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ویترینآخر

گوناگون
اولتیماتوم ایران به عراق

بنیوز :محمدکاظم آل صادق ،سفیر کشورمان در بغداد در گفت با شبکه
آفتا 
العالم تاکید کرد که بیش از  ۷۰مدرک و سند به طرف ع راقی دادیم مبنی بر
اینکه مجموعه های تروریستی در شمال این کشور حضور دارند .به دولت ع راق
و اقلیم کردستان مهلت  ۱۰روزه دادیم تا مجموعه های تروریستی مسلح را خلع
سالح کنند .سازمان موساد رژیم صهیونیستی از طریق خاک کردستان تاسیسات
حیاتی ما در کرمانشاه را هدف ق رار داد.

تغییر در وزارت راه /رستم قاسمی رفتنی شد

به گزارش عصر ای ران به نقل از یورو نیوز :ریيس پارلمان اروپا اعالم کرد :تا
اطالع ثانوی ارتباطات و گفتگوهای مستقیم میان این نهاد اروپایی و جمهوری
اسالمی ای ران قطع م یشود .روبرتا متسوال ،با اشاره به وقایع دو ماه اخیر ای ران
با استقبال از تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسالمی ای ران خبر داد که
نمایندگان پارلمان تصویب کرده اند که تا اطالع ثانوی هیچ گونه تماس
مستقیمی میان پارلمان اروپا و همتایان رسمی در ای ران نداشته باشند.

دفاع کی روش از عملکرد تیم ملی!

ایسنا :کارلوس ک یروش ،سرم ربی تیم ملی فوتبال ای ران پس از شکست  6بر
 2تیم ملی ب رابر انگلیس اظهار کرد :ما تا آخرین توان جنگیدیم و شجاع بودیم.
آن چه در توان داشتیم را در زمین پیاده کردیم .وی ادامه داد :هنوز چیزی تمام
نشده و ما دو بازی دیگر در جام جهانی داریم و تالش م یکنیم که با موفقیت
آنها را پشت سر بگذاریم.

بیرانوند از بیمارستان مرخص شد

با سیاست

صفحه 6
پیرامون

آفتاب نیوز :سیدمحمد حسینی درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال تغییر وزیر
راه و شهرسازی اظهار داشت :تغییر وزیر راه و شهرسازی جدی است و ق رار است
دولت یکشنبه هفته آینده گزینه پیشنهادی را در نامهای به مجلس معرفی کند.
معاون ریی سجمهور در پاسخ به سوالی درباره گزینههای پیشنهادی دولت ب رای
جایگزینی رستم قاسمی گفت :تا این لحظه آقای «مهرداد بذرپاش» گزینه اصلی
ب رای تصدی وزارت راه و شهرسازی است.

پارلمان اروپا روابط با ایران را قطع کرد

خداحافظیزیدآبادی

ن تی م ملی فوتبال ای ران که بعد از مصدومیت در دیدار ب رابر
ایسنا :دروازهبا 
انگلیس به بیمارستان منتقل شده بود ،مرخص شد .علیرضا بی رانوند در دقایق
ابتدایی دیدار تیم ملی فوتبال ای ران ب رابر انگلیس در جامجهانی  ۲۰۲۲قطر
از ناحیه بینی دچار مصدومیت شد و به بیمارستان منتقل شد تا اقدامات
پزشکی ب رای او انجام شود .در این زمینه خب رنگار ایسنا کسب اطالع کرد که
بی رانوند با بهبودی وضعیتش از بیمارستان مرخص شده است.

بدون شرح ...

احمد زیدآبادی ،روزنامهنگار ،در یادداشتی تلگ رامی با
عنوان «لحظۀ خداحافظی!» نوشت:
بازتاب مطلبی که خطاب به حامد اسماعیلیون نوشتم،
م را نسبت به آیندۀ این کشور از هر جهت روشن کرد؛ گرچه
پیش از آن هم ،ب رایم کم و بیش روشن بود.
از فحاشی چارپاداری تا تهدید به قتل و تجاو ِز جنسی،
بخشی از واکنش اف رادی بود که در فضای مجازی و
غیرمجازی به حمایت از آقای اسماعیلیون نثارم کردند.
من این سرزمین را سرزمین عطار و سنایی و مولوی و
خیام و حافظ و سعدی م یدانستم .هرگز فکر نم یکردم
بخشی از مردم این سرزمین روزی به این نقطه برسند .حاال
که رسیدهاند ،دیگر جای حضور من نیست .به هر حال،
من هم از پوست و گوشت و خون و عصب ساخته شدهام.
فشارها از همه سوست و من چنان تنها و غریب ماندهام
که مرگ را بر هموطنی با چنین اف رادی ترجیح م یدهم.
این لحظه ،لحظۀ خداحافظی من با سیاستی است که
م یخواهد با این شیوه و روش پیش برود .من این صحنه
را ترک م یکنم ،چون هیچ رگی در وجودم با آن سنخیت
ندارد و با سرتاسرش بیگانهام.
از این به بعد ،بر نوشتن کتابهایم متمرکر م یشوم و در
این کانال نیز فقط در بارۀ تاریخ و امور انتزاعی م ینویسم
و کالمی از آنچه در این کشور م یگذرد و خواهد گذشت،
نخواهم نوشت .این تصمیم برگشتناپذیر است.
اگر ممنوعالخروج نبودم و پاسپورت داشتم ،ب رای مدتی
به یاد دوران شکوفایی فرهنگ ای ران ،به سمرقند یا بخارا
م یرفتم و یا راهی ع راق م یشدم و به یا ِد لحظههای غ ربت
و مظلومیت علی در جوار مسجد کوفه ساکن م یشدم.
با این همه ،من عاشق وطنم هستم .ب رایش دعای خیر
م یکنم و این تنها کاری است که فع ً
ال از دستم برم یآید.

چوب حراج به دارایی کشور میان اعتراضات

بنیوز :تیشه به ریشهی محیط
آفتا 
زیست ،حیاط خلوتی که دولتیها
سالهاست در آن کمکاری خودشان را
جستوجو میکنند ،گاهی به بهانهی
توسعه گردشگری و احداث مجتمعهای
تفریحی سبب تخریب جنگل میشوند،
گاهی هم برای اشتغالزایی در بخش
کشاورزی آب را تا قطره آخر از زمین بیرون
میکشند تا ایران خشک شود؛ حاال نوبت
خاک ،منابع و معادن رسیده است.
مدتی قبل سید رضا فاطمیامین ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،در بازدید از معدن
ذغال سنگ رضی در شهرستان رامیان
از پروژهای پرده برداشت که به تعبیر
عباس محمدی ،کارشناس محیط زیست
«بدترین شکل تغییر کاربری زمین است».
وزیر دولت ابراهیم رئیسی از برگزاری ۵
هزار مزایده در سه ماه آینده در خصوص
اکتشاف و واگذاری معادن در کشور خبر
داد و گفت« :این اقدام در نوع خودش کار
بینظیری است که به رونق معادن کمک
میکند و در حال پیگیری و انجام است.».
اما تالش بحثبرانگیز دولت برای
برگزاری  ۵هزار مزایده و اکتشاف معدن
چیزی نبود که در دل اعتراضات اخیر از
دیدهی فعاالن محیط زیست پنهان بماند،
طوریکه جمعی از فعاالن ،سازمانهای
مردم نهاد و کنشگران محیط زیستی در
نامهای خطاب به دولت نوشتند« :آیا صدور
مجوز معدنکاوی در بیش از  ۷۰درصد از
سطح منابع ملی کشور به معنای عبور از
اصول آمایش سرزمین ،توسعه و در نهایت
تهی کردن منابع کشور نیست؟»
در ادامه این بیانیه آمده است« :چنین
اقداماتی ،تیشه زدن بر ریشههای
محیطزیست این کشور و در حقیقت

تهدید حیات است و فرصتطلبان بدانند
که کنشگران این سرزمین همچنان
طبیعت این کشور را دیدهبانی میکنند و
اجازه نخواهند داد در میانهی درد و رنج
و گرفتاریهای مردم ،عدهای سودجویانه
این سرزمین را به تاراج بگذارند ،لذا
اعالم میکنیم که این مزایده چوب حراج
است بر منابع کشور ،منابعی که تضمین
کنندهی حیات در کشور عزیزمان ایران
است و آنچه در جریان است خالف منافع
عموم و سرزمین است که بایستی سریعاً
متوقف شود».
راستی دغدغه و نگرانی فعال محیط
بهراستی
اما ب ه
زیست چیست و چرا آنها صدای اعتراض
در مقابل برگزاری  ۵هزار واگذاری برای
اکتشاف معدن شدهاند .عباس محمدی
برای پاسخ به این پرسش به خبرآنالین
میگوید« :بزرگترین تهدید برای کرهی
زمین ،تغییر کاربری عرصههای طبیعی
است و معدنکاوی بدترین شکل تغییر
کاربری زمین است .در معدنکاوی،
هیچگاه امکان بازگرداندن زمین بهشکل
نخست وجود ندارد ،و حتی ترمیم نسبی
آن هم بسیار دشوار است».
این نگرانی بهنظر میرسد در دل مدیران
محیط زیست هم ایجاد شده ،طوریکه
حسن اکبری ،معاون محیط طبیعی ،وتنوع
زیستی سازمان محیط زیست در واکنش به
مزایده اخیر گفته« :موضوع مزایده  ۵هزار
واحد معدنی در کشور که از سوی وزارت
صمت مطرح شده بسیار نگران کننده
است ،چراکه بسیاری از گونههای حیات
وحش بهدلیل فعالیتهای معدنی در حال
نابودی قرار دارند.».
این فعال محیط زیست با بیان اینکه
معدن کاوی «تخریب جبرانناپذیر

چشماندازهای طبیعی است» خاطرنشان
میکند« :در معدنهای روباز ،آزاد شدن
مواد رادیواکتیو ،مواد آزبستمانند ،و
گردوغبارهای فلزی از مهمترین خطرها
در مرحلهی برداشت مادهی معدنی است.
در مرحلهی جداسازی مادهی مورد نظر از
سنگ و خاک نیز دوغاب ناشی از فعالیت،
موجب انتقال انواع مواد سمی به روانابها و
آبخوانها میشود .در معدنهای زیرزمینی
هم عوارض شدیدی مانند فرونشست
زمین ،آزاد شدن گازها و امواج خطرناک
مانند گاز سرطانزای رادون ،و تخریبهای
ناشی از دفع باطلههای معدن وجود دارد».
با این وجود همیشه یکی از بهانههای
فعالیت در دل محیط زیست ،تولید
ناخالص ملی و توجیههای اقتصادی مانند
درآمدزایی و اشتغالزایی بوده است .این
درحالیست که محمدی معتقد است
کسانیکه از برداشت سنگ و خاک
سرزمین ،سود بی دردسر و بیحساب
میبرند ،غالباً بهشکل اغراقآمیزی از
منافع معدنکاری برای اقتصاد کشور یاد
میکنند« ،آنان در این زمینه از آمارسازی
و خبرپراکنی بیپشتوانه ابایی ندارند».
با این وجود آنطورکه از اظهار نظر
رئیس سازمان محیط زیست پیداست،
قرار نیست  ۵هزار مزایده معدن کاوی به
فراموشی سپرده شود و شاید در بهترین
حالت فقط با نظارت این سازمان انجام
بگیرد ،طوریکه روز گذشته علی سالجقه،
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست
عنوان کرد« :قرار شده بهصورت دقیق
اسامی  ۵۰۰۰معدنی که قرار است واگذار
شود به سازمان محیط زیست اعالم شود
تا تمهیدات الزم در زمینه حفظ محیط
زیست صورت گیرد.

آگهي فراخوان تجدیدشده (نوبت دوم)
شماره /1401/04ف

شناسایي و ارزیابی شرکتها جهت انجام خدمات آزمایشگاهی
آنالیز نمونههای مرتبط با پروژه های اکتشافی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور« انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز

نمونههای مرتبط با پروژه های اکتشافی» اقدام به شناسايی و ارزيابی اشخاص واجد صالحیت نمايد .لذا
متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شركت به نشانی  WWW.GEG.IRبخش
مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده
جهت شناسايي و ارزيابي ميباشد ،حداكثر تا تاريخ يکشنبه مورخ  1401/09/13به نشاني دفتر كمیسیون
معامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند .شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت
هیچگونه حقی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

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  1401به شماره  20010090872000005را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

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.irانجام 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  1401/08/25می باشد.

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

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  19:00روز سـه شنبـه تاریخ 1401/09/15
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  11:00روز 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
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4233 0055 :

تجدید مزایــده شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مزایده عمومی اجــاره ساختمان ها و ابنیه موجود

