
ویترین آخر

لحظات  حساس ترین  لحظات در  حساس ترین  در  داننده-  مصطفی  داننده- عصرایران؛  مصطفی  عصرایران؛ 
فینال رویایی آرژانتین - فرانسه، محمد رضا احمدی گزارشگر فینال رویایی آرژانتین - فرانسه، محمد رضا احمدی گزارشگر 
بازی گفت که »تلوبیون رکورد بازی گفت که »تلوبیون رکورد 22 میلیون بازدید را شکست«  میلیون بازدید را شکست« 
بعد خودش با صدایی پایین خندید و گفت: »نمی دانم چرا بعد خودش با صدایی پایین خندید و گفت: »نمی دانم چرا 

این را گفتم.این را گفتم.
برای  تلوبیون  پلتفرم  در  این حضور  از  برای رضایت صداوسیما  تلوبیون  پلتفرم  در  این حضور  از  رضایت صداوسیما 
دیدن بازی جام جهانی، آدمی را یاد دونده ای می اندازد که تنها دیدن بازی جام جهانی، آدمی را یاد دونده ای می اندازد که تنها 
مسابقه می دهد و مدام رکورد خود را جا به جا می کند و از این مسابقه می دهد و مدام رکورد خود را جا به جا می کند و از این 

جابه جایی خوشحال است. جابه جایی خوشحال است. 
یا به طور مثال افتخار کنیم که فروش ماشین های تولیدی یا به طور مثال افتخار کنیم که فروش ماشین های تولیدی 
سایپا و ایران خودرو بیشتر از ماشین های خارجی است و به سایپا و ایران خودرو بیشتر از ماشین های خارجی است و به 
خاطر همین جشن بگیریم و دستاوردهای مان را ردیف کنیم. خاطر همین جشن بگیریم و دستاوردهای مان را ردیف کنیم. 
حرفه ای  کار  دادن  پُز  ندارد،  حضور  رقیب  که  دنیایی  حرفه ای در  کار  دادن  پُز  ندارد،  حضور  رقیب  که  دنیایی  در 
به  دسترسی  و  بودند  خانه  از  بیرون  که  کسانی  به نیست.  دسترسی  و  بودند  خانه  از  بیرون  که  کسانی  نیست. 
تلویزیون و ماهواره نداشتند، بازی فینال جام جهانی را از این تلویزیون و ماهواره نداشتند، بازی فینال جام جهانی را از این 
پلتفرم دیدند. انتخاب مردم دلیل مشخصی هم دارد چون، پلتفرم دیدند. انتخاب مردم دلیل مشخصی هم دارد چون، 
دیگر پلتفرمی نیست که این بازی ها را به صورت زنده پخش دیگر پلتفرمی نیست که این بازی ها را به صورت زنده پخش 

کند.کند.
انحصار پخش در اختیار صداوسیماست و مردم هم مجبور انحصار پخش در اختیار صداوسیماست و مردم هم مجبور 
هستند برای دیدن فوتبال به شبکه سه یا تلوبیون مراجعه هستند برای دیدن فوتبال به شبکه سه یا تلوبیون مراجعه 
کنند. اگر به طور مثال در ایران تلویزیون خصوصی داشتیم کنند. اگر به طور مثال در ایران تلویزیون خصوصی داشتیم 
و آنها هم حق پخش را می خریدند یا نه به همین فیلیمو یا و آنها هم حق پخش را می خریدند یا نه به همین فیلیمو یا 
نماوا اجازه پخش فوتبال ها را می دادند، آن زمان بود که آمار نماوا اجازه پخش فوتبال ها را می دادند، آن زمان بود که آمار 

معنا پیدا می کرد و می شد به تعداد مخاطب افتخار کرد. معنا پیدا می کرد و می شد به تعداد مخاطب افتخار کرد. 
وضعیت امروز صداوسیما حاصل انحصار است. این انحصار وضعیت امروز صداوسیما حاصل انحصار است. این انحصار 
حتی در شنیده شدن صداها هم وجود دارد و تنها جریانی حتی در شنیده شدن صداها هم وجود دارد و تنها جریانی 
خاص می تواند در تلویزیون و رادیو حرف بزند و دیگران تنها خاص می تواند در تلویزیون و رادیو حرف بزند و دیگران تنها 

باید نظاره گر باشند.باید نظاره گر باشند.
نماد دفع  این سال  ها  در  نماد دفع متاسفانه مدیران صداوسیما که  این سال  ها  در  متاسفانه مدیران صداوسیما که 
مخاطب شده است، می خواهند شبکه های مخاطب دار را که مخاطب شده است، می خواهند شبکه های مخاطب دار را که 
مردم حاضرند برای دیدن شان پول پرداخت کنند، در اختیار مردم حاضرند برای دیدن شان پول پرداخت کنند، در اختیار 
خود بگیرند. به قول سعدی: »تو بر اوج فلک چه دانی چیست خود بگیرند. به قول سعدی: »تو بر اوج فلک چه دانی چیست 

/ که ندانی که در سرایت کیست.«/ که ندانی که در سرایت کیست.«
و  بشکنند  را  انحصار  پیله  اهالی صداوسیما،  است  بهتر  و   بشکنند  را  انحصار  پیله  اهالی صداوسیما،  است  بهتر   
سعی کنند با ایجاد رقابت هم خود را باال بکشند و هم کمک سعی کنند با ایجاد رقابت هم خود را باال بکشند و هم کمک 

کنند دیگران باال بیایند.کنند دیگران باال بیایند.
 مردم در عصر جدید حق انتخاب دارند و خودشان انتخاب  مردم در عصر جدید حق انتخاب دارند و خودشان انتخاب 
می کنند چه ببیند و کجا بروند. مبنای این دیدن و انتخاب می کنند چه ببیند و کجا بروند. مبنای این دیدن و انتخاب 
کردن هم دو اصل جذابیت و صداقت است. دو اصلی که این کردن هم دو اصل جذابیت و صداقت است. دو اصلی که این 
روزها صداوسیما زیاد عالقه ای به آنها ندارد و تنها تبدیل شده روزها صداوسیما زیاد عالقه ای به آنها ندارد و تنها تبدیل شده 

است به رسانه تفکری خاص با عالیقی خاص تر.است به رسانه تفکری خاص با عالیقی خاص تر.

       گوناگون

 ایلنا:  ایلنا: منصور حقیقت پور فعال سیاسی منصور حقیقت پور فعال سیاسی 
از  هدف  که  سوال  این  به  پاسخ  از در  هدف  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
حکمرانی نو که توسط آقای قالیباف مطرح حکمرانی نو که توسط آقای قالیباف مطرح 
شده چیست و اساسا منظور از حکمرانی نو شده چیست و اساسا منظور از حکمرانی نو 
ایشان چه منظوری  اینکه  ایشان چه منظوری چیست، گفت:  اینکه  چیست، گفت: 
دارد باید از خودشان سوال کنید. اما اینکه دارد باید از خودشان سوال کنید. اما اینکه 
ما نیازمند این هستیم که نظام حکمرانی ما نیازمند این هستیم که نظام حکمرانی 
را به روز کنیم درست است. نظام حکمرانی را به روز کنیم درست است. نظام حکمرانی 
ما باید به روز شود و جلوی کارهای تکراری ما باید به روز شود و جلوی کارهای تکراری 
است  قرار  که  آنجا  بگیریم.  را  بیهوده  است و  قرار  که  آنجا  بگیریم.  را  بیهوده  و 
کوچک کنیم، کوچک کنیم. آنجا که قرار کوچک کنیم، کوچک کنیم. آنجا که قرار 
امروز  ما  کنیم.  بزرگ  کنیم،  بزرگ  امروز است  ما  کنیم.  بزرگ  کنیم،  بزرگ  است 
هزینه های خیلی از کارهای تکراری را پس هزینه های خیلی از کارهای تکراری را پس 
می دهیم.  در حکمرانی، خیلی از جاها، در می دهیم.  در حکمرانی، خیلی از جاها، در 

مسیر مشخص و معینی نداریم.مسیر مشخص و معینی نداریم.
این فعال سیاسی گفت: اقتصاد با دستور این فعال سیاسی گفت: اقتصاد با دستور 
دالر 2۳2۳هزار هزار  با  را  دولت  نمی شود.  دالر درست  با  را  دولت  نمی شود.  درست 
تومان تحویل گرفت امروز تومان تحویل گرفت امروز ۳۸۳۸ هزار تومان  هزار تومان 
را رد کرده است یعنی نصف ثروت ایرانیان را رد کرده است یعنی نصف ثروت ایرانیان 
به کاه تبدیل شد. کاش کاه بود که حداقل به کاه تبدیل شد. کاش کاه بود که حداقل 
نفر  تصریح کرد: یک  نفر می ارزید.حقیقت پور  تصریح کرد: یک  می ارزید.حقیقت پور 
کار می کند کار می کند ۱۰۱۰ نفر ناظر است؛ این درست  نفر ناظر است؛ این درست 
است؟ اگر در این مسائل صرفه جویی کنیم است؟ اگر در این مسائل صرفه جویی کنیم 

چقدر از نظر قوا جلو می افتیم؟ چقدر از نظر قوا جلو می افتیم؟ 
وی افزود: ما ایرانی ها در کارهای تعاونی وی افزود: ما ایرانی ها در کارهای تعاونی 
و دسته جمعی ضعیف هستیم. باید قبول و دسته جمعی ضعیف هستیم. باید قبول 
کنیم، بگوییم که نباید کنیم، بگوییم که نباید 2۵2۵ درصد اقتصاد  درصد اقتصاد 
ما در  انجام شود.  تعاونی ها  توسط  ما در کشور  انجام شود.  تعاونی ها  توسط  کشور 
یعنی  داریم،  دولتی  اقتصاد  یعنی قانون اساسی  داریم،  دولتی  اقتصاد  قانون اساسی 
اقتصاد دولتی داریم که آن را به  اقتصاد دولتی داریم که آن را به مدیریت  مدیریت 
دولتی  و  تعاونی  خصوصی،  قسمت  دولتی سه  و  تعاونی  خصوصی،  قسمت  سه 

بخش  باید  من  نظر  به  کردیم.  بخش تقسیم  باید  من  نظر  به  کردیم.  تقسیم 
درصد  درصد    ۹۰۹۰ بگوییم  و  برداریم  را  بگوییم دولتی  و  برداریم  را  دولتی 
این  باید  و  تعاونی  این  درصد  باید  و  تعاونی  و ۱۰۱۰ درصد  و خصوصی  خصوصی 
موضوع را اصالح کنیم. آیه و قرآن خدا را که موضوع را اصالح کنیم. آیه و قرآن خدا را که 
برعکس نکردیم، یک اصالح انجام دادیم. به برعکس نکردیم، یک اصالح انجام دادیم. به 
است،  دوره ای  است،   دوره ای  رئیس جمهور 22  مثال  رئیس جمهور طور  مثال  طور 
چرا  باشد  الیق  رئیس جمهور  یک  چرا شاید  باشد  الیق  رئیس جمهور  یک  شاید 
نباید نباید ۳۳ دوره بماند؟ چرا باید قانون جلوی  دوره بماند؟ چرا باید قانون جلوی 

آن را بگیرد؟آن را بگیرد؟
موارد  یکسری  افزود:  فعال سیاسی  موارد این  یکسری  افزود:  فعال سیاسی  این 
قانون  خود  که  هستند  اساسی  قانون  قانون در  خود  که  هستند  اساسی  قانون  در 
اساسی به صراحت گفته این موارد غیرقابل اساسی به صراحت گفته این موارد غیرقابل 
تغییر است و همه ما آن را قبول داریم و تغییر است و همه ما آن را قبول داریم و 
از  بزند  آن دست  به  نمی تواند  از هیچ کس  بزند  آن دست  به  نمی تواند  هیچ کس 
جمله اصل والیت فقیه، حاکمیت مذهب جمله اصل والیت فقیه، حاکمیت مذهب 
جمهوریت  اصل  و  جعفری  حقه  جمهوریت شیعه  اصل  و  جعفری  حقه  شیعه 
است. نکته ای که وجود دارد این است که است. نکته ای که وجود دارد این است که 
ننوشتند  را متخصصین  ما  اساسی  ننوشتند قانون  را متخصصین  ما  اساسی  قانون 
که  صورتی  در  نوشتند  حقوقدانان  که بلکه  صورتی  در  نوشتند  حقوقدانان  بلکه 
باید موارد مربوط به اقتصاد را اقتصاددانان، باید موارد مربوط به اقتصاد را اقتصاددانان، 
بخش اجتماعی را جامعه شناسان، فرهنگ بخش اجتماعی را جامعه شناسان، فرهنگ 
فرهنگی  حوزه  در  متخصص  افراد  فرهنگی را  حوزه  در  متخصص  افراد  را 
قانون  حقوقدانان  آن  از  بعد  قانون بنویسند  حقوقدانان  آن  از  بعد  بنویسند 
اساسی را به شکل ادبی تنظیم کنند. آیا اساسی را به شکل ادبی تنظیم کنند. آیا 
یک حقوقدان، مسائل اقتصادی، اجتماعی، یک حقوقدان، مسائل اقتصادی، اجتماعی، 
را  امنیتی  مسائل  همچنین  و  را فرهنگی  امنیتی  مسائل  همچنین  و  فرهنگی 
تخصصی  شکل  به  بخواهد  که  تخصصی می داند  شکل  به  بخواهد  که  می داند 

قانون اساسی را بنویسد؟ قانون اساسی را بنویسد؟ 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  که حقیقت پور  سوال  این  به  پاسخ  در  حقیقت پور 
هم  حکمرانی  شیوه  به  نیز  رئیسی  هم آقای  حکمرانی  شیوه  به  نیز  رئیسی  آقای 
رئیس  او  اینکه  به  توجه  با  رئیس انتقاد داشتند  او  اینکه  به  توجه  با  انتقاد داشتند 

که  نقدی  و  بوده  کشور  اجرایی  که دستگاه  نقدی  و  بوده  کشور  اجرایی  دستگاه 
کاری  شیوه  که  است  این  می شود  کاری مطرح  شیوه  که  است  این  می شود  مطرح 
او حالت دستوری پیدا کرده فکر می کنید او حالت دستوری پیدا کرده فکر می کنید 
گفت:  است،  کارساز  ادامه  در  شیوه  گفت: این  است،  کارساز  ادامه  در  شیوه  این 
خیر، کارساز نیست. مگر با دستور توانسته خیر، کارساز نیست. مگر با دستور توانسته 
یک میلیون مسکن بسازد؟ مگر توانسته یک میلیون مسکن بسازد؟ مگر توانسته 
و  کند  متوقف  را  خارج  رده  از  و خودروهای  کند  متوقف  را  خارج  رده  از  خودروهای 
این  خیر،  دهد؟  افزایش  را  ماشین  این تولید  خیر،  دهد؟  افزایش  را  ماشین  تولید 
سخنرانی.  نه  دارد  الزم  تصمیم  سخنرانی. مسائل  نه  دارد  الزم  تصمیم  مسائل 
رئیس جمهور به جای آنکه سخنرانی کند رئیس جمهور به جای آنکه سخنرانی کند 

باید هفته ای باید هفته ای ۵۵ تصمیم درست بگیرد.  تصمیم درست بگیرد. 
درست  دستور  با  اقتصاد  افزود:  درست وی  دستور  با  اقتصاد  افزود:  وی 
تومان  هزار  تومان   هزار  با دالر 2۳2۳  را  دولت  دالر نمی شود.  با  را  دولت  نمی شود. 
رد  را  تومان  هزار  رد   را  تومان  هزار  امروز ۳۸۳۸  گرفت  امروز تحویل  گرفت  تحویل 
به  ایرانیان  ثروت  نصف  یعنی  است  به کرده  ایرانیان  ثروت  نصف  یعنی  است  کرده 
کاه تبدیل شد. کاش کاه بود که حداقل کاه تبدیل شد. کاش کاه بود که حداقل 
خوب  دستوری  شیوه  بنابراین  خوب می ارزید.  دستوری  شیوه  بنابراین  می ارزید. 
جمهوری  ریاست  حوزه  تصیمات  جمهوری نیست.  ریاست  حوزه  تصیمات  نیست. 
اندیشه دارد. اگر آقای  اندیشه دارد. اگر آقای نیاز به عقالنیت و  نیاز به عقالنیت و 
دانشگاه  دانشگاه    ۱۰۱۰ باید  می زند  حرفی  باید رئیسی  می زند  حرفی  رئیسی 
پشت آن حرف را امضا کنند. قبل از آنکه پشت آن حرف را امضا کنند. قبل از آنکه 
آقای رئیسی بگوید این باید بشود آن باید آقای رئیسی بگوید این باید بشود آن باید 
تایید  را  باید آن حرف  تایید  دانشگاه  را  باید آن حرف  بشود، بشود، ۱۰۱۰ دانشگاه 
کنند.حقیقت پور تصریح کرد: آقای رئیسی کنند.حقیقت پور تصریح کرد: آقای رئیسی 
واحد  میلیون  ده  سالی  می گویند  واحد امروز  میلیون  ده  سالی  می گویند  امروز 
به  را  این حرف  تولید می کنیم  به مسکونی  را  این حرف  تولید می کنیم  مسکونی 
را  حرف  این  آیا  ببینید  ببرید،  را دانشگاه  حرف  این  آیا  ببینید  ببرید،  دانشگاه 
دانشگاهیان تایید می کنند؟ دانشگاه مرکز دانشگاهیان تایید می کنند؟ دانشگاه مرکز 
توده علم است، هیچ چیز با دستور درست توده علم است، هیچ چیز با دستور درست 
نمی شود. باید خوب فکر کرد، مشورت کرد نمی شود. باید خوب فکر کرد، مشورت کرد 

و بعد تصمیم درست را اتخاد کرد.و بعد تصمیم درست را اتخاد کرد.

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

دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی09133791625
ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

وضعیت تلفن های همگانی امروز!

ریيس جمهور چين و كاربرد واژه جعلى به جاى خليج فارس !
اعتماد:اعتماد: شي جین پینگ، رییس جمهور چین همزمان با سفر به عربستان  شي جین پینگ، رییس جمهور چین همزمان با سفر به عربستان 
سعودي و دیدار با مقام هاي کشور میزبان و شرکت در نشست دوره اي شوراي سعودي و دیدار با مقام هاي کشور میزبان و شرکت در نشست دوره اي شوراي 
حکام خلیج فارس یادداشتي در روزنامه الریاض منتشر کرد که در این یادداشت حکام خلیج فارس یادداشتي در روزنامه الریاض منتشر کرد که در این یادداشت 
نگاه استراتژیک و بلندمدت چین در دوران جدید به عربستان و دنیاي عرب به نگاه استراتژیک و بلندمدت چین در دوران جدید به عربستان و دنیاي عرب به 
روشني به تصویر کشیده شده است. رییس جمهور چین در این یادداشت از لفظ روشني به تصویر کشیده شده است. رییس جمهور چین در این یادداشت از لفظ 

خلیج عربي به جای خلیج فارس استفاده کرده است.خلیج عربي به جای خلیج فارس استفاده کرده است.

زوم

با این قيمت دالر،  
نصف ثروت ایرانيان به كاه تبدیل شده است ایسنا:ایسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که در حال حاضر هیچ برنامه ریزی  سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که در حال حاضر هیچ برنامه ریزی 

برای برگزاری مذاکرات احیای برجام انجام نگرفته است.  ایسنا به نقل از خبرگزاری برای برگزاری مذاکرات احیای برجام انجام نگرفته است.  ایسنا به نقل از خبرگزاری 
آناتولی، فرانسیسکا اوبرمایر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه آناتولی، فرانسیسکا اوبرمایر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه 
در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه ریزی برای برگزاری در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه ریزی برای برگزاری 
مذاکرات ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان برای احیای برجام مذاکرات ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان برای احیای برجام 

صورت نگرفته و هیچ نقطه شروعی برای از سرگیری چنین مذاکراتی وجود ندارد.صورت نگرفته و هیچ نقطه شروعی برای از سرگیری چنین مذاکراتی وجود ندارد.

خبرآنالین:خبرآنالین: محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی مجلس  محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی مجلس 
از ارائه طرح تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسالمی خبر داد از ارائه طرح تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسالمی خبر داد 
و گفت: به دلیل مشکالت فراوانی که امروز در امور اقتصادی کشور به ویژه در و گفت: به دلیل مشکالت فراوانی که امروز در امور اقتصادی کشور به ویژه در 
اقتصاد در مجلس شورای  وزیر  استیضاح  دارد، طرح  ارز وجود  و  اقتصاد در مجلس شورای بازار سرمایه  وزیر  استیضاح  دارد، طرح  ارز وجود  و  بازار سرمایه 
اسالمی کلید خورد. وی افزود: توجه نکردن وزیر اقتصاد به وعده های خود در اسالمی کلید خورد. وی افزود: توجه نکردن وزیر اقتصاد به وعده های خود در 
خصوص افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز از جمله محورهای مهم خصوص افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز از جمله محورهای مهم 

این طرح استیضاح است.این طرح استیضاح است.

ذوق صداوسيما از مسابقه با خودش

آلمان: برگزارى مذاكرات احياى برجام در دستور كار نيست

وزیر اقتصاد در آستانه خروج از دولت

آمریکا: مواضع ایران مانع توافق براى احياى برجام شد
ایسنا:ایسنا: به نقل از وبگاه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، رابرت وود، معاون  به نقل از وبگاه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، رابرت وود، معاون 
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: ما چند ماه مشغول مذاکراتی جدی بودیم نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: ما چند ماه مشغول مذاکراتی جدی بودیم 
که هدف آن بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برجام بود. با این وجود، عملکرد که هدف آن بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برجام بود. با این وجود، عملکرد 
و مواضع خود ایران مسبب جلوگیری از رقم خوردن این نتیجه بوده است. وی و مواضع خود ایران مسبب جلوگیری از رقم خوردن این نتیجه بوده است. وی 
افزود: درخواست های تازه ایران باعث شد توافقی در این زمینه انجام نشود. افزود: درخواست های تازه ایران باعث شد توافقی در این زمینه انجام نشود. 

متاسفانه، اقدامات ایران نشان می دهد که این اولویت آن ها نیست.متاسفانه، اقدامات ایران نشان می دهد که این اولویت آن ها نیست.

استقبال چين از انعطاف پذیرى ایران
به گزارش وب سایت سازمان ملل،به گزارش وب سایت سازمان ملل،  گنگ شوآنگ نماینده چین در سازمان ملل گنگ شوآنگ نماینده چین در سازمان ملل 
با تاکید بر لزوم خرد دیپلماتیک، از انعطاف پذیری اخیر ایران درخصوص مسایل با تاکید بر لزوم خرد دیپلماتیک، از انعطاف پذیری اخیر ایران درخصوص مسایل 
باقیمانده استقبال کرد و گفت: آمریکا و سایر طرف های ذی ربط می بایست از این باقیمانده استقبال کرد و گفت: آمریکا و سایر طرف های ذی ربط می بایست از این 
فرصت استفاده کرده و در نیمه راه با ایران دیدار کنند. وی افزود: »ما باید اصول فرصت استفاده کرده و در نیمه راه با ایران دیدار کنند. وی افزود: »ما باید اصول 
اولیه انصاف را رعایت کنیم« و ایاالت متحده به عنوان طرفی که باعث بحران اولیه انصاف را رعایت کنیم« و ایاالت متحده به عنوان طرفی که باعث بحران 

هسته ای ایران شد، باید از مسوولیت خود آگاه باشد.هسته ای ایران شد، باید از مسوولیت خود آگاه باشد.

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
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 1401/09/23 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

خانواده  و  جنابعالی  حضور  را  گرانقدرتان  پدر  درگذشت  ضایعه 
متعال  خداوند  درگاه  از  نموده،  عرض  تعزیت  و  تسلیت  محترمتان 
برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت داریم.
ااتق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی 

دفتر سیرجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی
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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 10:30 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 آبـــاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آباده( 
2001005674000186  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/09/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایـده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبــه  تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  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
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
5001091287000014  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


