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 سقوط 82 درصدی تقاضای سرمایه گذاری خارجی
در ایران همزمان با فرار سرمایه ها

ح های  مهر شکست بر طر
سرمایه جذب 

 در حالــی که یکــی از مهمترین معضالت 
اقتصــادی ایران در ســال های اخیــر خروج 
ســرمایه های مالی و انســانی از ایــران بوده 
اســت، حاال آمار و ارقام نشان می دهد تقاضای 
ســرمایه گذاری در ایران نیز با کاهشی نزدیک 
به 82 درصد روبرو شــده اســت.   اقتصاد ایران 
سال هاست درگیر بی ثباتی است. تغییر مکرر 
قوانین در کنــار تهدیدی به نام تورم ســبب 
شده اســت چشــم انداز اقتصادی ایران برای 
سرمایه گذاران چندان روشــن نباشد. همین 
اتفاق منجر به شــکل گیری تمایل شدید برای 
خروج ســرمایه از ایران شــده اســت و مقصد 
ســرمایه های فراری اتفاقا چندان دور نیست. 

نگاهی به آمار خرید و فروش مســکن در ترکیه 
نشــان می دهد تعداد ایرانیان متقاضی خرید 
مسکن به شدت باالست و گروه ایرانی ها همواره 
در جرگه پرشمارترین خریداران مسکن در این 
کشور، در کنار عراقی ها و روس ها قرار دارند. حاال 
تازه ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز نشان می دهد تقاضای سرمایه گذاری در ایران 
در نیمه نخست سال جاری با کاهش روبرو شده 
است. نکته مهم اینجاست که تصویب طرح های 
سرمایه گذاری به معنای ورود سرمایه  خارجی به 
کشور نیست. به عبارت دیگر سرمایه های خارجی 
بسیاری از طرح  های مصوب ممکن است با تاخیر 

به ورود سرمایه تبدیل شوند...

دولت به تامین اجتماعی یارانه بدهد 

بار سنگین »هزینه دارو« بر دوش کارگران
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برای پرسپولیس چه شد؟

کمال گرایی!
آدرنالين 8

همين صفحه

سياست 2

دسترنج 6

سياست 2

سياست 2

ما مرور تحوالت ســه هفته اخیــر در نظام 
بین الملل به وضوح می تــوان دید که وضعیت 
جهان روز بــه روز در هر محوری شــکننده تر از 
گذشته است. منازعات در شمال آفریقا به جایی 
رسیده که ملت ها علیه دولت ها به خیابان آمده اند 
و مطالبات آنها هم اکثراً معیشتی و از روی فقر و 
تورم است. در خاورمیانه رد و بدل شدن تماس ها و 
رفت و آمدهای دیپلماتیک اگرچه کورسوی امید 
را برای آرام نگه داشتن این جغرافیای پرتالطم 
نوید می دهد اما باز هم تنازع های سیاسی و امنیتی 
را می شود لمس کرد. در حاشیه خلیج فارس هم 
این عربستان سعودی اســت که خبرساز شده و 
به نوعی در حال ایجاد یک مانور قدرت در عرصه 
سیاســی اســت که البته درون مایه آن را باید 

اقتصادی دانست. 
اینکه روز گذشته )سه شــنبه( روزنامه وال 
اســتریت ژورنال اعالم می کنــد در صورتی که 
کنگره آمریکا قانونی مخالــف گروه نفتی اوپک 
پالس را تصویب کند، عربســتان اوراقی را که از 
وزارت خزانه داری آمریکا در اختیار دارد، به فروش 
می رساند، نشان می دهد که اوضاع و احوال اقتصاد 
جهان هم خوب نیســت. اینکه عربستان چنین 
موضعی را می گیرد و پــس از ان بر قیمت نفت و 
بازارهای سرمایه در دنیا تاثیر می گذارد به نوعی 
صرفاً یک بداخالقی اقتصادی در مقیاس جهانی 
به حساب نمی آید، بلکه این اقدام یک دلیل دارد 
و آن هم »پرونده اوکراین« اســت. سعودی ها به 
دنبال آن هستند تا هرگونه که شده دولت بایدن 
را در مورد کاهش تولید روزانه 2 میلیون بشــکه 
تحت فشار بگذارند که این تصمیم به نوعی یک 
نیِت سیاســی در پس خود دارد. ریشه این اقدام 
همسویی ریاض با مسکو علیه واشنگتن است و 
آن را باید بخشی از پرونده جنگ اوکراین دانست 
که به گواه ناظران بین المللی وارد یک فاز خطرناک 
با طعم هسته ای شده است. اینکه اقدام ریاض چه 
ربطی می تواند به وضعیت کنونی جنگ اوکراین 

داشته باشد موضوعی اســت که بدون شک در 
الیه های سیاســی و اقتصادی این پرونده نهفته 
است. واقعیت غیرقابل انکار این است که روسیه در 
شرایط فعلی و به خصوص بعد از الحاق چهار منطقه 
شرقی اوکراین به خاک خود، دست از پیشروی 
نظامی برداشته و حاال به دنبال آن است تا با اعالم 
و اجرای حکومت نظامی در خرسون، لوهانسک، 
دونتسک و زاپوروژیا نوعی سکوت نسبی را ایجاد 
کند تا بتواند پالن بعدی سناریوی خود را اجرایی 
کند. به عبارت دیگر روسیه با یارکشی از حاشیه 
خلیج فارس و هماهنگ کردن عربستان با خود 
در حال اعمال فشار بر جناح مقابل یعنی آمریکا 
و اتحادیه اروپا است تا بتواند یک تنفس برای خود 
ایجاد کند. اینکه چند روز پیش والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه از تشکیل یک کارگروه 
جدید برای سر و شکل دادن به پشتیبانی مالی، 
اطالعاتی و سیاسی جنگ اوکراین خبر می دهد 
به نوعی نشان می دهد که مسکو نیاز به یک خأل از 
حیث زمانی دارد تا بتواند غرب را درگیر یک پرونده 
جدید کند که حاال مسکو در همین راستا پرونده 

»بمب کثیف« را روی میز پوتین گذاشته است.

نزاع هسته ای میان دو سوی جنگ 
روز یکشنبه سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه 
در گفتگوی تلفنی با سباستین لوکورنو، وزیر دفاع 
فرانسه تاکید کرد اوکراین ممکن است به دنبال 
دست زدن به یک حمله تحریک آمیز با استفاده 
از »بمب های کثیف« باشد. وزارت دفاع روسیه در 
بیانیه ای اعالم کرد که شویگو نگرانی اش درباره 
امکان دست زدن اوکراین به حمله ای تحریک آمیز 
با استفاده از این تسلیحات را به همتای فرانسوی 
ابراز کرد و همین اظهارنظرها باعث شد تا یکباره 
تمام اخبار رسانه های دنیا به سمت عبارِت گنِگ 

»بمب کثیف« سوق داده شود. توجه داشته باشید 
که بمب کثیف، بمبی است که در آن از یک انفجار 
غیرهسته ای برای پراکندن مواد پرتوزا و آالیش 
هسته ای محیط استفاده می شود. اگرچه در بمب 
کثیف از انفجار هسته ای خبری نیست اما به دلیل 
آلوده کردن محیط به مواد رادیواکتیو بعضا آنها را 
جزو طبقه بندی سالح های هسته ای به حساب 
می آورند. اینکه چرا روســیه به دنبال برجسته 
کردن این مدل از تسلیحات و احتمال استفاده آن 
از سوی اوکراین است به نوعی می توان آن را یک 
مدل از »قرینه سازی سیاسی- نظامی« دانست. 

از چندی پیش تاکنــون به خصوص از زمانی 
که پوتین در مورد احتمال استفاده کشورش از 
تسلیحات هسته ای علیه اوکراین سخن گفت، 
مقاالت زیادی در رسانه ها و اندیشکده های مطرح 
دنیا به رشــته تحریر درآمدند که به دنیا گوشزد 
کردند احتمال دارد جنگ بعــدی، یک جنگ 
هسته ای یا اتمی موشــع یا ُمضیغ باشد. اینکه 
گستردگی هرگونه حمله احتمالی هسته ای )چه 
از سوی روسیه چه از ســوی غرب( تا چه حدی 
خواهد بود موضوعی است که در این سطور مجاِل 
پرداختن به ان نیســت اما واقعیت این است که 
روسیه در حال ضربه به حیثیت سیاسی و نظامی 
اوکراین از طریق مطرح کردن پرونده بمب کثیف 

است. 
در همین راستا واسیلی نبنزیا، نماینده دائم 
روسیه در ســازمان ملل روز دوشنبه در نامه ای 
از آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد 
و شورای امنیت این سازمان خواست تا هر آنچه 
که ممکن است را برای جلوگیری از وقوع جنایتی 
فجیع در اثر استفاده اوکراین از بمب کثیف انجام 
دهند. به موازات این مواضع، ولودیمیر زلنسکی 
ادعاهای روســیه مبنی بر اینکه کی یف در حال 
آماده سازی عملیات »پرچم دروغین« با استفاده 
از بمب های کثیف است را رد و در ازای آن انگشت 
اتهام را به سوی خود روسیه نشــانه گرفت و در 
ادامه این روند دبیرکل ناتو هم این ادعای روسیه 
را رد کرد. حال باید دید که برچسب زنی روسیه 
به اوکراین و متحدانش تا چه حد جنبه واقعی به 

خود می گیرد؟ 

بنیانگذار و اولین فرمانده نیروی دریایی سپاه 
درباره جنگ اوکراین معتقد است: روسیه از ابتدای 
حمله به اوکراین به دنبال کشاندن پای ایران به آن 
جنگ بود، تا هم تنها نماند و هم فشارهای تحریم بر 
ایران افزوده شود و هم خیالش از حل شدن مسئله 
هسته ای ایران راحت شود و هم سیاست خارجی 
ایران را به گروگان بگیرد و هم بتواند رفتار مستقل 

ایران را به نوعی مهار کند.
حسین عالیی،  در گفت وگو با شفقنا می افزاید: 

شاید به همین دلیل باشد که روسیه موضوع خرید 
پهپاد از ایران را رســانه ای کرد و به طور مرتب بر 
آن دمید و برای آن تبلیغ کرد، این در حالی اســت 
که موضع رســمی وزارت امور خارجه ایران عدم 
پشتیبانی تسلیحاتی از طرفین جنگ و حفظ موضع 

بیطرفی و تالش برای خاتمه یافتن جنگ است.
به گفته وی، منافع ملی ایران نیز ایجاب می کند 
که دولت در جنگ اوکراین بی طرف باشد و از فرصت 
پدید آمده برای حل مسائل کشور با اروپا و آمریکا و به 

نفع مردم استفاده کند. اگر ایران بتواند برای صادرات 
گاز و نفت به اروپا به تفاهمی خوب دست یابد، صلح 
در منطقــه نیز پایدارتر می شــود. عالیی تصریح 
می کند: اگر ایران بتواند برای صادرات گاز و نفت به 
اروپا به تفاهمی خوب دست یابد، صلح در منطقه نیز 
پایدارتر می شود. به گفته وی، مسئله اصلی ایران در 
حال حاضر، رفع کلیه تحریم ها و تالش برای ورود به 
بازار جهانی و از بین بردن تنش های آمریکا و اروپا با 
جمهوری اسالمی است تا مردم کشور راضی باشند.

خبرجهان 

روسیه با برچسب زنی متقابل، پرونده هسته ای اوکراین را به شورای امنیت برد؛

بازی با  »بمب کثیف« در کشاکش نبرد سیاسی
حسین عالیی: 

 روسیه دنبال کشاندن پای ایران به جنگ اوکراین است

 فیلترینگ، حداقل
  300 هزار شغل را در کشور

از بین برده است

یورونیوز:

 یک شهروند اسپانیایی
در ایران ناپدید شد

واکنش ند پرایس به اظهارات امیرعبداللهیان: 

 آمریکا پیامی به ایران
نداده است

 روسیه با برچسب زنی متقابل، 
پرونده هسته ای اوکراین را به شورای امنیت برد؛

 بازی با  »بمب کثیف«
در کشاکش نبرد سیاسی

  اطالعیه خانواده امینی
در آستانه چهلم »مهسا«

  فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده به شرح زیر از طریق آگهی عمومی اقدام نماید، لذا عليه 
مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شيوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

مدت مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه
اجرا

تضمین شرکت 
در مناقصه ) 

ريال(
صالحیت های مورد نیاز

قیمت اسناد 
ارزيابی کیفی و 

مناقصه ) ريال(

محل تامین 
اعتبار

تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات 
تولید ، انتقال ، ذخیره، توزیع، انشعابات آب شرب 
و کنترل کیفیت آب و سایر امورات مرتبط با این 

 بخش در شهر های سردشت و پیرانشهر( و 
شهر های تابعه و تصفیه خانه آب شهر سردشت

113.587.466.977123.908.000.000

رشته آب پایه 5 و پایه 5 تامین ، انتقال 
و توزیع و پایه 4 تصفیه خانه های آب 
بر اساس آیین نامه تشخیص صالحیت 
شرکتهای بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب وزارت نیرو و گواهینامه 
صالحیت ایمنی از وزارت کار ، رفاه و 

تامین اجتماعی

1.000.000
درآمدهای جاری 

و تبصره های 
قانونی

تضمین شرکت در مناقصه در صورت واريز نقدی به حساب جاری سیبا شماره ۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵. نزد بانک ملی می باشد

۱- از تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۰8/۱۰ با ارائه معرفی نامه کتبی و رسيد واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سيبا شماره۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی 
، اسناد ارزیابی کيفی و اسناد مناقصه را از نشانی : اروميه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی »دفتر حقوقی و قراردادها « در ساعات اداری اخذ و 

پس از تکميل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بيشتر در اروميه با شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۲ )دفتر حقوقی و قراردادها ( تماس حاصل فرمایند.
2- واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سيبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعيين شده در بند )۱( از پایگاه ملی اطالع 

 http://iets.mporg.ir رسانی مناقصات به آدرس
با توجه به احتمال نياز به مکاتبات و یا اصالحيه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غيره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت 
مشخصات مورد نياز : ا- عنوان مناقصه ۲- نام شرکت ۳- مدیر عامل ۴- پست الکترونيکی ۵- شماره تلفن ، فکس، شماره تلفن همراه ۶-آدرس ، در سایت اقدام و فيش واریزی 
از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ۴8 ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فيش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۶ 
فاکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنين عدم تحویل فيش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئوليت ناشی از عدم دریافت اصالحيه 

های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود همچنين فيش های واریزی خارج از بازه زمانی تعيين شده قابل قبول نبوده و در ليست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. 
ضمنًا مناقصه گران باید فيش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.

 آخرین مهلت تسليم اسناد ارزیابی کيفی و پاکات مناقصه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲۲
محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، دبيرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها ( می باشد. 

توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی، اسناد و مدارک ارزیابی کيفی در پاکت الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک و مهر 
شده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبيرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد. ارزیابی کيفی مناقصه گران در روز یکشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲۲ و گشایش پاکات قيمت پيشنهادی مناقصه گرانی که امتياز ارزیابی کيفی را کسب نموده اند در ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲۳ خواهد بود. 

تاریخ نشر آگهی نوبت اول : ۱۴۰۱/۰8/۰۴ تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰8/۰۷
)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد(

آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم
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شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی )سهامی خاص(

وزارت نیرو
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