
ویترین آخر

سایت امتداد نوشت:سایت امتداد نوشت: روح اهلل مومن نسب، خالق تئوری  روح اهلل مومن نسب، خالق تئوری 
که  است  کسانی  جمله  از  اینترنت«  دوگیگ  با  که »بارداری  است  کسانی  جمله  از  اینترنت«  دوگیگ  با  »بارداری 
از  اینستاگرام سر  و  آپ  واتس  با مسدود شدن  روزها  از این  اینستاگرام سر  و  آپ  واتس  با مسدود شدن  روزها  این 
پا نمیشناسد. او که کانالش در ایتا فعال است در واکنش پا نمیشناسد. او که کانالش در ایتا فعال است در واکنش 
به  »قالیباف  بود  گفته  که  نمایندگان  از  یکی  اظهارات  به به  »قالیباف  بود  گفته  که  نمایندگان  از  یکی  اظهارات  به 
دنبال رفع فیلتر اینستاگرام است« رئیس مجلس اصولگرا دنبال رفع فیلتر اینستاگرام است« رئیس مجلس اصولگرا 
آنهم  کند.  می  معرفی  جهرمی  آذری  مدافع  را  انقالبی  آنهم و  کند.  می  معرفی  جهرمی  آذری  مدافع  را  انقالبی  و 

درحالی که اساسا آن زمان قالیباف در مجلس نبود.درحالی که اساسا آن زمان قالیباف در مجلس نبود.
مومن نسب جهرمی را عامل اصلی سال مومن نسب جهرمی را عامل اصلی سال 9898 معرفی کرده  معرفی کرده 
باقر غفلت  باقر غفلت می نویسد: »هزاربار هم اغتشاش شد، از حاج  می نویسد: »هزاربار هم اغتشاش شد، از حاج 
نکنید؛ به تنهایی برای بستن جاده انقالب کافی ست. اولین نکنید؛ به تنهایی برای بستن جاده انقالب کافی ست. اولین 
حامی آذری جهرمی بعد از آبان حامی آذری جهرمی بعد از آبان 9898، قالیباف بود. جهرمی ، قالیباف بود. جهرمی 
عامل اصلی اغتشاشات بود، قالیباف مجلس را از استیضاح عامل اصلی اغتشاشات بود، قالیباف مجلس را از استیضاح 
او منصرف کرد، همان روز در مجلس با او جلسه گذاشت، او منصرف کرد، همان روز در مجلس با او جلسه گذاشت، 
فرصت  را  مجازی  کثیف  فضای  و  کرد  توییت  روز  فرصت همان  را  مجازی  کثیف  فضای  و  کرد  توییت  روز  همان 
خواند، شب هم عکس شان کنار هم در هیئت بنی فاطمه خواند، شب هم عکس شان کنار هم در هیئت بنی فاطمه 

بیرون آمد برای حمایت.«بیرون آمد برای حمایت.«
که  یازدهم  مجلس  انتخابات  اساسا  که  اینجاست  که نکته  یازدهم  مجلس  انتخابات  اساسا  که  اینجاست  نکته 
رسید، 44   پیروزی  به  اصولگرایان  لیست  با  قالیباف  آن  رسید، در  پیروزی  به  اصولگرایان  لیست  با  قالیباف  آن  در 
ماه بعد از وقایع آبان ماه بعد از وقایع آبان 9898 و در اسفند آن سال برگزار شد.  و در اسفند آن سال برگزار شد. 
اولین جلسه مجلس یازدهم هم در تابستان سال اولین جلسه مجلس یازدهم هم در تابستان سال 9999 آغاز  آغاز 
به کار کرد و لذا اساسا مجلس اصولگرایان که ریاست آن به کار کرد و لذا اساسا مجلس اصولگرایان که ریاست آن 
با قالیباف باشد در زمان وقایع آبان با قالیباف باشد در زمان وقایع آبان 9898 اصال تشکیل نشده  اصال تشکیل نشده 

بود.بود.
با این حال چرا این فرمانده آتش به اختیار فضای مجازی با این حال چرا این فرمانده آتش به اختیار فضای مجازی 
چنین موضوع را مطرح می کند؟ آیا از سر ناآگاهی است چنین موضوع را مطرح می کند؟ آیا از سر ناآگاهی است 
است  گفتنی  است؟  کار  در  ای  عامدانه  گویی  خالف  است یا  گفتنی  است؟  کار  در  ای  عامدانه  گویی  خالف  یا 
مومن نسب پیشتر اعتراف کرده بود که برای ضربه زدن به مومن نسب پیشتر اعتراف کرده بود که برای ضربه زدن به 
مخالفان خودشان از جمله اصالح طلبان، در فضای مجازی مخالفان خودشان از جمله اصالح طلبان، در فضای مجازی 
به نام آنها صفحاتی را باز می کردند و مطالبی را منتشر به نام آنها صفحاتی را باز می کردند و مطالبی را منتشر 

می کردند.می کردند.

       گوناگون

نواندیش- محمد صادقی:نواندیش- محمد صادقی: این روزها  این روزها 
نه جنگ اوکراین آنطور که اصولگرایان نه جنگ اوکراین آنطور که اصولگرایان 
پیش بینی می کردند به فرار زلنسکی پیش بینی می کردند به فرار زلنسکی 
و پیروزی روس ها ختم شده، نه خبری و پیروزی روس ها ختم شده، نه خبری 
از آن زمستان سخت اروپا هست و نه از آن زمستان سخت اروپا هست و نه 
جام جهانی قطر برای ما آورده ای داشته جام جهانی قطر برای ما آورده ای داشته 
از پیش  اتفاقاتی که همه ناشی  از پیش است،  اتفاقاتی که همه ناشی  است، 
بینی های مدبرانه و دقیق اصولگرایان بینی های مدبرانه و دقیق اصولگرایان 

دارد!دارد!
اوکراین  جنگ  ابتدایی  روزهای  اوکراین در  جنگ  ابتدایی  روزهای  در 
در  بودند  معتقد  اصولگرا  های  در رسانه  بودند  معتقد  اصولگرا  های  رسانه 
حالی که زلنسکی در فضای مجازی در حالی که زلنسکی در فضای مجازی در 
حال دلقک بازی است روس ها هر روز حال دلقک بازی است روس ها هر روز 
پیش روی می کنند، آنها حتی پیش پیش روی می کنند، آنها حتی پیش 
خیلی  اوکراین  که  بودند  کرده  خیلی بینی  اوکراین  که  بودند  کرده  بینی 
رئیس  و  خورد  خواهد  شکست  رئیس زود  و  خورد  خواهد  شکست  زود 

جمهوراش هم فراری خواهد شد.جمهوراش هم فراری خواهد شد.
به عنوان مثال خبرگزاری فارس در به عنوان مثال خبرگزاری فارس در 
اسفند اسفند 14001400 در مطلبی نوشت: زلنسکی  در مطلبی نوشت: زلنسکی 
همانند بسیاری دیگر از رهبران غرب گرا، همانند بسیاری دیگر از رهبران غرب گرا، 
عنصری فاقد اصالت و دانش سیاسی و عنصری فاقد اصالت و دانش سیاسی و 
دیگر توانمندی های الزم برای مدیریت دیگر توانمندی های الزم برای مدیریت 
صحیح یک کشور در سطوح عالی بود. صحیح یک کشور در سطوح عالی بود. 
تلقی  تاریخی  معلم  را  خود  تلقی زلنسکی  تاریخی  معلم  را  خود  زلنسکی 
می کرد که فقط با اتکا بر دانش تاریخی می کرد که فقط با اتکا بر دانش تاریخی 
خود و خواست مردم می تواند کشور را از خود و خواست مردم می تواند کشور را از 
بند فساد و بی عدالتی برهاند اما شعارهای بند فساد و بی عدالتی برهاند اما شعارهای 
پوپولیستی او به سرعت رنگ باختند و پوپولیستی او به سرعت رنگ باختند و 
نشان داد که نه دانشی از تاریخ دارد و نه نشان داد که نه دانشی از تاریخ دارد و نه 
از تاریخ عبرتی برای خود اندوخته است. از تاریخ عبرتی برای خود اندوخته است. 
قدر همان  به  تاریخ  از  او  و درک  قدر همان فهم  به  تاریخ  از  او  و درک  فهم 
بازیگری است که در نقش معلم تاریخ در بازیگری است که در نقش معلم تاریخ در 

سریال »خادم ملت« ایفای نقش کرده و سریال »خادم ملت« ایفای نقش کرده و 
تمام هنر او آن بود که بکوشد آنچه را که تمام هنر او آن بود که بکوشد آنچه را که 
روی صحنه نمایش بازی کرده، در عرصه روی صحنه نمایش بازی کرده، در عرصه 
سیاست نیز اجرا کند؛ اما نمی دانست یا سیاست نیز اجرا کند؛ اما نمی دانست یا 
نمی خواست باور کند که در این صحنه نمی خواست باور کند که در این صحنه 
او  به  کمکی  نقش،  بازی کردن  او واقعی،  به  کمکی  نقش،  بازی کردن  واقعی، 

نمی کند.نمی کند.
این مطلب درباره زلنسکی و نوشته ای این مطلب درباره زلنسکی و نوشته ای 
در مقام دفاع از وی نیست اما گذشت در مقام دفاع از وی نیست اما گذشت 
زمان نشان داد که به قول مهدی نصیری زمان نشان داد که به قول مهدی نصیری 
تو هر چه بود دلقک و فراری نبود چرا که تو هر چه بود دلقک و فراری نبود چرا که 
ماند و حاال به نظر کشورش در جنگ ماند و حاال به نظر کشورش در جنگ 

دست باال را هم پیدا کرده است!دست باال را هم پیدا کرده است!
پیش بینی بعدی به زمستان سخت پیش بینی بعدی به زمستان سخت 
اخیر  ماه های  بر می گردد، طی  اخیر اروپا  ماه های  بر می گردد، طی  اروپا 
بسیاری از رسانه ها و کارشناسان اصولگرا بسیاری از رسانه ها و کارشناسان اصولگرا 
اعتقاد داشتند که اروپا احتماال از سرما اعتقاد داشتند که اروپا احتماال از سرما 
یخ خواهد زد و این مشکل باعث می شود یخ خواهد زد و این مشکل باعث می شود 
آنها به دلیل نیاز به گاز به ما امتیاز دهند، آنها به دلیل نیاز به گاز به ما امتیاز دهند، 
امروز اما این پیش بینی هم درست از امروز اما این پیش بینی هم درست از 
آب در نیامد چرا که اروپایی ها توانستند آب در نیامد چرا که اروپایی ها توانستند 
تا پیش از آغاز فصل سرما ذخایر خود را تا پیش از آغاز فصل سرما ذخایر خود را 
پر کنند و امروز گویا زمستان سخت تری پر کنند و امروز گویا زمستان سخت تری 

برای ما در پیش باشد!برای ما در پیش باشد!
پیش بینی سوم به جام جهانی قطر پیش بینی سوم به جام جهانی قطر 
بر می گردد، طی یکسال اخیر بسیاری بر می گردد، طی یکسال اخیر بسیاری 
از مقامات دولتی و رسانه های حامی از از مقامات دولتی و رسانه های حامی از 
همکاری ایران و قطر در برگزاری جام همکاری ایران و قطر در برگزاری جام 
خبرگزاری  مثال  گفتند،  می  خبرگزاری جهانی  مثال  گفتند،  می  جهانی 
نوشت:  امسال  فروردین  در  ایرنا  نوشت: دولت  امسال  فروردین  در  ایرنا  دولت 
ایران و قطر در میزبانی جام  ایران و قطر در میزبانی جام همکاری  همکاری 
جهانی جهانی ۲0۲۲۲0۲۲ جدی تر از همیشه: این  جدی تر از همیشه: این 

ایران  کشور  دو  بین  متقابل  ایران همکاری  کشور  دو  بین  متقابل  همکاری 
و قطر در خصوص جام جهانی و قطر در خصوص جام جهانی ۲0۲۲۲0۲۲  
سید  آیت اهلل  که  کلید خورد  زمانی  سید از  آیت اهلل  که  کلید خورد  زمانی  از 
ابراهیم رئیسی رییس جمهوری با امیر ابراهیم رئیسی رییس جمهوری با امیر 
قطر گفت وگو کرد. در این دیدار مقرر قطر گفت وگو کرد. در این دیدار مقرر 
شد که ایران در میزبانی جام جهانی قطر شد که ایران در میزبانی جام جهانی قطر 
با این کشور عربی همکاری کند. در پی با این کشور عربی همکاری کند. در پی 
این توافق، سخنگوی دولت عنوان کرد این توافق، سخنگوی دولت عنوان کرد 
که رئیس جمهوری به معاون اول خود که رئیس جمهوری به معاون اول خود 
دستور داده تا کارگروه ویژه ای برای هم دستور داده تا کارگروه ویژه ای برای هم 
افزایی و هماهنگی بیشتر دستگاه های افزایی و هماهنگی بیشتر دستگاه های 
از  بیشتر  استفاده  منظور  به  از دولتی  بیشتر  استفاده  منظور  به  دولتی 
اقتصادی  و  گردشگری  اقتصادی ظرفیت های  و  گردشگری  ظرفیت های 
قطر  در  فوتبال  جهانی  جام  قطر برگزاری  در  فوتبال  جهانی  جام  برگزاری 

تشکیل شود.تشکیل شود.
آقایان در حالی این ادعاها را به دروغ آقایان در حالی این ادعاها را به دروغ 
مطرح می کردندکه امروز یک میلیون مطرح می کردندکه امروز یک میلیون 
جام  بازی های  تماشای  برای  جام گردشگر  بازی های  تماشای  برای  گردشگر 
جهانی به قطر می روند اما تاکنون یک جهانی به قطر می روند اما تاکنون یک 
درخواست  ایران  برای  هم  آنها  از  درخواست نفر  ایران  برای  هم  آنها  از  نفر 
اقامت نداده است! عضو هیأت مدیره اتاق اقامت نداده است! عضو هیأت مدیره اتاق 
ایران و قطر می گوید بازنده جام جهانی از ایران و قطر می گوید بازنده جام جهانی از 
نظر گردشگری، ایران است زیرا که همه نظر گردشگری، ایران است زیرا که همه 
کشورهای اطراف از آن سود می برند، جز کشورهای اطراف از آن سود می برند، جز 

ایران.ایران.
آری این ها نمونه ای از جهان بینی آری این ها نمونه ای از جهان بینی 
جریان اصولگرا است که متاسفانه بیش جریان اصولگرا است که متاسفانه بیش 
از آنکه بر مبنای واقعیات باشد ناشی از از آنکه بر مبنای واقعیات باشد ناشی از 
به همین  است،  به همین توهمات خود ساخته  است،  توهمات خود ساخته 
خاطر هم وقتی آقای یامین پور می گوید خاطر هم وقتی آقای یامین پور می گوید 
مشت آخر را به آمریکا زده و وارث جهان مشت آخر را به آمریکا زده و وارث جهان 

می شویم نباید تعجب کرد!می شویم نباید تعجب کرد!

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

صرفا جهت اتصال...

وزیر ورزش: به صعود تیم ملی فوتبال از مرحله مقدماتی خوش بینم
ایرنا: ایرنا: وزیر ورزش و جوانان، فوتبال را ورزشی غیرقابل پیش بینی دانست و گفت: وزیر ورزش و جوانان، فوتبال را ورزشی غیرقابل پیش بینی دانست و گفت: 
با توجه به شرایط تیم ملی و روحیه و تمرین فوتبالیست ها، نسبت به صعود تیم با توجه به شرایط تیم ملی و روحیه و تمرین فوتبالیست ها، نسبت به صعود تیم 
ملی فوتبال ایران از مرحله مقدماتی جام جهانی قطر خوش بین هستم. سید ملی فوتبال ایران از مرحله مقدماتی جام جهانی قطر خوش بین هستم. سید 
ایرنا افزود: امیدوارم اقدامات و هماهنگی های  با  ایرنا افزود: امیدوارم اقدامات و هماهنگی های حمید سجادی در گفت  و گو  با  حمید سجادی در گفت  و گو 
انجام شده اثر بخش و نتیجه کار هم، موجب خوشحالی مردم شود تا خستگی  انجام شده اثر بخش و نتیجه کار هم، موجب خوشحالی مردم شود تا خستگی  

از تن برود.از تن برود.

زوم

زمستان اروپا؛ جنگ اوکراین؛ جام جهانی قطر؛

 ایرنا: ایرنا: جوسپ بورل دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت: برجام  جوسپ بورل دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت: برجام  سه پیش بینی دقیق اصولگرایان!
به عنوان  و من  تکلیف شده  تعیین  امنیت سازمان ملل متحد  به عنوان از سوی شورای  و من  تکلیف شده  تعیین  امنیت سازمان ملل متحد  از سوی شورای 
هماهنگ کننده مذاکرات عمل می کنم. وی مدعی شد: روشن است که پهپادهای هماهنگ کننده مذاکرات عمل می کنم. وی مدعی شد: روشن است که پهپادهای 
ایرانی ]در جنگ اوکراین[ استفاده شده است. مستندات زادی در این زمینه وجود ایرانی ]در جنگ اوکراین[ استفاده شده است. مستندات زادی در این زمینه وجود 
دارد. گمانه زنی هایی هم درباره استفاده از موشک های بالستیک ]ایران[ وجود دارد دارد. گمانه زنی هایی هم درباره استفاده از موشک های بالستیک ]ایران[ وجود دارد 

اما هنوز مدرکی در این زمینه وجود ندارد.اما هنوز مدرکی در این زمینه وجود ندارد.

ایلنا:ایلنا: در پی اظهارات مداخله جویانه و غیرمسووالنه صدراعظم این کشور در  در پی اظهارات مداخله جویانه و غیرمسووالنه صدراعظم این کشور در 
قبال جمهوری اسالمی ایران، هانس ادو موتسل، سفیر جمهوری فدرال آلمان قبال جمهوری اسالمی ایران، هانس ادو موتسل، سفیر جمهوری فدرال آلمان 
به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت اعتراض رسمی جمهوری اسالمی ایران به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت اعتراض رسمی جمهوری اسالمی ایران 
به وی تحویل داده شد. مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این مالقات به وی تحویل داده شد. مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این مالقات 
ضمن محکوم کردن اظهارات غیرمسووالنه مقام آلمانی، مراتب اعتراض شدید ضمن محکوم کردن اظهارات غیرمسووالنه مقام آلمانی، مراتب اعتراض شدید 
ایران نسبت به رویکردهای مخرب آلمان در قبال تحوالت  ایران نسبت به رویکردهای مخرب آلمان در قبال تحوالت جمهوری اسالمی  جمهوری اسالمی 

داخلی ایران را به سفیر ابالغ کرد.داخلی ایران را به سفیر ابالغ کرد.

اینترنت و سوپر انقالبی های 

پرت از مرحله!

بورل: روشن است که پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین استفاده شده

سفیر آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد

اتحادیه اروپا ۲۹ مقام و ۳ نهاد ایرانی را تحریم کرد
را علیه ۲9۲9 مقام و  مقام و ۳۳   انگلیس تحریم های جدیدی  اروپا و  اتحادیه  را علیه   انگلیس تحریم های جدیدی  اروپا و  اتحادیه  بهارنیوز:بهارنیوز: 
سازمان ایرانی به خاطر مسائل حقوق بشری و مرتبط با به کارگیری خشونت علیه سازمان ایرانی به خاطر مسائل حقوق بشری و مرتبط با به کارگیری خشونت علیه 
معترضان در ایران، وضع کردند. دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود معترضان در ایران، وضع کردند. دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود 
و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. اشخاص و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. اشخاص 
حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به 

این کشورها ممنوع است.این کشورها ممنوع است.

خبرگزاری روسی: ریال؛ بی ارزش ترین پول در جهان!
رسانه روسی اسپوتنیک نوشت:رسانه روسی اسپوتنیک نوشت: بی ارزش ترین پول در جهان ریال ایران است.  بی ارزش ترین پول در جهان ریال ایران است. 
کاهش ارزش پول در ایران از سال کاهش ارزش پول در ایران از سال 19۷919۷9 با شروع انقالب اسالمی و به دلیل کاهش  با شروع انقالب اسالمی و به دلیل کاهش 
مشاغل و مهاجرت افراد به سایر کشور ها آغاز شد. پس از این، ارزش ریال با جنگ مشاغل و مهاجرت افراد به سایر کشور ها آغاز شد. پس از این، ارزش ریال با جنگ 
ایران و عراق و سپس تحریم اقتصادی به دلیل مسائل مربوط به انرژی هسته ای ایران و عراق و سپس تحریم اقتصادی به دلیل مسائل مربوط به انرژی هسته ای 
این موضوع شدت گرفت. و همه این موارد در کنار هم باعث کاهش ارزش این موضوع شدت گرفت. و همه این موارد در کنار هم باعث کاهش ارزش 400400  

درصدی ریال ایران بود.درصدی ریال ایران بود.

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 1401/08/18 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(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان 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 
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از طریق  پاکت ها  بازگشایی  ارائه پیشنهاد مزایده گران و  تا  از دریافت اسناد مناقصه  کلیه مراحل برگزاری مزایده 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد و الزم است
 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: چهارشنبه تاریخ 1401/08/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/09/15

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/16 
اطالعات تماس دستگاه مزایده 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 تجدید مزایده عمومی اجــاره ساختمان ها و ابنیه موجود 

در پارکهای سطح شهر )بوستان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی)شرح مختصر؛اجــاره ساختمــان ها و 

ابنیه موجود در پارکهــای سطـح شهــر )بوستـان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(

سال 1401 به شماره 20010090872000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد و الزم است

 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: چهارشنبه تاریخ 1401/08/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/09/15

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/16 
اطالعات تماس دستگاه مزایده 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 تجدید مزایده عمومی  انجام

 زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان(
2  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 0 9 0 8 7 2 0 0 0 0 0 6         به شماره 

آگهی مزایده اجاره شماره 5001092962000011

اجاره بوفه معاونت آموزشی ) بیمارستان امام رضا »ع« قدیم( را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
 5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 1 1 با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره مزایده 

به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
*زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/08/25  

*مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/03 
*تاریخ بازدید: 1401/08/30 لغایت 1401/09/10             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/15 
*زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/09/16 

*زمان اعالم به برنده: 1401/09/17 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایــی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزایده گر « موجود است.

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد

آگهــي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره  1401/48/ع

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

»پروژه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی سایت ناریه« خود را به صورت EPC از طریق برگزاري مناقصه 

عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه تأیید صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه حداقل 4 در رشته نیرو 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 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 مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 

ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 

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 شنبه مورخ 1401/09/05 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 یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي مناقصـه عمومـي
 شمـاره  1401/49/ع

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

» ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع گاز مجتمع «

 خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و دارای گواهي نامه صالحیت ارائه 

خدمات مشاوره با رتبه حداقل دو در گروه نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و مورد تایید شرکت ملی گاز 

 WWW.GEG.IR ایران واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی

بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین 

مهلت تحویل پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 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 

1401/09/06 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 یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل 

و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


