
ویترین آخر

عصرایران؛ مصطفی داننده-عصرایران؛ مصطفی داننده- بدون اغراق می شود گفت  بدون اغراق می شود گفت 
که به جز چند روزنامه مستقل و خصوصا روزنامه هم میهن، که به جز چند روزنامه مستقل و خصوصا روزنامه هم میهن، 
اخیر  اعتراضات  از  ایران در اطالع رسانی  اخیر رسانه های رسمی  اعتراضات  از  ایران در اطالع رسانی  رسانه های رسمی 
کشورهای  از  بسیاری  در  رسانه  ندارند.  نقشی  هیچ  کشورهای کشور،  از  بسیاری  در  رسانه  ندارند.  نقشی  هیچ  کشور، 
به  ایران  در  اما  دارد  عهده  به  را  رسانی  اطالع  وظیفه  به دنیا،  ایران  در  اما  دارد  عهده  به  را  رسانی  اطالع  وظیفه  دنیا، 
نظر می رسد در مواقع خاص که اتفاقا احتیاج به خبررسانی نظر می رسد در مواقع خاص که اتفاقا احتیاج به خبررسانی 
و  از دست می دهد  را  از دست می دهد و درست وجود دارد، رسانه نقش خود  را  درست وجود دارد، رسانه نقش خود 

بیشتر نظاره گر اتفاقات است تا راوی آن.بیشتر نظاره گر اتفاقات است تا راوی آن.
نمی شود  داده  اجازه  رسانه ها  به  چرا  که  است  این  نمی شود سوال  داده  اجازه  رسانه ها  به  چرا  که  است  این  سوال 
چرا  و  دهند؟  انجام  را  خود  اصلی  وظیفه  خاص  مواقع  چرا در  و  دهند؟  انجام  را  خود  اصلی  وظیفه  خاص  مواقع  در 
بی خاصیت  و  بی اثر  بحران،  عصر  در  ایران  در  بی خاصیت مطبوعات  و  بی اثر  بحران،  عصر  در  ایران  در  مطبوعات 

هستند.هستند.
ساختمان ها  که  زمانی  در  می بینند  آموزش  ساختمان ها آتش نشان ها  که  زمانی  در  می بینند  آموزش  آتش نشان ها 
دچار آتش سوزی می شوند، حریق را کنترل کنند. رفتاری که دچار آتش سوزی می شوند، حریق را کنترل کنند. رفتاری که 
امروز با رسانه ها می شود مثل این است که در هنگام آتش امروز با رسانه ها می شود مثل این است که در هنگام آتش 

سوزی به آتش نشان ها اجازه نداد وارد میدان شوند.سوزی به آتش نشان ها اجازه نداد وارد میدان شوند.
اگر خبرنگارها اجازه داشتند با لباس مشخص از هر طیف اگر خبرنگارها اجازه داشتند با لباس مشخص از هر طیف 
پیدا  اجتماعات حضور  در  دارد  رسانه  ایران  در  که  پیدا سیاسی  اجتماعات حضور  در  دارد  رسانه  ایران  در  که  سیاسی 
کنند، قطعا روایت هایی که امروز از اعتراضات در ایران شنیده کنند، قطعا روایت هایی که امروز از اعتراضات در ایران شنیده 

می شد، بسیار واقعی و روشن بود.می شد، بسیار واقعی و روشن بود.
وقتی دست و پای خبرنگارها بسته می شود و آنها نمی توانند وقتی دست و پای خبرنگارها بسته می شود و آنها نمی توانند 
نشین،  لندن  باید هم شبکه های  باشند،  نشین، راوی وضع موجود  لندن  باید هم شبکه های  باشند،  راوی وضع موجود 
کار را به دست بگیرند و تبدیل به مرجع خبری مردم شوند. کار را به دست بگیرند و تبدیل به مرجع خبری مردم شوند. 
در این میان صداوسیما هم مرجعیت خبری خود را در بین در این میان صداوسیما هم مرجعیت خبری خود را در بین 
از مردم از دست داده است و آنها دیگر  از مردم از دست داده است و آنها دیگر بخش گسترده ای  بخش گسترده ای 

روایت های خبری تلویزیون را باور نمی کنند.روایت های خبری تلویزیون را باور نمی کنند.
همانطور که در سیل و زلزله شاهد حضور پررنگ خبرنگارها همانطور که در سیل و زلزله شاهد حضور پررنگ خبرنگارها 
برای پوشش درست اخبار و کمک به مدیریت حوادث طبیعی برای پوشش درست اخبار و کمک به مدیریت حوادث طبیعی 

هستیم، باید در اعتراضات هم شاهد این حضور باشیم.هستیم، باید در اعتراضات هم شاهد این حضور باشیم.
فکر  اینکه  جای  به  رسانه  اهالی  از  بسیاری  روزها  این  فکر   اینکه  جای  به  رسانه  اهالی  از  بسیاری  روزها  این   
پوشش اخبار باشند بیشتر به دنبال پیدا کردن راهی برای پوشش اخبار باشند بیشتر به دنبال پیدا کردن راهی برای 
وصل شدن اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی هستند وصل شدن اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی هستند 

تا احتماال آنها هم از جریان خبر در ایران عقب نمانند.تا احتماال آنها هم از جریان خبر در ایران عقب نمانند.
اگر روند به همین گونه ادامه پیدا کند، رسانه ها در ایران اگر روند به همین گونه ادامه پیدا کند، رسانه ها در ایران 
از  مردم  بین  در  را  خود  مرجعیت  و  اعتبار  بیش  از  از بیشتر  مردم  بین  در  را  خود  مرجعیت  و  اعتبار  بیش  از  بیشتر 
صداوسیما  در  که  سانسوری  به  توجه  با  و  می دهند  صداوسیما دست  در  که  سانسوری  به  توجه  با  و  می دهند  دست 
وجود دارد و فقط صدای جریانی خاص شنیده می شود، باید وجود دارد و فقط صدای جریانی خاص شنیده می شود، باید 
منتظر مرجعیت خبری شبکه هایی مثل ایران اینترنشنال و منتظر مرجعیت خبری شبکه هایی مثل ایران اینترنشنال و 

بی بی سی باشیم.بی بی سی باشیم.

       گوناگون

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: 
در این یادداشت به ماجراي سلبریتي ها در این یادداشت به ماجراي سلبریتي ها 
و علت ایفاي نقش لیدري آنان پرداخته و علت ایفاي نقش لیدري آنان پرداخته 
محصول  نیز  این  اینکه  محصول مي شود.  نیز  این  اینکه  مي شود. 
تناقض آلود ساختار رسمي  تناقض آلود ساختار رسمي سیاست هاي  سیاست هاي 
است که امروز باید هزینه آن را بپردازد.است که امروز باید هزینه آن را بپردازد.

اگر بخواهیم صادقانه و صریح بگوییم، اگر بخواهیم صادقانه و صریح بگوییم، 
یا  بي تناقض  سیاست  که  گفت  یا باید  بي تناقض  سیاست  که  گفت  باید 
حداقل کم تناقض طالبان به مراتب قابل حداقل کم تناقض طالبان به مراتب قابل 
فهم تر از سیاست رسمي در ایران است. فهم تر از سیاست رسمي در ایران است. 
آنان نه به فیلم و سینما کار دارند، نه به آنان نه به فیلم و سینما کار دارند، نه به 
تئاتر و موسیقي و نقاشي و نه به ورزش. تئاتر و موسیقي و نقاشي و نه به ورزش. 
اگر از زاویه سنتي دیني به این فعالیت ها اگر از زاویه سنتي دیني به این فعالیت ها 
گوناگون  علل  به  جملگي  شود،  گوناگون نگاه  علل  به  جملگي  شود،  نگاه 
عملي  حالت  بهترین  در  یا  شرع  عملي خالف  حالت  بهترین  در  یا  شرع  خالف 
متشرع  که  آنان  هستند.  بیهوده  و  متشرع لغو  که  آنان  هستند.  بیهوده  و  لغو 
و  فوتبال  تیم هاي  طرفدار  و  و هستند  فوتبال  تیم هاي  طرفدار  و  هستند 
پرسپولیس  و  استقالل  مشخص  پرسپولیس به طور  و  استقالل  مشخص  به طور 
که پر طرفدار هستند، به طور قطع باید که پر طرفدار هستند، به طور قطع باید 
تجدیدنظر  دیني  سنت  از  فهم شان  تجدیدنظر در  دیني  سنت  از  فهم شان  در 

کنند. کنند. 
اصوال چه معني دارد که اصوال چه معني دارد که ۲۲۲۲ نفر دنبال  نفر دنبال 
یک توپ بدوند و عده اي جانبدارانه آنان یک توپ بدوند و عده اي جانبدارانه آنان 
ناسزا  یکدیگر  علیه  یا  کنند  تشویق  ناسزا را  یکدیگر  علیه  یا  کنند  تشویق  را 
استادیوم هاي  رویکرد  این  با  استادیوم هاي بگویند؟  رویکرد  این  با  بگویند؟ 
مردان  براي  که  زنان  براي  نه  مردان ورزشي  براي  که  زنان  براي  نه  ورزشي 
بر  حاکم  ساختار  شود.  ممنوع  باید  بر هم  حاکم  ساختار  شود.  ممنوع  باید  هم 
بازیگري در سینما و تلویزیون به گونه اي بازیگري در سینما و تلویزیون به گونه اي 
است که اصوال با هیچ بخش از فرهنگ است که اصوال با هیچ بخش از فرهنگ 
را  گاو  فیلم  اینکه  ندارد.  تطابق  را سنتي  گاو  فیلم  اینکه  ندارد.  تطابق  سنتي 
با  مي کند  فرق  کنیم،  تعریف  و  با ببینیم  مي کند  فرق  کنیم،  تعریف  و  ببینیم 
تولید  براي  دیني  نام حکومت  به  تولید اینکه  براي  دیني  نام حکومت  به  اینکه 
این فیلم ها هزینه شود. یکي از عللي که این فیلم ها هزینه شود. یکي از عللي که 

این  به  وقتي  هم  مقید  و  مذهبي  این افراد  به  وقتي  هم  مقید  و  مذهبي  افراد 
مي کنند،  تغییر  مي شوند،  وارد  مي کنند، حوزه ها  تغییر  مي شوند،  وارد  حوزه ها 
است.  فعالیت ها  این  بر  حاکم  است. ساختار  فعالیت ها  این  بر  حاکم  ساختار 
نظر  از  فعالیت ها  این  تمامي  نظر بنابراین  از  فعالیت ها  این  تمامي  بنابراین 
و  عبث  دیني  دولت  و  حکومت  و یک  عبث  دیني  دولت  و  حکومت  یک 
ولي  شود.  انجام  نباید  و  است  ولي بیهوده  شود.  انجام  نباید  و  است  بیهوده 
به  تقیدي  طالبان  مي ماند.  مشکل  به یک  تقیدي  طالبان  مي ماند.  مشکل  یک 
مدرن  جامعه  واقعیات  و  مردم  مدرن خواست  جامعه  واقعیات  و  مردم  خواست 
ندارد و نام حکومت خود را هم جمهوري ندارد و نام حکومت خود را هم جمهوري 
نگذاشته و انتخابات هم ندارد، به همین نگذاشته و انتخابات هم ندارد، به همین 
علت هم فقط در افغانستان قدرت گرفته علت هم فقط در افغانستان قدرت گرفته 
ایراني،  گروه  این  آنان،  خالف  بر  ایراني، است.  گروه  این  آنان،  خالف  بر  است. 
رضایت مردم را مطلوب مي دانند و راي رضایت مردم را مطلوب مي دانند و راي 
رضایت  دنبال  آنان  مي خواهند.  را  رضایت آنان  دنبال  آنان  مي خواهند.  را  آنان 
هستند  آنان  کردن  سرگرم  و  هستند مردم  آنان  کردن  سرگرم  و  مردم 
پخش  و  تولید  جذاب  برنامه هاي  پخش و  و  تولید  جذاب  برنامه هاي  و 
هم  تلویزیون  اینکه  ضمن  هم مي نمایند،  تلویزیون  اینکه  ضمن  مي نمایند، 
در  پس  دارد.  الزم  آگهي  و  دارد  در خرج  پس  دارد.  الزم  آگهي  و  دارد  خرج 
و  سرگرمي  به  معطوف  فعالیت ها  و تمام  سرگرمي  به  معطوف  فعالیت ها  تمام 
آگهي  پخش  ورزش؛  و  مسابقه  و  آگهي فیلم  پخش  ورزش؛  و  مسابقه  و  فیلم 
به  قرعه کشي  طریق  از  جایزه  دادن  به و  قرعه کشي  طریق  از  جایزه  دادن  و 
بلیت  مثل  مي شود،  تبدیل  جاري  بلیت روال  مثل  مي شود،  تبدیل  جاري  روال 
آن  سود  که  تفاوت  این  با  آن بخت آزمایي  سود  که  تفاوت  این  با  بخت آزمایي 
همه اش به شرکت هاي تجاري و صدا و همه اش به شرکت هاي تجاري و صدا و 
سیما و مخابرات مي رسد ولي سود بلیت سیما و مخابرات مي رسد ولي سود بلیت 
بخت آزمایي نصیب فقرا هم مي شد. ولي بخت آزمایي نصیب فقرا هم مي شد. ولي 
مردم  کردن  اجراي سیاست سرگرم  مردم در  کردن  اجراي سیاست سرگرم  در 
مواجه  مشکل  دو  با  آنان،  خنداندن  مواجه و  مشکل  دو  با  آنان،  خنداندن  و 
اکثریت  که  اجرایي  عوامل  اول  اکثریت هستند.  که  اجرایي  عوامل  اول  هستند. 
قاطع )و نه همه( با گرایش هاي فرهنگي قاطع )و نه همه( با گرایش هاي فرهنگي 
اینکه  دوم  هستند.  مخالف  اینکه سنتي  دوم  هستند.  مخالف  سنتي 
ساختار حاکم بر این فعالیت ها نیز مغایر ساختار حاکم بر این فعالیت ها نیز مغایر 
تبلیغ  و مورد  تبلیغ با فرهنگ سنتي مذهبي  و مورد  با فرهنگ سنتي مذهبي 

مضامین  اینکه  ضمن  است.  مضامین حکومت  اینکه  ضمن  است.  حکومت 
آنان  رسمي  سیاست گذاران  نظر  آنان مورد  رسمي  سیاست گذاران  نظر  مورد 
هم ظرفیت زیادي براي تبدیل شدن به هم ظرفیت زیادي براي تبدیل شدن به 
فعالیت ها  این  مجموع  در  ندارد.  فعالیت ها برنامه  این  مجموع  در  ندارد.  برنامه 
سرگرم کننده  وجه  ساختار،  این  سرگرم کننده در  وجه  ساختار،  این  در 
پیدا  بیشتري  سطحي  و  لودگي  پیدا و  بیشتري  سطحي  و  لودگي  و 
کمتر  اصیل تر  هنرمندان  زیرا  کمتر مي کنند،  اصیل تر  هنرمندان  زیرا  مي کنند، 
ریاکاري  و  رسمي  مطالبات  اینگونه  ریاکاري به  و  رسمي  مطالبات  اینگونه  به 
یا ظاهرسازي هاي مخرب تن مي دهند، یا ظاهرسازي هاي مخرب تن مي دهند، 
سرنوشت  و  رفتار  مقایسه  آن  سرنوشت نمونه  و  رفتار  مقایسه  آن  نمونه 
و  شجریان  یعني  مشهور،  خواننده  و دو  شجریان  یعني  مشهور،  خواننده  دو 

مقصدلو یا همان تتلو است.مقصدلو یا همان تتلو است.
به  سلبریتي ها  ساختاري  چنین  به در  سلبریتي ها  ساختاري  چنین  در 
ابزار سرگرمي و در برخي موارد به ابزار ابزار سرگرمي و در برخي موارد به ابزار 
تبدیل  سیاسي  عامل  حتي  و  تبدیل تحقیق  سیاسي  عامل  حتي  و  تحقیق 

مي شوند. مي شوند. 
روحاني  حسن  علیه  آنان  روحاني برنامه هاي  حسن  علیه  آنان  برنامه هاي 
پسند  مورد  خیلي  که  بود  نوع  این  پسند از  مورد  خیلي  که  بود  نوع  این  از 
مبادله اي  به  طرفین  بود.  مبادله اي نواصولگرایان  به  طرفین  بود.  نواصولگرایان 
غیر منصفانه و ناحق مي رسند. آنان در غیر منصفانه و ناحق مي رسند. آنان در 
عین حال که گرایش ویژه اي به فرهنگ عین حال که گرایش ویژه اي به فرهنگ 
مذهبي سنتي ندارند، ولي در بیان خود مذهبي سنتي ندارند، ولي در بیان خود 
و  مي شوند  پاي بند  کلمات  و  ظواهر  و به  مي شوند  پاي بند  کلمات  و  ظواهر  به 
آوردن  یا  گزاره  یا  جمله  چند  گفتن  آوردن با  یا  گزاره  یا  جمله  چند  گفتن  با 
به  حمله  یا  خود  برنامه  در  افراد  به برخي  حمله  یا  خود  برنامه  در  افراد  برخي 
خاص،  مسووالني  یا  حکومت  خاص، منتقدان  مسووالني  یا  حکومت  منتقدان 
خود را تثبیت مي کنند و در عوض پول خود را تثبیت مي کنند و در عوض پول 
کالني هم مي گیرند. طرف حکومتي این کالني هم مي گیرند. طرف حکومتي این 
ماجرا هم با کسب رضایت مردم از طریق ماجرا هم با کسب رضایت مردم از طریق 
سرگرمي و پر کردن اوقات فراغت آنان و سرگرمي و پر کردن اوقات فراغت آنان و 
هزینه کردن از جیب ملت، هم خودش هزینه کردن از جیب ملت، هم خودش 
سیاسي  اهداف  هم  و  مي رسد  نوایي  سیاسي به  اهداف  هم  و  مي رسد  نوایي  به 

خود را پوشش مي دهد.خود را پوشش مي دهد.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

حمل با جرثقیل برای درختان!

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران
امنیت  پلیس  ایران،  ارتباطات  وزیر  علیه  را  تحریم هایی  اروپا  امنیت اتحادیه  پلیس  ایران،  ارتباطات  وزیر  علیه  را  تحریم هایی  اروپا  ایسنا:ایسنا:اتحادیه 

اخالقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد.اخالقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد.
اتحادیه اروپا دوشنبه )اتحادیه اروپا دوشنبه )۱۷۱۷ اکتبر( تحریم هایی را علیه وزیر ارتباطات ایران، پلیس  اکتبر( تحریم هایی را علیه وزیر ارتباطات ایران، پلیس 
امنیت اخالقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد. این تحریم ها در ادامه امنیت اخالقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد. این تحریم ها در ادامه 

حمایت غرب از ناآرامی های اخیر در ایران انجام شده است.حمایت غرب از ناآرامی های اخیر در ایران انجام شده است.

زوم

باديكهكاشتهشدوتوفانيكهدروميشود
ایسنا: ایسنا: در روزهای اخیر چند حساب کاربری در فضای مجازی با انتشار تصاویری در روزهای اخیر چند حساب کاربری در فضای مجازی با انتشار تصاویری 
از یک خودروی ون متعلق به پلیس، از بازگشت ون های گشت های امنیت اخالقی از یک خودروی ون متعلق به پلیس، از بازگشت ون های گشت های امنیت اخالقی 
و همچنین  تصاویر  بررسی  براساس  که  بودند، خبری  داده  خبر  و همچنین به سطح شهر  تصاویر  بررسی  براساس  که  بودند، خبری  داده  خبر  به سطح شهر 
تایید آن وجود ندارد و  انجام شده از سوی خبرنگاران ایسنا، امکان  تایید آن وجود ندارد و پیگیری های  انجام شده از سوی خبرنگاران ایسنا، امکان  پیگیری های 
به نظر می رسد فضاسازی رسانه ای باشد. پیگیری های خبرنگار ما نشان داد که در به نظر می رسد فضاسازی رسانه ای باشد. پیگیری های خبرنگار ما نشان داد که در 

روزهای اخیر گشت های امنیت اخالقی ماموریتی در سطح شهر نداشته اند.روزهای اخیر گشت های امنیت اخالقی ماموریتی در سطح شهر نداشته اند.

معاون وزیر ارتباطات درخصوص موضوع استفاده از پلتفرم های خارجی توضیح معاون وزیر ارتباطات درخصوص موضوع استفاده از پلتفرم های خارجی توضیح 
ندارد سرمایه گذاری کنند، چه  ثبات  نباید روی چیزی که  ندارد سرمایه گذاری کنند، چه داد: »کسب وکارها  ثبات  نباید روی چیزی که  داد: »کسب وکارها 
اینستا باشد چه پلتفرم های دیگر حتی داخلی. با توجه به شرایط و دشمنی اینستا باشد چه پلتفرم های دیگر حتی داخلی. با توجه به شرایط و دشمنی 
می زند  ایران  اقتصاد  به  بتواند  که  هر ضربه ای  این کشور  ما،  مردم  با  می زند آمریکا  ایران  اقتصاد  به  بتواند  که  هر ضربه ای  این کشور  ما،  مردم  با  آمریکا 
خارجی  الکترونیک  تجارت  پلتفرم های  مالکیت  آمریکا  اینکه  به  توجه  با  خارجی و  الکترونیک  تجارت  پلتفرم های  مالکیت  آمریکا  اینکه  به  توجه  با  و 
بوده که  این  ما  توصیه  دارد،  را  استفاده می کرده اند  ایرانی  بوده که که کسب وکارهای  این  ما  توصیه  دارد،  را  استفاده می کرده اند  ایرانی  که کسب وکارهای 

کسب وکارها از پلتفرم های داخلی استفاده کنند.«کسب وکارها از پلتفرم های داخلی استفاده کنند.«

نقشرسانههایداخلیدراعتراضات:

نظاره گر و نه راوی

خبر بازگشت ون های گشت ارشاد نادرست است

معاون وزیر: از ابتدا نباید از اینستاگرام استفاده می کردید!

قهرمان ُکشتی جهان هم ممنوع الخروج شد!
بهارنیوز:بهارنیوز: رسول خادم )رییس اسبق فدراسیون کشتی و از قهرمانان به نام  رسول خادم )رییس اسبق فدراسیون کشتی و از قهرمانان به نام 
این رشته( که توسط یک نهاد امنیتی احضار شده و پاسپورت او ضبط شد، این رشته( که توسط یک نهاد امنیتی احضار شده و پاسپورت او ضبط شد، 
در پستی اینستاگرامی نوشت: »وطن، تو سبِز جاودان بمان، پلشتی ها و نفرت در پستی اینستاگرامی نوشت: »وطن، تو سبِز جاودان بمان، پلشتی ها و نفرت 
پراکنی ها تو را خراب و فرسوده نکند! تو سبِز جا ودان بمان.« وی همچنین پراکنی ها تو را خراب و فرسوده نکند! تو سبِز جا ودان بمان.« وی همچنین 
نوشت: »درِد وطن، وطنی که متعلق به همه است، وطنی که اصحاب قدرتش نوشت: »درِد وطن، وطنی که متعلق به همه است، وطنی که اصحاب قدرتش 
میهن را دوست دارند، و درد اقشار مختلفش مردم را میفهمند. وطن “درد” دارد.میهن را دوست دارند، و درد اقشار مختلفش مردم را میفهمند. وطن “درد” دارد.

محسنی اژه ای: جنایِت اوین به دست عوامل دشمن رخ داد
اینکه  بیان  با  قوه قضاییه  اینکه  رییس  بیان  با  قوه قضاییه  ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه:ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه: رییس 
آنچه در زندان اوین رخ داد جنایتی بود که به دست عده معدودی از عوامل آنچه در زندان اوین رخ داد جنایتی بود که به دست عده معدودی از عوامل 
دشمن صورت گرفت، به مسووالن سازمان زندان ها و مرکز حفاظت و اطالعات دشمن صورت گرفت، به مسووالن سازمان زندان ها و مرکز حفاظت و اطالعات 
قوه قضاییه دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی جنایت رخ قوه قضاییه دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی جنایت رخ 
داده در زندان اوین را شناسایی و به دادسرا معرفی کنند تا به سرعت به پرونده داده در زندان اوین را شناسایی و به دادسرا معرفی کنند تا به سرعت به پرونده 

آنها رسیدگی کنند.آنها رسیدگی کنند.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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 تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  انجام ممیزی، برداشت 
اطالعات  و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

انجام  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

ممیزی، برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان ( 
2001005674000147  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
ـا

رج
 سی

ری
ردا

هـ
  ش

ـه
قص

منا
  

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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روزپنج شنبـه  تاریخ 1401/07/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/08/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/08/09 
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 دو مرحله ای  اجرای برون سپاری عملیات 
نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای فاز 5(
برون  اجرای  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای 
2001005674000149  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. فاز 5(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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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 خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

شماره  گرم(به  رنگ  با  شهر  سطح  معابر  طولی  کشی  خط  اجرای  و  مصالح  تهیه 
2001005674000146  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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز  شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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 تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  عملیات  برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه

عملیات   مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت، بارگیری و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه(
2001005674000148  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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به  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  زیر  امورات  جهت  دارد  نظر  در  یگان  این 

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان جهت دریافت اوراق مناقصه جهت پیشنهاد با در دست داشتن معرفی 

نامه ممهور به مهر شرکت یا مدرک هویت به آدرس: شهرستان سیرجان/ کیلومتر 

20 جاده سیرجان -بلورد، مهندسی تیپ تکاور صاحب الزمان )عج( مراجعه نمایند.

1- اجــرای حصارکشــی با بلـــوک به متراژ 3000 مترمربع

2- نصب کاشـی و سرامیـک  دیوار و کف  به متراژ 5000 مترمربع

- در صورت لزوم با شماره تماس های : 4324  278  0913)آقای غریب شاهی( 

و 9209  247  0913 )آقای برومند( تماس حاصل نمایند.

مهلت دریافت مناقصه: از تاریخ 1401/07/27 تا 1401/08/01 
تاریخ  برگزاری مناقصــــه: 1401/08/02 می باشد.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/42/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه

 » اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات منازل سازمانی خود را به صورت  مدیریت پیمان« 
و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 

مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يكشنبه مــورخ 

1401/08/08 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از 

محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 1401/08/01 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه 

های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/5/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

»بومي سازي رابط گیربکس)میل لنگ( پمپ دیافراگمی «
 اقدام به شناسايی و ارزيابی شركت های سازنده واجد شرايط نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت 

  WWW.GEG.IR اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزيابی شركت ها و سازندگان به آدرس الكترونيكي

مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر تا ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1401/08/08 به 

نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا  دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. 

شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچ گونه حقـــی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعـالم  عمومــي 
 شماره 401/10/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

» چکاپ قلبی و عروقی  پرسنل کارفرما طبق نظر پزشک طب کار «

را از طريق برگزاري استعالم عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ 

اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  

را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات 

ساعت 9 الي 14 روز  يكشنبه مــورخ 1401/08/08 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر 

مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات 

واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


