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امنیـت غذایـی جهـان به خطـر افتـاده و می رود 
در کنـار بحـران آب یـک چالـش جـدی را بـرای 
بسـیاری از کشـورهای دنیـا رقـم بزنـد. پـس از 
آغـاز جنگ روسـیه بـا اوکراین، تبعـات و تأثیرات 
منفـی آن نمایـان شـد و هر روز کـه از این جنگ 

مـی گـذرد، آثـار آن بیشـتر دیده می شـود.
دو کشـور روسـیه و اوکرایـن از جمله کشـورهای 
تولیـد کننـده گندم و نهاده های دامی هسـتند و 
عـاوه بر آن روسـیه تأمین کننده اصلی سـوخت 
اروپـا اسـت کـه اگـر بـه طـور کامـل قطع شـود 
اختـال شـدید در صنعـت کشـورهای صنعتـی 

اروپـا ایجـاد خواهـد کرد.
با وجودی که کشـورهای اروپایـی از نظر امکانات 
و پیشـرفت در صـدر قـرار دارند امـا تبعات جنگ 
اوکرایـن باعـث شـده تـا کمبودهایـی در اروپا به 

وجـود بیاید.
ادامـه جنـگ اوکرایـن وخامـت اوضـاع و شـرایط 
امنیتـی و اقتصـادی خواهـد انجامیـد کـه در این 
میـان کشـورهایی که تـوان تأمین خـوراک مردم 
خود را نداشـته باشـند، زیان بیشـتری می بینند.
امنیـت غذایـی یکـی از مقولـه های اسـتراتژیک 
در دنیـا اسـت کـه مدتـی اسـت از سـوی دولتها 
و کارشناسـان بـا توجـه ویـژه روبرو شـده اسـت.
امنیـت غذایـی جهـان بـه همـه کشـورهای دنیا 
ارتبـاط دارد، در واقـع زنجیـره ای اسـت کـه اگر 
یـک حلقـه آن پـاره شـود، اختـال همـه جهان 
را درگیـر مـی کنـد. بنـا بـر گفتـه سـازمان ملل 
هـم اکنـون 25 میلیـون تـن غات امـکان خروج 
از اوکرایـن را نـدرد در سـوی دیگـر جنـگ نیـز 
بـه خاطـر  نیـز  ایـن کشـور  روسـیه اسـت کـه 
تحریـم هـای غـرب، در زمینـه صـادرات گندم و 

غـات بـا مشـکل روبرو اسـت.
اروپـا بیشـترین تأثیـر را از جنـگ اوکرایـن مـی 
پذیـرد.در اتریـش انـواع متنوعـی از آرد و همیـن 
یـا  فروشـگاه ها  از  بسـیاری  در  ماکارونـی  طـور 
موجـود نیسـت و یـا اگـر باشـد بـه طـور محدود 

در اختیـار مصـرف کننـدگان قـرار می گیـرد.
جنـگ  داده؛  گـزارش  انگلیـس  از  ان  ان  سـی 
زنجیـره ای  فروشـگاه های  باعـث شـده  اوکرایـن 
تولیـد  بـرای  اولیـه  مـواد  تأمیـن  در  انگلیـس 
دچـار  خـود  مشـتریان  نیـاز  مـورد  محصـوالت 

شـوند. مشـکل 
شـبکه خبری »ِولـت Welt« آلمـان نیز گزارش 
داده؛ فروشـندگان و مصـرف کننـدگان آلمانـی، 
ایـن روز هـا بابـت کمبـود مـواد غذایی، حسـابی 

عصبانـی و کافـه شـده اند.
چنیـن وضعیتـی در دیگـر کشـورهای منطقـه و 

جهـان نیـز بـروز و ظهـور خواهـد یافت.
در ایـن میـان شـاید کشـورهایی کـه در تولیـد 
گنـدم و دیگـر غـات خودکفـا هسـتند، بتواننـد 
گلیـم خـود را از آب بیـرون بیاورنـد، امـا بـاز هم 

بـا مشـکاتی روبـرو خواهنـد بود.
بحـران امنیـت غذایـی به خاطـر شـرایط موجود 

در دنیـا جدی اسـت.
جنـگ هـا از یـک سـو و کاهـش شـدید بـاران 
دنیـا  غذایـی  ناامـن شـدن  بـر  دیگـر  سـوی  از 

اسـت. تأثیرگـذار 
در ایـن میـان کشـوری چـون ایـاالت متحـده به 
خاطـر وسـعت زیـادی کـه دارد و بـا توجـه بـه 
شـرایط آبی نسـبتاً مناسـب و دور بودن از کانون 
بحـران هـای جهانی، زمـام امنیت غذایـی جهان 
را مـی توانـد در دسـت داشـته باشـد همانگونـه 
کـه در سـال های گذشـته بـا نابود کـردن گندم 
تـا در  اسـت  مـازاد خـود سـعی داشـته  تولیـد 
چارچـوب منافـع، نبـض بـازار گندم را در دسـت 

باشد. داشـته 
ایـران نیـز تحـت تأثیـر تبعـات جنـگ اوکرایـن 
قـرار گرفتـه اسـت و یکـی از دالیـل آزاد کـردن 
از  جلوگیـری  صنعتـی،  بخـش  در  آرد  قیمـت 

قاچـاق آن بـوده اسـت.
ایـران یکـی از کشـورهای تولیـد کننـد گندم در 
جهـان اسـت کـه در سـال 1399 توانسـت بیش 
از 9 میلیـون تـن گنـدم تولیـد کند بـا این وجود 
بـاز هـم نیاز بـه واردات داشـت و اکنـون با توجه 
بـه کاهش واردات از دو کشـور درگیـر در جنگ، 
قاعدتـا بـا کمبـود روبـرو خواهـد شـد کـه بایـد 

بـرای آن جایگزیـن پیـدا کند.

 امنیت غذایی جهان 
در خطر است

رئیسی در بازدید از نمایشگاه صنعت نفت:

صنعت نفت ظرفیت زیادی برای 
توسعه مشاغل دانش بنیان دارد
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ــر ــبـ خـ

واشنگتن باز هم در امور داخلی ایران مداخله کردسرمقاله

صفحه 1

والدیمیر  پوتین:

پیوستن فنالند و سوئد به ناتو را بی پاسخ نمی گذاریم
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در خصوص مسئله پیوستن فناند و سوئد به ناتو، 
گفت روسیه با این کشورها مشکلی ندارد و ورود آن ها به این ائتاف نظامی غربی تهدیدی 

ایجاد نمی کند، اما باعث پاسخ و اقدامات واکنشی می شود. 
به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، رئیس جمهور روسیه افزود: ناتو از سیاست ژئوپلیتیک 
خود پا را فراتر گذاشته و سعی می کند بر سیاست مناطق دیگر تأثیر بگذارد، این مستلزم 
توجه ما است. او همچنین گفت که روس هراسی دیوانه وار در غرب در حال گسترش است. 
پوتین در اشــاره به عملیات نظامی ویژه روســیه در اوکراین کــه وی هدف از آن را خلع 
ساح و نازی زدایی این کشور اعام کرده، گفت: نئونازیسم مدتهاست که در اوکراین بیداد 
می کند، غرب چشمان خود را بر این امر بسته و تشویق هم می کند. در هیچ کجا به اندازه 
اوکراین نازیسم در سطح دولتی تشــویق نمی شود. در حالی درگیری ها در اوکراین ادامه 
دارد که مســئله الحاق دو کشور ســوئد و بخصوص فناند به دلیل مرز مشترک با روسیه 
به نقطه تقابل جدید مســکو و غرب تبدیل شده است. عصر یکشنبه حزب حاکم سوسیال 
دموکرات سوئد اعام کرد که این کشور به طور رسمی تصمیم گرفته که برای عضویت در 
ناتو درخواست بدهد. چند ساعت پیش از آن نیز رئیس جمهور و دولت فناند اعام کردند 
که این کشور قصد دارد برای عضویت در ناتو درخواست دهد تا راه را برای گسترش ائتاف 
نظامی 3۰ کشــور غربی در بحبوحه عملیات نظامی ویژه روســیه در اوکراین و در میانه 
هشــدارهای مســکو، هموار کند. طرح ها و تصمیماتی که هشدارها و واکنش های روسیه 
را در پی داشــته اســت. پس از اعام این تصمیمات، رئیس کمیســیون امنیتی و دفاعی 
شــورای فدراسیون روسیه از تقویت خطوط مرزی با فناند خبر داد. فناند به عنوان یکی 
از کشورهای حوزه اســکاندیناوی، بیش از هزار کیلومتر مرز با روسیه دارد و اولین کشور 
دارای مرز مشــترک با روسیه است که قرار اســت در ناتو عضویت پیدا کند. پیش  از این، 
»دیمیتری پولیانسکی« معاون نماینده روسیه در سازمان ملل هشدار داد »عضویت فناند 
و ســوئد در ناتو و حضور نظامی این ائتاف در این دو کشــور سبب می شود که قلمروی 

سوئد و فناند به هدف احتمالی ارتش روسیه تبدیل شود«.

باقری در دیدار با معاون وزیر خارجه اسلواکی:

 دغدغه جهانی درباره امنیت انرژی و غذایی 
باید به فرصت همکاری تبدیل شود

معاون سیاســی وزارت امــور خارجه تاکید کرد: دغدغه جهانی در بــاره »امنیت انرژی« و 
»امنیت غذایی« باید به فرصتی برای همکاری و همبستگی در عرصه جهانی تبدیل شوند.

علی باقری معاون سیاســی وزارت امور خارجه در دیدار خانم اینگرید بروتکوا معاون وزیر 
امور خارجه جمهوری اســلواکی و هیات همراه گفت: شــرایط جهانــی بیش از هر زمان 
دیگری امنیت انرژی و امنیت غذایی را به اولویت بســیاری از کشورها تبدیل کرده است و 
لــذا باید تاش کرد تا دغدغه جهانی درباره ”امنیت غذایی“ و ”امنیت انرژی“ که دو رکن 
راهبردی امنیت ملی همه کشــورها به شــمار می آیند، به فرصتی برای تعامل، همکاری و 
حتی همبستگی در عرصه جهانی تبدیل شوند تا همه ملت ها چشم انداز مطمئن و روشنی 
از آینده را پیش رو داشــته باشند. معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشاره به این که 
امروزه همگان از جمله کشــورهای اروپایی به درستی رویکرد و نگاه ایران در طول یک یا 
دو دهه گذشــته برای حل و فصل مسایل در کشورهای عراق و افغانستان و سوریه اذعان 
دارند، اظهار داشت: هزینه های شکست و ناکامی سیاست های آمریکا و برخی از دولت های 
اروپایی در منطقه صرفاً متوجه این دولت ها نیســت، بلکه مردم آن کشــورها هستند که 
بیشترین هزینه ها و خسارت های ناشی از اجرای این سیاست های غلط را متحمل شده اند.
اینگرید بروتکوا نیز در این دیدار با تاکید بر جایگاه ایران در سیاســت خارجی اســلواکی 
به عنوان شــریکی مهم برای توســعه مناســبات دوجانبه و منطقه ای کشورش، خواستار 
برقراری رایزنی های مستمر وزارت خانه های امور خارجه دو کشور درباره مسائل دوجانبه، 
منطقــه ای و بین المللی گردید که از این طریق عاوه بر گســترش مناســبات تجاری و 

اقتصادی دوجانبه و اروپایی با ایران می تواند به تحکیم روابط مردمی نیز کمک کند.

آمریکادرتوهمآشوبوباجخواهی

صفحه 2

خطابه ای قابل تأمل 
به نمایندگان مجلس 

درباره »گنج«

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی به صورت فشرده )7  -1400(
) موضوع ماده 7 آیين نامه اجرایي نظام مستند سازي(

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی هرمزگان

اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی بصورت فشرده پروژه تکميل وکيل آباد-حاجی آباد -بافت)احداث پل محور( بشرح جدول ذيل و بر اساس مشخصات 
فني منضم به اسناد مناقصه را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ايران( برگزار نمايد. 

1- نوع فراخوان: مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی بصورت فشرده 
2- نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

3- موضوع فراخوان : اجراي عملیات تکمیل وکیل آباد-حاجی آباد -بافت)احداث پل محور(شامل : اجراي عملیات  ، ابنیه و ساير آيتم هاي مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات فني اجرايي.
4- زمان و محل توزيع/فروش

     - زمان شروع توزيع اسناد ارزيابی و مناقصه : روز چهارشنبه مورخ  1401/02/28 ساعت 14
     - زمان پايان توزيع اسناد ارزيابی و مناقصه  : روز پنجشنبه  مورخ   1400/03/05 ساعت 14

5- محل دريافت اسناد مناقصه : کلیه مراحل فروش و تحويل و بازگشايی اسناد از طريق سايت تدارکات الکترونیگی دولت  ) ستاد ايران (  انجام می گردد.
6- مهلت تحويل اسناد از سوي مناقصه گران : سايت تدارکات الکترونیگی دولت ) ستاد ايران ( 

     -  مهلت و زمان تسلیم اسناد ارزيابی و مناقصه:  روزيکشنبه مورخ  1400/3/22 ساعت 14
7- موارد الزامی و مهم:

     الف- ارائه حسابرسی بروز شده و گواهی صالحیت ايمنی الزامی است.
8-شرايط مناقصه گران:

       الف( - داشتن شخصیت حقوقي ب(- داشتن توانايي ارائه ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه  و ضمانتنامه انجام تعهدات پ(- داشتن ظرفیت خالي   د( داشتن حداقل ظرفیت خالی براساس سامانه 
sajarnew.mporg.ir

9- تاريخ بازگشايي پاکت ها :ساعت 10 روز  دو شنبه مورخ   1400/03/23  در محل دفتر مديريت واقع در ساختمان شماره 1 اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان 
Setadiran.ir    ,      http://iets.mporg.ir    : جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید به سايت هاي زير مراجعه نمايید

شناسه آگهی 1317475

مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(مدت اجراي پروژهبرآورد اوليه بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 1401 )ریال(شهرستاننام پروژه

1811/500/000/000 ماه380حاجی آبادتکميل وکيل آباد-حاجی آباد -بافت)احداث پل محور(

آگهی مناقصه عمومی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان گیالن 

ت دوم
نوب

سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان گیالن در نظر دارد با رعایت قانون برگزاري مناقصات و آیین نامه هاي مربوطه مناقصه یک 
مرحله اي انجام کلیه امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی ) نظافت عمومی، امور آبدارخانه و پذیرایی و نامه رسانی ، نگهبانی 
وانتظامات، نگهداري و خدمات فضاي سبز، امور بهر ه برداري از تاسیسات، حمل و نقل و سایر خدمات عمومی( بر اساس برآورد انجام 
شده و به صورت قرارداد حجمی موضوع مصوبات سال 1384 و 1391 هیات وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 

نشانی:www.setadiran.ir  به شرکتهاي داراي شرایط قانونی واگذار کند . 
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که امکانات و صالحیت و سوابق اجرایی و شخصی موضوع مناقصه را دارا می باشد دعوت 
به عمل می آید با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در اسناد بارگذاري شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( در این 

مناقصه شرکت نمایند . 
توضیح این که کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است  مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه تکمیل نمایند .  

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه از روز یک شنبه مورخ 25/ 1401/2 لغایت روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 می باشد.  
شناسه آگهی 1316362

نوبت اول 1401/2/24 ، نوبت دوم 1401/2/27

پیام تسلیت رهبر انقالب: 

 بیان جذاب مرحوم فاطمی نیا 
منبعی پر فیض برای جوانان بود

ســخنگوی سی و سومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران با اشاره به 
فــروش بیش از ۶۷ میلیارد تومان در نمایشــگاه کتاب گفت: به برقراری 

نظم نمایشگاه پایبندیم.
بــه گزارش مهر، علی رمضانی قائم مقام و ســخنگوی ســی و ســومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ششمین نشست خبری خود که در 
محل اســتقرار ناشران خارجی برگزار شد در خصوص عدم فعالیت کانون 
پرورش فکری کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب گفت: بسیار متاسفیم 
که نشــر کانون در این دوره در نمایشگاه نیست. بررسی های قانونی برای 
پیدا کردن راه قانونی جهت حضور انتشــارات کانون انجام شد اما مقدور 
نبود. وی گفت: هر نشــر دیگری هم کــه غیر از کانون پرورش فکری که 
در ســالهای گذشــته تخلف قطعی داشــته و رأی تخلف آنها صادر شده 
بود امســال در نمایشگاه حضور ندارند؛ این نشــان از پایبندی مجموعه 

نمایشــگاه به قوانین است. وی افزود: هیئت رسیدگی به تخلفات در حال 
رســیدگی به مظاهر تخلف هســتند و تاکنون 1۷ گزارش که ۷ مورد در 
بخش ناشــران خارجی و 3 مورد در بخش ناشران داخلی تخلف به اثبات 
رســیده است که در خصوص موضوع عرضه کتب خارج از نمایشگاه بوده 
اســت. رمضانی گفت: اگــر قوانین جدی گرفته نشــود نمی توان به نظم 
نمایشــگاه امید داشــت. با این حال از ســایر فعالیت های کانون پرورش 
فکــری کودک و نوجوان اســتقبال کردیم ودر بخــش کودک و نوجوان 

افرادی از این نش در غرفه های دیگر حضور دارند.
قائم مقام سی و سومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران در خصوص 
حضور ناشران داخلی و خارجی در نمایشگاه کتاب گفت: ناشران می توانند 
برای حضور در نمایشگاه کتاب به ناشر دیگری نمایندگی بدهند. همانطور 

که 1۸۷ ناشر خارجی در ۶۸ غرفه در نمایشگاه کتاب حضور دارند.

فروش بیش از ۶۷ میلیارد تومان کتاب در نمایشگاه کتاب تهران


