
ویترین آخر

قلم  به  مطلبی  در  اسالمی  جمهوری  قلم روزنامه  به  مطلبی  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
از سیاست  های جمهوری اسالمی در  از سیاست  های جمهوری اسالمی در سیدضیا مرتضوی  سیدضیا مرتضوی 
هیچ  در  کرد  تاکید  و  انتقاد  نهی ازمنکر  و  هیچ امر به معروف  در  کرد  تاکید  و  انتقاد  نهی ازمنکر  و  امر به معروف 
و  »باید   و  »امر ونهی«   اندازه  این  تا  ایران  مانند  و کشوری  »باید   و  »امر ونهی«   اندازه  این  تا  ایران  مانند  کشوری 

نباید« صادر نمی شود.نباید« صادر نمی شود.
در  نادرست  روش  اگر  اسالمی،  جمهوری  نوشته   در به  نادرست  روش  اگر  اسالمی،  جمهوری  نوشته   به 
گرفته  کار  به  واجبات  به  الزام  یا  منکرات  از  گرفته جلوگیری  کار  به  واجبات  به  الزام  یا  منکرات  از  جلوگیری 
شود خود آن یک منکر است که باید شخص، دستگاه یا شود خود آن یک منکر است که باید شخص، دستگاه یا 
حکومت را از آن باز داشت... نمی توان نادیده گرفت که از حکومت را از آن باز داشت... نمی توان نادیده گرفت که از 
مشکالت و واقعیت های موجود این است که در برخورد مشکالت و واقعیت های موجود این است که در برخورد 
با ناهنجاری ها از روش های درست و با جامع نگری بهره با ناهنجاری ها از روش های درست و با جامع نگری بهره 
به عنوان مثال، آن مسئوالن محترم که  به عنوان مثال، آن مسئوالن محترم که برده نمی شود.  برده نمی شود. 
با زبان  تاکید دارند و  بر بستن فضای مجازی  با زبان همچنان  تاکید دارند و  بر بستن فضای مجازی  همچنان 
»حال« و »قال« خود به گونه ای سخن می گویند و عمل »حال« و »قال« خود به گونه ای سخن می گویند و عمل 
مجازی  فضای  مسائل  همه  »مادر«  گویا  که  مجازی می کنند  فضای  مسائل  همه  »مادر«  گویا  که  می کنند 
از  درست  شناختی  که  می دهد  نشان  روشنی  به  از است  درست  شناختی  که  می دهد  نشان  روشنی  به  است 
پدیده های اجتماعی موجود ندارند یا مصلحت را در بیان پدیده های اجتماعی موجود ندارند یا مصلحت را در بیان 

چیزی می دانند که خود به نادرستی آن آگاهند.چیزی می دانند که خود به نادرستی آن آگاهند.
در ادامه این مطلب آمده: منطق یاد شده همان منطق در ادامه این مطلب آمده: منطق یاد شده همان منطق 
شهید  استاد  که  است  »بند«  نکرد،  اثر  اگر  و  شهید »پند«  استاد  که  است  »بند«  نکرد،  اثر  اگر  و  »پند« 
آن  نادرستِی  به  پیش  سال  آن   نادرستِی  به  پیش  سال   6060 حدود  مطهری  حدود آیت اهلل  مطهری  آیت اهلل 
توجه داده و با همین تعبیر بیان کرده است و ما پس از توجه داده و با همین تعبیر بیان کرده است و ما پس از 
چند دهه تجربه حکمرانی هنوز »اندر َخم« کوچه همان چند دهه تجربه حکمرانی هنوز »اندر َخم« کوچه همان 
منطق و روش هستیم...گمان ندارم در هیچ کشوری این منطق و روش هستیم...گمان ندارم در هیچ کشوری این 
اندازه »امر و نهی« و »باید و نباید« صادر شود و گزافه اندازه »امر و نهی« و »باید و نباید« صادر شود و گزافه 
جامعه  مشکالت  از  یکی  شود  مدعی  اگر کسی  جامعه نیست  مشکالت  از  یکی  شود  مدعی  اگر کسی  نیست 
سخن  زیاد  است  بیشتر  مشکالتی  منشاء  خود  که  سخن ما  زیاد  است  بیشتر  مشکالتی  منشاء  خود  که  ما 
گفتن است و بسیاری نیز در حوزه هایی که آگاهی کافی گفتن است و بسیاری نیز در حوزه هایی که آگاهی کافی 
ندارند، نه تنها سخن می گویند بلکه باید و نباید صادر ندارند، نه تنها سخن می گویند بلکه باید و نباید صادر 

می کنند.می کنند.
از مسووالن قضایی  از مسووالن قضایی نویسنده در پایان درخواست هایی  نویسنده در پایان درخواست هایی 
مطرح کرده است: دستگاه محترم قضایی درباره مسائل مطرح کرده است: دستگاه محترم قضایی درباره مسائل 
اخیر با کمال شرح صدر عمل کنند و جز آنان که خدای اخیر با کمال شرح صدر عمل کنند و جز آنان که خدای 
مدارا  و  رافت  با  دیگران  با  شده اند،  قتل  مرتکب  مدارا ناکرده  و  رافت  با  دیگران  با  شده اند،  قتل  مرتکب  ناکرده 
و  و »غضب«  به »غلظت«  که  به کسانی  و  کنند  و رفتار  و »غضب«  به »غلظت«  که  به کسانی  و  کنند  رفتار 
»برخورد خشن« دعوت می کنند، بها ندهند...این نسل، »برخورد خشن« دعوت می کنند، بها ندهند...این نسل، 
دختران و پسران دست پرورده خود ما و شما هستند و دختران و پسران دست پرورده خود ما و شما هستند و 
در شمار سرمایه های  اما  باشند  داشته  در شمار سرمایه های اگر هم خطایی  اما  باشند  داشته  اگر هم خطایی 
این کشور و به هر حال نسل امروز و فردای ما هستند. این کشور و به هر حال نسل امروز و فردای ما هستند. 
باید با آنان و خانواده های دل نگران با مهربانی رفتار کرد باید با آنان و خانواده های دل نگران با مهربانی رفتار کرد 

و کاستی های آنان را باید نادیده گرفت.و کاستی های آنان را باید نادیده گرفت.

       گوناگون

 آفتاب نیوز به نقل از فرارو: آفتاب نیوز به نقل از فرارو:
باید هر ماه  اگر مکالمه نکنید،  باید هر ماه »حتی  اگر مکالمه نکنید،  »حتی    
۲0۲0 هزار تومان به مخابرات بپردازید« این  هزار تومان به مخابرات بپردازید« این 
خبر در هفته ی گذشته جنجال ساز شده؛ خبر در هفته ی گذشته جنجال ساز شده؛ 
بسیاری از کاربران اعتراض خود را نسبت بسیاری از کاربران اعتراض خود را نسبت 

به این رویه جدید اعالم کرده اند.به این رویه جدید اعالم کرده اند.
تلفن  مشترکان  مصوبه،  این  اساس  تلفن بر  مشترکان  مصوبه،  این  اساس  بر 
ثابت در تهران باید ماهانه ثابت در تهران باید ماهانه ۲۲۲۲ هزار و  هزار و ۵00۵00  
نگهداری  ثابت  هزینه  عنوان  به  نگهداری تومان  ثابت  هزینه  عنوان  به  تومان 
پرداخت کنند. نکته ی دیگر آن است که پرداخت کنند. نکته ی دیگر آن است که 
این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در 
شده  منظور  ثابت  تلفن  شده صورتحساب های  منظور  ثابت  تلفن  صورتحساب های 
موضوع  این  تازگی  به  حال  این  با  موضوع است؛  این  تازگی  به  حال  این  با  است؛ 

رسانه ای شده است.رسانه ای شده است.
کشمکش مخابرات با شورای رقابت

رویه جدید شرکت مخابرات با مخالفت رویه جدید شرکت مخابرات با مخالفت 
شورای رقابت روبه رو شد؛ شورای رقابت شورای رقابت روبه رو شد؛ شورای رقابت 
در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷۱۷  
ارتکاب  به  را  مخابرات  شرکت  ماه،  ارتکاب آبان  به  را  مخابرات  شرکت  ماه،  آبان 
شورا،  این  کرد.  محکوم  ضدرقابتی  شورا، رویه  این  کرد.  محکوم  ضدرقابتی  رویه 
در  مخابرات  شرکت  محکومیت  به  در رأی  مخابرات  شرکت  محکومیت  به  رأی 
برای  و  داده  رقابتی  ضد  رویه  برای ارتکاب  و  داده  رقابتی  ضد  رویه  ارتکاب 
از  غیرقانونی،  تصمیم  این  اجرای  از توقف  غیرقانونی،  تصمیم  این  اجرای  توقف 
بازرسی کل کشور  بازرسی کل کشور قوه قضاییه و سازمان  قوه قضاییه و سازمان 

درخواست رسیدگی کرده است.درخواست رسیدگی کرده است.
کرد  اعالم  همچنین  مخابرات  کرد شرکت  اعالم  همچنین  مخابرات  شرکت 
هزینه  تنظیم  نحوه  دستورالعمل  هزینه ابالغ  تنظیم  نحوه  دستورالعمل  ابالغ 
و  پیشنهاد  از  پس  ثابت  تلفن  و ماهیانه  پیشنهاد  از  پس  ثابت  تلفن  ماهیانه 
و  مقررات  تنظیم  کمیسیون  و موافقت  مقررات  تنظیم  کمیسیون  موافقت 
توسط  بررسی  از  پس  و  رقابت  توسط شورای  بررسی  از  پس  و  رقابت  شورای 
تا  است  گرفته  صورت  بازار  تنظیم  تا ستاد  است  گرفته  صورت  بازار  تنظیم  ستاد 
وضعیت توسعه شبکه مخابراتی ارتقا پیدا وضعیت توسعه شبکه مخابراتی ارتقا پیدا 

کند.کند.
صحبت از چه میزان درآمد است؟

مصوبه جدید شرکت مخابرات، در سطح مصوبه جدید شرکت مخابرات، در سطح 
رسانه ها و روزنامه ها نیز واکنش هایی را به رسانه ها و روزنامه ها نیز واکنش هایی را به 
گزارش  براساس  است.  داشته  گزارش همراه  براساس  است.  داشته  همراه 
روزنامه »خراسان« طبق صورت های مالی روزنامه »خراسان« طبق صورت های مالی 
مخابرات  درآمد  مخابرات،  مخابرات منتشرشده  درآمد  مخابرات،  منتشرشده 
و  امسال  مهرماه  در  فقط  محل،  این  و از  امسال  مهرماه  در  فقط  محل،  این  از 
آبونمان های  دریافت  آغاز  با  آبونمان های همزمان  دریافت  آغاز  با  همزمان 
  ۷۸۹۷۸۹ و  میلیارد  و   میلیارد   ۲6۵۲6۵ جدید،  جدید، اجباری  اجباری 
است؛  بوده  تومان  هزار  است؛   بوده  تومان  هزار   ۵00۵00 و  و میلیون  میلیون 
  ۲۹۲۹ از  جام جم،  گزارش  طبق  از همچنین  جام جم،  گزارش  طبق  همچنین 
کشور،  در  فعال  ثابت  تلفن  خط  کشور، میلیون  در  فعال  ثابت  تلفن  خط  میلیون 
روستایی  تلفن های  به  مربوط  میلیون  روستایی   تلفن های  به  مربوط  میلیون   ۵۵
نشده،  آبونمان  افزایش  شامل  که  نشده، است  آبونمان  افزایش  شامل  که  است 
اما اما ۲۴۲۴ میلیون خط دیگر به طور میانگین  میلیون خط دیگر به طور میانگین 
پرداخت  ثابت  آبونمان  تومان  هزار  پرداخت   ثابت  آبونمان  تومان  هزار   ۱۵۱۵
میلیارد  میلیارد    ۳60۳60 حدود  یعنی  کرد؛  حدود خواهند  یعنی  کرد؛  خواهند 
  ۴۳۲0۴۳۲0 و  ماهانه  درآمد  افزایش  و تومان  ماهانه  درآمد  افزایش  تومان 
میلیارد تومان افزایش درآمد ساالنه برای میلیارد تومان افزایش درآمد ساالنه برای 

مخابرات!مخابرات!
بیدخام،  محمدرضا  رابطه  بیدخام، درهمین  محمدرضا  رابطه  درهمین 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
به  جم  جام  با  گفتگو  در  ایران،  به مخابرات  جم  جام  با  گفتگو  در  ایران،  مخابرات 
گفت:  و  پرداخت  شرکت  این  از  گفت: دفاع  و  پرداخت  شرکت  این  از  دفاع 
»تعرفه تلفن ثابت حدود »تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۲۱۲ سال است که  سال است که 
علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده 
را  درخواست مان  منظور  همین  به  را است.  درخواست مان  منظور  همین  به  است. 
و  ارتباطات  وزارت  به  تعرفه  تغییر  و برای  ارتباطات  وزارت  به  تعرفه  تغییر  برای 
آن ها  که  داده ایم  ارائه  اطالعات  آن ها فناوری  که  داده ایم  ارائه  اطالعات  فناوری 
آن  کارشناسی  کار های  و  کرده  آن بررسی  کارشناسی  کار های  و  کرده  بررسی 
مصاحبه  این  در  او  است.«  شده  مصاحبه انجام  این  در  او  است.«  شده  انجام 
ثابت  تلفن  هر  نگهداری  هزینه  ثابت همچنین  تلفن  هر  نگهداری  هزینه  همچنین 
در سال گذشته را حدود در سال گذشته را حدود ۳0۳0 هزار تومان  هزار تومان 
عنوان کرده است. او میگوید نرخ عنوان کرده است. او میگوید نرخ ۲0۲0 هزار  هزار 
تومان حداقل اصالح قیمت است. به گفته تومان حداقل اصالح قیمت است. به گفته 

قبوض خود  موقع  به  برخی مشترکین  قبوض خود او  موقع  به  برخی مشترکین  او 
را پرداخت نمی کنند و این موضوع باعث را پرداخت نمی کنند و این موضوع باعث 
طلب  تومان  میلیارد  طلب   تومان  میلیارد   ۱000۱000 حدود  حدود شده  شده 

مخابرات از برخی مشترکین باشد.مخابرات از برخی مشترکین باشد.
قانون  خالف  بهارستان؛  اعتراض 

اساسی خالف شرع است
عالوه بر رسانه عالوه بر رسانه   ها، نمایندگان مجلس نیز ها، نمایندگان مجلس نیز 
نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده اند. نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده اند. 
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس 
در همین راستا گفت: مخابرات مبلغی را در همین راستا گفت: مخابرات مبلغی را 
ثابت در قبض ها لحاظ  آبونمان  ثابت در قبض ها لحاظ به عنوان  آبونمان  به عنوان 
کرده است به این منوال که برای مثال کرده است به این منوال که برای مثال ۱0۱0  
اگر  و  گرفته می شود  نظر  در  تومان  اگر هزار  و  گرفته می شود  نظر  در  تومان  هزار 
کسی این میزان را استفاده کرد از همان کسی این میزان را استفاده کرد از همان 
مبلغ برداشت می شود و اگر کسی به این مبلغ برداشت می شود و اگر کسی به این 
میزان مکالمه نداشت باز هم این مبلغ از میزان مکالمه نداشت باز هم این مبلغ از 
حالی  در  می شود؛  دریافت  مشترک  حالی این  در  می شود؛  دریافت  مشترک  این 
که بر اساس اصل که بر اساس اصل ۵۲۵۲ و  و ۵۳۵۳ به دلیل عدم  به دلیل عدم 
وجود این موضوع در بودجه، خالف قانون وجود این موضوع در بودجه، خالف قانون 
اساسی و بر اساس اصل اساسی و بر اساس اصل ۴۴ نیز خالف شرع  نیز خالف شرع 
رئیس  قالیباف  محمدباقر  رئیس است.همچنین،  قالیباف  محمدباقر  است.همچنین، 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اخطار مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اخطار 
که  است  کرده  تاکید  محالت  که نماینده  است  کرده  تاکید  محالت  نماینده 
به موضوع  باید  به موضوع کمیسیون صنایع مجلس  باید  کمیسیون صنایع مجلس 

ذکر شده درباره مخابرات رسیدگی کند.ذکر شده درباره مخابرات رسیدگی کند.
نماینده مردم میانه در مجلس نیز با از نماینده مردم میانه در مجلس نیز با از 
هزار  هزار    ۲0۲0 به  ثابت  تلفن  آبونمان  به افزایش  ثابت  تلفن  آبونمان  افزایش 
تومان، انتقاد کرد و به »خانه ملت« گفت: تومان، انتقاد کرد و به »خانه ملت« گفت: 
به  که  فشاری  و  فعلی  گرانی های  با  به »آیا  که  فشاری  و  فعلی  گرانی های  با  »آیا 
مخابرات  شرکت  می شود  تحمیل  مخابرات مردم  شرکت  می شود  تحمیل  مردم 
حد  این  تا  که  شده  مغزی  آسیب  حد دچار  این  تا  که  شده  مغزی  آسیب  دچار 
اشتراک را افزایش داده است. باید نسبت اشتراک را افزایش داده است. باید نسبت 

به این موضوع پاسخگو باشند.«به این موضوع پاسخگو باشند.«
         منبع: آفتاب نیوز به نقل از فرارو         منبع: آفتاب نیوز به نقل از فرارو

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

پایه های بدون سطل... !

گروسی: مذاکرات با ایران در بن بست قرار دارد
آفتاب  نیوز:آفتاب  نیوز: رافائل گروسی که در کنفرانسی از رم )ایتالیا( سخن می گفت،  رافائل گروسی که در کنفرانسی از رم )ایتالیا( سخن می گفت، 
نسبت به فقدان تعامالت »چشم در چشم« میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و نسبت به فقدان تعامالت »چشم در چشم« میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
ایران بر سر مسائل پادمانی گالیه کرد و افزود:گفتگو های دو طرف در یک وضعیت ایران بر سر مسائل پادمانی گالیه کرد و افزود:گفتگو های دو طرف در یک وضعیت 
بن بست قرار دارد و از شتاب الزم برای قرار گرفتن روی ریل برخوردار نیست. بن بست قرار دارد و از شتاب الزم برای قرار گرفتن روی ریل برخوردار نیست. 
گروسی در حالی این مطلب را بیان کرد که جمهوری اسالمی ایران درباره تبعات گروسی در حالی این مطلب را بیان کرد که جمهوری اسالمی ایران درباره تبعات 

تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشست اخیر شورای حکام هشدار داده بود.تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشست اخیر شورای حکام هشدار داده بود.

زوم

طرح اجباری پرداخت ۲۰ هزار تومان بابت آبونمان تلفن ثابت

دست مخابرات در جیب مردم! تسنیمتسنیم:: طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیرعامل  طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیرعامل 
احسان  سید  شدند.  منصوب  حسابرسی  سازمان  نظارت  عالی  عضوهیأت  یک  احسان و  سید  شدند.  منصوب  حسابرسی  سازمان  نظارت  عالی  عضوهیأت  یک  و 
خاندوزی طی این احکام، خاندوزی طی این احکام، ""سید اکبر موسوی داورسید اکبر موسوی داور"" و  و ""سید مهدی رمضانیسید مهدی رمضانی"" را به  را به 
ترتیب به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی به مدت ترتیب به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی به مدت 
دو سال منصوب کرد. موسی بزرگ اصل پیش از این طی چهار سال به عنوان رئیس دو سال منصوب کرد. موسی بزرگ اصل پیش از این طی چهار سال به عنوان رئیس 

سازمان حسابرسی فعالیت می کرد.سازمان حسابرسی فعالیت می کرد.

ایرنا:ایرنا: »محسن رضایی« عصر دوشنبه در حاشیه نشست با رییس سازمان امور  »محسن رضایی« عصر دوشنبه در حاشیه نشست با رییس سازمان امور 
مالیاتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی مالیاتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی 
افزایش نرخ مالیات نیست. معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: نرخ مالیات افزایش نرخ مالیات نیست. معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: نرخ مالیات 
در بودجه سال آینده افزایش نمی یابد، بلکه با افزایش مودیان مالیاتی جدید در بودجه سال آینده افزایش نمی یابد، بلکه با افزایش مودیان مالیاتی جدید 
سعی می کنیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. رضایی افزود: نرخ مالیات همان سعی می کنیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. رضایی افزود: نرخ مالیات همان 

۲0۲0 درصد خواهد بود، بلکه شناسایی فرارهای مالیاتی را افزایش خواهیم داد. درصد خواهد بود، بلکه شناسایی فرارهای مالیاتی را افزایش خواهیم داد.

ایران؛کشوری پر از امر ونهی

مدیرعامل سازمان حسابرسی برکنار شد

محسن رضایی: نرخ مالیات در بودجه سال آینده افزایش نمی یابد

واکنش آمریکا به خبر تعطیلی گشت ارشاد در ایران
تسنیمتسنیم:: خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که  خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که 
نامش را فاش نکرد، نوشت: گزارش هایی مبنی بر اعالم تعطیلی فعالیت پلیس نامش را فاش نکرد، نوشت: گزارش هایی مبنی بر اعالم تعطیلی فعالیت پلیس 
امنیت اخالقی از سوی ایران مشاهده کردیم اما ادعاهای مبهم و گنگ مقام های امنیت اخالقی از سوی ایران مشاهده کردیم اما ادعاهای مبهم و گنگ مقام های 
ایرانی را توضیح نمی دهد. وی با طرح مجدد ادعای پیشین درباره ادامه خشونت ایرانی را توضیح نمی دهد. وی با طرح مجدد ادعای پیشین درباره ادامه خشونت 
علیه اعتراضات در ایران گفت: متاسفانه، آنچه مشاهده کردیم نشان نمی دهد علیه اعتراضات در ایران گفت: متاسفانه، آنچه مشاهده کردیم نشان نمی دهد 

حاکمیت ایران در حال اصالح برخورد خود با زنان و دختران باشد.حاکمیت ایران در حال اصالح برخورد خود با زنان و دختران باشد.

دربی تهران بدون تماشاگر برگزار می شود
 ورزش سه: ورزش سه: سازمان لیگ اعالم کرد دیدار استقالل برابر پرسپولیس در هفته  سازمان لیگ اعالم کرد دیدار استقالل برابر پرسپولیس در هفته 
دوازدهم لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. باشگاه استقالل تالش دوازدهم لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. باشگاه استقالل تالش 
کرد تا در حضور تماشاگران میزبان پرسپولیس باشد و به همین خاطر علی کرد تا در حضور تماشاگران میزبان پرسپولیس باشد و به همین خاطر علی 
فتح اهلل زاده به فدراسیون فوتبال نامه زد. فدراسیون فوتبال اعالم کرد، تصمیم فتح اهلل زاده به فدراسیون فوتبال نامه زد. فدراسیون فوتبال اعالم کرد، تصمیم 
گیرنده در مورد برگزاری بازی با حضور تماشاگر شورای تامین است. استقالل در گیرنده در مورد برگزاری بازی با حضور تماشاگر شورای تامین است. استقالل در 
هفته دوازدهم لیگ برتر هفته دوازدهم لیگ برتر ۲۹۲۹ آذر در استادیوم آزادی میزبان تیم پرسپولیس است. آذر در استادیوم آزادی میزبان تیم پرسپولیس است.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
هر

ه ش
ید

مزا
ید 

جد
ت

کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
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: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/09/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/09/28 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  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 یک مرحله ای 

اجـــاره بیلبوردهـــای تبلیغاتـــی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی 

)شرح مختصر؛ اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی( 
5001005674000019  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

آگهي فراخوان شماره 1401/08/ف

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به شناسايی، ارزيابي کيفي و انتخاب شرکت های 

واجد شرايط و دارای مجوز امنيت فضای تبادل اطالعات افتا ) رسته فعاليت در حوزه امنيت سايبری اتوماسيون 

صنعتی ( و همچنين سابقه فعاليت در زمينه انجام پروژه های امن سازی اتوماسيون صنعتی اقدام نمايد. لذا 

واجدين شرايط می توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شرکت به نشانی www.geg.ir  بخش مناقصه 

و مزايده مراجعه نمايند و حداکثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1401/09/27 پاکات پيشنهادی خود را در 

محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شرکت معدنی و صنعتی گل 

گهر در قبول و يا رد هريک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.  

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شناسایـی و ارزیابی شرکتها جهت انجام پروژه امن سازي و مقاوم سازي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
 و خرید، نصب و راه اندازی تجهيزات کارگاه و آموزش امنيت شبکه کارخانجات گندله سازی یک و دو


