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طرح دو فوریتی خروج ای ران از برجام کلید خورد

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی یک طرح دو فوریتی با عنوان
خروج خودکار از برجام در صورت فعال سازی مکانیزم ماشه را تدوین کردند.
آفتابنیوز :علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس از ارائه طرح
دو فوریتی مجلس برای خروج خودکار از برجام در صورت فعال شدن مکانیزم
ماشه که چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رسانهای کرده
بود خبر داد.

اف راد بدون ماسک ج ریمه م یشوند
ایرنا -رئیس سازمان نظام پزشکی گفت :جامعه پزشکی با برنامه دولت برای جریمه
افرادی که ماسک نمیزنند و پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند موافق است
و کمیته انتظامی ستاد ملی کرونا و شورای امنیت ملی در حال تدوین دستورالعمل
اجرایی این اقدام است .محمدرضا ظفرقندی افزود :همه امور با نصیحت و توصیه
امکانپذیر نیست ،در دنیا نیز این پروتکلها را با توصیه اجرا نمی کنند و باید مکانیزمی
عملی برای آن تدوین و اجرا شود.

آغاز ف رایند برگزاری کنکور از امروز

ایسنا :سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از صدور کارت ورود به جلسه
 ۵۰۱هزار داوطلب آزمون سراسری خبر داد و گفت :اولین روز این آزمون با رقابت
داوطلبان گروه آزمایشی هنر آغاز می شود .فاطمه زرین آمیزی افزود :فرایند برگزاری
آزمون سراسری سال  ۹۹از صبح چهارشنبه  ۲۹مرداد شروع و تا صبح شنبه اول
شهریور ادامه دارد .بر این اساس گروه آزمایشی هنر با شرکت  ۱۱۳هزار و ۷۳۲
داوطلب اولین گروه شروع کننده فرایند آزمون سراسری سال  99خواهد بود.

قیمت طالی سیاه کاهش یافت
قیمت شاخص نفت خام برنت ،با  ۶سنت کاهش به  ۴۵دالر و  ۳۱سنت و قیمت
شاخص دبلیوتیآی آمریکا با  ۸سنت کاهش به  ۴۲دالر و  ۸۱سنت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ،قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز
دوشنبه ( ۲۷تیرماه)  ۴۵دالر و  ۳۷سنت و قیمت شاخص دبلیوتیآی آمریکا  ۴۲دالر
و  ۸۹سنت بود .قیمت نفت امروز تنها کمی کاهش یافت و به افزایش قیمت معامالت
پایانی دیروز نزدیکتر باقی ماند

رضا صادقیان-بهارنیوز :آغاز به کار مجلس یازدهم و اعالم
مواضع برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی تا امروز همراه
با حاشیههایی بوده است که در نوع خود ک م نظیر است .گویا
مجلس جدید زمینه ساز شکاف در میان نیروهای اصولگرا را
فراهم کرده است.
یک :مجلس یازدهم برآمده از دل مخالفت با سیاستهای
دولت و دولتمردان است .در واقع اکثریت نمایندگان مجلس
بیش از آنکه به مسائل ایجابی در حوزههای انتخابیه خود
پرداخته باشند ،برآمده از یک حرکت سلبی هستند .آنان نوک
تیز انتقادات را به کم کاری دولت ،نبود سیاستهای اقتصادی
مشخص ،رها کردن نیازمندان نمودند ،حال و پس از شروع به
کار مجلس حرکتی از سوی نمایندگان و راستای سخنان خود
اتفاق نیفتاده است.
دوم :موضعگیری میرسلیم علیه قالیباف و سخن گفتن از
نحوه مدیریت وی در دوره شهرداری تهران بخش دیگری
از جدال اصولگرایان را به نمایش گذاشته است ،مهمتر آنکه
در کمتر دورهای شاهد آن بودیم که یکی از نمایندگان علیه
رییس مجلس در نشریات و رسانههای عمومی سخن بگوید.
در واقع جایگاه حقوقی ریاست مجلس به ترتیبی بوده است که
نمایندگان مجلس ،خود را موظف میدانستند که از این کرسی
حقوقی و با اهمیت حراست کنند .با شکایت رییس مجلس
و نماینده جهرم از مصطفی میرسلیم این جدلها به مسیری
دیگر میرود .گویی وضعیت درونی نمایندگان اصولگرا در داخل
مجلس به گونهای رقم خورده است که از گفتگو و رسیدن به
یک نتیجه نسبتا مشخص در داخل جریان سیاسی مطبوع خود
ناتوان هستند.
سوم :سخنان برخی از نمایندگان مجلس بیش از آنکه برآمده
از دغدغههای ملی و کالن باشد ،حکایت نگرشهای جزئی است.
به عنوان مثال؛ تاکید کردن به استفاده از حمل و نقل عمومی و
سوار مترو شدن برای آشنایی با خواستههای شهروندان ،سخن
گفتن درباره استیضاح وزیران و پرسش از رییس دولت که با
سخنان مقام رهبری این رویه به حاشیه رفت ،بریک تولد فرزند
یکی از نمایندگان زن مجلس ،انتخاب رییس دیوان محاسبات
و حواشی که همچنان در میان جوانان و سایر نیروهای اصولگرا
در شبکههای اجتماعی وجود دارد و...
پایان :بیشک رفتار و موضعگیری بسیاری از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی با توجه به درک وضعیت کشور و
آشنایی بیشتر با حدود اختیارات دولت و شناخت دقیقتر
امکانات مالی کشور تغییر خواهد کرد .حداقل آنکه کمتر شاهد
رفتارهای هیجانی در ماههای آینده خواهیم بود ولی این همه
زمینهساز وحدت اصولگرایان نخواهد شد.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و
اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال  )1399به شماره 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 4 2

را 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.ir

انجام خواهد شد و 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 :تاریخ  1399/05/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ
1399/06/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/06/13

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز شنبه تاریخ 1399/06/15

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

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1399

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید پایه دوربین

نظارتی سطح شهر ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 4 3را 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.ir

انجام خواهد شد و 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 :تاریخ  1399/05/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ
1399/06/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/06/13

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1399/06/15

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

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

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

سید حسن نصراهلل :بیتوجهی به شیوع کرونا از گناهان کبیره است

در شرایط کرونا برگزاری مجالس عزاداری مسوولیت شرعی دارد
نصراهلل :کل مراجع تقلید ما بر لزوم
توجه و پایبندی به اصول بهداشتی به
دلیل کرونا تاکید دارند.
دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت
هرکسی که میخواهد در ایام محرم
مجلس عزاداری در شهری که کرونا
در آنجا شیوع دارد برگزار کند ،باید
مسؤولیت شرعی آن را هم به عهده
بگیردو بی توجهی به شیوع کرونا در
شرایط کنونی از گناهان کبیره است.
به گزارش ایسنا" ،سید حسن
نصراهلل" دبیر کل حزب اهلل لبنان در
سخنرانی روز دوشنبه خود به مناسبت
نزدیک شدن ایام محرم و نحوه عزاداری
امسال به خاطر کرونا ،با تاکید بر لزوم
رعایت دستورالعملهای بهداشتی الزم
برای برپایی عزاداریهای این ماه اعالم
کرد :در لبنان طرفهایی سالروز عاشورا
را زنده نگه میدارند و تعداد بیشتر
مجالس عزاداری معموال در مجالس
مرکزی حزباهلل لبنان و جنبش امل
برگزار میشوند .ایام محرم برای ما
مجموعهای از مسؤولیتها ،وظایف و
تعامل است به طوریکه محبان اهل
بیت در سراسر جهان به اشکال مختلف
مراسم عاشورا را برگزار میکنند".
سید حسن نصراهلل تاکید کرد :همواره
شیعیان به ائمه خود برای اطالع از
اصول و نحوه برگزاری عاشورا مراجعه
میکردند و کسانی هم بودند که به علما

و فقها مراجعه میکردند.
سید حسن نصراهلل اظهار کرد ،امروز
استفتاهایی برای کل مراجع ما درباره
نحوه برگزاری مراسم عاشورا در سایه
کرونا فرستاده میشود .کل مراجع تقلید
ما بر لزوم توجه و پایبندی به اصول
بهداشتی به دلیل کرونا تاکید دارند.
او افزود :از یک ماه و نیم پیش ما
و برادرانمان در جنبش امل رایزنی
درباره نحوه برگزاری مجالس عزاداری
را شروع کردیم دو فرضیه وجود داشت
اول شیوع محدود کرونا و اتخاذ تدابیر
و احیای سالروز عاشورا به طور عادی
و فرضیه دوم شیوع گسترده کرونا و
به این ترتیب سختی برگزاری مجالس
عزاداری و تجمعات.
سید حسن نصراهلل خواستار تقویت
انواع اظهار حزن و اندوه با سیاه پوش
کردن شهرکها و روستاها و برافراشتن
پرچمهای سیاه و افزایش ابتکارعملهای
فردی از طریق افزایش سیاهپوش
کردنها و برافراشتن پرچمهای سیاه
شد.
او درباره نقش رسانهها تاکید کرد:
رسانهها میتوانند توجه بیشتری به
سالروز عاشورا داشته و برنامهها و
مجالس بیشتری را پوشش دهند.
همچنین میتوانند شیوه پخش سالروز
عاشورا را برای بیشتر آشنا کردن مردم
با این رویداد و ارتباط آنها با آن متحول

کنند .اما شبکههای اجتماعی میتوانند
به صورت انفرادی برای نحوه احیای این
سالروز عمل کرده و تمام صفحات و
حسابهای کاربری را به منبر حسینی
بدل کنند.
سید حسن نصراهلل در این راستا بر
اجتناب از خصومت و فتنه و غیره تاکید
کرد.
دبیرکل حزباهلل لبنان تاکید کرد:
هرکسی که میخواهد مجلس عزاداری
در شهری که کرونا در آنجا شیوع دارد
برگزار کند باید مسؤولیت شرعی آن را
به عهده بگیرد .وظیفه اخالقی و انسانی
این است که به جان ساکنان و مردم
توجه داشته باشیم و عدم پایبندی به
تدابیر و بیتوجهی به شیوع کرونا از
گناهان کبیره است.
سید حسن نصراهلل تصریح کرد:
وضعیت بهداشتی لبنان از کنترل خارج
شده و وزیر بهداشت امروز فریاد زد و
کامال منظورش مشخص بود براساس
اطالعات ما هیچ مبالغهای درباره ارقام
ابتال به کرونا وجود ندارد بیمارستانها
جا ندارند کمبود دارو داریم و مردم
به تدابیر بهداشتی توجهی ندارند
و االن وارد فاجع ه و وضعیت بسیار
دشواری شدهایم و اگر کل کشور و تمام
موسسات بهداشتی برای کرونا بجنگند
اما مردم به تدابیر پایبند نباشند ،تدابیر
لحاظ شده فایده ندارند.

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/27ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « راهبری و اجراي عمليات نقشه
برداري هوايي در محدوده پيت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر ،نگهداری و تأمین قطعات يدكي

 2فروند پهپاد ملكي» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت هاي داراي مجوز
نقشه برداري هوايي از اتحاديه صنايع هوايي و فضايي كشور واگذار نمايد .لذا پيمانكاران
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد

مذکور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات
ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/6/10در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه
مورخ  99/6/1مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید پایــــه دوربیـــــن نظارتــــی سطح شهر

ضدعفونی تاالر افضل دانشگاه باهنر کرماندر آستانه برگزاری کنکور سراسری

عکس :ارسالی مخاطبان

استاد شج ریان همچنان در بخش م راقب تهای ویژه

بیمارستان جم در اطالعیه ای اعالم کرد که استاد محمدرضا شجریان در
بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان تحت نظر تیم پزشکی قرار دارد.
به گزارش ایرنا ،در اطالعیه بیمارستان جم که روز سه شنبه انتشار یافته،
آمده است« :در راستای اطالع رسانی به مردم هنردوست و هممیهنان عزیز
باستحضار می رساند ،علی رغم شایعات متعدد ،شرایط استاد شجریان نسبت
به روز قبل تغییری نداشته اند و در حال حاضر در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستان جم تحت نظر تیم پزشکی می باشند.

خروجیهای خاص مجلس

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/28ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « خدمات مشاوره ،شناخت ،تجزیه

و تحليل وضعيت موجود و مطلوب نيازمنديها و طراحي وضعيتهای مطلوب ،معماری ،طراحی  ،تست و
ارزیابی ،دریافت و تحویل ،استقرار ،پشتیبانی و نگهداری سامانه سیستم های یکپارچه» خود را از طريق

برگزاري مناقصه عمومي به شركت مشاور واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از
قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي
 14روز چهارشنبه مــورخ  99/06/12در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ
روز يكشنبه مورخ  99/06/02براي متقاضيان بالمانع مي باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در
رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

