رئیس قوه قضاییه:

سرمقاله

نکات حائز توجه
در مذاکرات وین

تالشها برای همترازی
پرداختی کارکنان قوه
قضاییه ادامه دارد
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اجرای طرح تأمین مالی
زنجیرهای آثار خوبی برای
تولید دارد

نماینده مجلس :پول کالنی
به جای واکسن خرج خرید
رمدسیور شد
مخبر :توسعه شبکه ریلی
از راههای نجات اقتصاد
کشور است
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حسین عالیی

نکو  ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم:

2

این الیحه بودجه فقرزدا نیست ،فقرزاست
2

ادامه در صفحه 2

8
سرمقاله

مدیریت منابع آب مبتنی
بر استعداد مناطق عامل رونق
مناطق محروم

3

دور پنجم مذاکرات ایران و

عربستان در دستور کار است

سید عبدالحسین نورهاشمی

2

نماینده کارگران در شورای عالی کار :معاون وزیر دچار خطا میان خط گرسنگی و خط فقر شد

خط فقر چهار میلیون تومانی خانوار از کجا آمد؟

دانشگاهها از بهمن ماه حضوری میشوند

مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت :براساس مصوبه ستاد کرونا ،ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشگاهها تاکید کرد تا دانشگاهها از بهمن
ماه به صورت کامل حضوری شوند.
محمدرضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :بازگشایی دانشگاهها به صورت حضوری ،مورد تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا و اخیرا ً نیز قرارگاه عملیاتی بوده است
بنابراین امروز ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشگاهها تاکید کرد تا دانشگاهها از بهمن ماه به صورت کامل حضوری شوند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم افزود :روش اجرای این مصوبه و احتما ً
ال درخواستهایی که دانشگاهها در این زمینه دارند در روز چهارشنبه در
جلسهای با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رؤسای دانشگاهها بررسی میشود تا بر اساس آن وزارت علوم بتواند از مراجعی مانند سازمان برنامه و بودجه برای
حمایت از دانشگاهها و پشتیبانی آموزش حضوری درخواست کمک کرده و هماهنگی الزم را انجام دهد.وی افزود :در حقیقت باید یک تعاملی برای قطعی شدن اجرا
و نحوه اجرای آموزش حضوری از بهمن ماه صورت گیرد.وی ادامه داد :کلیات موضوع که بازگشایی حضوری دانشگاهها است در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت
و جلسه روز چهارشنبه نیز بر همین اساس پیش خواهد رفت.آهنچیان ادامه داد :قرارگاه عملیاتی اخیرا ً  ۱۴دی جلسهای داشت و در این جلسه تاکید شد که دانشگاهها
به صورت حضوری بازگشایی شوند ،تسهیالتی مانند مکاتبه با سازمان برنامه بودجه برای تأمین بودجه دانشگاهها ،هماهنگی با استانداریها برای کمک به اسکان
دانشجویان ،اقدام وزارت بهداشت برای دوزهای سوم و بیشتر برای جامعه دانشگاهی پیش بینی و در عین حال تاکید شد از بهمن ماه دانشجویان به صورت  ۱۰۰درصد
حضوری فعال داشته باشند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم افزود :در جلسه امروز ما یک سری جزئیات مطرح شد مانند آنکه دانشگاهها باهم تفاوت دارند و زیر مجموعه دانشگاه
مادر استانی باید در کنار استانداریها برای آموزش حضوری تصمیم گیری کنند .مباحثی مانند این موضوع در راستای کمک به اجرای مصوبه ستاد است.
وی ادامه داد :استانها به دلیل تفاوتهایی که ممکن است به دلیل خیز کرونا داشته باشند و اقتضائات استانی با هماهنگی استانداری موظف هستند آخرین وضعیت
همهگیری کرونا را در منطقه بررسی کرده و بر اساس آن تصمیمات نهایی را در بهمن ماه اتخاذ کنند اما قاعده کلی و آنچه که به عنوان مصوبه نهایی است این است
که همه دانشگاهها آموزش حضوری را از بهمن ماه آغاز کنند.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شناسه آگهی1256414:
نوبت اول

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد پروژه خرید لوله فوالدی  8اینچ تقاضای شماره  0030069را با شرايط ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد  :کلیه مراحل برگزاری
مناقصه( اعم از دریافت اسناد مناقصه  ،دعوت نامه ها  ،اصالحیه ها و )...از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irبه صورت الکترونیکی انجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری مراحل
مناقصه از سامانه می باشند .
الف ) شرح مختصر كار :

رديف
1

هدف ایران از رفتن به ســوی برجــام و یا «برنامه
جامع اقــدام مشــترک» را میتــوان بهکارگیری
سیاستهایی دانست که منجر به پایان تحریمهای
بین المللی علیه کشور شود.
ایاالتمتحده هم با توافق برجام تالش داشته است
تا قابلیتهای ایران در حوزه هســتهای را کنترل و
محدود ســازد .مخالفین برجــام معتقدند که چنین
فرآینــدی به این دلیل مطلوبیت الزم را برای ایران
بهوجــود نیاورد که هیچگونه نشــانهای از توازن در
چگونگی اعطای امتیازات مورد نظر وجود نداشت.

شرح و مشخصات كاال
8¨, PIPE , API’5L’GR.B, Thk:0.188 ERW

واحد

تعداد

MT

3210

 مدت انجام كار  2ماه شمسي مي باشد.ب ) پروژه فاقد پيش پرداخت ميباشد.
ج ) شرايط متقاضي :
عضویت در فهرست بلند تولیدکنندگان و تامین کنندگان لوله های فوالدی وزارت نفت .
درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره یا سهامدار مشترک  ,پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه طبق آخرين تغييرات و نمونه فرم پيوست به مبلغ  1,387,700,000ریال ( به حروف یک میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال) شامل يكي
ازانواع ذيل:
 ضمانتنامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند. واريز وجه نقد (واریز به حساب شماره  IR260100004101103730230598بانك مرکزی بنام شرکت گاز زنجان).– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران.
اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.تبصره  :طبق نامه شماره  51103/97مورخ  «97/2/10قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه شود».
ه ) محل زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك :
نسبت به دريافت و تكميل اسناد
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  ( WWW.setadiran.irبخش مناقصه)
مناقصه طبق زمانبندي زير اقدام فرمايند.
 مهلت دريافت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه  1400/10/22 :لغايت 1400/10/27 مهلت عودت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه  :تا ساعت  8/30صبح روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 زمان بازگشايي مرحله اول پاكات مناقصه  :سه شنبه مورخ 1400/11/12 هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ  500.000 :ريال (به حروف  :پانصد هزار ريال)و )مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 024-33146225واحد تنظيم پيمانشركت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمايند.
** هزینه درج آگهی ( هر دو نوبت ) به عهده برنده مناقصه می باشد .
تذکر  :پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ( شامل پاکات الف  ،ب و ج ) عالوه بر بارگذاری کلیه اسناد و مدارک ( پاکات ب و ج ) به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسا ل
از طریق سامانه ستاد  ،صرفا پاكت الف (تضمين شركت در مناقصه) را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فيزيكي نيز درمهلت مقرر ( حداکثر تا  8:30مورخ  ) 1400/11/12به واحد حراست
تحویل دهند ،
درصورت عدم بارگذاري پكيج و ساير موارد خواسته شده در سامانه (حتي يك آيتم) ،مناقصه گر از گردونه رقابت خارج ميشود.
بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق مهر و امضای الکترونیکی مورد تایید می باشد .
کارفرماجهت انتخاب پیمانکار از دستورالعمل جدید (ابالغیه وزارت نفت) به شماره  20/2-796مورخ  1399/12/11دامنه متناسب قیمتها استفاده خواهد نمود.
بديهي است تكميل و ارائه مدارك مناقصه هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود .
** توضیح  :این آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی (( شانا )) به آدرس  www. shana .ir ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
 WWW.setadiran.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  http: iets . mporg .irدرج گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان
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امیدواریم مجبور به اعمال محدودیت
کرونایی جدیدی در کشور نشویم

کرمانشاه -وزیر کشور با اعالم نگرانی از احتمال شیوع سویه جدید کرونا در کشور گفت :امیدواریم
مجبور به اعمال محدودیت کرونایی جدیدی در کشور نشویم.
به گزارش خبرنگار مهر ،احمد وحیدی وزیر کشور ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم معارفه استاندار
کرمانشاه در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :با توجه به شیوع سویه جدید اُمیکرون در کشور نگران
هستیم شمار بیماران گرفتار به این ویروس افزایش داشته باشد.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعملهای بهداشتی ،گفت :امیدواریم مردم
همچون گذشته با رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی شرایطی را رقم بزنند که مجبور به اعمال
محدودیت کرونایی جدیدی در کشور نشویم.
وزیر کشور با اشاره به ظرفیت مرزی استان کرمانشاه و هم مرزی با کشور عراق ،تصریح کرد :فعال
بودن پایانههای مرزی به معیشت ،توسعه عمرانی و آبادانی مرزنشینان کمک میکند که این مهم
یکی از اولویتهای دولت سیزدهم است.
وی در ادامه به داشتن نقاط مرزی و پایانههای مرزی متعدد در کرمانشاه اشاره کرد و افزود :از آنجا
که کرمانشاه مسیر اصلی تردد زوار حسینی (ع) به کربال است باید برکات این میزبانی شامل حال
مردم شود.وحیدی در پاسخ به سوالی در خصوص جدایی بخشی از سومار و الحاق آن به استان ایالم،
خاطرنشان کرد :تغییر مرزهای استانی در کشور به هیچ وجه صحیح نیست و هیچ تغییری در مرزهای
استانی کشور اتفاق نخواهد افتاد.
وزیر کشور در ادامه در خصوص بکارگیری نیروهای جوان و انقالبی در دولت سیزدهم ،گفت :جوانان
موتور پیشران اصلی حرکت در دوران انقالب و جنگ تحمیلی بودند و قطع ًا در گام دوم انقالب هم با
توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری محور خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه کشور ،امروز باید با اتکا به همین جوانان جلو برود و یکی از اولویتهای اصلی
استانداران هم بکارگیری همین جوانان است ،خاطرنشان کرد :باید با بکارگیری جوانان انقالبی زمینه
حرکت جهادی کشور به سمت پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر فراهم شود.

دیدار هیات طالبان با اسماعیل خان و احمد
مسعود در ایران

سخنگوی طالبان در صفحه توییترش گزارشی از دیدار هیات طالبان در تهران با احمد مسعود،
رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و اسماعیل خان ،والی پیشین هرات ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،ذبیحاهلل مجاهد ،سخگوی طالبان در صفحه توییترش درباره سفر دیروز هیاتی
از طالبان به تهران نوشت :اسماعیل خان و احمد مسعود با هیاتی از امارت اسالمی در تهران
دیدار کردند .طی این نشست ،امارت اسالمی به آنها اطمینان داد میتوانند بدون هیچ نگرانی
به کشور بازگردند.
بالل کریمی ،معاون سخنگوی دولت موقت طالبان نیز در یک پیام توییتری این دیدار را تایید
کرد.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه هیات حاکمه افغانستان در راس یک هیات
اقتصادی و سیاسی شنبه شب وارد تهران شد .
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری امروزش در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه برخی اخبار منتشر شده که در جریان سفر هیئت طالبان به ایران نشستی
بین این گروه و برخی از گروههای افغانستانی از جمله احمد مسعود و همچنین اسماعیلخان والی
پیشین هرات برگزار شده است و به طور کلی آیا در جریان مذاکرات هیئت طالبان به تهران در
ارتباط با وضعیت منطقه پنجشیر نیز با توجه به اهمیت این موضوع برای مردم ایران گفتوگویی
با آنها از سوی تهران صورت گرفته است ،گفت :نگاه جمهوری اسالمی ایران به وضعیت مردم
افغانستان یک نگاه شمولگرا است ،فارغ از منطقه و قومیت آنها .نگاه ما این است که تمام اقوام
در داخل جغرافیای افغانستان باید صدا و خواستهشان شنیده شود .در مورد آنچه که گفتید ایران در
موقعیتهای مختلف میزبان گروههای مختلف افغانستانی بوده است و در این سفر هم جمهوری
اسالمی ایران میزبان این گفتوگو بوده است .گفتوگوهای خوبی بین گروههای افغانستانی انجام
شده است و امیدواریم که نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان به همراه داشته باشد.

بحران آب از جمله چالش هاي مهم زيست محيطي
منطقه خاورميانه مي باشــد .در ایران نیز بســياري از
کارشناسان نگران آن هستند که استفاده از منابع آب
بدون در نظر گرفتن محدوديت آن در آينده مشکالت
جدي را ايجاد مي نمايد.در چند دهه اخير رشد جمعيت
و توســعه ي فعاليت هاي کشاورزي و صنعتي باعث
شــده است فاصله بين نرخ تجديد و نرخ بهره برداري
از آبخوان ها افزايش يابد و اين شکاف در نتيجه وقوع
خشکسالي ها بســيار عميق شده است به طوري که
کارشناســان ،مديريت بر مصــرف منطقي منابع آبي
آبخوان هــا باالخص در بخش هاي پر مصرف و کم
صرفــه اقتصادي از جمله بخش کشــاورزي را خاطر
نشان مي سازند.
در این میان یک نکته قابل تامل به چشــم می خورد
برخی مناطق که ظرفیت و استعداد کشاورزی دارند و
با کمی تدبیــر و توجه حتما به منطقه ای پر رونق در
حوزه کشاورزی تبدیل می شدند بدلیل بی توجهی به
منطقه ای محروم تبدیل شده و موج مهاجرت مردم را
شاهد بوده ایم .
نمونــه بارز آن بخش کاغذکنان در آذربایجانشــرقی
اســت که به شدت مستعد کشــاورزی است و امکان
پمپاژ آب از رودخانه قزل اوزن وجود داشــته و دارد تا
با رونق کشــاورزی و بدلیل وجود شهرک صنعتی به
سرعت منطقه شکوفا شــود ولی علیرغم وعده های
بسیار گامی در این جهت برداشته نشده است پیگیری
در این خصوص از ســطح فرماندار شهرستان میانه تا
معاون امور آب وزیر دو دهه است انجام شده ولی نتیجه
نداشته است  .نکته اینجاست هر منطقه ای در کشور
با توجه به شرایط جغرافیایی در یک حوزه پتانسیل دارد
که باید شناســایی شده و در آن زمینه سرمایه گذاری
شود در این حالت است که با مناسبترین سرمایه گذاری
می توان حداکثر بهره برداری را برد این در حالیســت
که یکــی از بدیهی ترین اقداماتی کــه تاکنون باید
انجام می شد جلوگیری از کشت محصوالت آببر در
مناطق دارای تنش آبی است .یککیلو برنج۳۸۰ ،لیتر
و یککیلو نیشکر۳۳۰ ،لیتر آب مصرف میکند تا تولید
شود .این در حالی است که برای تولید یککیلو مرغ که
پروتئین است ،تنها ۸۴لیتر آب مصرف میشود(.دکتر
سیروس جعفری پژوهشگر در گفتگوی رسانه ای) با
آگاهی از میزان مصرف آب هر محصول ،الزم اســت
سیاستگذار در مسیر کشت محصوالتی حرکت کند که
مصرف آب را افزایش ندهد .توجه به این اصل آنقدر
مهم است که حتی مکانیزه کردن سیستم کشاورزی
کشور نمیتواند آنقدر ارزش داشته باشد.

بدهی  ۱۵میلیارد تومانی استقالل
به سازمان لیگ!
با پاس نشدن چک تبلیغات محیطی کارگزار باشگاه استقالل
برای بازی با مس رفسنجان ،بدهی این باشگاه به سازمان
لیگ افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،استقالل شنبه این هفته در چارچوب هفته
چهاردهم لیگ برتر به مصاف مس رفسنجان رفت .این
باشگاه در این بازی خانگی که با پیروزی  ۳بر  ۲آبیپوشان
به پایان رسید ،تبلیغات محیطی را در اختیار داشت.براساس
توافق باشگاه استقالل با سازمان لیگ فوتبال قرار بوده که
پس از هر بازی سهم  ۳میلیاردی این سازمان از تبلیغات
محیطی پرداخت شود اما این پرداخت پس از بازی با مس
رفسنجان اتفاق نیفتاد.پیش از این چکهای تبلیغات محیطی
کارگزار استقالل برای چهار دیدار خانگی پاس نشده بود تا
این باشگاه  ۱۲میلیارد تومان به سازمان لیگ فوتبال بدهکار
باشد و حاال با پاس نشدن چک بازی با مس رفسنجان،
این بدهی به  ۱۵میلیارد افزایش یافت.البته باشگاه پرسپولیس
مشکل مشابهی با سازمان لیگ فوتبال ندارد چرا که طبق
ادعای مسووالن این سازمان کارگزار پرسپولیس در همان
ابتدای کار با پرداخت  ۴۲میلیارد تومان ،سهم سازمان لیگ را
پیشپیش پرداخت کرده است.

