
اقتصاد در یک سالگی برجام
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سرمقاله

پایان انزوای سیاسی
 ?سوفیا بابایی

در سالگرد توافق تاریخی ایران با شش کشور 
ک��ه کابوس جنگ و تحریم را از س��ر ایران دور 
س��اخت و به انزوای سیاس��ی پایان داد، بسیاری 
 مهمترین نتایج برجام را   در عرصه اقتصادی رصد 
می کنند. هرچند ملموس ترین نتایج این توافق در 
افزای��ش غیرمنتظره فروش نف��ت و قرارداد مهم 
خرید هواپیمای ایرباس است، اما اگر بگوییم برجام 
بر تمامی حوزه های اقتصاد کشور تاثیر فراوانی 
داشته است بیراه نیست. آنچه مسلم است تسهیل 
ارتباطات ایران با دنیا چه ارتباطات بانکی و چه 
بیمه ای، باعث افزایش معامالت ش��ده اس��ت؛ از 
کشتیرانی تا فرش دستباف کشور همه تحت تاثیر 
اتفاقات جدید، شرایط مطلوب تری یافته اند.اما 
آنچه مسلم است، برجام هم تاکنون نتوانسته است 
تمامی مشکالت اقتصادی کشور را که در طول 
س��الیان گذشته انباشته شده بودند حل کند. البته 
این موضوع دالیل کامال روشن و مشخصی دارد. 
چرا که برجام برای بخش مهمی از آحاد اقتصادی 
فرصت بود اما چون یک چرخش عمده  در اقتصاد 
را به دنبال داشت، منافع بخشی دیگر از بازیگران 
سیاست و اقتصاد را به خطر انداخت.زماني که با 
برداشته شدن برخي موانع برجامي، اتصال برقرار 
ش��د ایران نتوانست با س��رعت خود را با شرایط 
جدید اقتصاد جهان هماهنگ کند.نمونه آن  آماده 
نبودن بانک ها، شفاف نبودن عملکرد بنگاه ها و 
بس��یاري ازپیچیدگي هاي درون بنگاهي بود. 
وقتی صورت های مالی یک مجموعه روش��ن 
نباشد،سرمایه گذاران دچار واهمه می شوند و  
اعتماد شان کم می شود. باید پذیرفت ایران در 
زمان اجرایی شدن برجام نتوانست خودش را با 
استانداردهای اقتصاد جهان تطبیق دهد. قوانین 
دست و پا گیر و فساد اداری هم از دیگر نکاتي 
بود که باید اصالح مي ش��د اما نش��د. با تمامی 
این تفاس��یر س��ال اول برجام گذش��ت و آنچه 
مشخص است اینکه برای بهره برداری کامل از 
فضای پس��ابرجام به همدلی بسیار بیشتری در 

داخل کشور نیازمندیم.
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ادگار ام��ام ب��ا تأکید بر 
اینک��ه باید امامی را مطرح 
کنیم که پاس��خگوی نیاز 
جامعه باش��د گفت: مراقب 
باش��یم امامی ک��ه معرفی 
می کنی��م خ��دای ناک��رده 
»کاریکات��وری از ام��ام« 

نباشد و نسبت های...

سیاستمداران باید به پیامد 
تفک��ر و عمل خ��ود واقف 
ک��ه  بدانن��د  و  باش��ند 
آن��ان  سیاس��ت ورزی 
بدون تردید اثری مثبت و یا 
منفی در جامعه خواهد داشت، 
از این رو موظفند که قبل از 

هر اقدامی و یا طرح هر...

سيد حسن خمينی:  
باید به حقوق مردم توجه کنيم

سياستمداران واقف باشند
نتيجه فربه شدن سياست در جامعه

در روزبد فوالد، ویسی باپيروزی غش کرد
صدرنشينی مطلق پرسپوليس

انتقاد اصغر فرهادی از برخی 
منتقدان داخلی فيلم هایش

 سیاست

سیاست

ورزش
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در پای��ان هفت��ه هفدهم 
لیگ برترفوتبال موسوم 
ب��ه ج��ام خلیج ف��ارس، 
پرس��پولیس در اه��واز و 
مقابل فوالد خوزستان به 
برتری رس��ید ت��ا فاصله 
خود را در صدر جدول با 

رقبایش بیشتر کند...

اصغر فرهادی، کارگردان 
نامدار کش��ورمان با بیان 
اینکه متاس��فانه اقلیتی در 
کش��ورم وجود دارد که به 
موفقی��ت م��ن عالق��ه ای 
من  ندارند، گفت: سینمای 
چیزی بین نئورالیسم ایتالیا 

و سبک هیچکاک است...

d آگهي مناقصه عموميc
يك مرحله اي شماره 52361549 نوبت دوم

شرکت فوالد خوزستان در نظر دارد عمليات بازسازي و اصالح تعدادي از آسانسورهاي مجتمع خود را به مدت 3 ماه به شرح ذیل از طریق 
مناقصه به یكي از ش�رکت هایي که داراي امكانات کافي، منابع انس�اني مناس�ب، س�وابق و تجارب اجرایي مرتبط، کداقتصادي، گواهي 
صالحيت معتبر و گواهينامه صالحيت ایمني اداره کار مي باشند، واگذار نماید. از کليه داوطلبان شرکت در مناقصه دعوت مي شود با رعایت 
موارد ذیل در س�اعات اداري جهت اقدام مقتضي به آدرس اهواز، کيلومتر 10 جاده اهواز- بندرامام خميني ش�رکت فوالد خوزس�تان، واحد 
خری�د خدم�ات و اقالم عمومي، قراردادهاي خدمات فني تلفن 32136416-061 و دورنگار 32908144-061 یا پایگاه اطالع رس�اني 

WWW.KSC.ir یا E-Mail.f.contract@ksc.ir با ارائه معرفي نامه معتبر مراجعه فرمایند.
1(  ضمن کس�ب اطالعات الزم و اعالم آمادگي، پرسش�نامه ارزیابي پيمانكاران، پيمانكاران طرح و س�اخت، مهندس�ين مشاور را از منوي 

پورتال تامين کنندگان، شناسایي تامين کنندگان پایگاه اطالع رساني فوق دریافت، تكميل و تا تاریخ 95/11/04 ارائه گردد.
2(  دریافت اس�ناد مناقصه )پس از تائيد واحد ارزیابي فني پيمانكاران( در تاریخ 95/11/09 به مدت 2 روز در قبال ارائه اصل رس�يد واریز 

مبلغ -/500/000 ریال )غيرقابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان.
3(  تحویل پيشنهادات تا تاریخ 95/11/18                                   4(  تاریخ گشایش پاکات پيشنهاد قيمت مورخ 95/11/19

5(  مبلغ تضمين شرکت در مناقصه -/25/000/000 ریال
6(  نوع تضمين: 1(  ضمانتنامه معتبر بانكي 2(  چک تضميني و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان.

7(  شماره حساب هاي واریز وجه:  الف(  حساب سيبا 0102513186002 بانک ملي شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532 
  کليه آگهي هاي مزایده و مناقصه شرکت فوالد خوزستان در سایت www.ksc.ir قابل دسترسي است.

روابط عمومي شركت فوالد خوزستان

KSC

d آگهي مناقصه عمومي نوبت اولc
این شرکت در نظر دارد مناقصه عمومي یک مرحله اي به همراه ارزیابي کيفي مناقصه گران را با مشخصات ذیل برگزار نماید.

1-  نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب اهواز

2-  موضوع مناقصه: براساس جدول ذیل

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب اهواز

شرکت آب و فاضالب اهواز

مبلغ تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار )ریال(

151/100/000

154/300/000

76/620/000

154/100/000

124/000/000

زمان بازگشایي پاکات

95/11/19 ساعت 10/00

95/11/19 ساعت 11/00

95/11/19 ساعت 12/00

95/11/19 ساعت 13/00

95/11/19 ساعت 14/00

مبلغ برآورد اوليه )ریال(

3/021/950/000

3/085/200/000

1/532/400/000

3/080/400/000

2/478/600/000

موضوع مناقصه

پروژه نصب انشعابات آب و فاضالب در اقطار مختلف + شناسایي و تبدیل انشعابات
 غيرمجاز به مجاز در منطقه یک مشترکين کالن شهر اهواز

پروژه نصب انشعابات آب و فاضالب در اقطار مختلف + شناسایي و تبدیل انشعابات 
غيرمجاز به مجاز در منطقه دو مشترکين کالن شهر اهواز

پروژه نصب انشعابات آب و فاضالب در اقطار مختلف + شناسایي و تبدیل انشعابات
 غيرمجاز به مجاز در منطقه سه مشترکين کالن شهر اهواز

پروژه نصب انشعابات آب و فاضالب در اقطار مختلف + شناسایي و تبدیل انشعابات
 غيرمجاز به مجاز در منطقه چهار مشترکين کالن شهر اهواز

پروژه نصب انشعابات آب و فاضالب در اقطار مختلف + شناسایي و تبدیل انشعابات 
غيرمجاز به مجاز در منطقه پنج مشترکين کالن شهر اهواز

شماره مناقصه

110/95/1525

110/95/1526

110/95/1527

110/95/1528

110/95/1529

3-  نام دستگاه نظارت: معاونت خدمات مشترکين و درآمد 4-  مهلت و زمان دریافت اسناد: از تاریخ 95/10/30 لغایت 95/11/06
5 -  محل دریافت اسناد: مدیریت قراردادها شرکت آب و فاضالب اهواز به نشاني: اهواز، کيانپارس خيابان 5 غربي، نبش خرداد

6-  مهلت و زمان تحویل اسناد: از تاریخ 95/11/07 لغایت 95/11/17 7-  مدت زمان انجام پروژه: 24 ماه
8-  قيمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ 250/000 ریال که باید به شماره حساب 0102952722001 نزد بانک صادرات 
شعبه فلكه اول کيانپارس اهواز کدشعبه 2307 )قابل واریز در کليه شعب( در وجه شرکت آب و فاضالب اهواز واریز شود وجه 

مذکور به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
9-  محل تحویل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب اهواز به نشاني: اهواز، کيانپارس، خيابان 5 غربي، 

نبش خرداد
10-  حض�ور ش�رکت کنندگان ی�ا نماین�ده آنان در روز بازگش�ائي پاکات بالمانع مي باش�د. مناقصه در نوب�ت اول با حداقل 2 
شرکت کننده در هر منطقه قابل بازگشایي خواهد بود. پاکات مناطق به ترتيب از منطقه یک شروع خواهد شد. به هر شرکت 

پيمانكاري صرفا عمليات اجرایي یک منطقه واگذار مي شود.
11-  محل تامين اعتبار: جاري

12-  هزینه چاپ آگهي به عهده برنده یا برندگان مناقصه به نسبت مبلغ پيشنهادي مي  باشد.
13-  حداقل امتياز کيفي قابل قبول 55 مي باش�د. مناقصه گراني که موفق به کس�ب حداقل امتياز کيفي قابل قبول نش�وند از 

گردونه رقابت حذف خواهند شد.
14-  الزم به ذکر اس�ت با توجه به گس�تردگي و وس�عت مناطق و به جهت ارائه خدمات مطلوب تر این ش�رکت در نظر دارد از 

خدمات پنج شرکت پيمانكاري استفاده نماید.
15-  ش�رکت هاي حقوقي که داراي توان مالي و س�ابقه اجرایي و... با توجه به معيارهاي ارزیابي کيفي اعالم ش�ده در اس�ناد 
مناقصه باشند، مي توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند ضمنا به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي که 
بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا براي کسب اطالعات بيشتر مي توان با 

AWW.CO.IR                                                        .شماره 333386509-061 تماس گرفت

سید حسن خمینی:  باید به حقوق مردم توجه کنیم
گ�روه سیاس�ی:   یادگار ام�ام با تأکید بر اینک�ه باید امام�ی را مطرح کنیم که 
پاسخگوی نیاز جامعه باشد گفت: مراقب باشیم امامی که معرفی می کنیم خدای 

ناکرده »کاریکاتوری از امام« نباشد و نسبت های اجزاء این اندیشه بر هم نریزد.
 حجت االسالم سید حسن خمینی افزود: جامعه ما سید، مرجع و عارف زیاد داشته است؛ 
چرا مردم به دنبال امام راه افتادند و جامعه او را به عنوان رهبر انتخاب کرد و به خاطر گفته 
او شهید داد و پیشرفت کرد؟ علتش این است که مردم امام و حرف امام را درمان دردهای 
خود شناختند.س��ید حس��ن خمینی ادامه داد: اینکه همه مردم این فرد را انتخاب کردند به 
خاطر این بود که احس��اس کردند او روی درد مردم دس��ت گذاش��ته و درمانش را ارائه 
می دهد و او را به عنوان عنصر سالمی که می تواند این درد را درمان کند شناختند. اگر 
می خواهیم امام در جامعه بماند باید سخن از امام دوای درد جامعه امروز ما باشد؛ در این 
صورت او احتیاجی ندارد که من و ش��ما ایش��ان را مطرح کنیم چون مردم به دنبال آن 
می روند. وی تأکید کرد: جریان متحجر به همان اندازه منفور اس��ت که اس��تکبار منفور 
است. اگر به حقوق الهی توجه ویژه می کنیم باید به حقوق مردم هم توجه کنیم؛ همان وقت 
قانون اساسی امام به فرمان هشت ماده ای هم توجه دارد. مبارزه با مقدس مآبی مبارزه با 
ولنگاری هم هست. اگر امام به حقوق زنان توجه دارد باید حواسمان باشد که نباید با عفاف 
و حجاب و حقوق الهی در تضاد باشد. امام می گوید نباید دور کشور حصار بکشیم و در 

عین حال می گفت نباید در جهان ذوب شویم.

با افزايش صادرات نفتی؛ آلودگی  خوزستان هم  افزايش يافت
خبری از »هوای پاک« در اهواز نيست

افزایش مهاجرت از خوزستان

دود چاه های نفت در مرکز شهر!

دود  ضایعات  کشتزارهای نيشكر در حاشيه  شهر!


