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ویترینآخر

گوناگون
مهر؛ مجتبی ذوالنوری ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،
با تاکید بر اینکه سیاست دولت مردمی ترک میز برجام نیست ،گفت :برجام
هزینهها و سودهایی داشته ،جمهوری اسالمی هزینههای برجام را داده و حاال
باید سود آن را ببرد .وی با تاکید بر اینکه دولت مردمی با مدل وین مذاکرات
را ادامه نخواهد داد ،افزود :مدل وین تکرار بدتر برجام بود و از چاله درآمدن و
در چاه افتادن بود.

ته ران و البرز  ۶روز تعطیل شد

بهارنیوز :علی ربیعی سخنگوی دولت گفت که تمامی ادارات استانهای ته ران
و البرز از سه شنبه این هفته تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است .ربیعی در
پاسخ به این سوال مبنی بر تعطیلی سه روزه ته ران و کرج اعالم کرد :بنابر به
پیشنهاد ق رارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و
موافقت رییس جمهور تمامی ادارات استانهای ته ران و البرز از سه شنبه این هفته
تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.

در وین با آم ریکا و انگلیس ب رای تبادل  ۱۰زندانی
توافق شد

بزاده در توییتی نوشت" :حیرتآور" این است که
آفتابنیوز :سعید خطی 
ایاالت متحده این حقیقت ساده را انکار می کند که "یک توافق در خصوص
بازداشت شدگان به دست آمده است ".حتی اینکه چگونه اعالم عمومی شود .در
وین  -جدا از برجام  -با ایاالت متحده و انگلیس در خصوص تبادل بشردوستانه
و آزادی  ۱۰زندانی از همه طرف ها توافق شد .ای ران آماده است تا همین "امروز"
این توافق را اج رایی کند.

ع راقچی :مذاک رات وین باید منتظر دولت جدید در ای ران بماند

آفتابنیوز :سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیات ایرانی در
مذاکرات برجام در توئیتی تاکید کرد که مذاکرات وین باید منتظر دولت جدید در
ایران بماند .عراقچی در این توئیت نوشت :ما در دوران انتقالی به سر می بریم و یک
انتقال دموکراتیک قدرت در تهران در حال انجام است .وی افزود :روشن است که گفت
وگوهای وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند .این اقتضای هر دموکراسی است.

علی مطهری :توافق وین توسط دولت رئیسی امضا خواهد شد

برنا :نایب رییس مجلس دهم گفت :من فکر میکنم آقای رئیسی این هوشیاری را
دارد که منافع ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر شعارهای تندروها نشود بنابراین فکر
میکنم توافق وین ظرف چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد .او در
پایان افزود :آنچه که تا امروز دولت آمریکا برای توافق پذیرفته مثبت است ،نباید آن را
از دست بدهیم .برای بقیه مسائل در آینده فرصت هست.

عصرایران؛ مصطفی داننده -کرونای دلتا را در خیابان
دیدم ،داشت میرقصید .زده بود زیر آواز که کجا برم بهتر از
اینجا؟! سری چرخاندم و دیدم ،لعنتی زبان نفهم حق دارد.
خیلیهامان که واکسن نزدیم .یعنی ما مردم میخواهیم
بزنیم اما ...ماسک زدن را هم که شل گرفتهایم و به هر
بهانهای از گرما بگیر تا کشیدن سیگار و پاک شدن آرایش،
از زدن ماسک فرار میکنیم.
واقعا با این شرایط چرا نزند و نرقصد .کرونا شده است
مثل دزدی که خیابانی پیدا کرده که اهالی آن نه در
خانههایشان را قفل میکنند و نه سوییچ را از روی ماشین
بر میدارند و خیلی هم اهل سفر رفتن هستند .پلیس هم
چند ماه یک بار از آنجا رد میشود .واقعا او کجا برود بهتر
از کوچه بیخیالها؟
دبیر علمی کشوری کرونا میگوید « :قبال یک ترسی از
کرونا وجود داشت و شاید اکنون این ترس ریخته است،
حتی میبینیم که عروسیهای  ۲۰۰نفره و  ۱۵۰نفره دارد
در این شرایط برگزار میشود .مردم دیگر پروتکلهای
بهداشتی را رعایت نمیکنند .در حالی که در پیک دوم و
سوم همکاری مردم بیشتر بود»
این تفکر وقتی حاصل شد که ستاد ملی کرونا ،تصمیم
آسان گیری کرد و اجازه داد ،روال زندگی مردم عادی
شود؛ انگار نه انگار که کرونایی هست.
سری به بیمارستانها بزنید تا ببیند که وضعیت از درام
به زکام رسیده است .اصال مسووالن کشور ،بهترین کنترل
کننده کرونا در جهان و کهکشان راه شیری اما این رسم
مبارزه با یک دشمن بیرحم نیست.
واقعا اگر میخواستیم در جنگ  8ساله از کشور
اینگونه دفاع کنیم« ،عراقیها کنار زاینده رود ،لب کارون
میخواندند».
همه خستهایم اما هم مسووالن و هم مردم باید به وظیفه
خود عمل کنند .آنها باید واکسن را برسانند و ما هم باید
پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم.
باید برای شکست کرونا دست از دو قطبی سازی برداریم.
هیات و سفر را روبروی هم قرار ندهیم .هرکاری که باعث
رشد کرونا در کشور میشود باید متوقف شود ،بدون هیچ
بهانهای.
کرونا در این مدت نشان داد که با هیچ کس شوخی
ندارد .میترسم روزی برسد که نعره مستانه کرونا را در
خیابانها ببینیم .روزی که شاید دیگر کاری از دستمان
برنیاید.

عکس :سید محسن فروزنده

دولت رییسی با مدل وین ،مذاک رات را ادامه نخواهد داد

کرونا را در خیابان دیدم،
داشت میرقصید...

زبالهها در صف انتظار!!

هزین ه تحریمها را مردم میدهند نه سیاستمداران

بهارنیوز :رییس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی در دهمین دوره
مجلس شورای اسالمی گفت :اگر آقای
رییسی قبل از شروع دولتش با یک برجام
احیا شده روبرو میشد ،میتوانست به
مسائل توسعهای در کشور بیندیشد.
حشمتاهلل فالحتپیشه ،درباره این که
عدهای مطرح میکنند «برجام» را یک
شر میدانند و معقتدند قانون مجلس
شر آن را از سر دولت بعدی برداشت
در صورتی که این توافق یک تصمیم
حاکمیتی است و نظام درباره آن باید
تصمیم بگیرد ،سرنوشتش در دولت
رییسی چه میشود ،گفت :معتقدم در
مورد برجام مواضع مختلفی بیان میشود،
آن هم در صورتی که برجام حاصل یک
توافق سیاسی و دیپلماتیک بین چند
قدرت است که ایران به عنوان یک قدرت
منطقهای با قدرتهای روز جهانی این
توافق را انجام داد.البته در برجام خطوط
قرمز طرفهای متقابل رعایت نشده است
و لذا این توافقنامه یک «حد مقدور» است
و برای هیچ کدام از طرفین «حد مطلوب»
نیست.
وی با بیان اینکه به طور طبیعی
نظرها و موضعگیریهای مختلفی در
قبال برجام شکل میگیرد ،ادامه داد:
در امر مملکتداری یک موضوعی تحت
عنوان سیاستگذاری وجود دارد که
سیاستگذاران بین محاسبه سود و زیان،
بین محاسبه تهدید و فرصت ،بین محاسبه
دستاوردها و ضررها مقایسههایی را انجام
میدهند که پس از انجام این محاسبات

در نهایت تصمیمی که میگیرند حاصلش
حد مقدور است؛ از همین رو باید گفت که
برجام یک حد مقدوری است که طرفین
به آن دست پیدا کردند.
فالحتپیشه عنوان کرد :از آنجایی
که علم سیاست علم «حد مقدور» و
علم واقعگرایانه است و اگر با این نگاه
به مسائل و مشکالت موجود بنگریم؛
باید امورات کشور و بیش از  ۸۴میلیون
نفر جمعیتش مدیریت شود که در این
صورت ،برجام یک امر قابل قبولی است.
وی با تاکید بر اینکه برجام نباید معیاری
برای قضاوت ارزشها بین طرفهای
مختلف چه موافقان و چه مخالفان باشد،
گفت :به طور مثال ما مشاهده میکنیم
از برجام برای قضاوت کسانی که امضا و
اجرایش کردند ،استفاده میشود که به
اعتقاد من این کار غیرحرفهای است.
فالحتپیشه خاطرنشان کرد :به شخصه
معتقدم با توجه به واقعیتهای موجود در
دنیای امروز برجام یک «حد مقدور» قابل
دفاع بود و امروز هم اعتقادم بر این است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی در مجلس دهم خاطرنشان کرد:
در طول دورانی که ترامپ از برجام خارج
شد ،زحمات زیادی در کشور کشیده شد
اما کل بودجه تحت عنوان یک بودجه
جاری بسته شد نه بودجه توسعهای آن
هم در صورتی که در شأن کشور ما نیست
بودجههایمان را فقط جاری ببندیم بلکه
کشور ما نیازمند بودجه توسعهای است.
وی با بیان اینکه اگر آقای رییسی با یک
برجام احیا شده مواجه میشد ،اولین

بودجهاش یک بودجه توسعهای بود،
گفت :ویژگیهای این بودجه این است که
در آن اشتغال ایجاد میشود ،بهرهبرداری
صورت میگیرد ،عمران به وجود میآید،
شاخصهایی مانند رشد  ۸درصد صنعتی
و اقتصادی شکل میگیرد و با کاهش
بیکاری و تورم روبهرو میشویم و ما همه
اینها را میتوانستیم به دست بیاوریم اگر
روند انتقال دولت با همکاری در قضیه
برجام صورت میگرفت اما اولین بودجه
دولت سیزدهم ،بودجهای است که قرار
است در شرایط بحران شکل گیرد.
فالحتپیشه تاکید کرد :واقعیت این
است که در کشور ما این ملت ایران است
که هزینه تحریمها را پرداخت میکند
نه سیاستمداران ایران؛ زیرا چه آنهایی
که جلسات فوقالعادهای بر سربرجام
دارند و چه کسانی که بر سر مانعسازی
برای برجام تشکیل جلسه میدهند،
حقوق فوقالعاده و حق مأموریت دریافت
میکنند و روز به روز زندگیشان بهتر
میشود.
وی ادامه داد :البته کاسبان تحریم
اوضاعشان بسیار بهتر است؛ آنها کسانی
هستند که راضی میشوند نفت ایران را
به نصف قیمت قاچاق کنند و موقعیت
خودشان را ارتقا ببخشند در صورتی که
این مردم هستند که با کاهش ارزش پول
ملی ،ادامه مسدود شدن منابع کشور و
افزایش هزینههای تولید و مصرف ضرر
میکنند و همه این بارها بر دوش مردم
است.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم)

سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تامین  25دستگاه

شمــاره /1400/11ع

خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه) به

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« :ارائه خدمات تست و کالیبره تجهیزات اندازهگيري و

شماره  2000005674000060را 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

ابزاردقيق شركت خود و صدور گواهینامه دورهای مورد تائيد سازمان ملي استاندارد ايران » را از طريق برگزاري

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه  17025 ISOاز اداره استاندارد واگذار نمايد .لذا

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را

متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به

انجام خواهد شد و الزم است

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/04/23می باشد.

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت 9

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

الي  14روز سه شنبه مــورخ  1400/5/5در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران

تاریخ 1400/04/31

مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/5/2مقرر شده است .شركت معدني

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11

و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/10
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

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

و اجرای فاز یک سینما ) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 2را 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  1400/04/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/10

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11

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:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح

مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه خودروی
سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:خرید دو دستگاه
خودروی سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو) به شماره

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 1را 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  1400/04/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/10

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11

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:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای فاز یک سینمـــا

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین  25دستگاه خودروی

