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رس��انه های فوتبالی در بلژیک از نهایی شدن 
پیوستن مارک ویلموتس به تیم ملی فوتبال ایران 
ب��ا مبلغ س��االنه ۱.۵ میلیون دالر خب��ر دادند اما 
رس��انه های داخلی بر این اساس با افشای جزییات 
ت��ازه از قرارداد ویلموتس نوش��تند ک��ه این مربی 
بلژیک��ی در طول مدتی که در ایران اس��ت »س��ه 
سال« ۴.۵ میلیون دالر فقط برای قراردادش روی 
دستمان خرج می گذارد و اگر مانند کی روش قرار 
باش��د خانه  آنچنانی و امکانات الزم و حتی درصد 
تبلیغات بگیرد که رقم قابلیت بیش��تر شدن حتی 
تا دو برابر را دارد!! اما در ش��رایطی که کش��ور به 
دلیل مش��کالت ناش��ی از مدیریت نامناسب ارزی 
دچار نوس��انات شدید مبلغ ارز و به دلیل تحریم ها 
نمی تواند ارز وارد کند، چطور می  توان این ارقام را 

دید و دم نزد؟!
یادمان نرفته که برای کی روش هم مبالغی نظیر 
همین رقم خرج شد، گرچه برای رشد و ارتقای فوتبال 
کش��ور باید هزینه ش��ود و مردم جامعه هم دوست 
دارن��د تیم ملی خوش تکنیک��ی را در داخل میادین 
ورزشی ببینند، اما اگر از همین مردم فوتبال دوست 
هم بپرس��یم که دوست دارند مشکالت زلزله زدگان 
و س��یل زدگان مرتف��ع ش��ود یا س��رمربی خارجی 
داشته باش��ند، قطعا حل مشکالت هموطنانشان را 
در اولویت می بینند و با همه فوتبال دوستی خود از 

اولویت شناسی دقیقی برخوردارند.
نبای��د فرام��وش کنیم که س��یل س��همگین 
اوایل س��ال جاری، متاسفانه به ۲۵ استان و حدود 
۵۰۰ شهرس��تان و ۴ هزار و ۴۰۰ روس��تای کشور 
خس��ارات مالی و زیرس��اختی فراوان��ی وارد کرد، 
خسارتی که گفته شده در حدود ۳۵ هزار میلیارد 
تومان است، یادمان نرفته با وجود گذشت دو سال 
از زلزله کرمانش��اه برخی از مردم آن منطقه هنوز 
در کانک��س گذران زندگی می کنن��د و از امکانات 
اولیه مناسبی برخوردار نیستند. آنجا هم براساس 
اع��الم مع��اون  عمرانی اس��تانداری کرمانش��اه، از 
برآورد خس��ارت ۲۶۰۰ میلیارد تومانی واحدهای 
مس��کونی، اداری و تاسیس��ات زیربنایی در زلزله 
خبرهایی منتشر شده است که نشان از نیاز مردم 

برای حل مشکالت شان دارد.
اما برای کرمانش��اه براساس جلسه هیات دولت 
تنها مصوب شد مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
بالعوض به مردم برای جبران خس��ارت داده شود، 
چیزی ک��ه ما نصف��ش را برای س��رمربی تیم ملی  

کشورمان در نظر گرفتیم!!! 
ایسنا نوش��ته مبلغ قرداد مارک ویلموتس اگر 
با همین ش��رایط منعقد ش��ود ت��ا جام جهانی قطر 
با س��ایر هزینه ها ح��دود ۱۰۰ میلیارد تومان برای 
فوتب��ال ایران هزینه خواهد داش��ت! ب��رای اینکه 
بزرگی این رقم بیش��تر درک ش��ود باید اخباری را 
بخوانیم و بدانیم که کل پولی که مردم برای کمک 
به سیل زدگان هدیه کردند با اعالم هالل احمر ۱۰۰ 
میلیارد تومان بود! ی��ا باید بدانیم که هزینه ای که 
برای کارآفرینی مددجویان کمیته امداد شده است 
مبلغی براب��ر۱۰۰ میلیارد تومان اس��ت. همچنین 
خوب است بخوانیم که رسانه  ها چطور کمک صنایع 
معدنی کشور را برای اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان 

کمک به سیل زدگان تیتر کردند. 
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جنگنمیشودومذاکرههمنمیکنیم؛

 برای درد مردم
سم تجویز نکنید

 بنیاد برکت و کاهش نرخ بیکاری
در استان اردبیل

نماین��ده  م��ردم اردبیل در مجلس ش��ورای 
اسالمی، عملکرد بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان 
حض��رت ام��ام)ره( را در حوزه    اش��تغال زایی در 
مناطق محروم مناسب و قابل دفاع ارزیابی کرد. 

صدی��ف بدری با بیان این مطلب و با اش��اره 
به اقدامات بنیاد برکت در اس��تان اردبیل افزود: 
بنیاد تا به ام��روز اقدامات خوبی را در حوزه های 
اش��تغال زایی، س��اخت مدرس��ه و فعالیت ه��ای 
عمرانی و زیربنایی در مناطق و روستاهای محروم 
استان و به خصوص شهرهای اردبیل، نمین، نیر و 

سرعین به پایان رسانده یا در دست اقدام دارد. 
وی با اشاره به اجرای طرح های اشتغال زایی 
اجتماع مح��ور در اس��تان اردبیل توس��ط بنیاد 
برک��ت تصری��ح ک��رد: بنی��اد برکت ب��ا ایجاد 
اش��تغال به خص��وص کس��ب وکارهای خ��رد و 
خانگی در مناطق روس��تایی و محروم می تواند 
به محرومیت زدایی و توانمندس��ازی اقتصادی و 

اجتماعی استان اردبیل یاری رساند.
ب��ه گفته ی نماین��ده ی م��ردم اردبیل، نیر، 
نمین و س��رعین در مجلس ش��ورای اس��المی، 
بنیاد برکت تا به امروز ۴۰۰ طرح اش��تغال زایی 

اجتماع محور را در استان اردبیل به بهره برداری 
رسانده یا در دست اقدام دارد.

ب��دری با اش��اره ب��ه دیدارش ب��ا مهندس 
جعف��ری، مدیرعام��ل بنیاد برکت خاطرنش��ان 
کرد: در این دیدار اقدامات بنیاد مورد بررس��ی 
قرار گرفت و مقرر شد به همراه استاندار اردبیل 
در دیداری با محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(، گزارشی از ظرفیت های 
اس��تان و فرصت ه��ای بالقوه به وی��ژه در حوزه  

اشتغال زایی را ارایه دهیم. 
وی یادآور ش��د: بنیاد برکت عالوه بر ایجاد 
شغل های اجتماع محور خرد و خانگی و ساخت 
م��دارس در روس��تاها و مناطق محروم اس��تان 
اردبیل، در قالب مدل توانمندس��ازی اقتصادی 
و اش��تغال زایی بنگاه مح��ور در ی��ک ش��رکت 

سازنده ی سرم به عنوان یکی از بزرگ ترین 
مجموعه ه��ا ی صنعت��ی در اس��تان اردبیل 

مشارکت و سرمایه گذاری کرده است. 
نماین��ده  م��ردم اردبی��ل، نی��ر و 

ش��ورای  مجل��س  در  س��رعین 
اس��المی اظهار امیدواری کرد 

ک��ه اقدام��ات این چنینی 
برکت در س��ال  بنیاد 

98 ه��م در اس��تان 

اردبیل ادامه داشته باشد. 
س��خنگوی کمیس��یون عم��ران مجلس با 
اش��اره به نرخ باالی بیکاری در اس��تان اردبیل 
تصری��ح کرد: ن��رخ بی��کاری در می��ان جوانان 
تحصیل کرده ی استان بیشتر از ۱۵ درصد است. 
بنیاد برکت با ورود به حوزه ی ایجاد فرصت های 
ش��غلی به ویژه از نوع خرد و خانگی می تواند به 
رفع معضل بیکاری در منطقه کمک کند. برخی 
از مناطق استان مانند ش��هر نمیر و روستاهای 
آن در حوزه  صنایع دس��تی دارای اس��تعدادها و 

توانایی های بالقوه ای است. 
وی از گردش��گری، کش��اورزی، دامپروری 
سبک و س��نگین، صنعت و معدن و محصوالت 
گلخانه ای به عنوان دیگر رس��ته هایی نام برد که 

امکان ایجاد اشتغال در آن ها وجود دارد. 
آماده س��ازی  از  پای��ان  در  ب��دری 
طرح ه��ای مرتب��ط با اش��تغال زایی در 
اس��تانداری اردبیل خب��ر داد و گفت: 
ای��ن طرح ها که با توجه به ش��رایط 
و قابلیت ه��ای هر منطقه تهیه 
شده است در دیدار با رئیس 
ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( پیشنهاد و ارایه 

خواهد شد.

گزارش یک

8 در حاشیه

ارز۴۲۰۰تومانیبرایکاغذ

تزریقموقت
یاتشویقبهواردات؟

7 خط کش

جاینظارتهمچنانخالیاست؛
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ذوالنورمطرحکرد؛

گردوخاکآمریکا
برایگرفتنامتیازاست
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فراخوان مناقصه عمومى (ارزیابى کیفى)
شماره ثبت در پایگاه ملى مناقصات: 3/198/885

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز 
مسجد سلیمان

دوم
ت 
نوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سلیمان در نظر دارد خدمات ذیل الذکر را طبق شرایط کلى آگهى حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه 
از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم ، آمادگى خود را بصورت کتبى به یکى از آدرس هاى ذیل 
الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت فرم هاى ارزیابى کیفى اقدام نمایند.

فرمهاى ارزیابى کیفى مى بایستى ظرف مدت 14 روز تکمیل و به آدرس هاى ذیل در مقابل رسید تحویل گردند. که پس از بررسى هاى الزم اسناد مناقصه 
به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.

«زمان گشایش پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 1398/04/17 مى باشد»
نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: مسجد سلیمان ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز ، امور حقوقى و قراردادها ، اتاق ب 13

همزمان ارائه گواهى صالحیت / رتبه بندى خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامى و ارائه معرفى نامه و کارت ملى براى متقاضیان شرکت در 
مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد. ضمنا کلیه شرکتهاى متقاضى ملزم به ارائه صورتهاى مالى حسابرسى شده مربوط به 

سال قبل مى باشند.
تذکر 1: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ، شرکت نامه و آگهى  تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى است.

تذکر2: مناقصه گر ضمن اعالم آمادگى تائید مى نماید هیچ یک از اعضاى هیات مدیره و سهامداران آن شرکت / پیمانکارى شاغل دولتى نبوده و مشمول 
قانون منع مداخله در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337نمى باشند. ارائه گواهى صالحیت ایمنى پیمانکار برنده مناقصه براى انعقاد قرارداد الزامى مى باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/25                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/26
HTTP://IETS.MPORG.IR           www.mis.nisoc.ir           www.SHANA.IR

شرکت ملى نفت ایران 
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سلیمان 

موضوع مناقصه:    انجام خدمات عمومى مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسى شماره مناقصه:       97/0041

مدت زمان اجرا: یک سال محل اجراى کار: مسجد سلیمان

نوع گواهینامه صالحیت پیمانکارى (پایه / رتبه و رشته): گواهى صالحیت انجام کار از اداره کار و امور اجتماعى

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 1/457/000/000 ریال

برآورد کارفرما: 29/122/607/237 ریال

شرح مختصر پروژه: انجام خدمات عمومى مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسى

شماره مجوز: 1398/911

فوادایزدی:
ایران باید ثابت کند تحلیل اطرافیان ترامپ عملی نمی شود

 عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران با اش��اره به فرمایش��ات اخیر حضرت آیت اهلل خامنه ای گفت: 
جمهوری اسالمی ایران باید ثابت کند تحلیل اطرافیان ترامپ عملی نمی شود و نشان دهد ایران اهل 

مذاکره نیست تا آمریکا سطح کار خودش را عوض کند.
فؤاد ایزدی با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ که گفته »دوست دارم از ایران به من زنگ بزنند«، گفت: 
ترامپ واقعاً عالقه مند اس��ت که رئیس جمهور ایران به وی زنگ بزند و فراتر از آن عالقه مند به دیدار 
است، این مسأله هم به حالت روحی و روانی ترامپ برمی گردد که دوست دارد توجهات را جلب کند و 

مخصوصاً کارهایی را که دیگران و رؤسای جمهور قبلی آمریکا نتوانستند انجام دهد را انجام دهد. 
این کارش��ناس مسائل آمریکا تأکید کرد: رؤسای جمهور قبلی آمریکا هیچ کدام نتوانسته بودند 

با مقامات ایران مالقات کنند و ترامپ عالقه دارد که این کار را انجام دهد.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: مس��أله ای که کمتر به آن توجه می ش��ود این اس��ت که فرق 
اس��ت میان مالقات و مذاکرات و فرق اس��ت میان گفت وگو و مذاکره. مذاکره یعنی بده و بس��تان و 
آمریکایی ه��ا ش��اید عالقه هم دارند با ایرانی ها دیدار و گفت وگوکنن��د و بعد هم کاری را می خواهند 

دیکته کنند یعنی همان کاری که آقای پمپئو روی کاغذ نوشت را برای ایران بخوانند.
ایزدی گفت: آن چیزی که آمریکا به آن عالقه ندارد این است که مذاکره کنند، چون مذاکره بده 
و بس��تان اس��ت و حتی اگر این را هم قبول کنند باید چیزی بدهد حتی اگر کم باشد. ولی آمریکایی  

اصاًل عالقه مند به مذاکره نیستند و گرنه در گذشته این را ثابت می کردند.
این کارش��ناس مسائل آمریکا گفت: یکی از نقدهایی که افرادی مانند بولتون به دولت های قبلی 
آمریکا دارند این است که شما چرا اصاًل با ایران مذاکره می کردید و معتقد بودند مذاکره با ایران عمر 

جمهوری اسالمی ایران را افزایش می دهد. 
این استاد دانشگاه تأکید کرد: رهبری هم فرمودند با آمریکا و این دولت مذاکره نمی کنیم چون 

برای مذاکره باید یکسری ویژگی ها وجود داشته باشد که دولت آمریکا این ویژگی ها را ندارد. 
وی گفت: اطرافیان ترامپ به او گفته اند فش��ار را زیاد کنیم، ایران پای میز مذاکره می آید.کاری 
که جمهوری اس��المی ایران باید بکند این اس��ت که نشان دهد تحلیل اطرافیان ترامپ درست از آب 
در نمی آید و نشان دهد ایران اهل مذاکره نیست تا آمریکا سطح کار خودش را عوض کند یعنی یقین 

پیدا کند که نمی شود از ایران امتیاز گرفت.

ماهوراکیهان�ی رهبر معظم انقالب در  انقالب دیدار با کارگزاران و مسئوالن نظام صراحتا ج�اده
اعالم کردند: »مذاکره س��م است؛ جنگ هم نمی شود.« به نوعی 
حج��ت را بر طرفداران مذاکره با امریکا تمام کرده و برای آنهایی 
ک��ه مدام ت��الش دارند با توهم جنگ افکار عمومی را به س��مت 

مذاک��ره با امریکا س��وق دهن��د پیامی واضح فرس��تادند. بر این 
اس��اس می توان به آنهایی که دائ��م دنبال تلفن ترامپ می گردند 
گفت، اگر خودتان قصد خودکش��ی با سم امریکایی را دارید، این 

سم را به بهانه دوای درد مردم، برای آنها تجویز نکنید.

توقفبرخیتعهداتبرجامیآغازشدهاست

51روزتاواکنشقاطعترایران
ایران به اروپا 60 روز مهلت داده که به برجام بازگردد و تعهدات خود را اجرا کند،  تا امروز 9 روز از این 
مهلت گذشته و اروپا نیز اقدامی تاکنون انجام نداده است پس باید در انتظار پاسخ قاطع تر ایران باشد

صفحه 2

 قابل توجه آقای ترامپ اکنون 26 هفته است که مردم فرانسه هر شنبه به خیابان می آیند
و علیه دولت ماکرون تظاهرات می کنند. این شنبه 28 اردیبهشت هم هفته بیست و هفتم این تظاهرات ها 

 برگزار می شود و از ترامپ دعوت می کنیم که با در دست داشتن یک عدد تقویم تحوالت
این روزهای فرانسه را ببیند تا بفهمد که تظاهرات  روز شنبه است نه جمعه و پاریس است نه تهران.

قابلتوجهآقایترامپ؛

 شنبه است نه جمعه
پاریس است نه تهران


