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همين صفحه

 نشست گروه 20 در سایه 
دو ابر بحران جهانی آغاز به کار کرد؛ 

 همفکری غول ها در مورد
تجارت جهانی و اوکراین

بنگاهها 5

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه مطرح کرد؛  

 گام بلند فوالد مبارکه
 در زیست بوم
نوآوری کشور
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پوربابایی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری؛ 

اصلبرعلنیبودندادگاههاست
سياست 2

چرتکه 3

سفرهرانتدوبارهپهنمیشود؟

تصویب آیین نامه 
وش نفت  فر

اشخاص»خاص«! توسط 
در حالی که حتی آمار فــروش نفت ایران به 
واسطه تحریم ها زیر سایه محرمانگی قرار گرفته 
اســت، تصویب آیین نامه فروش نفت توســط 
اشخاص، بحث های گسترده ای را در این زمینه 

در فضای اقتصاد و سیاست ایران کلید زده است. 
مجلس شورای اســامی در جریان بررسی 
بخش درآمدی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ کل 
کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق الیحه بودجه، 
با اصاح بند )ز( تبصره ۱۹ ماده واحده این الیحه 
موافقت کردند. براساس این بند به دولت اجازه داده 
می شود از طریق شــرکت ملی نفت ایران نسبت 
به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به 

اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی 
و تنها پس از تأیید اشــخاص ازسوی وزارت نفت 
و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت 
ایران و در سقف منابع بند )ب( تبصره )۱( این قانون 
اقدام کند. بر اساس پیش بینی صورت گرفته مقرر 
است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت 
به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و 
شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری 
به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی 
و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و 
تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی 

اقدام کند...

ادعای خبر گز اری آلمان:  

 آمر یکا مر گ بر جا م
را اعالم کر د

سياست 2

انتقاد به برگزاري جام جهاني در پاییز

دوحهآمادهاست،
بازیکناننه!

آدرنالين 8

دسترنج 6

سياست 2

دسترنج 6

سياست 2

اعضای گروه 2۰ یا همان G2۰ روز گذشــته )سه شنبه( برای بیست و 
هفتمین بار در شهر بالی کشور مالزی دور یکدیگر جمع شدند تا مشکات 

جاری در نظام بین الملل را نقد و بررسی کنند. 
اما گروه 2۰ چه پتانســیلی در خود دارد که می تواند مشکات جهاِن 
کنونی را ســر و ســامان دهد؟ برای پاســخ باید گفت که گروه 2۰ شامل 
کشورهایی اســت که بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، ۷۵ 
درصد تجارت بین المللی و ۶۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد. 
این آمار و ارقام به خوبی نشــان می دهد که 2۰ کشوِر حاضر در این بلوک 
سیاسی- اقتصادی سهم بسزایی در پیشبرد اهداف کان نظام بین الملل 
دارند و به همین دلیل است که عموماً نشست های گروه 2۰ و توافق هایی که 

در پس آن انجام می شود، در کانون توجه دنیا قرار می گیرد. 

آنچه در نشست امسال گروه 2۰ مورد توجه قرار گرفت دیدار غیرعلنی 
سران کشــورهای عضو این گروه بود که به نوعی باید آن را ستون فقرات 
تحوالت اخیر دنیا دانست. به باور بسیاری از تحلیلگران و کسانی که سالیان 
سال است به صورت اختصاصی رفتار سران عضو گروه 2۰ را زیر نظر دارند، 
آنچه در حاشیه نشست امسال رخ داد بدون شک حتی از متن اصلی اجاس 

هم مهمتر بوده است. 
یکی از این حواشــی مهم، غیبــت تاریخی والدیمیــر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه و حضور وی بصورت ویدئو کنفرانس در نشست گروه 2۰ 
است که  اولین گردهمایی رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان از زمان آغاز 

جنگ اوکراین به شمار می آید. 
پیش تر شماری از کشورهای غربی و اوکراین از اندونزی به عنوان رئیس 
دوره ای این اجاس، خواســتار حذف روسیه از نشســت شده بودند که با 

مخالفت شدید جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی رو رو شدند. 
ویدودو همچنیــن پیش تر گفتــه بود کــه از ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهور اوکراین نیز برای شــرکت در این نشســت دعوت کرده و 

زلنسکی گفته اســت در صورت حضور پوتین در آن شرکت نخواهد کرد. 
اکنون با غیبت پوتین در این اجاس، زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 

در جمع سران گروه 2۰ در بالی اندونزی به صورت برخط سخنرانی کرد. 
در این رابطه وینسنت پیکت، سفیر اتحادیه اروپا در اندونزی در رابطه با 
رئیس جمهوری اوکراین گفت که او در نشست بالی خواستار »احیای صلح 
و احترام به منشور سازمان ملل متحد، اصل تمامیت ارضی در اوکراین شد. 
این در حالیست که زلنسکی اواخر روز دوشــنبه اعام کرد که از اظهارات 
ایاالت متحده و چین در نشست گروه 2۰ درباره غیرقابل قبول بودن تهدید 

به استفاده از ساح های هسته ای استقبال می کند. 
نکته مهم اما بازی زلنسکی با اعداد و ارقام بود. او در ویدیویی، به »گروه 
2۰« به عنوان »گروه ۱۹« اشاره کرد؛ گویی که روسیه بخشی از این گروه 
نیست. زلنسکی گفت که این مجموعه ای از کشورهای بسیار وزین و پربار 
است و امروز همان زمانی است که باید در مورد پایان جنگی که روسیه به 

کی یف تحمیل کرده، بحث و مذاکره نهایی صورت بگیرد. 

اقتصادی که از هم گسیخته شده است!
در این میان دیدار روســای جمهور آمریکا و چین هم با یکدیگر هم از 
مهمترین موضوعات حاشیه نشست گروه 2۰ به حساب آمد. هر دو تن در 
مورد پرونده تایوان و کره شمالی با یکدیگر به بحث و گفت وگو پرداختند اما 
آنچه در این میان برای پکن و واشنگتن مهم به نظر آمد، بحث همکاری در 

مورد تبادالت تجاری و اقتصادی است. 
واقعیت غیرقابل انکار این است که جنگ اوکراین در حالی آغاز شد که 
هنوز بحران برآمده از کرونا خصوصاً بخش اقتصادی آن فروکش نکرده بود. 
تبعات اقتصادی کرونا به حدی تجارت بین الملل را با مشــکات عجیب و 
غریب روبرو کرد که هیچکس نمی توانست بگوید که جهان در چه زمانی 

قرار است به حالت اول خود برگردد. 
حاال این بحران در کنار چالشی به نام اوکراین قرار گرفته که نه تنها باعث 
شــده هزینه گزافی برای اروپا و آمریکا به لحاظ هزینه های نظامی ارسال 
تسلیحات به وجود بیاید بلکه مساله انرژی و حواشی اقتصادی آنهم به حدی 
به صورت افسارگسیخته تورم را بر جهان تحمیل کرد که حاال این موضوع 
به محور گفت وگوی سران عضو گروه بیست تبدیل شده است. در این میان 
رویترز در گزارش خود اعام کرده که نشست امسال گروه بیست دقیقاً ذیل 
سایه دو ابر بحران به نام های اوکراین و چالش های اقتصادی برگزار شده که 

واقعیت های جدیدی را در برابر دنیا قرار داده است. 
اقتصاد بین الملل تا حدی درگیر آسیب ها شده که در پیش نویس بیانیه 
نشست گروه 2۰  آمده است که »اکثر اعضای گروه 2۰ جنگ در اوکراین را 
قویاً محکوم و تاکید کردند که این جنگ، رنج و درد انسانی زیادی را ایجاد و 
بی ثباتی موجود در اقتصاد جهانی را تشدید می کند«. بر همین اساس باید 
دید غول های اقصادی در این نشست دو روزه چگونه می خواهند بر این دو 

بحران فائق آیند.

رئیس جمهور با بیان اینکه فقدان کتاب در سبد 
خرید خانوارها به خاطر قیمت آن مســئله مهمی 
اســت، تصریح کرد: از کارهای مهم وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامی ایجاد دسترسی آســان به کتاب 
از طریق کتابخانه های عمومی و دیجیتال اســت. 
کتابخوانی برای جامعه ما ضروری است و باید برای 
آن برنامه ریزی جدی و روزانه انجام شود. وی افزود: 
برخی فکر می کنند کتابداری صرفا دانســتن نام 
کتاب ها و طبقه بندی آن هاســت. اینطور نیست، 

بلکه کتابداری دانشی بسیار مهم است. رئیس جمهور 
همچنین تصریح کرد:جایی که کتابداری به عنوان 
یک علم، توانسته کتابخانه را مدیریت کند، کتاب ها 

برای عصرها و نسل ها باقی مانده است. وی در بخشی 
از سخنانش گفت: به اهالی کتاب توصیه می کنم در 
آنچه انجام شده و آنچه که باید از این بعد انجام گیرد 
بازنگری کنند. رئیسی یادآور شد که قشر فرهیخته 
کتابدار که اکثرا از بانوان کشور هستند حتما باید مورد 
حمایت قرار گیرند. وی با بیان اینکه از معیارهای مهم 
میزان رشد فرهنگی یک کشور توجه به کتابخانه های 
عمومی است، گفت: نشاط اجتماعی، امید به زندگی و 

شادمانی مردم در توجه به کتاب و کتابخوانی است.

خبرجهان 

نشست گروه 20 در سایه دو ابر بحران جهانی آغاز به کار کرد؛ 

همفکریغولهادرموردتجارتجهانیواوکراین
رئیسی در آیین پاسداشت روز کتاب: 

فقدانکتابدرسبدخریدخانوارهامسئلهمهمیاست

منازعات سیاسی بر اقتصاد بنگاه ها و کارگران هم 
سایه انداخت

باتومسیاستبرسرمعشیتو
زندگیروزمرهمردم

طرحممنوعیت
ورودمقاماتایرانبهکانادا

اجراییشد

دبیرکل خانه کارگر: 

اصالحقانونکارمنوطبه
افزایشحمایتازکارگراست

 در پی حمالت موشکی و پهپادی ایران 
به اقلیم کردستان؛

فرماندهنیرویقدسسپاه
بهعراقرفت

  آگهي مناقصه عمومي 
یک مرحله ای  

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه  مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار 
نمايد. لذا پيمانكاران واجد صالحيت و داراي رتبه نيرو از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوری مي توانند جهت دريافت 
اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم اين آگهي مورخ  1401/08/26 در روزنامه  توسعه ايرانی   به مدت 5 روز کاری به سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طريق سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت انجام می پذيرد ، لذا کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی 
پاکت ها از اين طريق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

امضای الکترونيکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .  8/9/17
8شماره
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصه
مناقصه )ریال(

پروژه اصالح و بهینه 25 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی شهری 401/46
9,253,008,202963،000،000شهرستان سرپلذهاب ) از محل اعتبارات داخلی - کاهش تلفات(     

پروژه کاهش تلفات نقاط مختلف شهرستان سنقر) از محل اعتبارات 401/45
13،785،166،7161،190،000،000داخلی- کاهش تلفات(

توضیحات : 
نوع تضمين شركت درمناقصه)ضمانت نامه بانكي ، واريز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

مهلت و مکان تسليم پيشنهاد تا ساعت 12:00  روز  شنبه مورخ  1401/09/12 ، سامانه ستاد و تحويل پاکت الف به دبيرخانه شرکت 
زمان ومکان بازگشايی پاکات ساعت 13:00 روز  شنبه مورخ 1401/09/12 ، اتاق کنفرانس شرکت از طريق سامانه ستاد 

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد .
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقًا ترتيب اثر 

داده نخواهد شد .
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

جهت کسب اطالعات بيشتر باشماره تلفن  38245990 -083 تماس حاصل نمائيد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

 نوبت اول

   روابط عمومي شركت توزیع نيروي برق استان كرمانشاه

فرشاد گلزاری


