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مجتهد شبستری:

گرانی گوجه فرنگی که تقصیر 
آمریکا نیست

فضای رس��انه ای، سیاسی و اقتصادی جهان 
در حالی معطوف به ش��رایط پس��ا انتخابات 
و درگیری ها و نابس��امانی های آمریکاس��ت 
که ی��ک موض��وع در س��اختاری چند الیه 
در جری��ان اس��ت و آن اقدام��ات در قب��ال 
جمهوری اسالمی ایران است.  گروسی مدیر 
کل آژان��س بین المللی انرژی اتمی مراکزی 
با فعالیت های هسته ای اعالم نشده از سوی 
ایران را مدعی می شود و همزمان تروئیکای 
اروپایی با ص��دور بیانیه ای از نگرانی از عدم 
اجرای برجام از س��وی ایران م��ی گویند و 
ای��ران را متهم ب��ه فعالیت غی��ر صلح آمیز 
هس��ته ای می کنند. نماین��ده آمریکا و پس 
از آن نماینده س��عودی در آژانس نیز ایران 
را تهدید هس��ته ای معرفی می کنند. پیشتر 
ه��م الجبیر س��عودی ادعا می کن��د که به 
خاطر فعالیت هس��ته ای تهدید آمیز ایران، 
عربس��تان دست یابی به س��الح هسته ای را 
حق خود می داند. سفیر بحرین در آمریکا در 
کنار مقامات رژیم صهیونیس��تی نیز ادعای 
نگرانی از بازگشت آمریکا به برجام و مذاکره 
با ایران در صورتی که هنوز تهدید هسته ای 
ایران وجود دارد را عنوان می کنند. در کنار 
این ادعاهای هس��ته ای، رس��انه های غربی 
ادعاهایی مبنی بر حمایت ایران از تروریسم 
را مطرح می س��ازند چنانکه چند روز پیش 
نیویورک تایمز و یک روز بعد آسوشیتدپرس 
به نقل از منابع ناشناس مدعی شدند که مرد 
شماره ۲ القاعده به درخواست آمریکا توسط 
عناصر اس��رائیلی در تهران ترور شده است! 
در حوزه حقوق بش��ر نی��ز غرب با محوریت 
کانادا پرونده ای علیه ایران در س��ازمان ملل 
بازگشایی و خواستار فشار بر ایران می شود. 
جالب توج��ه آنکه برخی محافل رس��انه ای 
آمریکایی و البته افرادی مانند وندی شرمن 
که در دوره اوباما مسئول مذاکرات برجامی 
بود، ادعای طرح ترام��پ برای اقدام نظامی 
علیه تاسیس��ات هس��ته ای ای��ران را مطرح 
می سازند در حالی که همزمان ادعا می شود 
که ساختار نظامی و امنیتی آمریکا به خاطر 
بایدن حاضر به انجام فرمان ترامپ نیستند. 
حال این س��وال مطرح اس��ت ک��ه چرا این 
رفتارهای زنجیره ای در مقطع کنونی در قبال 
ایران در جریان است؟ برخی بر اعتقادند که 
این تحرکات برگرفته از سیاست های ترامپ 
اس��ت که تالش دارد ت��ا مانع از ورود بایدن 
به برجام ش��ود ت��ا بدین وس��یله از ایران و 
دموکرات های طرفدار مذاکره، انتقام بگیرد. 
این ادعا در حالی مطرح شده است که ترامپ 
عم��ال در ح��وزه تصمیم گی��ری در آمریکا 
جایگاهی ندارد که بخواه��د اقدام نظامی و 
فشار حداکثری داشته باشد در همین حال 
چنانکه ظری��ف در مصاحبه با روزنامه ایران 
مطرح کرده، بایدن با س��ه فرم��ان اجرایی 
می توان��د تحریم های حال و گذش��ته را لغو 
نماید. با استناد به این امور، اینگونه تحرکات 
چند الیه ضد ایران��ی را نمی توان به ترامپ 
و اه��داف ضد برجامی وی نس��بت داد بلکه 
می توان آن را در اهداف بایدن جستجو کرد. 
همزم��ان با اعالم نتایج رس��انه ای انتخابات 
آمریکا، محافل رس��انه ای و سیاس��ی غربی 
تالش بس��یار کرده ان��د تا بای��دن را حامی 
مذاکره و بازگش��ت به برجام معرفی نمایند 
و اروپایی ها نیز بر هم��کاری با آمریکا برای 
تحقق این امر تاکید کرده اند. این بازگش��ت 
در حالی مطرح می شود که از یک سو خروج 
آمریکا از برجام، سیاس��ت اجماع س��ازی را 
که از سیاس��ت های جهانی آمریکایی ها بود 
به حاشیه راند چنانکه از اهداف بایدن برای 
بازگش��ت به برجام نیز همین اجماع سازی 
عنوان شده اس��ت. از سوی دیگر جمهوری 
اسالمی برای بازگشت آمریکا به برجام پیش 
ش��رط لغو تمام تحریم ها و پرداخت غرامت 
خس��ارت های وارد ش��ده به ایران را مطرح 
کرده است.  با توجه به این مولفه ها می توان 
گف��ت که رفتاره��ای چند الیه هس��ته ای، 
تروریس��م و حقوق بش��ری علیه ایران با دو 
هدف عمده صورت می گیرد. نخس��ت آنکه 
ب��ا معرفی ایران به عنوان تهدید هس��ته ای، 
تروریس��تی و حقوق بش��ری، اجماع سازی 
علیه ای��ران ص��ورت گیرد و بهانه ای باش��د 
برای آنک��ه اروپا که هرگز برج��ام را اجرایی 
نک��رده و صرف��ا در ظاه��ر ادع��ای حمایت 

آن سوی حباب های تهدید 

ادامه صفحه 2
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قاسم  غفوری

با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ؛
کاروان محرومیت زدایی به منطقه صعب العبور »احمدفداله« 

خوزستان رسید
ب��ا حضور رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام ، پروژه های متعدد س��اخت مراکز 
درمانی، مس��کن محرومان، احداث مدرس��ه، طرحهای آبرس��انی و پل سازی، 
مسجد و خانه عالم و ... در منطقه محروم و کوهستانی احمد فداله خوزستان 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام در س��فری یک روزه وارد استان 
خوزس��تان شد و سپس از طریق بالگرد عازم منطقه کوهستانی و صعب العبور 
"احمد فداله" از توابع شهرستان دزفول شد و با مردم این مناطق دیدار و گفتگو 
کرد. در این سفر یک روزه شریعتی استاندار خوزستان، سردار حزنی دبیر قرارگاه 
محرومیت زدایی کل س��پاه، مدیرعامل بنیاد برکت، مس��ئولین محلی و فرمانده سپاه خوزستان و گروههای 
جهادی ، رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام را همراهی میکردند. بنابراین گزارش ، محمد مخبر در این س��فر 
یک روزه 57 پروژه محرومیت زدایی عمرانی و غیرعمرانی که با سرمایه گذاری ۲3 میلیارد تومانی ستاد اجرایی 
فرمان امام دراین مناطق انجام شده بود را افتتاح و از 1۲ پروژه در حال اجرا بازدید کرد.  این پروژه ها شامل 
بهسازی ۲8 کیلومتر راه روستایی، ساخت 7 مدرسه با 10 کالس درس، ساخت مسکن محرومین، آبرسانی 
به 3۲ روس��تا با 47 کیلومتر لوله کش��ی، پل سازی، ساخت مسجد و خانه عالم در 104 روستای صعب العبور 
احم��د فداله واقع در میان سلس��له کوههای زاگرس بود. همچنین درپی درخواس��ت های مردم این منطقه 
محروم، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اختصاص ۲0 میلیارد تومان دیگر برای اتمام پروژه جاده اصلی این 
منطقه، س��اخت درمانگاه، مدرسه شبانه روزی ، مس��کن ارزان قیمت و خرید دستگاه سنگ شکن سیار ویژه 
مناطق کوهستانی برای این منطقه کم برخوردار موافقت کرد و دستور داد تا در سریع ترین زمان ممکن این 
طرحها اجرایی و در دس��ترس مردم قرار بگیرد. گفتنی است درپی ارسال گزارش چند گروه جهادی همکار 
ستاد اجرایی فرمان امام در سال94 به رئیس این ستاد، محمد مخبر دستور داده بود تا عملیات های عمرانی 

در مناطق سخت گذر این منطقه توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام انجام بگیرد.

تامین ارز محموله ۱۰ میلیون دالری لوازم خانگی 
برند آلمانی چگونه انجام شد؟

بانک مرکزی با توجه به حواشی اخیر در خصوص تمدید مجوز ثبت سفارش محموله 4۲0 کانتینری لوازم 
خانگی، در خصوص ابهامات ارزی پرونده مذکور شفاف سازی کند.

اخیراً محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار )دارای محصول مش��ابه داخل که ثبت س��فارش آنها 
ممنوع شده است( در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور  قرار گرفت.

واردات این دسته از کاالها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و مدت زمان ترخیص کاالهای گروه چهار 
که پیش از اعالم ممنوعیت به کشور رسیده بودند نیز پایان یافته است. بر این اساس محموله مذکور شامل 
4۲0 کانیتنر انواع لوزام خانگی از یک برند بوش است. براساس بررسی های انجام شده، این کاالها هم  دارای 
ثبت س��فارش تمدید ش��ده و هم فرایند تأیید منشا ارز  صورت گرفته است. در خصوص ابهامات مربوط به 
این محموله س��واالت متنوعی ایجاد شده اس��ت، از جمله اینکه، 1- چرا با وجود دپوی اقالم مشابه و سایر 
کاالهای گروه چهاری و ممنوع الورود،  فقط همین یک محموله مجوز تمدید ثبت سفارش گرفته و ترخیص 
شده است؟ ۲- اگر مجوزبا رای  دیوان عدالت اداری صادر شده، چرا تمدید ثبت سفارش منقضی شده کاالی 
گروه چهاری، به سایر کاالهای از این دست تسّری داده نشد؟ نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعالم معاون 
فن��ی گمرک ایران، بح��ث تأمین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد س��اتا صورت گرفته و اجازه 
ترخیص کاال به گمرک داده می ش��ود. ارزش محموله مذکور حدود 10 میلیون دالر عنوان ش��ده است، به 
این ترتیب این س��وال پیش میاید که ارز محموله 4۲0 کانتینری از محل ارز اش��خاص بوده و یا ارز بانکی؟ 
چراکه در گفتگوی معاون فنی گمرک ایران به موضوع ارز نیمایی اشاره شده است. اگر این ارز از محل ارز 
اش��خاص بوده به نظر بانک مرکزی حدود 10 میلیون دالر ارز چه تاثیری در بازار آزاد دارد؟ به این ترتیب 
بانک مرکزی بایس��تی در خصوص ابعاد تامین منش��ا ارز محموله مذکور شفاف سازی کند. اگر ارز مربوطه 
در س��ازوکار بانکی تامین ش��ده است الزم است بانک مرکزی اسناد مربوط به این موضوع را منتشر کند. بر 
این اس��اس بانک مرکزی بایستی با توجه به حواشی اخیر موضوع تمدید مجوز ثبت سفارش محموله 4۲0 

کانتینری لوازم خانگی یک برند آلمانی شفاف سازی کند.  تسنیم
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سردار یزدی:

سپاه ظرفیت های خود را برای کنترل 
قیمت ها بسیج خواهد کرد
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سیاست روز کلیات الیحه بودجه 1400  را بررسی می کند؛ 

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى 
شرکت توزیع نیروى برق هرمزگان

ول
ت ا
نوب

شرکت توزیع نیروى برق استان هرمزگان  در نظر دارد (لوازم مشروحه ذیل) خود را با شرایط موجود از طریق برگزارى 
مزایده عمومى به خریداران واجد شرایط واگذار نماید.

 www.setadiran.ir لذا کلیه خریداران مى توانند پس از نوبت دوم آگهى در روزنامه جهت خرید اسناد مزایده به آدرس
مراجعه و دریافت نمایند.

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادى مزایده گر مى باشد .
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و مزایده فقط به دو صورت ضمانت بانکى یا واریز وجه نقد مورد قبول مى باشد.

- مدت زمان بارگیرى 7 روز بعد از مبادله قرارداد مى باشد .
 ( www.setadiran.ir) .خرید اسناد فقط از طریق سامانه ستاد مى باشد -

(نیروگاه قدیم) شرکت  بلوار جمهورى اسالمى ، جنب شهرك مسکونى زیتون  : بندرعباس،  - آدرس دستگاه مزایده گزار 
توزیع نیروى برق هرمزگان تلفن 31201525 - 076 ، 07631201595

- به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل مى شود مطلقا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره مزایدهواحدتعدادشرحردیف

4 - 99دستگاه196فروش انواع ترانسفورماتور هاى اسقاط به شرح اسناد مزایده1

فروش کنتور تکفاز معمولى (الکترومکانیکى) (1200 دستگاه) (نو و مستعمل) و کنتورهاى سه 2
فاز اکتیو و راکتیو ولتاژ اولیه و ثانویه (نو) (3465 دستگاه) به شرح اسناد مزایده

5 - 99دستگاه4/665

 7/9901319833124 DT2 :آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره
قلم لوله گالوانیزه بدون درز

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

دوم
ت 
نوب

شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالى مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزارى مناقصه ى عمومى تامین نماید.

شماره تقاضاجمع عددىموضوع مناقصهتعداد اقالم

7

LINE PIPE , API5L, GRADE B , SCREWED API .
GALVANIZED SCREWED API & COUPLED  .

 SEAMLESS , ELECTRIC FURNACE OR OPEN HEARTH 
 STEEL, COUPLING THREADS FOR SIZE 2 INCH AND
 OVER ELECTROPOLATED COUPLINGS HARDER THAN
 THE PIPE TO  MINIMISE GALLING COUPLINGS UP TO 3
 INCH SCREWED ON POWER TIGHT TO BS1600 PART 2 IN
 RANDOM LENGTH OF 6 M FROM 5.0 M TO 7.5 M TO BE
 SUPPLIED IN BUNDLES OF 20 LENGTHS EACH , SIZE ¼ , ½ ,
¾ , 1, 2,3 & 4 INCH

438501-31-9833124

لذا کلیه شرکتهایى که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالى مورد درخواست مى باشد مى بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهى فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتى 
ذیل الذکر ، نسبت به استخراج و تکمیل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم 

منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابى کیفى (براى معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستى مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
 WWW.NISOC.IR - فرم پرسش نامه ارزیابى – مدیریت تدارکات و امور کاال – مزایده و مناقصه- کسب و کار

کسب حداقل نمره 60 در ارزیابى کیفى جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است. 
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/868/750/000 ریال مى باشند.

آدرس پستى: اهواز ، کوى فدائیان اسالم (نیوساید) ، خیابان شهریور ، مجتمع تدارکات و امور کاال ، ساختمان 102 ، اداره تدارکات خرید کاالى داخلى ، واحد خرید اقالم 
حفارى و لوله اتاق 17 - کدپستى 54579 – 61138  تلفن: 22471 – 341 - 061

درگاه هاى اینترنتى مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنى و مقادیر کاال:
               WWW.SHANA.IR           WWW.NISOC.IR         WWW.IETS.MPORG.IR       

آدرس اینترنتى جهت دسترسى به اسناد و مدارك مناقصه، آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش 
پاکات فنى ، متعاقبًا به مناقصه گرانى که صالحیت دریافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.

شماره:1399,4665

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب (سهامى خاص)

امروز روزآغاز 
محدودیت ها

آیا محدودیت های کرونایی در عمل اجرا می شود؟


