
ویترین آخر

اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  :معاون  آفتاب  نیوز 
جمع بندی  به  مذاکرات  از  دوره  این  در  نیستم  مطمئن  شخصا 
برسیم، گفت: ممکن است الزم باشد هیات ها یک بار دیگر برای 
مراجعه کنند.هرچند هنوز  به کشورهایشان  بیشتر  مشورت های 

در این باره تصمیم قطعی گرفته نشده است.
سید عباس عراقچی روز دوشنبه در گفت و گویی درباره روند 
مذاکرات  وین  در  که  است  هفته  یک  گفت:  وین  در  مذاکرات 
به  و  دارد  زیادی  پیچیدگی های  مذاکرات  می کنیم.  دنبال  را 
تاکنون  می کنیم  فکر  رسیدیم.  اختالف  مورد  اصلی  موضوعات 
وی  کردیم.  را طی  خوبی  مسیر  و  داشتیم  خوبی  پیشرفت های 
بارزی  اضافه کرد: االن در نقطه ای هستیم که درباره اختالفات 
که وجود دارد به آنها پرداخته می شود. متن ها تهیه شده است 
اختالفی تحت  ولی مسائل  است  آماده  متون  از  زیادی  مقدار  و 

بررسی است.
روزها  این  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
به جلسه سه جانبه خود  برگزار کردیم،  زیادی  فشرده  جلسات 
هماهنگی های  گفت:  و  کرد  اشاره  جین  و  روسیه  نمایندگان  با 
خوبی بین ما، روسیه و چین وجود دارد. عالوه بر این همچنین 
جلسه چهارجانبه دیگری با سه کشور اروپایی داشتیم و جلسات 

کارشناسی به همین ترتیب ادامه دارد.
عراقچی با تاکید بر اینکه تاکنون مسیر خوبی طی شده است، 
خاطرنشان کرد: اینکه در این دوره به جمع بندی برسیم، شخصا 
می دهیم.  ادامه  تالش های خود  به  حال  این  با  نیستم.  مطمئن 
ممکن است الزم باشد هیات ها یک بار دیگر برای مشورت های 
بیشتر به کشورهایشان مراجعه کنند. هنوز در این باره تصمیم 

قطعی گرفته نشده است.
ادامه  خواهیم  را  کار  آینده  روز  سه  دو،  ظرف  داد:  ادامه  وی 
به  دور  این  در  مذاکرات  نیستم  مطمئن  هنوز  شخصا  ولی  داد 

پایان برسد.
سه  دو،  جلسات  در  اصلی  بحث های  اینکه  بیان  با  عراقچی 
با  سطوح  همه  در  کرد:  عنوان  می شود،  مطرح  چندجانبه  و 
این  به  باشد  قرار  اگر  ولی  می کنیم  صحبت  و  مالقات  یکدیگر 
جمع بندی  جلسه  طریق  از  می شود  داده  پایان  مذاکرات  دوره 
کمیسیون مشترک خواهد بود ولی هنوز زود است قضاوت کنیم 
در چه روزی و در چه مقطعی به این نقطه برسیم. تالش برای 
اینکه هرچه سریعتر به جمع بندی نهایی برسیم ادامه دارد و باید 
ببینیم چه خواهد شد. نشست های کمیسیون مشترک برجام و 
ماه  فروردین  از ۱۳  ای  توافق هسته  احیای  برای  گوها  و  گفت 
نماینده  غیر مستقیم  و حضور  و ۱+۴  ایران  با مشارکت  امسال 
آمریکا در حال برگزاری است و تاکنون پنج دور از این گفت و 

گوها برگزار شده است.

 فارس: »کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
نزد سازمان های بین المللی در وین، از ارسال نامه »علی اکبر صالحی« معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خبر داد. غریب آبادی افزود: در این نامه که در واقع پاسخ 
به نامه هفته قبل آقای گروسی می باشد به گفتگوی تلفنی دو طرف درخصوص 

سرنوشت تفاهم فنی مشترک که در سوم خردادماه منقضی شد، اشاره شد 

       گوناگون

علی اکبر صالحی به گروسی نامه نوشت

بهارنیوز: نیش گاز سیاستگذار در مسیر 
گاز  تخت  حرکت  خودرو،  قیمت  اصالح 
سفته بازها در بازار را محدود کرد. به دنبال 
گذشته،  ۶ماه  در  خودرو  قیمتی  ثبات 
امسال  اردیبهشت ماه   ۱۳ رقابت  شورای 
قیمت  ۹درصدی  متوسط  افزایش  مجوز 

محصوالت خودرویی را صادر کرد.
سقف  خودروسازان  فشار  با  هرچند 
افزایش قیمت ها به ۱۵درصد رسید؛ اما با 
این حال نتیجه این اقدام باعث کم شدن 
نصف  به  بازار  و  کارخانه  قیمتی  شکاف 
سفته بازی  عایدی  سقوط  نتیجه،  در  و 
و  نصفه  قدم  ترتیب  این  به  شد.  خودرو 
نیمه آزادسازی قیمت از یکسو رشد تولید 
و عرضه در بازار را رقم زد و از سوی دیگر 
مسیر را برای بازگشت خریداران مصرفی تا 
حدودی فراهم ساخت. به طوری که تقاضای 
غیرمصرفی به نوعی در بازار کم شده است. 
نزولی  زمینه »دنیای اقتصاد« سیر  این  در 
اختالف قیمت کارخانه و بازار را طی ۸ ماه 
آبان ۹۹ و خرداد  گذشته و در دو مقطع 
نتیجه  که  داده  قرار  بررسی  مورد   ۱۴۰۰
این بررسی نشان می دهد اگر سیاستگذار 
بازار  بزند،  رقم  را  )تکمیلی(  آخر  حرکت 

خودرو از سفته بازی نجات پیدا می کند.
محاسبات نشان می دهد میزان اختالف 
قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی 
درصد   ۴۰ حدود  خرداد،  اول  دهه  در 
افت  گذشته  سال  آبان  اوایل  به  نسبت 
حدودا  بهتر، طی  عبارت  به  است.  کرده 
هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه 
و بازار خودروهای داخلی روندی نزولی را 
در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده 

است. ریشه این اتفاق در دو ناحیه متفاوت 
نهفته است، یکی افت منحنی قیمت در 
بازار و دیگری رشد قیمت ها در مبدأ. در 
واقع روند نزولی قیمت خودروهای داخلی 
گذشته،  ماه  هشت  حدودا  طی  بازار  در 
افزایش قیمت در کارخانه،  از یک سو و 
قیمت  فاصله  دیگر، سبب شده  از سوی 

کارخانه و بازار کوتاه تر شود.
قابل  جنبه  دو  از  اتفاق  این  اهمیت 
جذابیت  از  اینکه  نخست  است؛  بررسی 
داللی و سوداگری در بازار خودرو کاسته 
شده و دوم آنکه بستر عبور از قیمت گذاری 
آزادسازی،  سمت  به  حرکت  و  دستوری 
سال هاست  است.  شدن  آماده  حال  در 
خودروسازان و بسیاری از کارشناسان بر 
لزوم لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت 
خودرو تاکید می کنند، اما سیاستگذار زیر 

بار آن نمی رود.
قیمت  آزادسازی  از  سیاستگذار  ترس 
دارد. وقتی  پوپولیستی  بیشتر ریشه های 
می توانند  شود، خودروسازان  آزاد  قیمت 
محصوالت خود را نزدیک به بازار تعیین 
قیمت کنند. این موضوع به معنای رشد 
شدید قیمت خودروها در مبدأ خواهد بود 
که با توجه به حساسیت شهروندان روی 
جسارتش  و  نمی خواهد  سیاستگذار  آن، 
بنابراین  بدهد.  تن  آن  به  که  ندارد  را 
کوتاه تر  بازار  در  قیمت  سقف  هرچه 
آزادسازی  از  ناشی  قیمتی  شوک  شود، 
هم کمتر خواهد بود، زیرا قیمت ها پس 
تعیین  بازار  حاشیه  در  شدن،  آزاد  از 
کمتر  بازار  در  قیمت  هرچه  و  می شوند 
باشد، قیمت های در حاشیه هم پایین تر 

از آب در می آیند. حاال با توجه به افت ۴۰ 
بازار  و  کارخانه  قیمت  اختالف  درصدی 
خودروها، به نظر می رسد بستر الزم برای 
پیاده  و  دستوری  قیمت گذاری  از  عبور 
شدن  فراهم  حال  در  آزادسازی،  کردن 
است. روند کاهش اختالف قیمت کارخانه 
و بازار خودروها اما از اواسط آبان و پس از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
شکل گرفت. تا قبل از انتخابات، منحنی 
شدت  به  سیری  خودرو  بازار  در  قیمت 
و رکوردهایی عجیب در  صعودی داشت 
با مشخص شدن  اما  رسید،  ثبت  به  آن 
آمریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج 

ورق برگشت و قیمت ها کاهشی شدند.
سیاستگذار اگر هشت ماه پیش قیمت 
خودرو را آزاد می کرد، شهروندان مجبور 
بودند خودروهای موردنظر خود را گران تر 
حاال  و  کنند  خریداری  فعلی  مقطع  از 
مقایسه  در  کمتری  پول  شود،  آزاد  اگر 
مهم  نکته  می کنند.  هزینه  مقطع  آن  با 
دیگر اینجاست که هرچه اختالف قیمت 
شود،  کمتر  خودروها  بازار  و  کارخانه 
بازار  در  سوداگری  و  داللی  جذابیت 
خودرو کاهش خواهد یافت. آنچه جوالن 
سوداگران را در بازار خودرو رقم زده، رانت 
هنگفت حاصل از اختالف قیمت کارخانه 
فرصت  بنابراین  است.  خودروها  بازار  و 
سیاست  گذاشتن  کنار  برای  مناسبی 
فراهم  دستوری  قیمت گذاری  پرخسارت 
شده است. آیا از این فرصت طالیی برای 
استفاده  دستوری  قیمت گذاری  از  عبور 
را  پرسش  این  پاسخ  زمان،  خواهد شد؟ 

می دهد.
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زیان20 درصدی قطعی برق به اقتصاد کشور
سهراب شرفی در گفت و گو با ایلنا رئیس خانه صمت فارس می گوید: با توجه به 
اینکه هیچ تولیدی در بخش خودرو، معادن، نفت و .... نداریم بنابراین در این شایط 
استخراج رمز ارز می تواند مفید باشد. وی با اشاره به اینکه قطعی برق حدود ۱۵ الی 
2۰ درصد به اقتصاد کشور زیان وارد کرده، می گوید: قطعی برق در کشور سبب شده 

تا حتی در نگهداری واکسن کرونا هم با مشکل مواجه شویم 

زوم

کاهش شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار
ایلنا: معاون درمان ستاد کرونای استان تهران از باز بودن مراکز واکسیناسیون 
در ایام تعطیلی نیمه خرداد خبر داد. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونای استان 
تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در تعطیالت 
پیش رو آیا مراکز تزریق واکسن کرونا تعطیل خواهد بود یا خیر؟ بیان کرد: همه  
مراکز واکسیناسیون در ایام تعطیل باز هستند و افراد می توانند مطابق نوبتی که 

دارند، برای دریافت واکسن به پایگاه مربوطه مراجعه کنند.

مراکز واکسیناسیون در ایام تعطیل باز است

خبر جدید عراقچی از مذاکرات وین

 سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نصف شد
 ایلنا: غالمحسین شافعی در نشست فعاالن اقتصادی با محسن رضایی اظهار 
داشت: خوشبختانه در این دوره رویکرد همه کاندیداها ، رویکرد اقتصادی است. اما 
باید توجه داشت که در گذشته نیز شاهد این حرف ها بوده ایم. وی ادامه داد: امروز 
خجالت آور است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به چند سال قبل 
نصف شده است، البته ما خودمان را با جهان مقایسه نمی کنیم. اینها همه نتیجه 

وعده و وعیدهاست.
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ایلنا:نماینده روسیه در سازمان های بین المللی، تصریح کرد که اختالفات جاری 
میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، مقطعی است. به گزارش ایلنا، »میخائیل 
اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی، تصریح کرد که اختالفات جاری 
میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، مقطعی است. وی در پیامی توئیتری 
نوشت: »متاسفانه همه چیز درباره ارتباط میان ایران و آژانس به شدت پیچیده است. 

با این وجود  ما دالیلی داریم که معتقد باشیم مشکالت جاری موقت هستند.

اختالف میان ایران و آژانس، مقطعی است

آگهی فراخوان عمومی شناسایی 

پیمانکار تعمیر و نگهداری دربهای برقی
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

 »سرویس و تعمیرات دربهای برقی)تعداد 49 درب اسالیدینگ، 22 عدد درب کرکره ای 

و 16 دستگاه راه بند( مستقر در سایت گل گهر)کیلومتر 50 جاده سیرجان شیراز(، 

شهرک)سیرجان بلوار مالک اشتر(، مجموعه ورزشی)سیرجان بلوار صفارزاده( « 

را از طریق شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکار صاحب صالحیت واگذار نماید. 

لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران تشخیص صالحیت شده دعوت بعمل مي آید، حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1400/03/17 تقاضاي کتبي خود را به انضمام مدارک 

ذیل به نشاني : کرمان ـ سیرجان ـ بلوار پیروزی- روبروی خیابان شهید فاطمJی- پالک 36 – 

کد پستی 7816947838 ـ دفتر شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه تحویل نمایند.

مدارک موردنیاز :

1-تصویر صالحیت های اخذ شده و مجوازت مربوطه 

2-سوابق کاری مرتبط 

3-مدارک مربوط به توان فنی و اجرایی )تعریف پروژه، تخصص¬های مورد نیاز(

بدیهي است تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضی بوده و هیچ گونه 

حقي را براي متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد مالي و انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد کرد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شمـــاره تلفــــــن:  1754  478  0913 

)مهندس پورشهسواری( از ساعت 7 صبح لغایت 14 تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

آگهی مناقصــه عمومـــی 
شماره 1400/003/م.ع

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد »حمل و تخلیه آب در مخازن و فضای سبز واقع در سایت جهت آبرسانی 
فضای سبز مجتمع گل گهر و محدوده آن ، خطوط تولید کنسانتره  5 و6 گل گهر، کارخانــه گندلــــه سازی شماره  دو 
، هماتیت و پروژه بازیابــــی آب و کارخانه اموالیــــت  به شرح ذیل«  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح 
شهرستان سیرجان به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسنـــاد مناقصــــه 

به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات: روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20 به نشانی سیرجان-مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر- جنب رستوران 

رز -حوزه مدیرعامل شرکت پاریز پیشرو -واحد امور حقوقی و قراردادها-تلفن:41424328-034 می باشد.
میزان تضمین شرکت در مناقصه : 200.000.000 ریال ) دویست میلیون ریال ( در قالب چک بانکي رمزدار یا چک تضمین 
شده بانکي/ ضمانت نامه بانکی معتبر / واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت به نام  شرکت 

پاریز پیشرو صنعت توسعه
زمان بازدید : روز دوشنبه تاریخ 1400/03/17

دستگاه های موردنیاز :
1-پنج دستگاه تانکر تک 12000 لیتری مجهز به پمپ کف کش ، شلینگ خرطومی 20 متری  و شیرفلکه از طرفین جهت 

آبگیری و تخلیه آب 
2-یک دستگاه تانکر 28000 لیتری مجهز به پمپ کف کش ، شیلنگ خرطومی 20 متری و شیر فلکه از طرفین جهت آبگیری 

و تخلیه آب 
سایر شرایط :

  آبگیری از سنگ شکن گل گهر )اسمیران( و علمک فاضالب گندله دو به تشخیص کارفرما )توجه : علمک گندله دو حاوی 
فاضالب تصفیه شده می باشد.( هزینه حمل به تناسب مسافت پرداخت می گردد.

  ساعت آبگیری تانکرها از ساعت 6 صبح لغایت 15 در ایام کرونا و ایام غیرکرونا از ساعت 6 صبح لغایت 17
  تانکرهای تک روزانه حداقل 3 سرویس و ماهیانه 78 سرویس موظفند تحویل و تخلیه نمایند .

  تانکر 28000 لیتری روزانه حداقل 2 سرویس و ماهیانه 56 سرویس موظف است تحویل و تخلیه نمایند.
  تخلیه آب در فضاهای سبز مجتمع گل گهر ، خطوط تولید  5و6 کنسانتره و کارخانه شماره 2 گندله سازی گل گهر ، کارخانه 

هماتیت و پروژه بازیابی آب و اموالیت گل گهر و در صورت نیاز شهرک و مهمانسرا و پارک مرکزی گل گهر 
مدارک الزم :

 1- ارائه رزومه کاری مرتبط 
2- اسناد مالکیت یا استیجاری دستگاه ها

  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار می باشد.
  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09135401855 ) آقای مهندس تاتلی ( تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه


