
ویترین آخر

قبل،  سال های  برخالف  حاضر  حال  در  قبل،   سال های  برخالف  حاضر  حال  در  آفتابنیوز:آفتابنیوز: 
در  حاضر  فیلم های  اسامی  اعالم  فجر  جشنواره  در مسئوالن  حاضر  فیلم های  اسامی  اعالم  فجر  جشنواره  مسئوالن 
فیلم  انداخته اند. جشنواره  تاخیر  به  را  فرهنگی  رویداد  فیلم این  انداخته اند. جشنواره  تاخیر  به  را  فرهنگی  رویداد  این 
فجر فجر ۱۴۰۱۱۴۰۱ دلیل این تاخیر را »شرایط کشور« و »درخواست  دلیل این تاخیر را »شرایط کشور« و »درخواست 

برخی صاحبان آثار« عنوان کرده اند.برخی صاحبان آثار« عنوان کرده اند.
عدم اعالم آمادگی هنرمندان شاخص برای حضور در این عدم اعالم آمادگی هنرمندان شاخص برای حضور در این 
جمله  از  مختلفی  طنز های  تا  است  شده  باعث  جمله جشنواره  از  مختلفی  طنز های  تا  است  شده  باعث  جشنواره 
فضای  در  جشنواره  داور  عنوان  به  رجبی  مهران  از  فضای دعوت  در  جشنواره  داور  عنوان  به  رجبی  مهران  از  دعوت 
واقعیت  رنگ  زود  خیلی  که  طنزی  شود،  منشر  واقعیت مجازی  رنگ  زود  خیلی  که  طنزی  شود،  منشر  مجازی 
به  دعوت  عمار  جشنواره  داور  عنوان  به  رجبی  از  و  به گرفت  دعوت  عمار  جشنواره  داور  عنوان  به  رجبی  از  و  گرفت 
فارابی  بنیاد  که  کرده اند  اعالم  ارشاد  مسئولین  آمد.  فارابی عمل  بنیاد  که  کرده اند  اعالم  ارشاد  مسئولین  آمد.  عمل 
۱۱۱۱ فیلم دولتی و سفارشی را برای حضور در این جشنواره  فیلم دولتی و سفارشی را برای حضور در این جشنواره 

آماده کرده است.آماده کرده است.
و  تئاتر  سینما،  کارگردان  و  بازیگر  زاده،  عبداهلل  و عباس  تئاتر  سینما،  کارگردان  و  بازیگر  زاده،  عبداهلل  عباس 
تلویزیون در این باره به آفتاب نیوز گفت: در حال حاضر تئاتر تلویزیون در این باره به آفتاب نیوز گفت: در حال حاضر تئاتر 
با  بتوان  نیست که  اصاًل معلوم  بسیار بی رمق است،  با کشور  بتوان  نیست که  اصاًل معلوم  بسیار بی رمق است،  کشور 
قطعیت گفت که شاکله زنده ای به نام تئاتر در کشور هنوز قطعیت گفت که شاکله زنده ای به نام تئاتر در کشور هنوز 
مانند  هنر های  که  است  این  واقعیت  خیر.  یا  است  مانند فعال  هنر های  که  است  این  واقعیت  خیر.  یا  است  فعال 
وابسته  مردم«  خوب  »حال  به  موسیقی  و  تئاتر  وابسته سینما،  مردم«  خوب  »حال  به  موسیقی  و  تئاتر  سینما، 
هستند. وقتی مردم در تامین نیاز های اولیه مانند خوراک، هستند. وقتی مردم در تامین نیاز های اولیه مانند خوراک، 
مشکالت  انواع  با  و  هستند  ناتوان  مسکن  اجاره  یا  مشکالت پوشاک  انواع  با  و  هستند  ناتوان  مسکن  اجاره  یا  پوشاک 
دست و پنجه نرم می کنند، نمی توان از آن ها انتظار داشت دست و پنجه نرم می کنند، نمی توان از آن ها انتظار داشت 
که برای خوراک فرهنگی اولویت قائل باشند و وقت و هزینه که برای خوراک فرهنگی اولویت قائل باشند و وقت و هزینه 
تخصیص دهند. به تماشای تئاتر و نمایشگاه بیایند و یا در تخصیص دهند. به تماشای تئاتر و نمایشگاه بیایند و یا در 

سینما حضور پیدا کنند.سینما حضور پیدا کنند.
این  در  نیز  تلویزیون  و  کننده سینما  تهیه  بیرنگ،  این بیژن  در  نیز  تلویزیون  و  کننده سینما  تهیه  بیرنگ،  بیژن 
و  هنر  شرایط  حاضر  حال  در  گفت:  آفتاب نیوز  به  و رابطه  هنر  شرایط  حاضر  حال  در  گفت:  آفتاب نیوز  به  رابطه 
باشد که مکث کرد  بهتر  به گونه ای است که شاید  باشد که مکث کرد سینما  بهتر  به گونه ای است که شاید  سینما 
این شرایط  در  آیا  که  است  این  پرسش  نکرد.  کار  مدتی  این شرایط و  در  آیا  که  است  این  پرسش  نکرد.  کار  مدتی  و 
می توان فیلمی ساخت که برای مردم حالت اقناعی داشته می توان فیلمی ساخت که برای مردم حالت اقناعی داشته 
و  نگاه  هر  با  ایران  مردم  حال  که  می رسد  نظر  به  و باشد،  نگاه  هر  با  ایران  مردم  حال  که  می رسد  نظر  به  باشد، 
نمی تواند  نیز  هنرمند  و  نیست  مساعد  چندان  نمی تواند رویکردی  نیز  هنرمند  و  نیست  مساعد  چندان  رویکردی 

نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد.نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد.
پاسخ  در  نیز  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  پیردوست  پاسخ سعید  در  نیز  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  پیردوست  سعید 
به پرسش آفتاب نیوز در مورد جشنواره فجر و حال و هوای به پرسش آفتاب نیوز در مورد جشنواره فجر و حال و هوای 
کلی آن، اظهار کرد: حقیقتش جشنواره فجر امسال را اصاًل کلی آن، اظهار کرد: حقیقتش جشنواره فجر امسال را اصاًل 
دنبال نکردم، نمی دانم چه باید گفت، اما این یک واقعیت دنبال نکردم، نمی دانم چه باید گفت، اما این یک واقعیت 
خوبی  شرایط  جنبه ها  همه  از  شرایط  که  است  خوبی انکارناپذیر  شرایط  جنبه ها  همه  از  شرایط  که  است  انکارناپذیر 

نیست. نیست. 

       گوناگون

گاز  از  نمی تواند  دیگر  روسیه  گاز   از  نمی تواند  دیگر  روسیه  بهارنیوز:بهارنیوز: 
برلین  از  خواهی  باج  برای  خود  برلین طبیعی  از  خواهی  باج  برای  خود  طبیعی 
بدون  را  خود  انبارهای  آلمان  کند.  بدون استفاده  را  خود  انبارهای  آلمان  کند.  استفاده 
کمک گازپروم روسیه پر کرده و برای زمستان کمک گازپروم روسیه پر کرده و برای زمستان 

آینده نیز آماده است.آینده نیز آماده است.
درباره  صحبت  وله،  دویچه  گزارش  درباره به  صحبت  وله،  دویچه  گزارش  به 
به  زود  اوکراین  در  روسیه  نظامی  به شکست  زود  اوکراین  در  روسیه  نظامی  شکست 
نظر می رسد. با این وجود، »والدیمیر پوتین« نظر می رسد. با این وجود، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه در جنگ گازی علیه رئیس جمهور روسیه در جنگ گازی علیه 
آلمان شکست خورده است و این حقیقت را آلمان شکست خورده است و این حقیقت را 
می توان با قطعیت بیان کرد. آلمان بزرگترین می توان با قطعیت بیان کرد. آلمان بزرگترین 
ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی را در کل ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی را در کل 
اواسط  اگر در  نتیجه،  اروپا دارد. در  اواسط اتحادیه  اگر در  نتیجه،  اروپا دارد. در  اتحادیه 
از ۹۰۹۰ درصد ذخایر گازی  درصد ذخایر گازی  بیش  از ژانویه هنوز  بیش  ژانویه هنوز 
آلمان تکمیل است این بدان معناست که از آلمان تکمیل است این بدان معناست که از 
دست دادن منابع گازی روسیه دیگر تهدیدی دست دادن منابع گازی روسیه دیگر تهدیدی 

برای آلمان محسوب نمی شود.برای آلمان محسوب نمی شود.
زمانی که روسیه تقریبا زمانی که روسیه تقریبا ۱۱۱۱ ماه پیش به  ماه پیش به 
از  نیمی  از  بیش  آلمان  کرد  از اوکراین حمله  نیمی  از  بیش  آلمان  کرد  اوکراین حمله 
می کرد.  وارد  روسیه  از  را  خود  طبیعی  می کرد. گاز  وارد  روسیه  از  را  خود  طبیعی  گاز 
فشار  محور  آلمان  از  خواهی  باج  فشار بنابراین،  محور  آلمان  از  خواهی  باج  بنابراین، 
اقتصادی مسکو بر اتحادیه اروپا بود که هدف اقتصادی مسکو بر اتحادیه اروپا بود که هدف 
از آن تضعیف حمایت اروپا از مردم اوکراین و از آن تضعیف حمایت اروپا از مردم اوکراین و 

ارتش آن کشور محسوب می شد.ارتش آن کشور محسوب می شد.
آلماندرپنجمینماهخودبدونگازپروماست
با این وجود، طرح پوتین شکست خورده با این وجود، طرح پوتین شکست خورده 
یخ  خود  خانه های  در  آلمانی ها  یخ است.  خود  خانه های  در  آلمانی ها  است. 
تعطیلی  به  مجبور  آلمانی ها  تعطیلی نمی زنند.  به  مجبور  آلمانی ها  نمی زنند. 
در  سیاستمداران  نشده اند.  در کارخانه های شان  سیاستمداران  نشده اند.  کارخانه های شان 
برلین دیگر نمی ترسند که مسکو بتواند از برلین دیگر نمی ترسند که مسکو بتواند از 
به بن بست  را  انتقام بگیرد و کشور  به بن بست آلمان  را  انتقام بگیرد و کشور  آلمان 
برساند. آلمان خود از زغال سنگ و نفت خام برساند. آلمان خود از زغال سنگ و نفت خام 

روسیه به عنوان بخشی از تحریم های اتحادیه روسیه به عنوان بخشی از تحریم های اتحادیه 
اروپا صرفنظر کرد و از اواخر ماه آگوست نیز اروپا صرفنظر کرد و از اواخر ماه آگوست نیز 
گاز طبیعی ای از گازپروم دریافت نکرده است.گاز طبیعی ای از گازپروم دریافت نکرده است.

در همین حال، برلین در حال گسترش در همین حال، برلین در حال گسترش 
که  است  کی یف  از  خود  نظامی  که حمایت  است  کی یف  از  خود  نظامی  حمایت 
غیر  شواهد  از  یکی  عنوان  به  غیر می تواند  شواهد  از  یکی  عنوان  به  می تواند 
گاز«  ویژه  »عملیات  شکست  از  گاز« مستقیم  ویژه  »عملیات  شکست  از  مستقیم 
پوتین تلقی شود. در اوایل ژانویه، زمانی که پوتین تلقی شود. در اوایل ژانویه، زمانی که 
آلمان برای سومین هفته متوالی گاز ذخیره آلمان برای سومین هفته متوالی گاز ذخیره 
می کرد دولت آن کشور موضع خود را تغییر می کرد دولت آن کشور موضع خود را تغییر 
نفربرهای  که  شد  متقاعد  نهایت  در  و  نفربرهای داد  که  شد  متقاعد  نهایت  در  و  داد 
زرهی را به اوکراین تحویل دهد. در ادامه راه زرهی را به اوکراین تحویل دهد. در ادامه راه 
ممکن است آلمان تانک های جنگی سنگین ممکن است آلمان تانک های جنگی سنگین 
را به کی یف تحویل دهد و بحث در این باره را به کی یف تحویل دهد و بحث در این باره 

در حال حاضر در برلین در جریان است.در حال حاضر در برلین در جریان است.
شواهد بیش تری مبنی بر شکست پوتین شواهد بیش تری مبنی بر شکست پوتین 
و  اقتصاد  می شود.  دیده  گازی  جنگ  و در  اقتصاد  می شود.  دیده  گازی  جنگ  در 
جمعیت آلمان به طور همزمان از سوی دو جمعیت آلمان به طور همزمان از سوی دو 
نشان  را  روشن شواهد  و  واضح  کامال  نشان منبع  را  روشن شواهد  و  واضح  کامال  منبع 
می دهند: مرجع نظارتی دولتی و یک انجمن می دهند: مرجع نظارتی دولتی و یک انجمن 
صنعتی. ابتدا آژانس شبکه فدرال انرژی آلمان صنعتی. ابتدا آژانس شبکه فدرال انرژی آلمان 
به طور رسمی اعالم کرد که »کمبود گاز در به طور رسمی اعالم کرد که »کمبود گاز در 

زمستان امسال بعید به نظر می رسد.«زمستان امسال بعید به نظر می رسد.«
در  نهاد  آن  رئیس  مولر«  در »کالوس  نهاد  آن  رئیس  مولر«  »کالوس 
مصاحبه ای گفته بود که انتظار دارد نوسانات مصاحبه ای گفته بود که انتظار دارد نوسانات 
در حدود سطح  و  متوقف شده  گاز  در حدود سطح قیمت  و  متوقف شده  گاز  قیمت 
فعلی تثبیت شود. البته سطح قیمت هنوز فعلی تثبیت شود. البته سطح قیمت هنوز 
به طور قابل توجهی باالتر از سطح پیشین به طور قابل توجهی باالتر از سطح پیشین 
است اما بسیار کم تر از سطوح رکورد قیمتی است اما بسیار کم تر از سطوح رکورد قیمتی 
مولر  شد.  مشاهده  تابستان  در  که  مولر است  شد.  مشاهده  تابستان  در  که  است 
می گوید با این قیمت ها بخش های انرژی بر می گوید با این قیمت ها بخش های انرژی بر 
صنعت آلمان در نهایت می توانند دوباره برای صنعت آلمان در نهایت می توانند دوباره برای 

کسب جایگاه خود کار کنند.کسب جایگاه خود کار کنند.
اندکی پس از آن انجمن اپراتورهای ذخیره اندکی پس از آن انجمن اپراتورهای ذخیره 
 ) )INESINES( آلمان  هیدروژن  و  گاز  )سازی  آلمان  هیدروژن  و  گاز  سازی 
در  میالدی  در   میالدی  سال ۲۰۲۳۲۰۲۳  برای  را  سال سناریوهایی  برای  را  سناریوهایی 
ارائه کرد.  ماهانه خود  ارائه کرد. کنفرانس مطبوعاتی  ماهانه خود  کنفرانس مطبوعاتی 
این انجمن اعالم کرد: »با فرض نرمال بودن این انجمن اعالم کرد: »با فرض نرمال بودن 
پایان  در  شدن  پر  میزان  هوا  دمای  و  پایان هوا  در  شدن  پر  میزان  هوا  دمای  و  هوا 
این  بود.  خواهد  درصد  این   بود.  خواهد  درصد  امسال ۶۵۶۵  امسال زمستان  زمستان 
یک نقطه آغاز بسیار راحت برای ذخیره سازی یک نقطه آغاز بسیار راحت برای ذخیره سازی 
گاز در طول ماه های تابستان و برای کسب گاز در طول ماه های تابستان و برای کسب 
به  پر شدن ذخایر گازی  از سطح  به اطمینان  پر شدن ذخایر گازی  از سطح  اطمینان 
میزان میزان ۱۰۰۱۰۰ درصد در اوایل سپتامبر خواهد  درصد در اوایل سپتامبر خواهد 
صنعت  کارشناسان  دیگر،  عبارت  به  صنعت بود«.  کارشناسان  دیگر،  عبارت  به  بود«. 
آلمان به مشاغل و خانوارهای آلمانی اطمینان آلمان به مشاغل و خانوارهای آلمانی اطمینان 
دادند که مشکلی در مورد ذخایر گاز وجود دادند که مشکلی در مورد ذخایر گاز وجود 
نخواهد داشت چه در زمستان سال جاری و نخواهد داشت چه در زمستان سال جاری و 
چه در آینده مشروط بر آن که کاهش شدید چه در آینده مشروط بر آن که کاهش شدید 

مصرف فعلی حفظ شود.مصرف فعلی حفظ شود.
گازپرومبزرگترینبازارفروشخودراازدست

دادهاست
اساسا این شواهد نشان می دهند که پوتین اساسا این شواهد نشان می دهند که پوتین 
خورده  شکست  خود  گازی  جنگ  در  خورده واقعا  شکست  خود  گازی  جنگ  در  واقعا 
است. آلمان سال است. آلمان سال ۲۰۲۳۲۰۲۳ میالدی را بدون گاز  میالدی را بدون گاز 
روسیه آغاز می کند و نیازی به نگرانی در مورد روسیه آغاز می کند و نیازی به نگرانی در مورد 
این دقیقا شکست  این دقیقا شکست از دست دادن آن ندارد.  از دست دادن آن ندارد. 
کرملین است. گاز طبیعی روسیه دیگر یک کرملین است. گاز طبیعی روسیه دیگر یک 
ضرر  این  نیست.  آلمان  علیه  موثر  ضرر سالح  این  نیست.  آلمان  علیه  موثر  سالح 
دولتی  شرکت  دارد:  گسترده تری  دولتی پیامدهای  شرکت  دارد:  گسترده تری  پیامدهای 
گازپروم مهم ترین بازار فروش خارجی خود را گازپروم مهم ترین بازار فروش خارجی خود را 
از دست داده است. تنها یک سال پیش، یک از دست داده است. تنها یک سال پیش، یک 
چهارم کل صادرات گازپروم به آلمان فروخته چهارم کل صادرات گازپروم به آلمان فروخته 

شده بود.شده بود.

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

ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

بدونشرح...

آستان قدس و شهرداری ها صادرکننده نفت می شوند
آفتابنیوز:آفتابنیوز:در تبصره های مربوط به بخش نفت و گاز الیحه بودجه سال در تبصره های مربوط به بخش نفت و گاز الیحه بودجه سال ۱۴۰۲۱۴۰۲  
بخشی از صادرات نفت به نهاد هایی مانند آستان قدس و شهرداری ها سپرده شده بخشی از صادرات نفت به نهاد هایی مانند آستان قدس و شهرداری ها سپرده شده 
است. بر اساس جزئیات و تبصره های مربوط به الیحه بودجه سال است. بر اساس جزئیات و تبصره های مربوط به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲۱۴۰۲ در بخش  در بخش 
نفت و گاز، دولت مجوز صادرات نفت خام و میعانات گازی را به برخی نهاد ها نفت و گاز، دولت مجوز صادرات نفت خام و میعانات گازی را به برخی نهاد ها 
داده است. مجوز صادرات برای این دستگاه ها با هدف توسعه نیروگاه های اتمی و داده است. مجوز صادرات برای این دستگاه ها با هدف توسعه نیروگاه های اتمی و 

میدان های نفت و گاز اجرا می شود.میدان های نفت و گاز اجرا می شود.

آلمان سفیر ایران را احضار کرد
تسنیم:تسنیم:وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه سفیر ایران در این کشور را به این وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه سفیر ایران در این کشور را به این 
وزارت خانه فراخواند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد که سفیر ایران در وزارت خانه فراخواند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد که سفیر ایران در 
برلین را برای گفتگو فراخوانده است. آلمان این اقدام را به دنبال ادعاهایش درباره برلین را برای گفتگو فراخوانده است. آلمان این اقدام را به دنبال ادعاهایش درباره 
وضعیت حقوق بشر در ایران انجام داده است. پیشتر نیز وزرای خارجه انگلیس و وضعیت حقوق بشر در ایران انجام داده است. پیشتر نیز وزرای خارجه انگلیس و 
فرانسه کاردارهای ایران در لندن و پاریس را به دلیل اعدام علیرضا اکبری، جاسوس فرانسه کاردارهای ایران در لندن و پاریس را به دلیل اعدام علیرضا اکبری، جاسوس 

دو تابعیتی توسط ایران فراخوانده بودند.دو تابعیتی توسط ایران فراخوانده بودند.

زوم

شکست پوتین در باج گیری گازی از اروپا
ایرانی- تابعیتی  دو  اکبری، شهروند  علیرضا  اعدام  اجرای حکم  پی  در  ایرانی-  تابعیتی  دو  اکبری، شهروند  علیرضا  اعدام  اجرای حکم  پی  در  ایسنا:ایسنا: 

اطالعاتی  برای دستگاه  به جاسوسی  دفاع که  وزارت  پیشین  کارمند  و  اطالعاتی انگلیسی  برای دستگاه  به جاسوسی  دفاع که  وزارت  پیشین  کارمند  و  انگلیسی 
انگلیس محکوم شده بود، وزارت امور خارجه هلند، روز دوشنبه علیرضا کاظمی انگلیس محکوم شده بود، وزارت امور خارجه هلند، روز دوشنبه علیرضا کاظمی 
ابدی سفیر ایران در هلند را احضار و ووپکه هوکسترا، وزیر امور خارجه این کشور آن ابدی سفیر ایران در هلند را احضار و ووپکه هوکسترا، وزیر امور خارجه این کشور آن 

چه را که نگرانی  درباره این اقدام عنوان شده به او اعالم کرد.چه را که نگرانی  درباره این اقدام عنوان شده به او اعالم کرد.

استقبال سرد هنرمندان از 
جشنواره فجر

هلند سفیر ایران را احضار کرد

 یک نماینده مجلس: سرمای هوا که تقصیر ما نیست!
هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم 
همدان)مالیر( گفت: صحبت از زمستان سخت و بحران گاز در کشور طراحی دشمن همدان)مالیر( گفت: صحبت از زمستان سخت و بحران گاز در کشور طراحی دشمن 
است. ما بزرگترین شبکه گاز رسانی در دنیا را داریم؛ تقریبا به صد درصد شهرها و است. ما بزرگترین شبکه گاز رسانی در دنیا را داریم؛ تقریبا به صد درصد شهرها و ۹۸۹۸  
درصد روستاها گاز رسانده ایم. وی ادامه داد: با سرمای منفی درصد روستاها گاز رسانده ایم. وی ادامه داد: با سرمای منفی ۲۸۲۸ درجه فریمان چه  درجه فریمان چه 

کاری می توانیم کنیم؟ وقتی این اتفاق می افتاد چنین مسائلی هم پیش می آید.کاری می توانیم کنیم؟ وقتی این اتفاق می افتاد چنین مسائلی هم پیش می آید.

تداوم بارش ها درهفته جاری
ایرنا:ایرنا: مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در جدیدترین پیش بینی خود از تداوم  مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در جدیدترین پیش بینی خود از تداوم 
بارش در هفته جاری در حوضه های آبریز کشور خبر داد و اعالم کرد: هفته آینده بارش در هفته جاری در حوضه های آبریز کشور خبر داد و اعالم کرد: هفته آینده 

وقوع بارش ها به صورت پراکنده در سواحل دریای خزر مورد انتظار است.وقوع بارش ها به صورت پراکنده در سواحل دریای خزر مورد انتظار است.
بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته جاری بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته جاری 
وقوع بارش ها به طور عمده در غرب، جنوب غرب، سواحل دریای خزر و به صورت وقوع بارش ها به طور عمده در غرب، جنوب غرب، سواحل دریای خزر و به صورت 

پراکنده در مناطق جنوب شرقی کشور پیش بینی می شود.پراکنده در مناطق جنوب شرقی کشور پیش بینی می شود.

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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صفحه 6
پیرامون

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/65/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه»پیـاده سازی سیستم مدیریـت امنیت اطالعات« 
عالی  گواهی شورای  دارای  و  واجد شرايط  مهندسین مشاور  به شركت  عمومي  مناقصه  برگزاري  از طريق  را  خود 
با رتبه حداقل 3 در رشته امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و گواهی افتا در گرايش مشاوره و  انفورماتیک 
استقرار استانداردهای امنیت اطالعات و ارتباطات از سازمان فناوری اطالعات كشور واگذار نمايد. لذا متقاضیان 
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 تأمین كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات 
يا دبیرخانه دفتر  و  مــورخ 1401/11/16 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع  ساعت14:00 روز يکشنبه 
مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 
1401/11/08 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بايست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

ل (
 او

ت 
نوب

ن ) 
ـا

رج
 سی

ری
ردا

هـ
ه ش

ـد
زای

د م
دی

تج

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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30  روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 مزایــده عمومــی 

واگذاری امور مربوط به حمل اموات)داخل و خارج شهر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به حمل اموات» داخل و خارج شهر« ( 
5001096398000004  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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 مزایــده عمومــی اجاره دو قطعه زمین

 جهت  اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا )ع(
دو  اجاره  مختصر؛  خدمات)شرح  عمومی  مزایده  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

قطعه زمین جهت اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا»ع«( 
5001096398000005  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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


