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ویترینآخر

گوناگون
اعتمادآنالین :حمیدرضا ترقی ،عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی معتقد
است که حضور محمود احمدینژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از
استحکام نظام است و وی در این مجموعه نماینده همان  ۲میلیون و  ۷۰۰رایای
است که در این دوره با نام وی به صندوق ریخته شده و البته در بین آرای باطله
بوده است .ترقی افزود :این میزان آرا نشان داد که علیرغم این همه سروصدا و
دادوفریاد در کل کشور طرفداران ایشان چه تعداد هستند.

بنزین نه گ ران م یشود و نه سهمی هبندی جدید

ایلنا :ف ریدون عباسی درباره ب رنامههای ساماندهی یارانههای پنهان اظهار داشت:
چند طرح در مجلس درباره یارانه پنهان انرژی مطرح است؛ نخست اینکه بنزین به
هر نفر اختصاص داده شود .طرح دیگر اینکه چگونه کسی که بنزین بیشتری مصرف
م یکند هزینه بیشتری بپردازد و در مقابل این اضافه پرداخت بین کسانی خودرو
نداشته و از سوخت استفاده نم یکنند ،توزیع شود و دیگری طرح وان (جایگزین
سهمی هبندی بنزین) است ،البته ق رار نیست قیمت و می زان سوخت تغییر کند.

سفر به کدام شهرها ممنوع است؟

بنیوز:سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور ناجا در خصوص
آفتا 
چگونگی اعمال محدودیتهای تردد و وضعیت سفرهای بین شهری اظهار داشت:
با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ،محدودیت تردد بر اساس ممنوعیت
خروج پالک های بومی از شهرهای قرمز و نارنجی و ورود پالکهای غیر بومی به
این دسته از شهرها بوده و جریمه یک میلیون تومانی سفر به شهرهای قرمز و ۵۰۰
هزار تومانی تردد در شهرهای نارنجی برای متخلفان لحاظ می شود.

واکسیناسیون فعال شامل دانشآموزان نخواهد شد
فردایکرمان  :معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه خوشبختانه اکنون بعد
از توقفی که در تحویل واکسن داشتیم ،وضعیت بهتر شده است ،اظهار کرد« :هیچ
ن به میزان کافی تامین و
کمبودی در تزریق ُدز دوم واکسنها وجود ندارد و واکس 
توزیع شده است ،حتی در برخی دانشگاه ها درصدی هم بیش از نیاز آنها است.
رییسی همچنین اظهار کرد« :واکسیناسیون فعال شامل حال دانشآموزان نخواهد
شد».

خ رید خدمت س ربازی تا اطالع ثانوی امکان پذیر نیست

مهر :معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کرمان از عدم امکان خرید خدمت
مشموالن تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت :مشموالنی که در سالهای گذشته اقدام به
خرید خدمت کردند هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند .سرهنگ مقصودی در گفتگو
با مهر با تاکید بر اینکه ابالغیه و قانون جدیدی برای خرید خدمت سربازی نداریم،
افزود :مراجعین زیادی در این خصوص به مرکز نظام وظیفه استان و شهرستانها
مراجعه میکنند ولی هنوز ابالغیهای اعالم نشده است.

اول به ما واکسن بزنید
و بعد به فکر صادرات باشید

عصرایران؛ مصطفی داننده -این که ما در جمع کشورهایی
هستیم که واکسن کرونا ساختهاند یک اتفاق بینظیر است .واقعا
باید به جوانان و دانشمندانی که در این زمینه گام برداشتهاند
افتخار کرد .برخی از مسووالن از جمله وزیر محترم بهداشت
که قطعا سختترین روزهای کاری یک وزیر در طول تاریخ
ایران را تجربه میکند قبل از اینکه این واکسنها وارد چرخه
واکسیناسیون شود ،از صادرات آن به کشورهای دیگر حرف
میزدند .این ادبیات کمی ما را از اذیت میکند .به نظرم بهتر
است از مرحله حرف وارد چرخه عمل بشویم و وقتی از صادرات
حرف بزنیم که بیش از نیمی از مردم واکسن زده باشند.
وقتی همه واکسن زدند بعد بیاییم بگوییم ،کشورهایی که
احتیاج به واکسن دارید ،ما هستیم و به راحتی واکسنهای
ساخت خودمان را در اختیار شما قرار میدهیم.
کشورهایی که واکسن کرونا ساختهاند ،ابتدا مردمان خود را
واکسن زدند و بعد صادرات را آغاز کردهاند اما به نظر میرسد ما
اول دوست داریم واکسن را صادر کنیم و بعد به مردم خودمان
بزنیم .چرا که ما االن در حال ورود به پیک پنجم کرونا هستیم
ولی وزیر بهداشت همچنان بر این باور است که کشورهای جهان
باید از سیستم برخورد ما با کرونا درس بگیرند.
البته مدیریت جنابانشان در واکسیناسیون پیران زبان زد
شده است .با حدود  70سال سن در صف میایستد ،گرما را به
جان میخرد شاید بتواند واکسن بزند .در نهایت هم که توسط
یک مامور که فقط مامور است و معذور از سکوها به پایین هل
داده میشود.
این درحالی است که در بسیاری از کشورها ،جشن زندگی
بدون ماسک در حال برگزاری است .همین شبها هم میبینیم
که در جام ملتهای اروپا ،ورزشگاهها مملو از جمعیت هستند.
شدهایم مثل سرپرست خانواری که به فرزندان خود وعده سفر
خارج ،خرید ماشین برای همه و امکانات بینهایت میدهد اما
هنوز در خانهای کوچک در جنوبیترین نقطه شهر اجاره نشین
است .حداقل اول خانه را بخر عزیز من و بعد وعدههای بزرگ
بده.
منتظر آغاز واکسیناسیون سراسری در ایران هستیم و بعد از
آن انشاهلل با افتخار صحنههایی را نگاه میکنیم که اهالی فرنگ
در حال تزریق واکسن ایرانی هستند .همانگونه که وقتی در
عراق و سوریه قبل از جنگ با دیدن ماشینهای ایرانی ذوق
میکردیم.
بهتر است مسووالن ذی ربط در این مدت بیخیال میکروفون
و توییتر شوند و آنها را به کسانی بسپارند که وظیفهشان حرف
زدن است و وقت خود را صرف نهایی کردن واکسیناسیون
سراسری در ایران کنند.

ُرفت و روب معابر و جمع آوری زباله در محدوده منطقه  2شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :انجام عملیات تنظیف
و ُرفت و روب معابر و جمع آوری زباله در محدوده منطقه  2شهرداری سیرجان) به شماره

 2000005674000046را 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  1400/04/02می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/20

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/04/21

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

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
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زوم

نامهربانی با درختان !!!

نشان شجاعت برای پناهجوی ایرانی

بهارنیوز  -مارکوس زودر ،نخست
وزیر ایالت بایرن آلمان میخواهد نشان
شجاعت این ایالت را به کسانی که
جلوی مهاجم وورتسبورگ را گرفتند
اهدا کند .یکی از این افراد چیا ربیعی،
کرد ایرانی است که در آلمان تقاضای
پناهندگی کرده است.
چیا ربیعی پناهجوی کرد ایرانی حاال
در آلمان به یک قهرمان تبدیل شده
است .او کسی بود که به همراه چند
رهگذر دیگر توانست جلوی مهاجمی را
که با چاقو سه زن را کشته و هفت نفر
دیگر را مجروح کرده بود بگیرد.
این حادثه روز جمعه در شهر
وورتسبورگ در شمال ایالت بایرن رخ
داد .مهاجم  ۲۴ساله سومالیایی در یک
فروشگاه به قسمت فروش چاقو رفته،
یکی از چاقوها را برداشته و ابتدا به
فروشنده و بعد به بقیه رهگذران حمله
میکند.در اثر این حمله سه زن ،۲۴
 ۴۹و  ۸۲ساله جانشان را از دست
میدهند .ویدیوهای منتشر شده از
این حادثه نشان میدهد که یک نفر با
جدیت و البته شجاعت سعی در متوقف
کردن مهاجم دارد .این فرد چیا ربیعی
نام دارد و  ۱۷ماه است که در آلمان
تقاضای پناهندگی کرده است.
مارکوس زودر ،نخستوزیر بایرن به
محل این حادثه در وورتسبورگ رفت و
تاج گلی در آنجا قرار داد .او همچنین
با چیا ربیعی دیدار و از او تشکر کرد:
«ممنون برای شجاعتی که به خرج
دادید ،بدون آنکه ظاهرا موظف به این

کار باشید».
زودر گفته میخواهد نشان
شجاعت ایالت بایرن را به کسانی
که سعی کردند جلوی مهاجم
وورتسبورگ را بگیرند اهدا کند .او
گفته است« :این افراد درجه باالیی
از شجاعت مدنی را نشان دادهاند».
نشان شجاعت بایرن یک
نشان دولتی است و به کسانی
اهدا میشود که با به خطر انداختن
زندگی خودشان ،جان دیگران را نجات
میدهند .هنوز مشخص نیست این
نشان قرار است به چند نفر اهدا شود.
چیا ربیعی زاده مهاباد و  ۴۲ساله است
و در شهر زادگاهش راننده تاکسی
بوده است .او به شبکه رادیویی بایرن
گفت« :من اصال ترس نداشتم .اگر
میترسیدم مثل بقیه یا پنهان میشدم
یا فرار میکردم».ربیعی گفت :سعی
کرده چاقو را از فرد مهاجم بگیرد اما
موفق نشده است.
چیا ربیعی به رادیو بایرن گفت:
«وقتی به محل حادثه رسیدم زنی را
دیدم که به پهلو دراز کشیده بود و سه
چهار نفر کنارش بودند ،آمبوالنس هم
هنوز نرسیده بود .دیدم که از گلوی این
زن خون میرود و مردم سعی دارند با
فشار بر روی گردنش خونریزی را بند
بیاورند .من بسیار متاسفم که زودتر
نرسیدم .اگر پنج یا ده دقیقه زودتر
میرسیدم شاید این زن زنده میماند».
این تجربه برای چیا آسان نبوده و
در سه شب گذشته نتوانسته بخوابد.

او گفت« :نمیخواهم به عنوان قهرمان
نامیده شوم ،من این کار را به دالیل
ذهنی خودم انجام دادم».
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه نوشته
که او در یک کمپ پناهجویان ساکن
است و در حال یادگیری زبان آلمانی
است .ربیعی گفت« :من زندگیم را
برای انسانهایی به خطر انداختم که
در این کشور به من پناه دادهاند».
صدراعظم آلمان و دولت این کشور
نیز درباره این حادثه واکنش نشان داده
و برای آسیب دیدگان آرزوی سالمتی
روحی و جسمی کردهاند .اشتفن
زایبرت سخنگوی دولت آلمان گفته
است« :دالیلی برای تشکر نیز وجود
دارد؛ برای واکنش سریع نیروهای
پلیس و سرعت عمل و شجاعت
رهگذران که مقابل مهاجم ایستادگی
کردند .این یک عمل قهرمانانه بوده
است».
مهاجم سومالیایی که در یک
استراحتگاه بیخانمانها سکونت
داشته چندین بار از نظر روحی
رفتارهای جلب نظر کننده انجام داده
بوده است.

آگهي مناقصــه عمومــي
شماره /1400/17ع
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