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اینچندنفر
این چه افتضاحی است که درصداوسیما حاکم شده است
جماران :محمد مهاجری ،فعال رسانه ای اصولگرا درواکنش به تنگ نظری هادرخصوصعادل فردوسی پورگفت:
مگرمی شود کسی مدیرشبکهای باشد و کارمندش ازکشورخارج شود و درجای دیگرگزارشگری کند و او ازناراحتی
نمیرد؟! من اگرجای آقای فروغی بودم استعفا میدادم .وی افزود :این چه افتضاحی است که درصداوسیما حاکم
شده است؟ اگرآقای فروغی می تواند حتی به جای آقای علی عسگری تصمیم بگیرد پس باید سُ مبه پرزوری داشته
باشد .جای تأمل دارد کسی را که تلویزیون ایران مدت هاست کنارگذاشته ،درالیو اینستاگرامیش میلیون ها ایرانی منتظرشنیدن گزارشش هستند.

دولت آقای خاتمی موفق ترین دولت بعد از انقالب بود
خبرآنالین :سیدمحمد صدر ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،چهره سیاسی اصالحطلب گفت:
واقعیت این است که دولت اصالحات آقای خاتمی موفق ترین دولت بعد ازانقالب چه درسیاست داخلی و چه
درسیاست خارجی بود ،اینکه برخی میگویند قراراست آقای خاتمی کاندیدای ریاستجمهوری شود باید بگویم
این یک شوخی است .آقای خاتمی این موضع را خیلی جدی نفی میکند .من یک نظرخاص دراین زمینه دارم
که قبال هم گفتهام؛ کسی که ۸سال رئیس جمهوربود دیگرمعنا ندارد که دوباره بهعنوان کاندیدا مطرح شود ،خود ایشان هم خیلی مخالف است.

فردوسیپورسوپراستارشد
خبرآنالین :گزارش عادل فردوسیپور با  809هزاربیننده درلحظه ،رکورد منحصربه فردی را ازخود به جای
گذاشت.اتفاقی که باعث حیرت عوامل رسانهای  AFCدر قطر شد تا آنها ،او را سوپراستار بنامند .عصرشنبه
صفحه فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی فینال لیگ قهرمانان بین دو تیم پرسپولیس و اولسان کره جنوبی را
به صورت زنده و با گزارش عادل فردوسی پوربرای مردم ایران پخش کرد .اعالم رسمی خبرگزارش فردوسیپوردر
اینستاگرام فارسی ای اف سی ،باعث شد تا ظرف  24ساعت تعداد دنبالکنندههای این صفحه ازحدود  180هزارنفربه بیش از 2میلیون نفربرسد.

دیشب ،شب یلدا بود ،یلدایی متفاوت که به دلیل وجود کرونا بسیاری تصمیم گرفتند بدون تجمع و درخانهی خودشان این آیین را برگزار کنند /عکس:امین ارجمند -پاسارگاد

روزانههای کامبیز

خارج از مدار
 احمدرضا تخشید
امروز آقای زاکانی از نمایندگان
گرانقدرمجلسگفتهاند:آقایرییسجمهور
میگوید که یک آدم بدی بوده ،آمده و
برجام را خطخطی کرده و حاال یک کسی
بیاید و برجام را خوشخط بنویسید و
برگردد تا ما برگردیم به برجام .نخیر .اصال
دست شما نیست ...این مجلس به چنین چیزی تن نخواهد
داد ...گذشت آن زمانی که کسی بخواهد در مقابل این خواست
نامطلوب سکوت کند .آقای زاکانی در ادامه حرفی زدهاند که فقط
باید گفت احسنت! آفرین! ایشان گفتهاند «امروز بهترین فرصت
است که به جای استیضاح فرد ،استیضاح جریان صورت بگیرد تا
نظام ازعناصربیکفایت تطهیرشود ...این عناصربیکفایت باورهای
انقالب اسالمی را ندارند اما سرسفرهی انقالب اسالمی نشستهاند و
آنجا جزو تقسیمکنندهها شدهاند .جزو کسانی هستند که بناست
پذیرایی کنند کارکنند اما اصال باورندارند» من به این مسئلهی سفره
و تقسیمکردن واقعا اعتقاد دارم و فکر میکنم هرجا قرار است
چیزی تقسیم شود حتما باید دست افراد مورد اطمینان باشد و
این از روز روشنتر است که ما خودمان از همه مورد اطمینانتر
هستیم و اصال زشت است که تا خودمان هستیمَ ،کس دیگری
بنشیند سرسفره و یا َکس دیگری بخواهد تقسیم کند .در ادامه
دیروز امروزدیدم آقای علمالهدی هم مشتهای کوبندهای بردهان
سواد نادان کوبیدهاند .ایشان گفتهاند :فرقی بین آمریکا
خائنان بی ِ
ِ

خبر
افزایش وام ازدواج تاکنون منجر به افزایش ازدواج نشده است
 پاسارگاد :معاون ساماندهی امور جوانان وزارت
ورزش و جوانان با اظهار تاسف از عدم تدوین دستورالعمل
مشخص برای نظارت بر دریافت کنندگان وام ازدواج ،گفت:
باید فکری درجهت تابآوری جوانان برای بازپرداخت وام ازدواج
شود تا زوجهای جوان با دریافت وام ازدواج برای رفع بخشی از
مشکالتشان ،درابتدای زندگی به بدهکاران بانکی تبدیل نشوند.
محمد مهدی تندگویان در گفتوگو با ایسنا ،گفت :معاونت
مخالف افزایش وام ازدواج نیست و هشدارهای داده شده صرفا
بر اساس بررسی آمارهای واقعی تابع افزایش وام ازدواج است
چراکه علیرغم افزایش وام ازدواج از سال  ۹۶که  ۱۰میلیون
تومان بود تاکنون که  ۵۰میلیون تومان است امر ازدواج در
کشورکاهشداشتهوتبعاتیهمنسبتبه آن ایجادشده است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با
اشاره به سایرمشکالت جوانان درزمینه امرازدواج نظیراشتغال
ایمن و مسکن ارزان که درصورت تامین نیازی به دریافت وام
ازدواج توسط جوانان ایجاد نمیشود ،تاکید کرد :تمام حرف ما
هشدار آماری است و مخالف پرداخت و افزایش وام نیستیم.
به نظر میرسد وام ازدواج در مجموع نتوانسته است منجر به
افزایش آمار ازدواج شود ،بنابراین باید به سوی مشوقهایی

حرکت کنیم که دربرگیرنده اولویت خانواده و فرزندآوری و دائمی
باشند تا بتواند درجهت رشد امرازدواج درکشوربه ما کمک کند.
وی با تاکید براینکه مباحث مورد توجه این معاونت درافزایش
وام ازدواج معطوف به جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی
وام ازدواج و انحراف در پرداخت و برداشت آن است ،افزود:
نگرانی ما ازدواج اجباری به دلیل برخورداری از منافع مالی وام
ازدواج است .اگر دستورالعمل درست و جامعی برای دریافت
کنندگان در نظارت بر مدل هزین ه وجود نداشته باشد ،اعطای
هرگونه تسهیالتی که با نرخ پایین و منافع خوب برای دریافت
کننده پرداخت شود به ویژه درشرایط بحران اقتصادی فعلی ـ
تحریمهای موجود و شرایط ایجاد شده به واسطه پاندمی کووید
 ۱۹ـ امکان بروزهرگونه انحرافی نظیرخرید و فروش وام ،ازدواج
و طالق صوری ،ازدواج اجباری و ...را ایجاد میکند .او گفت:
ما باید مطمئن شویم این وام در امر ازدواج هزینه میشود.
متاسفانه پس ازدریافت وام ازدواج درکشورهیچ دستورالعملی
برای نظارت بر آن وجود ندارد و دستورالعملدار شدن آن باید
هرچه سریعتر انجام شود ،همچنین اگرمقررشود سال آینده
به زوجین  ۱۶۰میلیون تومان وام ازدواج تعلق گیرد نگرانی ما از
افزایش تبعات آن است.

بدون برنامه

و سه کشور اروپایی نمیکند .هم اروپاییها چنین جانوران درنده
هستند و هم آمریکاییها چنین عناصرناپاک وحشی هستند ...که
به اینها التماس کنیم که تحریمها را ازما بردارند؟ اصال فکرش یا
جهالتست یا خیانت .اینها که حرفش را م یزنند یا اینقدرنفهم،
نادان و بیسواد هستند که چیزی نمیفهمند و دشمنشناس نیستند
یا نخیر ،دستشان در دست دشمن خائن هست و آمدند دست
به چنین عمل خائنانهای بزنند ».در اینجا من هم همصدا با آقایان
میخواهم مشت محکمی بزنم و بگویم باید هرچه زودتر این جناح
بیکفایت را طبق فرمودهی جناب زاکانی استیضاح کنیم و این
خائنین که دست در دست دشمن دارند را از کشور اخراج کنیم و
خودمان به تنهایی هرکاری باید بکنیم انجام دهیم .امروزاینA.F.C
هم از مدار خارج شد و به خائنین بیسواد پیوست و ما باید هرچه
سریعتربه فکرکوباندن مشتی به دهانشان باشیم .این نادانها بدون
توجه به حرفهای آقای فروغی مدیر شبکه سه سیما آمدهاند از
فردوسیپوردعوت کردهاند برود قطرو فوتبال پرسپولیس را گزارش
کند .یعنی واقعا اینها نمیدانند فردوسیپور از مدار خارج شده
است .حاال شاید آقای فروغی جوان است و بشود به حرفش گوش
نکرد ولی اینها واقعا نمیدانند ایشان از اقوام جناب حداد عادل
هستند و دیگر باید حرمت ریش سفید آقای حداد را نگه داشت.
امروزبعد ازدو هفته بستهی پستیای که با پست پیشتازبه فاصلهی
هزار کیلومترفرستاده بودم به مقصد رسید یعنی روزی حدود پنجاه
کیلومتر راه رفته بود و رکوردی به جا گذاشته بود و باید از مسئوالن
پستبابت اینسرعت انتقالتشکرکرد...به امیدپیروزیهایبیشتر

 امید محمودزادهابراهیمی
 )۱در کشورهایی که ساختار
دموکراتیک دارند و رای مردم
برای انتخاب باالترین مقام
اجرایی مهم تلقی میشود؛
چیزی به عنوان رییسجمهور
یکشبه نداریم .احزاب رقابت
درون حزبی دارند و کاندید نهایی هر حزب معرفی
شده و با برنامهها و اهداف مشخص رقابت میکنند.
اگر همان ساختار را مبنا در نظر بگیریم ،هماکنون
سردار حسین دهقان؛ وزیر سابق دفاع که به صورت
رسمی اعالم کاندیداتوری کرده ،باید میتینگهای
انتخاباتی ،تیم انتخاباتی و اعضای اصلی کابینه خود
را معرفی کرده باشد اما چنین چیزی را نمیبینیم.
از مابقی کاندیداها نظیر سعید محمد ،مدیر قرارگاه
خاتم االنبیا ،محمدباقر قالیباف؛ رییس کنونی مجلس،
محسن رضایی؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
پرویز فتاح؛ رییس بنیاد مستضعفان؛ سعید جلیلی؛
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و محمدرضا
عارف؛ نماینده سابق مجلس هم تاکنون هیچ برنامه
تدوینشدهای اعالم نشده است.
یکی از دالیل پافشاری بر موضوع ارایه برنامه
توسط کاندیداها این است که آنها باید همگی به امور
اجرایی و دولتی آشنایی کافی داشته باشند و با شناخت
نقاط ضعف و قوت در راستای بهتر شدن کار ،برنامه
بدهند .متاسفانه تاکنون اغلب اشخاص احاطه کافی بر
مدیریت بدنه دولت نداشتهاند و اصالح آن را مدنظر
قرار ندادهاند که این موضوع نشان میدهد کاندیداها
در حوزه شناخت دستگاه اجرایی ضعف دارند .به
عنوانمثالاگرانتقادیبهمعضالتکنونیاقتصادنظیر
کاهش ارزش پول ملی ،پایین ماندن شاخص تولید و

غیره وجود دارد باید در همین برنامهها به طور شفاف
برای مردم بیان شود و تا مردم هم یاد بگیرند که باید
به برنامه رای داد نه اینکه شخصمحور رای بدهند .اگر
هم نظر بر این دارند که این ساختار به نوعی تدارکاتچی
است ،درخواست اصالح ساختاری داده شود.
 )۲پیشبینیهای سیاسی میگویند سال آینده
درونیترین انتخابات سالهای اخیر را شاهد هستیم
و رقابت اصلی میان کاندیداهای اصولگرایان است.
چندین نظرسنجی زودهنگام هم نشان داده جامعه
به هیچکدام از کاندیداهای احتمالی روی خوش نشان
ندادهاند و نگرانی جدیاز پایین بودن سطح مشارکت
مردمی در پای صندوق وجود دارد .یادمان بیاید که
در چندسال اخیر به رای و نظر مردم بارها بیاحترامی
شده و بسیاری از همین نمایندگان مجلس که خود
با رای حداقلی به مجلس راه یافتهاند ،مشکل اصلی و
کنونی کشور را رای اشتباه مردم به دولت میدانند .با
توجه به مشکالت اساسی و ریشهای مجلس با دولت و
انتقاد از رای مردم به نظر میرسد ،بهترین شیوه برای
کاهش مداخالت بین قوهای انتخاب رییسجمهور (یا
نخستوزیر)ازسویمجلسباشدکهعملکرددستگاه
اجرایی کامال زیرنظر قوه مقننه بوده و گالیه و شکایتی
هم اگر هست به مجلسیها بازگردد و آنها پاسخگو
باشند و هرزمان که احساس کردند که دستگاه اجرایی
در اجرای وظایف محول شده عزم جدی ندارد بتوانند
کابینه را منحل و نخستوزیر جدیدی انتخاب کنند.
کاندیداهای نخستوزیری هم میتوانند برنامه خود را
به مجلس اعالم کنند و تقاضای رای داشته باشند .امید
این است با چنین شکلی دیگر شاهد پاسکاریهای
پیدرپی مجلس و دولت نباشیم و همه پاسخگوی
مسئولیت خود به مردم باشند نه اینکه مدام یکدیگر را
متهم کنند و به نتیجه هیچ برسیم.

سودوكو 634
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :633
فرزاد مددی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

آگهی فراخوان شناسایی شرکتها به شماره /99/2ف
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فراخوان شناسـ
ـدف از
نماید.نمايــد .ه
واگذارواگذار
شرایطشــرايط
ـرکت(های) واجــد
مناقصــه بــه شـ
برگــزاري
مناقصه
دعوت
جهت
صالحیت
شركت
باشد.باشــد.
ميـه می
مناقصـ
ـوتبه بــه
ـت دعـ
ـت جهـ
صاحبصالحیـ
هایهایصاحــب
شــرکت
ردیف

نام تجهیز

برندهای مورد تایید

1
2

اكوكاردیوگرافي مبله /3D/دارای قابلیت اكومری و استرس
اكو

SIEMENS / GE / PHILIPS

اكوكاردیوگرافي پرتابل /3D/دارای قابلیت اكومری

SIEMENS / GE / PHILIPS

3

فلوروسکوپي دیجیتال

SIEMENS / PHILIPS

4

امآرآی  1.5تسال

GE / SIEMENS

5

آنژیوگرافي قلبي به همراه متعلقات

GE / SIEMENS

6

پانوركس دیجیتال (دارای آپشن سفالومتری)

PLANMECA / ACTEON

7

تراكم سنج استخوان

GE / DMS / HALOGIC

8

دستگاه C-ARM

GE / SIEMENS

9

رادیوگرافي پرتابل

DMS / GE / SIEMENS

10

رادیولوژی دیجیتال DDR

SIEMENS / ARCOMA / PHILIPS /
DMS

11

سونوگرافي (پرتابل)3D/

PHILIPS / GE / SIEMENS

12

سونوگرافي با پروب واژینال3D/

PHILIPS / GE / SIEMENS

13

سيتياسکن  16اسالیس

GE / SIEMENS

14

ماموگرافي دیجیتال3D/

GE / HALOGIC

الزامات مورد نیاز جهت دعوت به مناقصه:
 -1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)

الزامــات مــورد نيــاز جهــت دعــوت بــه
مناقصــه:
 -1اساســنامه و اظهارنامــه ثبتــي شــركت (مرتبــط بــا
موضــوع فراخــوان)
 -2آگهــي تاســيس شــركت در روزنامــه رســمي بــا آگهــي
آخريــن تغييــرات شــركت حــاوي معرفــي صاحبــان
امضاهــاي مجــاز.
 -3مــدارک مثبتــه ثبتنــام اينترنتــي مربــوط بــه موديــان
ماليــات بــر ارزش افــزوده.
 -4تامینکننــدگان میبایــد ،لیســت و مشــخصات فنــی
مدلهــای تجهیــزات هــر برنــد را کــه مطابــق بــا شــرایط
فراخــوان قــادر بــه تامیــن آنهــا میباشــند ،ارســال نمایند.
 -5شــرکت متقاضــی بایــد در ســامانه  IMEDاداره کل
تجهیــزات پزشــکی ثبــت و فعــال باشــد.
 -6تجهیــزات پیشــنهادی بایــد دارای کــد  IRCمعتبــر
باشــد.
 -7ارائــه ســوابق تامیــن ،نصــب و بهرهبــرداری از تجهیــزات
موضــوع فراخــوان (رونوشــت قراردادهــای قبلی)
 -8شــرکت دارای تیــم خدمــات پــس از فــروش بــا تجربه و
بــه تعــداد کافــی بــرای ارائــه خدمات باشــد( .شــرکتهایی
کــه دارای تیــم خدمــات پــس از فــروش در اســتان کرمــان
و یــا شــهر ســیرجان باشــند ،در شــرایط برابــر دارای مزیت
خواهند بــود).

 -9شــرکتهای طــرف قــرارداد موظــف هســتند کلیــه
الزامــات نصــب و آمــوزش را پیــش از حمــل یــا تحویــل
کاالهــا در زمــان مناســب بــه خریــدار بــه صــورت مکتــوب
اعــام نماینــد.
 -10در صــورت نیــاز بــه آمــوزش متخصصیــن پزشــکی
یــا مهندســین بیمارســتان بــرای تجهیــزات بــا فنــاوری
پیشــرفته ( )High techشــرکتها متعهــد بــه ارائــه این
آموزشهــا در محــل بیمارســتان ،مراکــز نصــب داخــل
کشــور و در صــورت ضــرورت خــارج از کشــور میباشــند.
 -11اخــذ ضمانــت اجرایــی از شــرکتهای متقاضــی پــس
از مشــخص شــدن لیســت نهایــی جهــت ارائــه خدمــات
پــس از فــروش ،گارانتــی محصــول و مطابقــت دســتگاه بــا
مشــخصات و خواســته خریــدار
شــركتكنندگان در فراخــوان ميبايــد کلیــه مــدارك
مربــوط بــه الزامــات فــوق را در پاكــت دربســته و مهــر
مــوم شــده قــرار داده (روي پاكــت بايســتي نــام شــركت،
شــماره و موضــوع فراخــوان قيــد شــود) و حداكثــر تــا روز
چهارشــنبه مــورخ  99/10/10بــه نشــاني دفتــر مركــزي
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر واقــع در خيابــان دكتر
فاطمــی -روبــروي هتــل اللــه -ســاختمان نگيــن ،پــاك
 –273کــد پســتی – 1414618551 :دبيرخانــه مركزي و
يــا بــه نشــاني دفتــر كميســيون معامــات شــركت معدني
و صنعتــي گلگهــر واقــع در كيلومتــر  50جــاده شــيراز
ارســال نماينــد.

مدیریت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

