
ویترین آخر

به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان  مسوول  مقام  آفتابنیوز: 
زمستان  گفت:  غربی،  مناطق  در  باران  و  برف  شدید  بارش های 

۱۴۰۰ انباشت برف نسبت به زمستان گذشته افزایش می یابد.
احد وظیفه اظهار کرد: در جنوب کشور تقریباً ۲ سالی بود که 
بارندگی قابل توجهی نداشتیم. در بارندگی های اخیر گرچه شدید 
بود و به برخی مناطق خسارت وارد کرد، اما برای جنوب فارس، 
جنوب کرمان، خراسان جنوبی، بخش های عمده ای از سیستان و 

بلوچستان و هرمزگان شاهد بارندگی های خوبی بودیم.
مخازن  شد  اعالم  قبل  ماه  یک  حدود  این که  یادآوری  با  وی 
سد های هرمزگان تقریباً خالی شده است، افزود: با بارندگی های 

شدید اخیر، سد های این منطقه از جمله میناب سرریز شد.
کم بارشی های  جبران  برای  بارندگی ها  این که  بر  تأکید  با  وی 
جنوب و جنوب شرق کشور بسیار خوب بوده است، تصریح کرد: 
اما در پاییز و بازه سپری شده از زمستان، غرب کشور با کم بارشی 

خیلی جدی روبروست.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
از  بخشی  تدریج  به  رو  پیش  بارندگی های  داریم  انتظار  گفت: 
و  لرستان  ایالم،  استان های  در  خصوص  به  غرب  از  کم بارشی 

کرمانشاه را جبران کند.
زوارد  که  بارشی  جدید  جبهه  در  این که  بر  تأکید  با  وظیفه 
کشور شده استان های مذکور بیشترین بارش را دریافت خواهند 
کرد، اضافه کرد: هفته پیش رو برای غرب و عرض های شمالی 
کشور، دامنه های البرز در استان های تهران، قزوین و سمنان که 
با کم بارشی مواجه هستند، بارندگی هایی خوبی خواهیم داشت که 

مقداری از کم بارشی جبران خواهد شد.
امسال نمی تواند کم بارشی سال های  بارش های  بیان کرد:  وی 
را جبران کند و همچنان  مناطق غرب و شمال شرق  اخیر در 
نمی توانیم بگوییم که برای ماه های پیش رو کم بارشی ها جبران 
می شود. وی همچنین با بیان این که زمستان امسال به لحاظ دما 
پایین تر از زمستان گذشته است، گفت: انباشت برف زمستان امسال 
بیشتر از گذشته خواهد بود. زمستان امسال در بحث بارش ها نرمال 
است، اما به احتمال زیاد کم بارشی های گذشته غرب و شمال شرق، 

جبران نخواهد شد.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
برای  آینده  بارش ها در روز های جمعه و شنبه هفته  اوج  افزود: 
استان های لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی است. 
وظیفه تأکید کرد: به تدریج این سامانه بارشی مناطق مرکزی کشور 
را در بر می گیرد. هفته بعد نیز در جنوب شرق کشور از جمله 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی فارس، بارش های 

خوبی خواهند داشت.

       گوناگون

رئیس  نایب   یزدان پناه  اسماعیل  سید 
بازرگانی  اتاق  داخلی  بازرگانی  کمیسیون 
ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
سازمان  و  حمایت  سازمان  نقش  مورد  در 
کرد:  اظهار  بازار  تنظیم  در  استاندارد 
می خواهد  که  نقشی  از  حمایت  سازمان 
ایفا کند درک درستی ندارد. فکر می کنند 
کاالی  که  سازمانی  یعنی  سازمان حمایت 
تولیدی را تبدیل به یک کاالی ارزان قیمت 
می کند. نقش سازمان حمایت این نیست، 
تولیدکننده  و  مصرف کننده  از  باید  بلکه 
محصوالت  از  طیفی  یعنی  کند.  حمایت 
مصرف کنندگان  که  باشد  داشته  وجود 
را  آن  قیمتی  مختلف  بازه های  با  بتوانند 
خودرو  مورد  در  مثال  برای  کنند.  خرید 
باید این مطرح شود که چرا خودرو با این 
کیفیت تولید می شود؟ در جهان خودرویی 
که این سطح قیمت را دارد، چه سطحی از 
آن  در  نمی توانیم  ما  دارد؟ چرا  را  کیفیت 
سطح تولید کنیم؟ اگر خودروساز نمی تواند 
خودروسازان  تا  شود  آزاد  واردات  باید 
مافیا  اما  دهند.  انجام  را  کار  این  بتوانند 

اجازه این کار را نمی دهند. 
به  توازنی  اینکه  کرد:  خاطرنشان  وی 
وجود بیاید که مصرف کننده و تولیدکننده 
پیدا  معنا  زمانی  شوند  منتفع  دو  هر 
ابعاد  همه  حمایت  سازمان  که  می کند 
کیفیت  جهانی  رنج  مبنای  بر  و  ببیند  را 
تولیدکننده  اگر  را مشخص کند.  قیمت  و 
بفروشد  را  کاال  قیمت  از  سطحی  در  هم 
حمایت  شود. ولی ما یک طیفی از مافیا و 
زرگری درست می کنیم، شعار  یک جنگ 
نه  ولی  می دهیم  مصرف کننده  از  حمایت 

از تولیدکننده و نه از مصرف کننده حمایت 
نمی کنیم.

بازرگانی  کمیسیون  رئیس  نایب  
کرد:  بیان  ایران  بازرگانی  اتاق  داخلی 
شرکت های  مانند  تولیدکننده هایی 
مفت  پول  و  می کنیم  تنبل  را  خودرویی 
شرایط  می کنند  فکر  که  می رسد  آنها  به 
یک  دنیا  کجای  در  باشد.  همین  باید 
تولیدکننده از یک سال قبل کاالی خود را 
پیش فروش می کند و پول آن را می گیرد؟ 
این حمایت از مصرف کننده نیست بلکه به 
ضرر او است. اگر ما پارامترهای حمایت را 
درست در نظر بگیریم و تنها قیمت مطرح 
از قیمت، کیفیت،  بلکه مجموعه ای  نباشد 
مختلف  شرایط  و  عملکری  پارامترهای 
نقش  صورت  این  در  بگیرد.  نظر  در  باید 
سازمان حمایت نقشش نظارتی خواهد بود 
که از تولید با رفع کاستی ها و همچنین از 

مصرف کننده حمایت می کند. 
وی با اشاره به عملکرد سازمان استاندارد 
گفت: استاندارد یک کیفیت حداقلی است 
یعنی می گوید این کاال پارامترهای حداقلی 
نیست.  مضر  مصرف کننده  برای  و  دارد  را 
به  نشود  نظارت  حداقل ها  این  روی  اگر 
ضرر مصرف کننده است. سازمان استاندارد 
باید نظارت خود را افزایش دهد و در بازار 
مصرف هم دنبال کنند که آیا استانداردی 
خیال  یعنی  نه.  یا  دارد  وجود  داده اند  که 
مهر  اگر  که  باشد  راحت  مصرف کننده 
استاندارد روی کاالیی است حداقل کیفیت 

را دارد اما امروز اینطور نیست.
دلیل  به  استاندارد  سازمان  افزود:  وی 
از مصرف  نمی تواند  دارد  که  نظارت کمی 

آرم  درج  صرف   کند،  حمایت  کننده 
دائما  باید  بلکه  نمی کند  کفایت  استاندارد 
کند  رصد  و  پویش  مصرف  بازار  در سطح 
تا موارد خطا را کشف کند اما این ضعیف 
که  کاالهایی  از  بسیاری  نتیجه  در  است 
که  حداقلی  کیفیت  دارند،  استاندارد 

سازمان استاندارد تعریف کردند را ندارد.
خودروها  مشکل  به  اشاره  با  یزدان پناه 
تصادف  با  کرد:  بیان  بهبهان  تصادف  در 
بهبهان باید سازمان استاندارد را به صالبه 
کشید، باید خسارت دهد که مشخص شود 
که آیا دست این سازمان با خودرویی ها در 
یک کاسه بوده که چنین اتفاقی رخ داده؟ 
هیچکس در کشور ما پاسخگو نیست. رفتار 
چند  تا  است  شعار  تنها  مسئولین  کار  و 
درست  این  بگذرانند،  را  مدیریت  صباح 
برای خودرو چنین  نیست. در کجای دنیا 
هم  آن  می کنند؟  وضع  سنگینی  مالیات 
قیمت  برابر  ده  آن  قیمت  که  خودرویی 

جهانی است.
وی اضافه کرد: برای موضوع هوای پاک 
هیبرید  خودروی  کشورها  از  بسیاری  در 
را  کار  این  چرا  ندارد.  مالیات  و  عوارض 
برای  باید  مصرف کننده  چرا  نمی کنند؟ 
دهد  پول  این همه  بی کیفیت  خودروی 
درحالی که می تواند در دنیا با همان پول 
بهترین خودور را بخرد؟ برای خرید همان 
خودرو هم در دنیا اقساط و لیزینگ وجود 
دارد اما اینجا برعکس اس،ت خودروسازی 
برای  است؟  کرده  کشور  به  خدمتی  چه 
نظر  به  کرده؟  ایجاد  اشتغال  نفر  چند 
اشتغال  بیمارستان ها  برای  بیشتر  می رسد 

ایجاد کرده است.
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سه دیپلمات ایرانی در »جده« مستقر شدند
همکاری  سازمان  نزد  ایران  نمایندگی  ایرانی،  دیپلمات  سه  اعزام  آفتابنیوز:با 
اسالمی فعالیت مجدد خود در جده را از پس از ۶ سال وقفه از سرمی گیرد. حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در یک نشست خبری با فواد حسین 
وزیر خارجه عراق در تهران اعالم کرد: عربستان سعودی با صدور ویزا برای سه تن از 
دیپلمات های ایران به عنوان دیپلمات های مستقر در سازمان کنفرانس اسالمی در 

جده موافقت کرده و ویزای این دیپلمات های دریافت شده است.

زوم

خودروسازان برای بیمارستان ها اشتغالزایی دارند

 ایراد شورای نگهبان به الیحه رتبه بندی معلمان
اعضای  بررسی  به  توجه  با  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی  آفتابنیوز:
شورا، مصوبه رتبه بندی معلمان مجددا به مجلس ارسال می شود. با توجه 
به جلسات متعدد شورای نگهبان، این شورا با اهداف مصوب موافق است و با 
توجه به اینکه در برخی از موارد در الیحه دولت تغییراتی صورت گرفته است 
شورای نگهبان اشکاالت و ابهاماتی دارد. برای رفع این ابهامات و اشکاالت به 

مجلس بازگردانده شد تا این ابهامات به شکل دقیق و شفاف برطرف شود.
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امور خارجه کشورمان صبح روز دوشنبه در  آفتابنیوز:سخنگوی وزارت 
نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مذاکرات وین و استقرار 
محل  در  وین  مذاکرات  ادامه  برای  کشورها  ارشد  مذاکره کنندگان  دوباره 
انجام برگزاری مذاکرات گفت: گفت وگو در مسیر درستی قرار گرفته است و 
بن بست الینحلی نداریم. در مورد برخی از موضوعات کلیدی باقی مانده باید 
تصمیمات خاص سیاسی گرفته شود و این موضوع نیازمند این است که 

تصمیمات در پایتخت کشورها گرفته شود.

زمستان ۱۴۰۰ انباشت برف افزایش می یابد

آفتابنیوز: حجت االسالم مهدی طائب پنج شنبه شب در جمع نمازگزاران 
مسجد امام علی)ع( در منطقه پیروزی مشهد با اشاره به جریان مذاکرات احیای 
برجام در وین گفت: غرب می خواهد بگوید جمهوری اسالمی منطق ندارد و 
منطق ایران زور و موشک است، در حالی که جمهوری اسالمی ایران، منطقی 
ترین کشور دنیا است. ما هیچگاه میدان مذاکره با اروپا را ترک نمی کنیم و 
مذاکرات نیز به نتیجه خواهد رسید. وضع اقتصادی هم بسیار خوب می شود.

فرمانده قرارگاه عمار: مذاکرات به نتیجه خواهد رسید

خطیب زاده: در مذاکرات وین بخشی از پرانتزها پاکسازی شده

ایسنا:یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: با 
دستور رییس جمهور همه بانک های دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد 
خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیرند و کسانی که سوابق آن ها ثابت 
کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل 
ضامن تسهیالت ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد. وی افزود: این 

دستور احتماال از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

حذف ضامن از وام های بانکی
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گردشگری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به صورت مدیریت پیمان « به آگاهی می رساند

 مهلت تحویل پاکات مناقصه به روز یکشنبه مورخ 1400/11/03 موکول گردید 

الکترونیکي آدرس  به  شده  اصالح  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضیان  همچنین 

WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان 

از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك 

از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
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