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ویترینآخر

ظ ریف :غن یسازی  ۲۰درصدی قابل برگشت است

بنیوز:پس از انتشار اخباری درباره تصمیم ایران برای افزایش سطح
آفتا 
غنیسازی اورانیوم خود به  ۲۰درصد ،وزیر خارجه ایران گفت اقدامات اصالحی
ایران قابل بازگشت است .محمد جواد ظریف با اشاره به تصمیم تهران برای افزایش
سطح غنیسازی اورانیوم خود به  ۲۰درصد تصریح کرد «اقدام اصالحی ما که بعد
از سالها عدم پایبندی چند طرف برجام اتخاذ شده با بند  ۳۶برجام منطبق است
و در صورت پایبندی همه طرفها به توافق هستهای قابل بازگشت است.

توافق ع ربستان و قطر ب رای پایان تح ری مها
امیر قطر برای شرکت در اجالس شورای همکاری خلیج فارس به عربستان
سعودی سفر كرد .پیش از این ،وزیر خارجه کویت گفته بود عربستان و قطر پس از
نزدیک به سه سال قطع روابط سیاسی و تجاری ،توافق کردهاند که مرزهای هوایی،
دریایی و زمینی خود را باز کنند .قرار است در عربستان ،توافقنامهای به منظور
پایان دادن به اختالف بین دوحه و ریاض امضا شود .همسایگان قطر سه سال و
نیم پیش این کشور را به اتهام حمایت از تروریسم تحریم کردند.

سفر هیات کرهای به ته ران در پی توقیف کشتی کره جنوبی
چوی یانگ سام سخنگوی وزارت امورخارجه کره جنوبی دیروز (سه شنبه)
در یک نشست خبری گفت :یک هیات دیپلماتیک از این کشور برای رایزنی
درباره شناور توقیف شده کره ای به تهران سفر می کند .به گزارش ایسنا به
نقل از خبرگزاری یونهاپ ،دولت کره جنوبی اعالم کرد کو کیانگ سوک مدیرکل
امور خاورمیانه و آفریقا در وزارت امورخارجه کره جنوبی این هیئت دیپلماتیک را
هدایت خواهد کرد.

چه کسانی م یتوانند مجوز تردد بین شهری بگی رند؟
بنیوز :حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی ،انتظامی و اجتماعی ستاد ملی
آفتا 
مبارزه با کرونا در مورد مجوزهای تردد بین شهری در زمان اجرای طرح کنترل
بیماری کرونا در کشور گفت :این مجوز برای افرادی است که واقعا برای آنها سفر
ضرورت دارد و یا شغل آنها مرتبط با این سفر است .وی ادامه داد :اگر شخصی
مسائل کاری یا خدای ناکرده روند درمانی در استان دیگر دارد میتواند با در دست
داشتن مستندات خود به فرمانداریهای کشور مراجعه کند.

دولت هند صادرات واکسن داخلی را ممنوع کرد

ایرنا :رئیس موسسه سرم هند -که بزرگترین تولیدکننده واکسن در جهان به
شمار میرود -روز سهشنبه اعالم کرد دهلی نو به مدت چندین ماه اجازه صادرات
واکسن کرونا ساخت دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی «آسترازنکا» که در داخل
این کشور تولید می شود را به کشورهای توسعهیافته نمیدهد .به گزارش ایرنا از
خبرگزاری "ای ان آی" هند ،این موسسه قراردادی را مبنی بر تولید یک میلیارد دوز
واکسن برای کشورهای توسعه یافته امضا کرده است.

عکس :سید محسن فروزنده

گوناگون

یک سؤال تکراری :نظامیان به
پاستور بروند یا نه؟!

عصر ایران؛ جعفرمحمدی " -نظامی ها کاندیدای
ریاست جمهوری شوند یا نه؟" مباحث کالسیک
زیادی در این باره وجود دارد :غلبه با کسانی است
که می گویند نظامیان نباید در سیاست دخالت کنند
و دالیل شان را نیز بارها گفته اند .عده ای نیز به
چند تجربه موفق جهانی درباره حضور نظامیان در
سیاست -مانند کره جنوبی در سال های گذشته-
اشاره می کنند و می گویند اتفاقاً در ایران نیز چون
به یکپارچگی قدرت برای برون رفت از مشکالت نیاز
داریم ،بهتر است نظامیان را به پاستور بفرستیم.
با این حال ،فارغ از بحث تکراری و البته مهم حضور
یا عدم حضور نظامیان در سیاست مهم تر است" :قبول
مسؤولیت".
در واقع ،جریان های سیاسی ایران "ابن الوقت"هایی
شده اند که کسی را به مصدر قدرت می رسانند و
از منافع این حضور بهره مند می شوند ولی حاضر
نیستند هزینه هایش را بپردازند؛ کمترین هزینه
نیز "قبول مسؤولیت" است .بدین معنا که اگر فالن
جریان سیاسی ،حزب یا رهبر سیاسی ،به مردم می
گوید که به فالنی رأی دهید ،پای مسؤولیت عملکرد
او نیز بایستد.
این مسأله درباره نظامیانی که می خواهند وارد
عرصه ریاست جمهوری هم شوند صادق است .اگر
کسی با صبغه نظامی می خواهد رییس جمهور شود،
چون «تمام اعتبارش را به واسطه لباس نظامی که بر
تن دارد کسب کرده است» و «رأی دهندگان نیز بر
این باورند که بخش سخت قدرت نیز از او حمایت
خواهد کرد و دوگانگی نخواهیم داشت» ،الزم است
هنگام انتخابات  ،هسته اصلی نظامی کشور مسؤولیت
او را به عهده گیرد چرا که همان طور که گفته شد،
مردم به اعتبار این که چنین فردی پشتوانه نظامیان را
دارد به او رأی می دهند.
به نظر می رسد وقت آن رسیده است که سنت
انتخاباتی در ایران به سمت "مسؤولیت پذیری"برود و
هر گروهی که کاندیدایی معرفی می کند در خوب و بد
کاندیدایش ،همراه او پاسخگوی مردم باشد .همچنین
اگر کاندیدایی منتسب به جریان یا گروهی است ،یا آن
گروه و جریان باید غیرمرتبط بودنش را با وی اعالم
کند یا این که اصل همراهی و مسؤولیت پذیری را
درباره او نیز یپذیرد.

اجرای زيرسازي و فنس كشي زمین ورزشی با چمن مصنوعی

از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.
لذا از شرکت ها و پیمانکاران واجدالشرایط دعوت می گردد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت
 1399/10/24جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری پاریز (دفتر فنی) مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

سپرده شرکت در مناقصه  5درصد مبلغ برآورد اولیه می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی یا
واریز به حساب شماره  56508652159544/01پست بانک به نام دهیاری دهسراج می باشد.

* مبلغ برآورد اولیه در اسناد مناصه ذکر شده است

مهلت تحویل مدارک :تا تاریخ 1399/10/25
تاریخ بازگشایی پاکات1399/10/26 :

آگهی مناقصه دهیاری دهسراج

دهیاری دهسراج بخش پاریز در نظر دارد نسبت به؛

درضمن هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هس بخ
دهیاری د راج ش اپرزی شهرستان سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
شماره /99/48ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « بارگیری و حمل محصول از
قبیل دانه بندی و کلوخه سنگ آهن با تناژ سالیانه  10،000،000تن از معدن شماره  3گلگهر
به خطوط كارخانجات فرآوري» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد شرايط واگذار نمايد .لذا پيمانكاران ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس
الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه-مزايده دانلود
نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز سه شنبه مــورخ  99/10/30در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد
از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  99/10/22مقرر شده است .شركت
معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و
بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

چاله اسکندرون در پارکینگ!

هم دالر  4200گرفتند و هم گران فروختند!
بهارنیوز :تصویرهایی از صفهای
خرید روغن در فضای مجازی دست
به دست میشود .آن هم درست در
روزهایی که ستاد کرونا محدودیتهایی
برای تردد ایجاد کرده است؛ اخباری
از کمبود روغن در رودان هرمزگان،
ایرانشهر سیستان و بلوچستان ،شوش
خوزستان ،فیروزکوه تهران ،بوشهر و ...
به گوش میرسد .حاال چیزی نزدیک به
سه ماه است که کمبود روغن خبرساز
شده است و هربار متولیان بازار وعده
میدهند که به زودی ماجرای کمبود
روغن را جمع میکنند اما همچنان
خبری نیست که نیست .فعاالن بازار
روغن میگویند که روغن در کارخانهها
احتکار شده است و آنها میخواهند به
این وسیله دولت را برای افزایش قیمت
روغن زیر فشار بگذارند .جالب است
که بدانید این اتفاق در شرایطی رخ
میدهد که آنها برای واردات دانههای
روغنی دالر  4200تومانی میگیرند و
نتیجه آن میشود که نه تنها به جای
کاهش قیمت کاالهای اساسی ،بهای
آن گران میشود که کمبود کاال در بازار
مصرفکننده رخ میدهد!
بهای روغن دو برابر شد

روغن نیست ...روغن نداریم...
فقط میتوانید یک روغن ببرید یا
شرط فروش روغن این است که رب
گوجه فرنگی یا ماکارونی هم بخرید...
شهروندان ایرانی میگویند که این
روزها این جمالت را بیشتر از همیشه
از صندوقداران فروشگاههای زنجیرهای

میشنوند و در برخی مناطق ایران
صفهای خرید روغن شکل گرفته
است.برخی هم از افزایش قابلتوجه
قیمت روغن میگویند .ادعایی که
البته مورد تایید تشکلهای صنفی هم
است .قاسمعلی حسنی ،دبیرکل اتحادیه
بنکداران مواد غذایی از گرانفروشی ۵۰
تا ۱۰۰درصدی روغن مایع خبر داده و
به راه دانا گفته است روغنی که روی
آن قیمت  ۹هزارتومان درج شده است،
۱۴هزارتومان ،روغنی که ۱۶هزارتومان
قیمت خورده است۲۴ ،هزارتومان و
روغن ۱۵۷هزارتومانی۳۱۰ ،هزارتومان
به مصرفکنندگان عرضه میشود.
با این وجود دولت روایت مشکل
تامین ارز واردات روغن را قبول ندارد و
البته جالب است بدانید دولت همچنان
برای واردات روغن دالر  4200تومان
میپردازد و به گفته محمدرضا کالمی،
دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار ،در نیمه
اول سال  ۹۹حدود  ۴.۴میلیارد دالر
ارز ترجیحی برای واردات روغن خام
اختصاص داده شده است.اکبر قسمتی،
دبیر سابق انجمن روغنکشی هم که
یک نشست مجازی با عنوان «بلوای
روغن» برگزار کرده ،به خبرنگاران گفته
است که ماجرای کمبود روغن هم به
فساد ارز  4200تومانی برمیگردد .او در
این زمینه توضیح داده است :سیاست
وقتی در سطح کالن اشتباه باشد موجب
ایجاد روند کند و تورمزا میشود .برای
مثال ما این همه شرکتهای دولتی در
زمینه کشاورزی و دام داریم؛ اما باید دید

وظایفشان چیست و چرا انجام وظیفه
نمیکنند و از طرفی خصوصیسازی
را رانتی میکنید و با آشنایان انجام
میدهید کار را خراب میکنید .برای
مثال برخی بدون هیچ تخصصی به
خاطر ارز ۴۲۰۰تومانی وارد فرآیند
واردات دانه روغنی میشوند .برای مثال
فردی واردکننده مرغ و تخم مرغ بود و
یک میلیارد ارز گرفته بود ،ولی چیزی
وارد نکرده بود و وقتی که ما اهلیت آن
را تایید نکردیم شروع به اذیت و آزار
ما کردند.دبیر اسبق انجمن روغنکشی
گفت :مشخص است که چقدر کارخانه
روغن داریم و داشتههایمان چطور
است و نباید اجازه بدهیم هرطور که
میخواهند خارج از سیستم رفتار کنند.
اگر این ارز به تجار داده شده نباید تخم
مرغ به  ۳۸هزار تومان برسد و روغن
گران شود .همه این موضوعات راهحل
دارد؛ منتها باید دست اهلش باشد.
نااهالن در این زمینه بومی شدهاند؛
برای مثال ما تاجر داشتهایم که عدس
و برنج وارد میکرد ،ولی االن به دانه
روغن ورود کرده است حاال در اینکه با
این ارز واردات داشته یا نه هم خودش
جای سوال است.در نهایت اما مجموع
روایاتی که متولیان و فعاالن بازار روغن
از علت کمبود و تشکیل صف روغن
گفتهاند ،حاکی از آن است که فساد و
ناکارآمدی در این بازار موجب اختالل
شده است .ناکارآمدی که نزدیک به
سه ماه است تحت کنترل درنیامده و
مصرفکنندگان را برای تامین یکی از
اصلیترین مایحتاجشان به گرفتاری
انداخته است.

آگهی فراخوان شناسایی شرکت ها
به شماره /99/4ف
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد جهت اجرای« فرآیند مهندسی معکوس  ،بازطراحي و ساخت سیستم
ها  ،زیرسیستم ها و اجزای دو دستگاه دامپتراک (يك دستگاه دامپتراك  60تن مکانیکی و يك دستگاه دامپتراك  130تن ويل

موتوري (برقی)) بر طبق استاندارد کیفیت  »APQPنسبت به شناسایی و پیش ارزیابی شرکت های واجد شرایط اقدام نماید.

مدارك مورد نياز جهت شرکت در فراخوان :

)1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)
)2آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شركت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز
)3مدارک مرتبط با فعالیت مشاوره يا طراحی و مهندسی معکوس و ساخت در حوزه ماشین آالت بارگیری و باربری
)4رزومه مبنی بر آشنایی کامل و تجربه کار بر پلتفرم ماشین آالت بارگیری و باربری
)5مدارک دال بر دارا بودن محصول و قطعات مهندسی معکوس و بومی سازی و نیز تاییدیه و گواهی حسن انجام کار از
شرکت های معدنی یا صنعتی در زمینه سیستم های :سوخت رسانی  ،تعلیق و فرمان  ،پیشرانه  ،موتور و خنک کاری  ،برقی
 ،هیدرولیکی  ،ترمز  ،شاسی و بدنه و سیستم های انتقال قدرت و ...
تبصره :ارائه رونوشت های قراردادی قبلی و جاري بهمراه شرح کار و مبلغ پروژه و گواهینامه های صدور حسن انجام کار از

كارفرمايان مربوط به بندهای  3الی  5الزامی می باشد.
)6مدارك دال بر توان مالي شركت (مبلغ ماليات ساالنه براساس تأييد اداره مالياتي ،مبلغ بيمه تأمين اجتماعي پرداخت
شده به سازمان تأمين اجتماعي ،درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعيتهاي مورد تأييد كارفرماي مربوطه ،مبلغ
داراييهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا دفاتر قانوني سال قبل ،تأييد اعتبار صادر شده از
طرف بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر و )...
)7مدارک دال بر دارا بودن سالن ساخت با ارتفاع مناسب و تجهیزات کامل شامل جرثقیل سقفی ،ریل کف سالن و پتانسیل
انجام عمليات ماشينكاري و ساير شرايط مورد نياز جهت ساخت بخشي از قطعات دامپتراك و مونتاژ آنها
)8مدارک دال بر دارا بودن نمايندگي هاي معتبر در استان هاي معدن خيز كشور بمنظور ارائه خدمات پس از فروش
)9مدارک (تحصیلی ،تخصصی و سوابق کاری) نيروي انساني متخصص و مرتبط با ساخت دامپتراك هاي معدني
)10مدارک دال بر دارا بودن تجهيزات و ماشين آالت مرتبط با ساخت دامپتراك هاي معدني

)11مستندات مبني بر رعايت شرط حداقل  40درصدي داخلي سازي در نمونه اول ساخته شده (هم دامپتراك مكانيكي و هم برقي)

شرکت در فراخوان حاضر و ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان جهت انجام هرگونه معامله با شرکت

معدنی و صنعتی گل گهر ایجاد نمی نماید و تاكيد مي گردد  ،فقط سازندگان داخلي توانمند كشور با شرايط (الزامات) فوق
در فراخوان شركت نمايند.
شركت كنندگان در فراخوان ميبايد کلیه مدارك مربوط به الزامات فوق را در پاكت دربسته و مهر موم شده قرار داده
(روي پاكت بايستي نام شركت ،شماره و موضوع فراخوان قيد شود ) و حداكثر تا تاريخ دوشنبه  99/10/29به نشاني
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– دبيرخانه مركزي -کد پستی  1414618551و يا به نشاني دفتر كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر واقع
در كيلومتر  50جاده شيراز ارسال نمايند.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

