
ویترین آخر

عصر ایران؛ سروش بامداد- در خبر سخنان سید ابراهیم 
رییسی در جلسۀ اخیر هیأت دولت یک نکته بیشتر جلب توجه 
می کند. ابتدا خبر را به نقل از خبرگزاری ها مرور کنیم و بندها 

را جداگانه شماره می گذاریم:
1- رسیدگی به مشکل کم آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر 
نمی شود و همه دستگاه های مرتبط، وظیفه دارند در مشورت 
با جوامع دانشگاهی راه حل ملی برای برای خشکسالی بیابند.

2- چنانچه مردم در موضوعی گله مند هستند وظیفه داریم 
ابعاد مختلف مشکالت و راهکارهای موجود را برای مردم تبیین 

و تشریح کنیم. 
برای  آبی  منابع  داشته های  و  اقلیم  با  متناسب  باید   -3
کشت محصوالت اقدام شود و آموزش مورد نیاز نیز ]باید[به 

کشاورزان ارایه شود. 
آموزش  و  درمان  »بهداشت،  و  »علوم«  وزارتخانه های   -4
پزشکی« و معاونت علمی ریاست جمهوری باید برای استفاده 
از ظرفیت فارغ التحصیالن و امیدوار کردن دانشجویان به آینده 

شغلی و تحصیلی خود راهکارهای الزم را اتخاذ کنند.
5-  خدمات ارائه شده در بستر فضای مجازی به مردم باید از 
امنیت کامل برخوردار باشد و باید از خدمات و داده ها در مقابل 

حمالت سایبری دشمن کامال حفاظت شود.
6- عده ای قصد دارند به اعتماد و امید مردم لطمه بزنند. الزم 

است با سرعت و دقت به این گونه شایعات پاسخ داده شود.«
در بند اول: وظیفه دارند. چه کسانی؟ همۀ دستگاه های 

مرتبط.
در بند دوم: وظیفه داریم. چه کسانی؟ مقامات و مسؤولین.

در بند سوم: باید. چه بایدی؟ اقدام برای کاشت متناسب، 
آموزش به کشاورزان.

یک  کیست؟  متوجه  »باید«  این  باید.  چهارم:   بند  در 
معاونت و دو وزارتخانه.

و  شده  ارایه  خدمات  بایدی؟  چه  باید.  پنجم:   بند  در 
حفاظت.

در بند ششم: الزم است. چی الزم است؟ پاسخ دادن.
  باید و نباید و ان شاء اهلل خوب و گاهی اجتناب ناپذیر است اما 
بهتر آن است که گفته شود برای فالن کار این برنامه را داریم 
چرا که در همین اردیبهشت ماه آقای سیدحسین جعفری 
از یک  ایشان  انقالبی ستاد  مرکزی جوانان  مسوول جنبش 
برنامۀ 7000 صفحه ای گفته بود که از ماه ها قبل 80 نفر از 
تهیه و تدوین  راهبردی  اساتید جوان دانشگاهی در6 حوزه 
کرده اند و انتظار می رود در کنار تأکید بر ضرورت ها و بایدها به 

همان برنامۀ 7000 صفحه ای هم ارجاع داده شود.

       گوناگون

موازات  به  نوشت:  ملی  آرمان  روزنامه 
برگزاری نشست غیرمسقیم ایران و آمریکا 
در دوحه شاهد حضور سیدابراهیم رئیسی 
در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر 
ان حسین  کنار  در  بودیم.  آباد  عشق  در 
امیرعبداللهیان نیز سفر به سوریه و لبنان 
تحرکات  از  دیگری  بخش  تا  زد  کلید  را 

دیپلماتیک ایران را در پیش گرفته باشد.
نظر  به  تکاپوها  این  داشتن  نظر  در  با 
می رسد سیاست خارجی ایران در دولت 
در  است.  شده  شقه  دو  عمال  سیزدهم 
تالش  رئیسی،  ادعای  مبنای  بر  بخشی 
مطرح  همسایگان  با  روابط  ارتقای  برای 
پیش  مسئول  هم  کنی  باقری  و  است 
باید  است.  برجامی  دیپلماسی  بردن 
سیاست  و  ای  منطقه  سفرهای  پذیرفت 
اصوال  و  همسایگان  با  مناسبات  ارتقای 
ای  فرامنطقه  و  ای  منطقه  کشور  هر 
مدنظر  جواب  و  الزم  خروجی  به  زمانی 
تجای  حوزه  در  ویژه  به  سیزدهم  دولت 
با  بتواند  که  شود  می  منجر  اقتصادی  و 
احیای برجام و لغو تحریم ها همراه باشد. 
به  تاکید دو شقه کردن دیپلماسی و  لذا 
با  روابط  افزایش  بر  حد  از  بیش  تبعش 
همسایگان نوعی آسیب راهبردی به منافع 

ملی است.
نباید  که  گونه  همان  منظر  این  از 
را  خارجی  سیاست  های  مرغ  تخم  تمام 
نمی  بی شک  مذاکرات گذاشت  در سبد 
توان سیاست خارجی را هم بدون اهتمام 
برای احیای برجام و لغو تحریم ها پیش 
رئیسی  سفرهای  این  انجام  پس  برد. 
دیگر  حضور  یا  و  همسایه  کشورهای  به 

چه  اگر  ایران  به  همسایگان  و  مقامات 
شود،  می  تلقی  مثبت  امری  نفسه  فی 
اما همزمان سوء محاسبه های جمهوری 
را  وین  مذاکرات  خصوص  در  اسالمی 
هم بیشتر خواهد کرد. چرا که با ارزیابی 
سطحی و اشتباه تهران از چنین دیپلماسی 
فعال منطقه ای، تالش جدی برای افزایش 
نیز  و  همسایگان  با  ها  همکاری  سطح 
ای  فرامنطقه  پیمان  هم  کشورهای  سایر 
دیگر  مقامات،  مستمر  سفرهای  سایه  در 
نیازی به پیگیری مذاکرات وین و احیای 
برجام نخواهد بود و به این ترتیب حصول 
اینکه  از  غافل  باخت.  خواهد  رنگ  توافق 
تمام این سفرها و عملیاتی شدن قراردادها 
و توافق نامه ها تا زمان احیای برجام و لغو 
به خود نخواهند  واقعیت  تحریم ها رنگ 
گرفت و منشاء اثر مثبتی به خصوص در 

حوزه تجاری و اقتصاد نخواهند بود.
سرنوشتی  دوحه  نشست  که  اکنون 
برجام  احیای  و  کرده  پیدا  وین  مشابه 
بیش از پیش در هاله ای از ابهام فرو رفته 
است دیگر نمی توان دیپلماسی منطقه ای 
دانست  کارساز  چندان  را  رئیسی  دولت 
در  برجامی عمال  دیپلماسی  زمانی که  تا 

مسیر درست تعریف و پی گرفته نشود.
سازمان  امنیت  شورای  نشست  از  بعد 
ملل در خصوص آخرین وضعیت قطعنامه 
2231 در پنج شنبه گذشته و بیانیه اخیر 
تروئیکای اروپایی و نیز برخی اخبار واصله 
صادرات  قطع  برای  آمریکا  آمادگی  از 
باید  دیگر  چین  به  ایران  نفت  فروش  و 
از  تر  نظر داشت که قبل  را در  این مهم 
دیپلماسی  باید  ای  منطقه  دیپلماسی 

برچامی را به نتیجه رساند تا بتوان منشاء 
باشد. چرا که قطعات پازل یکی پس  اثر 
به  ایران  پرونده  بازگشت  برای  دیگری  از 

شورای امنیت در حال چیده شدن است.
با  که  مقابل  های  طرف  لحن  تغییر 
صدور قطعنامه شورای حکام بروز و ظور 
عینی پیدا کرد و هم چنین مواضع مطرح 
پیرامون  امنیت  شورای  نشست  در  شده 
احیای  عدم  تبعات  و   2231 قطعنامه 
که  است  آن  گویای  ایران  برای  برجام 
دیپلماسی منطقه ای و سوء محاسبه ناشی 
شورای  به  پرونده  ارجاع  تواند  می  آن  از 
امنیت، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه 
دنبال  به  را  پیشین  قطعنامه   6 احیای  و 
داشته باشد.با این تفاسیر اگر تهران به هر 
مذاکرات  میز  به  نتواند  یا  نخواهد  دلیلی 
وین بازگردد و احیای برجام را به نتیجه 
مقابل  های  طرف  قطعا  برساند  مطلوبی 
هم سکوت و مماشات دیپلماتیک را کنار 
اتخاذ تدابیر  خواهند گذاشت و به سمت 

تندتر علیه ایران پیش خواهند رفت.
این دو  بین  توازن بخشی درست  البته 
مقوله )دیپلماسی منطقه ای و دیپلماسی 
برجامی( در حوزه سیاست خارجی ایران 
تجربیات  تا  شود  گرفته  پی  دقت  با  باید 
توان  نه می  لذا  نشود.  تکرار  تلخ گذشته 
دیپلماسی منطقه ای را فدای دیپلماسی 
تمرکز  و  انرژی  تمام  و  کرد  برجامی 
احیای  روی  صرفا  را  خارجی  سیاست 
توافق هسته ای گذاشت و نه بدون احیای 
تواند  می  ای  منطقه  دیپلماسی  برجام، 
و  هم  راستای  در  دو  این  باشد.  اثربخش 

مکمل همدیگرند.
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حال این روزهای بهشت زهرای قدیم...

وزیر صمت وارد سیرجان شد
ایسنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز 14 تیرماه با استقبال استاندار 
کرمان، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت و جمعی از مسئولین استانی 
و شهرستانی وارد فرودگاه سیرجان شد.حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر  
گفت: امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارخانه گندله 2 میلیون تنی 
گهرزمین با سرمایه گذاری بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان به  بهره  برداری می  رسد 

و این اتفاق درحالی به وقوع پیوسته که در شرایط تحریم و کرونا هستیم.
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مهر: با توجه به هشدار هواشناسی خوزستان مبنی بر ماندگاری گرد و خاک 
و تأثیر توده گرد و خاک عراقی در اکثر مناطق استان تا اواخر وقت سه شنبه 
و  ادارات  کلیه  اضطرار،  شرایط  کارگروه  اعضای  نظر  تبادل  و   )1401 تیر   14(
اورژانس  بهداشتی،  درمانی،  امدادی،  مراکز  جز  )به  استان  اجرایی  دستگاه های 
شهرداری ها،  شهری  خدمات  عملیاتی،  و  کاری  نوبت  دارای  بخش های   ،115

بیمارستان ها و آتش نشانی ها( در روز سه شنبه 14 تیرماه 1401 تعطیل شد.

ایسنا: رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه 
شب تشکیل شد بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید 
کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اصالح زیر ساخت ها و روش های پرداخت یارانه 
آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود. وی 
افزود: اراده دولت بهینه سازی نظام یارانه ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت 

سرمایه ها است.

بایدها و نبایدهای آقای رییسی و یادی 
از برنامۀ 7000 صفحه ای

ادارات خوزستان برای روز سه شنبه تعطیل شد

رئیس جمهور: نان گران نمی شود

مجوز تزریق دوز چهارم کرونا صادر شد
کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت طبق دستورالعملی  مجوز 
تزرزیق دوز یادآور کرونا برای کسانی که 6 ماه از تزریق نوبت قبلی واکسن 
شان گذشته را صادر کرد که در قسمتی از آن بخشنامه آمده است: با تاکید 
ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر توصیه به دریافت دوز یادآور واکسن کرونا 
در کلیه گروه های سنی واجد دریافت واکسن که بیش از شش ماه از آخرین 
نوبت تزریق واکسن آن ها گذشته است جهت استحضار و دستور اقدام الزم 

ارسال می گردد.

 احتمال آغاز موج جدید کرونا در کشور
ایسنا: دکتر طبرسی عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه 
اکنون مجددا بر روی شاخه باالرونده بیماری هستیم و به نظر می رسد که این 
وضعیت، آغاز یک پیک باشد،  گفت: حدود یک هفته است که مجددا موارد 
سرپایی مان افزایش یافته که افزایش چشمگیری هم هست از آنجایی رعایت 
پروتکل های بهداشتی کاهش یافته، ممکن است تعداد افراد زیادی درگیر بیماری 
شوند که مطمئنا عوارض و مرگ ومیر و بستری در آی سی یو نیز بیشتر می شود.

صفحه 1
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 18:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان حمل و نقل بار و مسافر تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی مربوط به تنظیف و رفت و روب 

ساختمان و محوطه و سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری بعثت
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تنظیف و رفت 

و روب ساختمان و محوطه و سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری بعثت ( 
2001091287000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/04/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تـا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان حمل و نقل بار و مسافر تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان  تجدید مزایــده عمومــی 

اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی 

)شرح مختصر؛ اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت ( 
5001091287000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

معدن مس تخت گنبد عنوان واحد برتر کشوری را کسب کرد
افتخاری دیگر برای سیرجان و استان کرمان؛

 شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن به عنوان واحد برتر در گروه صنایع معدنی کشور انتخاب و تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد، انتخاب این شرکت بخش خصوصی به عنوان واحد برتر کشوری باتوجه به عملکرد سال 1400 و در میان همه شرکت های معدنی 

 کشوری بوده است.
 این شرکت پیشتر نیز در سال های اخیر یک دوره به عنوان واحد نمونه اکتشافی در سطح کشور برگزیده شده و دو دوره واحد نمونه استانی را در کرمان از آن خود کرده است.

مهندس افشین بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در  مراسم ملی روز صنعت و معدن که با حضور رییس جمهور همراه بود حاضر شد و تندیس واحد برتر کشوری را از 
 دست سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.

در متن لوح تقدیر وزیر صمت خطاب به مهندس بهبهانی آمده است: ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن، باتوجه به ارزیابی صورت گرفته در کارگروه انتخاب برگزیدگان مبتنی بر عملکرد سال 
 1400، به استناد نتایج حاصل شده در ستاد گرامیداشت دهه تولید و تجارت، آن شرکت به عنوان واحد برتر در گروه صنایع معدنی انتخاب شده است.

 به منظور قدردانی از تالش های صورت گرفته تندیس یادبود و لوح تقدیر روز ملی صنعت و معدن به آن مجموعه اهدا می شود.
معدن مس تخت گنبد واقع در شهرستان سیرجان استان کرمان به عنوان مجموعه ای خصوصی طی سال های گذشته تالش کرده با اتکا به سرمایه بخش خصوصی زمینه بهره برداری، تولید و توسعه 

زنجیره های تولید نقش خود را در رونق تولید و نیز اشتغالزایی 2 هزار و ۵00 نفر به طور مستقیم و ایجاد حداقل ۷ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم فراهم آورد.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1  ( 
2001005674000044  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصــه عمومــي
 شمــاره 1401/17/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد؛ » خرید، نصب و راه اندازی سوییچ های شبکــه « 

عالی  شورای  گواهی  دارای  و  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از  را  خود  مجتمع 

انفورماتیک در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل 3 واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد 

مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و 

مزایده دانلود نمایند. 

مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/0۵/02 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه 

مورخ 1401/04/20 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی 

عیناً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر 

یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


