
ویترین آخر

مجلس  در  آباد  بستان  مردم  مجلس نماینده  در  آباد  بستان  مردم  نماینده  عصرایران:  عصرایران:    
شورای اسالمی گفت: االن کسب و کارها آسیب جدی شورای اسالمی گفت: االن کسب و کارها آسیب جدی 
ویژه  به  استارتآپ ها  بنیان،  دانش  اند. شرکت های  ویژه دیده  به  استارتآپ ها  بنیان،  دانش  اند. شرکت های  دیده 
آنهایی که حجم شان کوچک است به شدت آسیب دیده آنهایی که حجم شان کوچک است به شدت آسیب دیده 
مهاجرت  آستانه  در  و  اند  داده  انجام  نیرو  تعدیل  مهاجرت اند؛  آستانه  در  و  اند  داده  انجام  نیرو  تعدیل  اند؛ 
هستند. ما کلی سرمایه گذاری در کشور برای این کسب هستند. ما کلی سرمایه گذاری در کشور برای این کسب 
وکارها انجام داده ایم، اینها پیشران های پیشرفت کشور وکارها انجام داده ایم، اینها پیشران های پیشرفت کشور 
در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد هستند و به همین در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد هستند و به همین 

راحتی از دست می روند.راحتی از دست می روند.
 وی با بیان اینکه فیلترینگ حتی در این شرایط قابل  وی با بیان اینکه فیلترینگ حتی در این شرایط قابل 
از  نگرانی  فیلترینگ  از  هدف  اگر  گفت:  نیست؛  از دفاع  نگرانی  فیلترینگ  از  هدف  اگر  گفت:  نیست؛  دفاع 
مسائل امنیتی است که در حال حاضر با همین شرایط مسائل امنیتی است که در حال حاضر با همین شرایط 
این  و  می شود  منعکس  اخبار  و  تصاویر  همه  این فیلترینگ  و  می شود  منعکس  اخبار  و  تصاویر  همه  فیلترینگ 

فقط اذیت کردن کسب وکارها و مردم است.فقط اذیت کردن کسب وکارها و مردم است.
این  مجازی  فضای  عالی  شورای  گفت:  قزلجه  نوری  این   مجازی  فضای  عالی  شورای  گفت:  قزلجه  نوری   
این  اسم  شاید  داشت.  فیلترینگ  برای  را  این اختیارات  اسم  شاید  داشت.  فیلترینگ  برای  را  اختیارات 
است  داده  انجام  مجازی  فضای  عالی  شورای  که  است کاری  داده  انجام  مجازی  فضای  عالی  شورای  که  کاری 
نیز  قانون  نیز   قانون   1010 از  آن  اهمیت  ولی  نباشد  از قانونگذاری  آن  اهمیت  ولی  نباشد  قانونگذاری 
قوانین مجلس،  از  و در عمل خیلی مهمتر  است  قوانین مجلس، بیشتر  از  و در عمل خیلی مهمتر  است  بیشتر 
قانون وضع می کند و اتفاقا سریعتر از قوانین مجلس نیز قانون وضع می کند و اتفاقا سریعتر از قوانین مجلس نیز 

اجرایی می شود.اجرایی می شود.
 وی تصریح کرد: امیدواریم حاکمیت این مسیر را برای  وی تصریح کرد: امیدواریم حاکمیت این مسیر را برای 
اطالعات  آزاد  و گردش  و متوسط  وکارهای خرد  اطالعات کسب  آزاد  و گردش  و متوسط  وکارهای خرد  کسب 
در جامعه نبندند. برخی، راهکار طبقاتی کردن اینترنت در جامعه نبندند. برخی، راهکار طبقاتی کردن اینترنت 
کاری  هم  کردن  طبقاتی  این  که  می کنند  مطرح  کاری را  هم  کردن  طبقاتی  این  که  می کنند  مطرح  را 
نامطلوب و آثار بدی را در جامعه می گذارد. نوری قزلجه نامطلوب و آثار بدی را در جامعه می گذارد. نوری قزلجه 
پس  است  تکنولوژی  اینجا  بحث  مبنای  چون  پس گفت:  است  تکنولوژی  اینجا  بحث  مبنای  چون  گفت: 
ممنوعیت ها جواب نمی دهد. ما می گوییم نه خودتان و ممنوعیت ها جواب نمی دهد. ما می گوییم نه خودتان و 
نه ملت را اذیت کنید چرا که اینجا بحث تکنولوژی است نه ملت را اذیت کنید چرا که اینجا بحث تکنولوژی است 
و در تکنولوژی هر روز یک ابداع جدیدی اتفاق می افتد و در تکنولوژی هر روز یک ابداع جدیدی اتفاق می افتد 

که سریعا همه اینها را پشت سر می گذارد.که سریعا همه اینها را پشت سر می گذارد.
آثار  اینکه  بیان  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  آثار عضو  اینکه  بیان  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
سوء این فیلترینگ در اقتصاد کشور قابل مشاهده است سوء این فیلترینگ در اقتصاد کشور قابل مشاهده است 
گفت: اینگونه رفتار کردن با مردم درست نیست. اینکه گفت: اینگونه رفتار کردن با مردم درست نیست. اینکه 
بخواهیم مدام به مردم بگوییم فالن کار را انجام دهید یا بخواهیم مدام به مردم بگوییم فالن کار را انجام دهید یا 
فالن کار را انجام ندهید یا درفالن پلتفرم بروید و نروید فالن کار را انجام ندهید یا درفالن پلتفرم بروید و نروید 
داشته  گذاری  سیاست  می توانیم  نیست.  آنها  شان  داشته در  گذاری  سیاست  می توانیم  نیست.  آنها  شان  در 
آن  در  نیز  ملی  منافع  که  حاکمیت  اهداف  که  آن باشیم  در  نیز  ملی  منافع  که  حاکمیت  اهداف  که  باشیم 
است پیش برود ولی به این شکل اولیه جواب نمی دهد.است پیش برود ولی به این شکل اولیه جواب نمی دهد.

       گوناگون

مجلس،  در  میانه  مردم  مجلس، نماینده  در  میانه  مردم  نماینده 
انتظار  انقالبی  دولت  از  مردم  انتظار گفت:  انقالبی  دولت  از  مردم  گفت: 
داشتند بتوانند مانند سایر کشورها به داشتند بتوانند مانند سایر کشورها به 
خودروهای مجهز و دارای استاندارد روز خودروهای مجهز و دارای استاندارد روز 
دنیا دسترسی داشته باشند، چرا ملت دنیا دسترسی داشته باشند، چرا ملت 
ما باید مجبور باشد از ارابه های مرگ ما باید مجبور باشد از ارابه های مرگ 

استفاده کند.استفاده کند.
خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  خبرآنالین، به  خبرگزاری  گزارش  به 
با  موافقت  در  حسینی  مرتضی  با سید  موافقت  در  حسینی  مرتضی  سید 
صمت،  وزیر  امین  فاطمی  صمت، استیضاح  وزیر  امین  فاطمی  استیضاح 
گفت: با گذشت گفت: با گذشت ۳۳ ماه امروز استیضاح  ماه امروز استیضاح 
کنندگان به عنوان بهتر شدن شرایط و کنندگان به عنوان بهتر شدن شرایط و 
بهبود وضعیت صنعت، معدن و تجارت بهبود وضعیت صنعت، معدن و تجارت 
از  الزم  اصالحات  و  تغییرات  انجام  از و  الزم  اصالحات  و  تغییرات  انجام  و 
پیگیری استیضاح صرفه نظر نکرده اند پیگیری استیضاح صرفه نظر نکرده اند 
و مهلتی به دولت داده اند اما متاسفانه و مهلتی به دولت داده اند اما متاسفانه 
آقای وزیر و دولت محترم به وعده های آقای وزیر و دولت محترم به وعده های 

خود عمل نکرد.خود عمل نکرد.
وی افزود: آقای رئیس جمهور مردم وی افزود: آقای رئیس جمهور مردم 
و نمایندگان امید زیادی به دولت شما و نمایندگان امید زیادی به دولت شما 
داشتند و خصوصا در بحث تنظیم بازار داشتند و خصوصا در بحث تنظیم بازار 
نگاه ویژه ای به دولت بود، همچنین در نگاه ویژه ای به دولت بود، همچنین در 
بخش کنترل قیمت ها و سر و سامان بخش کنترل قیمت ها و سر و سامان 
زیادی  امید  به معادن و خودرو  زیادی دادن  امید  به معادن و خودرو  دادن 
به دولت داشتند و انتظار داشتند تولید به دولت داشتند و انتظار داشتند تولید 
در بخش های مختلف با افزایش کمی در بخش های مختلف با افزایش کمی 
و کیفی روبه رو شود و موانع موجود و کیفی روبه رو شود و موانع موجود 
ولی  شود  برداشته  آن  پای  پیش  ولی از  شود  برداشته  آن  پای  پیش  از 
تنها  نه  گفت  باید  تاسف  و  تلخی  تنها با  نه  گفت  باید  تاسف  و  تلخی  با 
در  توجهی  قابل  و  چشمگیر  در حرکت  توجهی  قابل  و  چشمگیر  حرکت 
به  کار  بلکه  نشد  مشاهده  زمینه  به این  کار  بلکه  نشد  مشاهده  زمینه  این 
جایی رسید که عده ای از کارآفرینان جایی رسید که عده ای از کارآفرینان 
و تولیدکنندگان راه خروج از کشور را و تولیدکنندگان راه خروج از کشور را 

در پیش گرفتند.در پیش گرفتند.
با  خود  صحبت های  ادامه  در  با وی  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
در  معدن  بخش  مشکالت  به  در اشاره  معدن  بخش  مشکالت  به  اشاره 
نیز  معادن  از  بسیاری  گفت:  نیز کشور،  معادن  از  بسیاری  گفت:  کشور، 
بهره  برای  الزم  تجهیزات  آنکه  بهره ضمن  برای  الزم  تجهیزات  آنکه  ضمن 
برداری را ندارند با کمبود نیروی انسانی برداری را ندارند با کمبود نیروی انسانی 
نیز مواجه اند، همچنین خام فروشی و نیز مواجه اند، همچنین خام فروشی و 
عدم فرآوری همچنان در اغلب معادن عدم فرآوری همچنان در اغلب معادن 
کارنامه  مرور  و  است  جاری  و  کارنامه ساری  مرور  و  است  جاری  و  ساری 
آقای وزیر صمت نشان می دهد که وی آقای وزیر صمت نشان می دهد که وی 
به هیچ یک از وعده هایی که در زمان به هیچ یک از وعده هایی که در زمان 
رأی اعتماد داده است عمل نکرده است، رأی اعتماد داده است عمل نکرده است، 
وعده هایی مانند کم اثر کردن تحریم ها، وعده هایی مانند کم اثر کردن تحریم ها، 
حذف امضاهای طالیی، تامین مصالح حذف امضاهای طالیی، تامین مصالح 
ساختمانی، تنوع بخشی به شرکت های ساختمانی، تنوع بخشی به شرکت های 
خودروسازی، افزایش تولید و باالبردن خودروسازی، افزایش تولید و باالبردن 
کیفیت خودرو و رقابتی شدن بازار از کیفیت خودرو و رقابتی شدن بازار از 

جمله وعده های عملی نشده است.جمله وعده های عملی نشده است.
نماینده مردم میانه در مجلس خطاب نماینده مردم میانه در مجلس خطاب 
به فاطمی امین، تصریح کرد: شما در به فاطمی امین، تصریح کرد: شما در 
این این 1۴1۴ ماه عالوه بر اینکه نتوانستید بر  ماه عالوه بر اینکه نتوانستید بر 
مافیای خودروسازی غلبه کنید بلکه در مافیای خودروسازی غلبه کنید بلکه در 
شکم این مافیا هضم و در جهت منافع شکم این مافیا هضم و در جهت منافع 
از  بعد  مردم  و  کردید  حرکت  از آن ها  بعد  مردم  و  کردید  حرکت  آن ها 
سال ها نارضایتی از صنعت خودروسازی سال ها نارضایتی از صنعت خودروسازی 
و کیفیت پایین آن ها از دولت انقالبی و کیفیت پایین آن ها از دولت انقالبی 
انتظار داشتند بتوانند مانند مردم سایر انتظار داشتند بتوانند مانند مردم سایر 
کشورها به خودروهای مجهز و دارای کشورها به خودروهای مجهز و دارای 
داشته  دسترسی  دنیا  روز  داشته استاندارد  دسترسی  دنیا  روز  استاندارد 
ماشین  یک  داشتن  حسرت  و  ماشین باشند  یک  داشتن  حسرت  و  باشند 

خوب را به گور نبرند.خوب را به گور نبرند.
وی با تاکید بر لزوم برخورد با فساد وی با تاکید بر لزوم برخورد با فساد 
در صنعت، گفت: اگر در بخش برخورد در صنعت، گفت: اگر در بخش برخورد 

با فساد که عمده ترین آن در وزارت با فساد که عمده ترین آن در وزارت 
باندهای  بردن  بین  از  و  است  باندهای صمت  بردن  بین  از  و  است  صمت 
نکنیم  جدی  اقدام  خوار  المال  نکنیم بیت  جدی  اقدام  خوار  المال  بیت 
نخواهیم  موفق  نیز  بخش ها  سایر  نخواهیم در  موفق  نیز  بخش ها  سایر  در 
بارها عرض کردم ما سال ها  بارها عرض کردم ما سال ها شد، من  شد، من 
است که مافیاهایی را در کشور داریم، است که مافیاهایی را در کشور داریم، 
مافیای خودروسازی که هر دولتی را در مافیای خودروسازی که هر دولتی را در 
شکم خود حذف می کند و کدامیک از شکم خود حذف می کند و کدامیک از 
نماینده ها و شهروندان و کدام یک از نماینده ها و شهروندان و کدام یک از 
آحاد ملت از این صنعت راضی است، آحاد ملت از این صنعت راضی است، 
اما چطور است که این دو خودروساز اما چطور است که این دو خودروساز 
در  را  کشور  تولیدات  تمام  در دولتی  را  کشور  تولیدات  تمام  دولتی 
انحصار گرفته اند و نمی گذارند واردات انحصار گرفته اند و نمی گذارند واردات 
انجام  سایر کشورها  در  که  انجام به شکلی  سایر کشورها  در  که  به شکلی 
صحیحی  و  آزاد  شکل  به  صحیحی می پذیرد  و  آزاد  شکل  به  می پذیرد 
صنعت  می گذارند  نه  و  شود  صنعت انجام  می گذارند  نه  و  شود  انجام 
رونق  کشور  در  دیگری  رونق خودروسازی  کشور  در  دیگری  خودروسازی 
بگیرد و چرا ملت ما باید مجبور باشد بگیرد و چرا ملت ما باید مجبور باشد 

از ارابه های مرگ استفاده کند.از ارابه های مرگ استفاده کند.
حسینی تصریح کرد: دومین مافیایی حسینی تصریح کرد: دومین مافیایی 
که در کشور همچنان به هیچ صراطی که در کشور همچنان به هیچ صراطی 
مستقیم نیست مافیای نظام بانکی است مستقیم نیست مافیای نظام بانکی است 
چرا که هیچ یک از مصوبات مجلس را چرا که هیچ یک از مصوبات مجلس را 
به درستی اجرا نمی کند و همچنان به درستی اجرا نمی کند و همچنان 
مبتال به ربا است و همچنان در بحث مبتال به ربا است و همچنان در بحث 
که  اشخاصی  و  کالن  تسهیالت  که ارائه  اشخاصی  و  کالن  تسهیالت  ارائه 
خودشان مایلند اقدام می کنند اما در خودشان مایلند اقدام می کنند اما در 
زوج های  برای  تسهیالت  ارائه  زوج های بحث  برای  تسهیالت  ارائه  بحث 
مافیای  و  می نمایند  کارشکنی  مافیای جوان  و  می نمایند  کارشکنی  جوان 
سومی که رهبر معظم انقالب نیز بارها سومی که رهبر معظم انقالب نیز بارها 
به آن اشاره کردند مافیای قاچاق کاال به آن اشاره کردند مافیای قاچاق کاال 

و واردات است.و واردات است.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

دو تابلو با یک مفهموم

با کندی اینترنت، ۹۰ درصد تورها سفرشان به ایران را لغو کرده اند
ایلنا:ایلنا: امیر پویان رفیعی شاد رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،  امیر پویان رفیعی شاد رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، 
گردشگری و زیارتی استان تهران با اشاره به آنکه این روزها حال صنعت گردشگری گردشگری و زیارتی استان تهران با اشاره به آنکه این روزها حال صنعت گردشگری 
خوب نیست، از کندی اینترنت و تصویرسازی که این روزها از ایران در جهان می شود خوب نیست، از کندی اینترنت و تصویرسازی که این روزها از ایران در جهان می شود 
و تاثیر آن بر حوزه گردشگری سخن گفت و ادامه داد: بیش از و تاثیر آن بر حوزه گردشگری سخن گفت و ادامه داد: بیش از ۹0۹0 درصد تورهای  درصد تورهای 
ورودی کنسل شدند و شاهد رکود در گردشگری داخلی، خروجی و تورهای ورودی ورودی کنسل شدند و شاهد رکود در گردشگری داخلی، خروجی و تورهای ورودی 

هستیم.هستیم.

زوم

آقای فاطمی امین! چرا مردم باید ارابه مرگ سوار شوند؟
بهارنیوز:بهارنیوز: با وجود تشدید فیلترینگ، تعداد کاربران فعال توییتر فارسی  با وجود تشدید فیلترینگ، تعداد کاربران فعال توییتر فارسی ۴۶۴۶ درصد،  درصد، 
تعداد الیک تعداد الیک 1۸۳1۸۳ درصد و تعداد کل محتوا  درصد و تعداد کل محتوا 1۶۳1۶۳ درصد رشد داشته است. با وجود  درصد رشد داشته است. با وجود 
تشدید فیلترینگ از پایان شهریور ماه امسال و دسترسی سخت تر به شبکه های تشدید فیلترینگ از پایان شهریور ماه امسال و دسترسی سخت تر به شبکه های 
اجتماعی فیلتر شده مثل توییتر، تعداد کاربران فعال توییتر فارسی اجتماعی فیلتر شده مثل توییتر، تعداد کاربران فعال توییتر فارسی ۴۶۴۶ درصد رشد  درصد رشد 
پیدا کرده است. این موضوع در حالی است که تعداد کاربران فعال اینستاگرام در پیدا کرده است. این موضوع در حالی است که تعداد کاربران فعال اینستاگرام در 

همین بازه زمانی همین بازه زمانی ۶۹۶۹ درصد کاهش داشته است. درصد کاهش داشته است.

به گزارش اسکای، کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اوکراین از فیفا درخواست به گزارش اسکای، کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اوکراین از فیفا درخواست 
کرده تا ایران را از حضور در جام جهانی کرده تا ایران را از حضور در جام جهانی ۲0۲۲۲0۲۲ محروم کند. زیرا ایران در حال  محروم کند. زیرا ایران در حال 
ارسال تسلیحات به روسیه است. در بخشی از بیانیه اتحادیه فوتبال اوکراین ارسال تسلیحات به روسیه است. در بخشی از بیانیه اتحادیه فوتبال اوکراین 
آمده است: »با توجه به قطعنامه آمده است: »با توجه به قطعنامه ۲۲۳1۲۲۳1 شورای امنیت و ادعای دخالت ایران در  شورای امنیت و ادعای دخالت ایران در 
تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، ما از فیفا درخواست می کنیم که موضوع تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، ما از فیفا درخواست می کنیم که موضوع 

حذف تیم ملی ایران از جام جهانی حذف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲0۲۲۲0۲۲ را بررسی کند« را بررسی کند«

در تکنولوژی، 
ممنوعیت جواب نمی دهد

رشد 46 درصدی کاربران فعال توییتر فارسی با اعمال فیلترینگ

اقدام جدی اوکراین برای حذف ایران از جام جهانی!

روزنامه ایران: تا امروز هیچ معترضی کشته نشده!!
روزنامه ایران:روزنامه ایران: طی آشوب های اخیر در کشور، مدافعان امنیت حداقل  طی آشوب های اخیر در کشور، مدافعان امنیت حداقل ۳۵۳۵ شهید  شهید 
را تقدیم ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران کرده اند. اما کسی از طرف مقابل را تقدیم ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران کرده اند. اما کسی از طرف مقابل 
کشته نشد. این امر درعین حال به معنای موفقیت نیرو های حافظ امنیت، و کشته نشد. این امر درعین حال به معنای موفقیت نیرو های حافظ امنیت، و 
نشان دهنده مظلومیت این نیرو ها نیز هست. زیرا این وضعیت، بیانگر این است نشان دهنده مظلومیت این نیرو ها نیز هست. زیرا این وضعیت، بیانگر این است 
که این نیروها، نه تنها هیچ گاه از سالح های جنگی استفاده نکرده اند، بلکه در موارد که این نیروها، نه تنها هیچ گاه از سالح های جنگی استفاده نکرده اند، بلکه در موارد 

بسیاری، مانع تحقق پروژه های کشته سازی در طرف مقابل نیز شده اند.بسیاری، مانع تحقق پروژه های کشته سازی در طرف مقابل نیز شده اند.

استیضاِح بی نتیجه: فاطمی امین وزیر ماند
با رای  امین  پایاین جلسه استیضاح فاطمی  از  با رای  پس  امین  پایاین جلسه استیضاح فاطمی  از  خبرگزاری خبرانالین:خبرگزاری خبرانالین: پس 
نمایندگان همچنان وزیر ماند. جلسه استیضاح فاطمی امین با تاخیری بیش از نمایندگان همچنان وزیر ماند. جلسه استیضاح فاطمی امین با تاخیری بیش از 
چهار ماهه ، دیروز در حالی برگزار شد که همچنان طرح احیای وزارت بازرگانی چهار ماهه ، دیروز در حالی برگزار شد که همچنان طرح احیای وزارت بازرگانی 
در هاله ای از ابهام است و این مهم از سوی دولت پیگیری نشده است. فاطمی در هاله ای از ابهام است و این مهم از سوی دولت پیگیری نشده است. فاطمی 
امین با امین با 1۸۴1۸۴ رای مخالف استیضاح همچنان وزیر صنعت، معدن و تجارت باقی  رای مخالف استیضاح همچنان وزیر صنعت، معدن و تجارت باقی 

ماند. ماند. ۸۴۸۴ نماینده به استیضاح وی رای موافق دادند. نماینده به استیضاح وی رای موافق دادند.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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آگهی مزایــده عمومـــی 
شمــاره :  1401/17/ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد« 300،000 )سيصد هزار( تن سنگ آهن با عيار آهن 36 درصد« موجود 

در انبارهای مجتمع خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این 

شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات تا ساعت 

14:00 روز یکشنبه مــورخ 1401/08/22 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

مزایده  موضوع  انبارهای  محل  از  بازدید  ضمناً 

شده  مقرر   1401/08/16 مورخ  دوشنبه  روز 

است. شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های 

فرمت  با  مطابق  عينأ  بایستی  مزایده  در  شركت 

تهيه گردد. شركت  ارائه شده در اسناد مزایده 

معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد


