
ویترین آخر

احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی نگاه متفاوت نوشت:احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی نگاه متفاوت نوشت:
با خیزی که مجامع دولتی و غیردولتِی بین المللی برای با خیزی که مجامع دولتی و غیردولتِی بین المللی برای 
تحریم روسیه برداشته اند، اگر والدیمیر پوتین عاقل باشد، تحریم روسیه برداشته اند، اگر والدیمیر پوتین عاقل باشد، 
باید هر چه سریع تر خود را از منجالب جنگ اوکراین خارج باید هر چه سریع تر خود را از منجالب جنگ اوکراین خارج 
اوکراین  آینده سرتاسر  روزهای  اگر در  اوکراین کند. روسیه حتی  آینده سرتاسر  روزهای  اگر در  کند. روسیه حتی 
نخواهد داشت؛  برایش  آورد، سودی  در  اشغال خود  به  نخواهد داشت؛ را  برایش  آورد، سودی  در  اشغال خود  به  را 
چرا که از هم اکنون بازندۀ این بازی شده است. به نظرم چرا که از هم اکنون بازندۀ این بازی شده است. به نظرم 
هزینه های همه جانبۀ اشغال اوکراین، روسیه را به تدریج از هزینه های همه جانبۀ اشغال اوکراین، روسیه را به تدریج از 
پای در می آورد. پوتین آن روزی جنگ بر سر اوکراین را پای در می آورد. پوتین آن روزی جنگ بر سر اوکراین را 
باخت که به رغم تصمیم قاطعش برای حمله به آن کشور، باخت که به رغم تصمیم قاطعش برای حمله به آن کشور، 
که  نمی دانست  او  آیا  کرد.  انکار  را  آن  شرم آوری  طرز  که به  نمی دانست  او  آیا  کرد.  انکار  را  آن  شرم آوری  طرز  به 
لکه دار  را  حیثیتش  و  اعتبار  آشکارشونده ای  دروِغ  لکه دار چنین  را  حیثیتش  و  اعتبار  آشکارشونده ای  دروِغ  چنین 
می کند؟ پاسخ به این پرسش چه مثبت و چه منفی باشد، می کند؟ پاسخ به این پرسش چه مثبت و چه منفی باشد، 
نشان از برخی اختالالت دماغی دارد، زیرا یک فرد نابالغ نشان از برخی اختالالت دماغی دارد، زیرا یک فرد نابالغ 

هم از پیامدهای این نوع دروغ زننده بی اطالع نیست.هم از پیامدهای این نوع دروغ زننده بی اطالع نیست.
بعضی دروغ ها در این عالم، عجیب رسواکننده می شوند بعضی دروغ ها در این عالم، عجیب رسواکننده می شوند 
به گونه ای که آشکارگی آنها، راهی برای انکار و پنهان سازی به گونه ای که آشکارگی آنها، راهی برای انکار و پنهان سازی 
راه  نه  راه پیش می ماند  نه  نمی گذارد.  باقی  توجیه شان  راه و  نه  راه پیش می ماند  نه  نمی گذارد.  باقی  توجیه شان  و 

پس. به قول موالنا:پس. به قول موالنا:
هیچ پنهان خانه آن زن را نبودهیچ پنهان خانه آن زن را نبود

سمج و دهلیز و ره باال نبودسمج و دهلیز و ره باال نبود
نه تنوری که در آن پنهان شودنه تنوری که در آن پنهان شود

نه جوالی که حجاب آن شودنه جوالی که حجاب آن شود
هم چو عرصه پهن روز رستخیزهم چو عرصه پهن روز رستخیز
نه گو و نه پشته نه جای گریزنه گو و نه پشته نه جای گریز
............

زیر چادر مرد رسوا و عیانزیر چادر مرد رسوا و عیان
سخت پیدا چون شتر بر نردبانسخت پیدا چون شتر بر نردبان

این در حالی است که اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی این در حالی است که اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی 
در کشور ما در مورد بحران اوکراین چنان خام و بی اساس در کشور ما در مورد بحران اوکراین چنان خام و بی اساس 
منافع  مورد  در  بنیادی  فهم  هیچ  گویی  که  است  منافع بوده  مورد  در  بنیادی  فهم  هیچ  گویی  که  است  بوده 
کشوری به نام ایران و چارچوب پیچیده و بغرنجی به نام کشوری به نام ایران و چارچوب پیچیده و بغرنجی به نام 
با  است.  نگرفته  شکل  ایرانیان  ما  بین  در  بین الملل  با نظام  است.  نگرفته  شکل  ایرانیان  ما  بین  در  بین الملل  نظام 
تأسف بسیار تأسف بسیار ""مزخرف گوییمزخرف گویی"" در مملکت ما در هر سه حوزۀ  در مملکت ما در هر سه حوزۀ 
بی هزینه  و  رایج  چنان  ضدرسمی  و  غیررسمی  و  بی هزینه رسمی  و  رایج  چنان  ضدرسمی  و  غیررسمی  و  رسمی 

شده است که گویی انتها ندارد!شده است که گویی انتها ندارد!

       گوناگون

   عصر ایران؛ مهرداد خدیر-   عصر ایران؛ مهرداد خدیر- این  این 
روزها از زبان برخی کارشناسان در صدا روزها از زبان برخی کارشناسان در صدا 
و سیما یا گویندگانی که روی تصاویر و سیما یا گویندگانی که روی تصاویر 
حملۀ روسیه به اوکراین، متن می خوانند حملۀ روسیه به اوکراین، متن می خوانند 
این تعبیر را زیاد می شنویم که »اوکراین این تعبیر را زیاد می شنویم که »اوکراین 

باید مایۀ عبرت باشد«.باید مایۀ عبرت باشد«.
این است  اینجا  از عبرت، در  این است منظور  اینجا  از عبرت، در  منظور 
اتحاد  فروپاشی  از  پس  »اوکراین،  اتحاد که  فروپاشی  از  پس  »اوکراین،  که 
جهان  اتمی  قدرت  سومین  جهان شوروی  اتمی  قدرت  سومین  شوروی 
بوده با بوده با 130130 موشک بالستیک قاره پیما  موشک بالستیک قاره پیما 
با بُرد با بُرد 55 تا  تا 1010 هزار کیلومتر.  به اینها  هزار کیلومتر.  به اینها 
اضافه کنید »اضافه کنید »17001700 کالهک هسته ای  کالهک هسته ای 

و و 33003300 بمب اتم!« بمب اتم!«
حال آن که در معاهدۀ »بوداپست« حال آن که در معاهدۀ »بوداپست« 
در سال در سال 13731373 خورشیدی توافق کردند  خورشیدی توافق کردند 
در  و  بدهند  را  هسته ای  های  در سالح  و  بدهند  را  هسته ای  های  سالح 
مقابل، امنیت آنها را آمریکا و انگلستان مقابل، امنیت آنها را آمریکا و انگلستان 
تضمین و تأمین کنند و حاال می بینیم تضمین و تأمین کنند و حاال می بینیم 
اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته و خبری اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته و خبری 

از غربی ها نیست.از غربی ها نیست.
   این اعداد و ارقام ، نادرست نیست اما    این اعداد و ارقام ، نادرست نیست اما 
همۀ داستان نیست و به عمد بخش هایی همۀ داستان نیست و به عمد بخش هایی 
به  تا  انداخته اند  جا  خود  روایت  در  به را  تا  انداخته اند  جا  خود  روایت  در  را 
نتیجۀ مورد نظر برسند.  چرا که تفاهم نتیجۀ مورد نظر برسند.  چرا که تفاهم 
بوداپست میان اوکراین از یک طرف و بوداپست میان اوکراین از یک طرف و 
55 قدرت دارای حق وتو بود نه تنها با  قدرت دارای حق وتو بود نه تنها با 

آمریکا و انگلستان.آمریکا و انگلستان.
یعنی هر یعنی هر 55 کشور به اوکراین گفتند  کشور به اوکراین گفتند 
از  جای مانده  بر  هسته اِی  از سالح های  جای مانده  بر  هسته اِی  سالح های 
شوروی را تحویل بده، امنیتت با ما و شوروی را تحویل بده، امنیتت با ما و 
بود  روسیه  اصلی  گردان  صحنه  بود اتفاقا  روسیه  اصلی  گردان  صحنه  اتفاقا 
چون یا باید خود را وارث توان هسته ای چون یا باید خود را وارث توان هسته ای 
شوروی معرفی می کرد چندان که در شوروی معرفی می کرد چندان که در 
میراث دار  امنیت،  شورای  در  وتو  میراث دار حق  امنیت،  شورای  در  وتو  حق 

می ستاند  هم  وراث  دیگر  از  یا  می ستاند است  هم  وراث  دیگر  از  یا  است 
باقی  شاخ  خود  مقابل  یا  کنار  در  باقی و  شاخ  خود  مقابل  یا  کنار  در  و 

نمی گذاشت.نمی گذاشت.
خطای دوم این که نمی گویند تضمین خطای دوم این که نمی گویند تضمین 
دهنده به اوکراین هر دهنده به اوکراین هر 55 کشور بودند از  کشور بودند از 
اکنون  و  روسیه  جناب  همین  اکنون جمله  و  روسیه  جناب  همین  جمله 
قول  که  کرده  تجاوز  روسیه ای  قول همان  که  کرده  تجاوز  روسیه ای  همان 

دفاع از امنیت اوکراین را داده بوددفاع از امنیت اوکراین را داده بود
اتحاد  از  پس  اوکراین  اوصاف  این  اتحاد با  از  پس  اوکراین  اوصاف  این  با 
شوروی در قبال سالح های هسته ای به شوروی در قبال سالح های هسته ای به 
ارث برده دو راه بیشتر نداشت: یا نگاه ارث برده دو راه بیشتر نداشت: یا نگاه 
دارد و بگوید مال خودمان است. در این دارد و بگوید مال خودمان است. در این 
صورت نه روسیه تحمل می کرد نه غرب صورت نه روسیه تحمل می کرد نه غرب 
و با هر دو باید درمی افتاد. در واقع آن که و با هر دو باید درمی افتاد. در واقع آن که 
ابتدا دندان هسته ای اوکراین را کشید ابتدا دندان هسته ای اوکراین را کشید 
روسیه بود.    یا این که تحویل دهد و روسیه بود.    یا این که تحویل دهد و 
وارد بازی مناسبات جهانی شود. پس در وارد بازی مناسبات جهانی شود. پس در 
اصل خالص شدن از سالح های هسته اصل خالص شدن از سالح های هسته 
ای بحثی نیست جز در صدا وسیمای ای بحثی نیست جز در صدا وسیمای 
عبرت  منظر  از  که  اسالمی  عبرت جمهوری  منظر  از  که  اسالمی  جمهوری 
تفسیر می کنند. بحث ها همه بر سر این تفسیر می کنند. بحث ها همه بر سر این 
است که تا چه اندازه باید به ناتو نزدیک است که تا چه اندازه باید به ناتو نزدیک 

می شد یا نمی شد.می شد یا نمی شد.
البته  سیما  و  صدا  تفسیرهای  البته      سیما  و  صدا  تفسیرهای      
این  از  می خواهند  و  است  این هدف دار  از  می خواهند  و  است  هدف دار 
رهگذار به توافق برجام هم طعنه بزنند رهگذار به توافق برجام هم طعنه بزنند 
حال آن که می توان گفت: خوب، پس حال آن که می توان گفت: خوب، پس 
چرا حاال خودتان عبرت نمی گیرید و به چرا حاال خودتان عبرت نمی گیرید و به 

دنبال احیای همان برجام هستید؟!دنبال احیای همان برجام هستید؟!
شوروی  اتمی  سالح  انبار  شوروی اوکراین،  اتمی  سالح  انبار  اوکراین، 
سابق بود و باید تکلیف این انبار را پس سابق بود و باید تکلیف این انبار را پس 
نمی شد  می کردند.  روشن  فروپاشی  نمی شد از  می کردند.  روشن  فروپاشی  از 
و  باشد  رفته  بین  از  شوروی  خود  و که  باشد  رفته  بین  از  شوروی  خود  که 
شناخته  آن  اصلی  میراث دار  شناخته روسیه  آن  اصلی  میراث دار  روسیه 

استقالل  دنبال  به  هم  دیگران  و  استقالل شود  دنبال  به  هم  دیگران  و  شود 
باشند اما دندان تیز شوروی در یکی از باشند اما دندان تیز شوروی در یکی از 
جمهوری ها جا بماند. آن هم در حالی جمهوری ها جا بماند. آن هم در حالی 

که رد پاهای مافیاها دیده می شد.که رد پاهای مافیاها دیده می شد.
اوکراینی ها  اوکراینی ها دندانی که به درد خود  دندانی که به درد خود 
نان  و  آب  آنان  برای  چون  نان نمی خورد  و  آب  آنان  برای  چون  نمی خورد 
تصمیم  باالتفاق  این  بر  بنا  تصمیم نمی شد.  باالتفاق  این  بر  بنا  نمی شد. 
به خلع سالح اوکراین گرفتند به یک به خلع سالح اوکراین گرفتند به یک 
دلیل روشن و البته از موضع زور. این دلیل روشن و البته از موضع زور. این 
که تعداد اتمی های جهان از آنچه هست که تعداد اتمی های جهان از آنچه هست 
بیشتر نشود. منطق زورشان در قبال ما بیشتر نشود. منطق زورشان در قبال ما 
نیز همین است. همین تعداد که هستیم نیز همین است. همین تعداد که هستیم 
بس است و به دیگری اجازه نمی دهیم.بس است و به دیگری اجازه نمی دهیم.

هم  هسته ای  کلید  نکنیم  هم فراموش  هسته ای  کلید  نکنیم  فراموش 
اتحاد شوروی در مسکو بود  اتحاد شوروی در مسکو بود در دوران  در دوران 
و این طور نبود که اگر خود اوکراینی ها و این طور نبود که اگر خود اوکراینی ها 
بخواهند بتوانند استفاده کنند. کلید و بخواهند بتوانند استفاده کنند. کلید و 
دسته در مسکو بود و تیغه در اوکراین. دسته در مسکو بود و تیغه در اوکراین. 
این دو هم البته در درون اتحاد شوروی این دو هم البته در درون اتحاد شوروی 
برای  نه  آن  از  پس  اما  داشتند  برای معنی  نه  آن  از  پس  اما  داشتند  معنی 
روسیه قابل تحمل بود و نه برای اوکراین روسیه قابل تحمل بود و نه برای اوکراین 

قابل استفاده.قابل استفاده.
اصول اصول  ""عبرتیعبرتی" "  تحلیل های  تحلیل های فرض  فرض 
 گرایان این است که اوکراینی ها امنیت  گرایان این است که اوکراینی ها امنیت 
خود را فروختند. اگر چنین باشد پس خود را فروختند. اگر چنین باشد پس 
اعتراف می کنند روس ها امنیت اوکراین اعتراف می کنند روس ها امنیت اوکراین 

را نقض کرده اند. را نقض کرده اند. 
نباید پرسید چرا نقض  نباید پرسید چرا نقض با این فرض  با این فرض 
دست  به  مستقل  کشور  یک  دست امنیت  به  مستقل  کشور  یک  امنیت 
قدرتی مانند روسیه را محکوم نمی کنید قدرتی مانند روسیه را محکوم نمی کنید 
روسیه  امنیت  راستای  در  به عکس  روسیه و  امنیت  راستای  در  به عکس  و 
توجیه می کنید؟ تکلیف تان را روشن توجیه می کنید؟ تکلیف تان را روشن 
دارید  را  اوکراین  امنیت  دغدغۀ  دارید کنید!  را  اوکراین  امنیت  دغدغۀ  کنید! 

یا روسیه را؟یا روسیه را؟
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مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

دبیرتحریریهوگرافیست:سارهمیرحسینی
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دیواره ترک خورده یخدان های دو قلو ...

اتحادیه اروپا ۲۶ فرد و یک نهاد روسی را تحریم کرد
ایرنا:ایرنا: شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای  شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای ۲۶۲۶ فرد و یک نهاد روسی را تحریم  فرد و یک نهاد روسی را تحریم 
الیوم ساعات اولیه بامداد سه شنبه به وقت  الیوم ساعات اولیه بامداد سه شنبه به وقت کرده است. شبکه خبری روسیا  کرده است. شبکه خبری روسیا 
تهران اعالم کرد؛ این تصمیم به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین گرفته تهران اعالم کرد؛ این تصمیم به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین گرفته 
شده است. پیش از آن نیز اتحادیه اروپا والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شده است. پیش از آن نیز اتحادیه اروپا والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 

و سرگئی الوروف وزیر خارجه این کشور را تحریم کرده بود.و سرگئی الوروف وزیر خارجه این کشور را تحریم کرده بود.

زوم

داستان اوکراین؛ عبرت یا غیرت؟

آمریکا ۱۲ عضو هیئت روسیه در سازمان ملل را اخراج کرد
اظهار  ملل  سازمان  در  روسیه  دائم  نماینده  و  سفیر  نبنزیا  واسیلی  اظهار   ملل  سازمان  در  روسیه  دائم  نماینده  و  سفیر  نبنزیا  واسیلی  ایرنا:ایرنا: 
داشت: آمریکا داشت: آمریکا 1۲1۲ دیپلمات در نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل را عنصر  دیپلمات در نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل را عنصر 
نامطلوب اعالم کرد.سفیر دولت والدیمیر پوتین در سازمان ملل عصر دوشنبه به نامطلوب اعالم کرد.سفیر دولت والدیمیر پوتین در سازمان ملل عصر دوشنبه به 
وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت آمریکا وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت آمریکا 1۲1۲ دیپلمات در نمایندگی دائمی  دیپلمات در نمایندگی دائمی 
روسیه در سازمان ملل را عنصر نامطلوب اعالم کرد و از آنها خواست تا روسیه در سازمان ملل را عنصر نامطلوب اعالم کرد و از آنها خواست تا 77 مارس  مارس 

خاک آمریکا را ترک کنند.خاک آمریکا را ترک کنند.
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عصر ایران:عصر ایران:  بر اساس گزارش ها به احتمال فراوان روسیه شانسی برای حضور بر اساس گزارش ها به احتمال فراوان روسیه شانسی برای حضور 
در جام جهانی قطر نخواهد داشت. پس از آن که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور در جام جهانی قطر نخواهد داشت. پس از آن که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، تهاجم تمام عیار به اوکراین را از طریق زمین، هوا و دریا آغاز کرد، هیات روسیه، تهاجم تمام عیار به اوکراین را از طریق زمین، هوا و دریا آغاز کرد، هیات 
حاکمه فوتبال )فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا( وارد عمل شد. و حاال به حاکمه فوتبال )فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا( وارد عمل شد. و حاال به 
شکل رسمی اعالم شد که همه تیم های ملی و باشگاهی روسیه از حضور در شکل رسمی اعالم شد که همه تیم های ملی و باشگاهی روسیه از حضور در 

همه رقابت ها محروم شده اند.همه رقابت ها محروم شده اند.

عصر ایران: عصر ایران: نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت اگرچه امیدوار بود مذاکرات نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت اگرچه امیدوار بود مذاکرات 
تاکنون نهایی شده باشد، اما »تقریباً مطمئن« است تا پایان هفته توافق می شود. تاکنون نهایی شده باشد، اما »تقریباً مطمئن« است تا پایان هفته توافق می شود. 
میخائیل اولیانف، فرستاده روسیه در وین، به خبرنگار بلومبرگ گفت اگرچه امیدوار میخائیل اولیانف، فرستاده روسیه در وین، به خبرنگار بلومبرگ گفت اگرچه امیدوار 
بود مذاکرات ایران تاکنون نهایی شده باشد، اما »تقریباً مطمئن« است تا پایان هفته بود مذاکرات ایران تاکنون نهایی شده باشد، اما »تقریباً مطمئن« است تا پایان هفته 
آینده توافق رخ خواهد داد. او قصد دارد با باقری مالقات کند و معتقد است موضوع آینده توافق رخ خواهد داد. او قصد دارد با باقری مالقات کند و معتقد است موضوع 

تضمین حل شده است و برخی تصمیمات باقی مانده است.تضمین حل شده است و برخی تصمیمات باقی مانده است.

جنگی که پوتین 
پیشاپیش باخت

روسیه از تمام رقابت های فوتبال محروم شد

اولیانوف: »تقریباً مطمئن« هستم تا پایان هفته توافق می شود

اینترنت ماهواره ای در اوکراین فعال شد
ایالن ماسک، بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس اعالم کرد که اینترنت ماهواره ای را ایالن ماسک، بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس اعالم کرد که اینترنت ماهواره ای را 
برای اوکراین فعال کرده است. در پی اختالل اینترنت در اوکراین، معاون نخست وزیر برای اوکراین فعال کرده است. در پی اختالل اینترنت در اوکراین، معاون نخست وزیر 
این کشور از ماسک تقاضا کرده بود تا اینترنت اوکراین را تامین کند. توییت ایالن این کشور از ماسک تقاضا کرده بود تا اینترنت اوکراین را تامین کند. توییت ایالن 
ماسک مبنی بر تامین اینترنت اوکراین، با استقبال گسترده کاربران از کشورهای ماسک مبنی بر تامین اینترنت اوکراین، با استقبال گسترده کاربران از کشورهای 
مختلف همراه شده است. هدف از سیستم اینترنتی شرکت اسپیس  ایکس آن است مختلف همراه شده است. هدف از سیستم اینترنتی شرکت اسپیس  ایکس آن است 

تا دسترسی بخش زیادی از مردم جهان به اینترنت را فراهم کند.تا دسترسی بخش زیادی از مردم جهان به اینترنت را فراهم کند.

معاون مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان  و مدیر حسابرسی شهرستان سیرجان  خبر داد:

ارائه خدمات مالیاتی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک
محمد خواجویی – معاون مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان  
و مدیر حسابرسی شهرستان سیرجان در خصوص ارائه خدمات 

مالیاتی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک گفت: 
امور  سامانه  الکترونیک  خدمات  ملی  درگاه  طریق  از 
از  مجموعه ای   my.tax.gov.ir آدرس:  به  مالیاتی 
بطور  مودیان  و  شهروندان  عموم  به  مالیاتی  خدمات 
متمرکز و به صورت الکترونیک ارائه می شود که از جمله 

این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
 * مشاهده تعداد پرونده های مالیاتی اشخاص 

* اظهارنامه ها) درآمد، نقل و انتقال امالک، مستقالت، 
ارث( 

* واحدهای مسکونی خالی از سکنه

* مالیات بر نقل و انتقال خودرو  مالیات بر خودروهای 
تحت تملک با ارزش مجموع بیش از 10 میلیارد ریال

* واحد های مسکونی گران قیمت و باغ ها با ارزش بیش 
از 200 میلیارد ریال

* دسترسی به کارتابل ابالغ الکترونیک اوراق مالیاتی
پیگیری  و  مالیاتی  قبوض  کلیه  پرداخت  و  مشاهده   *

قبوض پرداختی
* مشاهده اطالعات صورت معامالت

* مالیات تکلیفی)حقوق( 
مالیاتی،  خدمات  شدن  الکترونیکی  با  است  ذکر  قابل 
ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش 
اطمینان  قابل  سریع،  بستر  یک  در  شهروندان  و  یافته 

وضعیت  آخرین  از  مرسوم،  پیچیدگی های  بدون  و 
الکترونیک  خدمات  سایر  و  خود  مالیاتی  پرونده 
به  منجر  امر  این  که  بهره مند خواهند شد  مالیاتی 
افزایش رضایت مندی مودیان، ارتقای سالمت نظام 
اداری وکاهش مصرف کاغذخواهد شد و توسعه این 
قرار  کار  دستور  در  همچنان  الکترونیک  خدمات 

دارد.
کردن  وارد  با  مذکور  به سامانه  مراجعه  با  مودیان   
کد ملی، شماره موبایل، تاریخ تولد، ثبت نام کرده 
سامانه  وارد  عبور  کلمه  و  کاربری  نام  دریافت  با  و 
می شوند ضمنا شماره موبایل می بایست با کد ملی 

انطباق داشته باشد. 

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز وفروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و  

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکارلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازیکولرهای گـازی  اسپلیتاسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروشخیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحیفروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 84 2 3 3 8 7 8 8 - - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 50 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5   

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها 
به شماره به شماره 1414//14001400/ف )نوبت سوم(/ف )نوبت سوم(

دستگاه  یک  سازی  منظور»بومی  به  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شرکت 

اطالعات موجود  با  مطابق   » XRF به روش ذوبی جهت آنالیـز دستگاه  تهیه قرص  القایی  اتوماتیک 

نمونه خارجی، اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت سازنده واجد شرایط نماید. لذا کلیه متقاضیان 

مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها و سازندگان به آدرس الكترونیكي 

WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند و پاکت خود 
را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا تاریخ یكشنبه مورخ 

1400/12/15 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل 

نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


