دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺸﯿﻨﺎن دوﺑﺎره در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛

ﺑﯿﻤﺎران زن و ﺑﺎﻧﻮان ﭘﺰﺷﮏ!

ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﻰ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎى ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎى ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎك ﻣﻬﺮ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻢ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﻰ در اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮد ﺑﺮوﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزه
درﻣﺎن و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻧﻮانﻣﺎن را درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
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 3000ﺗﻮﻣﺎن

 15ﯾﺎ  20ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ؟
ﻫﺮ ﻓﺮد ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻘﺪر ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ اﯾﻦ روزﻫﺎ؛

در روزﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﺳﻬﻤﯿﻪ  15ﻟﯿﺘﺮى از ﺳﻮى وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ روﺑﻪرو ﺷﺪ .اﺧﺘﻼف اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﻼﻣﻰ از ﺳﻮى
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا  /ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺨﻨﮕﻮى دوﻟﺖ ﺑﺤﺚﻫﺎى زﯾﺎدى را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
news@ naslefarda.net
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺑﻨﺰﯾﻨﻰ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﻤﯿﻪاى ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪاى ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮐﺎرتﻫﺎى ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻰﺷﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎى واﺻﻠﻪ ﮐﻞ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪاى ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر روزاﻧﻪ 55
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  8اﻟﻰ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﮐﺴﻰﻫﺎﺳﺖ....

ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ »ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ« و »اﺗﺮﯾﻮم« ﻣﻰﭘﺬﯾﺮد؛

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ3

دراز ﺷﺪن دﺳﺖ آﺷﺘﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى رﻣﺰارزﻫﺎ!
ﺣﻮرﯾﻪ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ  /ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد

news@ naslefarda.net

در روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﺳﺎل  2021اﺧﺒﺎرى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎل  2022را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺳﻨﺘﻰ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ رﻣﺰارزﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد اداﻣﻪ دارد .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎ درﻧﻮردﯾﺪن  2022ﺗﻮﺳﻂ رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﻢ...:
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ3

ﭼﯿﻨﻰﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﻏﻼت دﻧﯿﺎ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ؛

ﻣﻨﺒﻊIMG :

ﻏﻠﻪ ،ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﻧﺒﺮد ﻏﺬاﯾﻰ آﯾﻨﺪه!

دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻰ از ذرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت ﺟﻬﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺼﺮاﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰارى
ﻧﯿﮑﻰ ژاﭘﻦ ،اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﻼت در ﺟﻬﺎن ﺷﻮد و ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى
را در ﻣﻌﺮض ﻗﺤﻄﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﻗﺤﻄﻰ در ﺣﺎل ذﺧﯿﺮهﺳﺎزى
ﻏﻼت اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎى وزارت ﮐﺸﺎورزى اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﭼﯿﻦ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل زراﻋﻰ
 69 ،2022درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ذرت ﺟﻬﺎن 60 ،درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞ و  51درﺻﺪ از ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  20درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻰ از ذرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت ﺟﻬﺎن را
ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﺑﻪ ﻗﺤﻄﻰ
ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻏﻼت در  310ﺳﯿﻠﻮ ﻏﻼت ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺑﻨﺪر »داﻟﯿﺎن« ذﺧﯿﺮه ﻣﻰﺷﻮد واز ﺳﻮى
ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﻰ )cofcoﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻏﺬاﯾﻰ دوﻟﺘﻰ ﭼﯿﻦ( اداره ﻣﻰﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ در ﭼﯿﻦ ،ﻣﻰﺗﻮان ﻏﻼت
را ﺑﻪ راﺣﺘﻰ از ﻃﺮﯾﻖ راهآﻫﻦ ﯾﺎ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﭘﻬﻨﺎور ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد» .ﮐﻮﯾﻦ ﯾﻮﯾﻮن« رﺋﯿﺲ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻼت در
اداره ﻣﻠﻰ ﻏﺬا و ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﻰ در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻰ رﺳﺪ ﭼﯿﻦ درﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن
ﺑﺮاى ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا درﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ازﻫﻤﻪﮔﯿﺮى وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﻏﻼت ﮐﺮده ﺑﻮد .دو ﺳﺎل وﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ )درآﮔﻮﺳﺖ  – 2019ﻣﺮداد  ،(1398وﺑﻼگ ﻣﺎﻟﻰ ZeroHedge
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﻰ درﺑﺎره اﺣﺘﮑﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ و ﻏﻼت در ﭼﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ :آﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان
ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ دوﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪى ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ آنﻫﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن اﺣﺘﮑﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ،ﻃﻼ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﺳﺖ؛ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﭘﺲ از
آن ﮔﺰارش ،دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮى اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮك در
ﭼﯿﻦ ،ﭼﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدى ﮔﺬﺷﺘﻪ ) (2020ﺑﯿﺶ از  98,1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮاى واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل  2010اﺳﺖ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻨﻬﺎ  12درﺻﺪ از ذﺧﺎﯾﺮ ذرت ﺟﻬﺎن ،ﯾﮏ درﺻﺪ
از ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻬﺎن و  6درﺻﺪ از ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭼﯿﻨﻰ ﺣﺪود  708ﭘﻮﻧﺪ ذرت ،ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده )ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻌﺎدل  453ﮔﺮم اﺳﺖ( ،در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  363ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻇﻬﻮر
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎرى ،ﻗﺤﻄﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮارى ،ﭼﯿﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ دوام ﺑﯿﺎورد.

آگهـی تجدیـد مناقصـه

ﺛﺮوﺗﻰ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ؛ ﻣﯿﻨﺎى دﻧﺪان

ﻧﻘﺪى ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ »ﺻﺤﻨﻪزﻧﻰ«؛

ﻗﺪردان ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪادادى ﺑﺎﺷﯿﻢ

زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده

7

روز
ﻬﺎد
ﻨ

ﭘ

ﯿﺸ

ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺳﯿﻤﺎى وﻃﻨﻰ
اﻣﺮوز ﻓﯿﻠﻢﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ دارد .ﺟﻮرى
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ» .ﺑﺎدى ﮐﻪ در ﻣﺮﻏﺰار وزﯾﺪ«
ﺳﺎﻋﺖ » ،21ﺗﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺒﺮد ﻣﺨﻮف«
ﺳﺎﻋﺖ  9و »ﺟﺴﺘﺠﻮ در دﺷﺖ«
ﺳﺎﻋﺖ .19
روز
ﻬﺮه
ﭼ

ﺧﺒﺮﮔﺰارى  EFEاﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮد؛

ﺣﺴﻦ ﯾﺰداﻧﻰ و زﻫﺮه
ﮐﻮداﯾﻰ در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎى
ﺳﺎل  2021اﯾﺮان
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ 10 :روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ورزش اﯾﺮان در ﺳﺎل 2021
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺣﺴــﻦ ﯾﺰداﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دروازهﺑﺎن ﺗﯿــﻢ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﻧﻮان اﯾــﺮان در آن دﯾﺪه
ﻣﻰﺷﻮد....
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ4

نوبت اول

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه مورخ  1400/9/13هیئت مدیره محترم
در نظر دارد امور مربوط به خدمات شهری دهکده زاینده رود مطابق حد و حدود مشخص شده واقع در دهکده
فرهنگی تفریحی زاینده رود بر اســاس صرفه و صالح سازمان از طریق
مدت
برآورد اولیه
مناقصه عمومی واگذار نماید.
عنوان
ردیف
قرارداد
(ریال)
-1موضوع تجدید مناقصه :نظافت  ،رفــت و روب و حمل زباله دهکده
فرهنگی تفریحی زاینده رود
نظافت ،رفت و
 12/396/496/000یکسال
1
سازمان:
قراردادهای
امور
دفتر
:
مناقصه
تجدید
-2محل دریافت اسناد
روب و حمل زباله
اصفهان ،خیابان 22بهمن ،مجموعه اداری امیرکبیر ،ساختمان اداری است.
 -3زمان دریافت اسناد تجدید مناقصه  :از تاریخ نشر آگهی در روزنامه تا ساعت  12روز شنبه مورخ  1400/11/02است.
 -3-1پیشنهاد دهندگان برای دریافت اسناد ،نقشه و مشخصات مبلغ 1.000.000ریال به حساب شماره 0105526752002نزد بانک ملی شعبه
غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالی سازمان ارائه تا اسناد ،نقشه و مشخصات مربوطه توسط واحد امور قراردادها تحویل گردد.
-4تسلیم پیشنهادها :پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ  1400/11/02به آدرس :اصفهان،
خیابان  22بهمن ،مجموعه اداری امیرکبیر ،ساختمان اداری سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
 -5تاریخ گشایش پیشنهادها :کمیسیون عالی معامالت درساعت  10صبح روز یکشنبه  1400/11/03جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر
مدیر عامل سازمان تشکیل می شود.
 -6مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور معادل  %5درصد قیمت کل می باشد که باید به حساب شماره  0108615001000نزد بانک ملی شعبه
غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مناقصه قرار دهند.
 -7به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کم تر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
آدرس سایت سازمانwww.ioz.ir :
ایمیل سازمانinfo@ioz.ir :
 -9سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.
تلفن سازمان32673010 -32673080 :
 -10هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-11این آگهی تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  1337می باشد.
مسعود منتظری  -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
دور ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺬاﮐﺮات و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى داﺧﻠﻰ در ﻧﻈﺎم
اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛

اﻧﺘﻘﺎد ،ﺑﺪرﻗﻪ راه
ﻣﺴﺎﻓﺮان وﯾﻦ
ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻤﺎدى /ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﺖ
Maryam.Emadi@yahoo.com

ﺑﺎ آﻏــﺎز دور ﻫﺸــﺘﻢ ﻣﺬاﮐﺮات
وﯾﻦ ،آﻗــﺎى »ﺑﺎﻗﺮىﮐﻨﻰ« ﺑﺎز
ﻫــﻢ روﺑــﻪروى ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن
ﮐﺸــﻮرﻫﺎى  4+1و اﺗﺤﺎدﯾــﻪ
اروﭘﺎ ﻧﺸﺴــﺖ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰﻫﺎ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷــﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳــﺖ؛ اﯾﺸــﺎن ﻗﺒﻞ از
ﺳــﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ درﺑﺎره روﯾﮑﺮد
دﺳــﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳــﻰ ﮐﺸﻮر
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ» :اﯾــﻦ ﻣﺬاﮐﺮات،
ﻣﺬاﮐﺮات اﺣﯿﺎى ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﯾﺮان رﻓﻊ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻐﻮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫــﺎى ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻮر
اﺻﻠﻰ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ در دور ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻰ ﺧﺮوج
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ «.اﮐﻨﻮن
ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﺸــﺎن
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐــﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ دور ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺬاﮐﺮات
وﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﮐﻪ
ﮐﻨﻰ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ داﺷﺖ ،ﺟﻠﻮ
ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺷﮑﺴــﺖ ﻫﺎى
ﺑﺰرگﺗﺮى ﺑﺮ ﺳــﺮ راه ﻣﺬاﮐﺮات
وﯾﻦ اﺳــﺖ .ﺿﻤــﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻗﺒ ً
ﻼ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻗﺎى
ﺑﺎﻗﺮىﮐﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳــﺖ
ﻫﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭼﻬﺮه
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﺣﺮﻓــﻪاى ﻧﺪارد،
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﺳﯿﺎﺳــﻰ
ﻧــﺪارد ،دﯾﭙﻠﻤــﺎت ﺣﺮﻓــﻪاى
ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﻰ اﺧﺺ ﻧﯿﺴــﺖ و در
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪاى
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﺗﺤﺮﯾﻤﻰ و
ﺿﺪ ﺗﺤﺮﯾﻤﻰ آن را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ
و ﻧﻪ آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ آژاﻧﺲ ،ﭘﺎدﻣﺎن
ﻫﺴﺘﻪاى و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﻰ دارد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻓﺎرﺳﻰ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن آﻗﺎى ﺑﺎﻗﺮىﮐﻨﻰ
در دور ﻗﺒﻞ ﻣﺬاﮐﺮات ،ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ
ﻋﻠﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮ وى ﺑﺘﺎزﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻰ ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻨ ًﺎ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ
ﻗﻄﻌــﺎً زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﯾــﮏ دوﻟﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺗﺎزه روى
ﮐﺎر ﻣﻰآﯾﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد
ﯾﺎ از دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﻪ
ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪهاى ﻣﻄﺎﺑﻖ و
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد
ﺑﺎ آن ﻗﺮار دارد را ﺑﻪ وﯾﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ،
ﭼﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻮرى
اﯾﻦ اﻗﺪام آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ دو
دﺳﺘﮕﻰ و ﺗﺸﺘﺖ آرا ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و
ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﯾﮏ ﺻﺪاى واﺣﺪ از ﺗﻬﺮان
در ﺧﺼﻮص ﻣﺬاﮐﺮات ﺷــﻨﯿﺪه
ﻧﻤﻰﺷــﻮد ،در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﻫﻢ اﮔﺮ
ﺷﮑﺴﺘﻰ روى دﻫﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ...
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