
دست رد جامعه جهانی بر سینه ترامپ در رای گیری مجازی

شورای امنیت قطعنامه آمریکا درباره تحریم تسلیحاتی ایران را ناکام گذاشت 
ســرویس سیاســی-کاروکارگر: برجام هنوز زنده است. با این که کم رمق شده و در حال احتضار ولی هنوز هم 
قــدرت ایجاد اجماع جهانی علیه قوانین جنگل مد نظر رئیــس جمهور روانی آمریکا را دارد. البته یک نکته حائز 
اهمیت وجود دارد. عده ای از کارشناســان سیاســت بین المللی معتقدند که زنگ خطر البته برای ایران زده شده و 
آن رای ممتنع اعضای اروپایی شــورای امنیت اســت که قبال همراه با ایران مخالفت صریح می کردند ولی به باور 
برخی دیگر براساس مالحظات سیاسی نمی خواستند تنش سیاسی با ترامپ را به حوزه روابط اقتصادی اروپا و 
آمریکا بکشانند. به هرحال هرچه که باشد جامعه جهانی برای دومین بار در شورای امنیت دونالد ترامپ را به قول 
ما ایرانی ها سکه یک پول سیاه کرد تا بلکه تاجرنیویورکی بفهمد که دوران تهدیدهای پوشالی مانند آخرین قسمت 
از سریال خانه پوشالی با بازی کوین اسپیسی مدت هاست که به پایان رسیده است و ترامپ نیز مانند اسپیسی با 

فضاحت هرچه تمامتر کاخ سفید را در پایان دوره اول ریاست جمهوری ترک خواهد کرد.
ادامه در صفحه 2

 یکشنبه 26 مرداد1399     
  26 ذی الحجه  1441

  16 آگوست  2020
 سال سی امـ  شماره 8412

  12 صفحه   -تك شماره 20000 ریال
WWW.KAR VAKARGAR.COM

 مصیبت وارده را به شــما و خانواده ی محترم تان تسلیت عرض مینمایم و برای 
آن مرحــوم علو درجات و برای شــما و بازماندگان آرزوی طول عمر و صبر جزیل 

آرزو می کنم .

تسليت

برادر گرامی جناب آقای محمد پور کریم
مسئول محترم آموزش خانه کارگر تشکيالت گيالن

فهیمه فتحی سرپرست روزنامه کار وکارگر در استان گیالن

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم

 نوبت دوم

شناسه آگهی : 940931

فراخوان تجدید مناقصه 
یک مرحله ای عمومی )شماره 99-5( 

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام 
نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوعردیف

16/215/000/000811/000/000اجرای عملیات تکمیلی بهسازی و روکش آسفالت محور پردیسان – ورجان1

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/5/25 می باشد.
نوع تضمین شرکت در مناقصه:
ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه

مهلت زمانی دریافت اسناد:
از ساعت 8/30 روز شنبه مورخ 99/5/25 تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1399/6/1

مهلت زمانی ارایه پیشنهادها:
تا ساعت 13/30 روز پنجشنبه مورخ 1399/6/13 در سامانه ستاد بارگزاری گردد.

محل و زمان افتتاح پیشنهادها:
از ساعت 9 روز شنبه مورخ 1399/6/15 در محل سالن جلسات اداره کل برگزار می گردد.

جهت کســب اطالعات بیشــتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات به نشــانی http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 
7-02537780426 تماس حاصل فرمایند.

ارایه پاکت الف به آدرس: قم – انتهای بلوار عمار یاسر – بلوار تعاون – مجتمع ادرات – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
شماره نمابر: 02537775583

مرکز تماس سامانه ستاد ایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: )شماره پشتیبانی سامانه: 02141934(
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/25                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/26

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

وزارت راه و شهرسازی

منصور طعنه گنبدی – شهردار گنبد کاووس

 آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(  
 IV شــهرداری گنبد کاووس در نظر دارد جهت خرید لوله بتن مســلح 800 میلیمتر کالس
طبق استاندار استاندارد ASTMC -76 با اتصال الله ای جهت اجرای عملیات جمع آوری 
و هدایت آبهای سطحی معابر سطح شهر را طبق مشخصات پیوست از طریق مناقصه عمومی 

با شرایط زیر از فروشندگان واجد شرایط خریدرای نماید.
1-مبلــغ برآورد اولیــه 6/500/000/000 ریال )پرداخت وجــه از محل اعتبارات منابع 

داخلی( می باشد.
2- مهلت قبول پیشنهادات تاآخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1399/6/5 می باشد. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
3- به پیشــنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4-شهرداری در رد یا قبول یک یا هر یک از پیشنهادات مختار است

5-پرداخت وجه منوط به گواهی اداره فنی و عمران و تنظیم صورتجلسه تحویل خواهد بود.
6-شرکت کنندگان می بایست مبلغ 650/000/000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی 
و یا فیش نقدی واریزی  به حســاب ســپرده 420220247183 نزد بانک مسکن ضمیمه 

اسناد نمایند. 

7-شــرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اســناد مناقصه و پیشــنهادهای خود را در پاکت 
جداگانه الک و مهر شــده شــامل تضمین )پاکت الف( که می بایست تا آخر وقت اداری روز 
چهارشنبه 99/6/5 تحویل امور مالی این شهرداری نمایند. و پاکت ب که شامل روزمه کاری 
، کپی کارت ملی فروشــنده ) پاکت ب( و برگ ســند مناقصه و پیشنهاد قیمت )پاکت ج( را 
امضاءو مهر زده و در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری کرده و در صورت عدم 

رعایت موارد فوق به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-مهلت تحویل کاال از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر به مدت 2 / دو ماه خواهدبود.

9-قیمت پیشنهادی بر مبنای تحویل کاال در محل پروژه عمرانی سطح شهر یا انبار شهرداری 
می باشد.

10-فروشــنده مکلف اســت در زمان انعقاد قرارداد ضمانتنامه انجام تعهدات برابر %10 
مبلغ قرارداد ارایه نماید.

11-اقرار به عدم شــمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان 
مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولت و کشوری مصوب 1377/10/22.

12-پیشنهادات واصله ساعت 15 روز شنبه مورخه 99/6/8 در محل کمیسیون بازگشایی 
خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/19
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/5/26

 نوبت دوم

اجاره ملک ) ساوه (
بدینوسیله به اطالع می رساند ساختمان غیر دولتی دین و دانش  به آدرس ساوه 

: میدان امام خمینی ) ره ( امام خمینی 18 – کد پستی 3913915716  با قدمت 54 
سال ساخت به اجاره واگذار می نماید .

تلفن های تماس : 
1 – اداره مشارکت های مردمی استان مرکزی       086-33123648

2 – اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوه          086-42250001
3 – نماینده مالکین                                        42225580- 086

نوبت اول یکشنبه مورخ 99/5/12
نوبت دوم یکشنبه مورخ 99/5/26

دستگاه مناقصه گزار:شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه:تهیه،حمل و پخش آســفالت معابر اصلی و فرعی 
ناحیه 2 )منطقه شرق(شــهر آمل به مدت یکســال –برآورد اولیه 
51/638/237/072 ریــال –مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 

2/590/000/000 ریال .
نــوع تضمین شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامه بانکــی در وجه 
شهرداری آمل و یا وجه نقد بحســاب سیبا 0220668982000 

بنام شهرداری آمل
سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است.

مهلت دریافت اســناد مناقصه :از تاریخ انتشــار آگهی نوبت دوم 

بمدت 4 روز
محل دریافت اسناد مناقصه:اداره قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل :1399/06/12
تاریخ تشــکیل کمیســیون معامــالت: ســاعت 13/30 مورخ 

1399/06/13
برای اطالعات بیشــتر به پایگاه ملی مناقصات و ســایت شهرداری 

WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 011-44259497
تلفن:011-44229001

تاریخ انتشار نوبت اول :99/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/6/2

آگهی مناقصه عمومی

شهردار آمل - سید حمید هاشمی

 نوبت اول

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان كهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد خرید خدمات ذیل را از محل اعتبارات داخلی از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید ، لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید .

کم  و کیف نوع مناقصهنوع کنتورعنوان مناقصهشماره مناقصه
مناقصه

تعداد
برآوردتقریبیمدت اجرا)دستگاه(

 )میلیون ریال( 
مبلغ تضمین 

) میلیون ریال (

99-18

 کنتور تکفاز دیجیتالی  با قاب و سیم خروجی 
 یک  مرحله نمره 6

طبق  اسنادای
8000

345.0002.465 ماه
 کنتور تکفاز دیجیتالی  با قاب و سیم خروجی 

6000نمره 10

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  99/05/28  لغایت  99/06/03  )ساعت 19( از طریق  سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران( 
قابل دریافت میباشد.

زمان و مکان ارائه اسناد و برگ پیشنهاد قیمت: حداکثر تا تاریخ 99/06/15 )ساعت 19( از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران(
زمان و مکان تحویل پاکت ضمانتنامه :  تا آخر وقت اداری روز دو شنبه  99/06/15  به آدرس : یاسوج – بلوار شهید مطهری – امور تدارکات و 

قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.
تاریخ افتتاح پاکت ها : روز  یک شنبه  99/06/16  ساعت 10  صبح      

مبلغ خرید اسناد مناقصه : 500/000 ریال واریز به حساب 0101913196008 بانک صادرات شعبه یاسوج کد 1534 به نام شرکت توزیع نیروی 
برق استان کهگیلویه و بویراحمد )پرداخت صرفآ از طریق سامانه ستادیران قابل انجام می باشد.(

-  حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .  
-  حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یک  شرکت کننده می باشد. 

گواهی صالحیت ایمنی موقت )دو ماهه( برای شرکتهای که سالهای 96 تا  98 با شرکت توزیع دارای قرارداد می باشند قابل پذیرش نیست
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

مناقصه در سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir  و سایت شرکت توزیع www.kbedc.ir  اطالع رسانی می شود و اسناد مناقصه فقط از 
طریق  سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران( به آدرس www.setadiran.ir قابل دریافت و ارسال  می باشد . فقط و فقط پیشنهاداتی که 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستادیران( ارائه میگردد قابل بررسی میباشند و پیشنهادات ارائه شده به روش سنتی)پاکتهای فیزیکی(

قابل رسیدگی نبوده و باطل می باشند.
نوبت اول :  99/05/26                        نوبت دوم :  99/05/27

آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول یک مرحله ای

شرکت توزعي نیروی ربق استان كهگيلوهي و بوریاحمد
وزارت  نیرو

صفحه 2

دبیرکل جبهه ملی در گفت و گو با کاروکارگر:

 مصدق طرفدار عدالت اجتماعی 
و حمایت از اقشار فرودست  جامعه بود

ســرویس سیاســی حمیدرضــا مهدیــزاده: 
کودتــای 28 مــرداد همواره از منقاشــه برانگیز 
ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران بوده است. 
طرفداران دربار پهلوی آن روز سیاه را قیام ملی 
مردم در دفاع از کیان سلطنت نامیده اند که البته با 
حضور اوباش تهران به سرکردگی شعبان جعفری 
در قلع و قمع مردم آمده به خیابان و یورش گردان 
زره پوش ارتش و رژه تانک ها تحت امر سرلشگر 
زاهدی ایــن ادعــا از کمترین میــزان واقعیت 
برخوردار بوده است. نقش و جایگاه دکتر محمد 
مصــدق در ملی کردن صنعت نفــت و مبارزه با 
استعمارگری دولت بریتانیا آنقدر مهم و تاثیرگذار 
بوده که تا همین امروز هم سرسخت ترین مخالفان 
سیاسی وی نتوانسته اند کوچکترین خدشه ای به 
آن وارد کنند و برای بسیاری از سیاستمداران قبل 
و حتی پس از انقالب مقایسه کارنامه دولت شان 

با عملکرد دولت مصدق، مایه افتخار بوده است.
البته دکتر مصدق مواضع چالش برانگیزی هم 
در راســتای اصالح قانون انتخابات داشــت که 
منجر به انحالل مجلس هفدهم مشروطه و جبهه 

گیری بســیاری از طرفــداران آن روز جبهه ملی 
در مخالفت با آخرین نخست وزیر قانونی رژیم 
پهلوی شــد. ابعاد ماجرا را بــرای اولین بار در 
ایران با دکتر سید حسین موسویان دبیر کل جبهه 
ملی درمیان گذاشته ایم که این گفت و گوی گرم، 
صمیمانه و چالشی به شرح ذیل تقدیم می شود. 

  
آقای موسویان برای اولین پرسش لطفا بفرمایید 
که تحلیل جامع حضرت عالی از وقوع کودتا علیه 

دولت قانونی دکتر مصدق چگونه است ؟  
باید بگویم که پاســخ خالصه به پرسش جنابعالی 
این است که دولت ملی مصدق در طی دوسال و چهار 
ماه حکومــت خود  عالوه بر ملی کــردن نفت ایران 
و برچیدن دستگاه اســتعماری دولت انگلیس از این 
کشور و به دست  آوردن استقالل سیاسی و اقتصادی 
بــرای این مرز و بــوم ، و برقراری مردم ســاالری و 
رعایت موازین  دموکراسی و حقوق بشر مانند آزادی 
بیان و قلم ، آزادی احزاب و اجتماعات ، آزادی عقیده 

و باورهای  دینی را وجه همت خود قرار داده بود . 
ادامه در صفحه 11

روحانی با هشدار به امارات متحده عربی: 

مبادا پای رژیم صهيونيستی
را به منطقه باز کنيد

بررسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی دولت

اوراق سلف نفتی یا اوراق ریالی 
کدامیک پرهزینه تر است؟

صفحه 4 پول و سرمایه

سخنگوی وزارت کشور:

طرح مجدد ادعای دخالت وزارت کشور در تعیین 
جدول اقامت اجباری محکومان بی اساس است

صفحه 2 ایران و جهان

 امارات حواسش باشد 
که این راه را ادامه ندهد

 برای آن که فردی در واشنگتن 
رای بیاورد به مسلمانان خیانت کردند

 ایران نخستین کشور منطقه بود 
که تجاوز صدام به کویت را محکوم کرد

  برجام مقابل آمریکا ایستاد 
و آمریکا را شکست داد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

ناکارآمدی سیاست گذاری های اجتماعی 
وضعیت فعلی بازنشستگان را رقم زده است

صفحه 3 کارگری
سخنگوی وزارت بهداشت:

 مجموع بیماران کووید۱۹  در کشور 
به ۳۴۱ هزار و ۷۰ نفر رسید

صفحه 8 اجتماعی

 قسمت اول


