
ویترین آخر

ایسنا:ایسنا:  با شروع فصل زمستان باز هم قیمت پیاز نجومی با شروع فصل زمستان باز هم قیمت پیاز نجومی 
باالتری  قیمت  با  پیاز  مناطق  برخی  در  که  جایی  تا  باالتری شد.  قیمت  با  پیاز  مناطق  برخی  در  که  جایی  تا  شد. 
نسبت به موز عرضه می شود. این محصول نیز همچون دالر نسبت به موز عرضه می شود. این محصول نیز همچون دالر 
بین صادرات  این  تومان شده است. در  بین صادرات  هزار  این  تومان شده است. در  وارد کانال وارد کانال ۴۰۴۰ هزار 

پیاز و احتکار آن دلیل اصلی گرانی پیاز شناخته می شود.پیاز و احتکار آن دلیل اصلی گرانی پیاز شناخته می شود.
به  پیاز  قیمت  تقاضا،  و  عرضه  نظام  خوردن  برهم  به با  پیاز  قیمت  تقاضا،  و  عرضه  نظام  خوردن  برهم  با 
قیمت موز نزدیک شد. هفته گذشته فروش پیاز در سطح قیمت موز نزدیک شد. هفته گذشته فروش پیاز در سطح 
هزار  هزار    ۴۰۴۰ کیلویی  به  حتی  شهر  سطح  کیلویی خرده فروشی های  به  حتی  شهر  سطح  خرده فروشی های 
تومان نیز رسید. بنا به گفته مسووالن صنفی عرضه پیاز در تومان نیز رسید. بنا به گفته مسووالن صنفی عرضه پیاز در 
میدان تره بار کیلویی میدان تره بار کیلویی ۲۸۲۸ هزار تومان است؛ اما بعد از ورود به  هزار تومان است؛ اما بعد از ورود به 

خرده فروشی ها به خرده فروشی ها به ۳۷۳۷ هزار تا  هزار تا ۳۸۳۸ هزار تومان می رسد. هزار تومان می رسد.
چرا قیمت پیاز افزایش یافت؟چرا قیمت پیاز افزایش یافت؟

اتحادیه  رئیس  دارایی نژاد،  مصطفی  پیش،  اتحادیه چندی  رئیس  دارایی نژاد،  مصطفی  پیش،  چندی 
را صادرات عنوان کرد  پیاز  افزایش قیمت  را صادرات عنوان کرد بارفروشان، دلیل  پیاز  افزایش قیمت  بارفروشان، دلیل 

و به ایسنا گفت: علت افزایش قیمت پیاز، صادرات است. و به ایسنا گفت: علت افزایش قیمت پیاز، صادرات است. 
بنا بر درخواست پاکستان روزانه بنا بر درخواست پاکستان روزانه ۲۰۰۰۲۰۰۰ تن صادرات پیاز به  تن صادرات پیاز به 

این کشور داشته ایم. این کشور داشته ایم. 
به  همچنین  می کرد.  جارو  را  ما  پیاز  پاکستان  واقع  به در  همچنین  می کرد.  جارو  را  ما  پیاز  پاکستان  واقع  در 

عراق نیز صادرات محصوالت کشاورزی داشتیم.عراق نیز صادرات محصوالت کشاورزی داشتیم.
اما عباس مرادیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه اما عباس مرادیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
برخی  می گوید:  باره  این  در  او  دارد.  دیگری  نظر  برخی و سبزی،  می گوید:  باره  این  در  او  دارد.  دیگری  نظر  و سبزی، 
افزایش  باعث  صادرات  که  باورند  این  بر  صنف  این  افزایش فعاالن  باعث  صادرات  که  باورند  این  بر  صنف  این  فعاالن 

قیمت پیاز شده است. قیمت پیاز شده است. 
این  بازار نشان می دهد عرضه قطره چکانی در  این اما شواهد  بازار نشان می دهد عرضه قطره چکانی در  اما شواهد 
نمی توان  یقین  به  قطع  گفته که  او  بود.  تاثیرگذارتر  نمی توان میان  یقین  به  قطع  گفته که  او  بود.  تاثیرگذارتر  میان 
ادعا کرد با کمبود بار پیاز مواجه هستیم؛ چرا که پیاز در ادعا کرد با کمبود بار پیاز مواجه هستیم؛ چرا که پیاز در 
انبار دالل هاست و آنها برای افزایش قیمت، به صورت محدود انبار دالل هاست و آنها برای افزایش قیمت، به صورت محدود 

این محصول را در بازار عرضه می کنند.این محصول را در بازار عرضه می کنند.
اواخر آذرماه بود که وزارت جهاد کشاورزی عوارض صادراتی اواخر آذرماه بود که وزارت جهاد کشاورزی عوارض صادراتی 
امر  این  که  داد  کاهش  درصد  امر   این  که  داد  کاهش  درصد   ۵۰۵۰ به  درصد  به   درصد   ۷۰۷۰ از  را  از پیاز  را  پیاز 

می تواند در افزایش صادرات نقش به سزایی داشته باشد.می تواند در افزایش صادرات نقش به سزایی داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در مهرماه امسال بر اساس این گزارش، در مهرماه امسال ۱۰۱۱۰۱ هزار تن پیاز  هزار تن پیاز 
به ارزش به ارزش ۱۴۱۴ میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شد این  میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شد این 
در حالی است که کشت پیاز در سال جاری به نسبت سال در حالی است که کشت پیاز در سال جاری به نسبت سال 

گذشته کاهش داشته است. گذشته کاهش داشته است. 
به  نسبت  به   نسبت   ۱۴۰۱۱۴۰۱   ––   ۱۴۰۰۱۴۰۰ زراعی  سال  مقایسه  اساس  زراعی بر  سال  مقایسه  اساس  بر 
سال زراعی سال زراعی ۱۳۹۹۱۳۹۹  ––  ۱۴۰۰۱۴۰۰ حدود  حدود ۶۶ هزار هکتار کاهش سطح  هزار هکتار کاهش سطح 
زیرکشت و نزدیک زیرکشت و نزدیک ۴۰۰۴۰۰ هزار تن کاهش تولید داشته ایم که  هزار تن کاهش تولید داشته ایم که 
عنوان  آبی  منابع  و کمبود  وقوع خشکسالی  امر  این  عنوان علت  آبی  منابع  و کمبود  وقوع خشکسالی  امر  این  علت 

شد.شد.

       گوناگون

آفتاب نیوز: آفتاب نیوز: در حالی که به دلیل جنگ در حالی که به دلیل جنگ 
اوکراین برخی مسئولین در کشور، از زمستان اوکراین برخی مسئولین در کشور، از زمستان 
انجمن  می گفتند،  سخن  اروپا  انجمن سخت  می گفتند،  سخن  اروپا  سخت 
تولیدکنندگان فوالد در روز های اخیر با ارسال تولیدکنندگان فوالد در روز های اخیر با ارسال 
نامه ای به مدیر شرکت ملی گاز از »قطعی نامه ای به مدیر شرکت ملی گاز از »قطعی 
بدون  فوالدی  واحد های  گاز  محدیت  بدون و  فوالدی  واحد های  گاز  محدیت  و 
هماهنگی قبلی« گالیه کرده و خواستار رفع هماهنگی قبلی« گالیه کرده و خواستار رفع 

این محدودیت ها شده است.این محدودیت ها شده است.
لبافی  خراسان،  فوالد  گاز  قطع  از  لبافی پس  خراسان،  فوالد  گاز  قطع  از  پس 
دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  دولت رئیس  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
تاکید  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  تاکید و  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
کرد: بودجه فوالد خراسان کرد: بودجه فوالد خراسان ۱۳۱۳ هزار میلیارد  هزار میلیارد 
تومان است و قطع گاز این صنعت در یک تومان است و قطع گاز این صنعت در یک 
ماه بیش از ماه بیش از ۱۰۰۰۱۰۰۰ میلیارد تومان ضرر تولید  میلیارد تومان ضرر تولید 

ایجاد می کند.ایجاد می کند.
صنعت فوالد کشور در حالی با مشکالت صنعت فوالد کشور در حالی با مشکالت 
مدیریتی ناشی از قطع گاز و برق دست و مدیریتی ناشی از قطع گاز و برق دست و 
پنجه نرم می کند که طبق اسناد باالدستی پنجه نرم می کند که طبق اسناد باالدستی 
واقعی  ظرفیت  باید  واقعی ،  ظرفیت  باید  افق ۱۴۰۴۱۴۰۴،  برای  افق نظام  برای  نظام 
در سال  تن  میلیون  در سال   تن  میلیون  به ۵۵۵۵  را  به تولید خود  را  تولید خود 
معاون خرید  محمدجعفر صالحی  معاون خرید برساند.  محمدجعفر صالحی  برساند. 
که  کرد  اعالم  اخیراً  اصفهان  که ذوب آهن  کرد  اعالم  اخیراً  اصفهان  ذوب آهن 
زیرساخت های کشور نظیر زیرساخت حمل زیرساخت های کشور نظیر زیرساخت حمل 
با  هیچ سنخیتی  بنادر،  و ظرفیت  نقل  با و  هیچ سنخیتی  بنادر،  و ظرفیت  نقل  و 
چنین هدفگذاری های ندارد. در حال حاضر چنین هدفگذاری های ندارد. در حال حاضر 
  ۴۵۴۵ کشور  فوالد  صنعت  اسمی  کشور ظرفیت  فوالد  صنعت  اسمی  ظرفیت 
میلیون تن است که تنها میلیون تن است که تنها ۳۰۳۰ میلیون تن  میلیون تن 
آن به صورت واقعی محقق شده است. وحید آن به صورت واقعی محقق شده است. وحید 
یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد کشور در این باره گفت: شاید یکی از فوالد کشور در این باره گفت: شاید یکی از 
با  فوالد  صنعت  میان  ماهوی  با تفاوت های  فوالد  صنعت  میان  ماهوی  تفاوت های 
دیگر صنایعی که گاز آن ها قطع شده یا با دیگر صنایعی که گاز آن ها قطع شده یا با 

محدودیت شدید مواجه شده اند این است که محدودیت شدید مواجه شده اند این است که 
در صنعت فوالد نمی توان از منابع جایگزین در صنعت فوالد نمی توان از منابع جایگزین 
واحد های  از  بسیاری  فناوری  کرد،  واحد های استفاده  از  بسیاری  فناوری  کرد،  استفاده 
صنعتی تولید فوالد کشور بر اساس احیای صنعتی تولید فوالد کشور بر اساس احیای 
که  سوختی  تنها  بنابراین  است،  که مستقیم  سوختی  تنها  بنابراین  است،  مستقیم 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد گاز است می تواند مورد استفاده قرار گیرد گاز است 
و مثاًل مانند نیروگاه ها نمی توانند از مازوت و مثاًل مانند نیروگاه ها نمی توانند از مازوت 
استفاده کنند، تنها چند واحد مانند ذوب استفاده کنند، تنها چند واحد مانند ذوب 
فناوری مورد  تفاوت  دلیل  به  اصفهان  فناوری مورد آهن  تفاوت  دلیل  به  اصفهان  آهن 

استفاده از این قاعده مستثنی هستند.استفاده از این قاعده مستثنی هستند.
 _ _۲۲ قریب  متاسفانه  افزود:  ادامه  در  قریب وی  متاسفانه  افزود:  ادامه  در  وی 
کشور  در  گاز  وضعیت  که  است  سالی  کشور   در  گاز  وضعیت  که  است  سالی   ۳۳
ما بدین شکل است، هر ساله با برودت هوا ما بدین شکل است، هر ساله با برودت هوا 
گاز ورودی صنایعی مانند فوالد با محدودیت گاز ورودی صنایعی مانند فوالد با محدودیت 
مواجه می شود، مصوبه شورای عالی امنیت مواجه می شود، مصوبه شورای عالی امنیت 
با توجه به اهمیت مصرف کننده  با توجه به اهمیت مصرف کننده ملی نیز  ملی نیز 
این  به  را  گاز  قطع  بحث  خانگی،  این بخش  به  را  گاز  قطع  بحث  خانگی،  بخش 
سمت هدایت کرده است. واقعیت این است سمت هدایت کرده است. واقعیت این است 
که قطع گاز شرکت های تولیدکننده فوالد، که قطع گاز شرکت های تولیدکننده فوالد، 
حتماً بر روی تولید ناخالص ملی تاثیر گذار حتماً بر روی تولید ناخالص ملی تاثیر گذار 
خواهد بود، همچنین با توجه به نقش مهم خواهد بود، همچنین با توجه به نقش مهم 
صنعت فوالد در کل سبد صنعتی کشور، صنعت فوالد در کل سبد صنعتی کشور، 
درآمد های ارزی و میزان اشتغال نیز کاهش درآمد های ارزی و میزان اشتغال نیز کاهش 
خواهد یافت، عالوه بر این بحث تنظیم بازار خواهد یافت، عالوه بر این بحث تنظیم بازار 
محصوالت فوالدی نیز مطرح است. در این محصوالت فوالدی نیز مطرح است. در این 
روی  بر  اسفنجی  آهن  کمبود  هفته  روی چند  بر  اسفنجی  آهن  کمبود  هفته  چند 

قیمت ها تاثیر گذار بوده است.قیمت ها تاثیر گذار بوده است.
یعقوبی در ادامه اظهار کرد: بدیهی است یعقوبی در ادامه اظهار کرد: بدیهی است 
که صنعت گاز کشور به سرمایه گذاری نیاز که صنعت گاز کشور به سرمایه گذاری نیاز 
این  فرمودند  نفت  وزیر  که  همانطور  این دارد،  فرمودند  نفت  وزیر  که  همانطور  دارد، 
صنعت به صنعت به ۸۰۸۰ میلیارد دالر سرمایه برای برون  میلیارد دالر سرمایه برای برون 
رفت از وضعیت فعلی نیاز دارد، با این همه رفت از وضعیت فعلی نیاز دارد، با این همه 

روش های وجود دارد که بتواند صدمات وارد روش های وجود دارد که بتواند صدمات وارد 
شده به صنایعی مانند صنعت فوالد کشور شده به صنایعی مانند صنعت فوالد کشور 
ورودی  گاز  حاضر  حال  در  داد.  کاهش  ورودی را  گاز  حاضر  حال  در  داد.  کاهش  را 
نیمه شمالی  نیمه شمالی واحد های فوالدی مستقر در  واحد های فوالدی مستقر در 
شرقی،  آذربایجان  اردبیل،  مانند  شرقی، کشور  آذربایجان  اردبیل،  مانند  کشور 
گلستان و دیگر استان های شمالی و زنجان و گلستان و دیگر استان های شمالی و زنجان و 
کردستان، با محدودیت و یا محدودیت شدید کردستان، با محدودیت و یا محدودیت شدید 
مواجه شده است. مجتمع فوالد خراسان نیز مواجه شده است. مجتمع فوالد خراسان نیز 
که قریب که قریب ۲۰۲۰ روز است با قطعی گاز مواجه  روز است با قطعی گاز مواجه 
شده است. حتی در استان خوزستان نیز که شده است. حتی در استان خوزستان نیز که 
است،  نزدیک  بسیار  گازی کشور  منابع  است، به  نزدیک  بسیار  گازی کشور  منابع  به 
مواجه  باال  محدودیت  با  فوالدی  مواجه واحد های  باال  محدودیت  با  فوالدی  واحد های 

هستند.هستند.
وی با اشاره به اهمیت کارخانه های فوالدی وی با اشاره به اهمیت کارخانه های فوالدی 
تولیدکننده آهن اسفنجی، بیان کرد: قریب تولیدکننده آهن اسفنجی، بیان کرد: قریب 
۲۰۲۰ تا  تا ۲۵۲۵ واحد تولیدکننده آهن اسفنجی در  واحد تولیدکننده آهن اسفنجی در 
کشور وجود دارد که کشور وجود دارد که ۷۰۷۰ درصد گاز مصرفی  درصد گاز مصرفی 
صنعت فوالد در این واحد ها مصرف می شود. صنعت فوالد در این واحد ها مصرف می شود. 
حدود حدود ۱۵۱۵ _ _۱۶۱۶  واحد تولیدی که واحد تولیدی که ۸۰۸۰ درصد  درصد 
مواد اولیه مورد نیاز صنعت فوالد کشور را مواد اولیه مورد نیاز صنعت فوالد کشور را 
گاز  شدید  محدودیت  با  می کنند  گاز تامین  شدید  محدودیت  با  می کنند  تامین 
ورودی مواجه شده اند. وقتی ورودی مواجه شده اند. وقتی ۸۰۸۰ درصد ماده  درصد ماده 
اولیه مورد نیاز واحدو های سراسر کشور تولید اولیه مورد نیاز واحدو های سراسر کشور تولید 
نشود، این عماًل به معنای تعطیلی فعالیت نشود، این عماًل به معنای تعطیلی فعالیت 
بخش وسیعی از صنعت فوالد کشور خواهد بخش وسیعی از صنعت فوالد کشور خواهد 
بود. گاز بود. گاز ۷۷__۸۸ واحد فوالدی نیز کاماًل قطع  واحد فوالدی نیز کاماًل قطع 
شده است. بدیهی است روش های بسیاری شده است. بدیهی است روش های بسیاری 
برای مدیریت چالش های گازی وجود دارد، برای مدیریت چالش های گازی وجود دارد، 
مثاًل سرشکن کردن محدودیت گازی میان مثاًل سرشکن کردن محدودیت گازی میان 
تمام صنایع و یا استفاده از دیگر روش های تمام صنایع و یا استفاده از دیگر روش های 
موجود که بوتاند اثرات مضر کمبود گاز را موجود که بوتاند اثرات مضر کمبود گاز را 

کاهش دهد.کاهش دهد.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی

ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

کنتور گاز بی صاحب ...!

هشدار سازمان هواشناسی در باره سامانه جدید بارشی
همشهری: همشهری: سازمان هواشناسی کشور از تداوم فعالیت سامانه بارشی کنونی و سازمان هواشناسی کشور از تداوم فعالیت سامانه بارشی کنونی و 
همچنین نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد. سازمان هواشناسی کشور همچنین نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد. سازمان هواشناسی کشور 
درخصوص تداوم فعالیت سامانه بارشی کنونی و نفوذ سامانه بارشی جدید به درخصوص تداوم فعالیت سامانه بارشی کنونی و نفوذ سامانه بارشی جدید به 
کشور تا چهارشنبه هشدار زردنگ صادر کرد. بر اثر این مخاطره جوی برای مناطق کشور تا چهارشنبه هشدار زردنگ صادر کرد. بر اثر این مخاطره جوی برای مناطق 
یادشده بارش باران و برف، کوالک، پدیده مه، در نواحی گرمسیر رعد و برق، وزش یادشده بارش باران و برف، کوالک، پدیده مه، در نواحی گرمسیر رعد و برق، وزش 

باد شدید موقت و کاهش محسوس دما پیش بینی شده است.باد شدید موقت و کاهش محسوس دما پیش بینی شده است.

زوم

بحران گاز و زمستان سخت صنعت فوالد ایران
ایلنا:ایلنا: »آلیشیا کرن« رئیس کمیته روابط خارجی در مجلس عوام  انگلیس از  »آلیشیا کرن« رئیس کمیته روابط خارجی در مجلس عوام  انگلیس از 
تمامی شهروندان این کشور خواست، در سریع ترین زمان ممکن ایران را ترک کنند.تمامی شهروندان این کشور خواست، در سریع ترین زمان ممکن ایران را ترک کنند.

و  دوتابعیتی ها  و  گروگان گیری شهروندان خارجی  برای  ایران  تالش  مدعی  و وی  دوتابعیتی ها  و  گروگان گیری شهروندان خارجی  برای  ایران  تالش  مدعی  وی 
تمامی  که  آن شد  مقاصد سیاسی خود شد. کرن خواستار  برای  آن  از  تمامی استفاده  که  آن شد  مقاصد سیاسی خود شد. کرن خواستار  برای  آن  از  استفاده 
این  راه«  از »امن ترین  دارند،  ایران حضور  این شهروندان غربی که در حال حاضر در  راه«  از »امن ترین  دارند،  ایران حضور  شهروندان غربی که در حال حاضر در 

کشور را ترک کند.کشور را ترک کند.

سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک مرکزی درباره بازار سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک مرکزی درباره بازار 
ارز نوسانات قیمتی را تحت کنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهیت شاخص های ارز نوسانات قیمتی را تحت کنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهیت شاخص های 
به  این شاخص  برگشت  تورم شاهد  ماه در شاخص  به   این شاخص  برگشت  تورم شاهد  ماه در شاخص  از ۱۲۱۲  از اقتصادی که پس  اقتصادی که پس 
سطوحی که وجود داشت هستیم و تمام مدل های اقتصادی کاهش نرخ تورم سطوحی که وجود داشت هستیم و تمام مدل های اقتصادی کاهش نرخ تورم 
را گزارش می دهند. تمام گزارش های بین المللی هم در مورد اقتصاد ایران تهیه را گزارش می دهند. تمام گزارش های بین المللی هم در مورد اقتصاد ایران تهیه 

شده گواه از کاهش نرخ تورم دارند.شده گواه از کاهش نرخ تورم دارند.

قیمت پیاز به قیمت موز نزدیک شد

درخواست انگلیس از شهروندان خود برای خروج از ایران

وزیر اقتصاد: تمام گزارش ها حاکی از کاهش تورم است!

اردوغان: ۵۸ میلیارد متر مکعب گاز کشف کردیم
حفاری  در  ترکیه،  کرد:  اعالم  در سخنانی  دوشنبه شب  اردوغان  حفاری رجب طیب  در  ترکیه،  کرد:  اعالم  در سخنانی  دوشنبه شب  اردوغان  رجب طیب 
چای جوماچای جوما۱-۱-، ذخایر گاز طبیعی با حجم ، ذخایر گاز طبیعی با حجم ۵۸۵۸ میلیارد متر مکعب را در عمق  میلیارد متر مکعب را در عمق ۳۳ هزار  هزار 
و و ۲۳۲۳ متری زیر دریا کشف کرد. وی افزود: ذخایر گاز طبیعی ما در دریای سیاه با  متری زیر دریا کشف کرد. وی افزود: ذخایر گاز طبیعی ما در دریای سیاه با 
اکتشاف جدید در چای جومااکتشاف جدید در چای جوما۱-۱-، در حدود ، در حدود ۱۷۰۱۷۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافته و  میلیارد متر مکعب افزایش یافته و 
در مجموع به در مجموع به ۷۱۰۷۱۰ میلیارد متر مکعب رسیده و ارزش آن در بازارهای بین المللی،  میلیارد متر مکعب رسیده و ارزش آن در بازارهای بین المللی، 

بالغ بر یک تریلیون دالر است.بالغ بر یک تریلیون دالر است.

رییسی: به معاندین رحم نخواهیم کرد
ایسنا:ایسنا: رئیس جمهور با اعالم اینکه آغوش ملت برای همه آنهایی که دچار فریب  رئیس جمهور با اعالم اینکه آغوش ملت برای همه آنهایی که دچار فریب 
شدند باز است، گفت به معاندین رحم نخواهیم کرد. سید ابراهیم رییسی در شدند باز است، گفت به معاندین رحم نخواهیم کرد. سید ابراهیم رییسی در 
مراسم تشییع شهدای گمنام در تهران در جمع تشییع کنندگان پیکر شهدا مراسم تشییع شهدای گمنام در تهران در جمع تشییع کنندگان پیکر شهدا 
با اشاره به ناآرامی های اخیر کشور و برخی شعارها یادآور شد: استعمارکنندگان با اشاره به ناآرامی های اخیر کشور و برخی شعارها یادآور شد: استعمارکنندگان 
و قدرت های بزرگ با سخن از آزادی و شعارهای فریبنده می آیند و ملت ها را به و قدرت های بزرگ با سخن از آزادی و شعارهای فریبنده می آیند و ملت ها را به 

بدبختی و ذاللت می اندازند.بدبختی و ذاللت می اندازند.

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 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 

آگهــي مناقصــه عمومــي
 شمــاره : 1401/59/ ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تامین تجهیزات و اجرای عملیات گازرسانی به سایت 

خطوط 5، 6 و 7 تولید کنسانتره« خود را به صورت EPC و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط 

و دارای گواهينامه تأييد صالحيت پيمانكاری معتبر با رتبه حداقل 3 در رشته نفت وگاز از سازمان مديريت و برنامه 

ريزی كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به نشانی  

WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين 
كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت14:00روز يكشنبه مــورخ 1401/10/25 در محــل 

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و 

حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 1401/10/17 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت 

نامه های مورد تهيه می بايست عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل 

گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
) نوبت دوم (  شماره : 1401/45/ ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »خرید، نصب و راه اندازی دستگاه نمونه گیر 

اتوماتیک بر روی محل ریزش نوار نقاله کارخانه گندله سازی شماره یک« خود را از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت 

اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم 

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت14:00 روز يكشنبه 

مــورخ 1401/10/18 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز دوشنبه مورخ 1401/10/12 
مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه می بايست عينأ مطابق با فرمت ارائه 

شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

همکار گرامی؛

جناب آاقی دکتر سعید خاتم
دانـــش  و  اندیشــــه

دو بال ضروری پرواز به سوی قله های رفیع سعادت و کمال است

بدينوسيله فارغ التحصيلی شما و اخـــذ مدرک فــوق دکتــرای رشتـــه ژئوپلیتیــک 
ازدانشگاه تربيت مدرس را خدمت جنابعالی تبريك عرض نموده، از درگـــاه خداونــد متعال، 
توفيق روز افزون شما را در مراحل آتی زندگی  خواستاريم. اميدآنكه پله های ترقی را بيش از 

پيش طی كنيد و به قلل رفيع، ترفيع يابيد.

مدرییت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 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 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک ضلع جنوبی 

بیمارستان غرضی واقع در تقاطع بلوار صفــارزاده و خیابان شفـــا

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی)شرح مختصر؛ احداث پـارک ضلع جنوبی 

بیمارستــان غرضـــی واقع در تقاطع بلــوار صفــارزاده و خیابــان شفـــا( 
20010056744000193  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
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 

احداث پـــارک جنب مخابــــرات واقع در بلوار فاطمیــــه
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

             )شرح مختصر؛ احداث پـارک  جنب مخابــرات واقع در بلوار فاطمیــه( 
20010056744000194  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

 احداث زیباسازی مسیر ورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس  تا میدان)بلوار شیراز(
شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد  احداث زيباسازی مسير ورودی سيرجان از تقاطع غير همسطح  
دفاع مقدس تا ميدان )بلورا شيراز( را از طريق برگزاری مناقصه  عمومی به شركت های  پيمانكاری ذيصالح دارای حداقل رتبه 
3 ابنيه و حداقل رتبه 4 تاسيسات واگذار نمايد. لذا از متقاضيــان دعوت به عمل می آيــد جهت اخذ اسنـاد مناقصـــه از تاریـخ 

1401/10/07 به سايت اين شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمايند.
1_آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/10/18

2_شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
3_سپرده شركت در مناقصه: 15،115،414،014 ریال

4_هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5_تاريخ بازديد از پروژه : مورخ 1401/10/11

6_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. 
7_محل تحويل اسناد، پيشنهادات: سيرجان كيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غير از ايام تعطيل(


