
ثبت نمره مردودی در کارنامه 
حقوق بشری فرانسه پایان ندارد

گوش بری با 
مجوز دولتی

مردم تجربه 
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را فراموش 
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پاریس

دولت برای اجرای یارانه 
معیشتی مجلس بازهم 

بهانه آورد
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سیاست روز مجوز دولت برای 
گرانی را بررسی میکند؛

نگاهی به موانع متعدد پیش روی 
امریکا در بازگشت به برجام
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صفحه 2

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

سازمان انرژی اتمی ملزم به طراحی 
راکتور آب سنگین می شود

اقتصاد به عنوان اصلی ترین مس��اله کشور 
همچن��ان مطرح اس��ت و به رغ��م اقدامات 
صورت گرفت��ه همچنان تا رفع مش��کالت 
فاصله زیادی باقی مانده است. در این میان 
چالشهایی همچون کسری بودجه، چگونگی 
افزایش س��رمایه گذاری دولت��ی و مردمی، 
تحقق جهش تولید به عنوان مولفه حرکت 
چرخ اقتصاد کشور و اشتغال زایی، چگونگی 
حمایت از اقشار ضعیف جامعه، اصلی ترین 
چالش��های اقتصای کش��ور عنوان گردیده 
اس��ت. در باب حل مش��کالت نی��ز دیدگاه 
متعددی مطرح اس��ت برخی کارشناس��ان 
ب��ا تاکید ب��ر وجود منابع عظیم در کش��ور 
و نی��روی جوان و متخص��ص، راهکار را در 
داخل کشور دانس��ته که مولفه های تحقق 
آنه��ا نیز همت، ش��جاعت و اهتمام جدی و 
پیگیری امور عنوان می گ��ردد. پیروان این 
دیدگاه تاکید دارن��د که با اعتماد به عرصه 
داخلی کش��ور نظیر واگذاری تامین قطعات 
خودرو به قطعه سازان داخلی، احیای دوباره 
کارخانه های تعطیل شده و اعتماد به بخش 
کش��اورزی ب��رای تامین نهاده ه��ای دامی، 
می توان بخش قابل توجهی از مش��کالت را 
رفع نمود. در نقطه مقاب��ل دیدگاه دیگری 
نی��ز برای رفع مش��کالت اقتص��ادی مطرح 
اس��ت و آن رفع تحریم هاس��ت. پیروان این 
دیدگاه تاکی��د دارند که محور اقدامات باید 
بر اس��اس رفع تحریم ها باشد که سالهاست 
از جان��ب آمریکا و اروپا علی��ه ایران اعمال 
می گردد.  برخی بر این عقیده اند که تحقق 
رفع تحریم ها، راهی س��هل الوصول تر است 
که می تواند رفع مش��کالت اقتصادی را رقم 
زند. حال این س��وال مطرح است که راهکار 
لغو تحریم ها چیس��ت؟ یک��ی از مولفه های 
مطرح در باب لغو تحریم ها مذاکره با عامالن 
تحریم اس��ت. مس��اله مذاکره در حالی در 
هفته های اخیر با تغییر در ساختار سیاسی 
آمریکا از س��وی محافل رسانه ای و سیاسی 
بار دیگر مطرح می گردد که تجربه برجام به 
خوبی بی نتیجه بودن مذاکره را نش��ان داد 
به ویژه اینک��ه برجام در زمان بایدن مدعی 
کنونی پی��روزی در انتخابات آمریکا صورت 
گرفت و آنها با عدم اجرای تعهدات برجامی 
و تمدید تحریم های 10 س��اله ایران سنگ 
بن��ای بدعهدی غرب را بنا نهادند که خروج 
آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اروپا 

نتیجه آن بوده است. 
در کن��ار بدعهدی ه��ای اقتص��ادی و عدم 
لغ��و تحریم ها، کش��ورهای غرب��ی هر روز 
خواسته های جدیدی را مطرح کرده اند که 
با منافع ملت ایران همخوانی ندارد چنانکه 
آنها از یک س��و در حالی که خود بیشترین 
دخال��ت را در منطقه دارن��د بر لزوم حذف 
نق��ش فعال ایران در منطقه تاکید می کنند 
و از س��وی دیگر در حالی خود موشک هایی 
با قابلی��ت حمل کالهک هس��ته ای دارند 
ک��ه خواس��تار نابودی توان موش��کی ایران 
که اصلی تری��ن عنصر بازدارندگی و امنیت 

کشور است، شده اند. 
ب��ا توجه به این ش��رایط این س��وال مطرح 
است که چگونه می توان برای لغو تحریم ها 
گام برداش��ت؟ چنانک��ه برجام نش��ان داد 
مذاکره به ویژه در ش��رایط کنونی که کشور 

با نابسامانی اقتصادی همراه است، 

راهکار خنثی سازی تحریم ها

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

۱۳۷۲۱ ابتال و ۴۸۳ فوتی جدید کرونایی 

س��خنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی آخرین آمار مبتالیان 
ب��ه کرونا را تا ۴ آذر ماه اعالم کرد. س��یما س��ادات الری، س��خنگوی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتالیان به کرونا را تا ۴ آذر 

ماه اعالم کرد.
 سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: از روز دوشنبه 
سوم آذر ماه تا روز ۴ آذر 1۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 1۳ 
هزار و ۷۲1 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کش��ور شناس��ایی شد که دو 
هزار و ۸01 نفر از آن ها بس��تری شدند و مجموع بیماران کووید1۹ در کشور 

به ۸۸0 هزار و ۵۴۲ نفر رسید.
وی ادامه داد: متاس��فانه در طول مدت اعالم ش��ده، ۴۸۳ بیمار کووید 1۹ جان خود را از دست دادند و 

مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۵ هزار و ۷۳۸ نفر رسید.
الری گف��ت: خوش��بختانه تا کنون ۶1۷ ه��زار و ۷1۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارس��تان ها 
ترخیص ش��ده اند. وی افزود: ۵۸۲۴ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در وضعیت ش��دید این بیماری 
تح��ت مراقب��ت ق��رار دارند. به گفته الری تا کن��ون پنج میلیون و ۸۷1 هزار و ۹۸ آزمایش تش��خیص 
کووید1۹ در کش��ور انجام شده است. س��خنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متذکر شد: 
اس��تانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان ش��رقی، خراسان جنوبی، س��منان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزس��تان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوش��هر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان 

در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری اظهار کرد: اس��تان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی 

و زرد قرار دارند.  میزان
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

سازمان انرژی اتمی امکان افزایش 
غنی سازی و طراحی راکتور را دارد
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آگهى مناقصه عمومى تک مرحله اى با ارزیابى کیفى 
شماره 2099003872000008

دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل

ول
ت ا
نوب

سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل در نظر دارد پروژه اى با اطالعات مشروحه ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى تک مرحله اى با ارزیابى کیفى از طریق سامانه 
تدارك الکترونیکى دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق  درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اردبیل ، شهرك ادارى بعثت (کارشناسان) ، میدان مهارت ، سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل ، کدپستى 5615813448  

، تلفن : 33743500- 045
2- نام و نشانى واحد خدمات مهندسى مشاوره : شرکت مهندسین مشاور آذر بند ساز اردبیل ، اردبیل ، میدان باکرى ، ساختمان خورشید واحد 25 تلفاکس 33511653 – 045

3- شرایط متقاضى شرکت در مناقصه :
3-1- داشتن پروانه بهره بردارى به انضمام ظرفیت تولید 
3-2- داشتن گواهینامه استاندارد اجبارى تولید کنندگان

3-3- داشتن تائیدیه مجرى طرح توسعه سامانه هاى نوین آبیارى براى اقالم و تجهیزات تولیدى 
4- موضوع مناقصات: 

تامین لوله هاى پلى اتیلن ، اتصاالت و متعلقات پلى اتیلن و فلزى (فوالدى و چدنى) شبکه اصلى آبیارى کم فشار تعاونى پایاب سد سرخاب شهرستان نیر
5- شرح مختصرى از مشخصات و مقادیر کار: تامین ، بارگیرى ،حمل و باراندازى در مقصد اقالم و تجهیزات به شرح ذیل:

- تهیه یا تولید لوله هاى پلى اتیلن PE100 سایز 160 تا 710 مطابق مشخصات فنى مندرج در اسناد و تهیه و تامین اتصاالت و متعلقات مورد نیاز طرح مطابق لیست منضم 
به اسناد.

6- محل اجراى کار: استان اردبیل ، شهرستان نیر ، اراضى پایاب سد سرخاب
7- مدت پیمان: دو (2) ماه

8- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه 5/260/000/000 ریال که مناقصه گران الزم است اصل ضمانتنامه بانکى یا 
فیش واریزى به شماره حساب 407542007880945 متمرکز سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل را عالوه بر بارگذارى در سامانه به صورت فیزیکى قبل از اتمام مهلت 

بارگذارى اسناد ، تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان نمایند.
9- تاریخ ، مهلت ، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج فراخوان تا مورخه 1399/9/13 مى باشد.

مناقصه گران پس از دریافت اسناد مناقصه تا ساعت آخر وقت ادارى مورخه 1399/09/30 اسناد مربوطه را تکمیل و  10- تاریخ  ،مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: 
در سامانه ستاد بارگذارى نمایند و تنها پاکت حاوى ضمانت نامه راه الك و مهر شده دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل تحویل نمایند.
11- تاریخ و ترتیب گشایش پیشنهادات: اسناد مناقصه در روز دوشنبه مورخه 1399/10/1 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل باز خواهد شد.

12- محل تامین اعتبار پروژه: از محل اعتبارات عمرانى و بصورت نقدى و اعتبارى (اسناد خزانه اسالمى) خواهد بود.
13- هزینه درج آگهى بر عهده برندگان مناقصه مى باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/5       تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/8

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله اي تأمین کاال 060/ت ك آج/99

روابط عمومى شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

دوم
ت 
نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري(سهامی خاص)

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي کاالي مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاي تأمین کننده داخلی خریداري نماید:

1- شرح مختصر کاالي مورد نیاز : 
 CHECK VALVE, SWING TYPE, CLASS 2500
END CONNECTION :  FLANGED TO ASME B 16.5 (RTJ)
SIZE :  6” , NACE MR-01-75

 اطالعات تکمیلی متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد.
2- محل تحویل کاال : شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تدارکات و امور کاال   
3-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی به مبلغ -/000ر000ر250 ریال

4- شرایط متقاضی  : توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شرکت ملی نفت ایران، داشتن شخصیت حقیقی/ حقوقی، شماره اقتصادي،  توانایی مالی، ارائه سوابق 
کاري و همچنین مدارك وگـواهـینامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوري و یا پایگاه اطالع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاي کتبی خود را به همراه مدارك درخواستی حداکثر 
ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت تأمین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

 شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسی اسناد و مدارك واصله و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شرکتهاي واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.  
ضمنا» ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 

((فقط مدارك ارزیابی ارسالی که در دفتر خانه رسمی کپی برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانی:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد: استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تدارکات و امور کاال 
فکس: 06152622683                 تلفکس : 06152620897

 فاکس: 3504 داخلی 06152622273 
شماره مجوز 1399,4850

تاریخ انتشار نوبت اول 99/9/3
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/9/5 

تجدید مناقصه عمومى یک  مرحله اى 
با ارزیابى کیفى 99/28

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران در نظر دارد  مناقصه خرید تابلوهاى سافت استارتر  
همراه با باراندازى و تحویل در انبار کارفرما را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
شماره فراخوان 2099050139000097از محل اعتبارات داخلى/ سرمایه اى  برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
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 . 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99،09،05 مى باشد.

الى 99،09،09 ساعت  : ساعت 10:00مورخ  99،09،05   از سایت  مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه 
19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،09،25
قراردادهاى  و  بازرگانى  امور  در   99،09،26 تاریخ  صبح  ساعت9  از   : پاکات   کلیه   بازگشایى  زمان 

شرکت  مى باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 854،554،362 (هشتصد و پنجاه و چهار میلیون و پانصد و پنجاه 

و چهار هزار و سیصد و شصت و دو ) ریال 
و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام خمینى (ره) روبروى 
نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران -دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 

تلفن:02156172595 داخلى 136
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
در این مناقصه تولید کنندگان کاالى موضوع مناقصه و در اولویت بعدى نماینده رسمى (انحصارى) 

تولیدکنندگان و تامین کنندگان  مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود . 
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران
www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران
 (سهامى خاص) 
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روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com
@siasatrooz

مذاکره برای رفع 
تحریم را یک بار 

امتحان کردیم و به 
نتیجه ای نرسید

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی:

مشکل اقتصاد کشور نداشتن 
راهکار نیست همت، شجاعت 

و پیگیری جدی نیاز است
صفحه 2

5 آذر، روز بسیج مستضعفان گرامی باد.


