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کــرات در ویــن بــرای احیــای توافــق هســته ای با ایران، تصادفا با جنگ     توقــف مذا
روســیه علیه اوکراین در اواخر فوریه همزمان شــد ولی تغییر شــرایط بین المللی و 
کرات وین  کنون به نظر می رســد مذا کنون، تصادفی نبود. ا منطقه ای از آن زمان تا

کــه بیــش از دو مــاه از توقــف آن مــی گــذرد، در برابــر میدانی از مین و بحران ها قرار دارد 
کرات وین دارند و این  ح است که این بحران ها چه تاثیری بر مذا و این پرسش مطر

کرات چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟...   || صفحه  صفحه 22  مذا

خصوصی سازی خودروسازها در ایستگاِه آخر

یکپایاِنشیرینیکپایاِنشیرین
یاشیرینِیبیپایانیاشیرینِیبیپایان

صفحه 3 

رئیس جمهور:

تأخیر در پرداخت حقوق 
برای یک ساعت هم 

مجاز نیست
     حجت االســام رئیســی گفــت: تأخیــر 
در پرداخــت حقــوق نیــروی انســانی برای 
گر کســی  یک ســاعت هم مجاز نیســت و ا
ذی حق نیست، باید توجیه و تبیین شود، 

  || صفحه  صفحه 22  نه آنکه باتکلیف بماند...

سخنگوی دولت:

  بازار نفت خود را 
از دست نداده ایم

     ســخنگوی دولــت بیــان کــرد: اعتبــاری 
بنــا بــه پیشــنهاد وزارت کشــور و ســازمان 
مدیریــت بحــران بــرای حادثــه متروپل در 
نظــر گرفتــه شــده البتــه خســارات را بایــد 
مالــک پرداخــت کنــد اما دولت این اعتبار 

  || صفحه  صفحه 22  را در نظر گرفت...

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد
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گهیتجدیدمناقصهعمومی گهیتجدیدمناقصهعمومیآ آ

یاسراحمدیشهرداربهشهر

(  با برآورد اولیه )10/780/000/000(    شــهرداری بهشــهردرنظردارد جهت  اجرای  )جداول ســطح شــهر
ریــال بصــورت دســتمزدی بــه مــدت 7 مــاه از طریــق مناقصــه عمومــی  بــه پیمانــکاران دارای تاییــد 
ــا  ــا کارفرم ــح ب ــه مصال ــی ) تهی ــای عمران ــروژه ه ــام پ ــت انج ــد 5 و صالحی ــل گری ــد اق ــه وح ــت ابنی صالحی
  )www.setadiran.ir( بــا شــرایط زیــر در ســامانه ســتاد  ) و حمــل آن بــر عهــده پیمانــکار مــی باشــد

واگذارنمایــد.
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :

تضمیــن شــرکت درمناقصــه بــه مبلــغ پانصــد و ســی و نــه میلیــون ریــال )539/000/000( بــه صــورت 
ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  چــاپ آگهــی ویــا فیــش مبلــغ واریــزی بــه 

حســاب ســپرده  0108013272007 نــزد بانــک ملــی ایــران .
شــرکت کننــدگان در مناقصــه ، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات 
الکترونیــک دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن )پاکــت الــف( ،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت 
, کارت پایــان خدمــت(  , کارت ملــی  شــامل) مــدارک شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه 
دعوتنامــه , پیــش قــرارداد تاییــد شــده , اساســنامه ، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ،کــد کاربــری 
پایــگاه ملــی مناقصات،کداقتصــادی،  برگــه صالحیــت پیمانکاری,گواهــی صالحیــت ایمنــی, تمامــًا بــه 

مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده باشــد در پاکــت ) ب(
ــت  ــازمان مدیری ــنامه 96/1232579 س ــاس بخش ــر اس ــت ب ــز قیم ــه آنالی ــنهادقیمت و برگ ــه   پیش   برگ

برنامــه ریــزی کل کشــور را درپاکــت )ج( ارائــه وارســال گــردد.
ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(

ج( محل گشایش پیشنهادها: مازندران - بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد
      *شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت 

بــه ســامانه ســتاد)www.setadiran.ir(  مراجعــه نماینــد.
به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.

تاریخ نشر روزنامه در یک نوبت 1401/03/12 می باشد.
شهرداری در ردیاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ 1401/03/12 الی  1401/03/18 می باشد.
مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت 10 روز شنبه 1401/03/28 در سامانه ستاد می باشد.

تاریــخ بازگشــایی اســناد مناقصــه و قیمتهــای پیشــنهادی در ســامانه ســتاد روز شــنبه 1401/03/28 
ــد. ــی باش ــاعت 13:00 م س

شماره :  1401/2/2268
تاریخ :   1401/03/08

گهیتجدیدمناقصهعمومی گهیتجدیدمناقصهعمومیآ آ

یاسراحمدیشهرداربهشهر

اولیــه  بــرآورد  بــا    ) شــهر  ســطح  آســفالت   ( اجــرای   جهــت   بهشــهردرنظردارد  شــهرداری      
بــه  عمومــی   مناقصــه  طریــق  از  مــاه   6 مــدت  بــه  دســتمزدی  بصــورت  ریــال   )11/948/000/000(
ــه وحــد اقــل گریــد 5 و صالحیــت انجــام پــروژه هــای عمرانــی )  پیمانــکاران دارای تاییــد صالحیــت ابنی
ــتاد  ــامانه س ــر در س ــرایط زی ــا ش ــد (  ب ــی باش ــکار م ــده پیمان ــر عه ــل آن ب ــا و حم ــا کارفرم ــح ب ــه مصال تهی

واگذارنمایــد.   )www.setadiran.ir(
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :

ریــال  هــزار  چهارصــد  و  میلیــون  هفــت  و  نــود  و  پانصــد  مبلــغ  بــه  درمناقصــه  شــرکت  تضمیــن 
)597/400/000( بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  چــاپ آگهــی 

. ایــران  ملــی  بانــک  نــزد   0108013272007 ســپرده   حســاب  بــه  واریــزی  مبلــغ  فیــش  ویــا 
شــرکت کننــدگان در مناقصــه ، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات 
الکترونیــک دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن )پاکــت الــف( ،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت 
, کارت پایــان خدمــت(  , کارت ملــی  شــامل) مــدارک شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه 
دعوتنامــه , پیــش قــرارداد تاییــد شــده , اساســنامه ، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ،کــد کاربــری 
پایــگاه ملــی مناقصات،کداقتصــادی،  برگــه صالحیــت پیمانکاری,گواهــی صالحیــت ایمنــی, تمامــًا بــه 

مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده باشــد در پاکــت ) ب(
ــت  ــازمان مدیری ــنامه 96/1232579 س ــاس بخش ــر اس ــت ب ــز قیم ــه آنالی ــنهادقیمت و برگ ــه   پیش   برگ

برنامــه ریــزی کل کشــور را درپاکــت )ج( ارائــه وارســال گــردد.
ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(

ج( محل گشایش پیشنهادها: مازندران - بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد
*شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت بــه 

ســامانه ســتاد)www.setadiran.ir(  مراجعــه نماینــد.
به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.

تاریخ نشر روزنامه در یک نوبت 1401/03/12 می باشد.
شهرداری در ردیاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ 1401/03/12 الی  1401/03/18 می باشد.
مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت 10 روز شنبه 1401/03/28 در سامانه ستاد می باشد.

تاریــخ بازگشــایی اســناد مناقصــه و قیمتهــای پیشــنهادی در ســامانه ســتاد روز شــنبه 1401/03/28 
ــد. ــی باش ــاعت 13:00 م س

شماره :  1401/2/2267
تاریخ :   1401/03/08

بایدن و آنچه که با برجام کرد
   جالل خوش چهره

کارشناس مسائل سیاسی
گــزارش  خرداد ماه مدیــرکل  آژانس  
بین المللــی انــرژی اتمی در باره نتایج 
رایزنی هایش با تهران، آژیر شــروع دور 
تازه ای از تنش ها در روابط خارجی ایران 

را با جامعه جهانی به صدا در آورده است.
»رافائل گروســی« در گزارش خود به ۳۵ عضو شــورای حکام 
آژانــس از عدم همکاری کامــل تهران با او در اجرای توافق های 
دو جانبه و توافق اتمی برجام خبر داده است. او در گزارش خود 
به طور مشخص به دو موضوع اشاره دارد: بی اعتباری پاسخ های 
تهران در باره سه محل اعالم نشده به آژانس و نیز افزایش ذخایر 

اورانیوم غنی شده تا ۱۸ برابر حد مجاز برجام .
گزارش فصلی گروسی در آستانه تشکیل اجالس شورای حکام 
که از ۱۶ تا ۲۰ خرداد برگزار می شود بازتاب ادامه اختالف های 
حل نشده فنی و سیاسی میان تهران و طرف های اصلی خود در 
آژانس و به ویژه دولت ایاالت متحده است. اگرچه تهران، گزارش 
مدیر کل را غیر منصفانه و عجوالنه خوانده اما پنهان نیست که این 
گزارش متأثر از ادامه اختالف های تهران و واشنگتن است. اگر در 
فاصله رایزنی های گروسی با مقام های ایرانی، تهران و واشنگتن به 
توافق الزم برای عبور از بن بست در روابط خود دست می یافتند، 
می شــد پیش بینی خوش بینانه ای از نشســت فصلی ماه جاری 

شورای حکام داشت.
منتقدان سیاست های تهران به پافشاری مقام های ایرانی بر مواضع 
خود در برابر خواســت های آژانس برای کاســتن از فعالیت های 
هســته ای و بازگشت کامل به برجام اشاره دارند. آنان همچنین 
در رویکردی یکجانبه گرا خواستار انعطاف تهران در برابر شروطی 
هستند که واشنگتن در قبول تعهدات برجامی اش مورد تأکید 
قرار می دهد. این درحالی است که نمی توان سرخوردگی تهران 
را از کارنامه دولت » جوبایدن« در قبال آنچه پیش از این انتظار 
داشــت، نادیده گرفت. تهران به خود حق می دهد که پرســش 
کنــد؛ چه تفاوتی میان مواضع جمهوریخواهان و دموکرات های 
امریکایی می توان یافت که بتوان با یکی از آنها به گفت گو و توافق 

مطمئن تن داد؟
آیا در حال حاضر مواضع دولت بایدن با دولت »دونالد ترامپ« به 
اندازه ای فاصله دارد که تهران با خاطری آسوده وارد گفت گوهای 
نتیجه بخش با نتایج برابر شود؟ مهم تر اینکه آیا بهتر نیست با توجه 
به تعلل و کم جانی اقدام های تشویقی – ترغیبی دولت بایدن، با 
جمهوریخواهان به توافق رسید؛ همانگونه که در دهه های اخیر 
تجربه شــد؟ بایدن می خواهد بــه گونه ای قابل فروش در میان 
رقیبــان حزبــی خود با تهران توافق کنــد، اما چه امتیازی برای 
دولت اصولگرای »ابراهیم رئیسی« در این توافق قائل است که او 
نیز بتواند هواداران رادیکال خود را در این باره راضی کند؟ آخرین 
اقدام های دولت بایدن در چارچوب سیاست »فشار حداکثری« به 
جا مانده از دولت ترامپ عبارتند از افزایش دامنه تحریم ها، تأکید 
بر تروریست خواندن سپاه پاسداران، خودداری از دادن تضمین 
برای ماندگاری توافق با تهران، اعالم مشارکت در مانور نظامی با 
ارتش اســرائیل علیه تأسیسات هسته ای ایران، خودباختگی در 
برابر مخالفان برجام در کنگره و سنا، سکوت معنا دار در تحرکات 
تروریســتی اســرائیل، اقدام برای محدود کردن ایران در فروش 
نفــت و ایجــاد کارزار بحران نفتکش ها، تحرکات دیپلماتیک در 
منطقه با هدف محدود سازی روابط خارجی ایران و تالش برای 
به هم زدن موازنه قوا میان ایران و همسایگانش ... و سرانجام تند 
کردن ادبیات تهدیدآمیز که نتیجه این رفتار جز اقدام های بدیل 

از سوی تهران را در پی نخواهد داشت.
امریکاییان؛ چه دموکرات و چه جمهوریخواه باید درک کرده باشند 
که ادامه سیاست فشار حداکثری، تأثیری در کاهش انگیزه های 
تهران در توان فناوری هسته ای و دفاعی اش نداشته است. نفوذ 
منطقــه ای ایران نیز به رغم همه تالش های مخالفانش دســت 
نخورده باقی اســت. کم کاری دولــت بایدن در ارائه راهکارهای 
تشــویقی -ترغیبی برای دســت یابی به توافق با تهران با وجود 
مخالفت های کنگره و نتایج احتمالی انتخابات میان دوره ای نوامبر 
آینده، بیشتر به بهانه تراشی شبیه است تا قبول مسئولیت وضعی 
که شکست برجام را به دنبال دارد. کم کاری بایدن تنها به انزوا 
و انفعــال هــواداران برجام انجامیــده و عرصه را برای رادیکال ها 

خالی کرده است.
خواست های تهران برای قبول توافق دور از منطق نیست. تهران 
برای توافق تضمین می خواهد نه از آن نوع که »جیمز بیکر« وزیر 
امور خارجه وقت ایاالت متحده به »میخاییل گورباچف« رهبر 
وقت اتحاد جماهیر شوروی سابق در باره عدم گسترش دامنه ناتو 
تا مرزهای روسیه داد. امروز جنگ اوکراین نتیجه همان تضمین 
بی پشتوانه است. سهم مهمی از دالیل شروع جنگ سرد در سال 
۱۹۴۵گواه تضمین های بدون پشتوانه ای است که واشنگتن در 

میانه جنگ جهانی دوم به رهبران وقت روسیه داد.
رئیس جمهور » روزولت« در سال ۱۹۴۳امریکا را متعهد به اجرای 
برنامه »وام – اجاره« کرد اما جانشین او )ترومن( بالفاصله پس 
از پایان جنگ، این عهد را نقض کرد. او همچنین تمام توافق های 
ســه جانبه روزولت، چرچیل و اســتالین را در باره مرزهای غربی 
اتحاد جماهیر شوروی نادیده گرفت. به این ترتیب جهان به جنگ 

تازه ای از جنس جنگ سرد تن سپرد.
تهران عالوه بر تضمین محکم از واشنگتن برای تعهدات برجامی ، 
ایجاد گشایش ها در روابط تجاری  - اقتصادی اش را با جامعه جهانی 
می خواهد؛ امری که واشنگتن در قبول آن همچنان طفره می رود.
گزارش رافایل گروسی و تصمیم احتمالی اعضای شورای حکام در 
نشست فصلی خود، دور تازه ای از تنش در روابط تهران با جامعه 
جهانی را در پی خواهد آورد اما این وضع نمی تواند از بار مسئولیت 
دولت بایدن در ناکامی تالش ها برای دســتیابی به توافق بر ســر 

منبع: خبرآنالینبرجام و احیای آن بکاهد.

یادداشت

ممنوعیت استخراج رمزارز؛

 سیاستی که عمًال »شکست خورد«

مرکــز پژوهش های مجلس گزارش داد سیاســت 
ممنوعیت اســتخراج رمزارز در کشور در تابستان 

سال ۱۴۰۰ عماًل شکست خورده است.
بر اساس آماری که مرکز پژوهش های مجلس داده، 
یــک مــاه و ۱۰ روز پس از دســتور قطع برق مزارع 
استخراج رمزارز، تراَهش)از واحدهای اندازه گیری 
قدرت پردازش ماینر در شبکه( مطلق ماهانه ایران 
در شــبکه بیت کوین از ۶/۹۴ میلیون تراَهش در 
تاریخ دهم اردیبهشت ۱۴۰۰ تنها به ۳/۷۵ میلیون 

تراَهش در دهم مرداد ۱۴۰۰ رسید.
بــا وجــود کاهش ایجاد شــده اما، ایــن به معنای 
بی توجهی نیمی از اســتخراج کنندگان رمزارز به 
دســتور دولت و قطعی برق آنها بوده؛ توان مصرف 
برق این استخراج کنندگان در بدبینانه ترین حالت 
کمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت اعالم شده درحالیکه 
کسری تراز شبکه برق ایران بیشتر از ۱۰ هزار مگاوات 

ساعت بوده است.
ایــن مرکز در گــزارش خود گفته در بدبینانه ترین 
حالت، کمتر از ۱۰ درصد از کســری برق کشــور را 

می توان به استخراج رمزارز نسبت داد.
بررســی های مرکز پژوهش های مجلس نشــان 
می دهد، اعمال ممنوعیت کامل اســتخراج رمزارز 
در ایران با توان فنی و مقرراتی کنونی »غیرممکن« 
اســت و اقدام دیرهنگام در ســاماندهی استخراج 
رمزارز ها می تواند مقررات گذاری و سیاست گذاری 

این حوزه را با موانع عمده ای مواجه کند.
این مرکز  از »ضعف کشور در اعمال سیاست های 
سلبی و ایجابی در حوزه استخراج رمزارز« به عنوان 
خطر جدی یاد کرده؛ به گفته آنها به نظر می رسد 
خطر اصلی، ناشی از گسترش استخراج رمزارز هایی 

مانند اتریوم در منازل شخصی باشد.
اســتخراج رمــزارز بیت کویــن در مزارع بزرگ و با 
تجهیزاتی دارای مصرف محسوس و با قابلیت ردیابی 
و کشف باالتر انجام می شود، با این حال پژوهش مرکز 
پژوهش هــا احتمال داده »مجموع مصرف برق در 

منازل شــخصی برای استخراج اتریوم کمتر از ۱۲ 
مگاوات باشد.« چراکه استخراج رمزارز هایی شبیه 
اتریــوم مصرف برق کمتر می خواهد، به تجهیزات 
گران قیمت تر و با ارزبری باالتری نیاز دارد و ردیابی 
آن سخت تر است که می تواند مصرف برق خانگی 

را »غیر قابل کنترل« افزایش دهد.
در این گزارش آمده تاکنون اســتخراج رمزارز های 
انرژی بَر در کشــورمان مطرح بوده اســت، اما همه 
انواع استخراج رمزارز ها انرژی را به هدر نمی دهند.

انواع جدیدی از استخراج رمزارز ها در حال گسترش 
هستند که یک فعالیت اقتصادی معمولی مانند ارائه 
فضای ذخیره ســازی محتوا یا ارائه توان رایانشــی 
برای فعالیت های مفید مانند واقعیت افزوده و اداره 
محیط هــای مجازی یا متاورس را به میدان رقابت 

استخراج وارد می کنند.
دولت ایران با هدف مقابله با آسیب به پایداری شبکه 
برق کشــور، مصرف کنندگان غیرمجاز برق برای 

استخراج رمزارز را تهدید به برخورد قضایی کرد.
آمارها نشــان می دهد بیشتر کشــفیات در حوزه 
رمزارز بیت کوین بوده؛ به گزارش مرکز پژوهش ها، 
از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان 
بدون مجوز از ســال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰، مجموع 
کشف و شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج 
رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده که توان 

مصرفیشان معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است.
اگرچه این دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز در 
زمان های مختلف کشف شده و همه آنها هم زمان 

در شبکه برق فعال نبوده اند.
۵ خرداد پارسال رئیس جمهور دولت دوازدهم گفت 
که بر اســاس آمارهای اعالم شده، ۳۰۰ مگاوات به 
صــورت مجاز و ۲ هزار مگاوات به صورت غیرمجاز 

برای استخراج رمزارز مصرف می شود.
آقای روحانی در نشســت هیئــت دولت از وزارت 
نیرو و وزارت ارتباطات خواست از استخراج رمزارز 

جلوگیری شود.
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