
ویترین آخر

روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت آن است که بیشترین لطمه روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت آن است که بیشترین لطمه 
را به امنیت کشور بی اعتمادی مردم نسبت به دادگاه های را به امنیت کشور بی اعتمادی مردم نسبت به دادگاه های 
غیرعلنی و غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه برانگیز غیرعلنی و غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه برانگیز 
این احکام می زند. جای خالی شفافیت در حوادث این روز ها این احکام می زند. جای خالی شفافیت در حوادث این روز ها 

و احکام قضایی صادره بیش از پیش خودنمایی می کند. و احکام قضایی صادره بیش از پیش خودنمایی می کند. 
حقوقدانان و وکالی مجرب و عالماِن دلسوز در این چند حقوقدانان و وکالی مجرب و عالماِن دلسوز در این چند 
روز اشکاالت و ایرادات حقوقی و، اما و اگر های جدی به روند روز اشکاالت و ایرادات حقوقی و، اما و اگر های جدی به روند 
دادرسی، صدور و نهایتا اجرای این احکام و نیز تناسب بین دادرسی، صدور و نهایتا اجرای این احکام و نیز تناسب بین 
جرم و مجازات در احکام صادره وارد کرده اند که مهم ترین جرم و مجازات در احکام صادره وارد کرده اند که مهم ترین 
اجرای  در  عجله  و  دادرسی  فرآیند  شفافیت  عدم  به  اجرای آن ها  در  عجله  و  دادرسی  فرآیند  شفافیت  عدم  به  آن ها 

احکام بیست روزه از زمان دستگیری برمی گردد.احکام بیست روزه از زمان دستگیری برمی گردد.
امنیت  به  را  لطمه  بیشترین  که  است  آن  امنیت واقعیت  به  را  لطمه  بیشترین  که  است  آن  واقعیت 
و  غیرعلنی  دادگاه های  به  نسبت  مردم  بی اعتمادی  و کشور  غیرعلنی  دادگاه های  به  نسبت  مردم  بی اعتمادی  کشور 
غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه برانگیز این احکام غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه برانگیز این احکام 
اعتراضات  به  نسبت  جامعه  است  ممکن  چگونه  اعتراضات می زند.  به  نسبت  جامعه  است  ممکن  چگونه  می زند. 
دادگاه  جزییات  از  اطالعاتی  هیچ گونه  ولی  باشد،  دادگاه حساس  جزییات  از  اطالعاتی  هیچ گونه  ولی  باشد،  حساس 
متهمان و فرآیند دادرسی آن ها نداشته باشند؟ مردم از کجا متهمان و فرآیند دادرسی آن ها نداشته باشند؟ مردم از کجا 
بدانند متهمان چه کرده اند و افعال آن ها منطبق بر کدام بدانند متهمان چه کرده اند و افعال آن ها منطبق بر کدام 
نهایتا  تا  احکام  مراحل صدور  آیا همه  و  بوده  قانونی  نهایتا ماده  تا  احکام  مراحل صدور  آیا همه  و  بوده  قانونی  ماده 

اجرای آن ها قانونی بوده است یا خیر؟اجرای آن ها قانونی بوده است یا خیر؟
براساس  دادگاه ها  این  احکام  که  نیست  شفاف  براساس برای مان  دادگاه ها  این  احکام  که  نیست  شفاف  برای مان 
چه فرآیند حقوقی و قانونی صادر شده و آیا وکیل پرونده چه فرآیند حقوقی و قانونی صادر شده و آیا وکیل پرونده 
ایراداتی به احکام دادگاه بدوی و سپس دادنامه شعبه دیوان ایراداتی به احکام دادگاه بدوی و سپس دادنامه شعبه دیوان 
عالی کشور به ذهن شان رسیده است یا خیر؟ باز هم شفاف عالی کشور به ذهن شان رسیده است یا خیر؟ باز هم شفاف 
نیست که اگر وکال ایرادی به احکام داشته اند آیا از امکان نیست که اگر وکال ایرادی به احکام داشته اند آیا از امکان 
قانونی استفاده از اعاده دادرسی مجدد از دیوان عالی کشور قانونی استفاده از اعاده دادرسی مجدد از دیوان عالی کشور 
کوچک ترین  دادگاه  و  وکال  آیا  اینکه  و  خیر؟  یا  کوچک ترین نموده اند  دادگاه  و  وکال  آیا  اینکه  و  خیر؟  یا  نموده اند 
نموده اند  دم  اولیای  از  و گذشت  رضایت  اخذ  برای  نموده اند تالشی  دم  اولیای  از  و گذشت  رضایت  اخذ  برای  تالشی 

یا خیر؟یا خیر؟
اعدام  بر  قانونی  امکان  و  ضرورت  کدام  اینکه  نهایتا  اعدام و  بر  قانونی  امکان  و  ضرورت  کدام  اینکه  نهایتا  و 
دستگیرشدگان در کمتر از یک ماه از زمان دستگیری ایشان دستگیرشدگان در کمتر از یک ماه از زمان دستگیری ایشان 
صحه می گذارد؟ این ها و صد ها سوال بی پاسخ معلول عدم صحه می گذارد؟ این ها و صد ها سوال بی پاسخ معلول عدم 
شفافیت اقدامات قضایی این روزهاست که به نظر می رسد شفافیت اقدامات قضایی این روزهاست که به نظر می رسد 
برای  اقدام  و  عمل  نیازمند  سمپوزیوم  و  همایش  از  برای فراتر  اقدام  و  عمل  نیازمند  سمپوزیوم  و  همایش  از  فراتر 
تحقق و ارتقای شفافیت هستیم. پیش تر گفته بودیم اگر تحقق و ارتقای شفافیت هستیم. پیش تر گفته بودیم اگر 
شهروندان جامعه احساس کنند که قوه قضاییه ای مستقل شهروندان جامعه احساس کنند که قوه قضاییه ای مستقل 
از  عمده ای  بخش  دارد  وجود  شهروندی  حقوق  حامی  از و  عمده ای  بخش  دارد  وجود  شهروندی  حقوق  حامی  و 
مع االسف  که  می رسد  سرانجام  به  منازعات  و  مع االسف مشکالت  که  می رسد  سرانجام  به  منازعات  و  مشکالت 
تاکنون متاسفانه در ایجاد این نگاه بین شهروندان و ارتقای تاکنون متاسفانه در ایجاد این نگاه بین شهروندان و ارتقای 
نشده  حاصل  توفیقی  روز ها  این  اقدامات  شفافیت  نشده عملی  حاصل  توفیقی  روز ها  این  اقدامات  شفافیت  عملی 

است.است.

       گوناگون

چهره  محبوبیت  چرایی  چهره   محبوبیت  چرایی  ایران:  ایران:عصر  عصر 
شهید  صدر،  موسی  امام  چون  شهید هایی  صدر،  موسی  امام  چون  هایی 
بهشتی و آیت اهلل طالقانی، حتی سال ها بهشتی و آیت اهلل طالقانی، حتی سال ها 
که  است  موضوعی  آنها،  فقدان  از  که بعد  است  موضوعی  آنها،  فقدان  از  بعد 
مطالعه و تأمل در آن را به روحانیون امروز مطالعه و تأمل در آن را به روحانیون امروز 
ایران ، به ویژه روحانیون صاحب منصب و ایران ، به ویژه روحانیون صاحب منصب و 
تریبون بسیار تا بسیار توصیه می کنیم.تریبون بسیار تا بسیار توصیه می کنیم.

و  محبوبیت  این  عامل  مهم ترین  و    محبوبیت  این  عامل  مهم ترین    
گفتار  بزرگواران،  آن  کالم  بی نظیر  گفتار نفوذ  بزرگواران،  آن  کالم  بی نظیر  نفوذ 
با  مداراجویانه شان  رفتار  و  با محترمانه  مداراجویانه شان  رفتار  و  محترمانه 
نماز  متدین  نه  سان،  بدین  بود.  نماز جامعه  متدین  نه  سان،  بدین  بود.  جامعه 
باحجاب  نه  خور،  عرق  نه  و  خوان  باحجاب شب  نه  خور،  عرق  نه  و  خوان  شب 
و  خود  بین  حجاب،  بی  نه  و  پوشیه  و و  خود  بین  حجاب،  بی  نه  و  پوشیه  و 
توهین  و  تفاخر  مانند  دیوارهایی  توهین آنها  و  تفاخر  مانند  دیوارهایی  آنها 
آنها  مسلک  به  اگر  حتی  و  آنها نمی دیدند  مسلک  به  اگر  حتی  و  نمی دیدند 
می پسندیدند  را  مرام شان  می پسندیدند نمی رفتند،  را  مرام شان  نمی رفتند، 
احترام  برایشان  و  داشتند  دوست شان  احترام و  برایشان  و  داشتند  دوست شان  و 

قلبی قائل بودند.قلبی قائل بودند.
    حال چرا روحانیون امروز را به مطالعه     حال چرا روحانیون امروز را به مطالعه 
می خوانیم؟  فرا  خود  پیشینیان  می خوانیم؟ رفتار  فرا  خود  پیشینیان  رفتار 
نگران کننده  و  پرتکرار  سخنان  اش  نگران کننده علت  و  پرتکرار  سخنان  اش  علت 
روحانیونی مانند آیت اهلل علم الهدی است روحانیونی مانند آیت اهلل علم الهدی است 
در  روحانیت،  تاریخی  سنت  برخالف  در که  روحانیت،  تاریخی  سنت  برخالف  که 
کالم شان کمتر نشانه ای از ادبیات پدرانه کالم شان کمتر نشانه ای از ادبیات پدرانه 
و  دارد  وجود  محور  مدارا  و  برادرانه  و و  دارد  وجود  محور  مدارا  و  برادرانه  و 
و  یک سویه  قضاوت  را  فضائل  این  و جای  یک سویه  قضاوت  را  فضائل  این  جای 
سخت گیرانه نسبت به مردم گرفته است.سخت گیرانه نسبت به مردم گرفته است.

آقای  سخنان  این  مثال  عنوان  به  آقای    سخنان  این  مثال  عنوان  به    
بدحجابی  زنان  بخوانید:  را  بدحجابی علم الهدی  زنان  بخوانید:  را  علم الهدی 
کشف  عمدی  طور  به  خیابان  در  کشف که  عمدی  طور  به  خیابان  در  که 
فردی  مسئله  یک  نه  می کنند،  فردی حجاب  مسئله  یک  نه  می کنند،  حجاب 
که  پیوسته اند  بهم  شبکه  یک  که بلکه  پیوسته اند  بهم  شبکه  یک  بلکه 
و  معاند  شبکه های  با  مستقیم  طور  و به  معاند  شبکه های  با  مستقیم  طور  به 

گروهک های نفاق ارتباط دارند.گروهک های نفاق ارتباط دارند.
سید  االسالم  حجه  از  بشنوید  یا  سید      االسالم  حجه  از  بشنوید  یا      
اعدام  از  استقبال  در  که  خاتمی  اعدام احمد  از  استقبال  در  که  خاتمی  احمد 
قضائیه  قوه  از  گفت:  شکاری  قضائیه محسن  قوه  از  گفت:  شکاری  محسن 
را  اغتشاشگر  اولین  که  می کنیم  را تشکر  اغتشاشگر  اولین  که  می کنیم  تشکر 

پای چوبه دار فرستاد.پای چوبه دار فرستاد.
االسالم  حجه  سخن  بخوانید  نیز  و  االسالم    حجه  سخن  بخوانید  نیز  و    
عضو  و  نماینده  نقدعلی  عضو محمدتقی  و  نماینده  نقدعلی  محمدتقی 
این  در  که  مجلس  حقوقی  این کمیسیون  در  که  مجلس  حقوقی  کمیسیون 
شکاری،  محسن  اعدام  حکم  گفت:  شکاری، باره  محسن  اعدام  حکم  گفت:  باره 

مبارک است.مبارک است.
   این که بخشی از زنان جامعه ایران    این که بخشی از زنان جامعه ایران 
را به خاطر بی حجابی، مرتبط مستقیم را به خاطر بی حجابی، مرتبط مستقیم 
نفاق  های  گروهک  و  معاند  نفاق شبکه های  های  گروهک  و  معاند  شبکه های 
حتی   - جوان  یک  اعدام  از  یا  حتی بنامند   - جوان  یک  اعدام  از  یا  بنامند 
این   - باشد  هم  مجرم  و  گناهکار  این اگر   - باشد  هم  مجرم  و  گناهکار  اگر 
را  را  آن  حتی  و  آیند  وجد  به  را چنین  را  آن  حتی  و  آیند  وجد  به  چنین 
تاریخ  کجای  در  واقعاً  بدانند،  تاریخ مبارک  کجای  در  واقعاً  بدانند،  مبارک 
آیا  است؟  داشته  سابقه  شیعه  آیا روحانیت  است؟  داشته  سابقه  شیعه  روحانیت 
طباطبایی،  عالمه  بروجردی،  آیت اهلل  طباطبایی، اگر  عالمه  بروجردی،  آیت اهلل  اگر 
آیت  طالقانی،  اهلل  آیت  بهشتی،  آیت آیت اهلل  طالقانی،  اهلل  آیت  بهشتی،  آیت اهلل 
نجفی،  مرعشی  اهلل  آیت  بهجت،  نجفی، اهلل  مرعشی  اهلل  آیت  بهجت،  اهلل 
زنده  صدر  موسی  امام  و  مطهری  زنده شهید  صدر  موسی  امام  و  مطهری  شهید 
بودند این ادبیات را به کار می بردند و به بودند این ادبیات را به کار می بردند و به 
جای ابراز تأسف از این که کار جوانی از جای ابراز تأسف از این که کار جوانی از 
طناب  که  رسیده  بدان جا  جامعه  طناب همین  که  رسیده  بدان جا  جامعه  همین 
دار به دور گردنش ببندند و باالی چوبه دار به دور گردنش ببندند و باالی چوبه 
و  می گفتند  باد  مبارک  بفرستندش،  و دار  می گفتند  باد  مبارک  بفرستندش،  دار 
سپاس که اعدامش کردید؟ آیا این ادبیات سپاس که اعدامش کردید؟ آیا این ادبیات 
روحانیت اصیل شیعه است که در طول روحانیت اصیل شیعه است که در طول 

تاریخ، پناهگاه مردم بوده اند؟تاریخ، پناهگاه مردم بوده اند؟
و  نگفته اند  منبرها  همین  در  مگر  و    نگفته اند  منبرها  همین  در  مگر    
علی  حضرت  که  است  نیامده  تاریخ  علی در  حضرت  که  است  نیامده  تاریخ  در 

در  جمل،  جنگ  در  پیروزی  از  بعد  در )ع(  جمل،  جنگ  در  پیروزی  از  بعد  )ع( 
و  می گشتند  دشمن  کشته شدگان  و میان  می گشتند  دشمن  کشته شدگان  میان 
به حال شان افسوس می خوردند و اشک به حال شان افسوس می خوردند و اشک 
و  کجا  شریف  رفتار  آن  می ریختند؟  و غم  کجا  شریف  رفتار  آن  می ریختند؟  غم 

این کردار عجیب کجا؟!این کردار عجیب کجا؟!
و  آلود  اتهام  و  قهرآمیز  ادبیات  ا ین  و    آلود  اتهام  و  قهرآمیز  ادبیات  ا ین    
از موضع باالی برخی روحانیون است که از موضع باالی برخی روحانیون است که 
باعث فرقت میان مردم و روحانیت شده و باعث فرقت میان مردم و روحانیت شده و 
کار بدانجا رسیده که عده ای برای نشان کار بدانجا رسیده که عده ای برای نشان 
دادن اعتراض خود به این رویه ها، روی به دادن اعتراض خود به این رویه ها، روی به 
البته کار آنها  اند که  البته کار آنها عمامه پرانی آورده  اند که  عمامه پرانی آورده 
نیز مخالف حق آزادی پوشش و نارواست نیز مخالف حق آزادی پوشش و نارواست 
توان  نمی  را  ریشه ها  روی،  هر  به  توان ولی  نمی  را  ریشه ها  روی،  هر  به  ولی 

نادیده انگاشت.نادیده انگاشت.
  اگر پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص(   اگر پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( 
همانند این قبیل روحانیون رفتار می کرد همانند این قبیل روحانیون رفتار می کرد 
و به جای آن که رحمه للعالمین باشد ، و به جای آن که رحمه للعالمین باشد ، 
گفتار و رفتاری پر از طعن و غضب و اتهام گفتار و رفتاری پر از طعن و غضب و اتهام 
و تحقیر داشت، اسالم در همان مکه که و تحقیر داشت، اسالم در همان مکه که 
زاده شد، می ماند و می مرد ولی او حتی زاده شد، می ماند و می مرد ولی او حتی 
نگران غیبت مرد عنودی بود که هر روز نگران غیبت مرد عنودی بود که هر روز 
زباله  ایشان  مبارک  سر  بر  مسیرش  زباله در  ایشان  مبارک  سر  بر  مسیرش  در 
می ریخت و چون متوجه بیماری اش شد، می ریخت و چون متوجه بیماری اش شد، 

به عیادتش شتافت.به عیادتش شتافت.
هر  به  ایران،  امروز  روحانیون  اگر  هر      به  ایران،  امروز  روحانیون  اگر      
امام  رفتار  باشند  نداشته  تمایلی  امام دلیلی  رفتار  باشند  نداشته  تمایلی  دلیلی 
را  طالقانی  و  بهشتی  و  صدر  را موسی  طالقانی  و  بهشتی  و  صدر  موسی 
کنند، چه خوب می شود چند  کنند، چه خوب می شود چند بازخوانی  بازخوانی 
گفتار  دیگر  بار  و  بگذارند  وقت  گفتار روزی  دیگر  بار  و  بگذارند  وقت  روزی 
دوست  محمد  حضرت  الهی  رفتار  دوست و  محمد  حضرت  الهی  رفتار  و 
داشتنی)ص( را مطالعه و مرور کنند و در داشتنی)ص( را مطالعه و مرور کنند و در 
خلوت با رفتار خود بسنجند و با رفتاری خلوت با رفتار خود بسنجند و با رفتاری 
نزدیک تر به آن نازنین، به جامعه بازگردند.نزدیک تر به آن نازنین، به جامعه بازگردند.

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

ویراستار:ساراسرمد
مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی

چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

ورودی زیبای سیرجان! )دور برگردان منطقه ویژه(

علی مطهری: »گرایش به شرق و رها کردن غرب« سیاست 
درستی نیست

نماینده تهران در مجلس دهم در خصوص بیانیه مشترک چین با عربستان که در آن نماینده تهران در مجلس دهم در خصوص بیانیه مشترک چین با عربستان که در آن 
مسائلی علیه ایران مطرح شده بود، گفت: باید عبرت بگیریم که این سیاست گرایش به مسائلی علیه ایران مطرح شده بود، گفت: باید عبرت بگیریم که این سیاست گرایش به 
شرق و رها کردن غرب سیاست درستی نیست. وی افزود: آنچه رئیس جمهور چین امضا شرق و رها کردن غرب سیاست درستی نیست. وی افزود: آنچه رئیس جمهور چین امضا 
کرد درواقع همه ی خواسته های عربستان بوده است؛ حتی به موضوع جزایر سه گانه ایران کرد درواقع همه ی خواسته های عربستان بوده است؛ حتی به موضوع جزایر سه گانه ایران 

هم اشاره کرده است و بنوعی مورد تایید چین هم قرار گرفته است.هم اشاره کرده است و بنوعی مورد تایید چین هم قرار گرفته است.

زوم

 روحانیت شیعه ؛  از »امام موسی صدر و بهشتی و طالقانی« تا »علم الهدی و احمدخاتمی و نقدعلی«!

ایسنا: ایسنا: وزرای امور خارجه وزرای امور خارجه ۲۷۲۷ کشور اروپایی در جلسه ای که امروز در بروکسل  کشور اروپایی در جلسه ای که امروز در بروکسل 
برگزار شد، بسته تحریمی جدیدی را که برگزار شد، بسته تحریمی جدیدی را که ۲۰۲۰ شخصیت و یک نهاد ایرانی را به بهانه  شخصیت و یک نهاد ایرانی را به بهانه 

مسائل حقوق بشری هدف قرار می دهد تصویب کردند.مسائل حقوق بشری هدف قرار می دهد تصویب کردند.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای همچین اعالم کرد که چهار شخص و اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای همچین اعالم کرد که چهار شخص و 
چهار نهاد را هم به اتهام ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده علیه اوکراین در لیست چهار نهاد را هم به اتهام ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده علیه اوکراین در لیست 

تحریم های خود قرار داده است.تحریم های خود قرار داده است.

دیروز  صبح  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  دیروز   صبح  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ایسنا:ایسنا: 
)سه شنبه( پس از استماع توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت، سوال جالل )سه شنبه( پس از استماع توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت، سوال جالل 
رشیدی کوچی را به رای گذاشت. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی رشیدی کوچی را به رای گذاشت. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با با ۱۱۰۱۱۰ رای موافق،  رای موافق، ۱۲۵۱۲۵ رای مخالف و  رای مخالف و ۱۰۱۰ رای ممتنع از  رای ممتنع از ۲۵۲۲۵۲ نماینده حاضر عدم  نماینده حاضر عدم 
اقناع خود را از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده و بدین ترتیب اقناع خود را از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده و بدین ترتیب 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد دریافت کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد دریافت کرد.

دادگاه های غیرعلنی و غیرشفاف

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران

کارت زرد مجلس به وزیر صمت

حضور هیأت ۷۰ نفره چینی در تهران                                       
و  روابط  توسعه  منظور  به    چین  نخست وزیر  معاون  ُهوا،  چون  و  و   روابط  توسعه  منظور  به    چین  نخست وزیر  معاون  ُهوا،  چون  و  تابناک:تابناک: 
ایران و چین، به همراه یک هیات  ایران و چین، به همراه یک هیات  ساله  فعال سازی همکاری های راهبردی فعال سازی همکاری های راهبردی ۲۵۲۵ ساله 
عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فنی، روز دوشنبه وارد تهران شد. این هیات عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فنی، روز دوشنبه وارد تهران شد. این هیات 
هفتاد نفره که برای انجام مذاکرات فنی و کارشناسی با مقامات جمهوری اسالمی هفتاد نفره که برای انجام مذاکرات فنی و کارشناسی با مقامات جمهوری اسالمی 
ایران وارد تهران شده اند از روز دوشنبه مالقات های خود را در کمیته های متعدد ایران وارد تهران شده اند از روز دوشنبه مالقات های خود را در کمیته های متعدد 

و بر اساس موضوعات قرارداد و بر اساس موضوعات قرارداد ۲۵۲۵ ساله ایران و چین برگزار کرد. ساله ایران و چین برگزار کرد.

اعالم میزان بدهی خارجی ایران
ایسنا: ایسنا: گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد 
میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۸۸۷۸۸۷ میلیون دالر و بدهی های  میلیون دالر و بدهی های 
بلند مدت ایران نیز چهار میلیارد و بلند مدت ایران نیز چهار میلیارد و ۶۹۳۶۹۳ میلیون دالر است. از سوی دیگر، معادل  میلیون دالر است. از سوی دیگر، معادل 
یورویی بدهی خارجی ایران، شش میلیارد و یورویی بدهی خارجی ایران، شش میلیارد و ۶۷۸۶۷۸ میلیون یورو است که چهار  میلیون یورو است که چهار 
میلیارد و میلیارد و ۷۶۳۷۶۳ میلیون یورو از این میزان، بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده  میلیون یورو از این میزان، بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده 

و یک میلیارد و و یک میلیارد و ۹۱۵۹۱۵ میلیون یورو بدهی های کوتاه مدت است. میلیون یورو بدهی های کوتاه مدت است.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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جوشکــاری سیـار

جناب آاقی حاج شهباز حسن پور

کار محترم سرکار خانم حسن پور هم
) نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیـر در مجلس شورای اسالمی(

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران 

الهی و برای بازماندگان  صبری جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

رئیس و رپسنل شبکه دامپزشکی سیرجان
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  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 مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2( 
2001005674000188  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی
نماینده محترم مردم شریف سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

فقدان پدر بزرگوار شما را تسلیت عرض کرده و  برای آن مرحوم از 
ایزد منان، ُعِلِو درجات و غفران الهی مسئلت نموده و برای جنابعالی 

و  خانواده های محترم، صبر و شکیبایی خواستاریم.

شرکت فوالد سیرجان اریانیان

آگهی مزایــده عمومــی
 شمــاره  1401/19/ ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

»شصت )60( هزار تن  شرکت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 

گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد« را از اسکه شهید رجائی بندر 

مزایده  برگزاری  طریق  از   FOB صورت  به  تحویل  شرایط  با  عباس 

عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان مي توانند به منظور دریافت 

اسناد مزایده و همچنین اطالع از شرایط مزایده به وبسایت این شرکت 

به نشانی:  www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. 

الزم به ذکر است پاکات پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 به نشانی: دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 

روز دوشنبه مورخ 1401/10/05  در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی

خانواده  و  جنابعالی  خدمت  را  گرانقدرتان  ابوی  درگذشت  ضایعه 
فقید  آن  برای  احدیت  درگاه  از  نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان 
سعید رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی 

مسئلت دارم.

علی اکبر  کریمی پور - شهردار سیرجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی
نماینده پرتالش مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را حضور جنابعالی و خانواده محترم
تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو 

درجات و برای شما صبر و اجر مسئلت داریم.

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

درگذشت پدر گرامیتان موجب تاثر و تاسف فراوان گشت؛ ولی در برابر تقدیر 

خداوند، چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.

و  تسلیت  صمیمانه  محترمتان  خانواده  و  جنابعالی  به  را  جانسوز  فقدان  این 

تعزیت عرض می نماییم و برای شما صبر و اجر و برای آن پدر دلسوز و مومن 

علو درجات را مسئلت داریم.

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

جناب آاقی شهباز حسن پور 

روابط عمومی  و امور بین الملل

شرکت سنگ آهن گهرزمین

از شنیدن خبر فوت پدر گرامیتان که بی شک فردی مومن و با تقوا بوده اند 

محترمتان  خانواده  و  شما  خدمت  را  دردناک  واقعه  این  شدیم.  متاثر  بسیار 

تسلیت عرض می نماییم و از ذات اقدس الهی برای جنابعالی و سایر بستگان 

صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم همنشینی با حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 

السالم را مسئلت داریم.

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

جناب آاقی شهباز حسن پور 

مدریعامل و اعضای هیات مدریه

شرکت سنگ آهن گهرزمین


