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نظام بین الملل صحنه تحوالتی اســت که شاید بتوان 
آن را پیش زمینه های نظم نوین جهانی دانســت که 
سرنوشــت آن می تواند چگونگی ساختار بندی قدرت 
در صحنه بین الملل را آشــکار سازد. در کنار مباحثی 
همچون جنگ اوکراین، تنش آفرینی غرب علیه چین و 
استمرار رویکردهای بحران ساز فرامنطقه ای در تحوالت 
غرب اســیا، نکته قابل توجه رفتارهایی است که طی 

روزهای اخیر از سوی سران غرب صورت می گیرد. 
رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات لغو تحریم ها، 
بلینکن وزیر خارجه و آستین وزیر دفاع امریکا در کنار 
برخی مقامات اروپایی بویژه مقامات آلمانی و انگلیسی 
در حالی مدعی تهدیدات هسته ای ایران برای جهان 
هستند که همین کشورها طی روزهای اخیر اقدامات 
قابل توجهی در حوزه هسته ای صورت داده اند. بحران 
انرژی و سرمای زودرس و پایدار در کشورهای اروپایی 
در کنار نقش ســوداگرانه آمریــکا که قول حمایت از 
اروپــا را در قبال عدم خرید نفت و گاز روســیه داده 
بود، کشــورهای اروپایی را مجبور به انجام اقدامی پُر 
خطر یعنی استفاده از نیروگاه های هسته ای فرسوده 
کرده اســت.امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که 
کشــورش دارای بیشــترین راکتورهای هسته ای در 
اروپاست عنوان کرده؛ شــرکت های تولیدکننده برق 
مثل EDF، راکتورهای هســته ای را برای جلوگیری 
از قطع بــرق در فصل زمســتان مجــدداً راه اندازی 
کنند!وضعیت نیروگاه های هسته ای فرانسه که حدود 
۵۶ مورد هستند تعریف چندانی ندارد و با بحرانی به 
نام فرســودگی و پایان عمر مواجه هستند.در چنین 
شــرایطی و در اقدامــی تأمل برانگیــز اپراتور تحت 
حمایت دولت در حوزه انرژی هســته ای یا EDF که 
صنعت انرژی هسته ای فرانسه را اداره می کند، گفته 
است که  در حال کار بر روی برنامه ای برای راه اندازی 
مجدد همــه راکتورها به جز ۱۰ مــورد تا ماه ژانویه 
است!انگلیس نیز عنوان می کند که فعالیت  راکتورهای 
هســته ای ادامه خواهد یافت تا گامــی برای کاهش 
بحران انرژی در اروپا در فصل زمستان باشد.در ادامه 
همین روند یعنی اســتفاده از راکتورهایی با ابهام در 
عمر مفید، بلژیک نیز رویکردی مشابه در پیش گرفته 
است. دولت بلژیک تعطیلی رآکتورهای هسته ای خود 
را برای مدت ۱۰ سال به تعویق انداخت! آلمان ها نیز 
از تعویض تعطیلی راکتورهای هسته ای خود گفته اند. 
این اقــدام در حالی صورت می گیرد که اســتفاده از 
این راکتورهای فرسودی تهدیدی بزرگ برای امنیت 
هسته ای و محیط زیست اســت و حتی می تواند به 

چرنوبیلی جدید مبدل شود. 
در همین حال به رغم اعتراض های شــدید جهانی به 
قــرارداد انگلیس و آمریکا جهت ســاخت زیر دریایی 
هسته ای برای استرالیا، آستین وزیر دفاع آمریکا عنوان 
می کند که در تالش هســتیم تا به متحد خود کانادا 
کمک کنیم تا در اسرع وقت به یک زیردریایی هسته ای 
دست یابد. در همین حال  گرومن اولین ناوگان جدید 
از بمب افکن های هســته ای، رادارگریز و دوربرد برای 
نیروی هوایی ایاالت متحده را معرفی کرد. نام این بمب 

افکن، ریدر یا مهاجم بی 2۱ نام دارد.
 این اقدامات در حالی تهدید هســته ای جهان است 
که آژانــس بین المللی انرژی اتمی که هر روز ادعایی 
جدید علیه ایران مطرح می کند در برابر این تهدیدات 
هسته ای سکوت کرده  اســت.  در همین حالی غرب 
ایران را متهم به تحرکات نظامی مخرب می سازد که 
آســتین که کشــورش در طول حیات 2۵۰ ساله اش 
فقط ۱۶ ســال در جنگ نبوده، رسما عنوان می کند 
آمریکا  در حال نوســازی نیرو های مسلح خود برای 
جهانی در حال تغییر و در حال ســرمایه گذاری برای 
ساخت ۹ ناوشــکن اســت در حالی که همزمان در 
تالش است تا نیرو های آمریکایی را با سرعت بیشتری 
در جهان مستقر ســازد. آلمان نیز که بانی دو جنگ 
جهانی بوده از بودجــه ۱۰۰ میلیارد یورویی نظامی 
سخن گفته و انگلیس و فرانسه نیز از نوسازی ناوگان 

نظامی خود می گویند.
 نکتــه قابل توجه آنکه کشــورهای غربی در حالی با 
ادعای حمایت از آزادی بیان نسخه آشوب و اغتشاش 
در ایران را تجویز می کنند که در استانه آغاز اعتصاب 
و اعتراضــات در انگلیس، ســوناک نخســت وزیر از 
افزایش اختیــارات پلیس برای ســرکوب اعتراضات 
می گوید و ســایر دولتمردان انگلیس نیز معترضان را 
مزدور روسیه معرفی کرده و تاکید می کنند همانظور 
که با روســیه می جنگند این افراد را نیز سرکوب می 
کنند. در آمریکا نیز بایدن و کنگره مصوبات جدیدی 
برای سرکوب اعتصاب بخش راه  آهن صورت داده اند. 
مجموع ایــن تحوالت که نمودی کوچک از دوگانگی 
رفتاری غرب در صحنه جهانی اســت بیانگر آن است 
که غرب، لیســت خوب ها و بدها را بر اســاس منافع 
خــود تعریف می کننــد بگونه ای کــه در رویکردی 
کامال سیاســی و غیر منطقی هرکشوری را که مغایر 
با اهداف آنها باشد و تســلیم زیاده خواهیشان نشود 
در لیســت بدها قــرار می دهند و همزمــان به رغم 
تهدیدات هســته ای  و نظامی خویــش برای امنیت 
جهانی و نیز سرکوب های گسترده ای در جوامع غربی 
صورت می گیرد نام خود را در لیســت خوبها نوشته و 
با ژســت های حقوق بشری به دخالت در امور داخلی 

کشورها می پردازند.

لیست جدید خوب ها و بدها 

وزیر اطالعات: 

 امیدواریم مجلس و دولت 
مشکالت اقتصادی مردم را حل کنند
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قاسم  غفوری

 افزایش سهم تأمین اجتماعی 
در پرداخت حق »بیمه تکمیلی« بازنشستگان

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی با اعالم اینکه نقش و مســئولیت سازمان در موضوع بیمه 
تکمیلی بازنشستگان، نقش مشورتی و حمایتی است و شرکت بیمه گر باید خدمات و خسارت و 
تعهدات را در موعد مقرر انجام دهد تا اثربخشی و در نهایت رضایتمندی بازنشستگان را در پی 
داشته باشــد، از افزایش ۸۰ درصدی سقف تعهدات در قرارداد جدید و افزایش ۱2۰ درصدی 
ســهم ســازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران 

خبر داد.
میرهاشم موسوی در دیدار رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی و نیز تعدادی از رؤســای کانون های بازنشســتگان، با اشاره به اینکه از آن جاکه 
مســئله درمان بازنشستگان همواره یک اولویت برای کشــور و دولت و سازمان تأمین اجتماعی 
اســت و وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی نیز موضوع درمان بازنشســتگان را مورد تأکید قرار 
داده اند و چند جلسه با موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان برگزار شده و جوانب مختلف موضوع 
با همفکری و مشارکت بازنشستگان بررسی شده، گفت: بهبود و ارتقای سطح درمان بازنشستگان 
از اولویت های ســازمان تأمین اجتماعی اســت و ما ارائه خدمات به بازنشستگان را مایه افتخار 
می دانیم و خدا را شاکریم که توفیق خدمت به آنها را نصیب ما کرده است. به رغم محدودیت و 
مشکالت تأمین منابع، امسال هم مانند سال گذشته ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی بازنشستگان 
از ســوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد و به این ترتیب سازمان تأمین اجتماعی با 
افزایش ایجاد شــده در ســقف تعهدات قرارداد، به ازای هر فرد بازنشسته و مستمری بگیر تحت 
پوشش، ماهانه مبلغ ۱۰2 هزار و ۵۰۰ تومان از مبلغ حق بیمه تکمیلی را پرداخت خواهد کرد.

وی افــزود: شــرکت بیمه گر باید خدمات و تعهــدات را در موعد مقرر انجــام دهد تا خدمات 
اثربخشــی و در نهایت رضایتمندی بازنشستگان را در پی داشــته باشد. توسعه مراکز درمانی 
طرف قرارداد بیمه تکمیلی نیز با توجه به اقتضای ســن بازنشستگان و ابتالی قشر سالمند به 

بیماری های مزمن وصعب العالج مورد تأکید ماست.
موســوی با اعالم اینکه نقش و مســئولیت ســازمان تأمین اجتماعی در موضــوع بیمه تکمیلی 
بازنشســتگان، نقش مشورتی و حمایتی است و انتخاب شرکت بیمه گر و تعیین فهرست خدمات 
مورد تعهد بیمه، توسط کانون های بازنشستگان انجام می شود؛ به برخی انتقاداتی که به عملکرد 
شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی از سوی بازنشستگان در قرارداد قبلی مطرح بوده اشاره کرد و 
گفت: با افزایش ۸۰ درصدی سقف تعهدات و تعهدی که شرکت بیمه گر داده است، نواقص قرارداد 
قبلی باید رفع شــده و این خدمات در شأن بازنشســتگان ارائه شود و انتظار ما هم همین است 

که مطابق تأکید مقام معظم رهبری بیماران به جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشند.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی افزود: در دوره جدید مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی، از 
همان ابتدا دو اولویت را مطرح کردیم که یکی پرداخت حقوق و مستمری در سر موعد بود که 
خوشبختانه با لطف خداوند در این ۱۵ ماه اتفاق افتاده و دیگری مسئله توسعه خدمات درمانی 
بوده اســت. دولت ســیزدهم در ســند تحولی خود به کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه 
خدمــات درمانی توجه ویژه دارد و ما نیز به عهدمان در ارائه خدمات مطلوب به ذی نفعان این 
ســازمان پایبند هستیم. انتظار داریم که سامانه های رصد و ارزیابی میزان رضایت بازنشستگان 
از خدمات بیمه تکمیلی فعال و تکمیل شود، تا نظارت کامل تری صورت بگیرد. وی با اشاره به 
تأکید ویژه رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به توجه جدی به مســائل درمان 
بازنشســتگان در کنار توجه به مسئله معیشــت این قشر افزود: تعداد افرادی که تحت پوشش 
خدمات بیمه تکمیلی بازنشســتگان و مستمری بگیران خواهند بود بیش از ۴ میلیون نفر است 
و مبلغ ریالی مشــارکت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی این قشر نسبت 
به ســال گذشته، بیش از ۱2۰ درصد افزایش یافته اســت که این میزان افزایش در نوع خود 

بی نظیر است.
محمــد اســدی رئیس هیات مدیــره کانون عالــی کارگران بازنشســته و مســتمری بگیران 
تأمین اجتماعــی نیز با اعالم انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشســتگان از ابتدای آذر ماه 
۱۴۰۱ گفت: ســازمان تأمین اجتماعی در مورد انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان، 
همکاری بســیار خوبی با کانون عالی داشــت و ۵۰ درصد حق بیمه بازنشســتگان را سازمان 

تأمین اجتماعی تأمین و پرداخت می کند.
وی با اشــاره به اینکه مبلغ ریالی  مشــارکت ســازمان تأمین اجتماعی در قرارداد سال جدید 
افزایش بسیار قابل توجهی داشــته است، افزود: سقف تعهدات بیمه تکمیلی در قرارداد جدید 
برای موارد خدمات بســتری فوق تخصصی به ۷۵ میلیون تومان و در بســتری  عمومی به ۳۵ 
میلیــون تومان افزایش یافته اســت که این افزایش با توجه به نیاز ویژه این قشــر به خدمات 

سالمت، دغدغه های آنان را پوشش خواهد داد.

 فراخوان های بی اثر 
صحنه  های دروغین اعتصاب

طرح کاالبرگ الکترونیکی 
به زودی در سراسر کشور 

اجرا می شود

صفحه 3

15 سال با جشنواره 
سینما حقیقت
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 آگهی مزایده 
فروش ضایعات از طریق مزایده عمومی یک نوبته از طریق سامانه  سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به 
تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه 1401/09/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ  1401/09/15 تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 1401/09/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت 8 روز شنبه مورخ 1401/09/15 تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 1401/10/07

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به میزان ده درصد کل مبلغ برآورد اولیه به )عدد  150/000/000 ریال به یکصد و پنجاه میلیون ریال( را به حساب سازمان به شماره 
108355889003 و یا به شماره شبا IR 510170000000108355889003    نزد بانك ملی شعبه منتظری به نام سازمان  آرامستانهای شهرداری قزوین واریز و در پاکت 

) الف ( قرار دهند و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. و فایل آن دربخش مربوط به سامانه ستاد بارگزاری گردد.
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر:  تلفن:33565681-4

نشانی:کمربندی جمهوری اسالمی، چهارراه نوبیلی ، بلوار رضوان ،کیلومتر 3 جاده فارسیان، سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین
هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوینشناسه آگهی 1421524

))  آگهي فراخوان مناقصه عمومي   1401/49  ((
)) يك مرحله اي -  نوبت اول ((

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

ت دوم
نوب

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس مشخصات مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

به استحضار می رساند با توجه به انجام کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی، از دریافت تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از کلیه شرکت ها/پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت اعالم 
آمادگی و شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   اقدام گردد.

شناسه آگهی 1419642                                        نوبت اول 1401/9/14 ، نوبت دوم 1401/9/15

: نام و نشانی مناقصه گزار اقتصادی  کد   -  9 الی   06134440071  : تماس  تلفن    161  : پستی  - صندوق  کدپستی: 61747- 99755  امام خمینی)ره(  بندر  بزرگراه  ابتدای   - بندر  میدان شهید  اهواز-  استان خوزستان-  گاز  شرکت 
411331678477  شناسه ملی : 10101889201

55کیلومتر شبکه و نصب 475 عدد انشعاب پلی اتیلن روستاهای هویزه )فاز4(     -    2001093377000175موضوع و شماره فراخوان در سامانه ستاد
 مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی WWW.SETADIRAN.IR  شماره تماس : 1456                  مراحل توزیع و خرید اسناد

1401/8/7  تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد
1401/8/11مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی

1401/8/25مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی
مبلغ 2.000.000 ریال غیر قابل استرداد  شماره حساب شبا : IR 230100004001123304022404  - شناسه واریز 351123357292690840000000002007 - بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستانهزینه خرید اسناد مناقصه و اطالعات مالی

سالن کنفرانس ساختمان مدیریت - تاریخ : مکان و زمان گشایش پاکات مناقصه
 210،000،000،000   ریال                                             مبلغ برآورد اولیه

10،200،000،000   ریال  ضمانتنامه معتبر بانکی- فیش نقدی)مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ94/09/22 و اصالحات بعد از آن درخصوص کارهای پیمانکاری( مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
 ضمنا ضمانتنامه یا فیش بانکی را حداکثر یک روز قبل از  انجام گشایش پاکات تحویل دبیرکمیسیون مناقصات واقع در طبقه همکف ساختمان مدیریت نمائید.

*تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی مصوب شرکت ملی گاز *ارائه گواهي صالحیت معتبرمرتبط با موضوع مناقصه و نامه آخرین تغییرات معتبرآن شرکت به همراه اعالم آمادگي وذکر شناسه ملي حقوقي وارائه  موارد الزامی
کد پستي و تلفن تماس  *ارائه گواهي ایمني پیمانکاران معتبر از وزارت کار و رفاه اجتماعی *ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی مربوط به آخرین سال عملکرد شرکت * داشتن 
تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایي انجام کار مطابق استانداردهاي رایج شرکت ملي گاز ایران. *هرگونه تغییراتی در زمانبندی ها و ارائه اصالحیه از طریق سامانه ستاد اعالم میگردد ، لذا الزم است 
کلیه مناقصه گران به طور مستمر از سامانه بازدید کنند. ،لطفا اسناد پاکت )ب( را در قالب یک فایل pdf  ارسال کنند. *مناقصه گزار مختاراست برای مرتبه اول با حداقل دو پاکت پیشنهادی و برای مرتبه دوم 

حداقل یک پاکت پیشنهادی در)سامانه ستاد( ، نسبت به گشایش پاکات مناقصه و اعالم برنده اقدام نماید. *مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه تقویمی میباشد.

معاون اقتصــادی رئیس جمهور گفت: طرح کاالبــرگ الکترونیکی به صورت 
آزمایشی در ۳ استان اجرا شده است و بعد از دریافت نتایج اجرای آن، بزودی 

در کل کشور اجرا خواهد شد.
به گزارش فارس، محســن رضایی در حاشــیه بازدید از سامانه های سازمان 
امور مالیاتی در پاســخ به پرسش خبرنگار فارس که کاالبرگ الکترونیکی چه 
زمانی اجرا می شود؟ اظهار داشت:  اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی به صورت 
آزمایشــی در سه استان اجرا شده و بعد از دریافت نتایج اجرای آن به زودی 

در کل کشور اجرا می شود.
وی همچنین به رئیس سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرد سند جامع مالیاتی 

عادالنه را تهیه کنید و برای تصویب در ستاد اقتصادی دولت ارائه شود.
رضایی از ســازمان امور مالیاتی خواســت که موانع و مشکالت مالیات ستانی 
عادالنه  ذکر شــود و مشکالتی که در مورد سازمان برنامه و بودجه و قوانین و 

مقررات موجود و تنقیح قوانین وجود دارد را در این سند ذکر شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا نرخ 
مالیات در الیحه بودجه ســال آینده تغییر می کند؟ گفت: از سال گذشته با 
تحولی که در مالیات ها اتفاق افتاده اســت، نرخ مالیات ۵ درصد کاسته شد و 
این موجب شد مؤدیان جدیدی در تور مالیاتی قرار بگیرند و برای سال آینده 
نه تنها نرخ مالیات را افزایش نمی دهیم، بلکه تالش می کنیم با کمک مجلس 
نرخ مالیاتی را کاهش دهیم، اما با شناســایی مؤدیان جدید میزان کل درآمد 

مالیاتی را افزایش می دهیم.
رضایی  گفت: وقتی یکصد هزار نفر فرار مالیاتی دارند، موجب کسری بودجه و 
افزایش ۱۰ درصدی تورم می شــود که این تورم به ۸۵ میلیون ایرانی تحمیل 
می شود، بنابراین باید با شناسایی موارد فرار مالیاتی، هم عدالت مالیاتی برقرار 

شود و هم از تورم تحمیلی جلوگیری شود.

معاون رئیس  جمهور: 

طرح کاالبرگ الکترونیکی به زودی در سراسر کشور اجرا می شود

صفحه 2


