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ویترینآخر

گوناگون
شهید مطهری علیه شخص شاه سخنرانی کرد و اخراج نشد

آفتابنیوز :علی مطهری در توییتی در واکنش به اخ راج محمد فاضلی
از دانشگاه شهید بهشتی ته ران نوشت :تعلیق استا ِد فاضل و مصلح ،جناب
محمد فاضلی از تدریس در دانشگاه ،زنگ خطری ب رای آزادی تفکر و بیان
است .در رژیم گذشته استاد شهید آیت اهلل مطهری در شب  ۱۵خرداد۴۲علیه
شخص شاه سخن رانی کرد و پس از  ۴۵روز زندان از ادامه تدریس محروم نشد.
این چه نوع حفظ نظام است؟!

مدارک مورد نیاز وام بدون ضامن اعالم شد

اقتصادآنالین :روابط عمومی بانک مرکزی از ش رایط دریافت تسهیالت
زیر  ۱۰۰میلیون تومان با اعتبار سنجی خبر داد .مدیر روابط عمومی بانک
مرکزی در توییتی از ش رایط دریافت تسهیالت زیر  ۱۰۰میلیون تومان با
اعتباری سنجی طبق بخشنامه وزارت اقتصاد نوشت :دریافت وام تا ۵۰
میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق .دریافت وام تا ۱۰۰میلیون تومان
یک نامه کسر از حقوق هم راه با چک یا سفته.

افراد دارای عالئم سرماخوردگی از تزریق واکسن کرونا
خودداری کنند

ای رنا :س رپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز از اف رادی که عالئم سرماخوردگی،
گلودرد و آب ریزش بینی دارند خواست ب رای تزریق واکسن کرونا به م راکز واکسیناسیون
م راجعه نکنند .دکتر سرمست اظهار داشت :در ش رایط فعلی تنها اف رادی ب رای تزریق
واکسن کرونا اقدام کنند که هیچگونه عالئم بیماری سرماخوردگی ندارند تا بعد از
 ۲هفته از تزریق واکسن ایمنی الزم در آنها ایجاد شود.

قطعی گاز شهرکهای صنعتی کلید خورد

ایلنا :عباس جبالبارزی نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ای ران اظهار
داشت :نامهای از طرف شرکت گاز به چند شهرک صنعتی از جمله شهرک صنعتی
اشتهارد ارسال شده مبنی بر اینکه گاز آنها به دلیل افزایش مصرف خانگی قطع
خواهد شد و باید از سوخت جایگزین یعنی مازوت استفاده کنند .در حالی که
بسیاری از کارخانجات امکان استفاده از سوخت جایگزین ندارند ،سیستم آنها با گاز
کار م یکند و نم یتوانند مازوت بسوزانند.

خروج  ۲عضو دیگر تیم مذاکرهکننده آمریکا

ایلنا :روزنامه «وال استریت ژورنال» با اعالم اینکه اختالفهایی در میان تیم
مذاکرهکننده آمریکایی در وین ایجاد شده است ،نوشت که عالوه بر «ریچارد نفیو»
معاون «رابرت مالی» دو عضو دیگر این تیم هم از روند مذاک رات وین خارج شدهاند .بنا
بر اعالم دیپلماتهای آمریکایی ،برخی از اعضای تیم مذاکرهکننده این کشور به دلیل
اختالف با رابرت مالی بر سر نحوه مذاک رات با ای ران ،کنارهگیری کرده یا مسوولی تهای
خود در قالب این تیم را کاهش دادهاند.

غیر مستقیم با ایران هستیم
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در توییتی عنوان کرد
که واشنگتن تمرکزش را بروی آنچه که "بحران" زندانیان
خارجی و دوتابیعتی در ایران خواند ،خواهد گذاشت.
به گزارش ایسنا ،رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران روز دوشنبه در توییتی از پایان یافتن اعتصاب غذای
بری روزن( ،بری روزن  ،زندانی سابق آمریکایی در ایران
به مدت پنج روز در محل مذاکرات هستهای در وین دست
به اعتصاب غذا زده بود) استقبال و از آن چه تالشهای
قهرمانانه وی جهت تضمین آزادی تمامی اتباع خارجی و
دوتابعیتیها در ایران میخواند تقدیر کرد و گفت که تمرکز
کامل شان بر روی این بحران باقی میماند.
رابرت مالی پیش از این نیز در گفتگویی با رویترز درباره
ارتباط موضوع آزادسازی شهروندان آمریکایی که در ایران
زندانی هستند به انجام شدن توافقی در مذاکرات وین بر
سر احیای توافق هستهای ،گفت :این دو از هم جدایند و ما
در حال پیگیری هر دوی آنها هستیم .اما برای ما خیلی
سخت است که بازگشت به توافق هستهای را متصور شویم،
با وجود این که چهار آمریکایی بیگناه در ایران زندانی
هستند!
او در ادامه گفت :بنابراین ،در عین این که در حال انجام
دادن مذاکرات غیر مستقیم با ایران در زمینه پرونده
هستهای هستیم ،با آنها مذاکرات غیرمستقیمی هم درباره
اطمینانیافتن از آزادسازی زندانیانمان انجام میدهیم.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این گفتگو را به همراه
بری روزن ،دیپلمات  ۷۷ساله پیشین آمریکایی انجام داد .
به گزارش ایسنا ،سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت
خارجه کشورمان در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با
تحصن و اعتصاب غذای برخی از افراد در نزدیکی محل
مذاکرات وین و برخی از خواستههایی که آنها مطرح
کردهاند ،گفت :هر وقت در وین و جریان مذاکرات این تصور
ایجاد میشود که گفتوگوها در حال رسیدن به نتیجه است
گروههایی دست به انجام اقداماتی میزنند ،برخی در داخل
آمریکا به خاطر نگاههای سیاسی که دارند ،برخی در داخل
رژیم صهیونیستی و برخی در داخل منطقه و کشورهای
اروپایی.
خطیبزاده گفت :این مسائل خیلی اهمیت ندارد و آنچه
که مهم است رسیدن به یک توافق قابل اتکا و پایدار است
که منافع ایران تأمین شود.

آگهی مزایده (تجدیــد مزایـــده)
شماره /1400/03م (مرتبه دوم)

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

« پنج دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل »

نوع خودرو

مدل(سال)

شماره پالک

تضمین شرکت در مزایده

عکس :سید محسن فروزنده

آمریکا :در حال مذاکرات

قیمت پایه (ريال)

در این خانه سکونت داریم ،آشغال نریزید!

ارابههای مرگ چرا استاندارد نمیشوند؟
بهارنیوز :مرگ روزانه شماری از
هموطنان در جریان سوانح رانندگی یکی
از اتفاقهای ناگواری است که مدام در حال
روی دادن است که در آخرین اتفاق ،بامداد
( ۲۰دی  )۱۴۰۰تصادف زنجیرهای ۵۹
خودرو در محور بهبهان -اهواز که بیشتر به
فیلمهای اکشن هالیودی ،شباهت داشت،
منجر به فــوت  ۵نفر و  ۴۱مصدوم شد.
در همین رابطه رئیس پلیس راهور
میگوید در حادثه بسیار دلخراش بهبهان،
ایربگ هیچ کدام از خودروها باز نشد ،وی
ضمن انتقاد جدی از خودروسازان ،تعیین
سهم تقصیر برای آنها در این حادثه و
معرفیشان به مراجع قضایی ،متذکر شده
که چرا خودروسازان ارابه مرگ تولید
میکنند ،استانداردها درست نظارت
نمیشود و وزارت صمت کنترلی نمیکند.
گرانی خدمات پس از فروش و نصب
قطعات تقلبی دو عامل اصلی تشدید غیر
استاندارد بودن خودروهای تولید داخلی
است .هرچند توپ استاندارد سازی خودرو،
سال هاست در زمینهای مختلف انداخته
میشود و هیچ سازمان و ارگانی زیر بار
چنین مسوولیتی نمیرود .آیا تنها خودرو
سازان مقصر اصلی بروز همچنین حوادثی
هستند یا عوامل دیگر تأثیر گذارند؟
در همین رابطه امیر حسین کاکایی
کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات
علمی دانشگاه علم و صنعت میگوید:
ضعف نظارت بر تولید یکی از چالشیترین
موضوعاتی است که صنعت خودرو سازی
کشور را دچار مشکل کرده است.
کاکایی ادامه داد :عدم رعایت استاندارد
درتولید خودرو شرایط بحرانی را برای

مشتریان این خودروها فراهم کرده است.
موضوع ایمنی ،کیفیسازی ،عملکرد و
ارزیابی همگی مجموعه نظامات ارزیابی
کیفی هستند که متأسفانه هیچ یکی از
این موارد در صنعت بزرگ خودرو سازی
به طور کامل و دقیق رعایت و نظارت
نمیشود.
وی تأکید داشت :نصب قطعات تقلبی
بر روی خودروهای تولیدی و خدمات پس
از فروش بی حساب و کتاب محرز است.
توجه به این موارد مهمتر از ایربگ است
که هیچ یک از این موارد به طور کامل
بررسی نمیشود .عضو هیات علمی دانشگاه
علم و صنعت گفت :نصب ایربگ برای مردم
 ۱۵میلیون تومان آب میخورد و افزایش
هزینه برای مردم میشود.
کاکایی تأکید داشت :خدمات پس
ازفروش در ایران نیازمند یک پوست
اندازی است .به طور مثال مردم به
برخی تعمیرگاههای مرکزی که میلیاردها
سرمایه در آن خوابیده ،اعتماد نمیکنند و
خودروی خود را به تعمیرگاههای کوچک
که شاید بدون مجوز در سطح شهر در
حال فعالیت میباشند ،اعتماد میکنند
و خودروی خود را جهت سرویس و یا
تعویض قطعه به آنها میسپارند.
وی تصریح داشت :چرا در قرن ۲۱
که تولید خودروها آنقدر پیشرفت کرده
است باید شاهد فعالیت تعمیرگاههایی
در خیابانهای سطح شهر باشیم که
تعمیرکاران آن بدون هیچ مدرک تخصصی،
خدمات خودرو مردم را بر عهده میگیرند.
کاکایی تأکید داشت :کشور صنعت خودرو
سازی و تولید خودروی هر چند کم دارد،

از این رو دولت باید هزینه خدمات پس از
فروش آن را بپردازد و اطمینان مردم جهت
تردد باخودروهای داخلی را افزایش دهد نه
اینکه با یک تصادف تمام تقصیرها به عهده
خودرو ساز بیفتد.
مردم استفاده از ابزارهای ایمنی در
خودروها را جدی نمیگیرند
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
با اشاره به وضعیت استاندرد خودروهای
در حال تردد گفت :از بحث عدم نظارت
براستانداردهای تولید خودرو که بگذریم
موضوع عدم فرهنگ سازی برای چگونه
استفاده کردن از آبشن خودروها در
راستای حفظ ایمنی بیشتر از راننده،
سرنشین و خودرو میرسیم .وی تصریح
داشت :فرهنگ استفاده از تمام مواردی که
برای افزایش ایمنی در خودروهای تولیدی
تعبیر و نصب شده نکتهای است ،که تا
کنون مهجور مانده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛
زمانی که نصب ایربگ بر روی خودروهای
داخلی اجباری و اجرا شد تمام مردم به
عنوان یک آبشن جدید و قابل اعتماد از
آن استقبال کردند .در حالی که همین
مردم امروز برای کاهش هزینههای خود
اقدام به غیر فعال کردن ایربگ خودروهای
خود میکنند! تکلیف چیست؟ چرا هیچ
نظارتی بر این نوع اقدامات که از سوی
برخی از تعمیرکاران غیر مجاز صورت
میگیرد ،نیست! برای تقویت و توسعه
ایمنی خودروها نصب آپشنهای جدید بر
روی خودروهای تولیدی تنها راه نیست.
بلکه حاکمیت و دولت موظف به فرهنگ
سازی در این رابطه دارد.

آگهي مناقصـــه عمومـــي
شمــاره /1400/82ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « تامین برق نوار نقاله انتقال گندله به
مجتمع جهان فوالد از دو محل (پست پرورش و پست جنبی جهان فوالد) » خود را به صورت  EPCاز طريق

برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل
 4در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم

وانت پیکان

1388

ایران  283/65 -د 94

 15/000/000ريال  273/000/000ريال

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت 9

وانت پیکان

1389

ایران  528/75 -ب  30/000/000 35ريال  457/000/000ريال

الي  14روز یکشنبه مــورخ  1400/11/24در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر

وانت پیکان

1389

 20/000/000ريال  388/000/000ريال

وانت پیکان

1390

دو گانه سوز
نیسان پاترول

1380

 2درب

ایران  813/65 -د 96

ایران  423/55 -ص  30/000/000 36ريال  596/000/000ريال
ایران  259/75 -ب  60/000/000 83ريال

1/185/000/000
ريال

خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس
الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

مهلت تحویل پاکات روز یکشنبه مورخ  1400/11/17در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان ،محله کوی

فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک  ،36کدپستی 7816947838دبیرخانه  -آقای اسدی می باشد.
ضمنا ً بازدید در روز دوشنبه مورخ  1400/11/11از ساعـــت  8الی  13برای متقاضیان بالمانع می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :

-1سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل:

* چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

* ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

* واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی
-2شرکت در مزایده برای هر یک یا کلیه ماشین آالت مجاز است.

*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

متقاضیان جهت بازدید و کسب اطالعات فنی با شماره 0913 945 8870 :مهندس قربانلو تماس حاصل نمایند.

متقاضیان جهت کسب اطالعات در خصوص مزایده با شماره 034 - 4142 4328 :تماس حاصل نمایند.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/11/16مقرر
شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون
نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها
به شماره /1400/14ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور«بومی سازی یک دستگاه
اتوماتیک القایی تهیه قرص به روش ذوبی جهت آنالیز دستگاه  » XRFمطابق با اطالعات موجود

نمونه خارجی ،اقدام به شناسایی و ارزیابی شركت سازنده واجد شرايط نمايد .لذا كليه
متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها و سازندگان
به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه
و مزایده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و
ارزيابي ميباشد ،حداكثر تا تاريخ یکشنبه مورخ  1400/11/17به نشاني دفتر كميسيون
معامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند .شرکت در فراخوان حاضر
و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

