
ویترین آخر

از  بسیاری  همانند  نیز  رییسی  ابراهیم  سید  از   بسیاری  همانند  نیز  رییسی  ابراهیم  سید  ایران:  ایران:عصر  عصر 
روسای دولت در جهان، روسای دولت در جهان، ""تیک آبیتیک آبی"" اینستاگرام گرفت. این بدان  اینستاگرام گرفت. این بدان 
معناست که اینستاگرام صفحه او را به عنوان صفحه یک چهره معناست که اینستاگرام صفحه او را به عنوان صفحه یک چهره 
معروف و رییس جمهور ایران به رسمیت می شناسد و بعد از معروف و رییس جمهور ایران به رسمیت می شناسد و بعد از 
می  فعالیت  فضا  این  در  او  نام  با  که  می ی  فعالیت  فضا  این  در  او  نام  با  که  ""فیکفیک""ی  صفحات  صفحات این،  این، 

کنند، به دلیل فقدان این تیک اعتبارزا، تمییز داده می شوند.کنند، به دلیل فقدان این تیک اعتبارزا، تمییز داده می شوند.

در این باره نکات زیر قابل ذکر است:در این باره نکات زیر قابل ذکر است:
می  تبریک  جمهور  رییس  جناب  به  چیز  هر  از  قبل  می    تبریک  جمهور  رییس  جناب  به  چیز  هر  از  قبل    -1-1
گوییم که توانسته است این تیک را برای پیج اش بگیرد؛ رییس گوییم که توانسته است این تیک را برای پیج اش بگیرد؛ رییس 
جمهوری که گویا ریاست جمهوری اش با این شبکه اجتماعی جمهوری که گویا ریاست جمهوری اش با این شبکه اجتماعی 
گره خورده است، چه پیش از انتخابات که می گفت من خودم گره خورده است، چه پیش از انتخابات که می گفت من خودم 
صفحه اینستاگرام دارم و می دانم مردم هم در این شبکه کسب صفحه اینستاگرام دارم و می دانم مردم هم در این شبکه کسب 

و کار دارند و هرگز آن را نخواهم بست!و کار دارند و هرگز آن را نخواهم بست!
2-2- ادبیات اطالع رسانی دولت هم در این باره جالب و تأمل  ادبیات اطالع رسانی دولت هم در این باره جالب و تأمل 
برانگیز است و یادآور ضرب المثل برانگیز است و یادآور ضرب المثل ""خودشو بیار، اسمشو نیارخودشو بیار، اسمشو نیار""  
اینستاگرام  از  آبی  تیک  گرفتن  در خبر  که  ای  گونه  به  اینستاگرام است  از  آبی  تیک  گرفتن  در خبر  که  ای  گونه  به  است 
برای صفحه رییس جمهور، اسمی از اینستاگرام نیاورده و  صرفاً برای صفحه رییس جمهور، اسمی از اینستاگرام نیاورده و  صرفاً 
اند: ""یکی از شبکه هایکی از شبکه ها""؛ بخوانید: ؛ بخوانید: ""با توجه به صفحات با توجه به صفحات  اند: نوشته  نوشته 
متعدد منسوب به رییس جمهور در شبکه های اجتماعی خارجی متعدد منسوب به رییس جمهور در شبکه های اجتماعی خارجی 
و انتساب مطالب مخدوش، اقداماتی به منظور تشخیص اصالت و انتساب مطالب مخدوش، اقداماتی به منظور تشخیص اصالت 
برای کاربران از ماه ها قبل انجام شد که اخیراً یکی از شبکه ها برای کاربران از ماه ها قبل انجام شد که اخیراً یکی از شبکه ها 

به آن ترتیب اثر داد.به آن ترتیب اثر داد.""
جا دارد از دولتی ها بپرسیم اینستاگرامی که دنبال تیک آبی جا دارد از دولتی ها بپرسیم اینستاگرامی که دنبال تیک آبی 
اش بودید و گرفتید، آیا واقعاً این قدر بد و قبیح است که حتی اش بودید و گرفتید، آیا واقعاً این قدر بد و قبیح است که حتی 
اسمش را هم نباید آورد؟ اگر این گونه است اساساً چرا اصرار بر اسمش را هم نباید آورد؟ اگر این گونه است اساساً چرا اصرار بر 

حضور در آن دارید؟!حضور در آن دارید؟!
پلتفرم  این  فیلتر کردند چون می گویند  را  اینستاگرام  پلتفرم    این  فیلتر کردند چون می گویند  را  اینستاگرام    -3-3
چنین  واقعاً  اگر  است.  اخیر دمیده  اغتشاشات  آتش  بر  چنین بیگانه  واقعاً  اگر  است.  اخیر دمیده  اغتشاشات  آتش  بر  بیگانه 
است چرا رییس جمهور باید در شبکه اجتماعی حامی بلوا در است چرا رییس جمهور باید در شبکه اجتماعی حامی بلوا در 

ایران عضو باشد و تازه از آن تیک آبی هم بطلبد؟ایران عضو باشد و تازه از آن تیک آبی هم بطلبد؟
اگر واقعاً اینستاگرام باعث ناامنی در ایران است، چرا شخص اگر واقعاً اینستاگرام باعث ناامنی در ایران است، چرا شخص 
رییس جمهور با عضویت در آن، بدان رونق می دهد؟ و اگر هم رییس جمهور با عضویت در آن، بدان رونق می دهد؟ و اگر هم 
نیست چرا بسته اند و خلقی را اززندگی و کسب و کار و نان نیست چرا بسته اند و خلقی را اززندگی و کسب و کار و نان 

خوردن انداخته اند؟ خوردن انداخته اند؟ 
نمی شود که برای نمی شود که برای ""جمهورجمهور""، زهر و حرام باشد و برای ، زهر و حرام باشد و برای " " رییس رییس 

جمهورجمهور""، شهد و حالل!، شهد و حالل!

       گوناگون

تعدادی  اخیر  روزهای  تعدادی در  اخیر  روزهای  در  آفتاب  نیوز: آفتاب  نیوز: 
از  مسئوالن  دیگر  و  مجلس  از نمایندگان  مسئوالن  دیگر  و  مجلس  نمایندگان 
طرح هایی در خصوص برخورد با بی حجابی طرح هایی در خصوص برخورد با بی حجابی 
در کشور خبر داده اند و در برخی شهرهای در کشور خبر داده اند و در برخی شهرهای 
نیز اقداماتی صورت گرفته است. از جمله این نیز اقداماتی صورت گرفته است. از جمله این 
افراد بدون حجاب  افراد بدون حجاب طرح ها شناسایی چهره  طرح ها شناسایی چهره 
و  در سطح شهر  مداربسته  دروبین های  و با  در سطح شهر  مداربسته  دروبین های  با 
یا محرومیت آنها از خدمات اجتماعی بوده یا محرومیت آنها از خدمات اجتماعی بوده 
است. در برخی شهرها نیز از ورود افراد بدون است. در برخی شهرها نیز از ورود افراد بدون 
حجاب به برخی بانک ها و ... جلوگیری شده حجاب به برخی بانک ها و ... جلوگیری شده 
را  بانک ها  مدیران  برخی  اینکه  یا  و  را است  بانک ها  مدیران  برخی  اینکه  یا  و  است 
حجاب  بدون  زنان  به  خدمات  ارائه  حجاب بخاطر  بدون  زنان  به  خدمات  ارائه  بخاطر 
برکنار کرده اند. در روزهای اخیر نیز پلمب برکنار کرده اند. در روزهای اخیر نیز پلمب 
مجتمع های  و  فروشگاه ها  برخی  مجتمع های کردن  و  فروشگاه ها  برخی  کردن 
زنان  ورود  بخاطر  گردشگری  و  زنان تفریحی  ورود  بخاطر  گردشگری  و  تفریحی 
است.  داشته  بازتاب گسترده ای  است. بی حجاب،  داشته  بازتاب گسترده ای  بی حجاب، 
برخی از این اقدامات حمایت و عده ای دیگر برخی از این اقدامات حمایت و عده ای دیگر 
نیز به شدت از این برخوردها و طرح ها در نیز به شدت از این برخوردها و طرح ها در 
زمینه برخورد با بی حجابی در کشور انتقاد زمینه برخورد با بی حجابی در کشور انتقاد 
تنش  به  رفتارها  این  که  گفته اند  و  تنش کرده  به  رفتارها  این  که  گفته اند  و  کرده 

بیشتر در کشور منجر خواهد شد.بیشتر در کشور منجر خواهد شد.
از چاله به چاه افتادن

سید عباس صالحی، نماینده ولی فقیه سید عباس صالحی، نماینده ولی فقیه 
همین  در  اطالعات  روزنامه  مدیرمسئول  همین و  در  اطالعات  روزنامه  مدیرمسئول  و 
خصوص نوشت: برخی از راه های مطرح شده خصوص نوشت: برخی از راه های مطرح شده 
اعالی  اعالی حجاب، مصداق  رعایت   حجاب، مصداق  با  ارتباط  با رعایت در  ارتباط  در 
افزود:  است.صالحی  افتادن  چاه  به  چاله  افزود: از  است.صالحی  افتادن  چاه  به  چاله  از 
تجربه تجربه   گشت ارشاد خیابانی با پیشنهاد هایی گشت ارشاد خیابانی با پیشنهاد هایی 
که دوقطبی سازتر و مخاطره آمیزترند، تکرار که دوقطبی سازتر و مخاطره آمیزترند، تکرار 
نشود. در مدیریت اجرای احکام شرعی از نظر نشود. در مدیریت اجرای احکام شرعی از نظر 
از  و  شویم  بهره مند  اجتماعی  از کارشناسان  و  شویم  بهره مند  اجتماعی  کارشناسان 

گذشته عبرت بیاموزیم.گذشته عبرت بیاموزیم.

مردم را جان هم نیندازید
در  نیز  سیاسی  فعال  زیدآبادی،  در احمد  نیز  سیاسی  فعال  زیدآبادی،  احمد 
صفحه تلگرامی خود نوشت: با خوشخالی صفحه تلگرامی خود نوشت: با خوشخالی 
روسری  بدون  روسری خانمی  بدون  ""خانمی  است:  کرده  است: توئیت  کرده  توئیت 
برای خرید وارد مغازه ای شد. صاحب مغازه برای خرید وارد مغازه ای شد. صاحب مغازه 
از خانم خواست که حجابش را رعایت کند، از خانم خواست که حجابش را رعایت کند، 
خانم، اما در جوابش گفت؛ دلم نمی خواهد، خانم، اما در جوابش گفت؛ دلم نمی خواهد، 
اختیار خودم را دارم. مغازه دار هم پاسخ داد، اختیار خودم را دارم. مغازه دار هم پاسخ داد، 
من هم مغازۀ خودم است، اختیارش را دارم من هم مغازۀ خودم است، اختیارش را دارم 
و دلم نمی خواهد به شما جنس بفروشمو دلم نمی خواهد به شما جنس بفروشم""! ! 
است  خواسته  توئیت  این  با  طرف  است ظاهراً  خواسته  توئیت  این  با  طرف  ظاهراً 
""محرومیت اجتماعیمحرومیت اجتماعی" " زنان بدون روسری را زنان بدون روسری را 
توجیه کند، اما به علت عدم درکش از امر توجیه کند، اما به علت عدم درکش از امر 
خصوصی و عمومی، جواز هرج و مرج و زد و خصوصی و عمومی، جواز هرج و مرج و زد و 

خورد اجتماعی را صادر کرده است.خورد اجتماعی را صادر کرده است.
وی افزود: پوشش یک شهروند در حدود وی افزود: پوشش یک شهروند در حدود 
و  است  خصوصی  امر  یک  عرف،  ثغور  و و  است  خصوصی  امر  یک  عرف،  ثغور  و 
نام  به  چیزی  خاصی،  پوشش  اگر  نام حتی  به  چیزی  خاصی،  پوشش  اگر  حتی 
مقررات و فرامین دولتی را هم نقض کند، مقررات و فرامین دولتی را هم نقض کند، 
آن  مدعی  نمی تواند  دیگر  شهروند  آن یک  مدعی  نمی تواند  دیگر  شهروند  یک 
شود. در مقابل، فروشندگی نوعی از خدمات شود. در مقابل، فروشندگی نوعی از خدمات 
به  مغازه دار  رو،  همین  از  و  است  به عمومی  مغازه دار  رو،  همین  از  و  است  عمومی 
هیچ دلیلی حِق گزینش گری بین مشتریان هیچ دلیلی حِق گزینش گری بین مشتریان 
خود و اعمال تبعیض علیه آنان ندارد. اگر خود و اعمال تبعیض علیه آنان ندارد. اگر 
برای  تبعیض  اعمال  و  گزینش گری  برای حق  تبعیض  اعمال  و  گزینش گری  حق 
پوشش  نوع  اساس  بر  خاص  مغازه دارِ  پوشش یک  نوع  اساس  بر  خاص  مغازه دارِ  یک 
در  شود،  شناخته  رسمیت  به  در مشتریانش  شود،  شناخته  رسمیت  به  مشتریانش 
آن صورت هر مغازه داری از این حق برخوردار آن صورت هر مغازه داری از این حق برخوردار 
نگاه  و  عالقه  نوع  اساس  بر  که  نگاه می شود  و  عالقه  نوع  اساس  بر  که  می شود 
خود به ظاهر مشتریان، از ارائۀ خدمات به خود به ظاهر مشتریان، از ارائۀ خدمات به 
بسیاری از آن ها خودداری کند. برای مثال، بسیاری از آن ها خودداری کند. برای مثال، 
اگر قرار باشد یک فروشنده مجاز باشد به اگر قرار باشد یک فروشنده مجاز باشد به 

نفروشد،  جنس  روسری  بدون  خانم  نفروشد، یک  جنس  روسری  بدون  خانم  یک 
فروشندۀ دیگری هم خود را مجاز می داند فروشندۀ دیگری هم خود را مجاز می داند 
یا روسری دار کاال  به یک خانم چادری  یا روسری دار کاال که  به یک خانم چادری  که 
ارائه ندهد. این موضوع به دیگر مشخصات ارائه ندهد. این موضوع به دیگر مشخصات 
است؛  تسری  قابل  نیز  شهروندان  است؛ ظاهری  تسری  قابل  نیز  شهروندان  ظاهری 
بی ریش  مردان  به  فروشنده ای  اینکه  بی ریش مانند  مردان  به  فروشنده ای  اینکه  مانند 
چیزی نفروشد و فروشنده ای دیگر به مردان چیزی نفروشد و فروشنده ای دیگر به مردان 
ریش دار. فروشنده ای به شهروندان چاق کاال ریش دار. فروشنده ای به شهروندان چاق کاال 
ندهد و فروشنده ای دیگر به شهروندان الغر. ندهد و فروشنده ای دیگر به شهروندان الغر. 
ارائه  خدمت  دماغ گنده  افراد  به  ارائه مغازه داری  خدمت  دماغ گنده  افراد  به  مغازه داری 
نکند و دیگری به افراد دماغ عمل کرده و الی نکند و دیگری به افراد دماغ عمل کرده و الی 

آخر!آخر!
را تصور  نوشت: حال جامعه ای  را تصور زیدآبادی  نوشت: حال جامعه ای  زیدآبادی 
کنید که ارائه دهندگان خدمات عمومی با کنید که ارائه دهندگان خدمات عمومی با 
چنین مالک های ظاهری مشتریان خود را چنین مالک های ظاهری مشتریان خود را 
گزینش کنند! در آن جامعه تشنج و نزاع و گزینش کنند! در آن جامعه تشنج و نزاع و 
می شود  فراگیر  برق  سرعت  به  خورد،  می شود زدو  فراگیر  برق  سرعت  به  خورد،  زدو 
و به قول هابز و به قول هابز ""جنگ همه علیه همهجنگ همه علیه همه"" رخ  رخ 
می دهد! اینکه برخی دستگاه های حاکم در می دهد! اینکه برخی دستگاه های حاکم در 
صدد برآمده اند تا محرومیت های اجتماعی از صدد برآمده اند تا محرومیت های اجتماعی از 
جمله عدم ارائۀ خدمات عمومی به مشتریان جمله عدم ارائۀ خدمات عمومی به مشتریان 
بدون روسری را از طریق اقداماتی مانند پلمب بدون روسری را از طریق اقداماتی مانند پلمب 
مراکز خرید، جایگزین گشت ارشاد کنند، در مراکز خرید، جایگزین گشت ارشاد کنند، در 
حقیقت نظم و انسجام اجتماعی را از راه به حقیقت نظم و انسجام اجتماعی را از راه به 
جان هم انداختن شهروندان هدف گرفته اند. جان هم انداختن شهروندان هدف گرفته اند. 
در واقع این روش به قدری خطرناک است در واقع این روش به قدری خطرناک است 
که همان گشت ارشاد کذایی عوارض مخرب که همان گشت ارشاد کذایی عوارض مخرب 

بسیار کمتری نسبت به این یکی دارد.بسیار کمتری نسبت به این یکی دارد.
پ. ن: این نوشته مربوط به یک موضوع پ. ن: این نوشته مربوط به یک موضوع 
اجتماعی است و با نگاه سیاسی نوشته نشده اجتماعی است و با نگاه سیاسی نوشته نشده 
است؛ بنابراین خرده گیران خرده نگیرند که است؛ بنابراین خرده گیران خرده نگیرند که 

نقص عهد شده است!نقص عهد شده است!

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

ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

سرما نخوره...!

نرخ سود ۲۵ درصدی در بانک های دولتی
تسنیم:تسنیم: مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در  مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در 
هیات عامل بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی کشور ابالغ شد. این اوراق هیات عامل بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی کشور ابالغ شد. این اوراق 
با نرخ سود علی الحساب با نرخ سود علی الحساب 2323 درصد منتشر می شود و فروش آن صرفاً برای افراد  درصد منتشر می شود و فروش آن صرفاً برای افراد 
حقیقی ایرانی باالی حقیقی ایرانی باالی 1۸1۸ سال مجاز است، مدت این اوراق حداکثر یک ساله است،  سال مجاز است، مدت این اوراق حداکثر یک ساله است، 
اما بانک مرکزی به بانک ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید های اما بانک مرکزی به بانک ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید های 

زیر یک سال نیز منتشر کنند.زیر یک سال نیز منتشر کنند.

»استخدام« معلم از مسیر آزمون کارشناسی ارشد
آموزش وپرورش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  آموزش وپرورش سرپرست  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست  ایسنا: ایسنا: 
و  انسانی  نیروی  برای جذب  را  سازوکار جدیدی  است  قرار  اینکه  اعالم  و ضمن  انسانی  نیروی  برای جذب  را  سازوکار جدیدی  است  قرار  اینکه  اعالم  ضمن 
جبران کمبودهای مدارس پیش بینی کنیم گفت: هماهنگی هایی را با سازمان جبران کمبودهای مدارس پیش بینی کنیم گفت: هماهنگی هایی را با سازمان 
سنجش انجام داده ایم تا بتوانیم از طریق آزمون کارشناسی ارشد برخی کمبودها سنجش انجام داده ایم تا بتوانیم از طریق آزمون کارشناسی ارشد برخی کمبودها 
را تامین کنیم.  وی افزود: با آزمونی که در حال برگزاری است می توانیم بخشی از را تامین کنیم.  وی افزود: با آزمونی که در حال برگزاری است می توانیم بخشی از 
کمبودهای نیروی انسانی را به عنوان نیروی متعهد خدمت بعد از دوره کارشناسی کمبودهای نیروی انسانی را به عنوان نیروی متعهد خدمت بعد از دوره کارشناسی 

ارشد به خدمت بگیریم.ارشد به خدمت بگیریم.

زوم

از چاله »گشت ارشاد« به چاه طرح های جایگزین نیفتیم
نوبت صبح روز سه شنبه 1313 دی مجلس شورای اسالمی،  دی مجلس شورای اسالمی،  نوبت صبح روز سه شنبه  در نشست   فارس:  فارس:  در نشست 
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوال نماینده مردم اهواز در حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوال نماینده مردم اهواز در 
توضیحات  از  نمایندگان  بود.  شده  حاضر  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  توضیحات نشست  از  نمایندگان  بود.  شده  حاضر  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  نشست 
حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به سوال نماینده اهواز، قانع نشدند حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به سوال نماینده اهواز، قانع نشدند 
و با و با 136136 رای مخالف از  رای مخالف از 241241 نماینده حاضر در صحن، به وی کارت زرد دادند. این  نماینده حاضر در صحن، به وی کارت زرد دادند. این 

دومین کارت زرد نمایندگان به سجادی بود.دومین کارت زرد نمایندگان به سجادی بود.

برای »جمهور« حرام 
 برای »رییس جمهور« حالل 

وزیر ورزش از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفت

وزیر نفت: سهمیه سوخت سیستان و بلوچستان افزایش یافته است 
 ایسنا: ایسنا: جواد اوجی که در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شده بود از افزایش  جواد اوجی که در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شده بود از افزایش 
سهمیه سوخت استان سیستان و بلوچستان با وجود گالیه نمایندگان این استان سهمیه سوخت استان سیستان و بلوچستان با وجود گالیه نمایندگان این استان 
از کمبود سوخت در استان خبر داد و گفت: روزانه از کمبود سوخت در استان خبر داد و گفت: روزانه 1.21.2 میلیون لیتر بیشتر از سال  میلیون لیتر بیشتر از سال 
گذشته سوخت به این استان تخصیص داده ایم و سوخت مایع مورد نیاز استان گذشته سوخت به این استان تخصیص داده ایم و سوخت مایع مورد نیاز استان 1414  
درصد بیشتر از سال گذشته تامین می شود. و یک سری جایگاه های سیار برای رفع درصد بیشتر از سال گذشته تامین می شود. و یک سری جایگاه های سیار برای رفع 

معضل سوخت رسانی در استان قرار داده ایم.معضل سوخت رسانی در استان قرار داده ایم.

تایید مازوت سوزی از سوی نماینده مجلس
خانه ملت: خانه ملت:  اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در  اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در 
مورد نقش مازوت سوزی در شدت گیری آالینده های تهران، گفت: بی برنامگی در مورد نقش مازوت سوزی در شدت گیری آالینده های تهران، گفت: بی برنامگی در 
مصرف منابع و انرژی های موجود منجمله گاز، امروز کشور را با کمبودهایی مواجه مصرف منابع و انرژی های موجود منجمله گاز، امروز کشور را با کمبودهایی مواجه 
کرده است و شاهد مازوت سوزی در برخی از نیروگاه ها هستیم و همین مسئله کرده است و شاهد مازوت سوزی در برخی از نیروگاه ها هستیم و همین مسئله 
موجب افزایش آلودگی هوا در کالنشهرها به ویژه پایتخت شده است، دستگاه های موجب افزایش آلودگی هوا در کالنشهرها به ویژه پایتخت شده است، دستگاه های 

مربوطه به ویژه کمیسیون انرژی باید به این مساله ورود جدی داشته باشند.مربوطه به ویژه کمیسیون انرژی باید به این مساله ورود جدی داشته باشند.

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 1401/10/07 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 

آگهي استعالم  عمومي نوبت دوم
  شماره 401/11/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » مشاوره طراحی سیستم های اعالم و اطفاء 

حریق اتوماتیک کانال های تاسیساتی و نوار نقاله های خروجی کارخانه گندله سازی«   را از طريق برگزاري 

استعالم عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 

استعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي 

و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  يکشنبه مــورخ 1401/10/25 در محــل دفتركميسيون 

معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان تجدیدشده )نوبت سوم(
 شمـــاره   1401/04/ف

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

اقدام به شناسايی و ارزيابی اشخاص واجد صالحيت نمايد.  نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی« 

 WWW.GEG.IR لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شركت به نشانی

بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر تا تاريخ شنبه مورخ 1401/10/24 به نشاني دفتر 

كميسيون معامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت در فراخوان حاضر و 

ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شناسایي و ارزیابی شرکت ها جهت انجام خدمات آزمایشگاهی
 آنالیز نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی


