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احتمال حضور بشار اسد در نشست چهارجانبه مسکو
روزنامه »جمهوریت« در گزارشی تحت عنوان »بشار اسد مسافر مسکو؛ عادی 
سازی با ترکیه روی میز است«، از احتمال حضور رئیس جمهور سوریه در مسکو 

همزمان با نشست چهارجانبه با حضور جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
به گزارش ایرنــا، روزنامه جمهوریت ترکیه به نقل از»نیکوالی ســورکوف« 
محقق ارشــد مرکز مطالعات خاورمیانه مســتقر در مســکو، نوشت که رهبران 
روسیه و سوریه درباره گام هایی الزم در روند عادی سازی روابط دمشق و آنکارا با 

میانجیگری روسیه گفت و گو خواهند کرد.
جمهوریت به نقل از این محقق روسی افزود: ترکیه خواهان ادامه گفت وگو با 
سوریه است، اگر چه سوریه شرایط سختی را برای طرف ترک در رابطه با وضعیت 

شمال این کشور تعیین کرده است.
این رســانه همچنین به نقل از روزنامه »ودوموســتی« مسکو اعالم کرد که 
رئیس جمهور ســوریه که قرار بود اواســط ماه مارس برای دیدار با »والدیمیر 
پوتین« به روسیه سفر کند، سفر خود را همزمان با نشست چهارجانبه معاونان 

وزیر خارجه ایران، سوریه، ترکیه و روسیه در مسکو برنامه ریزی کرده است.
روزنامه جمهوریت همچنین مدعی شد: سفر بشار اسد به مسکو بر بر مسائل 
بشردوستانه و روابط دوجانبه به خصوص زلزله اخیر در شمال کشورش متمرکز 
خواهد بود و به گفته »کریل سمنوف«، کارشناس شورای روابط بین الملل روسیه، 
این احتمال وجود دارد که بشار اسد برای التیام زخم های زلزله از روسیه کمک 
بگیرد. به نوشته جمهوریت، سمنوف همچنین گمانه زنی کرده که اسد و پوتین 
در مــورد روابط دوجانبــه در چارچوب درگیری جــاری در اوکراین گفت و گو 

خواهند کرد.
جمهوریت همچنین به نقل از این کارشــناس روسی، ارزیابی مواضع طرفین 
و یافتن نقاط مشــترک در خصوص روابط در حال بهبود سوریه با عمان، امارات 
متحده عربی و ســایر کشــورهای عربی را از جمله رئوس برنامه مذاکرات بشار 
اســد با پوتین ذکر کرد. تارنمای خبری استار ترکیه روز گذشته به نقل از منابع 
دیپلماتیک ترک اعالم کرد که نشســت چهارجانبه ســوریه در تاریخ ۱۵ و ۱۶ 
مارس )۲۴ و ۲۵ اسفندماه( با حضور جمهوری اسالمی ایران و به میزبانی مسکو 

پایتخت روسیه برگزار می شود.

ویژه

تصویب الیحه جنجالی اصالحات قضایی اسرائیل

کنســت )پارلمان( رژیم صهیونیستی صبح سه شــنبه در قرائت نخست به 
الیحه جنجالی اصالحات قضائی رای داد. به گزارش شبکه »آی۲۴نیوز«، الیحه 
اصالحــات قضائی با ۶۱ رای موافق در مقابل ۵۲ مخالف در قرائت نخســت به 
تصویب کنست رسید. اکنون برای الیحه اصالحات به کمیته قضائی کنست برمی 
گردد تا بعد از انجام اصالحات مورد نظر، برای تبدیل شدن به قانون دوباره مورد 

بررسی و رای گیری قرار گیرد.
این در حالی اســت که سران ائتالف احزاب مخالف نتانیاهو اعالم کردند که 
رأی گیری نهایی درباره الیحه اصالحات قضایی در دور ســوم در جلسه عمومی 
کنســت )پارلمان( را تحریم خواهند کرد زیرا این الیحه برای تضعیف دستگاه 
قضایی اســت و برای جلوگیری از تصویب چنین لوایح جنون آمیزی هر کاری 
انجام خواهند داد. »یاییر الپید« نخست وزیر سابق و رئیس حزب »یش عتید«، 
»بنی گانتس« وزیر جنگ سابق، »آویگدور لیبرمن« رئیس حزب »اسرائیل بیتنا« 
و »مراو مایکلی« رئیس حزب کار رژیم صهیونیستی در نشست مشترکی تاکید 
کردنــد که برای جلوگیری از تصویب چنین لوایحی که »مجموعه ای از قوانین 

جنون آمیز« خواهد بود، هر کاری انجام خواهند داد.
آنهــا افزودنــد که منتظر انتشــار طرح »اســحاق هرتــزوگ« رئیس رژیم 

صهیونیستی در خصوص مسائل دستگاه قضایی هستند تا آن را بررسی کنند.
به زعم آنها، »اتحاد اسرائیلی ها با گفت وگوی واقعی آغاز می شود و تا زمانی 
که )روند تصویب( چنین لوایحی )در کنســت( متوقف نشــود، دعوت به گفت 
وگو، فریبی بیش نخواهد بــود«. الپید رهبر جریان مخالف کابینه کنونی رژیم 
صهونیستی در این نشست گفت: »نتانیاهو قادر به انجام وظایف خود نیست. او 
کنترل کابینه را از دست داده و وزرایش به او اهمیتی نمی دهند. کابینه در حال 

جدا شدن از او و از هم پاشیدن است و او هیچ کاری نمی تواند بکند.«

رویداد

گروه بین الملل – مهدی یزدی: آمریکا با یک بحران 
بی ســابقه و ناگهانی اقتصادی مواجه شــده اســت. بانک 
سقوط بانک »ســیلیکون ولی« )اس وی بی( ورشکسته شده 
و بانک »سیگنیچر« فیریز شده است؛این اتفاق بزرگ ترین 
زلزله اقتصادی از ســال۲008 محســوب می شود. »بانک 
ســیلیکون ولی« هرچند نزد عموم کمتر شناخته شده بود 
امــا از تامین کنندگان مالی شــرکت های نوظهور در عرصه 
فناوری محسوب می شد. »اس وی بی« از نظر میزان دارایی 
شــانزدهمین بانک بزرگ آمریکا بــود.  دارایی های »بانک 
ســیلیکون ولی« ۲0۹ میلیارد دالر و حجم سپرده های آن 

بیش از ۱۷۵ میلیارد دالر بود.
فرار ســرمایه از بانک های آمریکایی منجر به ایجاد یک 
وضعیت متزلزل مالی شــده است. التهاب بازار مالی آمریکا 
پس لرزه هایی گســترده از آمریکا و وال اســتریت خواهد 
داشــت اما فعال جمهوری خواهان و دموکرات ها برای پیدا 

کردن مقصر یقه یکدیگر را گرفته اند.
»جو بایدن« دیروز در ســخنانی بســیار کوتاه در مورد 
سیســتم بانکی آمریکا گفت:ما باید جزییات کامل اتفاق رخ 
داده را درک کنیم و کســانی که مسوول این ورشکستگی 
هســتند باید پاســخگو شــوند. وی با بیان اینکــه مالیات 
دهنــدگان آمریکایی مســوول زیان های بانک ورشکســته 
شــده نخواهند بود، گفت: آمریکایی ها می توانند به امنیت 
سیســتم بانکی آمریکا اعتماد کنند. سیستم بانکی آمریکا 
امن اســت و مشــکلی ندارد. بایدن همچنین وعده معرفی 
قوانین ســختگیرانه تری برای بانک ها داد و خطاب به مردم 
آمریکا گفت: ســپرده های بانکی شــما هر زمان که به آنها 
نیاز داشته باشید، در دسترس خواهند بود. رئیس جمهوری 
آمریــکا ادامه داد که مدیران بانک ها اخراج خواهند شــد و 

سرمایه گذاران پول خود را از دست خواهند داد.
پیشتر روزنامه ایندیپندنت نوشته بود که ۶۷ سناتور )۵0 
جمهوری خواه و ۱۷ دموکرات( در ســال ۲0۱8 با کاهش 
نظارت بر این بانک موافقت کرده و این قانون مصوب سنا به 
تائید دونالد ترامپ نیز رســیده بود. تحلیلگران معتقدند که 
اگر این بانک از برخی تدابیر نظارتی معاف نمی شد، احتمال 

مدیریت بهتر شرایط و کاهش ریسک وجود می داشت.
با این وجود ترامپ در مطلبی که در شبکه های اجتماعی 
منتشــر کرد، انگشت اتهام را به ســوی سیاست های مالی 

دولت جو بایدن نشانه رفت و نوشت: »با یک رکود شدیدتر 
از ســال ۱۹۲۹ روبرو خواهیم شد. سقوط بانک ها آغاز شده 

است.«
شک و تردید بازارهای آسیایی 

در همین راســتا، خبرگزاری رویترز نوشت که بازارهای 
ســهام کشــورهای آســیایی از پیامدهای ســقوط بانک 
»ســیلیکون ولی« در امان نبودند و ســخنرانی جو بایدن و 
دیگر تصمیم گیرندگان اقتصادی نه تنها نتوانست بازارها را 
آرام سازد، بلکه موجب شده تا آینده افزایش نرخ بهره نیز با 
اما و اگر مواجه شود. در جریان معامالت دیروز سهام صنعت 
بانکداری به سیر نزولی خود ادامه دادند و شرکت های ژاپنی 

بیشترین آسیب را متحمل شدند.
تحلیلگــران بر ایــن باورند که شــک و تردید جاری به 
زیان ایــن صنعت خواهد بود. ســرمایه گــذاران در مورد 
وضعیت مالــی بانک های کوچک بین المللی، احتمال وضع 
مقررات ســختگیرانه و ارجحیت جبران سپرده ها به قیمت 
زیان ســرمایه گذاران بانک های ورشکســته بسیار نگرانند. 
به نوشــته این خبرگزاری، موسســه رتبه بنــدی اعتباری 
آمریکایــی مودیــز )Moody›s( رتبــه بانــک آمریکایی 

ســیگنچر را که به تازگی تعطیل شــده، بــه »بی ارزش« 
کاهش داد و اعالم کرد کــه کاهش رتبه ۶ بانک آمریکایی 
فرســت ریپابلیــک )First Republic Bank(، زاینــز 
وسترین   ،)Zions Bancorporation( بنکورپوریشــن 
 ،)Western Alliance Bancorp( االینــس بنکــورپ
 UMB( یو ام بی فایننشیال ،)Comerica Inc( کومریکا
 Intrust( و اینتراســت فایننشــال )Financial Corp

Financial Corporation( را بررسی خواهد کرد.
در ایــن میان رگوالتور بانکی کانــادا نیز اعالم کرده که 
نظــارت خود بر بانک های داخلــی را افزایش خواهد داد. از 
سوی دیگر تارنمای شبکه اقتصادی سی ان بی سی نوشت 
که شــرکت های نوپای چینی نیز در زمره دیگر موسســات 
سراسر جهان خواهند بود که از سقوط »اس وی بی« آسیب 
خواهند دید. این بانک آمریکایی که در میان شــرکت های 
نوپای حوزه فن آوری اطالعات محبوبیت بســیاری داشت، 
مشــتریانی نیز در داخل چین جــذب کرده و امکان افتتاح 
آنالین حساب و استفاده از شماره همراه اپراتورهای چینی 

برای تائید ثبت نام وجود داشت.
به نوشــته سی ان بی سی، سرمایه گذاران به دلیل آنکه 

این بانک آمریکایی امکان بررســی و تائید نحوه اســتفاده 
شرکت های نوپا از ســرمایه شان را فراهم می ساخت به آن 
عالقه داشــتند. یک منبع آگاه به این شــبکه گفت که اگر 
»اس وی بی« تعطیل شود، صنعت فن آوری آسیب خواهد 
دید چرا که هیچ بانک دیگری دو اختیار مذکور را در اختیار 

سرمایه گذاران قرار نمی دهد.
عرصه جدید رویارویی جمهوریخواهان

و دموکرات ها
با باال گرفتن جنجال بانکی در آمریکا، رسانه های حامی 
دو حزب اصلی این کشــور نیز به دفــاع و انتقاد از عملکرد 

دولت پرداختند.
تارنمای ســی ان ان در تحلیلی پیرامــون بحران بانکی 
اخیر نوشت که سقوط بانک »سیلیکون ولی« ثابت کرد که 
مهمترین ریسک سیستمی که آمریکا با آن مواجه است نه 
نظام بانکداری آن بلکه دودســتگی سیاسی است. به نوشته 
ســی ان ان، پس از تصمیم دولت برای تضمین سپرده های 
بانک های »اس وی بی« و ســیگنچر، صبح روز دوشنبه و با 
آغاز هفته کاری خبری از خروج سپرده ها از بانک ها نبود. با 
این وجود بحرانی شدن وضعیت برخی دیگر از بانک ها دور 
از انتظار نیست. سی ان ان ادامه داد: واکنش سیاست زده به 
ایــن ماجرا و کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان برای پیروزی 
در رقابت های ریاســت جمهوری سال ۲0۲۴ نشان می دهد 
که حتی اگر یک بحران واقعی مالی نیز رخ دهد، دولت توان 

مدیریت آن را نخواهد داشت.
تارنمای روزنامه راســتگرای واشنگتن تایمز نیز از حاتم 
بخشی جو بایدن در تزریق بیش از ۲00 میلیارد دالر کمک 
اضافی دولت آمریکا به آن دسته از سپرده گذاران بانک »اس 
وی بی« و ســیگنیچر که سپرده هایشان تحت پوشش بیمه 
فدرال نبود، نوشت: این نخستین گام به سوی کنترل دولتی 

نظام بانکداری است.
در ادامه این تحلیل آمده اســت: شــرکت بیمه سپرده 
فدرال، ســپرده های بالغ بر ۲۵0 هزار دالر را بیمه می کند. 
بایدن موافقت کرده که این ســقف برای پوشش بسیاری از 

سپرده های بیمه نشده این دو بانک افزایش می یابد.
احتمال دارد چنین اقدامی به منابع صندوق بیمه سپرده 
فشــار آورده و زمینه ســاز مداخله دولت های بعدی آمریکا 

برای نجات بانک های بزرگ شود.

بگومگوی جمهوری خواهان و دموکرات ها درباره اقتصاد آمریکا باال گرفته است  

زلزله ورشکستگی بانک سیلیکون ولی 

معاون وزیر جهادکشاورزی خبر داد

اجرای طرح دیم زارها  در 4/2  میلیون هکتار اراضی کشور
گروه اقتصادی- شهرام صدوقی: اجرای 
طرح جهــش تولید دیمزارها در ســطح ۶ 
میلیون هکتار در ۲۱ استان کشور در حال 
اجرایی شدن است.به گزارش مردم ساالری، 
نشست رســانه ای وزارت جهادکشاورزی و 
ســتاد اجرایی فرمان امــام) ره( با موضوع 
جهش تولیــد در دیمزارها با حضور معاون 
امور زراعت وزارت جهادکشــاورزی ومعاون 
هماهنگی ســتاداجرایی فرمان امام برگزار 
شد.در این نشســت خبری علیرضا مهاجر 
معاون زراعت جهادکشاورزی با بیان مطلب 
فوق گفــت: از ۱8 میلیون هکتــار اراضی 
کشــاورزی حدود ۹.۵ میلیــون هکتار دیم 
اســت که زراعت، باغبانــی و فعالیت های 
شیالتی را شــامل می شود.وی تصریح کرد: 
باید به معیشــت کشــاورزان دیم کار توجه 

کنیم زیرا کشاورزان دیم کار از تمکن مالی 
ضعیف تــری برخوردارند، بنابرایــن باید از 
لحاظ مالی و اقتصادی توجه ویژه ای به آنها 
شــود. به همین دلیل طی فرآیندی طرحی 
تهیه شــد که با کمک ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امــام بــر روی آن کار و به صورت 
مشترک از سه ســال پیش شروع شد. وی 
با بیان اینکه اراضی دیم در کشــور پراکنده 
هســتند، گفت: تعدادی اســتان داریم که 
بارندگی آنها در اراضــی دیم کمتر از ۲۵0 
میلیمتر است و امکان اینکه بتوانیم کشتی 
انجام دهیم کــه بتواند عملکرد قابل قبولی 

بدهــد وجود ندارد، بنابرایــن آنها را اراضی 
مرتعی در نظر گرفتیم.مهاجر افزود: ساالنه 
حدودا ۲.۵ میلیون هکتار اراضی آیش داریم 
که ایــن اراضی هم باعث ایجاد فرســایش 
خاک می شود. برای جلوگیری از این موارد 
آنهــا را از آیش زرد به شــرایطی خوبی که 
ســطح اراضی با پوشــش ســبز و یا علوفه 
پوشیده شــود، تبدیل کردیم. در کنار این 
با کمک بانک ملی توانســتیم امسال ۵00 
میلیارد تومــان با بهره ۴ درصد برای ادوات 
کشاورزی در اختیار کشــاورزان قرار دهیم 
که اگر کمک ستاد اجرایی فرمان امام نبود  

شاید نمی توانســتیم به آن برسیم.بنابر این 
گزارش، سید مصطفی سیدهاشمی ، معاونت 
هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام در ادامه 
این نشســت خبری گفــت: طبق این طرح 
بایــد حداقل ۶ میلیون هکتــار اراضی دیم 
کشــور را طی ۵ ســال زیرکشت ببریم، که 
هر ســال میزان اجرا تعیین شد.وی افزود: 
در این طرح برای بالغ بر ۴00 هزار کشاورز 
اشــتغال ایجاد شده  است. همچنین در این 
طرح از ظرفیت بانک ملی به عنوان مجری 
اعطای تخصیص تسهیالت، معاونت زراعی، 
موسسات دیم کشــور، جهاد نصر و شورای 

جهادگران استفاده شــده است. هاشمی در 
ادامه گفت: این طرح بعد از ۳ سال در  ۴.۲ 
میلیون هکتار اراضی، در ۲۱ استان کشور، 
۱۷ هزار روستا و ۱0۹8 دهستان کار انجام 
شده است.وی همچنین عنوان کرد: به نظر 
می رســد به ازای هر هکتار ۱.۵ تن افزایش 
تولید داشته باشیم. این طرح در سال اول در 
۶ استان، در سال دوم ۱۵ استان،   و در حال 
حاضر نیز در ۲۱ اســتان کشور اجرا شده و 
برای سال ۱۴0۲ حدود ۲ استان دیگر اضافه 
می شود.وی با بیان اینکه در برخی استان ها 
مانند تهران و البرز اراضی دیم ندارند، گفت: 
کشاورزان دیم تمکن مالی ضعیفی داشتند، 
بنابراین بــا اجرای طرح جهــش تولید در 
دیم زارها عالوه بر جلوگیری از مهاجرت به 
شهرها برایشان افزایش درآمد به همراه دارد.

روزنامه »دای زیت« Die Zeit در گزارشــی نوشت 
که ســربازان اوکراینی در آلمــان آموزش های خود برای 

استفاده از تانک های لئو پارد ۲ را به پایان رسانده اند.
بر اســاس این گزارش، نظامیان اوکراینی اکنون آماده 
اســتفاده از تانک های لئوپارد ۲ هســتند.در این گزارش 
آمده اســت که خدمه آموزش دیده و تانک های آن ها در 

ماه مارس وارد اوکراین خواهند شد.
بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در 8 مارس گفت 
که کی یف ۲۱ دســتگاه تانک لئوپارد ۲ را تا پایان ماه از 
سوی آلمان و پرتغال دریافت خواهد کرد.برلین قرار است 
۱8 دستگاه از این تانک ها را در اختیار کی یف قرار دهد.
پیش از این، »راین متال« به عنوان بزرگترین شرکت 

تســلیحاتی آلمان و تولیدکننده تانک های »لئوپارد۲« از 
مذاکرات »امیدوار کننده« خود با دولت اوکراین به منظور 

ساخت یک کارخانه تولید تانک در این کشور خبر داد.
پیشتر ، آرمین پاپرگر مدیرعامل شرکت اسلحه سازی 
راین متال آلمان در گفت وگو با نشریه آلمانی »اشپیگل« 
گفت این شــرکت با هزینه ای معادل ۲00 میلیون یورو، 

می تواند یک کارخانه تولید تانک در اوکراین بسازد.
به اعتقاد پاپرگر، جنگ روســیه و اوکراین »به احتمال 
زیاد برای ســال ها« به طول می انجامــد و با وجود تدام 
ارســال تســلیحات غربی به کی یــف، اوکراینی ها امروز 
تجهیــزات نظامی کافی برای بازپس گیــری کامل قلمرو 

خود را در اختیار ندارند.

یک مقام آمریکایی گفت که استرالیا سه تا پنج زیردریایی 
هسته ای از ایاالت متحده خریداری خواهد کرد و همچنین 
با اســتفاده از فنــاوری آمریکا و انگلیــس یک مدل جدید 

زیردریایی خواهد ساخت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریکا دوشنبه به وقت محلی در پایگاه نیروی دریایی ایاالت 
متحده در ســن دیگوی کالیفرنیا میزبان رهبران انگلیس و 

استرالیا خواهد بود و این خبر را رسما اعالم خواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، استرالیا تسلیحات هسته ای 
دریافــت نخواهد کرد اما ناوگان زیردریایی های هســته ای 
قــدرت قابل توجهی به ائتالف غربی علیه گســترش نفوذ 
نظامی چین اضافه خواهد کرد. »جیک ســالیوان« مشاور 

امنیت ملی کاخ سفید گفت که فروش زیردریایی هسته ای 
به استرالیا بیانگر تعهد طوالنی مدت واشنگتن به حفاظت از 

»صلح و ثبات« در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
وی افزود که سه زیردریایی هسته ای کالس »ویرجینیا« 
در طول دهه ۲0۳0 به اســترالیا فروخته خواهد شد و اگر 

الزم باشد تعداد آنها به پنج زیردریایی نیز خواهد رسید.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، در حالی که استرالیا استقرار 
تســلیحات اتمی را رد کرده اســت طرح خرید زیردریایی 
هســته ای نشان دهنده یک مرحله مهم در تالش های تحت 
رهبری آمریکا برای مقابله با گســترش قدرت نظامی چین 
از جمله ایجاد ناوگان دریایی پیچیده توســط پکن و تبدیل 

جزایر مصنوعی به پایگاه های فراساحلی است.

استرالیا مشتری زیردریایی اتمی از آمریکا تکمیل آموزش تانک لئوپارد به نیروهای اوکراینی

دادگســتری اســتان مرکزی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تعمیر و نگهداری تاسیســات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های دادگستری در شهرستان 
اراک را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

انتشار مناقصه در سامانه )ستاد(، مورخ ۱۴0۱/۱۲/۲۴ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: از ساعت ۱۲:00 مورخ ۱۴0۱/۱۲/۲۴ 
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زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ روز یکشنبه تاریخ ۱۴0۲/0۱/۲0
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اســناد 
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اقتصادی

زمــان اندکی به پایان ســال ۱۴0۱ مانــده اما هنوز ۱۴ 
میلیون کارگــر در انتظار تعیین تکلیف دســتمزد خود 
هستند. با اینحال، خبرهایی از تعیین هزینه سبد معیشت 
از سوی کمیته دستمزد به گوش می رسد ولی هنوز توافق 
سه جانبه شکل نگرفته است.به گزارش تجارت نیوز،هرچند 
اطالعاتــی که از شــورای عالی کار به بیــرون درز کرده 
نشان می دهد اعضای کمیته دستمزد رقمی را برای سبد 
معیشت کارگران که نقش اساسی در مشخص شدن مبلغ 
نهایی دستمزد آنها دارد، اعالم کرده اند.در روزهای گذشته 
ارقام متفاوتی از ۱۵ تا ۲0 میلیون تومان برای هزینه سبد 
معیشت به گوش می رسید اما ظاهرا رقم کمتر از اینهاست؛ 
۱۲ میلیون تومان. البته اگر بخواهیم دقیق تر اعالم کنیم، 
۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵00 تومان به عنوان هزینه سبد 
معیشت خانوار کارگری توسط اعضای کمیته دستمزد در 
نظر گرفته شده اســت.اما نمایندگان کارگری در نشست 
شورای عالی کار از چه عددی رونمایی کرده اند؟ آنگونه که 
اطالعات منتشر شده نشان می دهد بر اساس محاسبات و 
جمع بندی که فعاالن کارگری انجام داده اند، رقم باید باالتر 
از اینها باشــد؛ حدود پنج میلیون تومان بیشتر، یعنی ۱۷ 

میلیون و ۴۴۷ هــزار و ۱۶0 تومان.هرچند علی خدایی- 
عضو کارگری شــورای عالی به خبرگزاری ایلنا گفته که 
قرار اســت در نشست بعدی بر ســر تعیین هزینه سبد 
معیشت به یک توافق سه جانبه برسند. منظور او از توافق 
سه جانبه همان اجماع میان نمایندگان دولت، کارفرمایان 
و کارگران اســت. اطالعات بیرون آمده از نشست شورای 
عالی کار حکایت از این دارد که کمیته دســتمزد در نظر 
دارد هزینه ســبد معیشــت را حدود ۱۲ میلیون تومان 
تعیین کند. با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار 
پس از هفته ها بررسی و کار کارشناسی و تشکیل جلسات 
هفتگی، گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری 
را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵00 تومان 
اعالم کرد اما نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند و از 
رقم پیشنهادی خود یعنی ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶0 
تومان رونمایی کردند که حاصل محاســبات کارشناسی 
و جمع بندی گزارش هــای نهایی بود.وجود اختالف نظر 
دو طرف و فاصله بســیار میان اعداد رد و بدل شــده در 
خصوص هزینه سبد معیشت باعث شد که نشست امشب 
بدون نتیجه پایان یابد.به گفته نمایندگان کارگری جلسه 

امیدوارکننده نبود و باید روز جمعه تالش بیشتری برای 
نزدیک شــدن دیدگاه هــا صورت گیرد تــا نقطه نظرات 
مشــترک و منطبق با واقعیات روز جامعه  به وجود آید.به 
نظر می رسد چالش میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی 

سر رقم سبدمعیشت به قوت خود باقیست و گفت وگوهای 
سه جانبه در روزهای آتی با جدیت بیشتری ادامه خواهد 
داشت.نشست بعدی شورای عالی کار در خصوص تعیین 

دستمزد ۱۴0۲ جمعه ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

رونمایی از رقم پیشنهادی گروه کارگری

هزینه سبد معیشت کارگران ازسوی کمیته مزد اعالم شد

قیمت نفت تحــت تاثیر احیای تقاضای چین و افت 
ارزش دالر، روند کاهشــی که ابتــدای معامالت روز 
دوشنبه بازار آسیا داشــت را معکوس کرد و اندکی 

افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، بهای معامــالت نفت برنت که در 
ابتدا با کاهش گشوده شــد، ۱۹ سنت معادل 0.۲۳ 
درصد افزایش یافت و به 8۲ دالر و ۹۷ ســنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۲0 سنت معادل 0.۲۶ درصد افزایش، به ۷۶ 
دالر و 88 سنت در هر بشکه رسید.تحلیلگران گروه 
بانکی ANZ در یادداشتی در صبح دوشنبه نوشتند: 
فضای بازار تحت تاثیر نگرانی ها نســبت به تحکیم 

بیشتر سیاست پولی توسط فدرال رزرو آمریکا که با 
افزایش ذخایر نفت در آمریکا تشدید شده، شکننده 

مانده است.
اســتفن اینس از شرکای شــرکت مدیریت دارایی 
شــرکت اس پی آی در این باره گفــت: احتمال دارد 
که آمار مثبت از بهبود فعالیت اقتصادی در شــرق، 
با مشــکالت کالن در غرب، رویارویی پیدا کنند. از 
نقطه نظر یک معامله گر، نفت دالر آمریکا باید عقب 
نشینی کند زیرا معامله گران از انتظارات برای تسریع 
روند افزایش نرخ های بهره توسط بانک مرکزی آمریکا 
دست کشیدند و مســیر برای تسلط عوامل بنیادین 

چینی مثبت بر معامالت کاال، هموار شده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران از 
افزایــش ۲0 تا ۲۵ درصدی مصرف آب پایتخت در 

اسفند ماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، محسن اردکانی ظهر روزگذشته در 
حاشیه حضور در جلسه علنی شورای شهر تهران با 
حضور در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت کیفیت 
آب تهران گفت: کیفیت آب خط قرمز ما اســت و 
تــا از کیفیت ۱00 درصــدی آب اطمینان حاصل 
نشود در سطح شــهر توزیع نمی کنیم و آبی که در 
شــبکه آب تهران جاری است. از نظر کیفیت ۱00 
درصد تضمین می شود و ناظر این سخنان نیز وزارت 
بهداشــت اســت که به صورت اتفاقی از آب نمونه 

بــرداری می کند.وی در مورد تاثیــر خانه تکانی ها 
در افزایــش مصرف آب گفــت: طبیعتا در روزهای 
پایانی سال مصرف آب به دلیل خانه تکانی افزایش 
می یابــد و در برخی روزهای تعطیل تا روزهای اوج 
تابســتان مصرف آب در تهران ثبت شده است.وی 
بــا بیان اینکه در ماه پایانی ســال ۲0 تا ۲۵ درصد 
افزایش مصرف آب ثبت شــده است، گفت: از مردم 
می خواهیم با توجه به کمبود آب تفکیکی بین خانه 
تکانی و آب تکانی قائل شوند.وی در پاسخ به سوال 
ایسنا مبنی بر تاثیر حفر چاه ها در فرونشست تهران 
گفت: کارشناسان ســازمان آب در هنگام حفر چاه 

تمام این موارد را بررسی می کنند.

افزایش 2۵ درصدی مصرف آب پایتخت در خانه تکانی اسفندقیمت نفت صعودی شد

»آگهی و فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

 و الکتریکی دادگستری کل استان مرکزی«

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابرآراء صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اسناد وامالک شهرستان سنندج، 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله مشخصات امالک 
در دونوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد 

شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بخش3:

۱- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای فراز قلنســوتی فرزند بهرام شماره 
شناســنامه- صادره سنندج کدملی ۳۷۲0۳۶۱۳۷۳ تحت پالک ۶8۴ فرعی از ۲۷۴۴ اصلی 
بخش سنندج ۳ به مســاحت ۱80۱۶/۳۳ متر مربع که از نسق آقای بابا خان خداکرمی به 

آدرس سنندج روستای برازان بخش ۱۳
م.الف:2570

تاریخ انتشار نوبت اول: 10 /1401/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 25 /1401/12

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت شهد کوشان خراسان )سهامی خاص(

به شماره ثبت 279۵3 و شناسه ملی 10380433390
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت مزبور دعوت 
می شــود تا در جلسه مجمع فوق که راس ساعت ۱0 
روز پنج شــنبه مــورخ ۱۴0۲/0۱/۱0 واقع در قوچان 
خیابان شهید مطهری بعد از چهارراه دوم طبقه فوقانی 
فیزیوتراپی توکل تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلســه: ۱- انتخاب مدیران ۲- تعیین سمت 
مدیــران ۳- تعییــن وضعیت حق امضــا ۴- انتخاب 

بازرسین  ۵- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیات مدیره شرکت


