هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :
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ویترینآخر

گوناگون

کدخدایی :مصوبه شورای نگهبان الزم االج را است

آفتابنیوز :کدخدایی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت :مصوبه شورای
نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت
کشور و دیگر مجریان الزم االجراست .سخنگوی شورای نگهبان افزود :بدیهی است
کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی میشوند که مدارک مذکور در مصوبه
این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند .نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست
جمهوری از  ۲۱اردیبهشت آغاز و به مدت  ۵روز ادامه دارد.

مخالفت با افزایش قیمت خودرو نقشه دشمن است!

آفتابنیوز :محمد رضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی
کشور با ابراز تاسف از جسارت مسووالن در تصمیمگیری و لغو نرخگذاری دستوری
خودرو گفت :روند زیاندهی این شرکتها به دلیل سیاست قیمتگذاری خودرو
ادامه خواهد داشت .متاسفانه گروهی با زیر ذره بین بردن قیمت خودرو مترصد
نشستند تا با هر افزایشی در نرخ کارخانهای خودروها هیاهویی به راه بیاندازند و
مسیری را که دشمنان برای نابودی صنعت خودرو ترسیم کردند را عملی کنند.

اولین محموله «واکسن ای رانی کرونا» رسید

خبرگزاری میزان :نخستین محصول تولیدشده واکسن کوو ایران برکت ،صبح
دیروز در فاز یک کارخانه تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام با حضور محمد
مخبر ،ریاست این ستاد رونمایی شد .محمدرضا شانه ساز روز سهشنبه در مراسم
رونمایی از اولین محصول ( ۳۰۰هزار دوز واکسن) تولید شده واکسن کووایران
برکت در فاز یک کارخانه تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
گفت :در یک شرایط نابرابر و تحریم توانستیم خودمان را به جمع چهار تا پنج
کشور برتر دنیا برسانیم.

واکسیناسیون اف راد  ۶۵سال به باال تا آخر خرداد

رییس کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا گفت :طبق
گزارش وزارت بهداشت ،تا آخر خرداد ماه همه افراد  ۶۵سال به باال واکسینه خواهند
شد .حسین ذوالفقاری با اشاره به اینکه امروز بیماری در کشور با همراهی مردم و
زحمات کادر پزشکی و درمان در شرایط مهار و کنترل قرار گرفته است؛ گفت :طبق
گزارش وزارت بهداشت موج چهارم بیماری از مرحله پیک و فزاینده در حال انتقال
به فضای مهار و کنترل است.

مصطفی داننده در سایت عصر ایران نوشت :نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری  28خرداد  ،1400خود را برای
رقابت آماده میکنند .سفرهای استانی ،سخنرانی ،مناظره و
هزارداستان دیگر برای آنها در پیش است.
آنها در یک ماه پیش رو به اندازه یک سال کار میکنند .صبح
به این شهر میروند و عصر در استانی دیگر وعده میدهند .جدا
از نامزدها میخواهم به دختران کمحجاب کشورم هم عرض کنم
که آنها هم باید خودشان را آماده کنند تا هر لحظه در خیابان
گزارشگر تلویزیون جلویشان را بگیرد و به عنوان فرزند این
کشور از آنها در مورد انتخابات بپرسد .همان ظاهری که تا دیروز
در گشت ارشاد بود به قاب تلویزیون راه پیدا میکند .اگر علیه
آمریکا و حاال دولت روحانی و «سیاستهای غربگرایانه» آن
که حرف بزند به همه بخشهای خبری و شبکههای اجتماعی
هم راه پیدا میکند.
درست مثل راهپیمایی  22بهمن که گزارشگران برای نشان
دادن تنوع حاضران در مراسم پیروزی انقالب اسالمی ،سراغ
دخترانی میروند که کم حجابتر از دیگران هستند .دخترانی
که در این روزها مورد سوال قرار میگیرند ،همان صداوسیمایی
که در هنگام پخش سریالهایی که خودش ساخته و یا فیلمهای
سینمایی ایرانی که از وزارت ارشاد مجوز دارد ،رنگ تصویر
صحنههایی که بازیگران زن در آن آرایش غلیظ دارند را تا حد
سیاه و سفید پایین میآورد ،دختران کم حجاب دم انتخابات
را رنگی ،رنگی نشان میدهد .اصال در ایام انتخابات ،هرچه
بیحجابتر باشی احتمال اینکه دوربین تلویزیون به سمت شما
بیاید زیاد است .اگر حرفهای مورد نظر آنها را هم که بگویی کار
تمام است و میتوانید تلفن را بردارید و به همه خبر بدهید که
در اخبار  20:30شما را نشان خواهند داد .احتماال وقتی به پدر
زنگ بزنید او به شما خواهد گفت که «نکنه دوباره گشت ارشاد
گرفتت؟» شما با لحنی فاتح میگویید نه در مورد انتخابات و
انتظارهایم از رییس جمهور حرف زدم ،درست با همان ظاهری
ون گشت ارشاد شدم .کاش که این نگاه
که ماه پیش مهمان ِ
همیشه وجود داشت و فقط منحصر به روزهای انتخابات و
راهپیمایی نبود .واقعا اگر این دختران و یا پسرانی که ظاهری
متفاوت با دیگران دارند را فرزندان این کشور میدانید و رای
و نظر آنها برایتان مهم است ،در ماههای دیگر سال هم با این
جوانان همینگونه برخورد کنید و اگر آنها را از خود نمیدانید در
زمان انتخابات هم به سراغشان نروید .این داستان تکراری شده
است ،تکراری تر از تمام فیلمهای آیفیلم .کاش تکلیف ما را بد
حجاب خوب و بد حجاب بد ،مشخص میکردند.

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات
(شرح مختصر :واگذاری به صورت استیجاری محل نصب دو باب کانکس ) به شماره

 5 0 0 0 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 0 2را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده 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  1400/02/22می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز سه شنبه تاریخ 1400/03/11
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:عملیات آبرسانی
به فضای سبز با تانکر آبرسان) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 0را 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  1400/02/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز شنبـــه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12:00روز سه شنبه تاریخ 1400/03/11

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/12

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 - 41325000
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

محفل سالمندان با رعایت پروتکلها!

کدام سفرها مشمول جریمه میشوند؟
بهارنیوز :از دیروز و در آستانه تعطیالت
عید فطر ،سفر ،محدود و رانندگان برای
ورود به شهرهای قرمز یک میلیون تومان
و شهرهای نارنجی و زرد  ۵۰۰هزار تومان
اعمال قانون میشوند .برابر مصوبه ستاد
ملی مقابله با کرونا و ابالغیه وزارت کشور
سفر در تمام جادههای ایران از ساعت ۱۴
امروز (سهشنبه) تا ساعت  ۱۲روز شنبه
 ۲۵اردیبهشت محدود میشود و مسافران
در تعطیالتعید فطر جریمه خواهند شد.
براساس اعالم وزیر بهداشت این بار
نهتنها ویروس جهشیافته انگلیسی که
ویروسهای دیگری هم در برخی استانها
سالمت جامعه را تهدید میکنند؛ کرونای
آفریقای جنوبی در هرمزگان ،هندی در قم
و هندی-کالیفرنیایی در آذربایجان غربی
که احتمال سرکشی آن در پایان تعطیالت
پیش رو وجود خواهد داشت .بر این اساس
مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت
و جریمه سفر از امروز تا ابتدای هفته آینده
با هدف قطع زنجیره انتقال کرونا اجرا
خواهد شد و بخش زیادی از دوربینهای
هوشمند ثبت تخلف در جادههای استان
بارگذاری شدهاند.
همچنین نیروهای راهور با استقرار در
جادهها و مبادی ورودی و خروجی شهرها
رانندگان را از سفر و ورود به شهرها منع
خواهند کرد و درصورت عدمتمکین به
مقررات و اصرار ،سفری گران را برایشان
رقم خواهند زد .جریمه تردد در جادههای
استان طی  ۵روز آینده برای ورود به
شهرهای قرمز یک میلیون تومان ،برای
ورود به شهرهای گروه نارنجی و زرد

۵۰۰هزار تومان و تردد شبانه ۲۰۰هزار
تومان خواهد بود.
رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه
تمام شهرهای کشور فارغ از رنگبندی
شامل این طرح هستند ،عنوان کرد :از
مردم انتظار میرود در هیچ شرایطی سفر
نکنند تا بتوانیم گامی برای مهار موج
چهارم کرونا در کشور برداریم .سرهنگ
هادی امیدوار افزود :برنامهریزیها طوری
است که هم در ورودی و هم خروجی شهر
اعمال قانون صورت خواهد گرفت.
همکاران ما هم در مبادی شهرها مستقر
هستند و سعی میکنیم از شروع سفر
جلوگیری کنیم و سفری شکل نگیرد .این
مسئول با تأکید بر اینکه سامانهها چند
برابر دفعات قبل بارگذاری شدهاند و سفرها
باید به حداقل ممکن برسد ،بیان کرد :البته
درگیری با رانندگان وجود نخواهد داشت و
تنها توصیه ما جلوگیری از سفر است .در
اینباره هم جریمههای سنگین پیشبینی
شده است و با فعال شدن سامانههای
نظارتی در جادههای استان هزینه سفر
برای رانندگان در تعطیالت پیش به واسطه
جریمهها بسیار گران خواهد بود.
امیدوار درباره شرایط ضروری و اصرار
رانندگان به انجام سفر هم گفت :هر
۲۴ساعت یکبار جریمه برای پالک به
وسیله سامانهها انجام میشود .اما در
مقاطعی که همکاران ما مستقر هستند
سیاست کلی بر محدودیت و عدمورود
است .در بیش از ۱۹۰۰نقطه ،همکاران
ما مستقر میشوند و بیش از ۷۰۰سامانه
زیر بار ترافیکی است .تمام ظرفیت ما بهکار

گرفته شده تا محدودیت سفر در سراسر
کشور و در بین تمامی شهرها به درستی
اجرا شود.
رئیس اداره آموزش فرهنگ ترافیک
پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان
گفت :اجازه هیچ ترددی داده نمیشود
و درصورت تردد هم جریمههای قانونی
اعمال خواهد شد .بهگفته سرهنگ افشین
مهرآفرین ،نظارت بر تردد رانندگان
هم محسوس و هم نامحسوس انجام
خواهد شد و بیشترین نظا رتها بهصورت
نامحسوس و اعمال جریمه است.
سرهنگ سجاد نامور ،معاون اجتماعی
نیروی انتظامی خراسان شمالی هم با تأکید
بر اینکه پلیس استان با توجه به بسته بودن
جادهها به مناسبت عید سعید فطر در ۱۷
نقطه از محورهای استان مستقر میشود و
ورود و خروج خودروها را کنترل میکند،
 ۳۰۰نیروی پلیس در طول
گفت :بیش از 
 ۲۴ساعت بهکار گرفته میشوند و ورودی و
خروجیهای شهرستانها را کنترل خواهند
کرد.
سرهنگ حسین میشمست ،رئیس
پلیس راه خراسانرضوی هم با اشاره به
جریمه  ۲۰۲دستگاه خودرو در جادههای
استان ،عنوان کرد :این تعداد خودرو پیش
از آغاز طرح محدودیت کشوری در راستای
اجرای طرح منع ورود خودروهای غیربومی
به شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی
کرونایی جریمه شدند و با توجه به اینکه
دیروز شهری با وضعیت قرمز در استان
نداشتیم این خودروها جریمه  ۵میلیون
ریالی شدند.

شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو قصد دارد نیروهای مورد نیاز خود را از بین
افراد بومی از طریق انجام مصاحبه عمومی و تخصصی جذب نماید .متقاضیان می توانند

از تاریخ درج آگهی رزومه خود را حداکثـر تا تاریخ  1400/02/31به آدرس ایمیل
 ourfactor yinfo@gmail.comارسال نمایند .

شرایــط عمومـی :

-1اعتقاد به دین مبین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی
-2دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
-3عدم اشتهار به فساد اخالقی ،نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
-4حداکثر سن جهت متقاضیان لیسانس  28سال می باشد.
مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
-5حداقل معدل جهت متقاضیان  15می باشد.
-6اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد

-7دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

تجدید مزایده سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
اجاره محل نصب دوباب کانکس

عکس :سید محسن فروزنده

ربیعی :همه سالیق باید نامزد انتخاباتی داشته باشند

ایسنا :علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری گفت :دولت معتقد به مشارکت
حداکثری و حضور همه جانبه و تمام عیار مردم در انتخابات است و همه توان خود
را برای انجا ِم چنین رسالتی مستند به قانون اساسی ،بهکار خواهد گرفت .آن چه که
رهبری به نقش انتخابات در استحکام پایههای اقتدار کشور ،تعبیر کردند ،هنگامی
جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت که منتخب ملت ،برخاسته از یک مشارکت وسیع
و حداکثری با تکیه بر آرای باال باشد

انتخابات نزدیک شد،
«بدحجابها» عزیز شدند!

ردیف

رشتـه تحصیلی

میزان تحصیالت

جنسیت

تعداد مورد نیاز

1

شیمی کلیه گرایش ها

فوق دیپلم

مرد

 25نفر

2

برق کلیه گرایش ها

فوق دیپلم

مرد

 20نفر

3

مکانیک عمومی

فوق دیپلم

مرد

 20نفر

4

تاسیسات

فوق دیپلم

مرد

 10نفر

5

حسابداری

فوق دیپلم

مرد

 5نفر

6

کامپیوتر کلیه گرایش ها

فوق دیپلم

مرد /زن

 5نفر

7

مهندسی شیمی

فوق لیسانس/لیسانس

مرد /زن

 5نفر

8

شیمی آلی

فوق لیسانس/لیسانس

مرد /زن

 5نفر

9

شیمی تجزیه

لیسانس

مرد /زن

 5نفر
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