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الزامی شدن حضور همه
دانش آموزان در مدارس
از اول آذر

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش گفت:
دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی از یکم آذر
در کالسهای حضوری مدارس حاضر شوند.
به گزارش خبرگزاری مهــر ،علیرضا کاظمی،
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش گفت:
همه مدارس ما شــرایط بازگشــایی را دارند و
دستورالعمل شیوه نامههای...
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الیحه درآمد پایدار و هزینه
شهرداری و دهیاریها مغایر
قانون شناخته شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت :الیحه درآمد پایدار
و هزینه شــهرداریها و دهیاریها تاکنون چندبار به
شورای نگهبان ارسال شده که دفعات قبل به کلیات
ایراداتــی مطرح بود که این بــار ایراداتی به جزئیات
گرفته و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
بــه گزارش ایرنا ،هادی طحان نظیف روز شــنبه در
نشست خبری با اصحاب رسانه ...

نوسان تصمیمگیری درباره قیمت خودرو

احتمال افزایش دوباره
قیمت خودرو تقویت شد
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با چه هدفی
شرکت های بیمه در ایران
تاسیس می شوند؟

شرکت بیمه شرکتی است که تامین کننده بخشی از
نیازهای ضروری اســت که ممکن است ،فعال مورد
توجه نباشند ،اما با گذشت عمر یا وقوع حوادثی ناگوار
به شدت مورد توجه قرار میگیرند و مهم میشوند.
شرکت بیمه شرکتی است که تامین کننده بخشی از
نیازهای ضروری اســت که ممکن است ،فعال مورد
توجه نباشند ،اما با گذشت عمر یا ...
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فقدان گفتوگو
در خانوادهها
و افزایش خشونت خانگی

رئیسجمهور:

شیرین سلیمانی ،متخصص علوم تربیتی ،پژوهشگر و
مشاور تربیتی میگوید آموزش گفتگوی موثر میتواند
بعنوان ابزاری قدرتمند در راستای جلوگیری از خشونت
خانگی عمل کند.
شهرزاد همتی :فقدان گفتوگو در خانوادهها یکی از
مسائلی است که منجر به افزایش خشونت خانگی
میشود .مسالهای که در دوسال گذشته با...

ممنوعیت تردد شبانه لغو شود
2

سجمهوریبرتوجهبهحقوقاقلیتهایدینیتاکیدکرد
مشاورریی 
س جمهوری در امور اقوام و
مشاور ریی 
اقلیتهای دینــی و مذهبی بر ضرورت
توجه به حقوق اقلیتهای دینی در کشور
تاکید کرد.
بــه گــزارش اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،ماموســتا عبدالسالم کریمی
در دیدار بــا نمایندگان اقلیتهای دینی
در مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد:
تمام پیامآوران بزرگ آسمانی آمدهاند تا
بشر را به اخالق و تسلیم امر خدا شدن،
دعوت نمایند.
وی در ایــن دیدار که در نهاد ریاســت
جمهوری برگزار شــد ،گفــت :همه ما
پیروان ادیان توحیدی باید تســلیم امر
خدا باشــیم .همانگونه که همه پیامبران
ادیان الهی در اصــول و رعایت اخالق
متحــد و یگانه بودند شایســته اســت
ما پیــروان ادیان نیز زیســت و تعامل
مسالمتآمیز داشــته باشیم و با یکدیگر
بر اساس عدل و انصاف و اخالق حسنه
رفتار نماییم.
ماموستا کریمی در ادامه به پایین آمدن

کریمی با بیــان اینکه قانون اساســی
میثاق ملی همه ایرانیان اســت ،افزود:
قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران
میثاق همه کســانی اســت که دل در
گــرو این میهن ســرافراز و تمدن نوین
اســامی دارند .بنابراین باید مشارکت
همه ایرانیان براســاس قانون اساســی
رعایت شود و از طرفی همه اقوام ،ادیان
و مذاهــب نیز باید تابع قانون اساســی
کشور باشند.
ماموســتا کریمــی افــزود :مطالبات و
خواســتههای بــه حــق و قانونی همه
ایرانیان بر اســاس مفاد قانون اساسی و
بیانات مکرر رهبر فقید انقالب اسالمی
و مقام معظم رهبری باید پیگیری شود
و مــا در این مشــاورت از طرف رییس
جمهوری ،موظف هســتیم که مطالبات
قانونی را پیگیری کنیم.
وی تاکید کرد :مشکالت و دغدغههای
ایرانیان عزیز پیــرو ادیان توحیدی را با
مشورت شــما نمایندگان ایرانیان عزیز
پیرو ادیان توحیدی ،اســتخراج خواهیم

نرخ جمعیت ایرانیان پیرو ادیان توحیدی
اشاره کرد و افزود :کاهش جمعیت ادیان
توحیدی در ســالیان گذشته قابل تأمل
است که باید بدان توجه جدی داشت.
وی یادآورشد :رویکرد انقالب اسالمی
عدالت محوری و جهانشــمولی اســت
بنابراین باید بر اساس عقالنیت و عدالت
اجتماعی حرکت کنیم نه احساســات و
تعصبات قومی و فرقهای.
مشاور رییس جمهوری با اشاره به اینکه
اقلیتهای دینی در انقالباســامی و
دوران دفــاع مقدس در کنــار برادران
مســلمان خود حضور داشتند و شهیدان
عزیزی را تقدیم جمهوریاسالی ایران
نمودنــد ،بیــان داشــت :همانگونه که
خون تمام اقــوام ایرانی و پیروان ادیان
توحیدی در انقالب و دوران دفاع مقدس
از مرزهای این میهن اسالمی دفاع کرد،
ما نیز اعتقاد کامــل داریم در چارچوب
قانون اساسی ،همه ایرانیان عزیز از هر
قوم ،دین و مذهبی میبایســت در اداره
کشور شریک ،سهیم و دخیل باشند.

کرد و با همفکری و همدلی فرهیختگان
و نخبــگان جامعــه ،راهبــرد و راهکار
مناسبی برای حل آنان خواهیم یافت.
روبرت بگلریــان نماینده ارامنه اصفهان
و جنوب ایــران در این دیدار گفت :بنده
وقتی متوجه شــدم که رییس جمهوری
یک شــهروند فرهیختــه از اقلیتهای
مذهبــی را بــه عنوان مشــاور خویش
برگزیده ،بسیار خرسند شدم.
بگلریان با بیــان اینکه نوع نگاه پیروان
ادیــان توحیــدی بــه دولــت ،نیازمند
بازآفرینی اســت ،گفت :ایــن جمله که
اقلیتهای دینی بــرای ما یک فرصت
هســتند نیازمنــد بازتعریــف و ایضاح
مفهومی است.
همایون ســامهیح؛ نماینده کلیمیان در
مجلس شــورای اســامی هم در این
دیدار گفت :مــا جامعــه کلیمیان چند
مطالبه اصلی داشــتیم که به دو مطالبه
مهم و اصلیمان ،پاسخ مثبت داده شده
و امیدواریــم مابقی مطالباتمان توســط
جنابعالی حل و فصل شود.
شناسه آگهی1222367:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

به روش ارزیابی کیفی ساده( نوبت دوم )

موضوع مناقصه  :مربوط به تامین بخشی از خدمات ویژه سیمانکاری (برش پاکات)
مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ برآورد ( ریال )

شرکت ملی حفاری ایران

2000093985000724

000ر000ر552ر24

ارزیابی کیفی مناقصه گران :

ارزيابي كيفي به صورت ساده و بر اساس ارائه گواهينامه معتبر تعيين صالحيت شركت هاي خدماتي با كد فعاليت ( 4خدمات عمومی) و گواهی صالحیت ایمنی از
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد. .مناقصه گران باید گواهینامه های مذکور را در پاكت ب پيشنهاد قرار دهند .این گواهینامه ها در جلسه گشايش
پاكات ،مورد استناد ارزيابي كيفي ساده قرار خواهد گرفت .

روش ارزیابی

نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
و گشایش پاکات دریافت اسناد
پیشنهادی
آدرس مناقصه گزار جهت دریافت
اطالعات

و پایان

دریافت اسناد تاریخ شروع

از 1400/09/01تا 1400/09/10

تاریخ گشایش پاکات پیشنهادی

یکشنبه مورخ  1400/09/28ساعت  9:30صبح

اداره قراردادها  A -آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت
شماره تلفن کارشناس پرونده 061-341 46323 :

تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

یک میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون (000ر000ر228ر )1ریال

مبلغ تضمین

ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659/123402هـ تاریخ  1394/09/22و اصالحات بعدی آن .
انواع تضامین قابل قبول
مدت اعتبار پیشنهاد /تضمین

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636و شماره شبا  IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
90

909روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

انجام می شود  www.setadiran.ir.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران www.nidc.ir http://sapp.ir/nidc_pr

نوســان تصمیمگیری دربــاره قیمت خودرو ادامه دارد؛ در حالی در نیمه پاییز خودروســازان قیمت خودرو را بــاال بردند و وزیر صنعت طبق
دســتورالعمل رییسجمهور ،آن را منتفی کرد ،حاال دوباره بخشهای مختلف اقتصادی درباره افزایش قیمت خودرو زمزمه میکنند.
مریم فکری :ماجرای افزایش قیمت خودرو از آنجا آغاز شــد که وزیر اقتصاد اوایل آبانماه در جمع مدیران بورســی اعالم کرد که برنامه ما
پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و حذف قیمتگذاریهای مضر بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمتگذاری خودرو توسط
وزارت صمت منتشر خواهد شد .این موضوع جرقهای بود که نشان میداد دولت در حوزه خودرو به دنبال فرمولی شامل افزایش قیمت خودرو،
برای رهایی از رکود این صنعت اســت .رکودی که با کاهش تولید ،رشــد بیسابقه قیمتها در بازار را رقم زده است.
در ادامه ،ســخنان وزیر صمت در  ۹آبان منتشــر شــد که بیان میکرد ،موج جدید افزایش تولیدات خودرو در دو هفته بعد از آن تاریخ آغاز
میشــود .این اظهارات نیز در فضای رسانهای به عنوان تایید بر اظهارات وزیر اقتصاد تعبیر شد تا اینکه...

4

قالیباف:

مشکالت اقتصادی مردم را از مطالعه
و کتاب خواندن دور کرده است 2

خیز کشورهای عربی برای عادیسازی روابط با سوریه؛ تثبیت قدرت اسد به همگان ثابت شده است

کشورهای عربی چه خوابی برای روابط تهران و دمشق دیدهاند؟
برخی از کشــورهای عربی در صددند
تا بار دیگر دمشــق را به ســوی خود
بکشــانند و پس از ده سال قطع رابطه،
ســوریه را در جمع کشــورهای عربی
بپذیرند.
مهســا مژدهــی :ســوریه در آســتانه
بازگشــت به اتحادیه عرب قرار گرفته
است .ده سال پیش و در آغاز اعتراضات
در سوریه که منجر به جنگ داخلی در
این کشور شــد ،با فشــار عربستان و
امارات،ســوریه از میان کشورها عضو
اتحادیه عرب اخراج شد و رهبران این
کشورها بشــار اسد را تنها گذاشتند .اما
با بازگشت نســبی ارامش به سوریه و
قدرتگیری بیشــتر اســد در دمشق،
بار دیگــر برخی از کشــورهای عربی
مانند امارات و اردن پیشــقدم شدند تا
هم روابط خود را با این کشــور از ســر
بگیرند و هم باعث و بانی بازگشتش به
اتحادیه عرب شوند.
با آغاز بحران در ســوریه کشــورهایی
چون عربســتان ،امارات ،قطر ،بحرین،
مصــر ،اردن ،تونــس و  ...در کنــار
مخالفــان اســد ایســتادند و مواضعی
مشــابه برخــی از کشــورهای غربی
گرفتند .آنها فوری سوریه را از اتحادیه
عرب اخراج کردند و عمال دولت بشــار
اسد را به رسمیت نشــناختند .برخی از
این کشورها حتی طرف مخالفان مسلح
دولت ســوریه را گرفتنــد و همین امر
باعث شــد تا اعتراضات به حکومتداری
بشار اســد تبدیل به یک جنگ داخلی
خونبار شود.
اما با شکســت داعش و افزایش قدرت
اســد در ســوریه ،قبل از دیگران مصر
به فکــر برقراری روابــط محدودی با
دمشــق افتاد .با این حال دولت سیسی
کماکان خواهان اصالحات سیاســی در
این کشور اســت و موافقتش با حضور
ســوریه در اتحادیه عرب را هم منوط
به اصالحات کرده اســت .با این حال
وزرای خارجه دو کشــور اخیرا دیداری
را در حاشیه نشست سازمان ملل داشته
اند و مقامات اقتصادی این کشــور هم
در اردن با سوری ها گفتگوهایی داشته
اند.
اما اولین کشــوری کــه روابط مجدد
خــود را با ســوریه آغاز کــرد ،امارات
بود .این کشــور بالفاصلــه بعد از آنکه

مشخص شــد سوریه در مســیر ثبات
حرکت میکند ،در ســال  ۲۰۱۸ابوظبی
باالخره ســفارت خود را در دمشق بعد
از شش ســال مجددا بازگشایی کرد و
از آن پــس دو طرف گامهای مثبت اما
کوچکی برای بازگشت به روابط عادی
برداشــته انــد .برای دمشــق روابط با
امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
چرا که ابوظبــی پیش از جنگ داخلی،
یکی از مهم ترین ســرمایه گذاران در
سوریه بود.
اخیرا وزیرخارجه امارات پس از ده سال
به دمشــق رفت تا عزم راسخ ابوظبی
برای ارتباط مجدد با ســوریه را نشان
بدهد .چند روز پیــش از این دیدار هم
ولیعهــد ابوظبی تلفنی با بشــار اســد
صحبت کرده بود.
اما ابتــکار عمل بعدی بــه اردن تعلق
داشــت .عبداهلل دوم مهرماه گذشــته
تلفنی با بشــار اســد صحبت کرد .این
تماس تلفنی توجهات زیادی را به خود
جلب کرد و در نوع خود قدم بزرگی به
حســاب آمد .البته امان قبل از آن هم،
دوســال پیش گذرگاه مرزی خود را به
روی ســوری ها باز کــرد .هر چند که
تماس از سوی اسد برقرار شده بود ،اما
پاسخ عبداهلل دوم پادشان امارات نشان
داد که امان مصر اســت روابط خود را
با سوری ها از ســر بگیرد.عبداهلل دوم
در این تماس بر حمایت کشــورش از
تالشها برای حفــظ حاکمیت ،ثبات و
یکپارچگی ســوریه تأکید کرده بود .اما
پیــش از این تماس تلفنی ،دو کشــور
بــرای از ســرگیری پروازهایشــان با
یکدیگر توافق کــرده و دولت اردن به

رســانه ها توصیه کرده بود که از اسد و
ارتش سوریه انتقاد نکنند.
هفته گذشــته عراق و ســوریه بر سر
بازگشــت ســوری ها به اتحادیه عرب
گفتگویی جدی داشــتند و این نشــان
داد کــه هر چند ریــاض هنوز میلی به
بازگشت ســوریه نشان نداده اما تالش
ها به ســمتی می رود که دمشــق به
زودی بار دیگر بــه دامن جهان عرب
بازگردد .البته بغداد در دوران اختالفات
بین کشــورهای عربی و دمشق ،طرف
روابط خود را با این کشور قطع نکرد و
اوضاع عادی پیش می رفت.
روز پنجشــنبه «،نــزار الخیراهلل» قائم
مقام وزیر امور خارجه عراق با «محمد
خالد الرحمون» وزیر کشــور سوریه در
دمشــق دیدار کــرد و دو طرف در این
نشســت در باره بازگشــت ســوریه به
اتحادیه عرب و روابط بغداد  -دمشــق
گفت و گو کردند.
عراق به همراه الجزایــر قصد دارند تا
با میانجیگری روند بازگشــت ســوریه
بــه اتحادیه را آســانتر و تندتر کنند .با
این وجود این رایزنی ها هنوز به نتیجه
قابل توجهی نرســیده است و انتظارات
از اســد این است که اصطالحاتی را در
ســوریه اعمال کند .الجزایر میزبان دور
بعدی گفتگوهای اتحادیه عرب اســت
و بــه همین خاطر آنهــا خود را موظف
دانسته اند تا برای حصول نتیجه تالش
کنند.
عربســتان و قطر در میان کشورهای
عربی ،کماکان رضایتــی از خود برای
بازگشــت ســوریه بــه اتحادیه عرب
نشــان نداده انــد .هر چنــد خبرهایی

در مــورد نرمش ریاض در قبال اســد
منتشر می شــود اما عربستان که خود
را رهبر کشــورهای عربی می داند ،در
برابر برقراری روابط مجدد با ســوری
ها مقاومت می کند .دلیل این مخالفت
نزدیک بشــار اسد به تهران هم هستد.
دو ســال پیش «بشار جعفری» نماینده
سابق سوریه در سازمان ملل با همتای
ســعودی خود «عبــداهلل المعلمی» و
«فهد بن عبداهلل المبارک» ،وزیر مشاور
عربســتان در حاشیه جشن ریاست این
کشور بر نشســت گروه  ۲۰دیدار کرده
بود .عمان و عــراق در این بین تالش
هایی کردند تا ســفارت خانه های این
دو کشــور بر روی یکدیگر باز شود .اما
چنین اتفاقی نیفتاده اســت .به نظر می
رسد که ریاض منتظر آن است که اسد
در چرخشــی به سمت عربستان ،روابط
خــود را با ایران کاهش دهد تا در قبال
این اقدام هم روابط خود را با دمشق از
ســر بگیرد و هم تن به بازگشت سوریه
به اتحادیه عرب بدهد.
مخالف دیگر ،قطر اســت .هر چند این
کشور روابط خوبی با ریاض ندارد اما با
بشــار اســد هم مخالف است و در این
مســیر به نگاه ترکیه احساس نزدیکی
بیشــتری دارد .به نظر می رســد برای
اینکه اســد بتوانــد روابط خــود را با
کشورهای عربی به پیش از سال ۲۰۱۱
برگردانــد ،نیازمند آن اســت که بتواند
قلب این دو کشــور را هم به نحوی به
دســت بیاورد .اتفاقی که پیشبینی نمی
شود که در اینده نزدیک شدنی باشد.
برخــی از تحلیــل گــران معتقدند که
کشــورهای عربــی مانند امــارات و
عربســتان در صددند تا باالخره اسد را
در جمع خود بپذیرند .اما مصرند که این
پذیرش در قبال دوری ســوریه از ایران
اتفــاق بیافتد .آنها از اینکه ســوریه در
زمان ثبات ،به تهران و مســکو نزدیک
تر از کشورهای عربی است نگاه مثبتی
ندارند و در تالشند تا راه حلی برای این
مشــکل خود بیابند .برخی امیدوارند تا
در میان گفتگوهــای منطقه ای ایجاد
شــده ،ماجرای سوریه هم با کشورهای
عربی و ایران ختم به خیر شود و روابط
این کشور در خاورمیانه ،عادی شود .با
این حال به نظر نمی رســد که رسیدن
به این نتیجه کار ساده ای باشد.

