
ویترین آخر

آفتاب  نیوز: آفتاب  نیوز: تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی 
دوشنبه در قالب تذکر و نطق میان دستور به رئیس جمهور دوشنبه در قالب تذکر و نطق میان دستور به رئیس جمهور 
از دولت سیزدهم خواستند برای مسئله گرانی ها و افزایش از دولت سیزدهم خواستند برای مسئله گرانی ها و افزایش 

بیش از پیش تورم رسیدگی و تدبیر جدی کنند.بیش از پیش تورم رسیدگی و تدبیر جدی کنند.
از  انتقاد  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  از سخنگوی  انتقاد  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی 
گرانی ها گفت: ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم. گرانی ها گفت: ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم. 
انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده و به داد مردم انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده و به داد مردم 

برسند.برسند.
احد آزادیخواه در تذکری شفاهی در جلسه علنی دیروز احد آزادیخواه در تذکری شفاهی در جلسه علنی دیروز 
گفت: تورم و گرانی درحال شکستن کمر بسیاری از مردم گفت: تورم و گرانی درحال شکستن کمر بسیاری از مردم 
است، قرار نبود مردمی سازی یارانه ها با این حجم از تورم است، قرار نبود مردمی سازی یارانه ها با این حجم از تورم 
غیرقابل انکار برابر باشد.طبق برنامه باید کاالبرگ به دست غیرقابل انکار برابر باشد.طبق برنامه باید کاالبرگ به دست 
انگار  و  نشده  محقق  هنوز  اتفاق  این  که  می رسید  انگار مردم  و  نشده  محقق  هنوز  اتفاق  این  که  می رسید  مردم 
قلم  قلم    ۷۷ بود  قرار  همچنین  نمی دهد،  رخ  نیز  آینده  ماه  بود در  قرار  همچنین  نمی دهد،  رخ  نیز  آینده  ماه  در 
کاال افزایش قیمت داشته باشد و با کاالبرگ جبران شود، کاال افزایش قیمت داشته باشد و با کاالبرگ جبران شود، 
اما درحال حاضر اما درحال حاضر ۷۰۰۷۰۰ قلم کاال گران شده است؛ ما دیگر  قلم کاال گران شده است؛ ما دیگر 
نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم، انتظار داریم همه ارکان نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم، انتظار داریم همه ارکان 

دولت بسیج شده و به داد مردم برسند.دولت بسیج شده و به داد مردم برسند.
نماینده مهریز و بافق در مجلس هم خطاب به مسئولین نماینده مهریز و بافق در مجلس هم خطاب به مسئولین 
اقتصادی حل  و سفارش مشکالت  توصیه  با  گفت:  اقتصادی حل کشور  و سفارش مشکالت  توصیه  با  گفت:  کشور 

نمی شود.نمی شود.
مجلس  نمایندگان  به  خطاب  گراین ها  درباره  مجلس صباغیان  نمایندگان  به  خطاب  گراین ها  درباره  صباغیان 
گفت: امروز گرانی درحال خرد کردن استخوان های نحیف گفت: امروز گرانی درحال خرد کردن استخوان های نحیف 
خانواده های ضعیف و حتی متوسط است. امری که هرگز خانواده های ضعیف و حتی متوسط است. امری که هرگز 
مسئولین و کسانی که حقوق و پرداخت مناسب دارند درک مسئولین و کسانی که حقوق و پرداخت مناسب دارند درک 

نخواهند کرد.نخواهند کرد.
صباغیان خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: آقای رئیسی صباغیان خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: آقای رئیسی 
و مسئولین اقتصادی؛ گرانی ها دمار مردم را درآورده است، و مسئولین اقتصادی؛ گرانی ها دمار مردم را درآورده است، 
شما در برنامه های خود وعده وضعیت بهتر اقتصادی را داده شما در برنامه های خود وعده وضعیت بهتر اقتصادی را داده 
انتخاب شدید، امروز وضعیت اقتصادی  با این شعار  اقتصادی اید و  انتخاب شدید، امروز وضعیت  با این شعار  اید و 
مردم بدتر شده است و هر روز شاهد باالرفتن قیمت ارز، مردم بدتر شده است و هر روز شاهد باالرفتن قیمت ارز، 
این گرانی ها  اگر  این گرانی ها طال، قیمت خوراکی ها و کاال ها هستیم.  اگر  طال، قیمت خوراکی ها و کاال ها هستیم. 
موقتی است و با مردم صحبت کنید و زمان مشخص کنید موقتی است و با مردم صحبت کنید و زمان مشخص کنید 
و آینده را برای مردم تشریح کنید. تا گرگ ها و سلطان های و آینده را برای مردم تشریح کنید. تا گرگ ها و سلطان های 
با  مبارزه  نشوند؛  مجازات   ... و  فوالد  و  روغن  مرغ،  با شکر،  مبارزه  نشوند؛  مجازات   ... و  فوالد  و  روغن  مرغ،  شکر، 

فساد، اختالس و گرانی در جایگاه حرف باقی می ماند.فساد، اختالس و گرانی در جایگاه حرف باقی می ماند.
گفت:  دستور  میان  نطق  در  هم  لنجان  نماینده  گفت: رجایی  دستور  میان  نطق  در  هم  لنجان  نماینده  رجایی 
مردم در تحمل گرانی و تورم در فشار طاقت فرسایی قرار مردم در تحمل گرانی و تورم در فشار طاقت فرسایی قرار 
دولبه  شمشیر  یک  اقتصادی  موقع  به  جراحی  دولبه گرفته اند؛  شمشیر  یک  اقتصادی  موقع  به  جراحی  گرفته اند؛ 
است اگر به درستی اجرا شود؛ اقتصاد کشور نجات خواهد است اگر به درستی اجرا شود؛ اقتصاد کشور نجات خواهد 
یافت در غیر این صورت آسیب جدی به مردم وارد خواهد یافت در غیر این صورت آسیب جدی به مردم وارد خواهد 

کرد.کرد.

       گوناگون

والدیمیر والدیمیر  گیل-  جمشید  ایران؛  گیل- عصر  جمشید  ایران؛  عصر 
پوتین در آخرین اظهار نظرش دربارۀ جنگ پوتین در آخرین اظهار نظرش دربارۀ جنگ 
1۷25-1۷25-( کبیر  پطر  با  را  خودش  )اوکراین،  کبیر  پطر  با  را  خودش  اوکراین، 

16۷216۷2( مقایسه کرده و ضمن دفاع از سیاست ( مقایسه کرده و ضمن دفاع از سیاست 
مبنای  را  سیاستی  چنین  او،  مبنای کشورگشایی  را  سیاستی  چنین  او،  کشورگشایی 

موجه حمله به اوکراین قلمداد کرده است.موجه حمله به اوکراین قلمداد کرده است.
پوتین گفته است: »با همه معیارها ما باید پوتین گفته است: »با همه معیارها ما باید 
آماده و قوی باشیم. ما باید سرزمین هایمان را آماده و قوی باشیم. ما باید سرزمین هایمان را 
بازگردانیم. اگر از این نظر سخن بگوییم که بازگردانیم. اگر از این نظر سخن بگوییم که 
این ارزش های اصلی، اساس وجودی ماست این ارزش های اصلی، اساس وجودی ماست 
قطعا در حل ماموریت هایی که با آنها مواجه قطعا در حل ماموریت هایی که با آنها مواجه 

هستیم موفق خواهیم بود«.هستیم موفق خواهیم بود«.
بر  تاییدی  ُمهر  پوتین،  اخیر  بر سخنان  تاییدی  ُمهر  پوتین،  اخیر  سخنان 
انتقادات منتقدینی است که او را به تالش انتقادات منتقدینی است که او را به تالش 
احیای  و  روسیه  قلمرو  ارضی  توسعۀ  احیای برای  و  روسیه  قلمرو  ارضی  توسعۀ  برای 
پوتین  می کردند.  متهم  شوروی  پوتین امپراتوری  می کردند.  متهم  شوروی  امپراتوری 
در آغاز جنگ گفت »روسیه هنوز بخشی از در آغاز جنگ گفت »روسیه هنوز بخشی از 
نظام بین الملل است« اما االن که می گوید »ما نظام بین الملل است« اما االن که می گوید »ما 
باید سرزمین های مان را بازگردانیم«، در واقع باید سرزمین های مان را بازگردانیم«، در واقع 
حرفش این است که کرملین مرزبندی های حرفش این است که کرملین مرزبندی های 
دنیای کنونی را قبول ندارد و این حق را برای دنیای کنونی را قبول ندارد و این حق را برای 
از کشورهای  برخی  که  است  قائل  از کشورهای خودش  برخی  که  است  قائل  خودش 
عضو سازمان ملل را از نقشۀ سیاسی جهان عضو سازمان ملل را از نقشۀ سیاسی جهان 

حذف کند.حذف کند.
او دست کم حرفش این است که روسیه او دست کم حرفش این است که روسیه 
برخی  از  قسمت هایی  که  است  برخی مجاز  از  قسمت هایی  که  است  مجاز 
کشورهای همسایه را به قلمرو ارضی خودش کشورهای همسایه را به قلمرو ارضی خودش 
ضمیمه کند. و این یعنی حاکمیت کشورهای ضمیمه کند. و این یعنی حاکمیت کشورهای 
عضو سازمان ملل را به رسمیت نمی شناسد عضو سازمان ملل را به رسمیت نمی شناسد 
مگر اینکه این کشورها مطالبات ارضی روسیه مگر اینکه این کشورها مطالبات ارضی روسیه 
را برآورده سازند.  سیاست توسعۀ ارضی مد را برآورده سازند.  سیاست توسعۀ ارضی مد 
نظر پوتین، در حالی با جنگ اوکراین آغاز نظر پوتین، در حالی با جنگ اوکراین آغاز 
شده است که روسیه بزرگترین کشور جهان شده است که روسیه بزرگترین کشور جهان 

است و همین وسعت جغرافیایی، یکی از علل است و همین وسعت جغرافیایی، یکی از علل 
اصلی ناکارآمدی دولت روسیه است. بنابراین اصلی ناکارآمدی دولت روسیه است. بنابراین 
چه  روسیه،  وسعت  افزایش  نیست  چه معلوم  روسیه،  وسعت  افزایش  نیست  معلوم 

دردی از ملت این کشور دوا خواهد کرد.دردی از ملت این کشور دوا خواهد کرد.
تاریخچۀ  روسیه،  ملت  فکری  تاریخچۀ جوهرۀ  روسیه،  ملت  فکری  جوهرۀ 
فعلی اش  دولتمردان  و  کشور  این  فعلی اش سیاسی  دولتمردان  و  کشور  این  سیاسی 
تقریبا هیچ ربطی به لیبرالیسم و دموکراسی تقریبا هیچ ربطی به لیبرالیسم و دموکراسی 
ندارند. بنابراین عجیب نیست که پوتین به ندارند. بنابراین عجیب نیست که پوتین به 
جای کیفیت به کمیت بیاندیشد و دغدغه اش جای کیفیت به کمیت بیاندیشد و دغدغه اش 

نه حکمرانِی خوب بلکه توسعۀ ارضی باشد.نه حکمرانِی خوب بلکه توسعۀ ارضی باشد.
آنتی تز این تز پوتین، طبیعتا چیزی جز آنتی تز این تز پوتین، طبیعتا چیزی جز 
تجزیۀ روسیه نیست. یعنی وقتی روسیه با این تجزیۀ روسیه نیست. یعنی وقتی روسیه با این 
وسعت، هنوز در پی فتح سرزمین های تازه وسعت، هنوز در پی فتح سرزمین های تازه 
است و برای مرزهای بین المللی و حاکمیت است و برای مرزهای بین المللی و حاکمیت 
سایر دولت های عضو سازمان ملل تره هم خرد سایر دولت های عضو سازمان ملل تره هم خرد 
نمی کند، بعید نیست نیروهای گوناگونی در نمی کند، بعید نیست نیروهای گوناگونی در 
دنیای کنونی، تجزیۀ روسیه را در درازمدت یا دنیای کنونی، تجزیۀ روسیه را در درازمدت یا 
میان مدت، چاره ای اساسی برای حل میان مدت، چاره ای اساسی برای حل ""مسئلۀ مسئلۀ 
روسیهروسیه"" بدانند و این چاره چیزی جز  بدانند و این چاره چیزی جز ""منحل منحل 

کردن مسئلۀ روسیهکردن مسئلۀ روسیه"" نمی تواند باشد. نمی تواند باشد.
میراث دار  کنونی  روسیۀ  اینکه  ویژه  به  میراث دار   کنونی  روسیۀ  اینکه  ویژه  به   
عصر  امپراتوری  و  شوروی  عصر امپراتوری  امپراتوری  و  شوروی  امپراتوری 
تزارهاست و به همین علت عمال متشکل از تزارهاست و به همین علت عمال متشکل از 
ملل گوناگونی است که بسیاری از آن ها به ملل گوناگونی است که بسیاری از آن ها به 
سوی  از  شده  اعمال  سرکوب  زور  و  سوی ضرب  از  شده  اعمال  سرکوب  زور  و  ضرب 
زندگی  زندگی   روسیه""  روسیهملت  ""ملت  نام  تحت  نام کرملین،  تحت  کرملین، 
می کنند ولی هم آن ها هم مقامات کرملین می کنند ولی هم آن ها هم مقامات کرملین 
به خوبی می دانند که این ملل حاشیه ای، که به خوبی می دانند که این ملل حاشیه ای، که 
قربانیان روسیه در جنگ اوکراین نیز عمدتا قربانیان روسیه در جنگ اوکراین نیز عمدتا 
با  زیستن  ارادۀ  فاقد  بوده،  این ها  به  با متعلق  زیستن  ارادۀ  فاقد  بوده،  این ها  به  متعلق 

روس های روسیه اند.روس های روسیه اند.
  ارادۀ با هم زیستن مبنای اصلی تداوم یک   ارادۀ با هم زیستن مبنای اصلی تداوم یک 
ملت است و اتحاد جماهیر شوروی دقیقا به ملت است و اتحاد جماهیر شوروی دقیقا به 

اراده ای فروپاشید. چنین  اراده ای فروپاشید. چنین دلیل نبود چنین  دلیل نبود چنین 
اراده ای هیچ وقت در شوروی وجود نداشت اراده ای هیچ وقت در شوروی وجود نداشت 
ولی سرکوبگری رژیم توتالیتر شوروی، موجب ولی سرکوبگری رژیم توتالیتر شوروی، موجب 
شده بود که ملل لیتوانی و لتونی و استونی و شده بود که ملل لیتوانی و لتونی و استونی و 
اوکراین و غیره نتوانند از شر زیستن در اتحاد اوکراین و غیره نتوانند از شر زیستن در اتحاد 

جماهیر شوروی خالص شوند.جماهیر شوروی خالص شوند.
  اما در دهۀ   اما در دهۀ 198۰198۰ که دیگر معلوم شده  که دیگر معلوم شده 
خورده،  دیگ  ته  به  کمونیسم  کفگیر  خورده، بود  دیگ  ته  به  کمونیسم  کفگیر  بود 
و  دادند  هم  دست  به  دست  زیادی  و عوامل  دادند  هم  دست  به  دست  زیادی  عوامل 
همۀ این ملل از شوروی گریختند و هر کدام همۀ این ملل از شوروی گریختند و هر کدام 
دولت خودشان را برپا کردند. خوردن کفگیر دولت خودشان را برپا کردند. خوردن کفگیر 
از  از کمونیسم به ته دیگ، رها شدن غول ها  کمونیسم به ته دیگ، رها شدن غول ها 
بطری با اصالحات گورباچف، فاجعۀ چرنوبیل بطری با اصالحات گورباچف، فاجعۀ چرنوبیل 
و ظهور یلتسین قدرت طلب، کار شوروی را و ظهور یلتسین قدرت طلب، کار شوروی را 
یکسره کردند. و البته که عوامل خارجی هم یکسره کردند. و البته که عوامل خارجی هم 

نقش مهمی در فروپاشی شوروی داشتند.نقش مهمی در فروپاشی شوروی داشتند.
 به هر حال اگرچه روس ها تجربۀ فروپاشی  به هر حال اگرچه روس ها تجربۀ فروپاشی 
شوروی را پس پشت دارند، ولی پوتینیسم از شوروی را پس پشت دارند، ولی پوتینیسم از 
آغاز جنگ اوکراین عمال نشان داده مرزهای آغاز جنگ اوکراین عمال نشان داده مرزهای 
و  نمی شناسد  رسمیت  به  را  و بین المللی  نمی شناسد  رسمیت  به  را  بین المللی 
اکنون نیز با صراحت بیشتری این تمایل را اکنون نیز با صراحت بیشتری این تمایل را 
علنی می کند. این در واقع نوعی موتاسیون علنی می کند. این در واقع نوعی موتاسیون 
برای پوتینیسم است و قاعدتا جهان غرب از برای پوتینیسم است و قاعدتا جهان غرب از 

خطرات چنین جهشی غافل نیست.خطرات چنین جهشی غافل نیست.
ارضی کشورهای  تمامیت  ارضی کشورهای   کشوری که  تمامیت    کشوری که 
اگر  نمی شناسد،  رسمیت  به  را  اگر دیگر  نمی شناسد،  رسمیت  به  را  دیگر 
خوش شانس باشد، رژیم سیاسی اش عوض خوش شانس باشد، رژیم سیاسی اش عوض 
می شود )مثل عراق صدام(، ولی اگر بدشانس می شود )مثل عراق صدام(، ولی اگر بدشانس 
باشد، نه تنها یکایک سرزمین های فتح شده را باشد، نه تنها یکایک سرزمین های فتح شده را 
باید پس بدهد، بلکه خودش نیز تجزیه خواهد باید پس بدهد، بلکه خودش نیز تجزیه خواهد 
روسیۀ  دید  باید  هیتلر(.  آلمان  )مثل  روسیۀ شد  دید  باید  هیتلر(.  آلمان  )مثل  شد 
پوتین طی یکی دو دهۀ آینده چگونه تاوان پوتین طی یکی دو دهۀ آینده چگونه تاوان 

توسعه طلبی ارضی اش را خواهد پرداخت.توسعه طلبی ارضی اش را خواهد پرداخت.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

تلفن بی گوشی!

توقیف هواپیمای ماهان ایر در آرژانتین
ایسنا:ایسنا: دولت آرژانتین یک بوئینگ  دولت آرژانتین یک بوئینگ ۷۴۷۷۴۷ متعلق به خطوط هوایی ماهان ایر را که  متعلق به خطوط هوایی ماهان ایر را که 
در اجاره شرکت دولتی کونویاسا ونزوئال قرار داشته در فرودگاه بوئنوس آیرس توقیف در اجاره شرکت دولتی کونویاسا ونزوئال قرار داشته در فرودگاه بوئنوس آیرس توقیف 
کرده است. در این هواپیمای باری که تحت تحریم آمریکاست، هفت خدمه ایرانی و کرده است. در این هواپیمای باری که تحت تحریم آمریکاست، هفت خدمه ایرانی و 99  
خدمه ونزوئالیی حضور داشته اند که همه آن ها هم اکنون در آرژانتین به سر می برند خدمه ونزوئالیی حضور داشته اند که همه آن ها هم اکنون در آرژانتین به سر می برند 

و به دلیل توقیف گذرنامه هایشان نتوانسته اند به ونزوئال بازگردند.و به دلیل توقیف گذرنامه هایشان نتوانسته اند به ونزوئال بازگردند.
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ایسنا:ایسنا: هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با موضوع نتیجه بررسی  هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با موضوع نتیجه بررسی 
»طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها« »طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها« 
گفت: این طرح، در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس گفت: این طرح، در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس 
این بررسی ها نسبت به برخی مواد آن اشکاالت و ابهاماتی وجود داشت و جهت این بررسی ها نسبت به برخی مواد آن اشکاالت و ابهاماتی وجود داشت و جهت 
اصالح به مجلس شورای اسالمی بازگردانده می شود. البته این ایرادات در جهت اصالح به مجلس شورای اسالمی بازگردانده می شود. البته این ایرادات در جهت 

مشمولین و سازوکار اجرایی آن است نه اصل شفافیت.مشمولین و سازوکار اجرایی آن است نه اصل شفافیت.

تابناک:تابناک:کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و فرانسه از شهروندان شان خواستند از کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و فرانسه از شهروندان شان خواستند از 
هرگونه سفر به ایران پرهیز کنند. پیش از این، دولت کانادا نیزدر اطالعیه ای که هرگونه سفر به ایران پرهیز کنند. پیش از این، دولت کانادا نیزدر اطالعیه ای که 
منتشر کرد از شهروندان این کشور و ایرانیان دوتابعیتی خواست به علت آنچه منتشر کرد از شهروندان این کشور و ایرانیان دوتابعیتی خواست به علت آنچه 
»تهدید تروریسم در منطقه شرایط ناپایدار امنیتی، و احتمال بازداشت خودسرانه« »تهدید تروریسم در منطقه شرایط ناپایدار امنیتی، و احتمال بازداشت خودسرانه« 

خوانده شده، به ایران سفر نکنند.خوانده شده، به ایران سفر نکنند.

صدای نمایندگان هم درآمد

رد طرح شفافیت قوای ۳ گانه از طرف شورای نگهبان

هشدار سه کشور غربی به اتباع خود برای سفر به ایران

تن ماهی و رب هم گران می شوند
آفتاب نیوز:آفتاب نیوز: قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: عرضه تن  قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: عرضه تن 
ماهی و رب گوجه فرنگی از سوی تولیدکنندگان در بازار محدود شده، تولیدکنندگان ماهی و رب گوجه فرنگی از سوی تولیدکنندگان در بازار محدود شده، تولیدکنندگان 
حمایت  سازمان  سوی  از  کاال  دو  این  قیمت  افزایش  برای  تصمیم  انتظار  حمایت در  سازمان  سوی  از  کاال  دو  این  قیمت  افزایش  برای  تصمیم  انتظار  در 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند. وی تصریح کرد: قیمت قوطی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند. وی تصریح کرد: قیمت قوطی از 22 هزار و  هزار و 
۳۰۰۳۰۰ تومان به سه هزار و  تومان به سه هزار و ۷۰۰۷۰۰ تومان و ماهی از  تومان و ماهی از ۳1۳1 هزار تومان به  هزار تومان به 5555 هزار تومان افزایش  هزار تومان افزایش 

یافته، این تغییرات شامل کارتن، کارگر، حمل ونقل و روغن خوراکی نیز می شود.یافته، این تغییرات شامل کارتن، کارگر، حمل ونقل و روغن خوراکی نیز می شود.

قیمت جدید قند و شکر با نرخ دولتی اعالم شد
گروه اقتصادی:گروه اقتصادی: دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور از تعیین و ابالغ  دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور از تعیین و ابالغ 
قیمت مصوب قند و شکر از سوی دولت خبر داد و گفت: با توجه به نرخ تعیین قیمت مصوب قند و شکر از سوی دولت خبر داد و گفت: با توجه به نرخ تعیین 
شده باید هر کیلوگرم شکر و قند با نرخ های مصوب به دست مصرف کنندگان شده باید هر کیلوگرم شکر و قند با نرخ های مصوب به دست مصرف کنندگان 
قند  ابالغ جدید قیمت هر کیلوگرم  براساس  افزود:  قاسمعلی حسنی  قند برسد.  ابالغ جدید قیمت هر کیلوگرم  براساس  افزود:  قاسمعلی حسنی  برسد. 
قیمت هر کیلوگرم قند قیمت هر کیلوگرم قند 2۷2۷ هزار و  هزار و 1۰۰1۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر  تومان و هر کیلوگرم شکر 2۳2۳ هزار و  هزار و 

2۳۰2۳۰ تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده است.  تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده است. 

صفحه 1
ویترین

صفحه 8
پیرامون
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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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/05

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/04/06 
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  4132 )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 مناقصـه عمومـی یک مرحله ای واگذاری انجام

 امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا )ع( 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ واگذاری انجام امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا »ع« ( 
2001096398000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/04/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری   تلفن:   0055  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 مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات 
تنظیف سالن ) کف و  دیوارهای داخلی - خطوط دام سنگین 

و سبک( و محوطه - نظافت کشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد
و  سالن)کف  تنظیف  عملیات  ؛  مختصر  خدمات)شرح  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

دیوارهای داخلی - خطوط دام سنگین و سبک( و محوطه - نظافت کشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد(
به شماره 2000090872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/04/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری   تلفن:   0055  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 مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات
 آالیش و پاکسازی سر - جگر - پاچه و بسته بندی سال1401

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
           )شرح مختصر ؛ انجام عملیات آالیش و پاکسازی سر - جگر - پاچه و بسته بندی سال1401(

به شماره 200109872000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/08 
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 مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری 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 مزایده عمومی 
اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)شرح مختصر ؛ اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت( 
5001091287000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصـــه عمومـــي
 شمـــاره  1401/13/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» ارائه خدمات مشاوره شامل مهندسی مفهومی، تهیه 
اسناد و برگزاری مناقصه و نظارت برعملیات پیمانکار EPC  احداث کارخانه تولید شمش طال به ظرفیت سالیانه 100 
کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طالی سرکهنو میرجاوه)سیاه جنگل(« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
به شركت مهندسين مشاور دارای گواهي نامه صالحيت خدمات مشاوره با رتبه يک در گروه معدن تخصص »كانه 
آرايی و فراوری مواد « از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه نموده و اسناد مذكور را 

به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/04/05 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


