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نمایندگان مجلس موضوع  نظارت 
استصوابی شورای نگهبان بر 

انتخابات را بررسی کردند 

بحران انسانی در یمن ابعاد 
گسترده تری می گیرد 
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جهان که زمانی درگیر خطر تروریس��م بود طی 
ماه ه��ای اخیر با بحرانی ناش��ناخته به نام کرونا 
ویروس مواجه ش��ده اس��ت. بحرانی که در کنار 
تلخی ه��ای بس��یار و قربانی��ان فراوان��ش دارای 
پیامدهایی خاص نیز می باشد که شاید مهمترین 
آن تغییر در ماهیت ساختار نظام بین الملل باشد. 
س��اختاری که طی س��ه دهه اخیر آمریکا سعی 
داشته تا آن را ساختاری تک قطبی معرفی نماید 
اکنون با دگرگونی بزرگی به نام آش��کار ش��دن 
فضاهای عمیق سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی این کش��ور مواجه شده است. نکته قابل 
توج��ه در کنار تمام این مس��ائل و البته بحرانی 
جهان��ی کرونا، رفتارهای اخیر آمریکا با محوریت 
تقال ب��رای تمدید تحریم تس��لیحاتی جمهوری 
اس��المی ایران است. براساس برجام پاییز امسال 
محدودیت های تس��لیحاتی ایران برداش��ته شده 
و ای��ران حق خرید و فروش س��الح در جهان را 
خواهد داش��ت. هر چند ک��ه آمریکایی ها تالش 
دارند تا چنان عن��وان نمایند که این اقدام برای 
مقابله با دستیابی ایران به سالح و ادوات نظامی 
ص��ورت می گیرد ام��ا حقیقت امر آن اس��ت که 
آمری��کا نگران ورود ایران به بازار فروش س��الح 
اس��ت. جهانیان اذعان دارند ک��ه ایران در میان 
کشورهای برتر در تولید جنگ افزارهای نظامی و 
موشکی است که دامنه آن حتی به پرتاب ماهواره 
نظامی به فضا نیز رس��یده اس��ت و لذا جمهوری 
اس��المی نیازی به خرید تسلیحاتی ندارد اما این 
توان را دارد که به عنوان یک فروش��نده س��الح 
ایفای نقش نماید. بر این اس��اس آمریکا با طرح 
تمدید تحریم های تسلیحاتی سعی دارد تا ایران 
را از منافع اقتصادی بازار تس��لیحاتی جهان دور 
س��اخته و مانع از آگاه��ی جهانی از ظرفیت های 

عظیم دفاعی جمهوری اسالمی شود.
در کنار رفتارشناسی آمریکایی ها یک نکته مهم 
دیگر نیز طرح اس��ت و آن نوع رفتار کش��ورهای 
اروپایی در برابر این طراحی آمریکاست. براساس 
قطعنام��ه 2231، از مهرماه امس��ال تحریم های 
تس��لیحاتی ایران برداشته می ش��ود و اروپایی ها 
نیز به عنوان بخش��ی از برجام بای��د این مهم را 
اجرا س��ازند. هر چند که خوشایند اروپایی ها نیز 
نخواهد بود که جمهوری اسالمی وارد بازار فروش 
تسلیحات ش��ود اما یک اصل مهم و حیثیتی در 
این سیاست مطرح است که هزینه و یا دستاورد 
آن برای اروپا بسیار باالتر از هزینه ها و یا دستاور 
اروپا از ورود یا عدم ورود ایران به بازار تسلیحاتی 

جهان است.
بحران کرونا این مهم را نش��ان داد که آمریکا از 
یک س��و آن ابرقدرت ادعایی نیس��ت و از سوی 
دیگر رفتارهای ضدبش��ری آمریکا نظیر س��رقت 
وسایل پزش��کی سایر کش��ورها و قطع تعهدات 
مالی آمریکا به س��ازمان بهداش��ت جهانی واهی 
بودن ادعاهای بشردوستانه این کشور را بیش از 
پیش آش��کار کرده است. با توجه به این مولفه ها 
می توان گف��ت که اروپا اکنون بر س��ر دو راهی 
یک انتخ��اب قرار دارد. یک مس��یر تقویت چند 
جانبه گرایی و مقابله با زیاده خواهی آمریکاست 
و مسیر دیگر کمک به یک جانبه گرایی آمریکا و 
همراهی با آن علیه س��ایر کشورها از جمله ایران 
اس��ت. انتخاب مس��یر اول برابر ب��ا حفظ آبرو و 
کسب پرستیژ جهانی به عنوان بخشی از ائتالف 
مقابله با رفتارهای غیراصولی آمریکاست و مسیر 
دوم براب��ر با تحقیر ش��دن نزد اف��کار عمومی به 
دلی��ل همراه��ی با آمریکایی اس��ت ک��ه منفور 

جهانیان شده است. 
اروپای��ی که اکنون ب��ه عنوان هم��راه آمریکا با 
انتقادهای گس��ترده جهانی و البت��ه بحران های 
داخل��ی مواجه ش��ده، اکن��ون باید یک��ی از این 
مس��یرها را انتخ��اب کند که آیا هم��راه جامعه 
جهانی خواهد ب��ود و یا اینکه همچنان در توهم 
ابرقدرت��ی آمریکا، اش��تباهات گذش��ته مبنی بر 
همراهی با آمریکا را تک��رار خواهد کرد. رفتاری 
که البته تاثیری در اراده ایران برای تقویت توان 
دفاع��ی اش نخواهد داش��ت و رفت��ار اروپا صرفا 
به مرگ نهای��ی برجام منجر می ش��ود که قطعا 

هزینه های سنگینی برای اروپا رقم خواهد زد.

حفظ آبرو یا تحقیر شدن

گ���زارش

سرمقاله
صفحه 7

سخنگوی وزارت امور خارجه:

حادثه پیش آمده برای اتباع 
افغان در خاک افغانستان رخ 

داده است نه ایران
س��خنگوی وزارت خارجه ای��ران گفت: حادثه پیش 
آمده برای تعدادی از اتباع افغان در خاک افغانستان 

رخ داده است نه ایران.
 سید عباس موسوی س��خنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در پی انتشار برخی اخبار در 
رس��انه های افغانستان در خصوص وقوع حادثه برای 
تعدادی از شهروندان این کشور که با عبور از رودخانه 
م��رزی قصد ورود غی��ر قانونی به خ��اک جمهوری 
اس��المی ایران را داش��ته اند، ضمن ابراز همدردی با 
خانواده جانباختگان تصریح کرد: این حادثه در خاک 
افغانستان رخ داده و مرزبانی جمهوری اسالمی ایران 
وقوع هر اتفاقی در این ارتباط در خاک کش��ورمان را 
رد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: به 
جهت اهمیت موضوع و به منظور کسب اطالع دقیق 
از چگونگی وقوع این حادثه در خاک افغانستان، مراتب 
را در همکاری با مقامات این کشور تحت بررسی قرار 
داده ایم. پیش از این نیز یک مقام پزشکی افغانستان 
و سرکنسولگری ایران در هرات، اخبار منتشره درباره 
بازداشت، ش��کنجه و انداختن مهاجران در رودخانه 
»هریرود« توس��ط هنگ مرزی ایران را تکذیب کرده 
بودند. الزم به ذکر اس��ت ط��ی هفته ها اخیر محافل 
رس��انه ای همزمان با تحرکات آمری��کا برای تثبیت 
حضوری نظامی اش در افغانس��تان و عراق، تحرکاتی 
را ب��رای برهم زدن روابط می��ان ملت ها و دولت های 
این کشورها با جمهوری اسالمی ایران صورت داده اند 
که شرایط بحرانی منطقه بویژه در وضعیت کرونایی، 
هوشیاری ملت های سه کشور برای گرفتار نیامدن در 

این بازی رسانه ای را ضروری می سازد. 

سیاست روز تبعات نگاه تک بعدی دولت به اقتصاد را بررسی می کند؛

صفحه 1
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قاسم  غفوری

فرمان  اجرایی  رئیس س��تاد 
حض��رت ام��ام)ره( گفت: تا 
میلی��ارد  ه��زار   2۷ کن��ون 
مجموع��ه  ب��رای  توم��ان 
اقدامات��ی که این س��تاد در 
جری��ان کرون��ا انج��ام داده، 
 اختصاص داده ش��ده اس��ت.
 محم��د مخبر رئیس س��تاد 
حض��رت  فرم��ان  اجرای��ی 
ام��ام)ره( در مراس��م توزیع ی��ک میلیون بس��ته غذایی میان 
آس��یب دیدگان ناش��ی از کرونا اظهار کرد: س��تاد اجرایی در 
جریان ش��یوع کرونا در کشور توانس��ت برخی از داروهایی که 
ب��ه صورت واردات��ی تامین میش��د را تولید کن��د و همچنین 
 تجهی��زات مختل��ف مورد نی��از را نی��ز در کش��ور تولید کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه س��تاد اجرای��ی فرم��ان ام��ام از روزهای 
اولی��ه ش��یوع وی��روس کرون��ا در کش��ور فعالیت خ��ود را در 
کن��ار مردم ش��روع کرد گفت: این س��تاد در تامی��ن و توزیع 
دارو، تجهی��زات از قبی��ل )ماس��ک، مواد ضدعفون��ی کننده، 
دس��تکش و ...( تولیدات خوبی داش��ته اس��ت و ب��ا تولید انبوه 
 ماس��ک، نی��از کش��ور را در ای��ن زمین��ه مرتفع کرده اس��ت.
مخب��ر تصری��ح ک��رد: بزرگترین کاری که انجام ش��ده اس��ت 
ایجاد ش��غل ب��رای آس��یب دیدگان ناش��ی از کروناس��ت که 
ب��ازده، 1۸۰ ه��زار ش��غل  در قال��ب ۶۰ ه��زار ط��رح زود 
 ت��ا پای��ان س��ال در سراس��ر کش��ور ایج��اد خواه��د ش��د.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به اینکه در 
جریان ایجاد شغل ۶ هزار و 2۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
صورت گرفته اس��ت، اظهار ک��رد: ۵۰۰ میلی��ارد تومان برای 
بنگاه های کوچکی که در جریان کرونا دچار مش��کالت شدند 
اختصاص داده ای��م و همچنین برای ش��رکت های دانش بنیان 

 نیز بیش از 2۰۰ میلیارد تومان س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت.
بص��ورت  توم��ان  میلی��ارد   ۵۰۰ و  ه��زار   ۸ اف��زود:  وی 
کم��ک بالع��وض و س��رمایه گذاری در جری��ان ش��یوع کرونا 
 ب��رای کم��ک ب��ه بن��گاه ه��ا اختص��اص داده ش��ده اس��ت.

"کارآفری��ن"   و  "پارس��یان"  بانک ه��ای  ب��ا  گف��ت:  مخب��ر 
همکاری های��ی ص��ورت گرفته اس��ت ک��ه بان��ک کارآفرین 3 
هزار میلیارد تومان و بانک پارس��یان 1۵ ه��زار میلیارد تومان 
 وام ب��ا ن��رخ 1۸ درصد در خدم��ت بنگاه ها ق��رار خواهند داد.
رئی��س س��تاداجرایی فرم��ان حض��رت ام��ام گف��ت: س��تاد 
اجرای��ی در تولی��د کیت ه��ای تش��خیص کرونا نی��ز کارهای 
موث��ری انج��ام داده اس��ت و همچنی��ن درمان های��ی را ب��ه 
 روش پالس��ما درمان��ی و س��لول درمان��ی آغاز کرده اس��ت.

را  راه ان��دازی س��امانه ۴۰3۰ خدمات��ی  ب��ا  ادام��ه داد:  وی 
ب��ه م��ردم ارائ��ه کردی��م و از آغاز ب��ه کار این س��امانه بیش 
از 2 ه��زار پزش��ک و پیراپزش��ک جهادگ��ر ب��ه ص��ورت 2۴ 
 س��اعته در س��امانه ۴۰3۰ مش��غول ب��ه فعالی��ت بوده ان��د.

مخبر با بیان اینکه کاروان های س��المت را به اس��تان های قم، 
گی��الن و مازندران اعزام کردیم، اظهار کرد: در جریان ش��یوع 
کرونا معابر شهری توسط گروه های جهادی همکار ستاد اجرایی 
 فرم��ان حضرت ام��ام)ره( بصورت روزانه ضد عفونی می ش��ود.

رئی��س س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( ب��ا بیان اینکه 
ظرفی��ت تولید ماس��ک در روزه��ای ابتدایی ش��یوع کرونا در 
کش��ور روزان��ه ۴۰۰ هزار عدد ب��ود، افزود: س��تاد اجرایی در 
 حال حاضر ظرفیت تولید ۴ میلیون ماس��ک در کشور را دارد.

وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در تهی��ه و توزیع تجهیزات مش��کل 
نداری��م، گفت: برای شناس��ایی وی��روس کرونا نی��ز قدم های 
خوبی برداشته شده اس��ت و در حال حاضر یک تیم دانشمند 
در کش��ور در حال کش��ف و تولید واکس��ن کرونا هستند؛ در 
ای��ن زمینه ش��انس م��ا در مقایس��ه با س��ایر کش��ورها برابر 

اس��ت و امیدواریم که ای��ن کار در ایران نهایی ش��ود چرا که 
 تحق��ق ای��ن امر ب��رای کش��ور افتخاری ب��زرگ خواه��د بود.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( افزود:  بسته های 
غذایی که امروز اهدا خواهد ش��د شامل برنج، مرغ، ماکارونی، 
حبوبات و دیگر اقالم مورد نیاز اس��ت که ارزش ریالی آن 32۰ 
هزار تومان اس��ت و در مجموع با بس��ته های بهداش��تی 3۵۰ 
 میلی��ارد تومان برای این بخش س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت.

وی در ادام��ه گف��ت: توزی��ع بس��ته های غذای��ی زی��ر نظ��ر 
 نماین��دگان ولی فقیه در تمامی اس��تان ها ص��ورت می گیرد.

مخب��ر با اش��اره ب��ه وج��ود قرارگاه هایی در سراس��ر کش��ور 
ک��ه توزی��ع اقالم بهداش��تی و غذای��ی را مدیری��ت می کنند، 
عن��وان ک��رد: بی��ش از 1۵۰۰ میلی��ارد توم��ان بالع��وض در 
 جری��ان کرون��ا در اختی��ار آس��یب دیدگان قرار گرفته اس��ت.

رئیس س��تاد اجرایی فرم��ان امام گفت: در جریان جلس��ه ای 
ک��ه ب��ا س��ردار س��المی در س��پاه داش��تیم و ب��ا تأکی��د بر 
فرمایش��ات مق��ام معظم رهب��ری بر کم��ک مومنانه، س��تاد 
اجرای��ی تقب��ل کرد ی��ک میلیون بس��ته مواد غذای��ی و یک 
 میلیون بس��ته اقالم بهداش��تی را در سراسر کشور توزیع کند.
وی با بیان اینکه توزیع این بسته های غذایی و بهداشتی با محوریت 
ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان های مختلف انجام 
می شود، ادامه داد: قرارگاه هایی در تمامی استان ها شکل گرفت 
که بس��یج، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و نهادهای دیگر در 
 زمینه توزیع همراهی الزم  را در سراسر کشور عهده دار هستند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اظهار کرد: یکصد هزار دست لباس، 
 کیف، کفش و مانتو نیز در سراسر کشور به ذی نفعان اهدا خواهد شد.
وی گفت: در جریان توزیع این بس��ته های بهداشتی و غذایی 
۵۰۰۰ گ��روه جهادی همکار س��تاد اجرایی فرم��ان امام)ره(، 
فعالین اجتماعی؛ سمن ها و غیره در کنار نمایندگان ولی فقیه 

در سراسر استان ها همکاری می نمایند.
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شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى کاالى مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاى تامین کننده داخلى خریدارى نماید:
1- شرح مختصر کاالى مورد نیاز

                                          اکچویتور ولو ورودى
MODEL: G 2014 SR2 CW                                                                                                                              
OPERATING PRESSURE 81PSI                                                                                                                   

شرایط عمومى:
کلیه اسناد و مدارك کاال بایستى به تایید کارشناس برسد.

اطالعات تکمیلى متعاقبًا به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.
2- محل تحویل کاال: شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تدارکات و امور کاال 
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى به مبلغ -/175/000/000 ریال 

4- شرایط متقاضى: توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى شرکت ملى نفت ایران ، داشتن شخصیت حقیقى / حقوقى ، شماره اقتصادى ، توانایى مالى ، ارائه سوابق 
کارى و همچنین مدارك و گواهینامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه حضورى و یا پایگاه اطالع رسانى زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاى کتبى خود را به همراه مدارك درخواستى حداکثر 
ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت ارزیابى کیفى و بررسى صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزیابى کیفى مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شرکتهاى واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. 
ضمنًا ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار است.

((فقط مدارك ارزیابى ارسالى که در دفترخانه رسمى کپى برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار نفت ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى / اداره تدارکات و امورکاال
فکس: 06152622683 ، تلفکس: 06152620897

فاکس: 3504 داخلى 06152622273

شماره مجوز: 1399.590

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  از اختصاص ۲۷هزارمیلیارد تومان برای خدمت رسانی در دوران کرونا خبر داد

اختصاص ۲۷ هزار میلیارد تومان برای خدمت رسانی در زمان  شیوع کرونا

8 8 0 0 6 6 7 7

تلفنی آگهی می پذیرد

روزنامه       

@siasatrooz

الریجانی:

مجلس دهم به دنبال سرگرمی های 
سیاست زده نبود

2

روحانی:
مساجد و مدارس مناطق سفید 

بازگشایی می شود

2


