
اماراتی ها خیانت کردند
ودتر بیدار شوند  امیدوار یم ز

خیزش بیداری 
اسالمی در اعتراض 

به توافق ننگین

وشن  آینده ر
اقتصاد از مسیر 

شفاف سازی و 
نظارت مستمر

ذبح کودکان یمنی
 در راهروهای 
سازمان ملل

صفحه 2

صفحه 7

سکوت کرکننده مجامع جهانی 
در برابر جنایات ائتالف سعودی 

همچنان ادامه دارد

در آینده ای نزدیک رخ می دهد

بررسی سیاست روز از شفاف سازی 
در نظام های اقتصادی؛

صفحه 5

صفحه 6

قالیباف:

مسئوالن دین خود را به مردم 
خوزستان ادا نکرده اند

شکس��تهایی که امریکا این روزها میپذیرد 
و در واقع به ترامپ تحمیل میش��ود دالیلی 
دارد که برخی س��عی دارن��د آن را به خود 
نس��بت دهند ی��ا برخی ت��اش میکنند به 

توافق هستهای گره بزنند.
مذاکرات هس��تهای ایران روند خود را طی 
ک��رد تا به برجام رس��ید، از هم��ان ابتدای 
مذاکرات، حض��رت آیت اهلل خامنهای رهبر 
معظ��م انق��اب اس��امی مخال��ف مذاکره 
مس��تقیم با آمریکا بودند و دالیل منطقی و 
قاطعی نیز برای این مخالفت داش��تند اما با 
مذاکره، تنها بر سر موضوع هستهای آن هم 
با ش��رایطی که اباغ کردند با اکراه موافقت 
نمودن��د. موافقت ایش��ان داللت ب��ر تأیید 
مذاکره با آمریکا نبود بلکه ایش��ان علیرغم 
میل خ��ود که البت��ه برگرفته از ش��ناخت 
عمیق از رفتار آمریکا دارد، میدانس��تند که 
نتیجه مذاکرات و توافق، آن چیزی نخواهد 

بود که دولت محترم در پی آن است.
ش��روطی که رهبر معظم انقاب اس��امی 
ب��رای مذاکره و توافق تعیین کرده بودند، از 
بس��یاری تبعات توافق کاست که اگر کامل 
اجرا ش��ده بود از زیانهای بعدی جلوگیری 
میک��رد، در هر حال حاصل مذاکرات ش��د 
برج��ام که اکنون همگان میبینند پس از 5 
س��ال پایبندی ایران به توافق، از آن چیزی 

باقی نمانده است.
در زم��ان ریاس��ت جمهوری ب��اراک اوباما، 
دول��ت تدبیر و امی��د در مقطعی در همان 
روزهای آغازین دولت در سال 92، در سفر 
به نیوی��ورک اقداماتی ب��رای گفتوگو میان 
ای��ران و آمریکا انجام ش��د ک��ه دیدار جان 
کری و محم��د جواد ظری��ف در نیویورک 
و گفتوگ��وی تلفنی اوباما ب��ا آقای روحانی 
در آخری��ن لحظه نمونه��ای از تاش برای 
گفتوگوی مس��تقیم بود. برخی از این اقدام 
حمایت کردند و برخی دیگر آن را اش��تباه 
دانس��تند و اما حضرت آی��ت اهلل خامنهای 
اتفاقاتی که در نیویورک افتاد، بجا ندانستند. 
آمریکا ت��اش زیادی را تاکنون به کار برده 
اس��ت تا بتواند با ایران مذاکره مس��تقیم و 

توافق دوجانبه داشته باشد.
برای ایاالت متحده وقوع این اتفاق اهمیت 
زی��ادی دارد چ��را ک��ه تص��ور میکن��د، با 
نش��اندن ایران پای می��ز مذاکره میتواند به 
خواس��تههای خود برسد و به افکار عمومی 
جه��ان نیز بگوید که س��رانجام ایران تن به 
مذاک��ره با آمریکا داد. چنی��ن اتفاقی، برای 

آمریکا پیروزی بزرگی محسوب میشود.
مذاک��رات هس��تهای ای��ران زمان��ی که در 
جریان ب��ود، آمریکا و اروپا در ال به الی آن 
سعی داش��تند تا دیگر خواس��تههای خود 
را نی��ز مطرح کنن��د، از جمل��ه توانمندی 
موش��کی، مس��ائل منطق��ه و نف��وذ ایران، 
مسائل حقوق بشری، حمایت از حزب اهلل و 
برخی دیگ��ر از موضوعات که مهمترین آن 
بحث موشکی بود. فرمانده کل قوا با مذاکره 
بر س��ر توانمندی موش��کی ایران به شدت 
مخالفت کردند و آن را خط قرمز جمهوری 
اسامی ایران دانستند. این سیاست تاکنون 
توانسته است نه تنها آمریکا و اروپا را از این 
خواس��ته خود ناامید کن��د بلکه در طول 5 
سال گذشته تاکنون پیشرفتهای تازهای در 
زمینه موشکی به دست آمده است که نمونه 
آن در چند روز گذشته رونمایی شد. موشک 
ک��روز ابومهدی و موش��ک بالس��تیک حاج 
قاس��م. غربگرایانی که از مذاک��ره با آمریکا 
بر سر موضوع هس��تهای حمایت میکردند 
و اکنون نیز میکنند، اعتقاد و اصرار داش��ته 
و دارند که میتوان بر س��ر موضوعات دیگر 
همچون موشکی و منطقهای نیز به توافقی 

مانند برجام با آمریکا دست یافت.
کافی اس��ت ایران از اص��رار خود بر مذاکره 
نکردن با آمریکا کوتاه بیاید و تن به مذاکره 

دهد تا همه مشکات حل شود!
ام��ا همین طیف که ت��ا دیروز برجام را یک 
دس��تاورد بزرگ میدانس��تند، هنگامی که 
آمری��کا از آن خارج ش��د و اروپا به تعهدات 
خ��ود عمل نک��رد، اوضاع را ک��ه علیه خود 
دیدند، ب��ازی تازه��ای را ش��روع کردند و 

گفتند که صفر تا صد مذاکرات هستهای

دستاوردهای مقاومت 
فعال نه برجام
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محمد صفری

ماکرون: حزب هللا نماینده ملت لبنان است
رئیس جمهور فرانسه در بیروت تاکید کرد که حزب اهلل نماینده ملت لبنان است.

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنانی در بیروت 
تصریح کرد: حزب اهلل نماینده بخشی از ملت لبنان است.

ماکرون افزود: ش��راکتی بین حزب اهلل و چندین حزب دیگ��ر در لبنان امروز وجود دارد و حزب اهلل 
گروهی اس��ت که از ملت لبنان انتخاب ش��ده اس��ت.  رئیس جمهور فرانس��ه در بخش دیگری از 
س��خنانش خواستار اصاحات در س��اختار سیاسی لبنان شد و گفت: س��ازوکاری را برای پیگیری 
در چند ماه آینده پیش��نهاد کرده ام اما هرگز پولهای کنفرانس »س��یدر« را تا زمانی که اصاحاتی 
انجام نشود، آزاد نخواهیم کرد. وی افزود: میشل عون رئیس جمهور را پارلمان لبنان انتخاب کرده 
است که اعضای پارلمان نیز به نوبه خود برگزیده ملت لبنان هستند. ماکرون گفت: در قبال طبقه 
سیاسی در لبنان تساهل به خرج نمی دهم و نمی توانم بگویم که کل طبقه سیاسی باید تغییر کند. 
وی افزود: س��ازوکار انتخابات هس��ت و ملت باید تحول سیاسی جدیدی را در صورتی که بخواهد، 

رقم بزند.   تسنیم

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( خبر داد؛ 

افتتاح ۱۵۰ هزار مدرسه با آغاز سال تحصیلی 

مدیرعامل بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام تاکید کرد: از 
ایده های کارآفرینان و ایده پردازان در زمینه های ایجاد اشتغال 
برای کولبران در اس��تان های مرزی، تولید پوش��اک و پرورش 
آبزیان استقبال می کنیم. به گزارش سیاست روز- امیرحسین 
مدنی که در نشس��ت رسانه ای تشریح س��ه رویداد ملی بنیاد 
برک��ت س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( ش��امل ایجاد 
اشتغال برای کولبران اس��تان های مرزی )کاک برکت(، تولید 
پوش��اک )چرخ برکت( و پرورش آبزیان )دریای برکت( در س��ال جهش تولید سخن می گفت، با بیان 
این مطلب افزود: بنیاد برکت طی انتشار فراخوانی به آدرس event.barkat.ir از تمامی کارآفرینان 
و ایده پردازان برای ارایه ایده های کارشناسی شده و خاقانه درباره این سه رویداد ملی دعوت به عمل 
آورده اس��ت.  وی با اشاره به گذش��ت 13 سال از فعالیت های بنیاد برکت گفت: بنیاد برکت با توجه 
به تاکیدات رهبر معظم انقاب مبنی بر س��اخت 1000 مدرس��ه و محرومیت زدایی از 1000 روستا 
از س��وی س��تاد اجرایی فرمان امام تشکیل و آغاز به کار کرد. مدنی در تشریح اقدامات بنیاد برکت در 
حوزه های مختلف اظهار داش��ت: در حوزه عمرانی و زیربنایی قرارداد س��اخت 1900 مدرسه را داریم 
که 1250 مدرسه را به بهره برداری رسانده ایم. 150 مدرسه را نیز هفته آینده و همزمان با آغاز سال 
تحصیلی افتتاح خواهیم کرد. در ضمن، تا پایان س��ال جاری 100 مدرس��ه دیگر نیز آماده پذیرش 
دانش آموزان خواهد بود. مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد: 1100 مجموعه فرهنگی، 240 مرکز جامع 
سامت و 12 بیمارستان با 2 هزار تختخواب را به بهره برداری رسانده  یا در دست اقدام داریم. 47 هزار 
واحد مسکن محرومین را نیز در دست ساخت داریم که 18 هزار مسکن را تحویل داده ایم. همچنین 
به 1000 نقطه روستایی آب رسانی کرده ایم. وی با تاکید بر این که عمده فعالیت های بنیاد برکت در 
حوزه اشتغال زایی است عنوان کرد: بر اساس آمار سال 1350، روستاییان 70 درصد جمعیت کشور را 
تشکیل می دادند که این رقم در حال حاضر به 25 درصد رسیده است. ضمن این که، وضعیت تولید 
در روستاها شرایط خوبی ندارد و روستاییان حتی نمی توانند مایحتاج مورد نیاز خود را تامین کنند، 

در حالی که در گذشته، هم برای خود تولید داشتند و هم برای شهرها.
مدنی گفت: از آن جایی که مبحث تولید در بخش امنیت غذایی بس��یار مهم اس��ت، بنیاد برکت از 4 
س��ال گذش��ته مطالعاتی را در زمینه ایجاد مش��اغل خرد و خانگی انجام داد و سه مدل اشتغال زایی 
اجتماع محور شامل سحاب، آسمان و آفتاب را طراحی و عملیاتی کرد. این مدل اشتغال زایی از اواسط 
س��ال 97 اجرا و همان س��ال باعث ایجاد 10 هزار طرح و 30 هزار شغل شد. مدیرعامل بنیاد برکت 
افزود: در س��ال 98 نیز 30 هزار طرح عملیاتی ش��د و امسال نیز 60 هزار طرح اشتغال زایی منجر به 
ایجاد 180 هزار ش��غل در دس��تور کار است که از این تعداد، 16 هزار طرح تا به امروز به بهره برداری 
رس��یده. وی تاکید کرد: آمار و اس��امی افراد شاغل توس��ط طرح های بنیاد برکت با کد ملی و شماره 
تماس کاما در دسترس و قابل رصد و راستی آزمایی است. مدنی بیان کرد: سال گذشته 16 هزار تن 

گوشت قرمز با اجرای این طرح ها در کشور تولید و باعث کاهش 10 درصدی واردات شد.

2 2

مأموریت روحانی به وزارتخانه های 
اقتصاد و رفاه برای ارائه تسهیالت 

به حقوق  بگیران
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 در نظر دارد پروژه  خرید لوله هاى فوالدى  12 اینچ  شماره تقاضاى 9930059  را با شرایط ذیل از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید :
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الف ) شرح مختصر کار : 

-  مدت انجام کار سه ماه شمسی می باشد.
ب ) پروژه فاقد پیش پرداخت میباشد.

ج ) شرایط متقاضی: 
 .  ep  تولیدکنندگان و تامین کنندگان لوله هاى فوالدى عضو سامانه -

- درصورت حضور شرکتهایى با هیئت مدیره مشترك , پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
- ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم پیوست به مبلغ 4,082,450,000 ریال ( به حروف چهار میلیارد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال) شامل یکی ازانواع ذیل:

- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غیربانکی که داراي مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هستند.
-  واریز وجه نقد (واریز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانک مرکزى بنام شرکت گاز زنجان).

– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ایران.
-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

-وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

- تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10« قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود.»
ه ) محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارك :

    از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس  WWW.setadiran.ir ( بخش مناقصه) نسبت به اعالم آمادگی ، دریافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندي 
زیر اقدام فرمایند.

- مهلت دریافت اسناد ارزیابى فنى و اسناد مناقصه : 99/06/12 لغایت 99/06/15
- مهلت عودت  اسناد ارزیابى فنى و اسناد مناقصه : تا ساعت 8/30 صبح روز  یکشنبه مورخ 99/06/30

- زمان بازگشایی مرحله اول پاکات مناقصه : یکشنبه مورخ 99/06/30
- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ریال (به حروف : پانصد هزار ریال)

و )مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظیم پیمانشرکت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند.
       ** هزینه درج آگهى ( هر دو نوبت ) به عهده برنده مناقصه مى باشد .

      پیمانکاران مى بایست جهت عودت اسناد مناقصه ( شامل پاکات الف ، ب و ج )  عالوه بر بارگذارى کلیه اسناد و مدارك به صورت مهر و امضاء شده و ارسا ل از طریق سامانه ستاد ، به صورت فیزیکى نیز از طریق تحویل 
پاکات به واحد حراست در مهلت معین اقدام نمایند .

بدیهی است تکمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .
** توضیح : این آگهى در شبکه اطالع رسانى نفت و انرژى (( شانا )) به آدرس , www. shana .ir سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس

 WWW.setadiran.ir  و پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس http: iets . mporg .ir درج گردیده است.

   ( سهامی خاص )

 PIPE,  API-5L-GRB ,  Thk.0.375 S.M MT

PIPE, API-5L-  GRB , Thk. 0.250, ERW MT

PIPE, API-5L-  GRB ,DEGREE 2 MT

12 " ,

12 " ,

12 " ,

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) پروژه انجام عملیات بهره بردارى، امداد و گازبانى، مشترکین و کنتور 
خوانى، نصب تجهیزات کنتور و رگوالتور شهرستان تاکستان به شماره (2099091335000026) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
آدرس   به  (ستاد)  الکترونیکى دولت  درگاه سامانه  از طریق  ها  پاکت  بازگشایى  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/06/11 مى باشد . 
- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا پایان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 99/06/17

- مهلت زمانى ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 99/06/31
-زمان بازگشایى پاکات ارزیابى کیفى: ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 99/07/01

- زمان بازگشایى پاکات مناقصه (الف، ب و ج): ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 99/07/05
- شرایط مناقصه گران:

1: داشتن شخصیت حقوقی 
2: داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 4 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در 

رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور).
3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنى کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى

4: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 79,000,000,000 ریال در یکى از رشته هاى ذکر شده در بند 2. 
مورخ  به شمار26510/ت39039ك  تقویت حسابرسى  و  اجرایى  افزایش ضمانت  راهکارهاى  نامه  آیین  اساس  بر  مالی حسابرسی شده  هاي  آخرین صورت  ارایه   :5

88/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطالعیه هاى بعدى آن.
- تضمیـن شرکت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 3,950,000,000 ریال.

- محل تامین اعتبار: اعتبارات جارى شرکت گاز استان قزوین
-قیمتهاى پیشنهادى مناقصه گران مى بایست متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل  مبلغ 
اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس :  021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
رسانى  اطالع  پایگاه  یا  و   www.nigc-qazvin.ir نشانى  به  تکمیلى  اطالعات  دریافت  منظور  به  شود  مى  دعوت  صالحیت  واجد  هاى  شرکت  از 

مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

 
 

شماره مجوز 1399.2885

کد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات :
 16/318/297

نباید دانش آموز مدرسه دولتی شانس کمتری برای 
قبولی در کنکور داشته باشد

رهبر معظم انقالب اسالمی: 


