
ویترین آخر

عصرایران؛ مصطفی داننده- دولت دوم روحانی، نمره قبولی 
... را  از تحریم، ترامپ، کرونا و  نمی گیرد. همه مشکالت اعم 
قبول داریم اما باید بپذیریم که دولت در تمام این مراحل در 
موقعیت انفعال قرار داشت و نتوانست از شوک خروج آمریکا 
از برجام خارج شود. برخالف رییس جمهور که اعتقاد دارد به 
از شعارهای  بسیار  وعده هایش عمل کرده است، معتقدم که 
انتخاباتی او هنوز روی زمین مانده و حتی روحانی به سمت شان 

هم نرفته، چه برسد به اینکه به آنها عمل کرده باشد.
در این میان اما برخورد مخالفان دولت، با شرایط کشور بسیار 
جالب است. به طور مثال آیت اهلل علم الهدی امام جمعه محترم 
مشهد در یکی از خطبه های نماز جمعه این شهر گفته بود:» 
مردم  خرید  قدرت  عید  سال شب  هر  که  شاهدیم  متأسفانه 
کاهش پیدا می کند و مردم از وضعیت حداقلی نیز برخوردار 
برابر زن و فرزند خود  آغاز سال جدید در  این  نیستند و در 

احساس سرافکندگی می کنند.«
این حرف آیت اهلل علم الهدی کامال درست است. متاسفانه 
از  بسیاری  و  است  وخیم  شدت  به  مردم  معیشتی  وضعیت 
سرپرستان خانواده  نمی دانند ماه را چگونه به آخر برسانند اما 
همین امام جمعه مشهد در زمان احمدی نژاد که وضع زندگی 
مردم تفاوت چندانی با امروز نداشت توصیه ی جالبی به مردم 

کرده بود.
حضرت آیت اهلل در سال 91 از همین تریبون که روحانی را 
اگر مرغ در  بودند:»  قرار می دهد، فرموده  آماج حمالت خود 
جایگزین  دیگر  پروتئیني  ماده  یك  با  را  آن  نیست  دسترس 
آن  و  رفته  یادتان  را  داغ  پیاز  اشکنه  مگر  مشهدي ها  کنید. 
زندگي را فراموش کرده اید؛ مگر قرار است برنامه همان باشد 

که قباًل  بوده است.«
باشند،  اگر دوستان سر کار  این سخنان نشان می دهد که 
می شود شرایط اقتصادی را تحمل کرد و اشکنه خورد اما اگر 
مخالفان، قدرت را در دست داشته باشند، باید از وضع مردم 
شکایت کنیم و فریاد سر دهیم که وااسالما که مردم مرغ ندارند 

که بخورند.
متاسفانه سیاسی بازی سکه رایج این روزهای ایران شده است 
و شك نکنید همه آنهایی که امروز در مجلس مذاکره را دام 
شیطان برای ایران می دانند بعد از انتخابات 1400 و پیروزی 
می کنند،  باز  مذاکره  برای  را  آغوش شان  خودشان،  از  یکی 
چون خوب  می دانند بدون دوستی با جهان نمی شود، به ثبات 

اقتصادی رسید.
را  اگر یك اصول گرا آن  اما  آنها مذاکره خوب است  از نظر 

انجام دهد و الغیر.

جو بایدن نامزد حزب دموکرات تا این لحظه با کسب ۳0۲ رای گزینشگران 
آمریکا شد. انتخابات ریاست جمهوری  پیروز رقابت  به طور رسمی   انتخاباتی، 

مجموع آرای گزینشگران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۵۳۸ رای است که 
هر نامزدی که بتواند حداقل ۲۷0 رای گزینشگران را به دست آورد، پیروز رقابت 
و رئیس جمهوری آینده خواهد بود مگر اینکه در زمان اعالم این نتایج به کنگره 

آمریکا در ۶ ژانویه، نسبت به نتایج اعالمی، اعتراضی مطرح شود.

       گوناگون

شکایت مجلس از دولت به  خاطر اهمال در اجرای شفافیت 
 حقوق و درآمد مسووالن

با  انقالب  رهبر  موافقت  بهارنیوز: 
مهلت  تمدید  برای  دولت  درخواست 
بررسی لوایح »FATF«؛ این خبر را لعیا 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری 
دبیر  رضایی،  محسن  پیش  هفته  داد. 
از  نیز  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
معظم  رهبر  به  جمهوری  رئیس  نامه 
انقالب در همین باره خبر داده بود. حاال 
لعیا جنیدی توضیح داده که با موافقت 
رهبر انقالب، مهلت بررسی لوایح باقی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  مانده 
نظام تمدید شده است. به نظر می رسد 
این خبر می تواند بازار های اقتصادی را 
تحت تاثیر قرار دهد هرچند کارشناسانی 
نیز هستند که معتقدند این اثر مقطعی 
است. با این همه برخی تحلیلگران اعتقاد 
داشتند، رفتن ایران به لیست سیاه گروه 
ویژه اقدام مالی در انتهای سال 9۸، یکی 
از عوامل زمینه ساز نوسانات دالر در سال 

جاری بود. 
FATF دارو و غذا اولین ثمره پیوستن به

مسائل  کارشناس  رادپور،  میثم 
اقتصادی، اما در این باره می گوید: اینکه 
ایران از لیست سیاه FATF خارج شود 
تنها ما را در وضعیتی قرار خواهد داد که 
پیش از آن هم بودیم. تحریم های آمریکا 
همچنان مسلط بر اقتصاد کشور است و 
بسیاری از بانك به دلیل ریسك تحریم ها 

با بانك های ایرانی کار نمی کنند.
وی می افزاید: اما قرار گرفتن در لیست 
سیاه این نهاد حتی حداقل ارتباطات را 
هم محدود کرده است. در واقع مسئله 
گرفته  قرار  آن  تاثیر  تحت  دارو  و  غذا 

است؛ بنابراین در عمل تنها برای ورود 
برخی  احتماالً  اساسی  کاال های  برخی 
داشت. خواهند  همکاری  ما  با  بانك ها 

خروج  عمل  در  می کند:  تاکید  رادپور 
ایران از لیست سیاه به معنای گشایش 
اما حداقل  نیست،  اقتصادی  همه جانبه 
ارتباطات  جلوی  موانعی  این  از  بیشتر 

اقتصادی قرار نخواهد گرفت
اثرگذار  بایدن  آمدن  اندازه  به   FATF  

است؟
آیا  این سوال که  به  پاسخ  رادپور در 
بایدن  آمدن  اندازه  به   FATF تصویب 
اثرگذار است؟ می گوید: هرچند همکاری 
با FATF خبر خوبی محسوب می شود، 
اما به نظر می رسد نتواند به اندازه تغییر 
رئیس جمهور آمریکا اثر روانی در بازار 

داشته باشد. 
حاضر  حال  در  می کند:  تصریح  وی 
ازر  بازار  کنترل  برای  الزم  عمل  آزادی 
در اختیار دولت نیست. این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه در این دوره به 
کرد،  خواهد  رشد  ارز  بازار  تورم  اندازه 
مانند  خبری  بنابراین  می کند:  اظهار 
خروج ایران از FATF تنها اثر مقطعی 

خواهد گذشت. 
بازار در چه صورتی به تثبیت می رسد؟

که  صورتی  در  تنها  می گوید:  رادپور 
آثار تورمی بهبود پیدا کند از جمله اینکه 
بتوانیم نفت بفروشیم که مستقیمی بر 
و  است  اثرگذار  دولت  بودجه  کسری 
خواهد  کاسته  تورم  از  ناشی  فشار های 
شد در آن صورت بازار های اقتصادی نیز 

تثبیت خواهد شد. 

باید بین ارتباط با دنیا و کره شمالی بودن 
انتخاب کنیم

کارشناس  پازوکی  مهدی  همچنین 
مسائل اقتصادی  می گوید: اقتصاد ایران 
 FATF ایران اگر  به شدت بسته است. 
را نپذیرد امکان تجارت با دنیا را از دست 
خواهد داد مگر اینکه همچنان با کشور های 
عقب مانده به صورت تهاتری و کاال به 
کاال تجارت کند. وی می افزاید: اگر حتی 
تحریم های آمریکا هم برداشته شود برای 
ارتباط تجاری بانك های ایرانی با بانك های 
خارجی الزم است که با FATF همکاری 
کند. پازوکی تصریح می کند: باید تصمیم 
بگیریم که می خواهیم با دنیا تجارت داشته 
باشیم یا قرار است مدلی مانند کره شمالی 
باشیم. اگر قرار به ارتباط است سیستم 
بانکی ما باید با سیستم بانکی کشور های 
این  باشد.  داشته  ارتباط  صادرات  هدف 
باید  هرچند  می کند:  تاکید  اقتصاددان 
 FATF دانست که مشکل اقتصاد ایران با
به تنهایی حل نخواهد شد بلکه پیوستن 
شرط  و  است  الزم  شرط  نهاد  این  به 
کافی بستگی به شیوه مدیریت داخلی و 
همچنین نحوه تعامل بین المللی است.

پازوکی خاطرنشان می کند: خبر پیوستن 
به FATF قطعاً اثر مثبت بر بازار ها دارد، 
اما اینکه هوای اصفهان آلوده است ربطی 
به FATF ندارد؛ اما برای تعامل و گشایش 
الزم است تا به FATF بپیوندیم. این به 
نفع ما خواهد بود چرا که نمی توان ادعا 
کرد که در حال مبارزه با فساد هستیم، 
اما با پولشویی مبارزه نمی شود؛ بنابراین 
بهانه  می تواند  نهاد  این  با  همکاری 

جویی های احتمالی را نیز خنثی کند.

چرا دیگر به مردم توصیه نمی کنید 
اشکنه  ی پیاز داغ بخورند؟
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وقتی سنگ فرش ها جور کتاب را می کشند!

لیگ  رقابت های  اجرایی  و  رسانه ای  بخش  رییس  کولکارانی؛  چتان  فارس: 
قهرمانان آسیا گفت: با توجه به شرایط موجود و قوانین جاری، فعالیت های رسانه ای 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا محدود است و حتی در بخش هایی، انجام یکسری 
فعالیت ، ناممکن است. به عنوان مثال صدا و سیمای ایران یا هر رسانه ای که 
حق پخش بازی ها را در اختیار ندارد، نمی تواند گزارشی از تمرین و بازی تهیه کند. 

زیرا کپی رایت بازی فروخته شده است.

عضو هیات رییسه مجلس از شکایت تعدادی از نمایندگان از دولت در قالب ماده ۲۳4 
 آیین نامه داخلی مجلس به خاطر استنکاف از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، گفت: تعدادی از نمایندگان در قالب ماده ۲۳4 آیین نامه داخلی مجلس از 

دولت به خاطر استنکاف از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند.

زوم

 صدا و سیمای ایران حق تهیه گزارش از بازی پرسپولیس را ندارد

ایسنا: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهارکرد: پرداخت حق بیمه و احتساب 
دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه افراد و همچنین پرداخت غرامت دستمزد 
ایام بیماری کرونا از امروزدوشنبه ۲4 آذر روز مصاحبه- به صورت کامال غیرحضوری 
انجام می شود. دکتر مصطفی ساالری افزود: از طریق تبادل اطالعات با سازمان نظام 
وظیفه نیازی به مراجعه افراد برای دریافت این خدمت نخواهد بود. شرط استفاده 

غیرحضوری از این خدمت داشتن کارت پایان خدمت هوشمند است.

احتساب دوران سربازی به عنوان سابقه بیمه »غیرحضوری« شد

باید بین کره شمالی بودن و ارتباط با دنیا یکی را انتخاب کنیم
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 بایدن رسماً رئیس جمهور آمریکا شد
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/09/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/09/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/10/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/10/08 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و حصارکشــــی پیش ساختـه محوطه جمعــــه بــــازار

و  مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 1 حصارکشی پیش ساخته محوطه جمعه بــازار ( به شماره 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ل  (
 او

ت 
نوب

 (  
ان

جـ
یر

ی س
دار

ـر
شه

ـه 
قص

منا

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/09/26 می باشد.

تاریخ  یکشنبه  تا ساعت 12:00 روز  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  از سایت:  مناقصه  اسناد  مهلت زمانی دریافت 
1399/10/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/10/18
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز یکشنبه  تاریخ 1399/10/21 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
عملیـــات بُــرش و جمـــع آوری چمــــــــــن

)شرح مختصر: عملیات بُرش و  شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

2  را از طریق سامانه تدارکات  0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 2 جمع آوری چمن ( به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/09/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/10/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/10/18

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102-3 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و بازکردن مجرای

 سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع
سازمان سیما، منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:  عملیات 

تنظیف، نگهداری، تخلیه و بازکردن مجرای  سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع( 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 1 به شماره 

مبنی  رئیس جمهور  نامه  به  پاسخ  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  فارس: 
برداشت   ،1400 بودجه  الیحه  در  درصد   ۲0 به  صندوق  سهم  کاهش  بر 
مازاد بر ۲0 درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف 1 میلیون بشکه در روز 
 مجاز دانستند و نیز هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صفحه شخصی خود در 
توئیتر این نامه را منتشر کرد

 شروط رهبر انقالب برای موافقت با کاهش سهم صندوق توسعه


