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دسترنج 4

 نارضایتی نمایندگان مجلس
  از تک روی های عبدالملکی باال گرفت

وزارت کار، زیر ضرب استيضاح 
وزیر جوان

آدرنالين 8

 گزارش سایت AFC از سرمربی تیم ایران

مرزهای جدید با  ایراند وست

قیمت  2000  تومان  /    شماره  988 دوشنبه 27 دی   1400  /   14 جمادی الثانی 1443  / 17 ژانویه   2022

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس با اعالم 
اینکه اســتیضاح وزیر صمت را حدود 19 نفر امضا 
کردند؛ گفت: سازمان ملی استاندارد یک آزمایشگاه 
مناسب برای آزمایش خودرو ندارد، این سازمان وظیفه 
داشت که آزمایشگاهی برای خودرو تاسیس کند، در 
جاده قم زمینی هم برای این کار اختصاص داده شد 
تا در مورد تخریب و تصادف خودرو آزمایش ها انجام 
شود اما سازمان ملی استاندارد چندین سال است که 
هنوز این پروژه را به نتیجه نرسانده است.علی جدی 
در گفت وگو با ایلنا در مورد تصادف بهبهان و اینکه 
ایربگ حتی یک خودرو از 59 خــودروی درگیر باز 
نشده افزود: این موضوع در مورد خودروهای داخلی 
عجیب نیست و با صرف ورود سازمان ملی استاندارد 
یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشکل 
خودروسازان ما حل نمی شود. این موضوع می تواند 
بابی باشد برای اینکه باالخره به فکر حل اصل مشکل 

باشند.وی افزود: صرف جریمه مشکل خودروسازی 
ما را حل نمی کند؛ اگر ما می خواهیم اصل مشکل را 
حل کنیم باید به سمت رقابتی کردن خودروسازی 
و تقویت بخش خصوصی در این حوزه برویم. واردات 
در حدی که کســری تولید داریم برای ایجاد رقابت 
هم می تواند کمک کند. مجموع این عوامل می تواند 
باعث شود خودروســاز حس کند که رقیبی دارد و 
از نظر کیفیت و کمیت مقایسه می شــوند. در این 

صورت خودروساز سعی می کند که به سمت اصالح 
کیفیت، قیمت و خدمات پــس از فروش برود.نایب 
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
نقش سازمان ملی استاندارد گفت:  سازمان استاندارد 
هم در زمان پالک گذاری و غیره می تواند ورود کند و 
جلوی پالک گذاری خودروهای بی کیفیت را بگیرد 
تا اســتانداردها مطابق آنچه الزام است رعایت شود. 
متاسفانه سازمان ملی استاندارد هم به وظیفه خود 
عمل نکرده است. ما در برنامه ششم هم تعریف شده 
که باید چه کنترلی انجام دهند تا خودروها به سطح 
مورد نظر دست پیدا کنند، سازمان ملی استاندارد هم 
در این حوزه ضعیف عمل می کند.وی تصریح کرد: 
استیضاح وزیر صمت را حدود 19 نفر امضا کردند، 
از کمیسیون صنایع هم 2 یا 3 نفر استیضاح را امضا 
کرده اند، استیضاح حداقل با 10 امضا عملی می شود. 

به هرحال موضوع خودرو باید حل شود. 

خبر
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس  اعالم کرد

استیضاح  وزیر صمت با ۱۹ امضا کلید خورد

روایت رئیس سازمان امور اجتماعی از آنچه زیرپوست جامعه می گذرد؛

باور  به بی عدالتی، میل به تغییرات اساسی، 
افزایش صیغه یابی و ...

چرتکه 3

شهرنوشت 6

 کره جنوبی قصدی برای بازگرداندن 
پول های بلوکه شده ایران ندارد

طراحی  بازی فرار 
از پس لبخندهای 

دیپلماتیک 
اعالم آمادگی کره بــرای بازگردان وجوه 
بلوکه شده نفت ایران در این کشور، یک بازی 
سیاسی است. این اظهارنظر ظهره وند، سفیر 
ســابق ایران در ایتالیاســت که معتقد است 
کره جنوبــی قصدی بــرای بازگرداندن پول 

ایران ندارد. 
 داســتان پول بلکه شــده ایــران در کره 
داستان دنباله داری اســت. این پول از سال 

2018، به بهانه تحریم ها در کشوری بلوکه شد 
که زمانی یکی از مهمترین شــرکای تجاری 
ایران تلقی می شد و لوازم خانگی و گوشی های 
تلفــن همراهش در بــازار ایــران جایگاهی 
بسیار ویژه داشــتند. پیش تر در دهه 80 نیز 
خودروهای کره ای در ایران بازاری مهم را در 
دست داشتند اما به تدریج بازار خودروی ایران 

برای کره ای ها تنگ شد . 

سياست 2

 ثبت رکورد بی سابقه
 برداشت پول از بانک مرکزی 

در دولت رئیسی

 امیرعبداللهیان در گفت وگو با تلویزیون
 »سی جی تی ان« چین؛

رویکرد  قرارداد ایران و چین 
برد-برد است

در نامه سازمان بازرسی به وزیر نفت تعیین شد؛

 مهلت سه روزه
 برای توضیح درباره انتصاب 

علی عسگری 

 پوتین بار دیگر بر عدم عقب نشینی از مواضعش
 در قبال اوکراین تاکید کرد؛ 

 پاتک های مسکو 
در کمین کی یف

مذاکرات وین از امروز ادامه پیدا می کند

 بیم ها و امیدها 
درباره رسیدن به یک توافق

جهان 5

چرتکه 3

سياست 2

سياست 2

سياست 2

 نوبت اولآگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(

شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

شرکتسهامیآبمنطقهایبوشهر در نظر دارد به منظور اجرای پروژه ذیل که براساس فهرست بهای پایه سال 1400 برآورد گردیده، مطابق مشخصات زیر نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصالح 
اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که دارای سابقه کاری مرتبط هستند دعوت می شود از تاریخ 1400/10/27 تا تاریخ 1400/10/30 ساعت 15 برای خرید اسناد ارزیابی کیفی 

واسناد مناقصه به سامانه ستاد به ادرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصهشماره فراخوانردیف
)ریال(

مدت محل اجرا
اجرا

رشته و 
حداقل 

پایه

تضمین شرکت 
در مناقصه  

)ریال(
محل تامین 

اعتبار

12000001431000031
احداث دیوار حایل و آب نما 

سد انحرافی سرقنات در شبکه 
آبیاری و زهکشی دالکی

22/876/976/559
استان بوشهر 
شهرستان 
دشتستان

اعتبارات 51/144/000/000- آب6ماه
ملی

1- قیمت خرید اسناد ارزیابی و مناقصه مبلغ 2.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب شماره IR630100004001103403018818 به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت آب منطقه ای 
بوشهر نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شناسه حساب 315103473295010000000000000000 واریز و فیش واریز واریزی آن همراه با درخواست شرکت در مناقصه تحویل 

گردد.
حساب  شناسه  و   IR040100004001103406375983 حساب  شماره  به  نقد  وجه  واریز  یا  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به  می بایست  مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه   -2

941295010100000000000000000000 به نام تمرکز سپرده جاری شرکت آب منطقه ای بوشهر نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارائه گردد.
3- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 می باشد.

توجه: تنها پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( عالوه بر فایل الکترونیکی، می بایست به صورت فیزیکی به دبیرخانه محرمانه شرکت آب منطقه ای بوشهر )دفتر حراست( تحویل گردد.
4- پاکت ها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 گشوده خواهد شد. حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهاد آزاد است.

5- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
6- به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- کلیه اسناد ارزیابی و مناقصه و مدارک ارائه شده می بایست به مهر )الکترونیکی( و امضاء مجاز تعهد آور )امضای دیجیتالی( برسد.
8- ارائه کد شناسایی ملی الزامی می باشد.

9- ارائه گواهی صالحیت ایمنی توسط پیماکاران الزامی می باشد.
10-مدتاعتبارپیشنهادقیمت: 3ماه

تاریخنوبتاولانتشار: 1400/10/27 تاریخنوبتدومانتشار: 1400/10/28

رشکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

وزارت نیرو
رشکت دمرییت منابع آب اریان

 واکنش ها درباره منشأ صدای انفجار
 در غرب کشور متناقض بود؛

 رعد و برق
 یا  ر زمایش شبانه؟!

ِ


