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بحران اوکراین در حالی سومین ماه خود را سپری 
می کند که به رغم رویکرد اوکراین و روسیه برای 
رسیدن به راهکار سیاسی، همچنان با آتش تهیه 
ســنگین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بویژه 
انگلیس در مســیر توســعه جنگ پیش می رود. 
کشــورهایی که ادعا دارند جنگ حداقل تا پایان 
ســال 2022 ادامه می یابد و با ایــن ادعا نیز بر 
تســلیح بی امان اوکراین و ناکام گذاشتن راهکار 

سیاسی ادامه می دهند. 
در ایــن چارچوب نیز اخیرا کنگــره آمریکا طرح 
کمک 40 میلیــارددالری برای جنــگ اوکراین 
را تصویب و بایدن نیــز صدها میلیون دالر برای 
ارسال تجیهزات نظامی به کی یف اختصاص داد.  
مجموع این تحرکات که البته با همراهی و برنامه 
ریزی شدید انگلیســی ها صورت می گیرد از یک 
ســو زمینه ســاز بحران انرژی در جهان به دلیل 
تحریم نفت و گاز روســیه شــده است و از سوی 
دیگر می رود تــا بحران غذایی جهانی را رقم زند. 
سازمان ملل بارها هشــدار داده است که به دلیل 
نقش اوکراین و روســیه در تامین غذایی جهان، 
اســتمرار جنگ موجی از قحطــی و گرانی را در 
جهان به همراه دارد و در بســیاری از نقاط جهان 
نظیر غزه، یمن، افغانســتان، ســوریه، کشورهای 
آفریقایی که نیازمند کمک های بشــر دوســتانه 

هستند، فاجعه انسانی روی خواهد داد. 
در همین حال بســیاری از کشورهای اروپایی از 
جمله آلمان، انگلیس، فرانســه، اسپانیا و ... نیز با 
افزایش بی رویه تورم و قیمت ها مواجه شــده اند و 
در آمریکا نیز البته مسائلی همچون افزایش بهای 
سوخت و گرانی برخی اقالم خوراکی مطرح شده 
است. حال این ســوال مطرح است که در چنین 
شرایطی چرا آمریکا و عقبه آن انگلیس بر استمرار 
و  گسترش دامنه جنگ اوکراین اصرار دارد حال 
آنکــه بحران انرژی و غذا در حال جهانی شــدن 

است؟
 در پاســخ به این پرســش مروری بــر رفتارها 
و تئوری هــای نظریــه پردازان آمریــکا همچون 
کیسینجر قابل توجه اســت. در طول جنگ های 
جهانی آمریکا به عنوان کشــوری کــه به دور از 
منطقه جنگــی بود و صرفا نقــش تامین کننده 
تســلیحات را داشت، ایفای نقش کرد و در نهایت 
نیز به عنوان تنها قدرت کمتر ضرر دیده از جنگ، 
توانســت سلطه اقتصادی و سیاسی و با ایجاد ناتو 
سلطه نظامی بر بســیاری از کشورهای دوست و 
دشــمن را رقم زند. در کنــار این تجربه تاریخی، 
افرادی همچون کیســینجر مشاور امنیت ملی و 
وزیــر خارجه دهه 1970 آمریکا به عنوان یکی از 
مهمترین نظریه پردازان ســاختار حاکم بر آمریکا 
و نظام ســرمایه داری، بر این اعتقادند که آمریکا 
برای ســلطه بر دولت ها بویژه در خاورمیانه باید 
نبض انرژی آنها را در دست گیرد و برای سلطه بر 

ملت ها غذای آنها را در مشت داشته باشد. 
نگاهی به سیاســت های آمریکا بویــژه در دوران 
جنگ اوکراین نشــان می دهد که آمریکا با ادعای 
اعمال تحریم بر روســیه، ایــران و برخی دیگر از 
صادرکننــدگان نفت  و گاز ســعی دارد تا بحران 
انرژی را محقق ســازد که نتیجه آن نیز همراهی 
سایر کشورها از جمله کشــورهای اروپایی برای 
تامین انرژی با آمریکا باشد در حالی که همزمان 
سناریوی تسلیم سازی کشورهای هدف همچون 
ایران، روسیه و ونزوئال و.. را نیز دنبال می کند. در 
همین حال جنــگ اوکراین مولفه ای برای بحران 
غذایی در جهان است که به زعم آمریکا می تواند 
هدایت گر ملت ها بویژه در کشــورهای هدف برای 
آشــوب ها و ناامنی های خیابانی باشد تا سناریوی 
فروپاشی کشورهای هدف از درون را محقق سازد 
در حالی که کشورهای دوســت آمریکا همچون 
اروپایی ها را نیز که مدتهاســت به دنبال جدایی 
از آن هســتند را به همراهی اجباری با واشنگتن 

سوق دهد.
 نکته آنکه هر چند مردم آمریکا از پیامدهای این 
اقدامات در امان نخواهند بود اما برای نظام سرمایه 
داری حاکم بر آمریکا همواره منافع ســاختاری و 
حفظ قدرت جهانی اهمیت داشــته لذا با ادعای 
بیشتر بودن دســتاوردهای این سیاست در برابر 
هزینه های آن، بــه ادامه این رونــد می پردازند.  
با توجــه به این حقایق می تــوان گفت که امروز 
جبهه مقابله با آمریکا در کنار اســتمرار سیاست 
کاهش وابســتگی به نفت، تــالش و برنامه ریزی 
برای خودکفایی غذایی است چرا که جنگ آینده 
جنگ غذاست و کشــوری می تواند در این جنگ 
موفق باشــد کــه از امروز برای تامیــن نیازهای 
غذایی در قالبــی درون زا گام بردارد تا فردا برای 
تامیــن نیازهای غذایی تن بــه زیاده خواهی های 

نظام سلطه ندهد.  

غذا و نفت 

وزیر اطالعات: 

 اطالعات بیشتری از
احمدرضا جاللی منتشر می کنیم
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اخــبــار

قدردانی رئیس جمهور از مشارکت مردم در اجرای طرح اصالح یارانه ها سرمقاله

صفحه 2
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قاسم  غفوری

تمدید زمان بخش مجازی نمایشگاه کتاب تا 2 خرداد
ســی و سومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران که یک روز به دلیل آلودگی هوا تعطیل 
شده بود، دو روز تمدید شد؛ اما این مدت، صرفا در بخش مجازی آن است و بخش حضوری 

نمایشگاه، طبق برنامه ساعت 20 فردا 31 اردیبهشت به کار خود پایان خواهد داد.
در حالی که ســی و سومین نمایشــگاه کتاب تهران، امروز روز بسیار شلوغ خود را پشت 
ســر می گذارد و شهروندان فرهنگ دوست از آخرین ساعات روز تعطیل برای بازدید از این 
نمایشگاه اســتفاده می کنند، تمدید نمایشگاه برای بخش مجازی آن اعالم شد. بر اساس 
این گزارش، بخش حضوری نمایشگاه که یک روز به علت آلودگی هوا تعطیل شده بود، در 
تاریخ مقرر و اعالم شده به کار خود پایان خواهد داد. بنابراین، درهای مصلی امام خمینی 
)ره( فردا ســاعت 20 به روز بازدیدکنندگان بســته خواهد شد، اما سایت نمایشگاه برای 
فروش مجازی کتاب تا ســاعت 24 روز دوم خرداد 1401 دایر خواهد بود و عالقه مندان 
می توانند کتاب های مورد نیاز خود را از این درگاه و این درگاه خرید کنند. سی و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 21 اردیبهشت در مصلی امام خمینی )ره( آغاز به کار 
کرد و طبق برنامه تا 31 اردیبهشــت دایر خواهد بود. درهای این نمایشگاه، روز سه شنبه 
27 اردیبهشت به دلیل آلودگی هوا و تعطیلی ادارات و مدارس بسته شد، اما بازدید از آن 

در روز چهارشنبه به روال عادی بازگشت.

فیفا برگزاری بازی تیم ملی ایران با روسیه را منتفی کرد!
تیم ملی فوتبال ایران قصد داشــت دیداری تدارکاتی را با روسیه برگزار کند اما فیفا مانع 

از انجام این مسابقه شد.
به گزارش مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخســتین مســابقه دوستانه قبل از شروع جام 
جهانــی 2022 قطر، روز 1۶ خرداد به مصاف تیم ملی کانــادا می رود. پیش از این ایران 
انجام مســابقه با تیم های اروپایی را در دســتور کار قرار داشت که این موضوع امکانپذیر 
نشــد؛ از جمله دیدار با روســیه و آلبانی. عملی نشدن بازی با روسیه و آلبانی اما هر کدام 
دالیل مختلفی دارد. آلبانی به خاطر درخواســت های مالی از فهرست بازی های دوستانه 
ایران خارج شــد. روســیه هم به دلیل تعلیق بودن از سوی فیفا به خاطر حمله نظامی به 
اوکراین قادر به انجام مسابقه نیست؛ موضوعی که فدراسیون فوتبال رسما از فیفا استعالم 
گرفته است. حمید استیلی مدیر تیم ملی ایران در این خصوص گفت: برنامه تمام تیم های 
اروپایی در »فیفادی« پر اســت. فقط یک کشور روسیه بود. آنها هم -برای دیدار با ایران- 
اظهار تمایل کردند. از فیفا استعالم گرفتیم که اعالم شد نمی توانیم با روسیه بازی کنیم.
مدیر تیم ملی ایران همچنی درباره منتفی شــدن رویارویی با آلبانی گفت: این مسابقه به 
خاطر بحث مالی امکان پذیر نشد. باید به آلبانی پول می دادیم و برای آنها پرواز اختصاصی 
می گرفتیم. قرار بود در تهران یا قطر با آلبانی بازی کنیم. وقتی در کانادا بازی گذاشــتیم، 

به خاطر مسافت طوالنی عماًل آلبانی از رده خارج شد.

در واردات خودرو هم »سلطان« ایجاد نکنیم!
عضو هیات رئیســه هیات تحقیق و تفحص از شــرکت های خودروسازی در مجلس گفت: 
نباید در بحث واردات خودرو به گونه ای عمل کنیم که این کار نیز به دســت سلطان های 

واردات بیفتد و ما در کنار سالطین دیگر، سلطان واردات خودرو هم داشته باشیم.
ســید علی موســوی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اســالمی، با اشاره به بحث 
واردات خــودرو به کشــور گفت: نبایــد در این بخش به گونه ای عمــل کنیم که واردات 
خودرو هم دســت شــرکت های خودروســازی بیفتد. وی افزود: باید مراقب باشیم همان 
طور که در بحث شــکر و ســکه و... سلطان های زیادی داشــتیم، در بحث واردات خودرو 
برای خودمان ســلطان درســت نکنیم و این کار را         به دست سالطین واردات ندهیم. وی 
اظهار داشــت: ما در حوزه خودرو متأســفانه مافیا داریم که برخی از این مافیاها اشخاص 
حقیقــی و افــراد هســتند و برخی هم در قالب اشــخاص حقوقی و شــرکت، بر صنعت 
خودروی ما ســایه افکنده اند. موسوی خاطرنشان کرد: باید مراقبت کرد که واردات خودرو 
 به کشــور به سرنوشــت تولید خودرو دچرا نشود. مردم مجبور نشــوند فشار مضاعفی را         

متحمل شوند.

  گام های بلندی برای 
رشد اقتصادی  برداشته ایم
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 برای کمک به اوکراین فاش شد 
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شركت توزيع برق استان اصفهان 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان -  امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد 

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز يكشنبه مورخ 1401/03/01  تا ساعت 19:00 يكشنبه  مورخ 1401/03/08  بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(
مدت تحويل پيشنهادات : از روز يكشنبه مورخ 1401/03/08  تا ساعت 08:00 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/03/22  بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ويا اوراق مشارکت 

بی نام تضمين شده بانكها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(
نام شرکت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 
1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي زاينده رود - سياست روز  به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلي  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.
3- اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسي ميباشد وهمچنين آگهي اين مناقصه  در سايت پايگاه ملي مناقصات 

ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شرکت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتي که پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
5- کليه فرايند مناقصه بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خيابان شريعتی - شرکت توزيع برق استان اصفهان - دبيرخانه
7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و دريافت گواهی امضای الكترونيكی راجهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : - مرکز تماس12141914 

دفتر ثبت نام 33999818 و  3319189

شركت توزيع برق استان اصفهان

مبلغ ضمانتنامه)ريال(ساعت بازگشايي پاکات مناقصهتاريخ بازگشايي پاکات مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
08/152,405,000,000 صبح2204/14011401/03/22مناقصه خريد انواع ايگناتور1
08/303,130,000,000 صبح2205/14011401/03/22مناقصه خريد انواع چوك2
08/45462,700,000 صبح2206/14011401/03/22مناقصه خريد انواع کابلشو3
09/00487,000,000 صبح2207/14011401/03/22مناقصه خريد انواع فيوز کاردي4
09/155,625,000,000 صبح2208/14011401/03/22مناقصه خريد انواع کليد مينياتوري5
09/303,370,000,000 صبح2209/14011401/03/22مناقصه خريد انواع المپ6

سردار سالمی: 

و غبارِ محرومیت نمی گذاریم گرد
 بر رخسار مردم بنشیند

چهارمین نمایشــگاه خودرو تهران که از 27 اردیبهشت آغاز به کار کرده، 
بیش از آنکه محلی برای نمایش توانمندی های صنعت خودروسازی ایران 

باشد، محملی برای خودنمایی خودروسازان چینی بوده است.
به گزارش تسنیم، چهارمین نمایشگاه خودرو که باید سال 98 برگزار می 
شد، به دلیل عدم استقبال خودروســازان، عدم حضور برندهای خارجی 
و شــیوع بیماری کرونا در آن ســال برگزار نشد و امســال با گذشت 2 
سال  شــاهد برگزاری چهارمین دوره این نمایشگاه با حضور 25 شرکت 
خودروساز داخلی و البته شــرکت های مونتاژکننده خودرو از 27 تا 30 

اردیبهشت ماه در شهر آفتاب بودیم.
گفته شده، شرکت های خودروسازی با هدف نمایش میزان عمق ساخت 
داخــل و ارایه راهکار های کاهش ارزبری بــرای قطعات و همچنین ارایه 
برنامه هــای کالن در این نمایشــگاه حضــور پیدا کرده انــد و  بیش از 
10 خودرو جدید نیز در این نمایشــگاه معرفی شــده اســت. البته آغاز 
فروش خودروســازان از طریق سیستم یکپارچه وزارت صمت باعث شده 
برنامه ریزی ها در خصوص فروش محصوالت برخی خودروســازان در این 

نمایشگاه خودروی تهران منتفی شود.
همچنین برخی خودروســازان داخلی مانند گروه سایپا، خودروسازان بم، 
کرمــان موتور و مدیران خودرو به دلیل عدم وجود محصول جدید جهت 
رونمایی و یا تعهدات معوق از حضور در نمایشگاه خودروی 1401 تهران 

انصراف دادند.
نکتــه بارز این نمایشــگاه را باید حضور فعال شــرکت های مونتاژکننده 

خودروهای چینی دانست، به نحوی که در آغاز ورود به نمایشگاه شلوغی 
غرفه آنها به چشــم می آید و ســایر غرفه ها خلوت تر اســت. هر چند 
بازدیدکنندگان می گویند، دلخوشــی از چینی هــا ندارند، معتقدند، با 
ممنوعیت واردات، خودروهای به روزی وارد بازار نمی شود و از آن طرف 
خودروهای وارداتی کارکرده هم رقم هــای باالیی دارند در نهایت مردم 

چاره ای جز خرید خودروهای چینی ندارند. 
به نوعی شــرکت های مختلــف در ایران ذائقه مردم ایــران را به خوبی 
دانســته و با ورود خودروهای رنگارنگ چینی شاسی بلند درصدد فروش 
آنها در بازار هســتند اما از آن طرف مشــکل اساســی اینجاست که این 
خودروها هیچ خدمات پس از فروشــی نداشته و در نهایت در قالب طرح 

های فروش به دست تمام متقاضیان نمی رسد.
در نمایشــگاه امســال ایران  خودرو دو محصول چینی هایما 8S و هایما 
7X رونمایی شــد. عالوه براین تارا اتوماتیک، پژو 20۶ سقف شیشه ای و 
پژو 207 ســقف قرمز نیز در کنار سایر محصوالت این شرکت در معرض 
دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. بهمن موتور نیز سدان جدید چینی 
رســپکت و دیگنیتی پرستیژ را به نمایشگاه آورده است و  شرکت ماموت 

نیز در کنار کلوت اتوماتیک از تیارا مکث موتور نیز رونمایی کرد.
در غرفه فردا موتور عالوه بر دو محصول چینی فردا 511 و فردا T5 شاهد 
یک ون چینی از دانگ فنگ نیز هســتیم، کــه فردا موتور آن را M4 اف 
ام ســی نامگذاری کرده اســت. کمی آن طرف تر در سایر غرفه ها الماری 

محصول چینی ایما و پیکاپ جدید آمیکو آرتیستون هم حضور دارند.

نمایشگاه خودرو ایران است یا چین؟!


