
اقدامات غیرقانونی در یک تکلیف قانونی

 ناقض حقوق بشر
 از کدام حقوق بشر 

دفاع می کند؟ 

ج شدن  خار
دود سفید از 

بعبدا 

بررسی طرح ها 
و لوایح عادی 

برای ناکارآمدی 
معمولی!!؟

صفحه 6

 سیاست روز پیرامون قانون آیین 
نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی پرسشگری  می کند:

اتهام زنی های دوباره پامپئو 
علیه ایران:

حّسان دیّاب به عنوان نخست وزیر 
جدید لبنان انتخاب شد 

صفحه 5

صفحه 8

در روزهای اخیر زنجیره ای از تحرکات از سوی 
آمریکا و کش��ورهای اروپایی با رویکردی منفی 
علی��ه جمهوری اس��امی ایران ص��ورت گرفته 
است. پومپئو وزیر خارجه آمریکا با نادیده گرفتن 
وضعیت بحرانی حقوق بش��ر در داخل آمریکا از 
جمله آوارگی میلیونها مهاجر در مرزهای مکزیک 
و آمریکا، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده 
است. همزمان با این ادعا کانادا در مجمع عمومی 
خواستار محکومیت حقوق بش��ر در ایران شده 
است. در شورای امنیت نیز آمریکایی ها تقا کرده 
اند با ادعای نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت 
توس��ط ایران بر جوس��ازی علیه تهران بپردازند 
که البته این طراحی نیز با واکنش منفی س��ایر 

کشورها از جمله روسیه با ناکامی همراه شد.
 در ای��ن میان آمریکایی ها ت��اش کرده اند تا با 
برجسته س��ازی روبرو ش��دن نمایندگان ایران 
و آمریکا چنان القاء س��ازند که ای��ران به دلیل 
تحریم ها و فش��ارها وادار به رویک��رد به آمریکا 
ش��ده اس��ت. در همین حال در اقدام��ی ایران 
هراس��انه اس��پر وزیر دف��اع آمرکیا ادع��ا کرده 
آمری��کا به دنب��ال دفع خطر ای��ران در منطقه 
اس��ت. همزم��ان با ای��ن تح��رکات در اروپا نیز 
شاهد رفتارهای ضدایرانی هستیم چنانکه بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اخیرا 
جایگزین موگرینی شده، خواستار ادامه حضور 
ای��ران در برجام گردید و تهران را متهم به نقض 
تعهداتش نموده است. همزمان با این اقدام برخی

راز یک عصبانیت

ادامه صفحه 2

سیاست روز ادعای متولیان درخصوص درآمدحاصل از گرانی بنزین را بررسی می کند؛ سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

آگهی مناقصه  عمومــــی ( یک مرحله اى )

سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد در نظر داردپروژه خرید، حمل و اجراى رنگ اپوکسى(زنگ 
زدایى و رنگ) جهت پوشش خط لوله طرح تامین آب اراضى کشاورزى منطقه بن زرد شهرستان دنا را از 
طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى  به پیمانکاران و  شرکت هاي واجد شرایط ، به شرح ذیل واگذار نماید 
(ساجار  ریزى  نامه  وبر  مدیریت  هاى سازمان  سامانه  ودر  باشند  وباالتر  آب   5 رتبه  داراى  ضمنا شرکتهاى 

وساجات ) رتبه آنها داراى اعتبار باشد .

لوله طرح  اپوکسى(زنگ زدایى و رنگ) جهت پوشش خط  اجراى رنگ  و  1- موضوع مناقصه: خرید، حمل 
تامین آب اراضى کشاورزى منطقه بن زرد شهرستان دنا

-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى پاکت ها از 
طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . اجراى کار وپرداخت بر اساس قانون بودجه 

منوط به ارائه تخصیص بوده وخارج از آن تخلف مى باشد .
ــ مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/9/27لغایت98/10/4

www.setadiran.ir ــ محل  دریافت  اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) به آدرس
ــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ98/10/5تاآخر وقت ادارى98/10/16در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد)
ــ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  روزسه شنبه  مورخ98/10/17راس ساعت9صبح در محل سالن جلسات 
ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشد.     -سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه (سامانه ستاد ) موجود میباشد.
ــ هزینه دو نوبت آگهى مناقصه ودر صورت لزوم تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مناقصه مى باشد .

-تلفن تماس (09173411119 مهندس رضا یى سنگرى )
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/30         تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/03

ضمانتنامه  برآورد اولیه / ریال محل اجراء  کمیت وکیفیت پروژهردیف ومبلغ  نوع 
فرایند  در  شرکت 
ارجاع کار  (ریال)

به  اجراء  مدت 
ماه 

اجراى 1 و  خرید، حمل 
اپوکسى(زنگ  رنگ 
جهت  رنگ)  و  زدایى 
پوشش خط لوله طرح 
اراضى  آب  تامین 
بن  منطقه  کشاورزى 
زرد شهرستان دنا

ن  ستا شهر
دنا

5000000000(ریال )
اسناد خزانه اسالمى 
اوراق  اساس  بر 
هاى  سال  مشارکت 
(1400،1401)

معتبر  نامه  ضمانت 
وموسسات  بانکها  از 
واعتبارى  مالى  معتبر 
کشور500000000  ریال

5ماه

تجدید آگهى مناقصه
(عمومى)

1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى
2- موضوع مناقصه: بهره بردارى و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانى ، رفع نشتى و تعویض کنتور منطقه 5 گازرسانى مشهد

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخى که براى تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه مى بایست معتبر باشد.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/1/891/500/000 ریال (یک میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون و پانصد هزار ریال) مى باشد که مى بایست بر اساس 

یکى از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/9/22 تهیه گردد.
6- متقاضیان مى توانند از تاریخ 98/9/30 الى 98/10/4 ضمن واریز مبلغ -/350/000 ریال به شماره حساب 700100004001026004027427 به نام شرکت گاز استان 
خراسان رضوى نزد بانک مرکزى ج ا ا با شناسه واریز 345026060292820821026004027427 جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانى مشهد، بلوار خیام ، 

نبش تقاطع ارشاد، شرکت گاز استان خراسان رضوى ، طبقه دوم ، اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 09/00 صبح مورخ 98/10/15

8- پیشنهادهاى واصله در ساعت 10/00 مورخ 98/10/15 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده مى شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه 
داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است.

شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى ، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072212 -051 
تماس بگیرید.

شماره:1398/5838 شرکت ملى گاز ایران 
شرکت گاز استان خراسان رضوى (سهامى خاص)

نتیجه تحریم آمریکا 
باخت – باخت است

روحانی در مذاکرات مشترک با آبه شینزو:

صفحه 3

صفحه 7
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وزیرکشور:
دستور رهبر انقالب 
برای رفع مشکل اهواز
3

قالیباف:
اتفاقات آبان ماه در بستر 

ناکارآمدی دولت شکل گرفت
2


