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گردشگری به گل نشسته
حکایت جیب خالی ایرانیان؛ فروش تورهای خارجی 

نوروزی ۷۰ درصد کاهش یافت
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فراموشی فرهنگی 
آنقدر که این روزها درگیر اخبار و مسائل اقتصادی 
چالش های   و  مسائل  به  کمتر  هستیم،  سیاسی  و 
فرهنگی  توجه می کنیم و این عدم توجه تنها  مختص 
به یک طبقه خاص جامعه نیست و متاسفانه بسیاری 
از  اقشار جامعه  به  دلیل  دغدغه های  اقتصادی و 
کاری  دچار  بی تفاوتی در مسائل فرهنگی شده اند و 
یا این که مسائل فرهنگی اصوال در اولویت های اصلی 

آنها نیست.
روابط انسان ها این روزها بیشتر متاثر از  مسائل مالی  
است تا مسائل فرهنگی، به طور مثال کم تر این روزها  
در  ازدواج ها به مسائل فرهنگی و اختالفات فرهنگی  
توجه می شود و گویی داشتن پول و رفاه  تمام مسائل 
و اختالفات فرهنگی را به ظاهر از بین می برد و یا پدر و 
مادرها کم تر در تربیت فرزندان خود به مسائل فرهنگی 
آموزش  به  تمرکزشان  بیشتر  و  می کنند  توجه  آنها 
مهارت ها و کسب علم و البته ثروت فرزندانشان است 
و بسیار موارد دیگر  که  نشان  دهنده آن است که این 
روزها فرهنگ و دغدغه های فرهنگی در ضعیف ترین 
و کم رنگ ترین حالت ممکن خود در میان بسیاری از 
اقشار جامعه  قرار دارد، موضوعی که با وجود تعداد 
بسیاری از سازمان ها و مراکز فرهنگی فعال در کشور 
که اتفاقا بعضا بودجه های کالنی هم به آنها اختصاص 

داده می شود،  بیشتر تعجب برانگیز می شود. 
در  فرهنگی  حساسیت های  آمدن  پایین  متاسفانه 
جامعه باعث ایجاد نوعی ابتذال فرهنگی در بسیاری 
از عرصه های اجتماعی شده است از سینما و فضای 
مجازی گرفته تا رفتارهای سازمانی و روابط اجتماعی، 
همگی این  روزها  کم و بیش با ابتذال فرهنگی مواجه 

هستند.

آرین احمدی سرمقاله

سخنگوی شورای نگهبان گزارشی از عملکرد شورای 
نگهبان در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

هادی طحان نظیف در آخرین نشست خبری سال 
مبارک  ماه  و  نو  فرارسیدن سال  تبریک  ۱۴۰۱، ضمن 
رمضان گفت: از جلسه قبل تاکنون، ۵ طرح و الیحه 

ارسال شده به شورای نگهبان  بررسی شد.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال 
۱۴۰۱ گفت: طی یکسال ۵۹ مصوبه را از مجلس دریافت 
و نسبت به آن اعالم نظر کردیم که از این تعداد  ۲۸ 
الیحه و ۳۱ طرح بوده که ۱۲ مصوبه در مرحله اول تایید 
شده و ۲۴ مصوبه بعد از رفع ایراد، از سوی  شورای 
نگهبان تایید شده و ۲۳ مورد ایراد شورا هست که در 
رفت و آمد است و ۷۷۷ ماده و ۳۷۰ تبصره بوده که مورد 

بررسی قرار گرفته است.
 ۲۴ مدت  این  در  افزود:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
اساسنامه ارسالی از دولت را  بررسی کردیم که  ۲۱ مورد 

تایید شده و ۳ مورد در حال رسیدگی است.
طحان نظیف گفت: در این  یک سال ۱۶۲ نامه ارسالی 
ازدیوان عدالت داشتیم که نسبت به  ۱۲۹ مورد اعالم 
نظر کردیم که ۱۰۲ مورد خالف موازین شناخته نشده 
است.  شده  شناخته  شرع  موازین  خالف  مورد  و۲۷ 
همچنین  ۷ استفساریه را در این مدت دریافت کردیم 
که باید بررسی شود. همچنین ۱۱۸ جلسه را در شورای 
نگهبان داشتیم. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: 
با  این مدت طرح ساماندهی کارکنان دستگاه ها،  در 
ابهاماتی مواجه است که تا پایان سال گزارش مبسوطی 
را ارایه خواهم داد و برخی عناوین مثل “به کارگیری” 
مشخص نیست آیا استخدامهای رسمی و پیمانی را در 
بر میگیرد یا نه. همپنین عنوان “نیروهای شاغل” هم 
مشخص نیست که آیا شامل همه نیروهای دستگاه ها 
صورت  به  که  است  نظر  مد  نیروهایی  یا  می شود 
غیرمستقیم در دستگاه ها شاغل هستند. این طرح به 
دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس 
از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی 
قرار گیرد. طحان نظیف با بیان اینکه پس از ۱۶ جلسه 
کل  سال ۱۴۰۲  بودجه  بررسی الیحه  پیاپی  و  فشرده 
کشور در شورای نگهبان روز گذشته  به پایان رسید، 
گفت: مصوبه را به طور رسمی شنبه دریافت کردیم. 
البته به صورت غیر رسمی  بررسی مصوبه را هفته قبل 
باید قبل از سال جدید بررسی  آغاز کرده بودیم زیرا 
بودجه به پایان می رسید و نهایتا دیشب نتیجه را به 
مجلس اعالم کردیم. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره 
به برخی از ایرادات الیحه بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در 
تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق 
توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه 
سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته 
شد. همچنین بندی برای حمایت از سهامداران خرد 
در بودجه آمده بود که تعابیری که در این بند آمده 
بود، ابهام داشت و باید رفع می شد. همچنین یک بند 
الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار 
بود  برای طرح های آب عشایری  اوراق  تومان  میلیارد 
اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت 
اصالح به مجلس ارجاع شد. طحان نظیف ادامه داد: 
لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک 

ابهام بود و  ایراد و  آموزشی یکی دیگر از موارد مورد 
مدارس و دانشگاه ها را هم در بر می گرفت و برای رفع 

ابهام به مجلس ارجاع شد.
مجلس  کرد:  تصریح  نگهبان  شورای  سخنگوی 
 ۲۰ باالی  خانه های  اینکه  بر  مبنی  داشت  مصوبه ای 
این موضوع در  باید مالیات دهند که  میلیارد تومان 
شورای نگهبان بررسی و خالف موازین شرع و قانون 

اساسی شناخته نشد.
وی افزود: همچنین طرح حمایت از سهامداران خرد 
در برنامه بودجه ۱۴۰۲ دارای ابهاماتی بود و مورد تایید 

شورای نگهبان قرار نگرفت.
خصوص  در  داد:  ادامه  نگهبان  شورای  سخنگوی 
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی 
مصوبه  در  اصالحاتی  مجلس  نهادها  سایر  و 
مورد  نگهبان  شورای  سوی  از  نکاتی  اما  داد  انجام 
است. نشده  اصالح  همچنان  که  است   توجه 

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اختالف نظر 
دولت و مجلس در بحث بودجه گفت: بر اساس قانون 
اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. 
بحث های کارشناسی میان دولت و مجلس در جریان 
است و ما در شورای نگهبان باید این موضوع را با شرع و 
قانون اساسی تطبیق دهیم. سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصالح قانون انتخابات 
برای انتخابات سال ۱۴۰۲ می رسد؟ گفت: این موضوع 
در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم به انتخابات 
پیش رو برسد. وی درباره اولویت های شورای نگهبان در 
اصالح قانون انتخابات گفت: اصالح زمانبندی و اعالم 
نظر شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها، تغییرات 
نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات و عینی تر شدن 
نگهبان  شورای  اولویت های  جمله  از  نامزدها  شرایط 
است. ما امیدواریم موضوعاتی که خالء نظام انتخاباتی 
سخنگوی  شود.  برطرف  قانون  این  در  هست  ما 
شورای نگهبان درباره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و 
فرزندآوری مطابق با مصوبه مجلس در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲، گفت: با کلیت این موضوع مواجه هستیم 
جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  شرایط  اینکه  اما 
جمعیت باید در این موضوع لحاظ شود یا خیر، ابهام 
داشت و به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع شود. وی 
درباره کاهش یا افزایش سقف بودجه سال آینده، گفت: 
معموالً در همه ادوار، مجالس مختلف تغییراتی را در 
الیحه بودجه ارسالی دولت ایجاد می کنند اما شورای 
نگهبان در جایی وارد می شود و ایراد می گیرد که شاکله 
بودجه تغییر کند که شورای نگهبان ایرادی در این مورد 
به بودجه سال آینده نداشته است. سخنگوی شورای 
اینکه  موضوعات معیشتی  بیان  با  ادامه  در  نگهبان 
دغدغه دولت و مجلس و شورای نگهبان است، گفت: 
بودجه هم عالوه بر اینکه باید در جهت شرع و قانون 
اساسی باشد باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد 
و بنا بر اظهار دولت و مجلس بودجه سال آینده در 
راستای بهبود معیشت مردم است. البته درباره جزئیات 
بودجه اختالف نظرهایی وجود دارد، اما محدوده ای که 
ما می توانیم درباره بودجه اظهارنظر کنیم، مشخص 
است و باید از لحاظ تطبیق مصوبات با شرع و قانون 

اساسی است.

تمهیدات شورای  بر  مبنی  به سوالی  پاسخ  در  وی 
نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات سال آینده، 
بیشتر  اما  باشیم  داشته  باید  را  تمهیداتی  ما  گفت: 
مجری انتخابات باید تمهیداتی را در این زمینه داشته 
باشد. باید ببینیم طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
در  تغییراتی  آیا  و  می رسد  کجا  به  اسالمی  شورای 
سازوکار و فرایند انتخابات ایجاد می شود یا خیر. باید 
دید طرح مجلس به کجا می رسد. اگر اصالح قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی به نتیجه نرسد، ما بر 

اساس قانون فعلی عمل خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه  آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ایراد 
بار مالی داشته است؟ گفت: تا زمانی که مشموالن این 
طرح مشخص نشوند، نمی توان نسبت به موضوع بار 
مالی ورود کرد. ما در این مرحله ایراد اصل ۷۵ و بار 
مالی را نگرفتیم و گفتیم باید مشموالن در وهله اول 
مشخص شوند و بعد بحث بار مالی را بررسی می کنیم.

طحان نظیف درباره اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری 
تجمعات نیز گفت: نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی 
در  طرحی  تجمعات  برگزاری  به  مربوط  موضوع  و 
صحن مجلس مطرح نشده است. شنیدم دولت هم 
الیحه ای در این زمینه دارد اما ما در مراحل اولیه به 
طرح ها و لوایح ورود نمی کنیم و از جزئیات این طرح ها 
و لوایح اطالع نداریم و پس از آنکه مصوبات به شورای 
نگهبان ارسال شود، اعالم نظر می کنیم. شورای نگهبان 
مصوبات مجلس و اساسنامه دولت را بررسی می کند و 

ما به مصوبات سران قوا هم ورود نمی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه نمایندگان از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ایرادات زیادی گرفته اند؟ گفت: هیئت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ 
اینکه مصوبات خالف سیاست های کلی باشد، اعالم 
نظر می کند و ما نظرات این هیئت را به دولت می دهیم. 
جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
قانونی است و بن بستی هم وجود ندارد  نظام کامالً 
و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود 
اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
می رود تا تعیین تکلیف شود. وی در واکنش به اظهارات 
اخیر رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه اصل 
موضوع سربازی نیاز به بازنگری دارد واینکه نظر فقهای 
شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی چیست؟ 
گفت: ما نسبت به جزئیات این موضوع هنوز اطالعی 
نداریم اما دغدغه داریم. موضوع ساماندهی خدمت 
فرصت  از  اینکه  و  است  مهم  بسیار  عمومی  وظیفه 
سربازی به خوبی استفاده شود، دغدغه همه ماست 
زیرا دو سال عمر و زندگی جوانان را درگیر می کند.  با 
همراهی مجلس و دولت و ستاد کل نیروهای مسلح 
اقدام حمایتی خوبی در الیحه بودجه امسال مبنی بر 
افزایش حقوق سربازان تصویب شد. سخنگوی شورای 
خدمت  ساماندهی  درباره  طرحی  هر  گفت:  نگهبان 
وظیفه عمومی باید با همراهی نیروهای مسلح باشد و 
شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون از هر طرحی 
که به کارآمدتر شدن این وضعیت بیانجامد، استقبال 

می کند.

هادی طحان نظیف مطرح کرد
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بلوای دستمزد

شرح در صفحه  2

اختالف برسر دستمزد و سبد معیشت میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت جدی است

در حالی که تنها چند روز به پایان سال باقی مانده، اما هنوز رقم نهایی حقوق کارگران مشخص 
نشده و در نشست های کارگروه سه جانبه مزد، بر روی مهم ترین متغیر تعیین دستمزد، یعنی رقم 

سبد معیشت هیچ اجماعی حاصل نشده است.
آنطور که در گزارش ها دیده می شود، اختالف ۵ میلیون تومانی میان سبد معیشتی کارگران و 
دولت و کارفرمایان وجود دارد. در این شرایط، این احتمال وجود دارد که مانند سال ۱۳۹۹، افزایش 
دستمزد به واسطه بعضی آمارها و تغییر معیارها، کمتر از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران 
باشد و بنا به سلیقه دولت و کارفرما و بدون امضای طرف کارگری ابالغ شود. اقدامی که البته از 
منظر قانون کار، فاقد وجاهت است و تا اینجای کار، نمایندگان کارگری نیز با رد سبد معیشت 

مطلوب دولت و کارفرما مقابل آن ایستاده اند؛ اما امکان وقوع آن وجود دارد.
در همین حال ، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از تعیین دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده خبر 
داد و گفته است که : تاکید ما این است که تفاوت و تبعیضی میان کارگران و کارکنان دولت ایجاد 
نشود.  دوشنبه این هفته جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه های کارگری و 
کارفرمایی برگزار شد. در این جلسه کمیته دستمزد هم باالخره گزارش هزینه ماهانه سبد معیشت 

کارگران را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد.
به گفته مقامات کارگری این عدد حاصل محاسبه گروه دولت و کارفرمایان بوده و رقمی که گروه 
کارگری در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران به دست آورده اند بیش از این مبلغ و ۱۷ 

میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان بوده و اختالف ۵ میلیون تومانی با گزارش کمیته دستمزد دارد.

نقشه راه سعودی ها در 
قبال آمریکا و چین

روایتی متفاوت از
توافق میان ایران و عربستان

 صفحه  2

شرح آگهی مناقصه عمومی احداث پل بلوار اندیشه
 ) یک مرحله ای-نوبت اول(

رضا قشقایی- شهردار دوگنبدان

نام و نشانی مناقصه گزار استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان گچساران بلوار ولیعصر )عج( 
شهرداری دوگنبدان

سایر شرایط :
مدت زمان جهت انجام کار)اتمام پروژه(  ۵ پنج ماه می باشد.

ارایه گواهینامه صالحیت پیمانکاری ثبت شده در سامانه ساجار )ساجات( و دارای رتبه راه یا ابنیه 
باشند.

محل تامیین اعتبار : عمرانی - اســتانی )تملک دارایی ها( طبق موافقت نامه مبادله شده بین 
شهرداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره ۳۵۲۰8۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ 

دستگاه نظارت : واحد نظارت معاونت عمران شهرداری دوگنبدان و شرکت مشاور نوی
ســپرده یا )ضمانتنامه(  برنده نفر اول و دوم و سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.)در صورتیکه اختالف پیشنهاد قیمت آنها از مبلغ ضمانتنامه بیشتر نباشد(
پرداختها بصورت اسناد خزانه اسالمی و یا نقد می باشد.

واریز مبلغ -/۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۰۳۹۰۰۹ بنام شهرداری بابت خرید اسناد 
مناقصه.

آگهی نوبت اول روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ درج در روزنامه 
آگهی نوبت دوم روز دو شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ درج در روزنامه

سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد .
تلفن تماس : ۰۷۴۳-۲۲۲۴۹۵۹      

۰۷۴۳-۲۲۲۲۴۰۹۹                

موضوع ردیف
)شرح کار( 

مناقصه

تضمین شرکت در مناقصهبرآورد اولیه
)فرآیند ارجاع کار(

زمان دریافت اسناد 
مناقصه از طریق 

سامانه الکترونیکی 
ستاد

محل دریافت 
اسناد

آخرین مهلت ارائه 
پیشنهادات از طریق 
سامانه الکترونیکی 

ستاد

محل 
تحویل 
اسناد

زمان بازگشایی 
پاکات

)پیشنهادات(

احداث پل 1
بلوار اندیشه

 11/079/928/019
ریال 

مبلغ560/000/000 
ریال ضمانتنامه معتبر 

بانکی و یا بصورت نقد و 
واریز به حساب شماره 
31000002051002 نزد 

بانک ملی بنام شهرداری

از تاریخ 1402/01/05
لغایت 1402/01/14 

تا ساعت 18 عصر به 
مدت 7/ هفت روز 

کاری 

از طریق 
سامانه 

الکترونیکی 
دولت )ستاد( 

شهرداری 
دوگنبدان

از تاریخ 1402/01/15 
لغایت 1402/01/27 

تا ساعت 18 عصر به 
مدت 10 روز کاری 

از طریق 
سامانه 
ستاد 

شهرداری 
دوگنبدان

روز : دوشنبه  
مورخه : 

1402/01/28
ساعت 10 صبح  
سالن جلسات 

شهرداری                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   


