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 صف معلمان و کارگران 

از اخاللگران جدا شود
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بشـار اسـد رئیـس جمهـور سـوریه همچون سـفر 
پیشـین بـه ایـران آمـد، بـه دیـدار رهبـر معظـم 
انقـاب اسـامی رفـت و بـدون آن که حاشـیه ای 
ایجاد شـود یـا وزیر خارجـه بخواهد اسـتعفا دهد! 
تهـران را تـرک کـرد  ایـن سـفر دارای پیـام های 
قاطـع و عمیقـی اسـت که بـه برخی از آنها اشـاره 
می شود.بشـار اسـد رئیـس جمهور سـوریه، بیش 
از 10 سـال اسـت کـه در جنـگ بـا تروریسـت ها 
در کنـار مـردم خود مقاومـت کرده و اجـازه نداده 

سـوریه تجزیه شـود.
یکـی از عوامـل مقاومـت دولـت و ملـت سـوریه، 
همراهـی ایـران در حمایـت از کشـوری بـود کـه 
عـاوه بـر تروریسـت های تکفیـری وهابـی، دیگر 
کشـورها نیـز در کنـار تروریسـت هـای داعش به 

جنـگ بـا دولـت و ملـت سـوریه قـرار گرفتند.
برای همین اسـت کـه رهبر انقاب جنگ سـوریه 
را جنگ بین المللی علیه آن کشـور نام گذاشـتند 
کـه پیـروز جنـگ سـوریه بود. ایـران نقـش اصلی 
و اساسـی در پیروزی سـوریه داشـت و سـفر بشار 
اسـد رئیـس جمهـور این کشـور به ایـران که پس 
از جنـگ دومیـن سـفر او بـه تهـران اسـت، عمق 

روابـط دو کشـور را نشـان می دهد.
از  پیـش  سـوریه،  جمهـور  رئیـس  اسـد  بشـار 
آغـاز جنـگ در ایـن کشـور در سـفری بـه ایـران 
بـا رهبـر معظـم انقاب دیـدار داشـت کـه در آن 
دیـدار حضـرت آیت اهلل خامنه ای سـوریه را عمق 
اسـتراتژیک جمهـوری اسـامی ایران اعـام کرد.
عمـق اسـتراتژیک جمهـوری اسـامی ایـران هـم 
اکنـون از یـک جنـگ نابرابر با پیـروزی و موفقیت 
بیـرون آمـده و بـا وجـود ویرانـی هایـی کـه باقی 
مانـده، نیازمنـد بازسـازی اسـت تـا بتـوان جایگاه 
سیاسـی و اقتصـادی و نظامـی خـود را در منطقه 

دهد. ارتقـاء 
جمهـوری اسـامی ایـران مـی تواند و بایـد عاوه 
بـر حضـور نظامـی در سـوریه، نقـش اقتصـادی و 
زمینـه  و در  تـر کنـد  را عمیـق  سیاسـی خـود 
بازسـازی این کشـور و سـرمایه گـذاری در زمینه 
هـای گوناگـون از جمله نفـت و گاز و صنایعی که 
ایـران توانایـی آن را دارد، بهـره بـرداری کـرده و 
نفـوذ و تأثیـر مثبـت و سـازنده خـود را ایفـا کند.
زمانـی کـه رجـب طیـب اردوغـان رئیـس جمهور 
ترکیـه که بـه ظاهـر روابـط نزدیکی بـا جمهوری 
رژیـم  جمهـور  رئیـس  از  دارد،  ایـران  اسـامی 
بـه  و  کنـد  مـی  گـرم  اسـتقبال  صهیونیسـتی 
عربسـتان سـعودی سـفر می کند در حالی که در 
برنامـه هـای او سـفر به ایـران گنجانده شـده بود، 
سـفر بشـار اسـد کـه بخشـی از خـاک سـوریه در 
اشـغال ارتش ترکیه اسـت، اهمیت خود را بیشـتر 
نشـان مـی دهـد. هـر آنچه کـه تاکنـون در جنگ 
سـوریه در قالب فشـار به دولت و ملت این کشـور 
اعمـال شـده اسـت، بـرای آن بوده کـه از حضور و 
نقـش آفرینـی ایران در سـوریه بکاهد و دو کشـور 

را از هـم دور کنـد.
سـفر بشـار اسـد در شـرایط موجود نشـان داد که 
بـا وجـود فشـارهای شـدید سیاسـی، اقتصـادی و 
نظامـی نمـی تـوان تهـران و دمشـق را از هم جدا 
کـرد. سـوریه در خـط مقـدم جبهه مقاومـت قرار 
دارد و تاکنـون نیز توانسـته رژیم صهیونیسـتی را 

از رسـیدن بـه اهـداف خود محـروم کند.
هـر چنـد برخـی کشـورها و رژیـم هـای عربـی 
منطـق در تـاش بـرای برقـراری روابط دوبـاره با 
سـوریه هسـتند و ابـراز عاقـه کـرده اند، امـا این 
رونـد نمـی تواند تأثیری بـر روابط ایران و سـوریه 
بگـذارد و سـفر بشـار اسـد بـه ایـران ایـن ادعـا را 
اثبـات کـرد. البتـه سـوریه در روابط خود بـا رژیم 
هـا و کشـورهایی کـه در جنـگ سـوریه حامـی 
تروریسـت هـای تکفیـری وهابـی داعـش بودند و 
روابـط خـود را بـا ایـن کشـور قطـع کردنـد بایـد 

محتاطتـر عمـل کند.
همبسـتگی ایران و سـوریه روز به روز بیشـتر می 
شـود و ارتقـاء روابـط دو کشـور هم به نفـع تهران 
و دمشـق اسـت و هم به نفع منطقـه و البته باعث 
نگرانـی هـر چه بیشـتر رژیم صهیونیسـتی اسـت.
سـوریه در ایـن مرحلـه کـه هنـوز جنگ بـه طور 
 کامـل پایـان نیافتـه اسـت، بایـد هوشـیارانه تـر 

عمل کند.
نیروهـای آمریکایی و ارتـش ترکیه در بخش هایی 
از ایـن کشـور حضـور دارنـد و در کنـار این خطر، 
تمایـل و عاقـه رژیـم هـای عربـی منطقـه بـرای 
بهبـود روابـط با سـوریه که تـا پیـش از این نقش 
دشـمن ایـن کشـور را بـازی مـی کردنـد، نباید از 
سـوی دولـت و ملـت سـوریه نادیده گرفته شـود.

یک دیدار و چند نکته

 دولت قصد دارد 
 یارانه تک تک افراد جامعه را 
به خودشان پرداخت  کند
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اخــبــار

سرمقاله

رهبر انقالب: دولت کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد؛ 

 واریز یارانه جبرانی به حساب مردم 
2 ماه زودتر از اصالح  یارانه ها  

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ارز ترجیحی با عدالت توزیع نشد و اقتصاد ایران را دچار 
بیماری مزمن کرد،  گفت:  مردم نگران اصاح یارانه ها نباشند، یارانه جبرانی دو ماه قبل از 

اصاح یارانه ها به حساب آنها واریز می شود.
سیدجواد ســاداتی نژاد در شبکه خبر اظهار کرد:  با توجه به الزام قانونی در بودجه 1401 
دولت باید روند تخصیص ارز ترجیحی را اصاح کند، متخصصان و نخبگان اقتصادی اذعان 
کردند ارز ترجیحی باید در حوزه اقتصاد ایران عادالنه توزیع شــود، اصاح در این زمینه 
به نفع مردم و عدالت در جامعه است. ساداتی  نژ اد ادامه داد:  مردمی سازی یارانه ها و توزیع 
عادالنه آن حائز اهمیت است و در این طرح مردم این اطمینان را داشته باشند،  دولت قبل 
از حذف یارانه کاالهای اساســی،  قدرت خرید مردم را ترمیم خواهد کرد و جبرانی الزم را 

به حساب خانوارها واریز خواهد کرد. 
وی افــزود:  قبل از اجرای طرح اصاح یارانــه،  دو ماه زودتر واریز جبرانی و افزایش قدرت 
خرید مردم بر اســاس دهک ها انجام می شــود و به حساب ها واریز خواهد شد و بعد از آن 
تغییر نرخ انجام خواهد شــد؛ بنابراین مردم  ما نگرانی از این بابت نداشــته باشــند. وزیر 
جهاد کشــاورزی در تبیین مشــکات ارز ترجیحی گفت:  این ارز هم به حوزه کشاورزی 
خســارت زده، و هم به حوزه دام و طیور،  ارز ترجیحی در طول زمان اجرا، نشــان داده به 
اهداف خود نرســیده ، عادالنه توزیع نشده و اقشار مختلف مردم نتوانستند عادالنه از این 

ارز بهره مند شوند.
ســاداتی نژاد با بیان اینکه ارز ترجیحی موجب بیماری مزمن در اقتصاد ایران شده است،  
گفــت:  ارز ترجیحی بهــره وری را در صنعت غذا و دام و طیور کشــور بــه ورطه نابودی 
برده اســت. صنعت دام و طیور به دلیل وجود ارز ترجیحی رنج می برد و این درخواســت 

صنعتگران و تولیدکنندگان صنعت غذای کشور بوده که این ارز حذف شود.
وی ادامــه داد:  ارز ترجیحی موجب رانت و فســاد بوده و فســاد گســترده ای در تأمین 
نهاده هایی تأمینی از خارج از کشــور ایجاد کرد و باعث شــد به دلیل فاصله قیمت ایجاد 
شده،  ســرعت قاچاق افزایش یابد و یارانه ای که باید به مردم تعلق بگیرد،  بعضاً سر سفره 
مردم کشــورهای دیگر برود. وزیرجهاد کشــاورزی با اشــاره به افزایش قیمت محصوالت 
جهانی گفت:  کمبود تولید محصوالت کشــاورزی در خشکســالی ها و چالش حمل و نقل 

غات و محصوالت کشاورزی به دلیل بحران اوکراین از علل این افزایش قیمت است.

وزیر همکاری اقتصادی و توسعه آلمان:

بدترین قحطی از زمان جنگ جهانی در راه است
وزیر همکاری اقتصادی و توسعه آلمان هشدار داد: جهان ممکن در آستانه تجربه بدترین 

قحطی از زمان جنگ جهانی دوم باشد.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، »سونیا شولتز« وزیر همکاری اقتصادی و توسعه آلمان 
با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی گفت که جهان با یک بحران غذایی جدی 
روبرو خواهد شد. وزیر دولت آلمان افزود که این قحطی قریب الوقوع از زمان جنگ جهانی 
دوم تاکنون مشاهده نشده است. »سونیا شولتز« دالیلی از جمله همه گیری کرونا و جنگ 
اوکراین را از جمله عللی برشــمرد که زمینه ساز این قحطی خواهند بود. وی با استناد به 
گزارش برنامه جهانی غذا هشدار داد: بنا به گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل، بیش 
از ۳00 میلیون نفر در حال حاضر از گرسنگی حاد رنج می برند و سازمان ملل باید مرتبا 

این داده ها را بازبینی و به روزرسانی کند.
عضو کابینــه برلین با یادآوری رکورد تازه افزایش قیمت مــواد غذایی افزود: قیمت مواد 
غذایی در سراســر جهان یک سوم رشد کرده و رکورد زده است. پیام تلخ این رخداد این 
اســت که ما با بدترین قحطی از زمان جنگ جهانی دوم روبرو هســتیم که ممکن اســت 
مرگ میلیون ها نفر را رقم بزند. شــولتز انگشــت اتهام را به سمت رئیس جمهور روسیه 
نشانه رفت و مدعی شد که روسیه غات اوکراین را به سرقت برده است و در حال حاضراز 
کشــورهای وابســته به محصوالت کشاورزی خود سوء اســتفاده می کند و ظاهراً تنها به 

حامیان خود، غذا می دهد!

 همه کمک کنند تا دولت 
به نتیجه دست یابد

صفحه 2

اصالح یارانه ها و 
ابهاماتی که همچنان 

ادامه دارد

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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تمدید مهلت فراخوان
دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در  پروژه احداث مجتمع تجاری-مسکونی 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو )سهامی خاص( وابسته به سازمان منطقه آزاد ماکو به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
و بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن و در راستای اجرای مصوبه شماره 99/110/153 مورخ 1399/02/23 مجمع عمومی 
شرکت در نظر دارد پروژه احداث مجتمع تجاری-مسکونی ، واقع در شهرستان ماکو ، شهرک ولیعصر، میدان فردوسی نبش بلوار دانشگاه  و خیابان شریعتی ،جنب 
اداره منابع طبیعی، در زمینی به مساحت  975.50متر مربع به شرح ذیل به روش سرمایه گذاری مشارکتی به افراد حقیقی و حقوقی حائز شرایط واگذار نماید. لذا 

متقاضیان در صورت تمایل مطابق شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مربوطه اقدام نمایند.
1- دستگاه مزایده گذار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو

2-  موضوع: سرمایه گذاری و  مشارکت در  احداث مجتمع تجاری-مسکونی در زمینی به مساحت 975.50 متر مربع ، واقع در شهرک ولیعصر، میدان فردوسی نبش 
بلوار دانشگاه  و خیابان شریعتی ،جنب اداره منابع طبیعی، شهرستان ماکو - منطقه آزاد ماکو 

3- هزینه خرید اسناد فراخوان: 
• واریز مبلغ 50.000.000) پنجاه میلیون( ریال به حساب شماره 9538644851 نزد بانک ملت، به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو 

4- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان : ۵٪ قیمت کل پایه زمین مذکور معادل 20/485/500/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در فراخوان بصورت نقدی و واریز به شماره 
حساب 9538644851 نزد بانک ملت شعبه مرکزی به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی قابل تمدید با حداقل سه ماه اعتبار 
5-  نشاني محل و مهلت تمدید شده دریافت اسناد فراخوان: شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو واقع در ماکو، بلوار شهید جواد قنبری، پارک امام خمینی )ره(، 

نمایشگاه بین المللی، ساختمان اداری، شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو. کد پستی: 5861695432 - دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت، تا تاریخ 1401/02/31 
6- نشاني محل و آخرین مهلت تمدید شده تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو واقع در ماکو، بلوار شهید جواد قنبری، پارک امام خمینی 

)ره(، نمایشگاه بین المللی، ساختمان اداری، شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو. کد پستی: 5861695432  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/03/10
7- تاریخ و مکان بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه  مورخ 1401/03/11 در دفتر شرکت توسعه و سرمایه گذاری واقع در ساختمان 

نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد بازگشایی خواهند گردید.
8- آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های 1401/02/21 و  1401/02/20 در روزنامه » سیاست روز« و»آبشار«و نشریه اخبار آزاد مناطق چاپ می گردد.

9- تبصره 1: حضور هر یک از متقاضیان یا یک نفر نماینده از طرف ایشان، در جلسه افتتاح پاکات )با مدارک شناسایی و رعایت پروتکل های بهداشتی( آزاد است.
     تبصره 2: شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

     تبصره 3: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر به و بسایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو به آدرس www.makuid.com مراجعه فرمائید.

11- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.
12- کلیه هزینه های مربوط به اطالع رسانی های فراخوان در روزنامه های کثیر االنتشار و ... برعهده برنده خواهد بود.

13- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34253262-044  تماس حاصل فرمائید.

جدول: مشخصات

شناسه آگهی 1314478

مساحت )m2(مشخصات قطعهشماره قطعهردیف
قیمت پایه هر 
مترمربع)ریال(

قیمت کل پایه 
)ریال(

تضمین شرکت در 
فراخوان )ریال(

975.50420.000.000409.710.000.00020.485.500.000پالک 1632 فرعی از 16 اصلی1330

شناســه آگهی )1313964(      م الف 528

آگهی مناقصه عمومی شماره  1401/1715 
صنایــع شــهید دوران در نظــر دارد نســبت بــه خریــد یــک قلــم قطعــه مکانیکــی طبــق نقشــه و مشــخصات فنــی موجــود از طریــق 
برگــزاری مناقصــه عمومــی کتبــی و عقــد قــرارداد از شــرکت های دارای ماشــین آالت CNC و توانایــی فنــی الزم اقــدام نمایــد. واحدهایــی 
35768345 همــه روزه به جــز  35768347 و  ــا تلفن هــای  کــه توانایــی انجــام امــور مذکــور را دارنــد می تواننــد ضمــن تمــاس ب
پنجشــنبه ها و روزهــای تعطیــل در ســاعات اداری به منظــور دریافــت برگــه شــرایط و مشــخصات مناقصــه بــه آدرس مشــروحه زیــر 
مراجعــه و پیشــنهاد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر ده روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی در داخــل صنــدوق مناقصــه شــماره 120 ایــن 
صنایــع بیاندازنــد، پیشــنهادهای رســیده در کمیســیون مناقصــه بــاز و نتیجــه آن اعــام خواهــد شــد. ســازمان در رد یــا قبــول یــک یــا 
تمامــی پیشــنهادها مختــار می باشــد و هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت ارائــه معرفی نامــه 

و گواهی نامــه ســمتا مرتبــط و معتبــر جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه الزامــی می باشــد.
 آدرس: تهران – انتهای بزرگراه شهید بابایی – جاده اختصاصی پارچین – صنایع شهید دوران

روابط عمومی صنایع شهید دوران


