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ویترینآخر

گوناگون
جهانگیری:آم ریکام یخواهدمعیشتمردمسختشود
تا فروپاشی داخلی رخ دهد

به گزارش آفتابنیوز؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در سومین دوره اهدای
نشان کارآفرینی امین الضرب در تاالر وحدت با بیان اینکه شرایط کشور سخت و دشوار
است ،اظهار کرد :ولی این دوره طوالنی نخواهد بود ،چون بیمنطق و بی پشتوانه است؛
وی ادامه داد :آمریکا میخواهد معیشت مردم سخت شود تا فروپاشی اقتصادی و فروپاشی
داخلی انجام شود ،اما ما میتوانیم این دوره را خوب مدیریت کرده و کوتاه کنیم.

ظ ریف:منتظراروپانم یمانیم

وزیر امورخارجه کشومان گفت :به همکاری با اروپا درباره spvادامه میدهیم ،اما منتظر
اروپا نمیمانیم .به گزارش جهان نيوز ،محمدجواد ظریف در پاسخ به سوالی درباره سازوکار
ویژه مالی اروپا ( )spvخاطرنشان کرد :اروپاییها تالش هایی کردهاند ،اما این اقدامات
نتوانست در حد انتظار ما پیشرفت داشته باشد .وی تصریح کرد :به همکاری خود با اروپا
درباره اس پی وی ادامه میدهیم ،اما منتظر آنها نخواهیم ماند و با شرکای سنتی خود
مثل هند ،چین و روسیه در راستای منافع ملتمان همکاری خواهیم کرد.

احمد توکلی :فساد نظام را تهدید م یکند
آفتابنیوز:عضومجمعتشخیصمصلحتنظامبااشارهبهاینکهامروزهیچتهدیدسختی
نظام را تهدید نمی کند ،گفت :فساد و شیوع آن ممکن است نظام را تهدید و با خطر
مواجهکند.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فساد سازماندهی شده
و شبکه ای در بخشی از جامعه وجود دارد ،افزود :هنگامی که رهبر معظم انقالب اسالمی
دستور برخورد با مفاسد را دادند ،اعالم کردند ممکن است برخی عربده بزنند.

ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور تصویب شد
آفتابنیوز :هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت ،معدن و تجارت،
امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دبیرخانه
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شرایط ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات
کشور را تصویب کرد .در جلسه مورخ  30آبان ماه  1397هیئت وزیران مقرر شد به منظور
تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور ،وزیران اقتصاد و دارایی ،صمت و
رفاه تمهیدات الزم را در این خصوص اتخاذ نمایند.

طال در جهان ارزان شد ،سکه در ای ران گ ران
محمد کشتی آرای رییس اتحادیه طال و جواهر ،با بیان این مطلب به خبرآنالین
افزود :امروز در بازارهای جهانی قیمت هر اونس طال به نسبت روزهای گذشته ۱۷دالر
کاهش یافته و به  ۱۲۸۲دالر رسیده است.وی توضیح داد :برخالف روال اتفاق افتاده
در بازارهای جهانی ،قیمت سکه در بازار ایران متناسب با کاهش قیمت اونس جهانی،
پایین نیامده است که آن را می توان مربوط به افزایش نرخ ارز دانست.

داستان اینستاگرام نیز جز
این نخواهد شد!

بهارنیوز :فیلتر اینستاگرام؛ این تازهترین موضوعی است که
دلواپسان فضای مجازی به دنبال آن هستند .پس از شکست
پروژه فیلترینگ تلگرام بسیاری تصور میکردند که حداقل به
زودی شاهد تکرار همان رویه نادرست نباشیم اما ظاهرا تمایل
به فیلترینگ همچنان وجود دارد و به زود شاهد تکرار همان
داستان تلگرام این بار برای اینستاگرام باشیم.
نکته جالب توجه در چنین موضوعاتی آن است که نه
وزارت ارتباطات به عنوان مسئول اصلی فضای مجازی و نه
رییسجمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی
توان ،امکان و یا تمایلی برای مقابله با چنین تصمیماتی ندارند
و تنها مانند ما مردم که قدرتی در اختیار نداریم در رسانهها و
شبکههای اجتماعی به این قبیل تصمیمات اعتراض میکنند؛
آن هم اعتراضی بدون هر گونه اقدام و عمل!
هنگامی که بحث فیلترینگ تلگرام مطرح شد برخی از
مسئوالن موضوع حمایت از پیامرسانهای داخلی را پیش
کشیدند و مدعی بودند این تصمیم بیشتر از آن که سیاسی،
اجتماعی یا فرهنگی باشد به دلیل مسائل اقتصادی و حمایت از
محصوالت ملی گرفته شده است .نتیجه اما چه شد؟
با نگاهی به تعداد اعضای این قبیل کانالها میتوان به این
نتیجه رسید که فیلترینگ تلگرام نتوانسته است تاثیر ملموسی
بر تعداد اعضای چنین کانالهایی در تلگرام بگذارد.در نتیجه
میتوان گفت فیلتر تلگرام در عمل نه توانسته است کمکی به
گسترش پیامرسانهای داخلی کند و نه از منظر سیاسی و یا
فرهنگی تغییری در نوع استفاده جامعه از این پیامرسان ایجاد
کرده است.
بدیهی است که داستان اینستاگرام نیز جز این نخواهد شد
و پاسخ پرسش وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه «فردای فیلتر
اینستاگرام چه خواهد شد؟» به این شرح است :مسئوالن دولتی
در شبکههای اجتماعی فیلتر شده در ظاهر به این تصمیم
معترض میشوند و در عمل هیچ کاری برای رفع آن نخواهند
کرد ،مردم عالوه بر هنگام استفاده از پیامرسان تلگرام در زمان
استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز فیلترشکنهای خود
را روشن میکنند ،بازار فیلترشکنها نیز پر رونقتر از قبل به کار
خود ادامه میدهد!
مطلب آخر آن که تا زمانی که تصمیمگیران کشور عقل جمعی
جامعه را باور نکنند و تصورشان از مردم افراد صغیری باشد که
نیازمند ّقیم هستند این چرخه معیوب در موضوعات مختلفی
تکرار خواهد شد ،روزی برای فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام،
روزی برای جمعآوری دیشهای ماهواره ،روزی برای مقابله با
ویدئو و روزهایی هم برای حذف کاندیداهای انتخابات!

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه :شرکـــــت سنگ آهــــن گهـــــر زمیـــــن (سهامی عــام)

-2شرح مختصر موضوع مناقصه :ایجاد ،توسعه ،نگهداری فضای سبز و جنگل کاری در محوطه های

اداری ،اطراف خیابان ها ،راه های دسترسی ،دامپ باطله و عرصه های طبیعی شرکت سنگ آهن گهر زمین

ذکـر شیـخنا ناصر تقیزاده
آبادانی عمارات را در سر داری بر تو واجب
است که جوانان را عزیز بداری و ایشان را
در امور خانقاه بگماری تا آبدیده گردندی.
جاللالدینشاه بفرمود این گوهر در وجود
توست ،بدان بپرداز که واجب گشتی بر تو
زکات علم.
پس شد آنچه شد و خواجه حسن طرح
ها در انداختی و جوانان را خلعت بدادی و
بر امور گماشتی.
شیخ ناصر که با کمک برادران جهانگیری
بر خانقاه مستولی شدی و آنجا را از چنگال
جاللالدینشاه مآبی به درآوردی اما
سیاست ننمودی جوانانی را که پیش از
این خواجه حسن برکشیده بود .در حقیقت
خواجه حسن از کسانی بود که ایمان آوردند
و شیخ ناصر از کسانی که ایمان را عتیقه
نمودی و خلعت وزارت خواجه حسن از بر
او کندی و به ایمان بدادی!
شیخ ناصر در خانقاه حوالهجات زیادت
برگرفت و مرادان و مریدان هر دو را بداد.
از این روی بازرسان سر برکشیدند و آمار
بگرفتند و در کار وی شدند .کشف و
شهود شد که شیخ ناصر را خویشیست در
پایتخت! پس بازرسان مصدر را بگفتندی
آنچه بفرستاده به حساب تو نویسیم ،پس
فریاد برآورد و از خویش خود تبری جستی
و به یاریاش ماندی.
اما بعد گلچین روزگار عجب نامورت
هستی که برادری از برادران جهانگیر را
گرفتار کردی پس دیگر برادران شیخ ناصر
را پیغام بفرستادندی که به درگاه اکابر برو
و شفاعت بخواه ،شیخ ناصر چنین بکرد،

آن شیخ بیاعصاب ،آن دارندهی
حسابهای بیحساب ،آن که برای
ماندگاری در گلگهر دیده است خواب،
آن که مدیر بود پیش از این در بناب،
ناص ِرتقیجناب نشسته جای جاللمآب.
آوردهاند که در ایالت سیرگان برادرانی،
تا بدانجا جهانگیری بکردند که شیخ
شیخی خانقاه گلیگوهر
ناصر گنابادی را به
ِ
بگماردند که خانقاه گلگهر وجوهات بسیار
بداشتی و شیخ ناصر صله زیاد بدهی
تا انتخابات را به سوی برادران جهانگیر
بگرداندی تا یکی از سه برادر فیروز گرددی
شیخگداری زیرآب همی
گرچه آن برادر را ِ
بزدی نزد شورای شورایان.
نقل است که شیخ ناصر ارادتی تام به
عالم ناسوت بداشت و یاران را بدین امر
بخواند ،پس یاران اجابت همی نمودندی و
شیخ انارکی و شعاعالملک کرمانی به همراه
مالزم وی ابوسعید کرانی محفل وی گرم
بداشتندی و خدمت بکردند و دادسخن
بدادندی اندر احوال والیت و شیخ در این
حال از سخنان ایشان سخت خوش بیامد و
ایشان را خرقه بداد یکی را جانشین بخواند و
آن یکی را امیر ساربان.
پیش از شیخ ناصر ،خانقاه گلگهر را
جاللالدینشاه ماآبی بداشت و وی را وزیری
بود خواجه حسن نام که از اهالی سیرگان
بودی به دوراندیشی و کیاست شهره و به
دوستان پندها بدادی که ایشان را در روز
اتفاق به کار بیامدی.
نقل است که روزی خواجه حسن به
جاللالدینشاه ماآبی بگفت :اگر آرزوی

ندا آمد کار بر تو سخت آمد و یک فرصت
تو را بیشتر نیست که خود را بخواهی یا
شاهمهدی را .شیخ ناصر اندکی تامل بکرد
و عرضه داشت که خود را برکشم که نزد
هر کسی خویشتن عزیزتر است ،شاهمهدی
گرفتار آمد و شیخ ناصر لختی بجست.
تفو بر تو ای چرخ گردون که شیخ
ناصر که برادران جهانگیر همه عمر وی را
برکشیده بودندی ،از مهلکه بجستی بیآنکه
بدانها التفاتی نمایی .پس وی را شماتت
همی بکردند و از وی روی برتافتند.
چنان شد که شیخ ناصر احوال صدارت
خویش آشفته بدید و روی بر شاهگداری
نهاد و گفت که مریدانت را صلهها دهم تا
مرا حمایت کنی .پس شاهگداری سیاههای
از امور و خرقهها به وی بداد تا انجام دهد
و منصوب گرداند و چنین کرد لیکن شیخ
ناصر بیمزت بود و منت هر خدمتی که
کردی.
پس از چندی شیخ ناصر زیر پای خویش
خالی بدیدی و از اینجا رانده و از آنجا مانده
گشتی.
پس شیخ ناصر به خانقاه بهارستان رفتی
و روی به درگاه نهادی و دعا بکردی در
گشایش این گره تا به خواب رفتی .در خواب
شیخی را دیدی سخت نیکومنظر در کنار
آتشی نشسته که شیخ ناصر را پرسیدی از
چه روی نگرانی؟ پیش آی که دوای تو پیش
من است .شیخ ناصر بگفت روزگار سخت بر
من تنگ آمده مرا بشارتی ده ،شیخ ریشش
را خاراند و گفت تو را شعبهای خانقاه است
در دوسلدورف که هر آنچه به کف آوردی
زرها به خزانهداری آن خانقاه بسپردی ،چرا
دست از خانقاه گلگهر نشویی و از ایالت
کرمان راهی ایالت ژرمان روانه نگردی؟

آگهی تجدید 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 97/10/29
به 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.

-3مدت ،محل و برآورد اولیه اجرای کار :

 -3در صورتیکه نفرات اول ،دوم ،سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند ،سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

مدت اجرای پروژه  12ماه بوده و برآورد عملیات اجرایی بر اساس فهارس بهای مورد استفاده

 -4به پیشنهادات مخدوش ،مشروط ،ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(آبخیزداری و ابنیه) سال  97با اعمال ضرایب به مبلغ کل ( 57/444/327/966پنجاه و
هفت میلیارد و چهارصد و چهل و چهار میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و نهصد و شصت
و شش) ريال و محل اجرای آن سیرجان؛ کیلومتر  60جاده شیراز ،سایت شرکت سنگ آهن

 -5سایر شرایط مناقصه در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

تماس حاصل نمایند.

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان به استناد بند  3مصوبه شماره

-4شرایط مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی):

 15شورای سازمان در نظر دارد بهره برداری از مجموعه آالچیـــق واقع در ضلع

جنوب غربی میـــدان امام حسیــــن(ع) را از طریق مزایده بر اساس شرایط

داشتن حداقل یک کار مشابه با رضایت کارفرما

ذیل و مندرج در اسناد به صورت استیجاری به بخش خصوصی واگذار نماید  .لذا

-5مهلت خرید اسناد و بازدید :حداکثـــــر تــــا ساعت  16روز چهارشنبـــــــه 1397/10/26

 -6محل تهیه اسناد :شرکــــــــــــــت سنــــــــگ آهن گهـــــــــر زمیــــــــــــن به نشانـــــــی:
تهــران-بلـوار آفریقـــا ،خیابان آرش غربـی ،پالک  ،12طبقــه دوم ،دفتر کمیسیــــون معامالت

 -7نحوه خرید اسناد :با مراجعه حضــــوری و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 2/000/000
ريال به شماره حساب  0111515543005به نام شرکت سنگ آهن گهر زمین نزد بانک

ملــــــــی به همراه معرفی نامه کتبـــــــــــی

-8میزان سپرده شرکت در مناقصه( 2/850/000/000 :دو میلیـــــــــارد و هشتصد و پنجاه

میلیون ) ریــــــــال در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر

آگهی نوبت دوم همه روزه به جز ایام تعطیل حداکثر به مدت  10روز به امور قراردادهای سازمان واقع در
بلوار شهید زندی نیا -مجتمع سازمانی شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

-1سپرده شرکت در مزایده مبلغ 63/000/000ریال که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا رسید
پرداختی به حساب  0105938186001بنام سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز نزد بانک ملی ارسال گردد.
 -2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط
خواهد شد.
-4به پیشنهادات مخدوش ،ناقص و یا پیشنهاداتی که خارج از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت سنگ آهن گهر زمین

 -5سایر شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد درج گردیده است.
-6آخرین مهلت تحویل اسناد به واحد حراست شهرداری پایان وقت اداری مورخ  97/11/06می باشد.

مدرییت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

 -7تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  97/11/07ساعت  9می باشد.

(نوبت اول)

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ انتشــار

مزایده سازمان سیما ،منظر و فضای سبزشهری سیرجان

گهر زمین می باشد.

نوبت اول - 1397/10/16 :نوبت دوم1397/10/19 :

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

تجدید مناقصه شهرداری نجف شهر ( نوبت دوم )

آگهی مناقصـه عمومـی
(یک مرحله ای با ارزیابی فنی)
شمـــاره97/T/006 :

پیام مردمی :باورش سخته ولی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در اظهار نظری صریح گفته که  2596کالس در این استان به
بخاری گازی که هیچ ،حتی به بخاری نفتی هم دسترسی ندارند و با چراغ عالءالدین گرم میشوند؛ دقت کنید:با عالءالدین! تصورش هم
وحشتناکه وسیلهای خطرناک هر روز جان این همه دانشآموز رو تهدید کنه...

