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پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
دالر وارد کانال  ۲۵هزار تومان شده یعنی به ازای
هردالرباید ۲۵هزارتومان پرداخت کنیم .ازآن طرف
کرونابانعلهایتازهبیرحمانهمیتازد.تحریمهافشار
آوردهاند .گرانی بیداد میکند و سفره خانوادههای ایرانی
روزبه روزکوچکترمیشود .دیگردست خیلی ازافراد
به گوشت و مرغ و ماهی و میوههای رنگارنگ فصل
تابستاننمیرسد.مسافرت،تفریحوبرنامههایجانبی
همه حذف شده و مردم ماندهاند انگشت بر دهان
که با حقوق  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومانی اداره کار و
قیمتهایی که بیرحمانه در حال افزایش هستند،
چگونه میتوانند برای زنده ماندن خود به حداقلهای
زندگیدستپیداکنند.
درتامینکاالهایاساسیمردمهیچمشکلی
نداریم
چندی پیش مرغ در بازار کمیاب شد و قیمت
آن رو به افزایش گذاشت تا همانطور که آرزوی
خوردن گوشت بردل خیلیها مانده ،حسرت مصرف
مرغ هم بردلشان بماند .رییس اداره صنعت ،معدن
و تجارت سیرجان اما اوضاع اقالم ضروری را نرمال
میداند و میگوید :طرح تنظیم بازاردرفصول خاص
سال انجام میشود و چند ماه است طرح تنظیم
بازار کاالهای اساسی را که مورد نیازمردم است ،اجرا
کردیم.مثالاتحادیهتعاونروستاییکاالهایموردنیاز
مردم را با قیمت مناسب دارد توزیع میکند .وی در
خصوص قیمت مرغ هم میگوید :قیمت مرغ گرم،
استانی اعالم میشود و واحدهای صنفی مکلف به
اجرا هستند .شهرستان نمیتواند درتنظیم آن دخالت
داشتهباشد امامرغمنجمدرابراساسسهمیه استان
داریم توزیع میکنیم و به صورت مداوم برقیمت مرغ
نظارت میشود و اگرواحدی از آن تخلف کند برخورد
جدی خواهد شد .خواجویی اضافه میکند :درتامین
کاالهای اساسی مردم هیچ مشکلی نداریم و در حد
نیاز در استان ذخیرهسازی داریم .حتی استان کرمان
تامینکننده برنج استانهای همجوارهم هست و به
اندازه وفور کاالهای ضروری را در انبار ذخیره کردهایم
تا درصورت نیازدرقالب طرحهای تامین بازارعرضه
شود.
رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان
سیرجان ازوفورکاالهایضروریمردمصحبتمیکند
اما یک کارگر ساده با حقوق وزارت کار آیا توانایی
خرید این کاالهای اساسی را هم دارد یا نه؟ به گفته
کارشناسان؛ نرخ خرید و فروش مسکن درسال ۹۹به
ازای هرماه ۸.۷درصد افزایش داشته و حاال با گذشت
 ۴ماه از سال با افزایش چیزی حدود  ۳۵درصد در
قیمتخریدوفروشمسکنروبهروهستیم .ازطرفی
نایبرییساتحادیهمشاورانامالکتهراندرگفتوگو

با تسنیم به افزایش  ۳۰درصدی نرخ اجارهبها درسال
جاری اشاره کرد .این درحالی است که حقوق کارگران
تنها  ۲۱درصد درسال جاری اضافه شده .به این آمار
اگر میزان تورم در اقالم خوراکی ،پوشاک ،هزینه آب
ل و
و برق و گازمصرفی ،نرخ بنزین ،کرایه وسایل حم 
نقل عمومی ،هزینه دارو و درمان و سایرهزینههای ریز
و درشت یک زندگی معمولی و ساده را اضافه کنیم،
دهها عالمت سوال باید جلوی آن حقوق ۲میلیون و
 ۸۰۰هزارتومانیبگذاریم.
 با شیوغ کرونا ،بیکار شدم؛ هزینه زندگی
سنگیناست
در این شرایط تورم و گرانی وضعیت افرادی که
شغلآزادداشتندیابامشاغلیمثلدستفروشیروزگار
خود را میگذراندند و دروانفسای کرونا همین شغل
خود را هم از دست دادهاند ،چگونه کمرشان زیر بار
مصیبتهای گرانی خم شده .نجمه سرپرست خانوار
است،باپسرشتنهازندگیمیکندوهیچحمایتمالی
ازجانب خانواده دریافت نمیکند .درواقع خانوادهاش
هم دستشان به دهانشان نمیرسد که بخواهند او
را حمایت کنند و مجبور است علیرغم مشکالت
جسمانی که دارد و با مدرک سیکل ،هر طور شده
روزگاربگذراند .مدتهاست سمعکش خراب شده و
توانایی تعمیریا خریدن سمعک دیگری را ندارد و در
خصوص تورم و گرانی سرسامآور این روزها میگوید:
در یک غذای آماده کار میکردم .از وقتی کرونا آمد
از کار بیکار شدم .نمیدانم اجاره خانه و هزینههای
زندگی خود و پسرم را باید چگونه تامین کنم .بعضی
روزها شرایطم به حدی دردناک است که حتی دو هزار
تومان پول توی کیفم ندارم که یک دانه نان بخرم .در
طرحهای معیشتی برای ما چند بسته کاال آوردند که با

نگاهی به شرایط سخت زندگی اقشار ضعیف

این گرانی خیال رفتن ندارد

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

قناعت آنها را مصرف کردیم .درماه رمضان درمغازه
تهیهزولبیاوبامیه کارکردم امابعد ازماهرمضاندوباره
بیکارشدم.حاالهمنمیدانمبادستخالیبایدچطور
زندگی کنم .بعضی وقتها با کمک مادرم نان میپزیم
و به مغازهها میفروشیم که به خاطر کرونا خیلی از

مغازههاحاضرنمیشوند ازمابخرند.حداقل اگرسقف
باالی سرم ازخودم بود ،کمترنگران بودم اما اجاره خانه
فشارزیادی را به من وارد میکند .دیگرنمی دانم باید
چگونهزندگیکنم.
 مردم باید منابع درآمدی خود را افزایش

با من مخالف نیستند ولی پیشنهادی هم داده نشده
 گروه جامعه
گرچه تا هفته گذشته ،اخبار و شایعات،
یک صدا از انتضاب فرماندارجیرفت به عنوان
فرماندارسیرجان خبرمیدادند اما روزدوشنبه
گذشته ،پاسارگاد باخبرشد انتصاب عطاپوربه
فرمانداریسیرجان،دیگرجدینیست.
در این میان گفته میشد دلیل این اتفاق،
مخالفت اکثر مسئوالن سیرجانی با انتصاب
فرماندارغیربومیوبرخیازخواستههایعطارپور
بوده است که استاندار با آنها مخالفت کرده
است .پس از آن بود که نام شکوهی ،رییس
حراستدانشگاهعلومپزشکیسیرجانبهعنوان
یک گزینه بومی به طور جد مطرح شد اما در
عین حال ،برخی شایعات از احتمال انتصاب

سهراب بهاالدینی ،سرپرست فعلی فرمانداری به
عنوان فرماندارسیرجان سخن میگفتند .بنابر
اظهارات حسنپور در کنفرانس خبری ،هرچند
نام بهاالدینی در میان گزینههای پیشنهادی او
به استانداری نبود اما «متدینین و شورای تامین
شهرستان» هواخواه بهاالدینی بودند .پاسارگاد
مدتی قبل در این رابطه گفتوگویی مفصل با
سرپرست فرمانداری انجام داد .اینبار نیز برای
اطالع از چند و چون وقایع به سراغ بهاالدینی
رفت تا شاید زوایای ماجراها روشنترگردد.
 قرار بود فرماندار جیرفت به عنوان
فرماندارسیرجانمعرفیشود.امااینانتصاب
شنیدهمیشودمنتفیشدهاست.شمادراین
موردخبریدارید؟

در خصوص جناب عطاپور ،بنده هم مثل
شما این موضوع را شنیدهام ولی از اینکه
ایشان به سیرجان میآیند یا خیر ،اطالع دقیقی
ندارم.
 گفته میشود شما و رییس حراست
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان دو گزینه
جدیدبرایانتصاببهعنوانفرماندارسیرجان
هستید.اینخبرراتاییدمیکنید؟
در رابطه با آقای دکتر شکوهی ،بله .ایشان
یکی از گزینههای پیشنهادی بودند که ظاهرا
مطرح شدند ولی گفته میشود خود ایشان
نپذیرفتهاند.دررابطهبابندهنیز ،گرچهدرمحافل
وفضایشهرستانشایعاتیوجوددارد اماتا این
لحظهکهباشماگفتوگومیکنم،پیشنهادیبه

آگهی تجدید مزایده (نوبت اول)
شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه اجــاره غرفههــای پایانــه
مســافربری(خاص شــرکتها و موسســات مســافربری ســطح شــهر ســیرجان) بــا قیمــت پایــه
کارشناســی از طریــق تجدیــد مزایــده عمومــی و بــا جزییــات منــدرج در اســناد تجدیــد مزایــده بــا
بهرهگیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی ســتاد بــه نشــانی ( )www.setadiran.irو بــا شــماره
تجدیــد مزایــده  5099005674000002بــه اجــاره برســاند.
تاریخ انتشار آگهی در سایت1399/04/30 :
تاریخ بازدید 1399/04/01 :الی 1399/05/20
تاریخ بازگشایی 1399/05/21 :ساعت 17:00
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/05/01 :الی  1399/05/20ساعت 10:00
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/05/01 :الی  1399/05/20ساعت 14:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/05/22 :ساعت 10:00
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دهند
حسینفتحیدکترای اقتصادو کارشناسمسایل
اقتصادی ،شاخص فالکت در ایران را  ۲۶درصد
عنوان کرده و میگوید :طبق آمار شاخص فالکت
که مجموعه بیکاری و تورم است در ایران  ۲۶درصد

رشد داشته و این نشاندهنده افزایش بیکاری و
افزایش تورم درکشور است .با وضعیت فعلی ازیک
طرف تحریمها و ازطرف دیگر کرونا باعث شده رشد
اقتصادیشدیداً کاهشپیدا کندودولتدریکتنگنا
قراربگیرد .چرا که صادرات بعضی از کاالها به شدت
کاهش پیدا کرده و دولت نمیتواند حتی همان ارزی را
که ازطریق دورزدن تحریمها میتواند وارد کشورکند
تامین نماید .ازسوی دیگربا توجه به تعطیلی خیلی از
مشاغل،میزانمالیاتدریافتی کشورخیلی کمشدهو
تنهاراهباقیماندهخلقنقدینگیاستکهخودشایجاد
تورم میکند و در انتها به ایجاد بحرانهای اجتماعی
منتهی میشود .حتی پیشبینی میشود تا پایان سال
اقتصاد ایران به اقتصاد ونزوئالیی تبدیل شود و یک
تورم ۳رقمی را تجربه کنیم.
از او میپرسم در این شرایط سخت اقتصادی
و درآمدهای اندک ،مردم چگونه میتوانند از عهده
مخارج زندگیشان بربیایند؟ پاسخ میدهد :مردم باید
منابعدرآمدیخودرا افزایشدهند.دولت اگربخواهد
خلق نقدینگی را تکرارکند ،تورم سربه فلک میکشد و
یک دورباطل اتفاق میافتد .یک رفتگرشهرداری که
حقوق بگیر دولت است چگونه منابع درآمدی خود
را افزایش دهد؟ میگوید دولت با آزادسازی سهام
عدالت دارد به مردم کمک میکند .این سهم حدود
 40-50درصد رشد قیمت داشته و مردم میتوانند از
این سهام به عنوان دارایی جهت کسب سود و درآمد
استفاده کنند .مردم باید درک کنند که شرایط کشور
عادینیست .ازیکطرفبایدهزینههایخودرا کنترل
کنند و از سوی دیگر باید سعی کنند منابع درآمدی
خود رامتکیبهیک منبع نکنند وبهفکرمنابع درآمدی
متعددباشند.یک آدم اقتصادیحداقلبایدسهمنبع
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شرایط تجدید مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده(پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت هــر قطعــه بایســتی بــه صــورت
واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه صــورت ارایه
ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا پرداخــت الکترونیکــی صــورت پذیــرد.
 -2در صورتــی کــه برنــدگان حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا به نفع شــهرداری
ضبــط خواهد شــد.
 -3دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگــزاری تجدیــد مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و
کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایده(ودیعــه) ،ارســال قیمــت و
اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات مربــوط بــه غرفههــای مســافربری شــامل :مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگــذاری
در اســناد مزایــده موجــود میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در تجدیــد مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی
الکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی
ســامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش
«ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

من داده نشده است.
 درآخرین گفتوگویی که با پاسارگاد
داشتید ،از مخالفت استاندار و نماینده
سیرجانبا انتصابخودتانبهعنوانفرماندار
سخنگفتید.آیاشرایطتغییرکردهاست؟
منظور من از آن جمل ه که میگویید،
برداشت اطرافیانوبرخی ازهمشهریانوفعاالن
سیاسی از این ماجرا بود که معتقد بودند با
توجهبهسابقهمندرسمتمعاونتسیاسیو
مدتی که سرپرست فرمانداری بودم ،شاید آقای
استاندارو آقایحسنپورمخالفهستندکهمن
به سمت فرمانداری منصوب شوم .گرچه بنده
با اعتمادی کهجناب آقایدکترفدایی ،استاندار
محترم به من داشتند و با حکم ایشان به عنوان

سرپرست فرمانداری منصوب شدم و تا کنون
هم با حمایتهای ایشان شهرستان را مدیریت
کردیم .در رابطه با نظر جناب آقای حسنپور
نسبت به بنده ،گرچه درگزینههای معرفی شده
به استانداری نامی ازمن برده نشده ولی تا آنجا
که میدانم و با تعاملی که با ایشان داریم ،بعید

میدانممخالفتیداشتهباشند.
 پس احتمال دارد شما را در قامت
فرماندارسیرجانببینیم؟
سرنوشت همه ما دست خداوند است و
هر آنچه مصلحت خداوند باشد ،قطعا همان
خواهدشد.

درآمدیداشتهباشد.وی اضافهمیکند:باید اشاره کنم
کهنمایندگانمجلسدراینبارهوظیفهخطیریدارند.
باید به اصالح قوانین مالیاتی بپردازند و شفافیت مالی
و پولی را به وجود بیاورند .این کمک میکند ما بدانیم
چه افرادی دارای درآمد هستند و باید مالیات بپردازند تا
توزیع درآمد درکشورعادالنه شود.
 کارگرانناندرخونم یزنندوزندگیمیکنند
نمایندگان باید به اصالح قوانین مالیاتی بپردازند.
نمایندگانی که  ۲۳۱میلیون تومان کمک هزینه
اجاره مسکن دریافت میکنند 11 ،میلیون تومان
حقوق میگیرند و در مجلس افزایش  ۲۱درصدی
دستمزد کارگران را تصویب میکنند .اصغر یکی از
همین کارگران است .دریکی ازشرکتهای پیمانکاری
سیرجانمشغولبه کاربود اماتعدیلشد.دستهای
چروکیده و پینهبستهاش را مدام به هم میمالد،
میگوید :یک روزکه رفتم سرکار ،برای من و چند نفر
دیگرازهمکارانم جلسه گرفتند و گفتند امروزجلسه
خداحافظی است و به همین راحتی ما را تعدیل کردند
و ً
اصال فکرنکردند در این شرایط سخت اقتصادی با
چهارفرزند که هرکدام باالی ۲۶سال سن دارند و همه
درخانه ماندهاند ،نه ازدواج کردهاند و نه جایی مشغول
به کارهستند؛ من چگونه باید زندگیام را بگذرانم؟ هر
چقدرالتماس کردیم که ما را به کاربرگردانند ،کارفرما
قبول نکرد و گفت با افزایش گرانی برایم نمیصرفد
نیروهای زیادی را سرکار نگه دارم .اعتراضمان را به
فرمانداریبردیم،قرارشدبرایمانکاریبکنند.همچنان
منتظریم اماهیچخبرینشده.کسیبهفکرایننیست
که آخر ماه خانوادهام چشم به راه این حقوق اندک
بودند تا بتوانند آن را به زخم زندگی بزنند .من با این
سن و سال اگرازکاربیکاربشوم چطورباید زندگیام را
بگذرانم؟ به خدا مرگ برای ما کارگرها ازین زندگی بهتر
است .از کجا بیاورم؟ دستم خالی است و پیش زن و
بچهشرمندههستم.
اصغرها و نجمههایی دارند با سیلی صورتشان
ب بانکیشان ازتهی سرشار
را سرخ نگه میدارند .حسا 
است ،اجاره خانهشان عقب مانده ،اقساط بانکیشان
رویهمتلنبارشده.وضعیتاقتصادیوحشتناکشده
و دولت به جای وام خرید مسکن به دنبال وام ودیعه
اجاره مسکن است .بسیاری از زندگیها با این تورم و
گرانی و کاهش درآمدهای خانواردرسراشیبی سقوط
قرار گرفتهاند و بسیاری از این زندگیها به خاطرفقرو
نداریمحکومبهنابودیهستند.سفرههاکوچکترشده
و اگرفکری به حال شرایط اقتصادی نشود همان نان
خالیوپیالهماستهمدرخیلی ازخانههاپیدانمیشود
تابهانهایباشدبرای ادامهزندگیمردمی کهسالهاست
قناعت پیشه کردند و چشمشان را برروی یک زندگی
آسودهبستهاند .این گرانیخیالرفتنندارد...

«آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی
سوله انبارهای متریال نسوز و قطعات یدکی کارخانه ذوب و
ریختهگری شماره یک» دو مرحلهای
«شماره -99-14خ»

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه « انجــام عملیــات
تاسیســات برقــی و مکانیکــی ســوله انبارهــای متریــال نســوز و قطعــات یدکــی کارخانــه
ذوب و ریختهگــری شــماره یــک» خــود ،اقــدام نمایــد.
لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت کــه دارای حداقــل دو ســال ســابقه کار مرتبــط
میباشــند ،دعــوت بــه عمــل مــی آیــد ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن
آگهــی ،تمایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل بــه
آدرس ایمیــل  SJS.TENDER1400@ gmail.comارســال نماینــد.
 اسناد و مدارک: -1درخواســت رســمی بــا ذکر شــماره و موضــوع مناقصه( .اعــام آدرس ایمیل ،شــماره تماس
تلفــن ثابت و همــراه الزامی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی ،شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت،
گواهــی آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضوع
مناقصــه( .قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 شرایط: -1محــل اجــرا :ســایت شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان ســیرجان،
کیلومتــر  50جــاده سیرجان-شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی گلگهــر میباشــد.
 -2تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ،بــدون قیــد و شــرط بــا مبلــغ
 500/000/000ریال(پانصــد میلیــون ریــال) بــه نفــع کارفرمــا و دارای اعتبــار حداقــل ســه
ماهــه بــه نــام شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان میباشــد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

واحد تامین و توسعه مجتمع جهانفوالد سیرجان

