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برهم صالح:

روابط خوب ما
با ایران
به نفع همه است

»

»

ایسنا :برهم صالح ،رئیس جمهور عراق در گفتگو با رسانههای عراقی در رابطه با سفر حسن روحانی ،رئیس
جمهور ایران به عراق گفت :س��فر روحانی ،رئیس جمهور ایران به بغداد سفر مهمی خواهد بود .من پیش از این
به تهران سفر کردم و گفتگوهای عمیقی در رابطه با مس��ائل متعدد با مقامات ایرانی داشتم .وی افزود :روابط ما
با ایران بسیار مهم است ،به تمام کشورهایی که به آنها س��فر کردم اعالم کردم که منفعت عراق در این است که
روابط بسیار خوبی با ایران داشته باش��د و من به عمد این عبارت را تکرار میکردم و میگفتم که منفعت عراق
به این اس��ت که چنین روابطی را تداوم دهد .برهم صالح گفت که ما با ایران  ۱۴۰۰کیلومتر مرز مشترک داریم
همچنین میان دو ملت اشتراکات فرهنگی و اجتماعی وجود دارد.

کمال خرازی:

»

حساسیتها به
 FATFدر ایران
تشدید شده است
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ایسنا :سیدکمال خرازی دیروز در دیدار هیأتی از اندیشکده فرانس��وی مونتین گفت :رویکرد اروپا در قبال
برجام ،حساس��یتها را مضاعف کرده و موجب بیاعتمادی افکار عمومی در ایران به اروپا شده است .وی تصریح
کرد :عملکرد س��ریعتر اروپا در اجرای اینس��تکس میتواند فضای کنونی را علیه اروپا تغییر دهد .رئیس شورای
راهبردی روابط خارجی همچنین درباره موضوع سوریه که محور دیگری در گفتگوهای امروز بود ،گفت :با وجود
برخی اختالفنظرها بین ایران ،روسیه و ترکیه ،سه کشور منافع مشترکی در ایجاد ثبات و امنیت در سوریه دارند
و رایزنیهای بین سه کش��ور در این خصوص مفید و س��ازنده بوده است .خرازی با اش��اره به تشدید لفاظیهای
نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز تصریح کرد :نتانیاهو برای انتخابات نیاز به نمایش قدرت دارد ،اما به
خوبی میداند که هر گونه تحرک علیه منافع ایران برایش انتحار سیاسی خواهد بود.

طرح امانوئل مکرون برای تغییر ساختار اتحاد در اروپا

خبر
ادعای پمپئو مبنی بر انتقال سالح
از ایران به یمن

ایس�نا :مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا در یک جلس��ه
پرسش و پاسخ در دبیرستانی در ایالت آیووا در جواب این سوال که
چرا واشنگتن همچنان به فروش سالح به عربستان ادامه میدهد
درحالیکهتأثیرآنرابرغیرنظامیانیمنیمیبیند،بهتکرارادعاهای
بیاس��اس و نخنمای خود علیه کش��ورمان پرداخت و عربستان را
متحد استراتژیک آمریکا در منطقه خواند .وی در ادامه با طرح این
ادعای واهی که ایران سامانههای تسلیحاتی در اختیار حوثیها قرار
دادهاست،گفت:یمنجایبسیارپیچیدهایاست.ایرانبهحوثیها
سامانههای تس��لیحاتی داده است و اکنون موش��کهایی در آنجا
(یمن) ساخته شده است که در عربس��تان سعودی فرود میآیند.
نه ،ما این مسئله را برای بار دوم نخواهیم پذیرفت .پمپئو افزود :اگر
ایرانیها به گروهی در دس موینس (منطقهای در آمریکا) موشک
میداد ،بهطور قطع شما از دولت انتظار داشتید که در برابر این اتفاق
بایس��تد و با آن مقابله کند ،همانگونه که دولت سعودی در حال
مقابله با آن (در یمن) است .وزیر امورخارجه آمریکا همچنین از سفر
قریبالوقوعخودبهمنطقهغربآسیاخبرداد.

روسیه بازگشت آمریکا به برجام را
عاقالنه دانست

ایرنا« :آناتولی آنتونوف» س��فیر روسیه در واشنگتن با اعالم
اینکه مسکو از بازگش��ت آمریکا به برجام استقبال میکند ،اقدام
ایاالت متحده در این زمینه را عاقالنه خواند .وی در س��خنانی در
اندیشکده مستقل تحقیقاتی«استیمسون» در واشنگتن افزود:
ما تداوم حفظ موضع م��ان در حمایت از برج��ام را حائز اهمیت
میدانیم .سفیر روس��یه در آمریکا گفت :کار عاقالنهای است که
آمریکا در تصمیم خود بازنگری و ضمن بازگش��ت به این توافق،
از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل پیروی کند' .دونالد ترامپ'
رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت ماه س��ال جاری خبر خروج
کش��ورش از برجام و بازگرداندن تحریمهای ض��د ایرانی را اعالم
کرد .به رغم تصمیم ترامپ برای خروج از برجام ،دیگر طرفهای
امضاکننده این توافق شامل چین ،فرانسه ،آلمان ،روسیه ،انگلیس
و اتحادیه اروپا تعهد خود نسبت به توافق هستهای را اعالم کردند
و تمهیداتی را برای دور زدن تحریمها در نظر گرفتند.

افزایش رضایت از عملکرد اقتصادی ترامپ

ایلنا :بن��ا بر ی��ک نظرس��نجی جدی��د می��زان محبوبیت
رئیسجمهوری آمریکا در زمینه اقتصاد به باالترین رقم رس��یده
است .بنا بر یک نظرسنجی جدید میزان محبوبیت «دونالد ترامپ»
رئیسجمهوری آمریکا ،در زمینه اقتصاد به باالترین رقم رس��یده
است .براساس نظرسنجی موسسه گالوپ ۵۶ ،درصد از بزرگساالن
ی هس��تند .این
آمری��کا از عملکرد ترام��پ در زمینه اقتصاد راض 
باالترین می��زان محبوبیت ترام��پ از زمان ورود به کاخ س��فید و
همچنین باالترین میزان محبوبیت وی در میان ۱۴موضوعی است
که این شرکت درباره او برگزار کرده است .این نظرسنجی همچنین
نشان از آن دارد که اکثریت رایدهندگان از نحوه عملکرد ترامپ
در زمینه بیکاری و بحران کره شمالی رضایت دارند .بر این اساس،
۵۴درصد از مردم نیز از عملک��رد او در زمینه بیکاری و  ۵۱درصد
از نحوه مواجهه او با بحران ش��بهجزیره کره ابراز رضایت کردهاند.
با وجود این ،میزان محبوبیت رئیسجمه��وری آمریکا همچنان
 ۴۳درصد است .از س��وی دیگر ۵۴ ،درصد از رایدهندگان نیز از
عملکردترامپبهعنوانرئیسکاخسفیداظهارنارضایتیکردهاند.

رنسانس جدید در قلب اروپا

گروه دیپلماس�ی :همانگونه که طی تاریخ
بس��یاری از نهاده��ا و پیماننامهه��ا متناس��ب با
ضرورتهای زمانه ،سطحی از اصالحات و تغییرات
را به خ��ود دیدهاند ،به نظر میرس��ید موج جدید
ملیگرای��ی در س��طح جهانی ک��ه کاراکتر اصلی
آن دونال��د ترام��پ ،رئیسجمهور آمریکا اس��ت،
اروپا را در آس��تانه رنس��انی جدید قرار داده است.
همانگونه که در قرن شانزدهم میالدی اروپاییها
با «آریگویی» به تغییر و نوسازی ،دوران جدیدی
را رقم زدند ،در وضعیت جدید نیز به نظر میرسد
با مدیریت و رهبری امانوئل مکرون رئیسجمهور
فرانس��ه ،تغییراتی عمیق در قلب اروپا در ش��رف
اتفاق افتادن است.
«امانوئل مکرون» رئیسجمهور فرانس��ه طی
چند ماه اخیر بارها از ضرورت ایجاد سازوکار جدید
امنیت و هم��کاری در میان اتحادیه اروپا س��خن
به میان آورده که با مخالفت ش��دید ترامپ همراه
بوده است .با این وجود ،با نزدیک شدن به انتخابات
پارلمانی اروپا که قرار اس��ت ماه میبرگزار ش��ود،
او برنام��های را برای اعمال اصالح��ات در اتحادیه
اروپا منتش��ر کرد .نام ه سرگش��اده مکرون که در
روزنامههای سراسر اروپا منتشر شد ،خواستار اتحاد
بیشتر اروپا و تغییرات ساختاری در این بلوک شد.
طرح مکرون نوید دهنده ایجاد تغییرات جدید در
اروپا و شکلگیری س��طحی جدید از رقابت میان
اتحادیه اروپا با آمریکا است.
ط�رح مکرون ب�رای س�اختار اروپای
جدید
مک��رون در مطلب��ی که دی��روز در بس��یاری
از روزنامهه��ای اروپای��ی درج ش��د برنام��های را
مطرح ک��رده که معتقد اس��ت از دموکراس��ی در
اروپا حمای��ت خواهد کرد و ش��امل کنترل مرزها
و اعم��ال جریمههای بیش��تر برای ش��رکتهایی
خواهد بود که به محیطزیس��ت آسیب میرسانند
یا تخلف مالیات��ی دارند .این پیش��نهاد با توجه به
تداوم قدرت گرفتن گروههای راستگرا و ملیگرا
(ناسیونالیستها) صورت میگیرد و از کشورهای
اروپایی خواسته شده اس��ت تا به نوعی «رنسانس
اروپایی» روی آورند .پیش��نهادهای اصلی مکرون
عبارتند از:
 ایج��اد ی��ک خبرگ��زاری ب��رای حمایت ازدموکراس��ی اروپا و رون د انتخابات در برابر حمالت
س��ایبری و جلوگیری از انتش��ار اخبار جعلی که
ممنوعیت حمایتهای خارجی از احزاب سیاسی
و ایجاد قوانینی که مانع از انتش��ار س��خنان نفرت
پراکنان��ه و ت��وام با خش��ونت در فض��ای مجازی
میشود هم در برنامه آن قرار داشته باشد.
 ایجاد اصالحات در منطقه ش��نگن از جملهتش��کیل پلیس مرزی مش��ترک و دفت��ر اروپایی
مهاجرت
 -کنترل س��ختگیرانهتر بر مرزه��ای خارجی

»

همانگونه که در قرن ش�انزدهم میالدی اروپاییها ب�ا «آریگویی» به
تغییر و نوس�ازی ،دوران جدی�دی را رقم زدند ،در وضعی�ت جدید نیز
به نظر میرس�د با مدیری�ت و رهب�ری امانوئل مک�رون رئیسجمهور
فرانس�ه ،تغییراتی عمیق در قلب اروپا در ش�رف اتفاق افتادن اس�ت.

اروپا و پیگیری سیاست پذیرش پناهجویان
 پیگیری رویکری مش��ابه سیاس��ت «آمریکانخست» که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
آن را مطرح ک��رد و در همی��ن راس��تا از فعالیت
ش��رکتهایی که منافع راهبردی اروپ��ا را تهدید
میکنند ،هم جلوگیری شود.
 مجازات یا ممنوعیت فعالیت ش��رکتهاییکه تخلف محیطزیس��تی یا مالیات��ی دارند یا در
زمینه حفاظت از اطالعات تخلف کردند.
 تشکیل بانک آب وهوای اروپا تا به این وسیلههزینه برای راههای زندگی پایدار تامین شود.
 برای هر کشوری یک «سپر اجتماعی» برایتمامی کارکنان اروپایی که دستمزد اندکی دارند،
شکل گیرد.
 تمامی کش��ورها بای��د در «کنفرانس اروپا»که آخر س��ال برگزار میشود ش��رکت کنند تا به
تغییرات گسترده در ساختار سیاسی پرداخته شود
و از شهروندان اروپایی خواس��ته شود که از احزاب
افراطگرا و ناسیونالیست حمایت نکنند.
 اروپا بار دیگر در پی برگزیت (خروج بریتانیااز اتحادیه اروپا) جایگاه خود را پیدا کند.
 پیمان جدید دفاعی و امنیتی اروپا تا تعهداتکشورهای اروپایی را در هماهنگی با سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) تبیین کند.
رئیسجمهور فرانسه در مورد برنامه اصالحات
مدنظر خود گف��ت که هرگ��ز اروپا تا ای��ن حد در
معرض خطر قرار نگرفته است و افزود« :ملیگرایی
چ چیزی به ارمغان نمیآورد.این پروژهای مردود
هی 
شده است...ما نمیگذاریم که ناسیونالیستها بدون
هیچ راهکاری ،از خشم مردم سوءاستفاده کنند».

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت دوم
شهرداری صالح شهر در نظر دارد اجرای عملیات احداث تقاطع
همسطح را با مبلغ اولیه  41/617/908/957ریال از طریق مناقصه
عمومی و ارزیاب��ی کیفی مناقصه گ��ران واگذار نماید .ل��ذا از کلیه
شرکتهایی که دارای رتبه بندی در رسته راه و باند می باشند دعوت
می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی
به مبلغ 500/000ریال واریز شده به حساب 0104737002000
به نام شهرداری صالح شهر به دبیر خانه شهرداری مراجعه نمایند .
-1مدت انجام عملیات دو سال می باشد.

تاریخ97/12/15:
شماره:مالف16/210

-2مبلغ ضمانت نامه در مناقصه  2/090/000/000ریال با اعتبار
حداقل سه ماه است .
-3در صورت عدم انعقاد قرار داد در مهلت مقرر سپرده شرکت در
مناقصه برندگان اول و دوم و س��وم به ترتیب به نفع شهرداری صالح
شهر ضبط میگردد.
-4سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است .
-5هزینه درج آگهی در مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

اردشیررستمیشهردارصالحشهر
نوبت اول

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

مناقصه→ WWW.NISOC.IRکسب حداقل نمره  60در ارزیابی کیفی جهت تحویل
اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامی است.
ضمنا" مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  128/000/000ریال می باشند.
آدرس پس��تی :اهواز -ک��وی فدائیان اسالم(نیوس��اید) -خیابان ش��هریور -مجتمع
تدارکات و امور کاال -س��اختمان -111اداره تدارکات خری��د کاالی داخلی -واحد خرید
عمومی -اتاق -2کد پستی  61138-54579تلفن061-251333341 :
درگاههای اینترنتی مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه فنی و مقادیر کاال:
WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR / WWW.IETS.MPORG.IR

روابطعمومیشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

گام ج�دی مک�رون ب�رای خ�روج از
فش�ارهای داخلی و آیند هنگری در انتخابات
پارلماناروپا
طرح اروپای جدید که از س��وی رئیس جمهور
فرانسه مطرح شده ،تا حدود زیادی دو هدف عمده
را پی میگیرد .اولین و مهمترین هدف مکرون خارج
شدن از فشارهای شدیدی است که در ماههای اخیر
در نتیجه اعتراض جلیقه زردها بر دولت او وارد شده
و در س��طح دوم او قصد دارد در انتخابات پارلمانی
اتحادیه اروپا ،نتایج امیدوار کنندهای را کسب کند.
در واقع ،رئیسجمهور فرانس��ه که چندین ماه
اس��ت به دلیل م��وج اعتراضه��ای مردمی هدف
انتقاد و فش��ار قرار دارد ،هش��دار داد که انتخابات
ماه میبرای آینده قاره اروپا تقش��ی تعیین کننده
دارد .در فرانس��ه از اواس��ط نوامبر ه��زاران نفر از
مخالفان دولت مکرون هر هفته تظاهرات میکنند
این تظاهراتها در آغاز مس��المتآمیز بودهاند و با
دخالت پلیس ،درگیریه��ای خیابانی را به دنبال
داش��تهاند .در برخی از روزها شدت درگیریها به
حدی بود ک��ه تعدادی دچار نقص عضو ش��دهاند.
دولت فرانسه قصد داش��ت در چارچوب سیاست
تشویق عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی
و کاهش خودروهای متکی به س��وخت فسیلی ،از
ابتدای س��ال آینده میالدی مالیات بر س��وخت را
افزایش دهد ،اما همین تصمی��م جرقه اعتراضات
طبق��ه متوس��ط را زد .معترض��ان مک��رون را که
پیش از این یک بانکدار ب��وده ،به حمایت از طبقه
ثروتمند متهم کرده و میگویند او سیاس��تهایی
را دنبال میکند که بانکهای بزرگ فرانس��ه از آن
نفع میبرند.

رد پای «مرداک» در جانبداری
بیچون و چرای «فاکس نیوز» از ترامپ

حمایت بلژیک و آلمان از طرح مکرون
در اولین واکنشهای رس��می ،ط��رح امانوئل
مکرون از س��وی رهبران دو کش��ور مه��م اتحادیه
اروپا مورد اس��تقبال قرار گرفت« .ش��ارل میشل»
وزیر خارجه بلژیک ،حمای��ت تماموکمال خود را از
طرح «امانوئل مکرون» رئیسجمهوری فرانس��ه،
برای اروپای جدید اعالم کرد .وی به خبرگزاری بلگا
کفت« :پیش��نهاد مکرون با دیدگاههای من درباره
چند موضوع کلی��دی همخوان��ی دارد ،بهویژه در
زمینه حمایت از اروپای متحد که ضامن دموکراسی
و آزادی است ».از دیگر سوی« ،کاتارینا بارلی» ،وزیر
دادگس��تری آلمان نیز دیروز -سهش��نبه -از طرح
مکرون برای «مقاومت اروپایی» تقدیر کرد و گفت
که اروپا باید اتحاد بیشتری داشته باشد.
بلندتر شدن دیوارهای تنش میان اروپا
وآمریکا
در ارزیابی طرح مکرون ،یکی از مهمترین نکاتی
که مورد توجه قرار گرفته ایجاد تشکیالت و ساختار
جدید نظامی و امنیتی برای اروپا است که در ماههای
گذشته نیز از س��وی او مطرح ش��ده بود .در مقطع
کنونی نیز ،واقعیت نهفته در ط��رح رئیس جمهور
فرانس��ه ،اولویت دادن ب��ه اروپا و حفظ اس��تقالل
سیاس��ی آن در برابر آمریکا اس��ت .در حقیقت ،در
وضعیت بعد از به قدرت رس��یدن دونالد ترامپ در
آمریکا ،بهصورت روزانه مواضع منفی ش��هروندان
اروپایی نسبت به واش��نگتن در حال افزایش است.
همین امر ،به نظر میرس��د زمینهس��از اس��تقبال
بیسابقه رهبران سیاسی اتحادیه اروپا از این طرح
خواهدشد.
برای نمونه بر اس��اس گ��زارش روزنامه تاگس
اشپیگل آلمان ،روی کار آمدن دونالد ترامپ بهعنوان
رئیس جمهور آمریکا به مناسبات بین این دو کشور
بهویژه از نظر آلمانیها به شدت آسیب رسانده است.
نتایج یک نظر سنجی نش��ان میدهد در حالی که
آلمانیها با نگرانی روزافزونی به مناسبات دو سوی
آتالنتیک تحت ریاستجمهوری ترامپ مینگرند
اما آمریکاییه��ا همچنان در این ب��اره نظر مثبتی
دارند .یک تحقیق مش��ترک از طرف موسسه پیو و
موسسه کوربر آلمان به این نتیجه دست پیدا کرده
است .این نظر سنجی در تابستان و پاییز سال 2018
انجام گرفته است .نتایج این نظر سنجی که دوشنبه
شب منتشر شده است نشان میدهد که  74درصد
شهروندان آلمانی مناس��بات با آمریکا را بد ارزیابی
کرده که تعداد آنها  17درصد بیشتر از سال 2017
است .از هر  10شهروند آمریکایی هم هفت نفر اعالم
کرده اند که نگرش آنها نسبت به آلمان در این دوره
زمانی تغییری نکرده است .یاکوب پوشتر و الکساندر
کاستیلو از نویسندگان این تحقیق بر این باورند که با
انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیس جمهور آمریکا
اعتبار آمریکا و اعتماد به رئیس جمهور این کشور به
شدت بد شده است.
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خرید و نصب کولر دوتیکه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
در نظر دارد جهت تجهیز بخش��ی از س��اختمان های در اختیار از
طریق مناقصه عمومی اقدام به خرید و نصب کولر دو تیک��ه نماید  .لذا متقاضیان
میتوانند ظرف مدت  5روز پس از انتش��ار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه در
ساعات اداری به نشانی  :اهواز ـ بلوار گلستان ـ تقاطع پنج طبقه سازمان آب و برق
_ خیابان نور ـ خیابان منابع طبیعی به واحد امور قراردادهای مرکز مراجعه نمایند.
تلفن های تماس  33737355( :ـ  33737257ـ ) 061
تاریخ انتشار 97/12/15 :
روابط عمومی مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اگر گزارش جدی��دی درباره چگونگی پوش��ش خبری
فاکس نیوز از بزرگترین رسواییهای ترامپ صحت داشته
باشد ،تصویری آشکار از اینکه چرا بسیاری از محافظهکاران
همچنان بیش��ترین میزان رضایت در  ۴۰سال گذشته را به
ترامپ اختصاص میدهند ،مش��خص میش��ود .به گزارش
ایسنا ،به نوشته روزنامه واشنگتن پس��ت ،افشاگری جدید
روزنامهن��گار تحقیقی نیویورکر نش��ان میدهد اش��خاصی
در محافظهکارتری��ن ش��بکه آمریکا تصمیم��ات متعددی
اتخاذ کردهان��د تا دیدگاههای راس��تگرای دونال��د ترامپ،
رئیسجمه��وری آمری��کا را به بهترین ش��کل ب��ه نمایش
درآورند.
یکی از نکات هشداردهنده گزارش نیویورکر این است که
کارکنان فاکس از قبل به ترامپ اطالع داده بودند که میگن
کلی ،مجری تلویزیونی و صاحبنظر سیاسی این شبکه قرار
است سواالتی درباره س��وءرفتارهای او با زنان و جزئیاتی از
تغییر کیش او به س��مت جمهوریخواهی بپرسد .چنانچه
این مسئله صحت داشته باشد ،حرکتی بسیار ریاکارانه است
چون خود ترامپ پیشتر از اقدام گزارشگر سیانان که گفته
میشد سواالت مناظره را در اختیار کمپین هیالری کلینتون
قرار داده بود ،به شدت انتقاد کرده و در نهایت این گزارشگر
از سمتش استعفا داد.
ام��ا بررس��ی عملک��رد فاک��س نی��وز در مدیری��ت
بزرگتری��ن رس��واییهای دول��ت ترام��پ احتم��االً
میزان تعه��د ای��ن ش��بکه تلویزیونی ب��ه حداق��ل کردن
حجم اخب��ار منفی ک��ه به دس��ت بینن��دگان میرس��د،
فاش میکند.
جین می��ر ،روزنامهن��گار تحقیقی نیویورک��ر میگوید:
دایانا فالزونه از فاکس که به مدارکی از رابطه جنسی دونالد
ترامپ و استورمی دنیلز در س��ال  ۲۰۰۶دست یافت ،بارها
و بارها گزارش��ش بین س��ردبیران مختلف دست به دست
چرخی��د و در نهایت ک��ن الکورته ،رئیس وق��ت فاکس به
او گفت« :گ��زارش خوبی نوش��تهای اما راپ��رت (مرداک)
میخواه��د دونال��د ترام��پ بب��رد .بنابراین ای��ن قضیه را
رها کن ».الکورته بی��ان چنین اظهارات��ی را رد میکند اما
یکی از همکاران دایانا فالزونه ش��نیدن چنین س��خنانی را
تایید میکند.
نتای��ج نظرس��نجی مرک��ز پی��و نش��ان میده��د،
محافظ��هکاران اصولی که جهانبین��ی و الگوهای رایدهی
بس��یار محافظهکاری دارند ،بیش از س��ایر رس��انهها ،دور
یک منب��ع خبری جم��ع ش��دهاند :فاک��س نی��وز .حدود
نیم��ی از محافظهکاران��ی که مورد بررس��ی ق��رار گرفتند،
فاکس نیوز را بهعن��وان اصلیترین مرجع اخبار سیاس��ی
معرفی کردند .این بررس��ی نش��ان میدهد ،محافظهکاران
اصولی حتی اگر اخبار را از رس��انههای دیگ��ر دنبال کنند
به  ۲۴مورد از  ۳۶منبع خبری ش��امل واش��نگتن پس��ت،
نیوی��ورک تایمز ،انآرپ��ی و س��یانان اعتم��ادی ندارند.
حدود  ۹۰درص��د از ای��ن محافظ��هکاران به فاک��س نیوز
اعتماد دارند.
پیش از این هم تردیدی وجود نداشت که پوشش خبری
فاکس نیوز از دولت ترامپ شدیدا ً مثبت است اما این گزارش
اطالع��ات جدیدی در اختی��ار عموم قرار میده��د و اثبات
میکند که این ش��بکه خبری به علت رویک��رد بانفوذترین
مرد این ش��بکه یعنی روپرت مرداک ک��ه میخواهد دونالد
ترامپ قویترین مرد جهان باش��د ،گزارشهای منفی علیه
ترامپ را نادیده میگیرد.

دبیر دیپلماسی :آرمان سلیمی
Diplomacy@Roozannews.ir
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شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر
دارد از طری��ق مناقصه عموم��ی دو مرحلهای کاالی
مش��روحه ذیل را از طریق ش��رکتهای تامین کننده
شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب
داخلیخریدارینماید:
شرکتبهرهبردارینفتوگازآغاجاری
– 1شرح مختصر کاالی مورد نیاز
TYPE:10×18 BFD 2 STG
 DWG. NO : CF-SP- 1 - 40889وTYPE: 8- BI RS
اطالعات تکمیلی متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد.
 -2محل تحویل کاال :شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری – اداره تدارکات و امور کاال
 – 3نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی به مبلغ000/-ر200ر145
ریال
 – 4شرایط متقاضی :توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات
قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ایران،داشتن شخصیت حقیقی/حقوقی،شماره
اقتصادی،توانایی مالی،ارائه س��وابق کاری و همچنین م��دارک و گواهینامه های مرتبط و
متناسبباموضوعمناقصه.
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متقاضی��ان میتوانند پس از انتش��ار آگهی نوب��ت دوم با مراجعه حض��وری و یا پایگاه
اطالعرسانی زیر نس��بت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای کتبی
خود را به همراه مدارک درخواس��تی حداکثر ظرف مدت  14روز پس از انتشار آگهی نوبت
دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت تآمین کنندگان د رارتباط با موضوع مناقصه به
آدرسمناقصهگزارتسلیمنمایند.
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی
کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت
در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد .ضمنا" ارائه مدارک و س��وابق هیچگونه حقی را برای
متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این ش��رکت در رد یا قبول پیش��نهادات در چارچوب قانون
برگزاری مناقصات مختار است « .فقط مدارک ارزیابی ارسالی که در دفتر خانه رسمی کپی
برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود».
آدرس پایگاه اطالع رسانیhttps://agogpc.nisoc.ir:بخش مناقصه ها،مزایده ها
آدرس :استان خوزستان -شهرستان امیدیه -بلوار نفت-شرکت بهره برداری نفت و گاز
آغاجاری /اداره تدارکات و امور کاال
فکس06152622683:
تلفکس06152620897:
تاییدیهفاکس 3504:داخلی06152622273

نوبت اول
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ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی از بین منابع
تولیدکننده داخلی تامین نماید.

لذا کلیه شرکتهای تولید کننده که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست
می باشد می بایس��ت ظرف مدت  14روز از تاریخ درج آگهی فرخوان با مراجعه به سایت
اینترنتی ذیل الذکر ،نسبت به استخراج و تکمیل
« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب»
و ارسال آن به همراه مدارک و مس��تندات الزم منطبق با موادرد مندرج در جدول ارزیابی
کیفی ( برای معامالت کمتر از بیس��ت برابر نصاب معامالت متوس��ط ) به آدرس پستی
مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
ف��رم پرس��ش نام��ه ارزیاب��ی → مدیری��ت ت��دارکات و ام��ور کاال→ مزای��ده و
تاریخانتشارنوبتاول97/12/15:
تاریخانتشارنوبتدوم97/12/18:
شماره مجوز1397. 6629
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