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ویترینآخر

گوناگون
روند نزولی تلفات کرونایی
با افزایش واکسیناسیون عمومی

ای رنا با افزایش واکسیناسیون عمومی و واکسینه شدن  ۳۵میلیون و  ۴۷هزار و
ُ ۱۴۳دز ،تلفات کرونایی روند نزولی به خود گرفته است .اکنون روزانه حدود بیش از
یک میلیون دز واکسن علیه کرونا در کشور تزریق می شود و بسیاری از گروه های
سنی ،سالمندان ،بیماران خاص و غیره در ب رابر این بیماری واکسینه شده و در حال
حاضر روند واکسیناسیون دانشجویان و متولدان  ۵۸به قبل در حال انجام است.

بازدید رئیس کل دادگستری کرمان از حوزه قضایی سیرجان

می زان :یداهلل موحد ،رئیس کل دادگستری استان کرمان به هم راه جمعی از
معاونین دادگستری استان در راستای پیگیری ب رنامههای راهبردی و نظارتی و به
منظور بررسی عملکرد قضات ،کارکنان از حوزه قضایی شهرستان سیرجان بازدید کرد.
موحد ،پس از بررسی وضعیت این حوزه قضایی ،با برخی از م راجعین این حوزه
قضایی دیدار و پس از استماع مطالبات آنها  ،دستورات و توصی ههای الزم به منظور
ارتقای سطح کیفی عملکرد و رفاه حال م راجعین را ارائه کرد.

معاون رییسی :مردم مثل همیشه صبر پیشه کنند

آفتابنیوز :سید محمد حسینی ،معاون رئیس جمهور در امور مجلس ،در
م راسم گ رامیدشت یاد و خاطره شهی دان رجایی و باهنر که در مسجد جامع رجایی
شهر کرج برگزار شد ،اظهارکرد :حل معضالت اقتصادی و سالمت زمانبر است و هر
چند نباید در این خصوص تعلل کرد ولی از مردم انتظار م یرود مثل همیشه صبر
پیشه کنند .اگرچه مشکالت بسیاری داریم اما قوای سه گانه ،نهادهای انقالبی و
مردم پای کار هستند تا مشکالت ازمیان برداشته شود.

سینوفارم و سوب رانا ۲ب رای دانشآموزان
هالل احمر تمام اطالعات ب رای واردات
به گفته دبیر کل و سخنگوی جمعیت 
واکسنهای مناسب ب رای گروه سنی زیر  ۱۸سال آماده و تحویل سازمان غذا و دارو
شده است و در صورت تایید این سازمان و صدور مجوز ،با واردات یکی از این دو
واکسن سوب رانا ۲یا سینوفارم در مهرماه ،واکسیناسیون گروه سنی زیر  ۱۸سال آغاز
م یشود؛ واکسیناسیونی که به احتمال زیاد تا نیمه آبان زمان خواهد برد اما بازگشایی
مدارس را حتمی خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه :در خصوص واکس نهای
فایزر و مدرنا هیچ محدودیتی نداریم

بزاده در نشست خبری صبح روز سه شنبه خود خصوص اخبار
ایلنا :سعید خطی 
م رتبط با توافق ب رای واردات واکس نهای فایزر و مدرنا نیز گفت :ما در خصوص واردات
واکسن هیچ خط قرمزی نداشته و نداریم و مرجع صالحی تدار تائید واکس نها وزارت
بهداشت بوده و وزارت خارجه از روز اول همه امکانات خود را با هر منبعی در اختیار
وزارت بهداشت ق رار داده.

عصرایران؛ مصطفی داننده -محمود احمدی نژاد یک
سال بعد از رسیدن به ریاست جمهوری قطعنامههای شورای
امنیت سازمان ملل علیه ای ران را کاغذ پاره خواند و گفت:
«شما فکر م یکنید اگر جمع شوید و کاغذ پاره صادر
کنید ،م یتوانید جلوی پیشرفت ملت ای ران را بگیرید ،شما
در بیست و هشت سال گذشته ما را محاصره اقتصادی و
تحریم کردید ،اما امروز ملت ای ران هستهای است»
احمدی نژاد در آن سالها یک دولت به سامان را از سید
محمد خاتمی تحویل گرفته بود .خودش و ایضا وزرایی که
انتخاب کرده بود ،تج ربه چندانی در سیاست ورزی به ویژه
در عرصه بی نالملل نداشتند و به مسائل خارجی به مثابه
سیاست داخلی نگاه م یکردند .حاصل این نگاه در دولت
دوم او هویدا شد و دالر هزار تومانی به نزدیک یهای  4هزار
تومان رسید.
حسن روحانی هم در  8سال دوران ریاست جمهوریاش
تالش کرد تا ای ران از دایره تحریم خارج شود .از سال  92تا
 96این سیاست او به خوبی جواب داد اما در  4سال دوم
با روی کارآمدن ت رامپ ،هرچه روحانی رشته بود ،پنبه شد
و ای ران با شدیدترین تحریمها از سوی آمریکا روبرو گشت.
حاال سید اب راهیم رییسی به عنوان هشتمین رئیس
جمهور تاریخ ای ران که بر کرسی ریاست دولت سیزدهم
نشسته است ،با توجه به اوضاع ای ران در  16سال گذشته،
بهتر از هر کسی م یداند که باید راهی ب رای ف رار از تحریمها
پیدا کند.
به خاطر همین معناست که دولت رییسی برخالف آنچه
اصولگ رایان اف راطی به ویژه آنهایی که در مجلس نشستهاند
فکر م یکردند با آژانس بی نالمللی انرژی اتمی به یک
توافق مشخص رسید.
احتماال در روزهای آینده شاهد هجوم نمایندگان مجلس
به تصمی مهای رییسی در سیاست خارجی خواهیم بود.
نمایندگان فکر م یکنند با شعار دادن م یشود کشور را اداره
کرد .دولت سیزدهم اما به خوبی واقف است تداوم ش رایط
فعلی امکان پذیر نیست و باید هرچه زودتر راهی ب رای پایان
دادن به تحریمها پیدا شود .به ویژه اینکه رئیس جمهور
به مردم وعده روزهای خوب را داده است و این روزها بدون
تعامل و بهبود روابط خارجی به دست نم یآید.
سید اب راهیم رییسی نه محمود احمدی نژاد است که
حرفهایی بزند که ب رای کشور هزینه ایجاد کند نه حسن
روحانی که همه چیز را در دیپلماسی ببیند .او بین این
دو ایستاده است و این معنا م یتواند یک پیام مهم ب رای
جهان باشد.

شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  313/00/49مورخ  1400/6/7شورای محترم اسالمی

تهیه  ،حمل و پخش قیر  mc2و تهیه  ،حمل  ،پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر 0-19
به شماره  2000090657000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت
ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه :در سامانه  1400/06/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه مورخ 1400/06/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/07

زمان بازگشائی پاکات :روز شنبه مورخ  1400/07/10ساعت 09:00

ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن  03442397380تماس حاصل نمایند

مناقصه شهرداری نجف شهر (نوبت دوم)

( آگهی مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر)  -نوبت دوم

شهرداری نجف شهر

عکس :سید محسن فروزنده

رییسی :نه روحانی و نه احمدی نژاد!

دیوار نامهربانی!!

شورای تسلیم

بسیار ب رای هیچ»
بسیاری هیاهو از  50نامزد
شهرداری شروع م یشود .یک
ِ
خاصیت دهنپرکن که
کا ِر ب ی
در کشور آمارزده ما بعدا ب رای
گولمالیدن ممکن است مفید
واقع شود .چهلوچند سیاه یلشکر
ب ینامونشان که به قول رییس
محافظهکار شورا ،ب رای حفظ آبرو(!)
تقاضایشان در پستو مورد بررسی
ق رار م یگی رند.
انگار اعالم نامزدی ب رای شورا
کاری است ب یآبروکننده .شاید هم
م یدانستند که این بازی آبروریزی
به دنبال دارد و هیچ عاقلی عالقهای
به مضحکه شدن ندارد و خود را
بازیچهی کمدی نم یکند.
چند روز بعد ،از پستوی شورا
چند نام خارج م یشود و بازی
ادامه پیدا م یکند .ظاه را همه چیز
جدی است و عدهای هم آن را باور
کردهاند .دلمان ب رای خوشباوری
خودمان م یسوزد و باید ب رایش
فکری اساسی کنیم.
وگ رنه در نمایشهای بعدی دوباره
کاله سرمان م یرود.از میان  5نام
باقی مانده ب رای شهرداری سیرجان
یکی انص راف م یدهد و میان آن 4
نفر دیگر ق رار م یشود رأی بگی رند
تا انتخاب نهایی بین دو تن صورت
بگیرد .معتمدیزاده که از طرف
جوانلری حمایت و معرفی شده
 6رای م یآورد ،کریم یپور  4رأی

رضا مسلمی زاده

شورای شهر سیرجان در اولین
قدم باخت و به قول نقی معمولی؛ بد
جوری هم باخت .اولین و بزرگترین
بازنده هم رییس اصولگ رای شوراست
که نتوانست همکاران خود را
مدیریت کند و گمان م یکنم
همین یک سال رییس شورا بماند،
هم به نفع خودش و هم به نفع
شهر سیرجان است.
این همه محافظهکاری و تالش
ب رای دوخت و دو ِز پارگ یها ،نه تنها
دردی را درمان نم یکند که خود
درد بزرگتری است که روی همهی
دردها سوار م یشود.
هر نمایشی که اج را م یشود،
صحنهای دارد و پشتصحنهای.
این بار اساسا پشت صحنه را
با جلسات غیرقانونی و غیرعلنی
پررنگ کردند تا به م راد دل خود و
بزرگترهایشان برسند و این شهر
با این ترتیب روی خوش نخواهد
دید که نخواهد دید .پشت پرده که
شلوغ باشد و پرحرفوحدیت ،جلوی
پرده به نمایش کمدی شبی هتر
م یشود ،شبیه نمایشنامهی کمدی
از شکسپییر بزرگ به نام «هیاهوی

و شهسواری  3رأی .بازی مغلوبه
م یشود و کریم یپور و معتمدیزاده
به فینال م یروند .سه نفری که
شهسواری مدنظرشان است ،رای
سفید م یدهند ،معتمدی با تکرأی
حامی خودش تنها م یماند و
کریم یپور با رای کاظمی ،خدامی و
جوان رأی الزم را به دست نم یآورد.
در این مرحله که بازی بار دیگر
مغلوبه شده ،همهمهای شهر را
ف رام یگیرد و باندهای منتفع از
شهردار شدن این و آن دست به کار
م یشوند .کریم یپور نامهی انص راف
م یدهد و برخی باور م یکنند و
ت م یشود
فضای مجازی پر از حمای 
از کریم یپور .کسی که از ته ران آمده
و به قول یکی از طرفدارانش؛ «اگر
کسی در خیابانهای ته ران قدم هم
زده باشد از بقیه بهتر است».
ظهر شنبه شورا تحت فشار
تسلیم م یشود و کریم یپو ِر
انص رافداده را با شش رأی شهردار
سیرجان میکند.
آن یک رأی هم همچنان سفید
م یماند .حامیان کریم یپور بر طبل
شادانه م یکوبند و ما هم امیدوار
م یشویم که این شهردار از ته ران
آمده ،سیرجان را بکند گلستان و
بهشت برین و این شادانه را غمناک
نکند .پشت پرده این انتخاب
داستان مفصل و جذابتری است
که اگر عمری باشد به آن خواهم
پرداخت.

آگهي مناقصـــه عمومــي
شمــاره /1400/40ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « عملیات اجرایی کابل کشی فیبر نوری پروژه
ریلی ،گندله سازی 2و ساختمان سردر جدید » مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار

واجد شرایط و دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل  3واگذار نمايد.
لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد
مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/7/7در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه
مورخ  1400/6/31مقرر شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر
يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز  2زورخانـه پوریـای ولی

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

آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات نظارت كارگاهی و عاليه پروژههای احداث

پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 6را از

تقاطعهای غيرهمسطح فاز  ۴شبکه ريلی و مسير دسترسی موقت به پارك گردشگری واقع در منطقه گلگهر سيرجان

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر در نظر دارد به انجام خدمات نظارت كارگاهی و عاليه پروژههای احداث تقاطعهای
غیرهمسطح فاز  ۴شبکه ريلی و مسير دسترسی موقت به پارك گردشگری واقع در منطقه گلگهر سیرجان را از طریق برگزاری
مناقصه عمومی به شرکتهای مهندسین مشاور دارای حداقل رتبه  ۲رسته راه و باند واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت
به عمل میآيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1400/۶/23به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

_۱آخرين زمان ارائه پاکتها و پيشنهادات :ساعت  ۱۳:۳۰مورخ 1400/۷/04

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  1400/06/17می باشد.

_۲شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

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

_۳سپرده شركت در مناقصه ۲،۱۳۸،۶۴۰،۹۷۸ :ریال

تاریخ 1400/06/27

_۴هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/07/06

_۵تاریخ بازدید از پروژه1400/۶/31 :

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/07

_۶کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
_7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان کیلومتر  ۵۰جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ساختمانهای
هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ۵شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

_۸تلفن جهت هر نوع هماهنگی ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ :آقای بلوردی (به غیر از ایام تعطیل)

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

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:

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

