
ویترین آخر

سخن گوی  حدادی  علی  داننده-  مصطفی  ایران؛  سخن گوی عصر  حدادی  علی  داننده-  مصطفی  ایران؛  عصر 
کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی گزارش 
پزشکی قانونی در مورد درگذشت مهسا امینی در مقر گشت پزشکی قانونی در مورد درگذشت مهسا امینی در مقر گشت 
ارشاد در خیابان وزرای تهران را که تلفیقی است از جمالتی ارشاد در خیابان وزرای تهران را که تلفیقی است از جمالتی 
فارسی و اصطالحات تخصصی پزشکی با اشتباهات پرشمار و فارسی و اصطالحات تخصصی پزشکی با اشتباهات پرشمار و 
غالباً خنده دار خواند و گویی اول بار بود که چشم او به این متن غالباً خنده دار خواند و گویی اول بار بود که چشم او به این متن 

افتاده است. افتاده است. 
  البته این اولین بار نیست که می بینیم نمایندگان مجلس   البته این اولین بار نیست که می بینیم نمایندگان مجلس 
نمی توانند از روی یک متن بخوانند.  نماینده ای در مجلس دهم، نمی توانند از روی یک متن بخوانند.  نماینده ای در مجلس دهم، 
مشهورترین موزۀ دنیا یعنی لوور را »»لوُور، لووِر، لووووور و لوبر« مشهورترین موزۀ دنیا یعنی لوور را »»لوُور، لووِر، لووووور و لوبر« 
می خواند، گویی که اصال نام این موزه معروف را اصال نشنیده می خواند، گویی که اصال نام این موزه معروف را اصال نشنیده 
است.  وقتی کریمی قدوسی که چند دوره ای هم نماینده است؛ است.  وقتی کریمی قدوسی که چند دوره ای هم نماینده است؛ 
ان پی تی یا معاهده منع اشاعه سالح هسته ای )ان پی تی یا معاهده منع اشاعه سالح هسته ای )N.P.TN.P.T( را به ( را به 
اشتباه )اشتباه )MPTMPT( می نویسد، تو خود حدیث مفصل بخوان ازین ( می نویسد، تو خود حدیث مفصل بخوان ازین 

مجمل.مجمل.
 این ندانستن ها و اشتباهات چند نکته را به ذهن متبادر  این ندانستن ها و اشتباهات چند نکته را به ذهن متبادر 

می کند:می کند:
اول:  این گونه اشتباهات نشان می دهد نمایندگان مجلس اول:  این گونه اشتباهات نشان می دهد نمایندگان مجلس 
کتاب نمی خوانند.  قطعا کسی که کتاب خوانده یا حداقل فیلم کتاب نمی خوانند.  قطعا کسی که کتاب خوانده یا حداقل فیلم 
دیده است، یک بار هم که شده نام این موزه و آن شهر و برخی دیده است، یک بار هم که شده نام این موزه و آن شهر و برخی 

کلمات انگلیسی خوانده و یا دیده است.کلمات انگلیسی خوانده و یا دیده است.
   دوم: قطعا این اولین بار نبوده که آقای حدادی این متن    دوم: قطعا این اولین بار نبوده که آقای حدادی این متن 
تلفظ  تا  نخواستند  مجلس  پزشک های  از  چرا  خوانده اند.  تلفظ را  تا  نخواستند  مجلس  پزشک های  از  چرا  خوانده اند.  را 
اصطالحات پزشکی را برای شان بگویند. یا اگر قادر به خواندن اصطالحات پزشکی را برای شان بگویند. یا اگر قادر به خواندن 
این متن نبودند از فرد دیگری درخواست می کردند که آن را این متن نبودند از فرد دیگری درخواست می کردند که آن را 

بخوانند. بخوانند. 
   این رفتارها بیان گر این است که این افراد مشورت هم    این رفتارها بیان گر این است که این افراد مشورت هم 
نمی کنند. به هر دلیلی برخی مسؤوالن کشور، کتاب نمی خوانند، نمی کنند. به هر دلیلی برخی مسؤوالن کشور، کتاب نمی خوانند، 
به اینترنت سر نمی زنند و فیلم نمی بییند. به نظر می رسد آنها به اینترنت سر نمی زنند و فیلم نمی بییند. به نظر می رسد آنها 
قبل از اینکه حرفی را بزنند یا متنی را بخوانند با کسی مشورت قبل از اینکه حرفی را بزنند یا متنی را بخوانند با کسی مشورت 

نمی کنند و از آنها نظر نمی خواهند.نمی کنند و از آنها نظر نمی خواهند.
   سوم: این نخواندن و نشنیدن حاصل غربال گری به نام    سوم: این نخواندن و نشنیدن حاصل غربال گری به نام 
نظارت استصوابی است. وقتی بسیار از شایستگان به بهانه های نظارت استصوابی است. وقتی بسیار از شایستگان به بهانه های 
مختلف بیرون از گود می مانند و حق انتخاب مردم بین همه مختلف بیرون از گود می مانند و حق انتخاب مردم بین همه 
سلیقه ها نیست باید شاهد چنین اتفاقات خنده داری در مجلس سلیقه ها نیست باید شاهد چنین اتفاقات خنده داری در مجلس 
باشیم.  مسووالن کشور در هر رده ای باید بیشتر از مردم عادی باشیم.  مسووالن کشور در هر رده ای باید بیشتر از مردم عادی 
بخوانند، ببیند و بشنوند. امروز مردم به ویژه نسل جوان در بخوانند، ببیند و بشنوند. امروز مردم به ویژه نسل جوان در 
دریایی اطالعات غوطه ورند و گام های بلندی را به سوی کسب دریایی اطالعات غوطه ورند و گام های بلندی را به سوی کسب 
دانش و فضیلت برداشته اند. نمی شود کسانی با این همه داعیه دانش و فضیلت برداشته اند. نمی شود کسانی با این همه داعیه 

از عهدۀ خواندن ساده هم برنیایند.از عهدۀ خواندن ساده هم برنیایند.

       گوناگون

و  و   ""راستراست""  واژه های  واژه های    - ایران  -عصر  ایران  عصر 
کاربرد  مدرن  سیاسی  ادبیات  در  کاربرد   مدرن  سیاسی  ادبیات  در  ""چپچپ"" 
بویژه  و  آن ها  معنای  ولی  دارند  بویژه فراوانی  و  آن ها  معنای  ولی  دارند  فراوانی 
است.  اختالف  مایۀ  معموال  است. مصادیق شان  اختالف  مایۀ  معموال  مصادیق شان 
اینکه چه کسی راستگرا است و چه کسی اینکه چه کسی راستگرا است و چه کسی 
چپگرا، گاهی برای عامۀ مردم روشن نیست. چپگرا، گاهی برای عامۀ مردم روشن نیست. 
انقالب  به  واژه  دو  این  تاریخی  انقالب ریشۀ  به  واژه  دو  این  تاریخی  ریشۀ 
فرانسه بازمی گردد. پس از پیروزی انقالب فرانسه بازمی گردد. پس از پیروزی انقالب 
در  ملی  مجلس  جلسات  در  در ،  ملی  مجلس  جلسات  در   ،17891789 در در 
و  چپ  سمت  در  تندرو  اعضای  و پاریس  چپ  سمت  در  تندرو  اعضای  پاریس 
جایگاه  راست  سمت  در  میانه رو  جایگاه اعضای  راست  سمت  در  میانه رو  اعضای 

رئیس مجلس می نشستند.رئیس مجلس می نشستند.
مفاهیم  معنای  شدن  روشن  مفاهیم برای  معنای  شدن  روشن  برای 
""راستراست"" و  و ""چپچپ""، ابتدا باید حوزۀ سیاست ، ابتدا باید حوزۀ سیاست 

را از حوزۀ اقتصاد جدا کرد.را از حوزۀ اقتصاد جدا کرد.
نکتۀ دیگر دربارۀ راستگرایی و چپگرایی، نکتۀ دیگر دربارۀ راستگرایی و چپگرایی، 
آیا  است.  امور  این  بودن  نسبی  یا  آیا مطلق  است.  امور  این  بودن  نسبی  یا  مطلق 
راستی  دست  خاصی  حوزۀ  در  که  راستی کسی  دست  خاصی  حوزۀ  در  که  کسی 
مواضع  زندگی  حوزه های  تمام  در  مواضع است،  زندگی  حوزه های  تمام  در  است، 

راستگرایانه دارد؟راستگرایانه دارد؟
چپ گرایی و راست گرایی یعنی چه؟چپ گرایی و راست گرایی یعنی چه؟

از آن به بعد مفهوم چپ به تدریج برای از آن به بعد مفهوم چپ به تدریج برای 
توصیف هواداری از انقالب، حاکمیت مردم، توصیف هواداری از انقالب، حاکمیت مردم، 
حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا به کار حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا به کار 
رفت و مفهوم راست برای توصیف حمایت از رفت و مفهوم راست برای توصیف حمایت از 

سلطنت و کلیسا و حکومت اشرافی.سلطنت و کلیسا و حکومت اشرافی.
در دوران انقالب صنعتی در انگلستان نیز در دوران انقالب صنعتی در انگلستان نیز 
چپ گرایی به معنای حمایت از طبقۀ کارگر چپ گرایی به معنای حمایت از طبقۀ کارگر 
و راست گرایی به معنای پشتیبانی از طبقۀ و راست گرایی به معنای پشتیبانی از طبقۀ 

سرمایه دار به کار می رفت.سرمایه دار به کار می رفت.
""راستراست""   و  و   ""چپچپ""  واژگان  رو  این  واژگان از  رو  این  از 
دو معنای جداگانه و در عین حال به هم دو معنای جداگانه و در عین حال به هم 
پیوستۀ پیوستۀ ""سیاسیسیاسی"" و  و ""اقتصادیاقتصادی"" داشته اند. داشته اند.

)موافقان  سیاسی  چپ گرایان  )موافقان بنابراین  سیاسی  چپ گرایان  بنابراین 
اقتصادی  راست گرای  است  ممکن  اقتصادی تجدد(  راست گرای  است  ممکن  تجدد( 
برابر  در  که  لیبرال ها  مثال  برابر باشند.  در  که  لیبرال ها  مثال  باشند. 
محافظه کاران چپ گرای سیاسی محسوب محافظه کاران چپ گرای سیاسی محسوب 
می شوند، در برابر مارکسیست ها راست گرای می شوند، در برابر مارکسیست ها راست گرای 

اقتصادی اند.اقتصادی اند.
نیز راست گرایان سیاسی )مخالفان تجدد( نیز راست گرایان سیاسی )مخالفان تجدد( 
ممکن است چپ گرای اقتصادی باشد. مثال ممکن است چپ گرای اقتصادی باشد. مثال 
نازیست ها و فاشیست ها در آلمان و ایتالیا نازیست ها و فاشیست ها در آلمان و ایتالیا 
به لحاظ سیاسی راست گرا بودند، یعنی با به لحاظ سیاسی راست گرا بودند، یعنی با 
به  اما  داشتند،  مخالفت  تجدد  به ارزش های  اما  داشتند،  مخالفت  تجدد  ارزش های 
به  یعنی  بودند؛  چپ گرا  اقتصادی  به لحاظ  یعنی  بودند؛  چپ گرا  اقتصادی  لحاظ 
اعتقاد  اقتصاد  در  دولت  دخالت  اعتقاد ضرورت  اقتصاد  در  دولت  دخالت  ضرورت 
چپ گرایان  سوسیال دموکرات ها  چپ گرایان داشتند.  سوسیال دموکرات ها  داشتند. 
سیاسی ای هستند که به لحاظ اقتصادی هم سیاسی ای هستند که به لحاظ اقتصادی هم 
چپ گرا هستند. یعنی هم با تجدد موافقند چپ گرا هستند. یعنی هم با تجدد موافقند 

هم با دخالت دولت در اقتصاد.هم با دخالت دولت در اقتصاد.
قرون  در  انگلیسی  قرون محافظه کاران  در  انگلیسی  محافظه کاران 
هجدهم و نوزدهم، که ادموند برک چهرۀ هجدهم و نوزدهم، که ادموند برک چهرۀ 
شاخص آن ها بود، در مجموع راست گرایان شاخص آن ها بود، در مجموع راست گرایان 
سیاسی ای بودند که به لحاظ اقتصادی نیز سیاسی ای بودند که به لحاظ اقتصادی نیز 
ارزش های  با  هم  یعنی  بودند.  ارزش های راست گرا  با  هم  یعنی  بودند.  راست گرا 
اساسی تجدد مخالف بودند هم با دخالت اساسی تجدد مخالف بودند هم با دخالت 

دولت در اقتصاد.دولت در اقتصاد.
در ایران دهۀ در ایران دهۀ 13601360 که دو جناح چپ و  که دو جناح چپ و 
راست شکل گرفت، هر دو جناح به لحاظ راست شکل گرفت، هر دو جناح به لحاظ 
سیاسی راست گرا بودند )یعنی در مجموع سیاسی راست گرا بودند )یعنی در مجموع 
غربی  جدید  تمدن  ارزش های  غربی مخالف  جدید  تمدن  ارزش های  مخالف 
راست  و  چپ  به  را  آن ها  آنچه  و  راست بودند(  و  چپ  به  را  آن ها  آنچه  و  بودند( 
تقسیم کرده بود، موافقت یا مخالفت شان تقسیم کرده بود، موافقت یا مخالفت شان 
جناح  اما  بود.  اقتصاد  در  دولت  دخالت  جناح با  اما  بود.  اقتصاد  در  دولت  دخالت  با 
چپ پس از انتخابات دوم خرداد، جناحی چپ پس از انتخابات دوم خرداد، جناحی 
بود که به لحاظ سیاسی چپ گرا بود )یعنی بود که به لحاظ سیاسی چپ گرا بود )یعنی 

در پی تحقق ارزش های متجددانه در ایران در پی تحقق ارزش های متجددانه در ایران 
بود( ولی به لحاظ اقتصادی راست گرا بود؛ بود( ولی به لحاظ اقتصادی راست گرا بود؛ 
یعنی علی االصول با مداخلۀ دولت در اقتصاد یعنی علی االصول با مداخلۀ دولت در اقتصاد 

مخالف بود.مخالف بود.
راست که در دهۀ 13601360 چه  چه  راست که در دهۀ اما جناح  اما جناح 
اقتصادی  لحاظ  چه  و  سیاسی  لحاظ  اقتصادی به  لحاظ  چه  و  سیاسی  لحاظ  به 
راست گرا بود، یعنی هم با تجدد مخالف بود راست گرا بود، یعنی هم با تجدد مخالف بود 
هم با دخالت دولت در اقتصاد، پس از ظهور هم با دخالت دولت در اقتصاد، پس از ظهور 
سیاسی  لحاظ  به  همچنان  خاتمی  سیاسی دولت  لحاظ  به  همچنان  خاتمی  دولت 
راست گرا بود ولی به لحاظ اقتصادی تا حد راست گرا بود ولی به لحاظ اقتصادی تا حد 
از مداخلۀ دولت در  و  در زیادی چپ گرا شد  از مداخلۀ دولت  و  زیادی چپ گرا شد 
اقتصاد دفاع می کرد و مخالف کوچک شدن اقتصاد دفاع می کرد و مخالف کوچک شدن 

دولت بود.دولت بود.
باید  جزئی تر،  و  دقیق تر  نگاهی  با  باید البته  جزئی تر،  و  دقیق تر  نگاهی  با  البته 
ریاست  دوران  در  راست  جناح  که  ریاست گفت  دوران  در  راست  جناح  که  گفت 
جمهوری خاتمی، متشکل از راست گرایان جمهوری خاتمی، متشکل از راست گرایان 
دستۀ  دو  به  خود  که  بود  دستۀ سیاسی ای  دو  به  خود  که  بود  سیاسی ای 
چپ گرای اقتصادی )راست رادیکال: انصار چپ گرای اقتصادی )راست رادیکال: انصار 
)راست  اقتصادی  راست گرای  و  )راست حزب اهلل(  اقتصادی  راست گرای  و  حزب اهلل( 
تقسیم می شدند.در  موتلفه(  تقسیم می شدند.در سنتی: حزب  موتلفه(  سنتی: حزب 
لحاظ  به  کارگزاران  حزب  نیز  چپ  لحاظ جناح  به  کارگزاران  حزب  نیز  چپ  جناح 
روحانیون  مجمع  از  راست گراتر  روحانیون اقتصادی  مجمع  از  راست گراتر  اقتصادی 
دو  به  اگر  جهانی،  سطح  بود.در  دو مبارز  به  اگر  جهانی،  سطح  بود.در  مبارز 
""دولت دولت  و  و   دموکراتیک""  دموکراتیکدولت  ""دولت  کلی  کلی نوع  نوع 
به  توجه  با  باشیم،  قائل  به   توجه  با  باشیم،  قائل  غیردموکراتیکغیردموکراتیک"" 
تعریفی که از چپ گرایی و راست گرایی ) در تعریفی که از چپ گرایی و راست گرایی ) در 
ارائه شد،  اقتصادی(  ارائه شد، هر دو بعد سیاسی و  اقتصادی(  هر دو بعد سیاسی و 
طی سدۀ اخیر چهار نوع نظام سیاسی را طی سدۀ اخیر چهار نوع نظام سیاسی را 

می توان از هم تفکیک کرد:می توان از هم تفکیک کرد:
متحدۀ  )ایاالت  راست  دموکراتیک  متحدۀ نظام   )ایاالت  راست  دموکراتیک  نظام  
آمریکا( نظام  غیردموکراتیک راست )شیلِی آمریکا( نظام  غیردموکراتیک راست )شیلِی 
پینوشه(نظام  دموکراتیک چپ )سوئد(نظام  پینوشه(نظام  دموکراتیک چپ )سوئد(نظام  

غیردموکراتیک چپ )شوروی(غیردموکراتیک چپ )شوروی(

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

دری در دل دیوار...

پیشنهاد همه پرسی آزادی حجاب در ترکیه
به گزارش خبرگزاری فرانسه:به گزارش خبرگزاری فرانسه: رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه پیشنهاد  رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه پیشنهاد 
و  مدارس  دولتی،  سازمان های  در  حجاب  داشتن  آزادی  درباره  همه پرسی  و کرد  مدارس  دولتی،  سازمان های  در  حجاب  داشتن  آزادی  درباره  همه پرسی  کرد 
دانشگاه ها برگزار شود تا این موضوع به قانون اساسی اضافه شود. در ترکیه برای دانشگاه ها برگزار شود تا این موضوع به قانون اساسی اضافه شود. در ترکیه برای 
طوالنی مدت، داشتن حجاب برای زنان در ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه ها ممنوع طوالنی مدت، داشتن حجاب برای زنان در ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه ها ممنوع 
بود. همچنین در پارلمان و ساختمان های ارتش نیز داشتن حجاب ممنوع بود. دولت بود. همچنین در پارلمان و ساختمان های ارتش نیز داشتن حجاب ممنوع بود. دولت 

اردوغان ممنوعیت ها علیه حجاب را در سال اردوغان ممنوعیت ها علیه حجاب را در سال 20132013 برداشت. برداشت.

زوم

چپ گرایی و راست گرایی یعنی چه؟
بهارنیوز:بهارنیوز: محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست  محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس درباره اظهار نظر اخیر رابرت مالی دیپلمات ارشد ایاالت متحده خارجی مجلس درباره اظهار نظر اخیر رابرت مالی دیپلمات ارشد ایاالت متحده 
آمریکا مبنی بر اینکه برجام در اولویت ما نیست، گفت: خوشبختانه آمریکا هم به آمریکا مبنی بر اینکه برجام در اولویت ما نیست، گفت: خوشبختانه آمریکا هم به 
نقطه ای رسیده که برجام در اولویت آنها نیست. البته باید به آنها یادآوری کنیم که نقطه ای رسیده که برجام در اولویت آنها نیست. البته باید به آنها یادآوری کنیم که 
ایران از یک سال پیش اعالم کرده بود برجام در رده اول سیاست ها و برنامه های ایران از یک سال پیش اعالم کرده بود برجام در رده اول سیاست ها و برنامه های 

جمهوری اسالمی قرار ندارد.جمهوری اسالمی قرار ندارد.

تسنیم:تسنیم: سردار علی ذوالقدری رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با بیان  سردار علی ذوالقدری رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با بیان 
پیامکی مبنی بر ممنوع الخروج  افرادی که ممنوع الخروج هستند،  برای  پیامکی مبنی بر ممنوع الخروج اینکه  افرادی که ممنوع الخروج هستند،  برای  اینکه 
بودن برای آن ها ارسال نمی شود اظهار کرد: افرادی که قصد دارند به خارج از بودن برای آن ها ارسال نمی شود اظهار کرد: افرادی که قصد دارند به خارج از 
کشور سفر کنند، می توانند با مراجعه به سامانه کشور سفر کنند، می توانند با مراجعه به سامانه ""پلیس منپلیس من"" با وارد کردن کد  با وارد کردن کد 
ملی و مشخصات خود، از ممنوع الخروج بودنشان اطالع پیدا کنند و اقدامات الزم ملی و مشخصات خود، از ممنوع الخروج بودنشان اطالع پیدا کنند و اقدامات الزم 

را برای پیگیری آن انجام دهند.را برای پیگیری آن انجام دهند.

کالبد گشایی از روخوانِی
 آقای نماینده!

برجام در اولویت ما نیست

 قبل از سفر خارجی از وضعیت ممنوع الخروج بودن خود مطلع شوید

حج و اربعین هم مختلط است، تذکری به خدا ندارید؟ 
بهارنیوز:بهارنیوز: رحمت اهلل بیگدلی روحانی و فعال سیاسی به تصویر تعدادی از  رحمت اهلل بیگدلی روحانی و فعال سیاسی به تصویر تعدادی از 
دانشجویان بسیج دانشگاه شریف که در حال گریه به دلیل اختالط سلف این دانشجویان بسیج دانشگاه شریف که در حال گریه به دلیل اختالط سلف این 
دانشگاه اند، واکنش نشان داد. او خطاب به این دانشجویان نوشت: حضور انور دانشگاه اند، واکنش نشان داد. او خطاب به این دانشجویان نوشت: حضور انور 
این دانشجویان عزیز عرض می کنم که دو عکس پیوست را ببینند. هر سال این دانشجویان عزیز عرض می کنم که دو عکس پیوست را ببینند. هر سال 
میلیون ها زن ومرد به صورت مختلط مراسم عبادی حج و راهپیمایی اربعین را میلیون ها زن ومرد به صورت مختلط مراسم عبادی حج و راهپیمایی اربعین را 

به جا می آورند و بعضا در کنار هم می خوابند! تذکری به خدا ندارید؟به جا می آورند و بعضا در کنار هم می خوابند! تذکری به خدا ندارید؟

یک هندی، نخست وزیر انگلیس شد
عصرایران:عصرایران: ریشی سوناک  ریشی سوناک 4242 ساله شهروند بریتانیایی هندی تبار، تایید  ساله شهروند بریتانیایی هندی تبار، تایید 100100  
نفر از نمایندگان حزب محافظه کار در پارلمان را کسب کرده است. این حداقل نفر از نمایندگان حزب محافظه کار در پارلمان را کسب کرده است. این حداقل 
تعداد الزم برای ورود به رقابت کسب رهبری حزب است. تعداد الزم برای ورود به رقابت کسب رهبری حزب است. ""ریشی سوناکریشی سوناک"" در  در 
دولت بوریس جانسون، وزیر خزانه داری بود اما در اعتراض علیه نخست وزیر، دولت بوریس جانسون، وزیر خزانه داری بود اما در اعتراض علیه نخست وزیر، 
استعفا کرده بود. با انصراف جانسون و موردنت، ریشی سوناک به آسانی به عنوان استعفا کرده بود. با انصراف جانسون و موردنت، ریشی سوناک به آسانی به عنوان 

رهبر جدید حزب محافظه کار و نخست وزیر جدید معرفی شد. رهبر جدید حزب محافظه کار و نخست وزیر جدید معرفی شد. 

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی
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صفحه 6
پیرامون

آگهي تجدید )نوبت دوم( و اصالحیه اسناد 
مناقصه شماره: 1401/30/ع

 HVAC شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» طراحی، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم

بمنظور خنک سازی فضای داخلی پست برق شماره 2 دركارخانه گندله سازي شماره 1« خود را  از طريق برگزاري 

مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه اصالح شده 

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 

1401/08/15 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 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.
                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
 شماره :1401/39/ ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»ارائه خدمات تست و كالیبره تجهیزات اندازه گیري و 

ابزاردقیق خود و صدور گواهینامه دوره ای مورد تائید سازمان ملي استاندارد ایران« را از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهينامهISO 17025  از اداره استاندارد واگذار نمايد. لذا متقاضيان 

مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت 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 ساعت14:00 روز يكشنبه مــورخ 1401/08/15 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه 

دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز  دوشنبه 

مورخ 1401/08/09 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه می بايست عينأ مطابق 

با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. 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. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

تجدیــد آگهــی فراخـــوان 

شناسایــی سازندگان معتبـر

Milling Machine Gear
شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به 

 Milling Machine Gear  خريد 4 عدد
اقدام نمايد؛ لذا از سازندگان معتبر كه دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب مورد 
قبول می باشند، دعوت به عمل می آيد، حداكثر یک هفته از تاریخ چاپ آگهی نسبت 
به اعالم آمادگی خود اقدام نمايند. بديهی است بعد از تاريخ فوق به هيچ درخواستی 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مدارک الزم  جهت ارسال: 
توان  ـ  مالی  توان  ـ  اجرايی  در خصوص سوابق  رزومه شركت  آمادگی،  اعالم  نامه  ارسال  *نامه 

تجهيزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع فراخوان تا قبل از پايان تاريخ اعالم شده 

sjsco.alibiglari@gmail.com فوق به آدرس ايميل 

تكميل فرم خود اظهاری تامين كنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چك ليست 

)دانلود از طريق سايت sjsco.ir  در بخش خريد و فروش( 

*در صورت نياز به اطالعات بيشتر با آقای مهندس بیگلری 09137130448 تماس حاصل نماييد.

)پاسخگويی در ساعات اداری(

*ارائه مدارک و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات Milling Machine Gear در سایت اینترنتی 
 sjsco.ir مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس

 قسمت مناقصات قرار داده شده است

معدن مس تخت گنبد واحد نمونه صنایع معدنی استان كرمان شد

برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان تخت گنبد؛

به گزارش روابط عمومی شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد اين همايش 28 مهرماه 1401 با حضور معاون صنايع عمومی وزارت 
صمت، رييس خانه صنعت و معدن ايران، استاندار كرمان، رييس كميسيون اقتصادی مجلس، رييس فراكسيون معدنی مجلس و برخی 

ديگر نمايندگان مجلس و مسئوالن استانی برگزار شد.
مهندس بهبهانی مديرعامل شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد دراين خصوص ضمن اعالم تبريك و تقدير از همكاران اين شركت 
كه سبب كسب چنين افتخارهايی طی امسال و سال های گذشته شده گفت: برنامه ريزی و هدفگذاری استراتژيك اين مجموعه در 
چندسال اخير به گونه ای بوده است كه شاهد رشد همه فعاليت های توليدی شركت منطبق با استانداردهای روز جهان بوده و به 

شكوفايی توليد و اشتغال در منطقه تخت گنبد نيز منجر شده است. 
وی افزود: به لطف پروردگار و با تكيه بر تجربه، دانش و تعهد نيروهای انسانی مجموعه فرآوری مس درخشان تخت گنبد و نيز به دنبال 
ارائه آموزش های تخصصی نيروهای بومی منطقه امروز اين شركت صنايع معدنی توانسته بالغ بر 2 هزار و 500 نفر شغل مستقيم و 

افزون بر هشت هزار فرصت شغلی غيرمستقيم ايجاد و در همه ابعاد توليدی و اقتصادی جايگاه ويژه ای پيدا كند .
وی عنوان كرد: با عنايت پروردگار و با تمركز بر توان نيروهای زحمتكش شركت كه اغلب آنان بومی مناطق پيرامون معدن در شهرستان 
سيرجان هستند  توانسته ايم تمامی ظرفيت های اشتغال زايی خود را طی سال های اخير باوجود شرايط سخت اقتصادی و تورم حفظ كنيم 

و نه تنها ريزش نيروی انسانی نداشته باشيم بلكه به امر ساماندهی نيروهای شركتی نيز بپردازيم.
شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد همچنين چندين عنوان معدنی نمونه كشور و كارآفرين برتر استان و كشور را دركارنامه خود دارد.

اين شركت همچنين با توسعه فعاليت های علمی در حوزه ارتقای ايمنی كار، استانداردهای شغلی و آموزشی های تخصصی حوزه های 
سالمت و بهداشت محيط كار، برای نخستين بار بين شركت های معدنی بخش خصوصی و نيز بعد از گل گهر و شركت ملی مس توانسته 

به عضويت اتحاديه بين المللی تامين اجتماعی درآيد.

مهندس افشین بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد
 در همایش گرامیداشت روز صنعت، معدن

 و هفته صنایع کوچک استان کرمان، تندیس و لوح تقدیر را دریافت کرد


