
جانبخشی به داعش  برای گستردن فرش قرمز در عراق

ونا بهانه ای  کر
تازه برای گرانی

وقتی ترامپ  دست به 
دامان برجام می شود

مصوبه سياست های 
ساماندهی شئون فرهنگی 
در مناسبت های مذهبی 

صفحه 7

صفحه 5

یک توافق و داستانی که سر دراز دارد

»چالش قانون« مجموعه مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی را 

معرفی، نقد و بررسی )28( میکند؛

سیاست روز روند نظارت های کمرنگ و 
رشد گرانی ها در بازارهای اقتصادی را 

بررسی می کند؛

صفحه 3

 

وی.او.ای،  بی.بی.س��ی،  همچ��ون  رس��انه هایی 
اینترنشنال س��عودی و...، فضای رسانه ای شدیدی 
علیه روابط جمهوری اس��امی ایران و افغانس��تان 
در پیش گرفته اند. آنها با برجس��ته سازی ویدئویی 
ادعایی که ش��واهد و مس��تندات گواهی بر قدیمی 
بودن آن ویدئو دارد که برگرفته از درگیری طالبان 
و نیروهای امنیتی افغانس��تان در خاک این کشور 
اس��ت، س��عی دارند تا فضای روانی علیه دو کشور 
ایران و افغانس��تان ایج��اد کنند. حال این س��وال 
مطرح اس��ت که این اقدام چرا ص��ورت می گیرد؟ 
در ای��ن زمینه می توان گفت ک��ه در عرصه داخلی 
افغانس��تان در حالی روند سیاس��ی برای تش��کیل 
دولت در وضعی��ت نامعلومی قرار دارد که آمریکا و 
انگلی��س به دنبال تحمیل زیاده خواهی خود به این 
کشور در تشکیل دولت هستند. در حوزه اجتماعی 
نیز کرونا در حالی افغانس��تان را فرا گرفته که غرب 
کمک چندانی به این کشور صورت نداده است. نکته 
قابل توجه آنکه جمهوری اس��امی در هر دو حوزه 
سیاس��ی و مقابله با کرونا کمک های بس��یاری به 

افغانستان داشته است.

تحرکاتی علیه روابط برادران

ادامه صفحه 2

سرمقاله

صفحه 8
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شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سلیمان در نظردارد خدمات ذیل الذکر را طبق شرایط کلى آگهى حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك 
مناقصه از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به مناقصه گران و اجد شرایط واگذار نماید.

شماره 
موضوعمناقصه

محل اجراى 
کار

مدت 
زمان 
اجرا

نوع گواهینامه 
صالحیت پیمانکارى 
(پایه / رتبه و رشته)

مبلغ و نوع 
تضمین شرکت 
در مناقصه

برآورد کارفرما 
(ریال)

99/0002

احداث سردرب 
ورودى اداره 
مرکزى شرکت 
بهره بردارى نفت و 
گاز مسجدسلیمان

8ماهمسجدسلیمان

1- گواهى پایه 5 
ساختمان و ابنیه
2- گواهى تاییدیه 
صالحیت ایمنى 
پیمانکاران (معتبر)

 623/000/000
12/457/896/444ریال

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم آمادگى خود را به صورت کتبى به آدرس ذیل الذکر 
اعالم نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 1399/4/2 مى باشد.

نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: مسجد سلیمان، خیابان چمران، شرکت بهره بردارى نفت و گاز امور حقوقى و پیمانها، اتاق ب 13
همزمان ارائه اصل گواهى صالحیت/ رتبه بندى خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامى و ارائه معرفى نامه و کارت ملى براى نمایندگان 
شرکتهاى متقاضى حضور در مناقصه در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد ضمنا کلیه شرکتهاى متقاضى ملزم به ارائه صورت هاى مالى حسابرسى 

شده مربوط به سال قبل مى باشد.
تذکر 1: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکت نامه و آگهى تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى است

تذکر 2: مناقصه گر ضمن اعالم آمادگى تایید مى نماید هیچ یک از اعضاى هیات مدیره و سهامداران آن شرکت/ پیمانکارى شاغل دولتى نبوده و مشمول 
قانون منع مداخله در معامالت دولتى مصوب دى ماه 1337 نمى باشند.
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نوبت دوم: 1399/2/18 

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسلیمان

مردم آمریکا  گرفتار 
خشونت مسلحانه، کرونا و  

بی تفاوتی دولتمردان
صفحه 6

سخنگوی قوه قضاییه:

اتهام دانشجویان بازداشت شده 
ارتباط با گروه منافقین است

2

روحانی: 

بازگشت ارز های صادراتی به چرخه 
اقتصاد کشور ضروری است
2


