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گـــزارش
جدیدترین رسوایی کاسبان تحریم و بزک کنندگان FATF/ پیوستن ایران به شانگهای؛  

چه کسانی بلد هستند با دنیا مذاکره کنند؟
 عضویت ایران در سازمان شانگهای

در راستای خنثی سازی تحریم هاست
عضو كميســيون امنيت ملی مجلس گفت: روابط 
چند جانبه و تعامالت اقتصادی ايران با كشورهای 
عضو ســازمان شــانگهای می تواند كمکی به رشد 
اقتصــادی و برون رفت از فضــای تحريم و خنثی 

سازی تحريم ها باشد.
زهــره الهيان با اشــاره به عضويت دائــم ايران در 
ســازمان همکاری های شــانگهای، گفت: عضويت 
دائم ايران در اين ســازمان حاكی از اين است كه 
دولــت آقای رئيســی يکــی از اولويت های اصلی، 
بحــث اقتصــاد و ديپلماســی اقتصادی اســت و 
عضويت ايــران در اين پيمان كمــك خواهد كرد 
كه ايران با كشــورهای آسيايی و همسايه در قالب 
 تعامالت اقتصادی و تبادالت تجاری بسيار موفق تر 

عمل كند. 
وی بــا بيان اينکه اين پيمان يك راهيســت برای 
دورزدن تحريم های آمريکا، افــزود: از آنجايی كه 
آمريکا در قالب يك طرح كالن اســتراتژيك تالش 
می كنــد ايران را به لحاظ اقتصــادی منزوی و در 
قالب تحريم ها به نوعی حصر اقتصادی برای ايران 
ايجاد كند؛ قاعدتا عضويت دائم ايران در ســازمان 
همکاری های شانگهای می تواند اين حصر اقتصادی 

را بشکند.
عضو كميســيون امنيت ملی مجلس ادامه داد: در 
واقع روابط چنــد جانبه و تعامالت اقتصادی ايران 
با كشورهای مهمی مثل چين، روسيه، قزاقستان و 
ســاير كشورهای عضو اين سازمان می تواند كمکی 
به رشــد اقتصادی و برون رفــت از فضای تحريم و 

خنثی سازی تحريم ها باشد.
الهيان يادآور شد: در جلسه اخير كميسيون امنيت 
كه با حضور آقای اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
برگزار شد، موضوعی كه با وی مطرح كرديم اين بود 
كه طرح كالن وزارت خارجه در عرصه ديپلماســی 
چيست؟ و از وی خواستيم كه در قبال طرح كالن 
اســتراتژيك آمريکا برای تحريم و حصر اقتصادی 
ايران، ايران هم بايد طرح كالن اســتراتژيك برای 
مقابله با طرح آمريکا داشــته باشــد. و از آنجا كه 
اولويت اصلی وزارت خارجه در دوره آقای رئيســی 
بايد ديپلماسی اقتصادی باشد اين موضوع اهميت 
بيشــتری پيدا می كند و قاعدتا پيمان شــانگهای 
بــه عنوان جزئی از پازل كالن جمهوری اســالمی 
 ايــران در عرصه ديپلماســی اقتصــادی می تواند 

تسنيم مطرح باشد. 

خبـــــر

ادعــای طيف اصالح طلب و جريــان غربگرا اين بود كه تا 
مســئله FATF حل نشــود و تا آمريکا تحريم های ايران را 

لغو نکند، خبری از پيوستن به سازمان شانگهای نيست.
»با كمال خرسندی اكنون ســند عضويت دائم جمهوری 
اســالمی ايران در ســازمان همکاری شــانگهای در شهر 
دوشــنبه با حضور رئيــس جمهور محترم كشــورمان به 
تاييد سران رســيد. اين عضويت  راهبردی تاثير مهمی بر 
روند همکاری های همه جانبه ايران در راســتای سياست 
همســايگی و آســيا محــور دارد«؛ اين توئيت »حســين 
اميرعبداللهيان« وزير امور خارجه كشورمان در اعالم خبر 

عضويت دائم ايران در سازمان همکاری شانگهای است.
روز جمعه 26 شــهريور و همزمان با اولين ســفر خارجی 
آقای رئيســی در كســوت رئيس جمهــور، خبر عضويت 
دائم ايران در ســازمان همکاری شــانگهای در صدر اخبار 

رسانه های جهان قرار گرفت.
پيش از اين »نيکوال ساركوزی« رئيس جمهور اسبق فرانسه 
گفتــه بود: »محور جهان در حال عبور از غرب، به شــرق 
يعنی آسياســت. ما در گذشته بر جهان تسلط داشتيم، اما 

حاال به هيچ وجه مسلط نيستيم«.
عضويت ايران در ســازمان همکاری شانگهای در حقيقت 
يك نتيجه »برد-برد« برای طرفين است. از يکسو اعضای 
سازمان همکاری شانگهای به اين مسئله واقف هستند كه 
پذيــرش و عضويت دائم ايران در اين ســازمان در مقطع 
فعلی، اعتبــار ويژه ای به ماهيت و عملکرد اين ســازمان 
خواهد داد. همان طور كه آقای رئيسی در سخنان خود در 
اجالس سران شانگهای تاكيد كرد: ابتکار كمربند و جاده، 
اتحاديه اقتصادی اوراسيا و كريدور شمال- جنوب به عنوان 
طرح های كليدی در حوزه اتصاالت زيرســاختی می توانند 
در تقويت منافع مشــترك كشــورهای در حال توسعه و 
تقويت صلح در ايــن منطقه نقش ايفا كنند. و ايران حلقه 

وصل 3 طرح زيرساختی فوق است.
از ســوی ديگر عضويت دائمی ايران در پيمان شــانگهای، 
ظرفيت بزرگی برای توســعه مناسبات سياسی و اقتصادی 
طرفين و بهره مندی كشــورمان از تجــارت 330 ميليارد 
دالری كشــورهای عضــو دارد و درعين حــال اثرگذاری 

تحريم های غرب عليه ايران را نيز كاهش می دهد.
اما نکته مهم اينجاســت كه ايران در شــرايطی به سازمان 
 FATF همکاری شــانگهای پيوســت كه نه از ليست سياه
خارج شــده بــود و نه در دولت بايدن اقدامــی درباره لغو 
تحريم ها صورت گرفته بود. ســوال اينجاست كه پيوستن 

به شانگهای چه ارتباطی با FATF و لغو تحريم ها دارد!؟

به اين موارد دقت كنيد:
»حشمت اهلل فالحت پيشه« نماينده حامی دولت روحانی 
در مجلس دهم در روزهای گذشته گفته بود: »كشورهای 
عضو شــانگهای حاضر نيستند در مسائل ايران از جمله در 
بحث برجام و FATF خود را درگير كنند«. فالحت پيشــه 
در ادامه گفته بود: »ايران برای پيوستن به اين سازمان بايد 

تنش زدايی در روابط خارجی را در پيش بگيرد«.
همچنيــن روزنامــه اعتماد- بــه مديرمســئولی »الياس 
حضرتی« رئيس كميســيون اقتصــادی مجلس يازدهم- 
چندی پيش در مطلبی نوشته بود: »تحريم، مانع پيوستن 

به سازمان شانگهای است«.
»احمد شــيرزاد« از اعضای طيف تنــدرو اصالح طلب و 
نماينده مجلس ششــم كه به دليل اظهارات مغاير با منافع 
ملی، رئيس وقت مجلس لقب  »صدای راديو اسرائيل«  را 
به او داده بود، پيش از ايــن گفته بود: »عضويت ايران در 

شانگهای در گروی حل مشکل تحريم ها و FATF است«.
ادعــای طيف اصالح طلب و جريــان غربگرا اين بود كه تا 
مســئله FATF حل نشــود و تا آمريکا تحريم های ايران را 

لغو نکند، خبری از پيوستن به سازمان شانگهای نيست.
جديدترين رســوايی كاســبان تحريم و بــزك كنندگان 
FATF/ پيوستن ايران به شانگهای؛ چه كسانی بلد هستند 

با دنيا مذاكره كنند؟ حاال ايران با ديپلماســی مقتدرانه و 
با دهن كجی به تحريم های ظالمانه آمريکا، به شــانگهای 
پيوسته است. »حسين اميرعبداللهيان« وزير امور خارجه، 
روز جمعه گفته بود: »برای وارد شــدن به پروسه عضويت 
دائــم كه امروز اين اتفاق مهم رخ داد نيازمند پيگيری های 
جــدی بوديم كه آقای رئيس جمهــور از همه فرصت های 
تماس های تلفنی و مهمانانی كه برای مراســم تحليف به 
تهران آمدند و عضو پيمان شــانگهای بودند استفاده كرده 
و شــخصا اين موضوع را پيگيری كرد و به بنده هم تکليف 
كــرد كه در رايزنی ها با همتايــان اين موضوع را با جديت 
دنبال كنيم كه بتوانيم اين عضويت را در دوشنبه پايتخت 

تاجيکستان به نتيجه برسانيم«.
برخــی تحليلگران معتقدند كه اظهارات آقای رئيســی در 
مراســم تحليف و همچنين مراسم تنفيذ و محتوای گفت و 
گوهای تلفنی رئيس جمهور با مقامات ســاير كشــورها و 
در ادامه، اظهــارات اميرعبداللهيان و انتصاب معاونان اين 
وزارتخانه، همگی در كنار هم اين پيام را به اعضای سازمان 
شــانگهای داد كه با پيوســتن ايران به اين سازمان، فصل 

جديدی در فعاليت اين سازمان رقم خواهد خورد.
از زمان روی كارآمدن دولت ســيد ابراهيم رئيسی، حداقل 
اين دومين بار اســت كه شاهد رســوايی كاسبان تحريم 

و بزك كننــدگان FATF هســتيم. در هفته ها و روزهای 
گذشته ركورد واكسيناسيون روزانه كرونا در ايران شکسته 
شــد. رئيس جمهور- 20 شــهريور- در جلسه ستاد ملی 
مقابله با كرونا گفت: »اميدواريم واكسيناســيون روزانه به 

زودی آمار 2 ميليون نفر در روز را پشت سر بگذارد«.
»كريم همتی« رئيس جمعيت هالل احمر نيز در روزهای 
گذشــته گفته بود: »رئيس جمهوری و معــاون اول وی، 
تالش های بســزايی انجام داده انــد... وزارت امورخارجه و 
بانك مركزی نيز كمك های خوبی انجام داده اند و سازمان 
تداركات پزشکی هالل احمر در اين عرصه با موفقيت عمل 
كرد. مجموعا تا آبان ماه 90 ميليون دز واكسن وارد كشور 
خواهد شــد«. اين در حالی است كه در مقطعی كه دولت 
روحانی روی كار بود، برخی مقامات ارشــد دولت همصدا 
با جريان اصــالح طلب و طيف غربگرا بــا ياس آفرينی و 
خودتحقيری و ســياه نمايــی مطلق از وضعيت كشــور، 
مخالفت با FATF و پافشــاری ايران درباره مشروط كردن 
احيای برجام به لغو يکباره تحريم ها را عامل كاهش واردات 

واكسن معرفی كردند.
 FATF حاال در دولت ســيزدهم، نه ايران از ليســت سياه
خارج نشــد و نه دولــت بايدن در تحريم هــای ضدايرانی 
تجديدنظر كــرد؛ فقط يك اتفاق افتــاد و آن اين بود كه 
مديريــت جهــادی روی كار آمد. ماجــرای واردات انبوه 
واكســن و ركوردزنی واكسيناسيون در كنار پيوستن ايران 
به شــانگهای، تنها دو نمونه از رســوايی كاسبان تحريم و 

بزك كنندگان FATF در هفته های اخير است.
بخش قابل توجهی از جريان اصالح طلب به عنوان مصداق 
اتّم كاســبان تحريــم و بزك كننــدگان FATF در دولت 
روحانی مدعی بودند كه مســلط به زبان ديپلماســی بوده 
و طيف مقابل را با اين طعنه كه »مگر شــما بلديد با دنيا 

مذاكره كنيد!؟« مورد هجمه قرار می دادند.
اما اين طيف عليرغم ادعاهای فراوان و فضاسازی گسترده 
رســانه ای، ثابت كرد كه حتی با بديهــی ترين و ابتدايی 

ترين اصول ديپلماسی و مذاكره نيز آشنا نيست.
جماعتــی كه برجام را فتح الفتوح جا زد اما دالر را حدودا 
9 برابر گران كرد و گرانی 700 درصدی مســکن را به جا 
گذاشــت و تحريم ها را افزايش داد و سفره مردم را كوچك 
كــرد. ركوردزنی در واردات واكســن و كاهش چشــمگير 
فوتی ها و مبتاليــان كرونا و همچنين پيوســتن ايران به 
ســازمان شــانگهای و در كنار آن فروش سوخت ايران به 
لبنان، همگی نتايج ديپلماسی مقتدرانه و فعال و پرهيز از 

مشرق انفعال در سياست خارجی است. 

›› آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره به روش همزمان با ارزیابی کیفی ‹‹
شماره فراخوان) 2000001125000009 (

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

ت دوم
نوب

شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در نظردارد  از طریق ارزیابی کیفی نسبت به انجام خدمات مهندسی مطالعات تعیین 
حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان )موردی و سراسری( با شماره 2000001125000009 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری از دریافت استعالم های ارزیابی کیفی و فنی ،مالی انتخاب مشاور تا ارائه و بازگشایی 
استعالمهای تکمیل شده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .لذا از 
شرکتهاي مهندسین مشاور واجد صالحیت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس فوق االشاره مراجعه و اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی و فنی،مالی را تا ساعت 09:00 صبح روز دو  شنبه مورخ 1400/06/29 دریافت نمایند. ضمنًا در صورت نیاز مي توانید با 
شماره 03833350741 دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری تماس حاصل نمایید ، سایر شرایط به شرح ذیل مي 

باشد: 
1-کارفرما : آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

2-محل اجراي پروژه : استان چهارمحال و بختیاری
3-برآورد حق الزحمه مشاوره : 2.450.000.000ریال 

4-محل تأمین اعتبار : محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است و کارفرما مختار است تمام یا قسمتی از مبلغ خدمات 
مشاوره را از محل اسناد خزانه اسالمی و یا هر محل اعتبار دیگری پرداخت نماید.

5-مدت اجراي کار :14 ماه.
6- گروه،رشته و پایه کاري: شرکتهای مهندسین مشاور دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه سه در گروه مهندسی آب با تخصص حفاظت 

و مهندسی رودخانه با داشتن ظرفیت مجاز
7-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعالمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی و اسناد فنی مالی در سامانه ستاد : روز دو  شنبه مورخ 1400/07/12 

ساعت 09:00
8-آدرس کارفرما: شهرکرد -خیابان هفت تیر-شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری 

شناسه آگهی 1193373
م الف- 1

آگهي تجدید مناقصه عمومي )یک مرحله ای (  

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

ت دوم
نوب

شركت توزیع نيروي برق استان یزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی 
كيفی به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضيان شركت در مناقصه توانند از تاریخ 1400/06/27  لغایت 1400/06/31 از طریق سامانه 
ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه 
مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاكتهای مناقصه را به دبير خانه این شركت تحویل نمایند .ضمنًا 
به پيشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد. كارفرما نسبت به رد یا قبول 

یک یا كليه پيشنهادات مختار است . 

1- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد. 

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تداركات و 36243111 امور مهندسي و نظارت  تماس 

حاصل نمایند .                                                                                                              
شناسه آگهی 1192860   م الف- 1

نوبت اول 1400/6/27 ، نوبت دوم 1400/6/28

 

شركت توزیع نيروي برق استان یزد

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : 2000005066000036

شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
تضمين شركت در مناقصه 

)ریال (
نوع ضمانتنامه

زمان تحویل 
پاكتها

زمان  بازگشائي 
پاكتها

11400/107/603

انجام فعاليتهای توسعه و احداث 
) روشنایی معابر اصلی روستایی چاهک( 

در حوزه عمل مدیریت برق
 شهرستان خاتم  1400

500.000.000
1- ضمانت نامه بانکی

 2-فيش  واریز وجه نقد 
3- مطالبات

ساعت 14
دوشنبه

مورخ 1400/07/11

ساعت 10 
شنبه

مورخ 1400/07/17

شركت توزیع نيروي برق استان یزد

آگهی مزایده عمومی امالک و مغازه های سازمان آرامستان 
شهرداری یاسوج 

نستهن مقدم- شهردار یاسوج

 شهرداری یاسوج در نظر دارد به استناد ماده 5آیین نامه مالی معامالتی شهرداریها وبند1 مصوبه شماره40 مورخ 99/09/22 شورای محترم 
اسالمی شهر و بند 1 صورت جلسه شماره  29 مورخ 99/11/02 هیات تطبیق بررسی مصوبات شوراها اسالمی با قوانین مربوطه فرمانداری 
، امالک ) مغازه ( تجاری  خود واقع در محوطه سازمان آرامستان شهرداری یاسوج ) قبرستان شرف آباد ( را برای مدت یک سال از تاریخ 
عقد قرارداد  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهند از طریق آگهی مزایده  عمومی واگذار نمایند 
. لذا از کلیه شرکت های کنندگان دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی 
www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.  شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سازمان آرامستان شهرداری یاسوج واقع 

در شرف آباد مراجعه و یا با شماره تلفن25- 07433231019 تماس حاصل فرمایند.

*دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 06/27./1400  لغایت 1400/07/17 به مدت ده  روز کاری تا پایان وقت اداری.
*مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 1400/06/27 لغایت  مورخ 1400/07/17 می باشد .

*محل تسلیم پاکات : ،ضمانت نامه فرایند ارجاع کار  پس از بارگذاری در سامانه فوق در پاکت الک و مهر شده با مهر و امضاء مدیر عامل 
یا صاحب امضاء معتبر  به آدرس یاسوج - واقع بلوار امام خمینی )ره( روبروی گلستان 12 دبیر خانه شهرداری مرکزی  یاسوج تحویل و 

رسید دریافت نمایند .
*محل دریافت و ثبت نام اوراق مزایده :سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir   مراجعه و بارگزاری نمایند .

*تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت 9 صبح روزیک شنبه مورخ 1400/07/18 در محل سالن اجتماعات شهرداری یاسوج می باشد.
*شهرداری ) کمیسیون معامالت(  در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

*مبلغ تضمین  شرکت در فرایند کار5 % قیمت مبلغ پایه می باشد که می بایست بعد از بارگذاری در سامانه به صورت اخذ ضمانت نامه 
بانکی  و یا واریز به شماره شباحساب ir120610000000700792971296 سپرده پیمانکاران نزد بانک شهر بنام شهرداری یاسوج واریز گردد .

*پرداخت کلیه کسورات قانونی  و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده  می باشد.
*برنده مزایده پس از برنده شدن می بایست تمام مبلغ پیشنهادی  و هزینه درج آگهی را نقداَ به حساب100797260428  نزد بانک شهر 
بنام سازمان آرامستان شهرداری یاسوج واریز نماید و فیش  واریزی را تحویل امور قرارداد های شهرداری نماید و بعدا نسبت به بارگیری 

اقدام نماید .
*سایر موارد در شرایط مزایده پیوست درج گردیده است.

*شرکت کننده جهت دریافت اسناد مزایده از سامانه  مبلغ   500/000  ریال  به حساب 700792971585  بنام شهرداری یاسوج نزد بانک 
شهر از طریق سامانه واریز نمایند.

*کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت ، ارسال اسناد و بازگشایی  از طریق سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir  انجام 
میگیرد.

آدرس مکان صنف مورد اجارهردیف
مورداجاره

مساحت ملک 
متر مربع

مبلغ  پایه 
اجاره ماهیانه 

 به ریال

مبلغ  کل پایه 
اجاره سالیانه 

به ریال 

مبلغ کل ضمانت نامه شرکت 
در فرایند ارجاع کار

 ) صرفا ضمانت نامه بانکی (
توضیحات

1
مغازه دارای درب کره کره ای 
، فضای داخلی سیمانی و امتیاز 

برق 

محوطه داخل 
آرمستان شرف آباد 

شهر یاسوج
306.000.00072.000.0003.600.000متر مربع

فرم پیشنهاد 
قیمت به 

پیوست می 
باشد 1204.500.00054.000.0002.700.000 متر مربع""فضای محصور شده با بلوک2

33.500.00042.000.0002.100.000*3""کیوسک فلزی درون محوطه3


