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ویترینآخر

گوناگون
موافقت پلیس با واردات خودروی باکیفیت

آفتابنیوز :سردار سید کمال هادیانفر رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در
نشست خبری درباره کیفیت خودروهای تولید داخل اظهار کرد :اصال ممکن است
یک رانندهای م رتکب خطایی شود که منجر به تصادف شود اما مساله اینجاست
که خودرو باید از جان او محافظت کند و در واقع از این آسیب جلوگیری کنیم.
امروز کدام یک از خودروهای ما با این وضعیت ساخته م یشود؟ .وی اظهار داشت:
واردات خودرو عاملی موثر در کاهش شمار جانباختگان حوادث رانندگی ست

آلمان آماده ارسال تانک به اوکراین است

خبرگزاری مه ر :وزارت دفاع آلمان از احتمال تحویل  ۵۰دستگاه تانک به اوک راین
خبر م یدهد .البته عملی شدن این اقدام در گرو اتخاذ تصمیم سیاسی در ب رلین
است .ب ربروک که در پایان نشست رؤسای دیپلماسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در لوکزامبورگ سخن م یگفت ،خاط رنشان کرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر
افزایش ارسال سالح به اوک راین توافق دارند .در صورت اتخاذ تصمیم نهایی ،روند تحویل
ظرف  ۶هفته آینده آغاز و طی سه ماه تکمیل م یشود.

فرانسه شش دیپلمات روس را اخراج کرد

به گزارش ایسنا ،به نقل از صدی البلد :وزارت امور خارجه ف رانسه ضمن احضار
نماینده سفارت روسیه ،اعالم کرد که شش دیپلمات روس در پاریس باید این کشور
را ترک کنند .مسووالن ف رانسوی م یگویند این اف راد در پی یک عملیات محرمانه
سروی سهای اطالعاتی روسیه در ف رانسه شناسایی شده اند .وزارت امور خارجه
ف رانسه م یگوید ،نماینده سفارت روسیه که عصر دوشنبه به وزارت خارجه ف رانسه
احضار شده بود ،از تصمیم اخ راج این شش دیپلمات روس مطلع شده است.

«شهباز شریف» نخست وزیر جدید پاکستان شد

ای رنا :نمایندگان مجلس در اسالمآباد با اکثریت آرا شهباز شریف فرد معرفی شده
از سوی اعضای جنبش دمک راتیک شامل حزب مردم ،مسلم لیگ نواز ،جمعیت
علمای اسالم ،حزب ملی عوام ،حزب عوامی بلوچستان ،حزب جمهوری وطن و
جنبش متحده قومی را ب رای تصدی مقام نخست وزیری این کشور انتخاب کردند.
گفتنی است ،نمایندگان حزب تحریک انصاف به ریاست «عم رانخان» جلسه رای
گیری ب رای انتخاب نخست وزیر جدید را تحریم کردند.

سخنگوی کاخ سفید:
هنوز نمیدانیم به توافق میرسیم یا نه
آفتابنیوز :سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه “مذاک رات وین ادامه دارد” خاطر
نشان کرد :ما همچنان در حال مذاکره بر سر موضوعات باق یمانده ب رای رسیدن به
توافق هستیم .وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به حمله روسیه به اوک راین ،آیا
مسکوکماکان م یتواند بر سر میز مذاکره با ای ران باقی بماند؟ گفت که دیپلماسی و
روابط خارجی ،پیچیده است و مذاک رات با ای ران با حضور روسیه نمونهای از آن است.

بهارنیوز :احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که به نظر
میرسد کماثرین فرد در تیم اقتصادی دولت باشد اخیر
گفته که از این پس ماهی یک خبر خوب خواهیم شنید!
قبل از او هم محسن رضایی که معاون اقتصادی رییسی
است اصرار داشت تا پایان آذر خبر خوبی میدهد و نهایتا
معلوم شد منظورش افزایش یارانه نقدی در دی ماه بود و
این خبر هم تکذیب شد! خود رئیس جمهور نیز کم وعده
نداده و مدام از کنترل و مهار تورم که به زودی محقق
خواهد شد ،میگوید .در واقع آنقدر وعده وعید میدهند که
انگار هنوز در دوره رقابتهای انتخاباتی هستیم .علیمحمد
نمازی ،فعال سیاسی اصالحطلب در این باره گفت« :رفتار
درست این است که دولت اخباری را در ارتباط با اقدامات
انجام شده به مردم بدهد یعنی اول اقداماتی که برای مردم
و کشور مفید است را انجام دهند و بعد خبر آن را به مردم
بدهند منتها شاهدیم که در خال چنین اقداماتی اجازه
نمیدهند فضا خالی بمانده و مدام وعده و شعار میدهند».
وی افزود« :تجربه هم نشان داده که هم وعدههای
انتخاباتی عملیاتی نشده و هم حرفهایی که در این ،5
 6ماه بیان شده است محقق نشده است .دلیل اصلی این
همه شعار دادن آن است که دستشان خالی است و حرفی
برای گفتن ندارند».
نمازی درباره تبعات این همه وعده دادن و عدم تحقق
وعدهها نیز گفت « :حتما تحقق پیدا نکردن وعدهها اعتماد
مردم را سلب میکند .مقامات و مسووالن باید بدانند که
هر وعدهای که عملیاتی نشود به اعتماد مردم بیشتر لطمه
میزند و موجب یاس میشود.
حال آنکه مایوس شدن مردم خیلی خطرناک است .نباید
اجازه داد که امید مردم از بین برود .آقایان مسوول باید
متوجه باشند که اگر هیچ حرفی نزنند بهتر از آن است که
مدام وعدههایی بدهند که محقق نمیشود».
این فعال سیاسی اصالحطلب از رییسی به خاطر انتخاب
محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی انتقاد کرد و گفت:
«ما وزیر اقتصاد داریم ،این اینکه در عین حال یک معاون
اقتصادی داشته باشیم و معاون اول فرمانده اقتصادی باشد
نتیجه خوبی ندارد.
چهار نفر را متولی اقتصاد کشور کردهاند .یک ضربالمثل
ایرانی میگوید آشپز که دو تا شود آش یا شور میشود یا
بینمک .عملکرد این دولت در حوزه اقتصاد مصداق همین
ضربالمثل است».

آگهی خريد ( 4چهار) عدد گیرموتور و گیربکس نوار نقاله
با برند WATT DRIVE (مجتمع جهان فوالد سیرجان)

شماره مناقصهsp-0101-03 :

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛
نسبت به خريد ( 4چهار) عدد گیرموتور و گیربکس نوار نقاله با برند WATT DRIVE را

عکس :سید محسن فروزنده

آشپز که دوتا شد
دنیا همینه !!

با دستور نمیشود مملکتداری کرد
بهارنیوز :یك فعال سیاسی در ارزیابی
خود از عملکرد دولت سیزدهم گفت :اگر
دولت سیزدهم به شعارهایی که داد و به
برنامهای که ارائه کرد ،هر چند که برنامه
نبود و همه مردم هم میدانستند برنامه
نیست ،عمل میکرد امروز باید تکلیف
مردم روشن میشد.
شهربانو امانی گفت :البته از سال
 ۹۶به بعد یعنی دور دوم روحانی
تندرویهای داخلی و همینطور جبهه
تندرو خارج از کشور باالخص آقای
ترامپ ،همگی سعی کردند از برجام
خارج شوند و عدهای هم آن را آتش
زدند ،دست پیش را گرفتند که پس
نیفتند .در آن زمان تنها کاری که دولت
با همه فشارها و شرایط سخت کشور
توانست انجام بدهد ،این بود که از برجام
خارج نشود.
در حقیقت روحانی در دولت دوم خود
با مجلس تندرو حداقلی یازدهم مواجه
بود و حتی اتهامهایی که به آقایان
ظریف و صالحی زده شد و رفتارهایی
هم با آن افراد صورت گرفت ،در چنین
شرایطی روحانی توانست با چنگ و
دندان برجام را حفظ کند .در نتیجه این
تالشهای روحانی است که دولت فعلی
حاضر است همه چیز بدهد تا مذاکرات
وین به نتیجه برسد.
امانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر
همگان منتظر نتایج اقدامات دولت
هستند ،تصریح کرد :ممکن است
حامیان رئیسی معتقد باشند که حداقل
اجازه دهید یک سال از عمر دولت

بگذرد بعد درباره آن قضاوت کنید اما
واقعیت این است دولتی که برنامه دارد،
جریانی که خودشان را جریان سیاسی
میدانند و با حداقل رأی فکر میکنند با
حذف همه رقبا میتوانند کشور را اداره
کنند ،طبیعتاً امروز باید شعارهایی که
داده بودند ،محقق میشد .کما اینکه
در وصف حال این دولت میگویند ابر
و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا
دولت بتواند یک کاری کند اما مشاهده
میکنیم سالی که نکوست از بهارش
پیداست.
وی با اشاره به آرایش کابینه دولت
سیزدهم ادامه داد :تیم دولت سیزدهم
نیروهای درجه سوم و چهارم احمدینژاد
و از پایگاه جبهه پایداری هستند اینها
هیچ برنامهای ندارند .آش اینقدر شور
شده که مدیر مسئول روزنامه کیهان
هم میگوید کادرسازی و تربیت نیروی
انسانی به همین راحتی نیست .بله ما
هم میدانیم؛ حذف نیروهای کارآمد که
خیلی راحت است! مثل آب خوردن در
دست آقایانی است که این کار را کردند.
دولتی که نخبگان را خانهنشین کند و
صدای مردم را نشنود ،دولت محرومین
نیست .امانی در ادامه اظهار کرد :در
نتیجه ،کشمکشهای اصولگرایان مردم
بیپناه میشوند .سالیان سال است
هشدار میدهند و زنگها را به صدا
درآوردهاند که این مسیری که میروید،
کشور را به بنبست میرساند .نکته این
است که دولتها معموالً گزارش عملکرد
 ۱۰۰روزه (سه ماهه) میدهند .نمیشود

که بگوییم مردم فع ً
ال گشنگی بکشید،
آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی
سخت میشود و مردم در شرایط بسیار
بسیار سختی دست و پنجه نرم میکنند.
وقتی میگویند تحریمها را دور میزنیم
چگونه دور میزنند؟ هزینه دور زدن
تحریمها را چه کسی پرداخت میکند
و سود آن به جیب چه کسی میرود؟
امانی خاطر نشان كرد :پیشبینی این
بود که حداقل این پنج نفر کاندیدا یک
جریان سیاسی با حذف همه رقبای
کارآمد از کارزار رأیگیری ،مشکالت
مردم را حل میکنند .اما آزموده
را آزمودن خطاست و تجربه نشان
میدهد که مدیریت یک علم است و با
شعار نمیشود یک کشور را اداره کرد،
همانطور که با دستور نمیشود فرهنگ
ساخت و اقتصاد را درست کرد ،با دستور
نمیشود مملکتداری کرد آنهم در
جهانی که بسیار پیچیده است.
وی ادامه داد :نمیخواهم بگویم
فقط این دولت مقصر است ،میخواهم
بگویم محیط زیست ویرانه است .وقتی
که کسی مثل ابتکار برنامه داشت،
سعی کردند حتی در دولت دوازدهم
محدودترش کنند و محیط زیست را
ویرانتر کنند خب االن بیایند پاسخ
بدهند .تاالبها را چه کسی خشکاند؟
هورالعظیم را چه کسی خشکاند؟ سیل
 ۹۸چگونه اتفاق افتاد؟ پروژههای ملی
را چه کسی اجرا کرد؟ لذا نتیجه چنین
اقتصاد نظامی و سیاسی به افزایش
مشکالت مردم ایران است.

آگهی مزايــده عمومــی
شمــاره /1401/04ز

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد

« 70هزار تن گندله سنگ آهن با عيار  65درصد »
را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به
صورت  ، FOBاز طريق مزايده به فروش برساند.
متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد

از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای

مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده به
وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir
بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

 5اردیبهشت ماه  1401ساعت 14:00پاکات خود را به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ  1401/01/29به

توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ
تحویل نمایند.صندوق پستی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  445-78185می باشد.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط ،اسناد مناقصه و مشخصات اقالم
موضوع را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.

اسناد و مدارک الزم :

-1درخواست رسمی ( .ذکر آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر ( .در صورت موجود بودن )
-4رزومه ،سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.
-5مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

شرایط :

-1تضمین شرکت در مناقصه؛

ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و به نفع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال (1.200.000.000ریال) می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  0990 145 8288تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )

ک مجتم
سی
ف
ج
واحد تدارکات و رخید رش ت ع هان والد رجان

-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس :دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده شیراز) تحویل داده شود.
تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1401/01/30در محل دفتر کمیسیون
معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق
د و قا

ساط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

