهای ساختمانی و الیروبی انهار و لوله ها و کانال های هدایت آبهای سطحی در محدوده منطقه دو
شهرداری سیرجان ) به شماره  200975674000027را 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.irانجام خواهد شدو 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  1397/09/07می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1397/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1397/09/27
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1397/09/28
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 034 - 41325077

مدرییت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای:

