
ویترین آخر

ابراهیم  سید  نوشت:  خود  تلگرام  کانال  در  ابراهیم احمدزیدآبادی  سید  نوشت:  خود  تلگرام  کانال  در  احمدزیدآبادی 
رییسی عالوه بر ضعف های شناختی و معرفتی در بارۀ ماهیت رییسی عالوه بر ضعف های شناختی و معرفتی در بارۀ ماهیت 
دولت و سیاست که گریبانگیر عموم کارگزاران نظام جمهوری دولت و سیاست که گریبانگیر عموم کارگزاران نظام جمهوری 
اسالمی است، به نظرم دو ضعف عمدۀ مخصوص به خود نیز اسالمی است، به نظرم دو ضعف عمدۀ مخصوص به خود نیز 

دارد که دولت او را با بحران روبرو خواهد کرد.دارد که دولت او را با بحران روبرو خواهد کرد.
 آقای رییسی تمام عمر کاری خود را در کسوت امور قضایی  آقای رییسی تمام عمر کاری خود را در کسوت امور قضایی 
گذرانده است. یک قاضی معموالً فرمان می دهد و فرمانش نیز گذرانده است. یک قاضی معموالً فرمان می دهد و فرمانش نیز 
از طریق ساز و کاری تعریف شده، اجرایی می شود. این یک از طریق ساز و کاری تعریف شده، اجرایی می شود. این یک 
روند ساده و آسان است و با مدیریت در سایر حوزه ها سنخیتی روند ساده و آسان است و با مدیریت در سایر حوزه ها سنخیتی 
ندارد. آقای رییسی در مقام ریاست قوۀ مجریه، گویا همچنان ندارد. آقای رییسی در مقام ریاست قوۀ مجریه، گویا همچنان 
در قامت یک قاضی نقش بازی می کند و گمانش بر این است در قامت یک قاضی نقش بازی می کند و گمانش بر این است 

که با صدور دستور و فرمان، کار ها سامان پیدا می یابد!که با صدور دستور و فرمان، کار ها سامان پیدا می یابد!
به نظرم به همین علت است که پی در پی دستور صادر به نظرم به همین علت است که پی در پی دستور صادر 
می کند، غافل از اینکه در امور اجرایی کار با صدور فرمان و می کند، غافل از اینکه در امور اجرایی کار با صدور فرمان و 
دستور پیش نمی رود و مدیریت پیچیده و پردردسر خود را دستور پیش نمی رود و مدیریت پیچیده و پردردسر خود را 

می طلبد.می طلبد.
است  پایداری  جبهۀ  به  او  وامداری  احساس  دوم،  موضوع  است   پایداری  جبهۀ  به  او  وامداری  احساس  دوم،  موضوع   
تا حدی که به نظر می رسد به گروگان این گروه افراطی در تا حدی که به نظر می رسد به گروگان این گروه افراطی در 

آمده است.آمده است.
 طبعاً از خارج از مناسبات درونی قدرت در ایران، نمی توان  طبعاً از خارج از مناسبات درونی قدرت در ایران، نمی توان 
به جزئیات بده - بستان کانون های مختلف همسو و رقیب به جزئیات بده - بستان کانون های مختلف همسو و رقیب 
پی برد، اما آنچه از پرده برون افتاده، حکایت از نفوذ چشمگیر پی برد، اما آنچه از پرده برون افتاده، حکایت از نفوذ چشمگیر 
از  می توان  را  نکته  این  دارد.  رییسی  آقای  بر  پایداری  از جبهۀ  می توان  را  نکته  این  دارد.  رییسی  آقای  بر  پایداری  جبهۀ 
ترکیب کابینه آشکارا دریافت. شاهد تازه تر، اما انتصاب حجت اهلل ترکیب کابینه آشکارا دریافت. شاهد تازه تر، اما انتصاب حجت اهلل 
عبدالملکی به جای سعید محمد به عنوان دبیر شورای عالی عبدالملکی به جای سعید محمد به عنوان دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد است. با توجه به عملکرد آقای عبدالملکی در وزارت مناطق آزاد است. با توجه به عملکرد آقای عبدالملکی در وزارت 
کار، این انتصاب هیچ معنایی جز غلبۀ پایداری ها بر دولت آقای کار، این انتصاب هیچ معنایی جز غلبۀ پایداری ها بر دولت آقای 

رییسی ندارد.رییسی ندارد.
در  نفوذی گسترده  پایداری که ظاهراً  باور من، جبهۀ  به  در   نفوذی گسترده  پایداری که ظاهراً  باور من، جبهۀ  به   
آفت حکمرانی  بزرگترین  است،  به هم زده  ارکان قدرت  آفت حکمرانی تمام  بزرگترین  است،  به هم زده  ارکان قدرت  تمام 
در جمهوری اسالمی است به طوری که اغلب ناکارآمدی ها و در جمهوری اسالمی است به طوری که اغلب ناکارآمدی ها و 
سختگیری ها و خشونت ها و تبعیض ها را می توان به افکار و سختگیری ها و خشونت ها و تبعیض ها را می توان به افکار و 

عملکرد آن ها نسبت داد.عملکرد آن ها نسبت داد.
با این حساب، هر چه اوضاع کشور پیچیده تر شود، دولت با این حساب، هر چه اوضاع کشور پیچیده تر شود، دولت 
آقای رییسی ناکارآمدتر و بحرانی تر خواهد شد. جای او بودم یا آقای رییسی ناکارآمدتر و بحرانی تر خواهد شد. جای او بودم یا 
خودم را از اسارت پایداری ها نجات می دادم و کابینه ای به کلی خودم را از اسارت پایداری ها نجات می دادم و کابینه ای به کلی 
متفاوت و مقبول اهل تخصص می چیدم و یا اینکه از ریاست متفاوت و مقبول اهل تخصص می چیدم و یا اینکه از ریاست 

جمهوری استعفا می دادم.جمهوری استعفا می دادم.

       گوناگون

  - محمدی  جعفر  ایران؛  -عصر  محمدی  جعفر  ایران؛  عصر 
ضرغامی  اهلل  عزت  را  جمالت  ضرغامی این  اهلل  عزت  را  جمالت  این 
سازمان  پیشین  رئیس  است،  سازمان گفته  پیشین  رئیس  است،  گفته 
دولت  کنونی  وزیر  و  سیما  و  دولت صدا  کنونی  وزیر  و  سیما  و  صدا 
که  خیلی هایی  مورد  که در  خیلی هایی  مورد  ""در  رئیسی: رئیسی: 
با  اغتشاشات دستگیر شدند  این  با در  اغتشاشات دستگیر شدند  این  در 
بازجوی اصلی آنها صحبت کردم، آن بازجوی اصلی آنها صحبت کردم، آن 
از آدم های  از آدم های فرد گفت من یک عمر   فرد گفت من یک عمر  
و  کردم  بازجویی  سیاسی  و درشت  کردم  بازجویی  سیاسی  درشت 
افراد  از  نفر  صد  چند  روز  چند  افراد این  از  نفر  صد  چند  روز  چند  این 
این سخت ترین  و  بازجویی کردم  این سخت ترین را  و  بازجویی کردم  را 
بازجویی من بود زیرا نه من می فهمم بازجویی من بود زیرا نه من می فهمم 
آنها چه می گویند و نه آنها می فهمند آنها چه می گویند و نه آنها می فهمند 

من چه می گویم.من چه می گویم.""
این، خالصه ماجرای حوادث اخیر این، خالصه ماجرای حوادث اخیر 
کشور است: کشور است: ""فقدان فهم مشترکفقدان فهم مشترک""..

از  چه  هر  که  است  این  از واقعیت  چه  هر  که  است  این  واقعیت 
جمهوری  پیدایش  و  انقالب  جمهوری ابتدای  پیدایش  و  انقالب  ابتدای 
اسالمی فاصله گرفته ایم، بین مردم اسالمی فاصله گرفته ایم، بین مردم 
افتاده  ای  فاصله  چنان  مسووالن  افتاده و  ای  فاصله  چنان  مسووالن  و 
است که امروز حتی زبان یکدیگر را است که امروز حتی زبان یکدیگر را 
مطلق  اگر  و  شوند  نمی  متوجه  مطلق هم  اگر  و  شوند  نمی  متوجه  هم 
تصریح کنیم که  باید  نکنیم  تصریح کنیم که انگاری  باید  نکنیم  انگاری 
از  بزرگی  بخش  درباره  گزاره  از این  بزرگی  بخش  درباره  گزاره  این 
درباره  ویژه  به  و  است  صادق  درباره مردم  ویژه  به  و  است  صادق  مردم 

جوان تر ها.جوان تر ها.
وبه  کنید  نگاه  کشور  مسووالن  وبه به  کنید  نگاه  کشور  مسووالن  به 
مجلس  مثاًل  عادی؛  مردم  مجلس عموم  مثاًل  عادی؛  مردم  عموم 
بگیرید  نظر  در  را  اسالمی  بگیرید شورای  نظر  در  را  اسالمی  شورای 
ایران  جامعه  کل  از  بازتابی  باید  ایران که  جامعه  کل  از  بازتابی  باید  که 
حرف  طرز  و  ها  چهره  حتی  حرف باشد:  طرز  و  ها  چهره  حتی  باشد: 
زدن و لباس پوشیدن و دنیای فکری زدن و لباس پوشیدن و دنیای فکری 
شان نیز با اکثریت مردم ایران یکی شان نیز با اکثریت مردم ایران یکی 

نیست.نیست.
اکثر  جمعه  نماز  های  خطبه  اکثر یا  جمعه  نماز  های  خطبه  یا 
به  چقدر  کنید:  گوش  را  به خطیبان  چقدر  کنید:  گوش  را  خطیبان 
های  دغدغه  و  مردم  عموم  های ادبیات  دغدغه  و  مردم  عموم  ادبیات 
واقعی آنها نزدیک هستند؟ سخنرانی واقعی آنها نزدیک هستند؟ سخنرانی 
چه؟!  مسووالن  های  مصاحبه  و  چه؟! ها  مسووالن  های  مصاحبه  و  ها 
سیما  و  صدا  رسمی  های  سیما برنامه  و  صدا  رسمی  های  برنامه 
چطور؟ مقاالت و تحلیل های رسانه چطور؟ مقاالت و تحلیل های رسانه 

های  حکومتی چه؟های  حکومتی چه؟
سیاره  در  ایران  مردم  که  این  سیاره گو  در  ایران  مردم  که  این  گو 
ای و اینان در سیاره ای دیگر زندگی ای و اینان در سیاره ای دیگر زندگی 
می کنند و به اذعان دوست بازجوی می کنند و به اذعان دوست بازجوی 
آقای ضرغامی، حتی زبان هم را هم آقای ضرغامی، حتی زبان هم را هم 

نمی فهمند.نمی فهمند.
دور شدن از مسووالن از عموم مردم دور شدن از مسووالن از عموم مردم 
و بسنده کردن به و بسنده کردن به ""اطرافیاناطرافیان""ی که ی که 
یا از سر اخالص و ارادت یا به خاطر یا از سر اخالص و ارادت یا به خاطر 
دغل کاری و منفعت طلبی دور آنها دغل کاری و منفعت طلبی دور آنها 
اطالعات  دریافت  و  اند  شده  اطالعات جمع  دریافت  و  اند  شده  جمع 
بولتن  مانند  خاصی  های  کانال  بولتن از  مانند  خاصی  های  کانال  از 
های جهت دار و ... باعث شده است های جهت دار و ... باعث شده است 
مسووالن رفته رفته در این توهم فرو مسووالن رفته رفته در این توهم فرو 
هستند  هایی  همان  مردم  که  هستند روند  هایی  همان  مردم  که  روند 
که دور و برشان جمع اند و اطالعات که دور و برشان جمع اند و اطالعات 
دقیق و واقعی نیز همین هایی اند که دقیق و واقعی نیز همین هایی اند که 

در بولتن ها نوشته شده اند!در بولتن ها نوشته شده اند!
چاره چیست؟ نمی شود که فضای چاره چیست؟ نمی شود که فضای 
پیدا  ادامه  برای همیشه  تفاهم  پیدا عدم  ادامه  برای همیشه  تفاهم  عدم 
حصار  مسووالن  که  این  البته  حصار کند.  مسووالن  که  این  البته  کند. 
مردم  با  و  بشکافند  را  مردم اطرافیان   با  و  بشکافند  را  اطرافیان  
ارتباط رو در رو داشته باشند و نیز، ارتباط رو در رو داشته باشند و نیز، 
را  خود  اطالعات  کسب  های  را کانال  خود  اطالعات  کسب  های  کانال 
متنوع کنند، اقدامات مهمی هستند متنوع کنند، اقدامات مهمی هستند 

و  اتکاترین  قابل  و  ترین  سریع  و ولی  اتکاترین  قابل  و  ترین  سریع  ولی 
اعتماد آفرین ترین روش برای شکل اعتماد آفرین ترین روش برای شکل 
گیری مفاهمه بین مردم و مسووالن گیری مفاهمه بین مردم و مسووالن 
سرمایه  احیای  مقدمه  خود،  سرمایه -که  احیای  مقدمه  خود،  -که 
تجدید  است-  اجتماعی  تجدید اعتماد  است-  اجتماعی  اعتماد 
برگزاری  شرایط  و  قوانین  در  برگزاری نظر  شرایط  و  قوانین  در  نظر 

انتخابات است.انتخابات است.
به  کشور  انتخابات  فضای  به اگر  کشور  انتخابات  فضای  اگر 
گونه ای باشد که همه گرایش های گونه ای باشد که همه گرایش های 
شرایط  در  بتوانند  فکری  و  شرایط سیاسی  در  بتوانند  فکری  و  سیاسی 
برابر با هم رقابت کنند و برگزیدگانی برابر با هم رقابت کنند و برگزیدگانی 
از جنس همه مردم که حرف آنها را از جنس همه مردم که حرف آنها را 
می فهمند، در دولت و مجلس عهده می فهمند، در دولت و مجلس عهده 
ناآرامی  به  امور شوند، دیگر کار  ناآرامی دار  به  امور شوند، دیگر کار  دار 
و دستگیری و بازجو نمی کشد چرا و دستگیری و بازجو نمی کشد چرا 
که هم مردم می فهمند که مسووالن که هم مردم می فهمند که مسووالن 
گویند  می  چه  دقیقاً  آنها  گویند منتخب  می  چه  دقیقاً  آنها  منتخب 
دل  از  برخاسته  مسووالِن  هم  دل و  از  برخاسته  مسووالِن  هم  و 
مردم  واقعی  مطالبات  با  مردم اکثریت،  واقعی  مطالبات  با  اکثریت، 
آشنا هستند و سعی در برآوردن آن آشنا هستند و سعی در برآوردن آن 
دارند بی آن که خود را برتر از مردم دارند بی آن که خود را برتر از مردم 
و صالح به تعیین صالح آنها بپندارند.و صالح به تعیین صالح آنها بپندارند.

اسالمی  مقامات جمهوری  اسالمی این که  مقامات جمهوری  این که 
می خواهند  را  می خواهند   را  نظام""  نظامحفظ  ""حفظ  ایران، ایران، 
بسیار  را،  آن  بسیار   را،  آن  مسووالن""  مسووالنحفظ  ""حفظ  یا یا 
تعیین کننده است. حفظ اصل نظام تعیین کننده است. حفظ اصل نظام 
که این روزها بسیار درباره آن سخن که این روزها بسیار درباره آن سخن 
تغییرات گسترده  با  تغییرات گسترده گفته می شود،  با  گفته می شود، 
می  حاصل  حکمرانان  ترکیب  می در  حاصل  حکمرانان  ترکیب  در 
و  رأی  دل  از  که  تغییراتی  و شود؛  رأی  دل  از  که  تغییراتی  شود؛ 
شود:  می  حاصل  مردم  شود: انتخاب  می  حاصل  مردم  انتخاب 
""فهم فهم  به  رسیدن  برای  به تغییراتی  رسیدن  برای  تغییراتی 

مشترکمشترک""..

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

نردبانی به سوی آسمان...

کشته شدن یک آمریکایی در عراق
تسنیم:تسنیم: منابع عراقی از حمله مسلحانه به یک خودرو در منطقه الکراده بغداد  منابع عراقی از حمله مسلحانه به یک خودرو در منطقه الکراده بغداد 
خبر دادند. این منابع گفتند که این حمله منجر به کشته شدن یک آمریکایی به نام خبر دادند. این منابع گفتند که این حمله منجر به کشته شدن یک آمریکایی به نام 
»استفان ترول« شده است. منابع عراقی همچنین از کشته شدن یک  افسر کانادایی »استفان ترول« شده است. منابع عراقی همچنین از کشته شدن یک  افسر کانادایی 
در پایگاه ویکتوریا در بغداد خبر دادند. نیروهای مسلح کانادا در این باره اعالم کرد: در پایگاه ویکتوریا در بغداد خبر دادند. نیروهای مسلح کانادا در این باره اعالم کرد: 
این افسر به نام اریک چیونگ روز شنبه در شرایط غیرعملیاتی در بغداد مرده است این افسر به نام اریک چیونگ روز شنبه در شرایط غیرعملیاتی در بغداد مرده است 

و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.

زوم

فقدان فهم مشترک بین مردم و مسوولین
به گزارش اسپوتنیک، نشریه به گزارش اسپوتنیک، نشریه VergeVerge به نقل از اسناد داخل شرکت نوشت: رشد  به نقل از اسناد داخل شرکت نوشت: رشد 
روزانه کاربران توییتر در اولین هفته کامل مالکیت این پلتفرم توسط ایالن ماسک، روزانه کاربران توییتر در اولین هفته کامل مالکیت این پلتفرم توسط ایالن ماسک، 
کارآفرین آمریکایی به رکورد باالیی رسید. به گفته کارآفرین آمریکایی به رکورد باالیی رسید. به گفته VergeVerge، رشد روزانه کاربران بیش ، رشد روزانه کاربران بیش 
از از ٪20٪20 شتاب گرفته است و در ایاالت متحده، تعداد آنها حتی با سرعت بیشتری  شتاب گرفته است و در ایاالت متحده، تعداد آنها حتی با سرعت بیشتری 
در حال رشد است. ماسک پیش از این از افزایش قابل توجه تعداد کاربران توییتر در حال رشد است. ماسک پیش از این از افزایش قابل توجه تعداد کاربران توییتر 

در سراسر جهان خبر داده بود.در سراسر جهان خبر داده بود.

 ایلنا:  ایلنا: سید محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته ای سید محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته ای 
در صفحه توییترش در واکنش به یک خبر شبکه بی بی سی مبنی بر این که در صفحه توییترش در واکنش به یک خبر شبکه بی بی سی مبنی بر این که 
»کی یف درباره حمایت از روسیه به ایران هشدار می دهد«، نوشت: اوکراین در »کی یف درباره حمایت از روسیه به ایران هشدار می دهد«، نوشت: اوکراین در 
صورت هر گونه اقدام خصمانه، با پیامدهای بسیار بزرگ تری مواجه خواهد شد. صورت هر گونه اقدام خصمانه، با پیامدهای بسیار بزرگ تری مواجه خواهد شد. 
پیش از این ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، به ایران درباره حمایت از پیش از این ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، به ایران درباره حمایت از 

روسیه هشدار داده و گفته بود که این کار نتیجه عکس خواهد داشت.روسیه هشدار داده و گفته بود که این کار نتیجه عکس خواهد داشت.

روایت احمد زیدآبادی

 از بحران دولت رییسی

رکورد بی سابقه رشد کاربران توییتر در یک هفته 

مرندی: هر اقدام خصمانه ی کی یف، پیامدهای بسیار بزرگ تری دارد

خط و نشان رییس دانشگاه هنر برای دانشجویان و استادان
ایلنا:ایلنا: »محمدرضا حسنایی« رییس دانشگاه هنر تهران  با اشاره به دانشجویان  »محمدرضا حسنایی« رییس دانشگاه هنر تهران  با اشاره به دانشجویان 
مشروطی و دانشجویانی که در ناآرامی های اخیر در کالس درس حاضر نشدند، مشروطی و دانشجویانی که در ناآرامی های اخیر در کالس درس حاضر نشدند، 
توضیح داد: طبق مقررات آموزشی دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت داشته توضیح داد: طبق مقررات آموزشی دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت داشته 
باشند، نمی توانند در کالس حاضر شوند. دانشجویان نمی توانند بیش از سه باشند، نمی توانند در کالس حاضر شوند. دانشجویان نمی توانند بیش از سه 
جلسه غیبت موجه داشته باشند و قانون در مورد دانشجویانی که بدون موجه جلسه غیبت موجه داشته باشند و قانون در مورد دانشجویانی که بدون موجه 

کردن غیبت هایشان در کالس درس حاضر نبودند، در حال اعمال شدن است.کردن غیبت هایشان در کالس درس حاضر نبودند، در حال اعمال شدن است.

نخست وزیر انگلیس: »ایران فرصت دست یابی به توافق را هدر داد«
آفتاب  نیوز:آفتاب  نیوز: »ریشی سوناک« نخست وزیر بریتانیا رویکردهای منطقه ای ایران را  »ریشی سوناک« نخست وزیر بریتانیا رویکردهای منطقه ای ایران را 
عامل بی ثباتی در خاورمیانه دانست و مدعی شد که توافق هسته ای از قبل مورد عامل بی ثباتی در خاورمیانه دانست و مدعی شد که توافق هسته ای از قبل مورد 
قبول ایران نبوده و این کشور از پذیرفتن طرح توافق روی میز خودداری و فرصت قبول ایران نبوده و این کشور از پذیرفتن طرح توافق روی میز خودداری و فرصت 
دست یابی به توافق را هدر داد. سوناک با اشاره به ناآرامی ها در ایران اعالم کرد که دست یابی به توافق را هدر داد. سوناک با اشاره به ناآرامی ها در ایران اعالم کرد که 
این شرایط، از سرگیری مذاکرات احیای برجام را بسیار پیچیده کرده است. وی این شرایط، از سرگیری مذاکرات احیای برجام را بسیار پیچیده کرده است. وی 

افزود: انگلیس »انجام اقدام های بیشتر علیه ایران را بررسی خواهد کرد«.افزود: انگلیس »انجام اقدام های بیشتر علیه ایران را بررسی خواهد کرد«.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان که نشان از 
توانمندی و شایستگی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم با 
تعهد و کارآمدی های برجسته ای که دارید منشأ دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع 

پیشرفت و توسعه در آن مجموعه باشید.
بدین وسیله مقدم شما فرهیخته ارجمند و با تجربه را گرامی داشته و حرکت به سمت 
افق های روشن توأم با سعادت و تداوم توفیقات همکاران شما را از درگاه ایزد متعال 

در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی و خدمت صادقانه مسألت داریم.

مدريعاملوهیئتمدريهشرکتتوسعه،عمرانومدرييتمنطقهگلگهر
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز ســه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی        تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرييتارتباطاتشهرداریسیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید سرچراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

) شرح مختصر؛ خریـــد ســرچراغــی ( 
2001005674000163  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/5/ف )تجدید شده(

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

» بومي سازي رابط گیربکس)میل لنگ( پمپ دیافراگمی «
 اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های سازنده واجد شرایط نماید. 

لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها و سازندگان به 

آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود 

نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا 

ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/29 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی 

جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/06/ف 

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

»اجــرای پــروژه های عمرانــی و راه ســـازی «

 خود در محدوده ی شهرستان سیرجان اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های دارای گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری با رتبه حداقل 3 در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نماید. لذا متقاضیان 

مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و 

مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي 

و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/08/28 به نشاني دفتر کمیسیون 

معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت 

هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهــي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره 1401/46/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه 
نوار نقالـه در خطوط 1 و2 و3 و چهار دستگـاه هاپـر و بلت فیـدر در خطوط 4 و 5 و6 و 7 مدیریـت فـرآوری« 
خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد 
نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت  تأمین کنندگان دانلود  مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 
14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/06 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 
تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 
1401/08/29 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با 
فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. 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 

آگهي استعالم  عمومي )نوبت دوم ( 
شمـــاره   401/10/س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
» چکـاپ قلبــی و عروقــی  پرسنل کارفرمــا طبـق نظـر پزشـک طب کـار« 

را از طریق برگزاري استعالم عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي  آدرس  به  استعالم  اسناد  اخذ  مي توانند جهت 
مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از 
قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز  چهارشنبه 
مــورخ 1401/08/25 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
تمام  یا  یا رد هر یک  و  به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول  باشد. الزم  مي 

پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


