خبرچین

سوختن و ساختنم حدی داره
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

در ســایت پرسش و پاســخ خبرچین برخی
کاربران ســواالتی دارند و خبرچین هم پاسخ
آنان را میدهد .بعضی از آنها بدین شرح است:
کاربر :ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته:
«بنابر اظهارات صریح رئیس ســازمان برنامه و
بودجه در مجلس ،دولت به دلیل محدودیتهای
ارزی ناچار به حذف ارز ترجیحی است» .چرا جور
محدودیت ارزی را هم ما مردم باید بکشیم؟
پاســخ :اگر رنجهای محدودیتهــای ارزی بر
دوش خادمین باشــد اشــکالی ندارد اما روی
دوش مردم هرگز .ضمنا زیاد نگران نباشــید
چون طبق این طرح قرار است دولت بستههای
حمایتی برای مــردم در نظر بگیرد پس بروید
حالشو با این بســتههای حمایتی ببرید .فقط
زیاده روی نکنید!
کاربر :وزیر کار معتقدســت که با یک میلیون
تومــان میتوان فرصت شــغلی ایجاد کرد اما
کارشناســان روابط کار معتقدنــد که چنین
موضوعی به هیچ وجه ممکن نیســت .از نظر
شما چنین چیزی ممکن است؟
پاسخ :بله چون غیر ممکن وجود ندارد .ننهجون
خدا بیامرز یکی از همکاران ما یه زمانی با چرخ
خیاطی که داشت یه کارگاه خیاطی زد و چند
نفر از زنهای همسایه رو هم تو کارگاه مشغول
به کار کرد .لباس میدوختند تعمیر میکردند
از این راه امرار معاش میکردند .ننه جون او در
واقع با «یک تومان» یه چرخ خیاطی خرید و
اون کارگاه را راه انداخت چرا االن با یک میلیون
تومان نمیشه شغل ایجاد کرد؟
کاربر :بر فــرض یه بنده خدایــی االن بخواد
یه چرخ خیاطی بخره تا خیاطی کنه شــغل
ایجاد کنه میدونین بابت قیمت چرخ خیاطی
چند میلیون باید هزینــه کنه؟ چندی پیش
قیمتهای تو دیوار را میدیدم یه چرخ خیاطی
قدیمی که انگار مال زمان ننه جون همکار شما
بود قیمت خورده بــود ۱۰میلیون! اصال االن
بخوای یه لبو فروشی راه بندازی خود اشتغالی
ایجاد کنی با چیزایی که الزم داره مثل گاری و
دیس ،گاز پیک نیکی ،شکر ،روغن و ...میدونی
چند میلیون هزینــه باید بکنی؟ ضمن اینکه
عصر ننه جون همکار شــما با دوران ما خیلی
فرق داره! شما از شکاف نسلها و تغییر دوران
بیخبرید!
کاربر :نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه
مجلس گفته« :افزایش حقوق  ۱۰درصد است
و مردم بهتر است با این شرایط بسازند تا تورم
مقداری کاهش پیدا کند».
این مردم چقدر بسازند چقدر تحمل کنند؟
پاسخ :در پاسخ به این نماینده مجلس این ترانه
قدیمی را تقدیم میکنیم« :سوختن و ساختنم
حدی داره  -دردو نشناختنم حدی داره».

حافظ نامه

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
تفسیر :یک نماینده مجلس در مورد افزایش حقوق  ۱۰درصدی گفته:
مردم با همین شرایط بسازند تحمل کنند .حافظ نیز میگوید با ما از
تحمل حرف نزنید!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :کسی که تحملش زیاد باشد به بزرگی رسد.
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سفر پرحاشیه احمدینژاد به ترکیه

| سال  | 23شماره 6211

پنهان کردن صدها هزار اسکناس
در مخزن آب

از همراهی عجیب و قابل تامل نماینده مجلس تا گاف مترجم

آفتاب یزد -گروه شبکه :محمود احمدینژاد
با دعوت دانشگاه بیکنت استانبول و برخی
مراکز پژوهشــی به ترکیه سفر کرده است.
سفری که خالی از حاشــیه نبوده است .از
همراهی نماینــده مجلس با احمدینژاد در
این ســفر گرفته تا اشتباهات مترجم او ،از
نمونههای این حاشیه هاست .اما مهمترین
حاشــیه مربوط میشــود به حضور احمد
علیرضا بیگی نماینده مجلس در این سفر،
آنهم در روزهای مهم و حســاس تصویب
بودجه .در شرایطی که آقای نماینده باید به
این مهم بپردازد ترجیح داده اســت که در
کنار احمدینژاد در ترکیه باشد از همه مهمتر
آنکه معلوم نیســت هزینه این سفر از کجا
تامین شده است .از همین رو با انتقادهایی
از سوی کاربران شبکههای اجتماعی روبرو
شده است.
یکی از کاربران در این باره نوشــته است:
«آقای بیگی! چرا در این روزهای حســاس
تصویب بودجه در ترکیه حضور دارید؟ آیا
بهتر نیســت به جای کارهای شخصی به
وظیفه نمایندگی عمل کنید؟»
کاربر دیگری گفته اســت« :هیچی تو این
مملکت سرجای خودش نیست؛ آقای احمد
علیرضابیگی (نماینده مردم تبریز) پا شده
با آقای احمدینژاد رفته ترکیه .یکی نیست
بگه شــما نماینده مردم هستید یا همراه
احمدینژاد!؟»

«آبروریزی مترجــم احمدینژاد در ترکیه.
احمدینژاد هرجا میره یه داستانی میشه!»
دیگری نوشــت« :مترجم آقایاحمدینژاد
آبروی هر چی مترجم را برد .بعد دیدن این
ویدیو فهمیدم منم میتونم مترجم باشم».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«احمدینژاد ترکیه است! هر کلیپی که ازش
میبینم مفرح ذاتــه» .کاربر دیگری گفته
است« :فقط احمدینژاد میتونه در این شرایط
بسیار سخت اختالف طبقاتی شدید ،سرطان
اقتصاد ،مدیریت شرمنده و بیماری و آلودگی
و ...اسباب خنده و شادی مارو فراهم کنه».
> احمدینژاد چه کاره است؟

یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«برای هر صندلی و هــر دقیقه از تصدی
صندلی مجلس چند شهید دادیم که اینگونه
آقای احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در
شرایط حساس روزهای پایانی سال سفر به
ترکیه و همراهی احمدینژاد را بر نمایندگی
مردم ترجیح دادند؟ بهتر نیست مردم نیز
کنار گذاشتن ایشان در دور بعدی را ترجیح
دهند؟»
کاربران دیگر نوشــته اند« :آیا حقوق این
نماینده در این روزها پرداخت میشــود؟
وظیفه نماینده چیست؟»« ،هیئت نظارت بر

رفتار نمایندگان مجلس کجاست دقیقا؟! که
االن نماینده مجلس در ترکیه حضور دارد؟»
> گاف عجیب مترجم احمدینژاد

امــا در جریان ایــن ســفر ،احمدینژاد
ســخنرانیای در دانشــگاه ترکیه داشت
که مترجــم وی به جای ترجمه ســخنان
احمدینژاد به زبان ترکی استانبولی ،اشتباها
جمالت را به زبان فارسی بازگو میکند که
این کار باعث خنده حضار میشــود .این
موضوع نیز با واکنشهایی روبرو شده است.
یکی از کاربــران در این بــاره میگوید:

توییت پرحاشیه عضو شورا درباره شهردار مشهد

یکی از اعضای شورای شــهر مشهد در توییتی ،با انتشار عکسی
که گفته شام شهردار مشهد است به ساده زیستی او اشاره کرده
اســت.به گزارش خبرآنالین ،توییتی که عضو شورای شهر مشهد
درباره شهردار این شهر منتشر کرد با واکنشهای زیادی از سوی
کاربران توییتر مواجه شد.
یکی از کاربران با بزرگنمایی بخشــی از عکس منتشــر شده در

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)

توییت این عضو شورای شهر مشهد نوشت :حاال که قرار است شام
ساالد بخورد چرا پشت قاشــقش ،دانه برنج مانده؟کاربر دیگری
نوشــت :درســت خبر جعل کنید ،کی با قاشق ساالد میخورد؟
کاربر دیگری هم نوشــت :تا حاال ندیدم کســی با ســاالد ،دوغ
بخورد .احتماال آقای شــهردار قبل از گرفتن عکس ،چلوکباب را
زده به بدن!

روابط عمومي شرکت ملي گاز ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

شــرکت ســهامی بیمــه ایــران در نظــر دارد امــور حفاظتــی و مراقبتــی ســاختمانهای خــود در تهــران و مراکــز
اســتانها را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه موسســات حفاظتــی و مراقبتــی معتبــر و واجــد شــرایط واگــذار
نمایــد.
متقاضیانــی کــه دارای رتبــه  ۳و حداقــل  ۴ســال ســابقه کار در زمینــه حفاظــت و نگهبانــی دارنــد  ،مــی توانند
جهــت دریافــت فایــل الکترونیکــی شــرایط شــرکت در مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد ایــران مراجعــه و پــس از تکمیــل مــدارک و اســناد درخواســتی ،نســبت بــه بارگــذاری پیشــنهاد خــود
در ســامانه و ســپس تحویــل آن حداکثــر تــا ســاعت  1۳روز ســه شــنبه مــورخ  1۴00/11/12بــه دبیرخانــه
کمیســیون معامــالت ایــن شــرکت واقــع در خیابــان مالصــدرا ،شــیراز جنوبــی  ،برزیــل غربــی شــماره ۵1
ســاختمان شــرکت ســهامی بیمــه ایــران طبقــه ششــم اقــدام و رســید اخــذ نماینــد.
جلســه کمیســیون مناقصــه راس ســاعت  10صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  1۴00/11/1۳در مــکان مذکــور
تشــکیل مــی گــردد و حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در ایــن جلســه بالمانــع مــی باشــد.
ضمنــا" ســپرده شــرکت در مناقصــه  10/000/000/000/-ریــال (بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز
وجــه نقــد) مــی باشــد.

شماره فراخوان ارزیابی کیفی ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت۲۰۰۰۰۰۱۰۳۸۰۰۰۰۳۱:

شرکت سهامی بیمه ایران دبیرخانه
کمیسیون معامالت

گفتنی است احمدینژاد چندی پیش نیز به
دبی سفر کرد و در اکسپوی دبی حاضر شد
که این حضور با حواشــی زیادی همراه بود.
نکته دیگر آنکه سفرهای خارجی احمدینژاد
حکایت از تالش او بــرای ماندن در قدرت
است که برای رسیدن به این هدف هر کاری
میکند به خصوص با جلــب توجه .به هر
حال این سفر احمدینژاد هم با واکنشهای
انتقادی روبرو شده است.
یکی از کاربران در این باره نوشــته است:
«هزینه ریخت وپاشهای رئیس جمهورهای
اسبق و سابق از کجا تامین میشود؟»
دیگری نوشت« :سفر احمدینژاد به ترکیه و
امارات هدف خاصی دارد؟»

مامــوران اداره مالیات بر درآمــد هند حین انجام
یک عملیات مبارزه با فســاد ،مقادیر زیادی پول و
جواهرات را در داخل خانه یک مفسد اقتصادی پیدا
کردند .به گزارش باشگاه خبرنگاران،ماموران مالیات
در این عملیات که روز جمعه انجام شد ۸میلیون
روپیه پول نقد به همراه  ۳کیلوگرم طال را در خانه
یک تاجر محلی کشــف کردند.ایــن عملیات در
ساعت  ۶صبح روز پنجشنبه به شکلی غافلگیرانه
آغاز و به مدت  ۳۹ســاعت ادامه داشت .سرانجام
ماموران اداره مالیات موفق شدند حین جستوجو
در خانــه این تاجر مقادیر زیادی اســکناس را در
مخزن آب زیرزمینی پیدا کنند« .شانکار رای» تاجر
محلی تمام این اسکناسها را در داخل یک کیسه
و زیر مخزن آب پنهان کــرده بود.ویدئویی که در
شبکههای اجتماعی منتشر شده است کارکنان اداره
مالیات هند را در حالی که با سشوار برقی در حال
خشک کردن اسکناسها هستند نشان میدهد .در
این ویدئو مقدار زیادی اسکناس در حالی که روی
زمین پخش شــده دیده میشود.پس از پایان این
عملیات موفقیت آمیز کمیسر مشترک عملیات در
این باره گفت« :عملیات به پایان رسیده و تحقیقات
بر اساس اسناد ضبط شده از خانه رای ادامه خواهد
یافت .وزارتخانه مالیات اسناد توقیف شده و اموال را
با دقت مورد بررســی قرار خواهد داد؛ بنابراین باید
منتظر رقم نهایی باشیم».بنا به گزارش رسانههای
محلی هند ماموران مالیات همزمان به دهها مکان
متعلق به این مفســد اقتصادی یورش برده بودند.
تاجر «شانکار رای» پیشتر رهبر کنگره و همچنین
رئیس سابق شهرداری بود .این در حالی بود که در
همان زمان برادرش نیز که از رهبران حزب BJP
بود به عنوان معاون شهردار فعالیت داشت.خانواده
رای عالوه بر کسب ثروت نامشروع در زمان تصدی
پستهای دولتی در پرداخت وامهای غیرقانونی به
افراد در حوزه حمل و نقل ،ســاخت هتل و پمپ
بنزینفعالیتداشتند.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه
عمومی دو مرحله ای

نوبت اول

شــركت ملّــي گاز ایــران در نظــر دارد موضــوع تامیــن خــودرو هــای اســتیجاری ســاختمان هــای ســتادی خــود را از طریــق مناقصــه عمومــي یــک مرحلــه ای بــه شــماره ثبــت 2000093863000009
در ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت ،بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .الزم بــه ذكــر اســت كلیــه مراحــل بارگــذاری از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد و بازگشــایی پاكــت هــا
از طریــق درگاه ســامانه مذكــور بــه آدرس  WWW.setadiran.irانجــام خواهــد شــد.
 -1موضوع مناقصه :تامین خودرو های استیجاری ساختمان های ستادی شركت ملي گاز ایران .
 -2نــام و نشــاني دســتگاه مناقصــه گــزار :مدیریــت توســعه منابــع انســاني شــركت ملــي گاز ایــران بــه آدرس تهــران ،میــدان هفتــم تیــر ،خیابان شــهید مفتــح جنوبــی ،خیابان شــهید شــیرودی،
پــاک  ،10طبقــه چهــارم ،امــور خدمــات پیمانهای ســتاد
 - 3مهلت دريافت اسناد :از تاریخ  1400/10/25لغایت  1400/10/30ساعت 16
-4مهلت بارگذاری پیشنهادات :حداكثر تا  1400/11/19ساعت 16
 -5زمان بازگشايی پا کت های استعالم ارزيابی کیفی 1400/11/20 :ساعت 8
 -6میــزان و نــوع تضمیــن شــرکت در فرآينــد ارجــاع کار  :مبلــغ  5.665.499.483ریــال (پنــج میلیــارد و ششــصد و شــصت و پنــج میلیــون و چهارصــد و نــود و نــه هــزار و چهارصــد و هشــتاد
و ســه ریــال) كــه مــي بایســت بصــورت یکــی از تضامیــن معتبردرآییــن نامــه تضمیــن بــرای معامــات دولتــی (مصــوب  94/09/22هیــات وزیــران) در ســامانه بارگــذاری و اصــل تضمیــن را در پاكــت
دربســته حداكثــر تــا پایــان مهلــت بارگــذاری پیشــنهادات بــه امــور خدمــات پیمــان هــای ســتاد بــه آدرس فــوق الذكــر تحویــل نماینــد.
 -7بــرآورد اولیــه اجــرای کار :مبلــغ 113.309.989.656ریــال (یکصــد و ســیزده میلیــارد و ســیصد و نــه میلیــون و نهصــد و هشــتاد و نــه هــزار و ششــصد و پنجــاه و شــش ریــال) بــرای مــدت
یکســال مــی باشــد.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 81315760و  81315775دفتر امور خدمات پیمانهای ستاد شركت ملي گاز ایران ،تماس حاصل نمایند.

شناسه آگهی1254120:

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری( -)2تلفن66283242 :
توزیع :موسسه نشرگستر امروز نوین -تلفن61933000 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

نوبت دوم

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید دستگاه آشکار ساز زیر سطحی به شماره ( )9930116-FLSرا از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت
سایر مراحل مناقصه  ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETSDIRAN.IRانجام خواهد شد.الزم است مناقصهگران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصهگران ارسال خواهد شد.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/10/18 :مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  10 :روز پس از ثبت فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ستادمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  20 :روز پس از انجام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاداطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار :تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به تقاطع مدرس-خیابان تورج-خیابان خاکزاد-شماره  12تلفن23942623 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام  85193768 :و 88963737

شناسه آگهی1250328:

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان
با ارزیابی( فشرده)

نوبت اول

شــرکت ســهامی بیمــه ایــران در نظــر دارد امــور خدمــات خودروئــی (تجمیــع ایــاب
و ذهــاب و حمــل و نقــل بــرون شــهری اداری کل کشــور خــود در  ۳۱اســتان را از
طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی ،بــه پیمانــکار واجد شــرایط
واگــذار نمایــد.
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت فایــل الکترونیکــی شــرایط شــرکت در مناقصــه
حداکثــر تــا ســاعت  ۱۳روز شــنبه  ۱4۰۰/۱۱/۰۲بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت (ســتاد ایــران) مراجعــه و پــس از تکمیــل مــدارک و اســناد درخواســتی نســبت
بــه بارگــذاری پیشــنهاد خــود در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد ایــران)
و ســپس تحویــل آن بــه دبیرخانــه کمیســیون معامــات ،حداکثــر تــا ســاعت  ۱۳روز
ســه شــنبه مــورخ  ۱4۰۰/۱۱/۱۲اقــدام نماینــد.
ضمنــا" ســپرده شــرکت در مناقصــه  ۱9/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /-ریــال مــی باشــد کــه مــی
بایســت بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی باشــد.
شماره فراخوان ارزیابی کیفی ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت۲۰۰۰۰۰۱۰۳۸۰۰۰۰۳۲:

دبیرخانه کمیسیون معامالت

