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زوم

ویترینآخر

گوناگون
نامه روحانی به س ران کشورهای 4 + 1
خبرگزاری ایسنا :رئیس جمهور امروز چهارشنبه نامهای را خطاب به سران کشورهای
 4+1مینویسد که قرار است توسط سید عباس عراقچی در اختیار سفیران پنج کشور
انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،چین و روسیه در تهران قرار گیرد .یک مقام آگاه ایرانی به
خبرگزاری ایسنا اطالع داد که قرار است عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه با
دعوت سفرای کشورهای مذکور به مقر وزارت خارجه ،نامه رئیس جمهور را تحویل
آنهابدهد.

شرط پیروی ای ران از برجام منوط به پایبندی اروپاست
وزیر خارجه ایران در مصاحبه با اسپوتنیک در پاسخ به این سوال که اگر کشورهای
اروپایی موفق نشوند به ایران در زمینه مقابله با تحریمها کمک کنند ،چقدر احتمال
دارد تهران در مدت پیش رو به برنامه هستهایاش بازگردد ،بیان کرد :ادامه حضور ایران
در برجام به منافع متقابل تهران و رفتار اتحادیه اروپا بستگی دارد و این که منافع ملی
ما در برجام تأمین شود و اتحادیه اروپا نیز به تعهداتش پایبند باشد.

وزارت علوم مدارک تقلبی اف راد را باطل م یکند
وزیر علوم گفت :برخی مراکز پژوهشی در گذشته ،مدارک الکی و تقلبی و بدون آزمون
به افراد دادند که پرونده تک تک آنها در حال بررسی است و مدرک آنها باطل میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت ،منصور غالمی افزود :پلمپ  ۲۵واحد
در این راستا قدم اولیه بوده .همچنین به دانشگاهها بخشنامههای مکرر شده و به مجرد
کشف هرگونه تخلف ،تمام امتیازهای کسب شده از آن مدرک اعم از مقاله و پایاننامه
حذف میشود.

ف رانسه ای ران را تهدید به تح ریم کرد

فرانسه هشدار داد که توقف بخشهایی از برنامه جامع اقدام مشترک منجر به باز اعمال
تحریمهایایرانمیشود.
به گزارش رویترز ،یک مقام فرانسوی روز سهشنبه گفت در صورتی که ایران توافق
هستهای را نقض کند اروپا آماده باز اعمال تحریمها خواهد بود .وی افزود« :ما نمیخواهیم
که تهران فردا اقداماتی را اعالم کند که توافق هستهای را نقض میکند چون در این حالت
ما اروپاییها مجبور خواهیم بود بر اساس شرایط توافق ،به باز اعمال تحریمها بپردازیم»

طرح دو فوریتی ممنوعیت اف زایش قیمت بنزین در سال98
تهران-ایرنا -نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
از تهیه طرح دو فوریتی برای ممنوعیت سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در سال 98
خبر داد و گفت 106 :نماینده تاکنون این طرح را امضا کرده اند.
مجتبی ذوالنوری توضیح داد :این طرح دو فوریتی با یک ماده واحده تهیه شده که بر
اساس آن هرگونه سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به صورت تک نرخی یا چند نرخی
در سال  98ممنوع میشود.

اطالعیه بانک مرکزی
درباره رمز کارتهای بانکی

بانک مرکزی اعالم کرد :رمزهای دوم ایستا فقط تا پایان اردیبهشت
اعتبار دارند و از ابتدای خرداد امسال برای استفاده از خدمات بانکی
باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود.
آفتابنیوز :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای ایمن
سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی و افزایش امنیت
در تراکنش های بانکی و استفاده عموم مردم از خدمات در بستر
بانکداری الکترونیک« ،سند الزامات رمزهای پویا» یا همان رمز یکبار
مصرف ( )OTPرا به بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهریور
سال گذشته ابالغ کرد .بر اساس ابالغ بانک مرکزی ،بانکها باید تا
آذر پارسال نسبت به تهیه زیرساخت ارائه رمز یکبار مصرف اقدام
می کردند ،اما در این میان برخی بانکها این زیرساخت را ایجاد
نکردند .بانکهای مذکور از سوی بانک مرکزی مسئول جبران خسارت
مشتریان در صورت بروز کالهبرداری شدند .سپس بانک مرکزی در
بخشنامهای دیگر به شبکه بانکی ابالغ کرد که این زیرساخت در همه
بانکهای کشور باید از ابتدای خرداد ارائه شود و در غیر این صورت با
بانکها یا موسسه های مالی و اعتباری فاقد این زیرساخت ها برخورد
خواهد کرد .بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ،رمز دوم ایستا کارت
بانکی که هم اکنون برای بسیاری از مشتریان شبکه بانکی فعال است
صرفا تا پایان اردیبهشت قابل استفاده خواهد بود .رمز دوم ایستا کارت
بانکی از ابتدای خرداد به صورت خودکار حذف و باید از رمز دوم یکبار
مصرف استفاده شود که صرفا برای انجام تراکنش با کارت اعالم شده
و به مدت  60ثانیه اعتبار دارد.
فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف با مراجعه به شعب بانکی
مشتریان به منظور فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف باید به شعبه
بانک عامل مراجعه و نسبت به فعالسازی نرم افزار یا پیامک رمز یک بار
مصرف اقدام کنند چرا که به منظور انجام عملیات پرداخت در خدمات
درگاه اینترنتی و نرم افزارهای موبایلی که به رمز دوم نیاز دارد باید از
رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای خرداد استفاده شود.
این خدمت به صورت رایگان به مشتریان ارائه میشود و هیچگونه
هزینهای به دنبال ندارد.
بر اساس ابالغ بانک مرکزی ،حداقل طول رمز پویای جایگزین رمز
اول کارت باید چهار رقم و حداقل طول رمز پویای جایگزین رمز دوم
کارت باید هفت رقم باشد.
طول عمر رمزهای پویا باید حداکثر شصت ثانیه ( 60ثانیه) بوده و
پس از این زمان رمز تولید شده منقضی و غیر قابل استفاده می شود.
رمزهای پویا در طول عمر خود باید فقط یک بار توسط موسسه
اعتباری پذیرفته شوند.
رمزهای پویا در طول عمر خود صرفا برای استفاده از خدمات مبتنی
بر یک کارت مشخص از بین کارت های صادرشده توسط موسسه
اعتباری قابل استفاده هستند.

آب را ول نکنید...

به عقب برگشتیم!
بهارنیوز :بنا بر آخرین آمار رسمی اعالم
شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه
به نقطه از ۵۱درصد عبور کرده است .برای
یافتن دالیل به وجود آمدن این نرخ تورم
که در حدود سه دهه اخیر بی سابقه است
میتوان دالیل گوناگونی را مطرح کرد ،از
دالیل اقتصادی تا سیاستی اما پیش از ورود
به این مساله شاید ضرورت دارد تا کمی به
عقبتر بازگردیم و بهار و تابستان ۹۲را به
خاطر بیاوریم.
در آن روزها که همزمان با تغییر
دولت دهم و آغاز به کار دولت روحانی
بود شاهد آن بودیم که مسووالن دولتی و
رسانههای حامی دولتمردان همواره از این
نکته میگفتند که شرایط اقتصادی کشور
بحرانی است ،آنان یکی از نشانههای بحران
را در نرخ تورم نقطه به نقطهای میدانستند
که به چهل درصد رسیده بود و بر همین
اساس کلید واژه «تورم ۴۰درصدی» به یکی
از پر تکرارترین سوژههایی تبدیل شد که در
سخنان مسووالن دولتی تا چند سال پس از
آن روزها هم به شدت پررنگ بود.
حاال و در شرایط سخت و پیچیده کنونی
همان نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک
سال افزایش افسار گسیخته از تورمی تک
رقمی به تورم ۵۱درصدی رسیده است.
پرسش اساسی این است که شباهت اکنون
با دوران تورم ۴۰درصدی چیست و چرا
شاهد این عقبگرد اقتصادی هستیم؟ با
مقایسه آنچه این روزها بر اقتصاد ایران رفته
است با شرایط اقتصاد کشور در سالهای
 ۹۱ ،۹۰و  ۹۲به این نتیجه میرسیم که دو

مقوله تحریم و بی توجهی به دانش اقتصاد
در این هر دو مقطع زمانی مشترک است.
به بیان دیگر با وجود آن که در حال
سخن گفتن از دو دولت متفاوت هستیم
اما نقاط مشترک آنان در تصمیمگیریهای
حوزه سیاست خارجی و اقتصاد وضعیتی را
رقم زده است که نتیجهای یکسان را شاهد
هستیم؛ نتیجهای که مستقیماً معیشت
مردم را هدف قرار داده است .واقعیت آن
است که چه در دوران تورم  ۴۰درصدی و
چه در این روزهای تورم  ۵۱درصدی ما با
دولتمردان و مسووالنی روبرو هستیم که نه
تنها بحرانی بودن شرایط را جدی نمیگیرند
بلکه به هشدارها نیز بی توجهی نشان
میدهند؛ ما در بحران کتمان بحران هستیم!
تحریم نفتی و بانکی که از یک سو
منابع مالی کشور را محدود ساخته است
و از طرف دیگر امکان نقل و انتقال پول
و روابط اقتصادی با خارج از کشور را از
بین برده است بازار ارز و به تبع آن سایر
بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار
داده و در سویی دیگر مسووالن بی توجه

به هشدارهای پیاپی کارشناسان مستقل
اقتصادی با تصمیماتی نظیر ابداع پدیده
معروف به ارز ۴۲۰۰تومانی ،افزایش قیمت
بنزین و ...نه تنها کمکی به اندکی بهبود
شرایط نمیکنند بلکه بر سرعت حرکت
اقتصاد ملی به سمت پرتگاه میافزایند.
با نگاهی به گزارش اخیر صندوق
بینالمللی پول به نظر میرسد که ارزیابیها
حاکی از آن است که این مسیر نادرست
همچنان ادامه دارد و سخن از تورم ساالنه
بیشتر از چهل درصدی و از آن خطرناکتر
بازگشت نرخ رشد اقتصادی حدود منفی
هفت درصد است .تحقق این پیشبینی
صندوق بینالمللی پول که اصال هم بعید
نیست مشخصاً این معنا را میدهد که
اقتصاد ایران پس از دو تا سه سال نسبتاً
کم تنش به واسطه برجام در تمامی
شاخصهای آن دوباره به دورانی بازمیگردد
که رییسجمهور و دیگر مقامات دولت ،عبور
از آن روزها و عدم بازگشت به آن ایام را
همواره بهعنوان موفقیت بزرگ خود اعالم
میکردند.

حضـور پر شور سیـرجانی ها در جشن قهرمانـی گل گهر

یکشنبه شب  15اردیبهشت ماه مراسم تجلیل از به لیگ برتر در میان استقبال بیش از  ۸۰۰۰نفر از
تیم فوتبال گلگهر و جشن قهرمانی و صعود این تیم شهروندان ورزش دوست سیرجان با حضور برخی

از اعضاء هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی شرکت و جمعی ازمسئوالن شهرستان از جمله امام
گلگهر ،مهندس ناصر تقی زاده ،معاونین و مدیران جمعه معزز ،سرپرست محترم فرمانداری و نماینده

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/4ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « اجراي عمليات حفاري ژئوتكنيك به میزان
 13270متر با قطر  » HQدر معدن شماره  1خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت
تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه
مــورخ  98/2/30در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
ضمنا ً بازديد از محل اجراي پروژه روزهاي دوشنبه مورخ  98/2/23و سه شنبه مورخ  98/2/24براي
متقاضيان بالمانع ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گل گهر

محترم مردم در مجلس شورای اسالمی در استادیوم
اختصاصی گل گهربرگزار شد.

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/5ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « ارائه خدمات راهبري ،سرويس ،بازرسي،
تعمیر و نگهداري سيستم اعالم حريق آدرس پذيـر و متعارف و اطفاء حريق اتوماتيك و نيمه اتوماتيك و
راهبري ،سرويس ،تعمیر ،نگهداري و شارژ و تست كپسول هاي اطفاء حريق دستي » در مجتمع خود را از
طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم
پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت
تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  98/2/30در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و
يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 98/2/23
براي متقاضيان بالمانع ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گل گهر

